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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Perpustakaan sebagai salah satu pusat informasi, sumber belajar, 

penelitian, hiburan serta merupakan agen kebudayaan masa lalu sekarang, 

dan masa depan. Perpustakaan sebagai tempat informasi yang lengkap dan 

up to date bagi pengembangan pengetahuan masyarakat. 

Sebuah perpustakaan harus mampu beradaptasi dengan 

perkembangan jaman dan teknologi  dalam mengelola koleksi langka 

maupun koleksi terbaru, sehingga pengunjung dapat tetap mengakses, 

menggali informasi terhadap sumber pustaka langka. 

Maka dari itu dibuatlah desain interior dengan konsep history with 

high technology.  Teknologi yang dipakai digunakan agar memudahkan 

pegunjung untuk mengakses pustaka langka. Selain mempermudah, 

pengunjung juga dapat merasakan pengalaman yang berbeda dengan 

dihadirkan dinding interaktif. Dinding interaktif tersebut terletak di area 

lobby yang nantinya berisikan konten-konten pustaka langka yang telah di 

digitalkan. Pada ruang diskusi menggunakan smart whiteboard yang 

mempermudah pemustaka untuk melakukan diskusi. 

Diharapkan pengunjung perpustakaan merasakan pengalaman 

teknologi terkini serta memudahkan dalam mengakses pustaka langka 

sehingga memicu semangat mencari informasi dan pengetahuan. selain itu 

memberikan addiction kepada pengunjung untuk kembali berkunjung ke 

perpustakaan. 

 

B. Saran. 

1. Hasil perancangan ini diharapkan menjadi acuan bagi berbagai 

perpustakaan di Indonesia untuk mendesain perpustakaan yang ramah 

pengunjung sehingga kesan perpustakaan yang tidak menarik, 

membosankan menjadi perpustakaan yang diminati berbagai kalangan 

sehingga minat baca masyarakat Indonesia meningkat. 
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2. Dari hasil perancangan ini diharapkan setiap desainer dapat lebih 

membuka pikiran, wawasan, serta kemampuannya untuk lebih 

memahami permasalahan desain secara luas dan menyeluruh, serta 

belajar menyelesaikan permasalahan desain dengan solusi terbaik.  
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