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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Setelah melalui proses-peroses sebelumnya pada perancangan ini, penulis 

melakukan kesimpulan berdasarkan analisa yang penulis lakukan. Perancangan ini 

dimulai dari berbagai macam permasalahan yang ada pada Kandank Jurank 

Doank. Masalah-masalah tersebut berdampak pada tingkat keamanan dan 

kenyamanan pengunjung selama berada di area wisata edukasi sekolah alam 

tersebut. Media informasi signage adalah media pemberi informasi yang 

berhubungan dengan arah dan lokasi pada suatu area wilayah ruang terbuka 

maupun tertutup secara publik. 

Adanya keluhan-keluhan yang berasal dari pengunjung yang berhubungan 

dengan ketersediaan media tersebut juga menarik perhatian pengelola Kandank 

Jurank Doank. Namun, karena keterbatasan pengetahuan terkait hal tersebut, 

pengelola tidak mampu menyediakan media signage tersebut dengan benar dan 

informatif. Pada beberapa area memang sudah dilengkapi dengan adanya signage, 

namun tidak berfungsi dengan baik. Material yang digunakan untuk media 

tersebut juga tidak relevan dengan lingkungannya. Hal ini menarik perhatian 

penulis sebagai mahasiswa desain grafis yang dapat memberikan solusi terhadap 

permasalahan dan kebutuhan tersebut. 

Penulis melakukan pengumpulan data dan observasi, melakukan studi-

studi terkait kebutuhan perancangan, analisa dan proses kreatif untuk perancangan 
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ini. Konsep yang dipilih oleh penulis merupakan bentuk dari eksplorasi sesuai 

dengan  identitas dari Kandank Jurank Doank. Eksplorasi merupakan kegiatan 

untuk memperoleh pengalaman yang baru dan dilakukan dengan berkreasi untuk 

mendapatkan hal sebanyak-banyaknya dan memberikan pengalaman baru pada 

seseorang dalam melakukannya. Eksplorasi telah menjadi bagian dari Kandank 

Jurank Doank, karena anak-anak didik pada sekolah alam tersebut diharuskan 

belajar dan mengekspresikan diri melalui bentuk-bentuk kesenian dan kelas-kelas 

belajar kreatif lainnya. 

Sign system yang dirancang tersebar di seluruh area Kandank Jurank 

Doank yaitu pada 4 area utama dan terdiri dari 46 titik peletakkan signage. Bentuk 

dari signage yang dirancang mengusung konsep dari bentuk-bentuk eksplorasi 

dalam berkesenian yang terdiri dari lipatan-lipatan origami dan terdiri dari warna 

kuning, hijau, biru dan merah. Dengan adanya perancangan yang telah penulis 

lakukan, penulis mengharapkan perancangan ini dapat menjadi perancangan yang 

benar dan relevan sesuai dengan kebutuhan dari obyek area studi perancangan ini, 

yaitu area wisata edukasi sekolah alam Kandank Jurank Doank dan perancangan 

ini diharapkan dapat berfungsi dengan baik dan menjadi media yang tepat dan 

informatif. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil analisa dan proses yang telah penulis lakukan dalam  

menyelesaikan perancangan ini, penulis ingin berbagi ide dan memiliki beberapa 

saran yang mungkin dapat bermanfaat, antara lain: 
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- Data-data yang didapatkan harus bersumber pada sumber yang terpercaya dan 

terbukti kebenarannya. Jika informasi yang didapatkan tidaklah benar, 

perancangan tersebut akan berdampak tidak sesuai dengan yang sebenarnya 

dan tidak berfungsi dengan relevan lagi. 

- Media petunjuk arah dan lokasi sangat erat kaitannya dengan keilmuan 

arsitektur, desain produk, dan keilmuan lainnya yang berada diluar kapasitas 

mahasiswa desain grafis. Diskusi dengan narasumber lain yang memiliki latar 

belakang keilmuan lain tersebut dapat memberikan informasi-informasi yang 

sangat bermanfaat agar perancangan tersebut dapat dirancang dengan baik 

dan benar. 

- Tidak membatasi diri dalam kemungkinan-kemungkinan apapun dalam hal 

bereksplorasi secara analisa dan ide dalam berkarya. Berpikir secara kreatif 

tanpa berada pada kapasitasnya adalah proses kreatif yang dilakukan untuk 

mencapai ide kreatif yang tidak statis. 

- Adanya kemungkinan tempat wisata edukasi atau pun sekolah alam lain yang 

memerlukan media informasi berbentuk signage, khususnya di wilayah 

Ciputat, Tangerang Selatan karena, kondisi geografis pada area tersebut 

memiliki struktur geografis yang rumit. 

- Adanya kemungkinan kebutuhan perancangan lain seperti media promosi 

untuk Kandank Jurank Doank karena, tingkat awareness pada area wisata 

edukasi tersebut sangat minim dan diharapkan dapat mempengaruhi tingkat 

kunjungan di Kandank Jurank Doank.  
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