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BAB V 

KAJIAN TEOROTIK 

5.1 Pengertian Terapeutik 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terapeutik adalah 

sesuatu yang berkaitan dengan terapi. Hal itu bisa berasal dari metode 

penyembuhan yang digunakan atau dari kondisi lingkungan yang 

sengaja diciptakan untuk mendukung aktivitas terapi (lingkungan 

terapeutik). Selain itu, tujuan pemberian lingkungan dan suasana 

terapeutik adalah agar anak yang menjadi korban kekerasan, merasa 

rileks dalam menjalani proses rehabilitasi.18 

Namun nyatanya selama ini, masih banyak bangunan rehabilitasi 

yang terutama dibawah naungan pemerintah belum menerapkan 

elemen – elemen terapeutik pada fisik bangunan. Lingkungan yang juga 

mendukung aktivitas terapi juga kurang diperhatikan meskipun aspek 

tersebut dapat berpengaruh terhadap kondisi psikologis pasien yang 

sedang menjalani rehabilitasi. 

5.2 Elemen - Elemen Terapeutik 

Salah satu penerapan elemen terapeutik atau elemen yang 

mampu mendukung proses penyembuhan dari segi psikologis adalah 

dengan memadukan unsur alam, indra dan psikologis. (Lidyana, Vidra 

dkk. 2013:419) 

                                            
18

 Gagas Liyanto. 2017. Penanganan Anak Korban Kekerasan dengan Metode 
Ecobehavior:32 
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Prinsip-prinsip penerapannya pada desain agar lingkungan 

tersebut dapat mendukung aktivitas terapi adalah sebagai berikut :  

 Desain mampu mendukung proses pemulihan baik fisik maupun 

psikis seseorang 

 Adanya akses ke alam 

 Adanya kegiatan outdoor yang berhubungan dengan alam 

 Desain diarahkan pada penciptaan kualitas ruang agar suasana 

terasa aman, nyaman dan tidak menimbulkan stress.19  

Beberapa bentuk penerapan unsur alam, indra dan psikologis pada 

bangunan bisa dilihat dari tabel dibawah ini 

Aspek Elemen Penerapan 

Indra 

Penglihatan 

Warna 

Pencahayaan 

Bentuk 

Pendengaran 

Musik 

Pengendalian 

Kebisingan (Akustik) 

Peraba 
Tekstur 

Penghawaan 

Penciuman Aroma 

Alam 

Pemandangan Lansekap 

Taman 

penyembuhan 

Area rekreasi dan sosial 

Area Seni 

Area Olahraga 

Psikologis 
Kenyamanan 

Fisik 

Keselamatan 

Keamanan 

Rasa Kontrol 

Privasi 

Tabel 5. 1 Aspek Terapeutik pada Ruang 

Sumber : Vidra Lidyana dkk. 2013. Konsep dan Aplikasi Healing Environment dalam 

Fasilitas Rumah Sakit 
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 Febriani Kurniawati. 2007. Peran Healing Environment Terhadap Proses Penyembuhan : 2 
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5.2.1 Aspek Indra 

a. Indra Penglihatan 

Indra pengelihatan dapat dicapai dari adanya warna, pencahayaan. 

 Warna  

Merupakan aspek yang mempengaruhi visual dan dapat memberi 

keseimbangan terhadap visual ruangan. Selain itu, warna bisa 

mempengaruhi kondisi psikis seseorang.  

