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6.1 Kesimpulan 

Perencanaan Pusat Kegiatan Remaja (Youth Center) terletak di GOR Rawang, Jln. RA Kartini, Kelurahan 

Rawang, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Perencanaan Youth Centre ditujukan untuk 

mengarahkan para pemuda kepada kegiatan positif  dengan memberi fasilitas serta pengarahan yang 

mampu menampung untuk dapat mengembangkan hobi/ kreativitas remaja, sehingga remaja dapat 

mengekspresikan diri secara bebas dan  mampu menggali potensi diri mereka dengan baik. Perencanaan 

Pusat Kegiatan Remaja (Youth Center) ini diharapkan dapat memberikan inovasi terbaru atau dapat 

mengurangi permasalahan yang terjadi pada remaja, serta membantu pemerintah dalam menemukan 

konsep ide desain dalam perancangan pusat kegiatan remaja di Kota Pariaman sebagai referensi atau 

literatur kajian perancangan. Dan untuk mengoptimalkan bentuk desain terhadap kegiatan remaja di 

lingkunganya maka dirancanglah sebuah bangunan dengan menerapkan pendekatan Arsitektur 

Bioklimatik. 

 

Perencanaan Pusat Kegiatan Remaja (Youth Center) diharapkan dapat menjawab permasalahan sebagai 

berikut : 

6.1.1 Permasalahan Arsitektural 

1. Bagaimanakah perancangan Pusat Kegiatan Remaja (Youth Center),  dapat memberikan Sense of 

Place bagi penggunanya dengan memperhatikan konsep, penataan layout, penggunaan warna pada 

elemen interior, memperhatikan perhitungan ergonomi dan sirkulasi? 

2. Bagaimanakah penerapan pendekatan Arsitektur bioklimatik  pada perancangan Pusat Kegiatan 

Remaja (Youth Center) di Kota Pariaman? 

3. Apa beda keterbaruan desain  Pusat Kegiatan Remaja (Youth Center) kota Pariaman dengan Youth 

Center yang lain? 

6.1.2 Permasalahan Non-Arsitektural 

1. Bagaimana mengembangkan hobi atau fashion remaja di kota pariaman? 

2. Bagaimana mengarahkan para Remaja kepada kegiatan positif, agar dapat mengurangi 

permasalahan yang terjadi pada remaja di Kota Pariaman? 

3. Bagaimana menciptakan sarana prasarana yang memiliki daya tarik pada remaja? 

 

6.2 Saran 

Penelitian pada dasarnya  memberikan banyak berbagai manfaat bagi kehidupan masyarakat. Bahkan 

dapat dikatakan, penelitian menjadi hal penting yang dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan 

dan kehidupan. Dalam hal ini, penelitian diangkat dari fenomena atau issue yang terjadi pada remaja untuk 

mengetahui penyebab, dampak, dan manfaat dan berbagai kondisi lainnya. Sebagai sarana untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban kehidupan, maka penelitian harus dilakukan dengan 

baik dan benar. Dalam penelitian data menjadi salah satu komponen penting yang dapat membantu 

mewujudkan sebuah penelitian dengan kualitas bagus. Di mana peneliti harus dapat mengumpulkan data 

dengan akurat untuk kemudian diamati dan dianalisis menggunakan berbagai teori/ pendekatan yang ada, 

Dan pada perancangan arsitektur, sebelum melakukan perencanaan sangat penting diaruskan untuk 

menganalisis aktifitas pelaku dengan baik atau melakukan program arsitektur pada bangunan yang akan 

dirancang, sehingga bangunan perancangan dapat menjawab dan menyelesaikan baik permasalahan 

arsitektural maupun non arsitektural. 

 


