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BAB V 

PENUTUP 

 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan perancangan sign system Museum Kebangkitan 

Nasional, Senen, Jakarta Pusat. Penulis menyimpulkan terdapat banyak ruangan 

dan fasilitas di area museum, akan tetapi karena jumlah signage yang minim 

menyebabkan pengunjung menjadi kesulitan dalam berwisata dan bernavigasi. 

 Perancangan sign system museum meliputi 4 jenis signage, yaitu 

Identification Sign, Orientation Sign, Regulatory Sign, Directional Sign. Jumlah 

dan kategori pembuatan signage disesuaikan dengan kebutuhan pengunjung saat 

mencapai titik-titik pengambilan keputusan. Selain membuat, penulis juga 

menerapkan sign system pada signage, yaitu color zoning (pemetaan warna) untuk 

memudahkan pengunjung dalam mengidentifikasikan setiap area museum yang 

terbagi menjadi tiga yaitu, fasilitas, pameran dan restricted. 

 Proses perancangan visual signage sudah melalui riset dan penelitian. 

Bentuk panel dan elemen visual menerapkan konsep chain (rantai) yang didapatkan 

dari brainstorming keywords Solidaritas yang berlandaskan pada hasil mind 

mapping. Bentuk dasar panel terinspirasi arsitektur mengacu dari keywords Pionir 

dan Solidaritas, sedangkan elemen grafisnya terinspirasi dari logo museum yang 

menerapkan konsep chain. Bentuk akhir signage memberikan identitas visual yang 

mewakili citra Museum Kebangkitan Nasional. 

Perancangan Sign System..., Lauren Sisilia, FSD UMN, 2018
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 Saran 

Perancangan ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang membuat tugas 

akhir dengan topik sign system, khususnya dengan tipe bangunan tua yang akan di 

modernisasi.  

1. Menganalisa keadaan cuaca dan tingkat pencahayaan di area museum 

indoor maupun outdoor.  

2. Pemilihan warna yang kontras dan material yang tepat untuk keadaan 

arsitektur yang semi-outdoor.  

3. Untuk indoor signage sebaiknya menambahkan lampu dinding, sehingga 

pencahayaan dalam ruangan tetap stabil dan signage dapat teridentifikasi. 

4. Menambahkan panel informasi khususnya untuk museum dengan pameran 

sejarah yang bersifar kronologis. 

5. Pertimbangan cara instalasi dan penempatan signage mengingat arsitektur 

era kolonial memiliki jarak plafon cukup tinggi. 
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