“Warna dapat mempengaruhi jiwa manusia dengan kuat atau dapat 

mempengaruhi emosi manusia dan menggambarkan suasana hati 

seseorang”.20  

Berikut adalah teori tentang warna yang mempengaruhi psikologis 

anak 

 

Gambar 5. 1 Spektrum warna 
Sumber : http://ensiklo.com/2014/makna-psikologi- 

Warna Efek pada Psikologis 

Putih Warna netral yang melambangkan kesucian, 

kesederhanaan dan kedamaian 

Merah Identik dengan bahaya, berani dan kehangatan 

Biru Menunjukkan profesionalisme serta 

memberikan efek ketenangan dan 

                                            
20

 Darmaprawira. 2002. Warna Teori Dan Kreativitas Penggunaannya : 5 
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melambangkan ketulusan 

Hijau Warna ini sering digunakan untuk 

menunjukkan sifat natural 

Kuning  Dianggap sebagai warna cerah, makmur, 

hangat serta bersahabat. Menjadi stimulus 

bagi nafsu makan 

Hitam Identik dengan kejahatan dan kematian. 

Namun bisa juga menjadi warna yang 

menyiratkan kekuatan dan kecanggihan 

Coklat Memberi efek maskulin, sederhana dan hangat 

dan sering berkaitan dengan produk alam 

terbuka seperti warna tanah 

Merah Muda Memiliki kesan feminism serta memberi efek 

menyenangkan dan menggoda. 

Oranye Memberikan stimulus bagi kekreatifan 

seseorang dan memberi efek riang serta 

menyenangkan 

Abu – Abu Warna ini mengungkapkan ketidak-tentuan 

atau ketidak jelasan 

Perak Memiliki karakter mahal, mewah dan kemilau 

Emas Serupa dengan warna kuning. Melambangkan 

kemakmuran serta memiliki kesan aktif dan 

dinamis. 

Gambar 5. 2 Warna dan Efeknya pada Psikologis Manusia 

Sumber : http://ensiklo.com/2014/makna-psikologi- 

Untuk penilihan warna pada ruang, dinding ruang konseling dan 

hiasan di dalamnya dihiasi dengan warna yang lembut dan 

sederhana tetapi menarik.21  

 Pencahayaan 

 Alami 

Pencahayaan yang sebaiknya diteruskan ke dalam bangunan 

adalah pencahayaan tidak langsung, dimana cahaya yang masuk 

                                            
21

 Dewi Putri Bekstari. 2014. Pengaruh Ruang Konseling yang Ideal dan Keterampilan 
Mendengarkan Konselor terhadap Keterbukaan Diri Konseli:5 
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ke dalam bangunan hanya berupa pantulan dengan tujuan agar 

tidak menyilaukan. Selain itu dengan memberikan pencahayaan 

alami, maka dapat mengurangi pemakaian energi listrik pada 

siang hari sehingga dapat menghemat biaya. Pencahayaan alami 

dapat mempengaruhi kondisi psikis seseorang seperti 

mengurangi rasa cemas dan mendorong emosi positif seseorang. 

Salah satu cara untuk mendapatkan pencahayaan alami 

adalah dengan memberi bukaan, skylight pada atap 

bangunan.22 

 

Gambar 5. 3 Bentuk Pencahayaan Alami 

Sumber : http://www.rumahhokie.com/beritaproperti 

 Buatan 

Pencahayaan buatan adalah pencahayaan yang bersumber 

selain dari pantulan sinar matahari. Pencahayaan ini berfungsi 

sebagai penerangan pada siang hari dimana biasanya 

menggunakan lampu.  

 

                                            
22

 Febriani Kurniawati. 2007. Peran Healing Environment Terhadap Proses Penyembuhan : 3 





101 
 

“Perhatian yang dihasilkan dari suara alam alami, yaitu mencakup 

pada hal-hal yang lebih spesifik dan dikaitkan dengan kondisi yang 

melibatkan tekanan psikologis”24 

 Pengendalian Akustik 

Pengendalian akustik diperlukan mengingat ruang pada bangunan 

berkaitan dengan aktivitas terapi, dimana pasien akan sering 

melakukan kegiatan assessment terutama di dalam ruang terapi.. 

Pada ruang terapi, diperlukan adanya pengaturan kebisingan agar 

suara di dalam ruangan terapi tidak keluar sehingga privasi korban 

dapat terjaga.  

