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BAB 7 

PENUTUP 

 

Pada bab kali ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran untuk 

pengembangan lebih lanjut dari aplikasi yang dibuat. Kesimpulan yang diambil 

berasal dari hasil dan perancangan yang telah dilakukan. 

7.1 Kesimpulan 

Dari hasil perancangan yang telah dilakukan dapat diambil beberapa 

kesimpulan, yaitu:  

1. Salah satu kebutuhan untuk mengembangkan ilmu dibidang pendidikan 

khususnya di Kota Pasuruan adalah diperlukannya Perpustakaan Islam.  

2. Al Qu’ran Surat Al-Alaq ayat 1-5, berbunyi: 

ùÉΟ ó¡Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q§�9 $# ÉΟŠ Ïm§�9 $# ∩⊇∪ 

ù&t� ø% $# ÉΟó™$$Î/ y7 În/ u‘ “ Ï% ©!$# t,n= y{ ∩⊇∪   t,n= y{ z≈ |¡Σ M} $# ôÏΒ @,n= tã ∩⊄∪   ù&t� ø% $# y7 š/u‘ uρ ãΠt� ø. F{ $# ∩⊂∪   “ Ï% ©!$# 

zΟ ¯= tæ ÉΟ n= s)ø9 $$Î/ ∩⊆∪   zΟ̄= tæ z≈ |¡Σ M} $# $tΒ óΟs9 ÷Λ s>÷ètƒ ∩∈∪    

Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan; 
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah; Bacalah, dan Tuhanmulah 
Yang Maha Pemurah; Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam; Dia 
mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”  

 

Berangkat dari ayat tersebut diatas yang mempunyai 4 prinsip menjadi tolak 

ukur di dalam perancangan Perpustakaan bernafaskan Islam, antara lain: 

1. Kesahajaan (tidak sombong): bangunan menggunakan bentuk persegi 

panjang dan lingkaran menjadikan bangunan terasa bersahaja. Sedangkan 

bentuk segitiga menyebabkan terdapatnya ruang negative. Hal ini bertolak 
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belakang dengan konsep Islam yang menekankan tidak adanya ruang 

negatif atau ruang sisa.   

2. Pelestarian alam: terdapat ruang terbuka hijau (RTH), biopori serta 

penggunaan tanaman rambat 

3. Ukhuwah (adanya interaksi): penggunaan hijab pada ruang baca, ruang 

loker, serta kolom depan sebagai simbolisasi awal adanya hijab 

(pemisahan) 

4. Keilahian (kekuasaan ALLAH) : penggunaan atap miring sebagai wujud 

simbolisasi dari pengharapan yang tunggal kepada ALLAH SWT, 

permainan suasana gelap terang, ruang ibadah diposisikan ditempat yang 

strategis (mudah dijangkau), penggunaan ornamen kaligrafi serta kolom 

yang menjulang tinggi. 

7.2 Saran  

 Kenyamanan merupakan bagian terpenting dari perancangan sebuah 

bangunan perpustakaan waktu didalam ruangan, sehingga diharapkan beberapa 

saran dari para pembaca, diantaranya adalah: 

1. Diharapkan ketika merancang bangunan, khususnya bangunan 

Perpustakaan Islam di Kota Pasuruan dapat memberikan kenyamanan 

yang lebih terhadap pelaku.  

2. Dalam merancang sebuah bangunan hendaknya mempertimbangkan 

dampak atau efek terhadap keseimbangan terhadap lingkungan alam 

sekitar. 
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3. Diharapkan bagi penulis yang akan merancang sebuah bangunan ini, dapat 

memberikan wacana ke-Islaman yang berwujud sebuah karya, baik yang 

bernilai simbolis maupun filosofis. 

4. Harapan penulis bagi para pembaca agar dapat memberikan kritik dan 

saran yang bersifat positif terhadap kekurangan, baik dalam penulisan 

maupun penyusunan dalam makalah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


