
 
 

BAB VII 

PENUTUP 

 

7.1 Kesimpulan 

Bab ini akan menjabarkan ringkasan dari beberapa pokok bahasan yang 

telah dipaparkan dari bab-bab sebelumnya, rancangan objek studi dengan judul 

"Perancangan Kembali Pasar Karangploso Kabupaten Malang (Tema: 

Sustainable Architecture)" dengan maksud memberikan kesimpulan akhir yang 

kiranya dapat menggambarkan permasalahan secara garis besar dari pembahasan-

pembahasan sebelumnya, sekaligus merupakan jawaban dari rumusan masalah 

yang menjadi fokus penelitian ini. Adapun kesimpulan akhir yang dapat diambil 

adalah sebagai berikut: 

1. Upaya merubah citra (image) pada pasar tradisional, khususnya pada Pasar 

Karangploso Kabupaten Malang. Diharapkan bisa memberikan nuansa dan 

warna baru terhadap asumsi keberadaan pasar tradisional ditengah-tengah 

masyarakat khususnya terhadap masyarakat kawasan daerah Karangploso. 

2. Merubah konsep dan rancangan bangunan objek studi (Pasar Karangploso) 

yang sudah ada sebelumnya, perubahan tersebut ditinjau dari segi arsitektural 

dan permasalahan yang ada di pasar tradisional pada umumnya dan khususnya 

pada Pasar Karangploso Kabupaten Malang sebagai objek studi kasusnya. 

Dengan memasukkan konsep dasar sustainable dan konsep islam berupa 

interaksi dan komunikasi dalam jual beli, diharapkan dapat memiliki sebuah 

hubungan yang saling menguntungkan, saling membantu dan saling tolong-



 
 

menolong dalam hal kebajikan. Selain itu juga, memasukkan unsur-unsur nilai 

islam kedalam rancangan objek studi (Pasar Karangploso) berupa menjaga 

kebersihan, keamanan serta kenyamanan dalam rancangan objek studi. Dengan 

harapan nantinya bisa memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan 

lingkungan sekitar. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw tentang betapa 

pentingnya menjaga kebersihan: 

جميلٌ يحب الْجمالَ، سخي يحب السخاَء، نظيف يحب النظَفَةَإِنَّ اَهللا    

Artinya: “Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan, dermawan 

dan senang kepada kedermawanan, bersih dan menyukai kebersihan.” (HR. 

Ibnu Umar). 

3. Tema arsitektur berkelanjutan (sustainable architecture) ke dalam rancangan 

bangunan Pasar Karangploso Kabupaten Malang, diharapkan bisa memberikan 

stimulus terhadap pelestarian alam atau tetap memperdulikan keberadaan alam 

yang ada disekitar. Karena arsitektur berkaitan erat dengan aspek lingkungan 

binaan dengan pengembangan lingkungannya, di samping pilar pembangunan 

ekonomi dan sosial. Sehingga menghasilkan karya yang mampu meneladani 

generasi berarsitektur di masa mendatang. Dengan demikian, arsitektur 

berkelanjutan diarahkan sebagai produk sekaligus proses berarsitektur yang 

erat mempengaruhi kualitas lingkungan binaan yang bersinergi dengan faktor 

ekonomi dan sosial yang ada pada rancangan kembali Pasar Karangploso 

Kabupaten Malang. 

 

 