Jenis akustik yang diperlukan dalam ruang terapi pusat rehabilitasi 

sosial anak korban kekerasan adalah bahan akustik dengan jenis 

penyerap (absorber). 

Jenis-jenis material penyerap (absorber) 

a. Penyerap berporos / berpori (lunak) 

Berfungsi untuk menyerap suara dengan frekuensi menengah 

hingga tinggi. Contohnya adalah mineral wool seperti rockwool 

dan glass wool, karpet, panel akustik seperti amrstrong acoustic 

panel atau jayabell.25 

b. Penyerap Membrane 

                                            
24

 https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/benarkah-suara-alam-bikin-rileks-tubuh/ 
25

 http://www.mystudio.co.id 

https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/benarkah-suara-alam-bikin-rileks-tubuh/
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Panel ini digunakan untuk menyerap suara dengan frekuensi 

rendah serta dengan memanfaatkan ruang hampa udara di 

belakang membrane. Contoh : panel multipleks / plywood, 

membrane kayu solid 9mm. namun dengan adanya pemasangan 

rongga, semakin besar rongganya, energy bunyi frekuensi 

rendah semakin diserap.26 

Pada bangunan pusat rehabilitasi sosial anak sebaiknya 

penggunaan bahan akustik mempertimbangkan faktor 

kesehatan bahan terhadap penghuni serta memperhatikan 

keawetan dan kemudahan dalam perawatannya 

 

c. Indra Peraba 

 Tekstur 

Tekstur merupakan karakter permukaan suatu bentuk serta 

mempengaruhi baik perasaan saat menyentuh maupun kualitas 

pemantulan cahaya. 

Sedangkan pemilihan material tertentu dapat mempengaruhi efek 

psikologis seseorang seperti contoh kayu yang berkesan hangat, 

batu alam yang berkesan dekat dengan alam dan sederhana, 

hingga kaca yang berkesan ringan  

                                            
26

 http://www.mystudio.co.id 
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Tekstur sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu tekstur halus dan 

tekstur kasar. Tekstur halus memiliki karakter lembut, ringan dan 

tenang. Sedangkan untuk tekstur kasar berkarakter kuat dan kokoh  

Dibawah ini merupakan penjabaran jenis material serta karakternya 

Jenis Material Sifat Material Kesan Material 

Kayu Mudah Dibentuk Alami,  hangat,  lunak 

Keramik Solid, keras Anggun, elegan 

Batu Bata Fleksibel Praktis 

Batu Alam Dapat dibentuk Alami, berat, kasar 

Kaca Tembus Pandang Ringkih, Dinamis 

Semen Mudah dibentuk Dekoratif 

Beton Gaya Tekan Formal, kokoh 

Baja Gaya Tarik Kaku, keras, kokoh 

Metal Efisien Ringan, dingin 

Plastik Fleksibel Ringan, informal 

Gambar 5. 5 Material, Sifat dan Karakternya 

Sumber : Sasmito. 2011. Redesain Sekolah Luar Biasa Kota Jambi. 

Yogyakarta : Tugas Akhir Jurusan Arsitektur Universitas Gajah Mada 

Pada bangunan rehabilitasi pemberian tekstur yang baik pada 

bangunan rehabilitasi adalah tekstur yang dapat memberikan 

suasana dekat dengan alam namun juga aman bagi anak-anak 

seperti kayu 

 Penghawaan 

Jenis penghawaan terbagi menjadi 2 yaitu penghawaan alami dan 

buatan.  

 Penghawaan Alami 
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Penghawaan alami berasal dari alam yang di dapatkan dengan 

pemberian bukaan atau ventilasi udara sehingga udara dapat 

masuk ke dalam bangunan dan terjadi proses sirkulasi udara.  

