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BAB 5 

KESIMPULAN 

Berdasarkan  dari pembahasan pada  Bab- bab sebelumnya, berikut ini akan 

dipaparkan kesimpulan Penulis yang menjawab Identifikasi Masalah: 

1. Untuk mengkolaborasikan sekolah dan pusat rehabilitasi penulis 

membagai fungsi gedung. Untuk lantai 1 digunakan sebagai fasilitas 

untuk umum. Lantai 2 dan 3 digunakan untuk sekolah. Dan lantai 4 

digunakan khusus untuk area terapi. 

2. Lantai 2 dan 3  digunakan untuk area sekolah, karena secara fungsi, 

gedung ini memiliki peranan yang lebih mendominasi pada bagian 

sekolah. Untuk area terapi, pada jam operasional 08.00-12.00 

digunakan hanya untuk siswa, dan dibuka untuk umum diatas jam 

12.00.   

3. Area terapi terdapat pada lantai 4, karena sifat ruangan yang 

memerlukan tingkat konsentrasi tinggi. Ruangan diletakkan di lantai 4 

dengan berdasarkan pertimbangan bahwa pada lantai 4, area jauh dari 

kebisingan sehingga untuk melakukan aktifitas, dapat lebih 

berkonsentrasi. Selain itu, juga tidak dilewati setiap orang, sehingga 

konsentrasi tidak mudah terpecah. 

4. Untuk mendukung sistem pendidikan dan terapi, pada perancangan 

interior diterapkan psikologi warna untuk membantu proses terapi 

melalui pikiran dan emosi. 
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5. Untuk sirkulasi, pada setiap antar meja di kelas dan peletakan 

furniture memilik jarak minimal 1,2m sesuai dengan jarak minimum 

kursi roda. Untuk tinggi furniture memiliki tinggi maksimal 1,2m.  

6. Pada bagian sirkulasi umum, memiliki jarak minimal 2m. Hal ini 

bertujuan agar ketika 2 kursi roda berdampingan, ruang gerak mereka 

tetap luas, sehingga aktifitas tidak terganggu. 

7. Konsep  ”Cheerful home” diterapkan dalam desain dengan 

menggunakan bentuk-bentuk yang cenderung berpola dinamis, tidak 

bersudut, dan menggunakan warna-warna yang bersifat pastel. 

8. Menerapkan konsep ”Cheerful home”  yang bertujuan meningkatkan 

motivasi melalui penerapan terapi warna. Warna- warna yang 

dominan digunakan adalah warna orange( mewakili image ceria, 

hangat, menigkatkan rasa percaya diri dan tidak mudah putus asa), 

warna ungu( inspiratif dan membantu proses penyembuhan), 

hijau( menambah energi dan meningkatkan rasa optimis). 

9. Pada beberapa bagian dinding, terdapat treatment dinding dengan 

berupa tulisan/ kata-kata yang bertujuan membangkitkan semangat 

dan menambah motivasi anak. 

 

 

 

 

 


