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BAB VII

PENUTUP

Pada bab ini, akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran untuk

pengembangan lebih lanjut dari aplikasi yang dibuat. Kesimpulan yang diambil

berasal dari hasil dan analisa uji coba yang telah dilakukan.

6.1 Kesimpulan

Dari hasil percobaan yang telah dilakukan dapat diambil beberapa

kesimpulan, yaitu:

1. Salah satu kebutuhan Pendidikan yang dapat memberikan hubungan

timbal balik antara manusia dengan lingkungannya sehingga dapat

memberi  kesadaran bagi masyarakat untuk menjaga lingkungannya

dengan baik.

2. Tempat Pendidikan yang direncanakan adalah pendidikan yang bersifat

informal dan terbuka yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat .

Kota Malang sebagai Kota Pendidikan berpotensi besar dalam mendukung

perkembangan suatu tempat Pendidikan Lingkungan Hidup yang aman dan

nyaman. Hal ini disebabkan karena di wilayah Kota Malang merupakan daerah

yang sesuai untuk Pembangunan tersebut agar masyarakat sadar akan pentingnya

menjaga lingkungan. Didalam al-Quran telah dijelaskan pada surat ar-Rum: 41

”Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan

manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat)

perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”
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Dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan kerusakan didarat dan dilaut karena

ulah tangan manusia yang tidak memanfaatkan alam secara baik sehingga

kerusakan terjadi. Padahal Allah menyediakan bahan (material) dari gunung

seperti batu dan pasir untuk membangun gedung atau benteng atau perlindungan

tempat tinggal dalam gunung, kesemuanya menimbulkan rasa aman dan nyaman

pada jiwa penghuninya. Dengan semua keadaan Malang yang aman dan nyaman

juga memiliki nilai plus dengan adanya Pusat Pendidikan Ligkungan Hidup

masyarakat akan sadar dan menjaga lingkungan lebih baik lagi. Berangkat dari

ayat tersebut sehingg konsep perancangan berdasarkan pendekatan Arsitektur

Ekologi pada bangunan diharapkan dapat mengurangi pemanasan global dan

menjadikan hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan menjadi selaras

dan seimbang sehingga manusia menjaga lingkungan sekitar dengan baik.

6.2 Saran

Kenyamanan merupakan bagian terpenting dari perancangan sebuahpusat

Pendididkan Lingkungan Hidup , sehingga dari pembahasan makalah ini dapat

memberikan beberápa saran, diantaranya adalah:

Diharapkan ketika merancang bangunan Pusat Pendidika Lingkungan

Hidup dapat memberi dampak positif bagi masyarakat.

Dalam merancang sebuah banguna hendaknya mempertimbangkan

dampak atau efek terhadap keseimbangan lingkungan alam sekitar.

Adanya makalah seminar ini dapat mengetahui berbagai macam faktor

yang perlu dipertimbangkan didalam mewujudkan bangunan yang peduli

terhadap lingkungan.
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Diharapkan bagi mahasiswa yang akan merancang sebuah bangunan, dapa

tmemberikan wacana keislaman yang berwujud sebuah karya, baik yang

bernilai simbolis maupun filosofis.

Harapan penulis bagi pembaca agar dapat memberikan masukan yang

bersifat positif terhadap kekurangan, baik dalam penulisan maupun

penyusunan dalam makalah ini.