Penyegaran terbaik dapat dilakukan dengan prinsip angin 

bergerak dan pengudaraan ruangan (cross-ventilation)27 

Penghawaan alami dapat dicapai dengan memberi bukaan atau 

dinding bernafas pada bangunan 

 

Gambar 5. 6 Bentuk Pencahayaan Buatan 

Sumber : https://crossventilation 

 Penghawaan Buatan 

Penghawaan buatan berasal dari barang elektronik yang 

menunjang terpenuhinya faktor penghawaan contohnya  AC Split 

dan kipas angin 

d. Indra Penciuman 

Indra ini didapatkan dari adanya aroma. Aroma yang menyenangkan 

dapat menurunkan tekanan darah sedangkan aroma yang kurang 

                                            
27

 Heinz Frick dan Tri Hesti Mulyani. 2006. Arsitektur Ekologis : 50 

https://crossventilation/
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menyenangkan dapat meningkatkan detak jantung dan pernapasan. 

Dalam hal ini aroma yang menyenangkan berupa aroma bunga28 

Aroma yang dapat diterapkan adalah aroma bunga atau aroma 

yang menenagkan pikiran seperti aromatherapy. 

5.2.2 Aspek Alam 

 Pemandangan 

Pemandangan dapat diterapkan dari pengaturan lansekap yang 

diberikan banyak tumbuh – tumbuhan  

Memasukkan elemen alam dapat membuat kondisi psikologis 

seseorang menjadi lebih tenang dan stabil.29 

 Pemberian Taman sebagai Media Penyembuhan 

Dengan pengaturan landscape yang baik maka dapat menunjang 

aktivitas yang berkaitan dengan terapi. Terdapat beberapa jenis 

taman yang dapat digunakan sebagai media penyembuhan yaitu30 : 

 Contemplative Garden, cocok sebagai tempat meditasi dengan 

tujuan untuk menenangkan pikiran serta memulihkan semangat.  

 Healing Garden atau taman penyembuhan, taman ini mengacu 

pada banyak taman yang memiliki kesamaan pada jenis 

tanaman yang ada serta adanya pengulangan material yang 

memiliki pengaruh positif bagi penggunanya. 

                                            
28

 Febriani Kurniawati. 2007. Peran Healing Environment Terhadap Proses Penyembuhan : 3 
29

Gagas Liyanto. 2017. Penanganan Anak Korban Kekerasan dengan Metode 
Ecobehavior:32 

30
 Vidra Lidyana. 2013. Konsep dan Aplikasi Healing Environment dalam Fasilitas Rumah 
Sakit : 420 
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Healing garden dirancang untuk membuat orang agar merasa 

lebih nyaman di dalamnya  

 Restorative Garden, berfungsi dalam memberi penguatan dalam 

diri dari segi kesehatan dan membuat perasaan menjadi lebih 

tenang dan kuat. 

 Enabling Garden, adalah jenis taman yang dapat digunakan 

untuk berinterasi dengan siapa saja dan dari berbagai usia serta 

perbedaan kemampuan. 

 Therapeutik Garden, lebih mengacu pada taman yang 

mendukung aktivitas terapi secara medis 

Pada bangunan ini saya menerapkan healing garden karena 

memiliki tujuan yang paling sesuai dengan pusat rehabilitasi 

sosial ini. 

5.2.3 Aspek Psikologis 

Aspek ini dapat dipenuhi dengan pemberian kenyamanan fisik seperti 

pengaturan keselamatan yang baik pada bangunan serta keamanan 

yang baik sehingga korban tidak merasa cemas saat berada di dalam 

bangunan 

5.2.4 Tata Ruang Luar 

Dalam pembentukan lingkungan pemulihan terdapat beberapa pada 

pengaturan tata ruang luarnya yaitu31 : 

                                            
31

 Febriani Kurniawati. 2007. Peran Healing Environment Terhadap Proses Penyembuhan : 2 
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 Ruang hijau pasif, untuk taman dan pengudaraan lingkungan 

 Ruang hijau aktif, merupakan taman yang bisa menampung 

kegiatan di dalamnya seperti duduk-duduk dan istirahat 

 Ruang aktivitas luar (ruang untuk gerak), digunakan untuk 

sirkulasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


