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BAB VII 

PENUTUP 

 

7.1 KESIMPULAN 

Seminar tugas akhir ini dengan judul Perancangan Health Care for Mother di Malang 

yaitu tepatnya di Jalan Puncak Borobudur malang, dan memiliki luas lahan sebesar 65.709 

meter2 merupakan sebuah tempat yang menjadi fasilitas kesehatan yang dikhususkan untuk 

ibu hamil, dimana tidak hanya berupa pemeriksaan maupun tempat melahirkan namun 

rancangan ini merupakan tempat yang mewadahi seluruh aktivitas yang biasa dilakukan 

oleh ibu hamil, yaitu dengan memfasilitasi fungsi promotive, preventive, curative maupun 

rehabilitative  pada rancangan sehingga diharapkan dapat mewadahi segala kebutuhan ibu 

hamil yang nantinya dapat mempercepat proses penyembuhan pada pasien.  

Dengan adanya Health Care for Mother diharapkan kesehatan ibu hamil dapat 

terjaga dan dapat mewadahi segala aktivitas ibu hamil sehingga ibu hamil tidak perlu 

mencari tempat lain untuk mewadahi segala kebutuhannya. Proses pelaporan seminar yang 

dimulai dari latar belakang hingga perolehan konsep yang nantinya akan dituangkan dalam 

perancangan tugas akhir mencakup gambar dan desain rancangan. 

Penerapan  tema Healing Environment  yang mengacu pada arsitektur perilaku 

yaitu persepsy, territory, privacy, crowding dan behaviorsetting dapat dilihat melalui 

bentuk layout bangunan dengan model cottage  sehingga banyak memaksimalkan area hijau 

dan memasukan unsure alam sehainnga rancangan menjadi lingkungan yang asri dan 

nyaman untuk pasien. Selain hal tersebut dengan adanya model rancangan yang 

menerapkan sistem cottage dan memaksimalkan ruang terbuka maka akan mendekatkan 

kita dengan alam dan  hal tersebut sejalan dengan apa yang terkandung dalam al-quran, 

hadits dan wawasan keislaman tentang pendekatan diri kita dengan tuhan melalui alam 

agar kita senantiasa selalu bersyukur. Selain penerapan pada bentuk layout healing 

environment juga diterapkan pada bentuk maupun rencana utilitas, titik lampu, dan yang 

lainnya dimana nantinya penerapan tersebut mempercepat dan mempengaruhi proses 

penyembuhan pasien menjadi lebih baik. Kekurangan pada rancangan adalah masih banyak 
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lagi pengembangan dari konsep healing environment yang dapat diterapkan pada health 

care for mother yang masih bisa dikaji lebih lanjut. 

7.2 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. Saran untuk pengembangan perancangan lebih  

lanjut yaitu sebaiknya mempertimbangkan untuk memiliki kajian atau pedoman yang kuat 

untuk penentuan judul dan tema dari seminar 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. 


