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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Perancangan desain interior sangat diperlukan untuk menarik kembali
minat pengunjung ke perpustakaan yang sebelumnya oleh masyarakat telah
dianggap membosankan dan ketinggalan zaman. Dengan adanya perancangan
desain interior pada perpustakaan tentunya akan membuat penataan perpustakaan
menjadi lebih baik, mulai dari segi sirkulasi, tata kondisi, pengolahan sign system,
dan pengusungan konsep yang kuat untuk menampilkan kembali wajah baru bagi
perpustakaan.
Fungsi perpustakaan juga dimaksimalkan sehingga perpustakaan bukan
lagi sekedar ruangan yang berfungsi untuk membaca buku saja, namun juga dapat
mendukung kegiatan lain seperti kursus, seminar, screening film, tempat bermain
dan belajar bagi anak, serta fungsi-fungsi tambahan lainnya. Delam perancangan
kali ini, ruangan dengan fungsi-fungsi tersebut telah diperbarui menjadi ruangan
yang lebih layak dan nyaman digunakan.
Selain itu dengan konsep visual story telling yang diterapkan,
menampilkan maskot wayang angguk diharapkan menjadi suatu ketertarikan
tersendiri bagi pengunjung, memupuk kecintaan dan rasa bangga terhadap
kebudayaan lokal. Hal ini juga sejalan dengan cita-cita perpustakaan yang ingin
menampilkan citra sesuai identitas daerah.
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B. Saran
1. Diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa Desain Interior Institut Seni
Indonesia Yogyakarta kedepannya sebagai bahan pembelajaran tentang
bagaimana merancang interior gedung perpustakaan umum.
2. Dapat bermanfaat dan memberikan solusi pemecahan masalah yang tepat
terhadap permasalahan yang ada pada gedung Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Kulon Progo
3. Penulis dapat membuka pikiran danmengembangkan yang telah dipelajari
agar dapat lebih memahami segala problematika yang ada dalam desain
interior sehingga dapat memberikan solusi desain yang baik dan benar.
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