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BAB VII

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kebudayaan dapat berubah dan terus akan berkembang sesuai dengan

kemajuan intelek seseorang atau suatu komunitas, sehingga pada akhirnya kita akan

menemukan suatu tradisi yang turun temurun yaitu nilai-nilai yang terkandung

dalam bentuk dan makna. Tujuan perancangan Pusat Seni Tradisi Sunda di Ciamis

Jawa Barat ini sudah jelas ingin melestarikan kebudayaan, khususnya kebudayaan

sunda  di Kota Ciamis. Dari berbagai kajian, analisa serta konsep yang dirancang

tidak lepas dari objek rancangan pusat seni pada umumnya, tetapi ada perbedaan

yang bisa dijadikan perbedaan yaitu penambahan fasilitas berupa pertunjukan-

pertunjukan seni kebudayaan seni sunda kontemporer.

Konsep yang terbentuk dari ide dasar kata hijrah yang dalam maknanya.

Yang dihijrahkan yaitu arsitektur sunda kedalam kontemporer dan yang dapat

dinikmati hingga beberapa tahun kedepan sehingga menjadi warisan budaya yang

turun temurun.

Penggabungan keseluruhan analisa, konsep, wawasan keislaman dalam

perancangan Pusat Seni Tradisi Sunda ini menjadikan sebuah bangunan yang

bercirikan kebudayaan khas sunda priangan sebagai wadah seluruh kegiatan

kebudayaan Sunda di Jawa Barat, dan secara perlahan bangunan ini tidak hanya

sebagai pusat seni saja, tetapi akan menjadikan sebuah ikon tersendiri bagi kota

Camis dan Jawa Barat.
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6.2 SARAN

Dari hasil kesimpulan di atas berdasarkan beberapa proses yang telah

berjalan selama penyusunan laporan tugas akhir, perlu kiranya penulis memberikan

saran bagi pengembangan perancangan lebih lanjut. Sebaiknya mempertimbangkan

untuk memiliki kajian atau pedoman yang kuat untuk penentuan judul dan tema

dari tugas akhir, sehingga dalam proses pelaksanaan penyusunan dapat berjalan

dengan lancar. Melakukan studi literatur baik secara tekstual maupun kontekstual

agar nantinya hasil yang didapatkan mempunyai tingkat kajian yang mendalam dan

memuaskan, konsistensi penulis dari proses pendahuluan hingga kesimpulan harus

senantiasa terbalut dalam konteks judul dan tema. Dengan hal seperti ini,

diharapkan perancangan obyek nantinya dapat menjadi kajian pembahasan

arsitektur lebih lanjut. Selain itu juga dapat dikembangkan menjadi lebih lengkap

dan baik sehingga dapat bermanfaat bagi keilmuan arsitektur dan pemahaman

terhadap objek rancangan.


