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BAB IV 

PENYELUSURAN MASALAH 
 

4.1 Kajian Komprehensif 

Anak-anak cenderung memiliki tingkah laku yang masih labil, dalam 

artian anak-anak dapat dengan mudah meniru tingkah laku yang ada 

disekitarnya baik dilingkungan ataupun dalam keluarganya. Sifat anak yang 

masih dalam kategori labil tersebut dapat membentuk karakterikstik anak 

dengan sendirinya. Karakteristik sifat yang biasa terjadi berupa kenakalan 

anak. Kenakalan anak yang sering terjadi biasanya berasal dari lingkungan 

tempat tinggal mereka. Lingkungan yang cenderung jauh dari pengamatan 

orang tua dan terkesan bebas, sehingga anak-anak dengan mudah dapat 

menirukan tanpa pengawasan orang tua. Masalah lain yang menimbulkan 

kenakalan anak yaitu tindak orang tua didalam rumah yang tidak baik, 

sehingga dapat dicontoh dengan mudah oleh anak-anak mereka. Anak-

anak yang sudah masuk dalam panti rehabilitasi untuk penyembuhan pola 

perilaku mereka akan bertahan dalam waktu yang tidak sebentar, sehingga 

mereka membutuhkan tempat tinggal yang nyaman dan suasana yang 

berbeda dengan lingkungan rumah mereka. Suasana yang dapat membuat 

pikiran tenang dan bisa mengontrol emosi mereka. 

Untuk mengontrol emosi dan menyembuhkan mereka, kegiatan 

konseling atau terapi sangat membantu penyembuhan anak-anak yang 

sedang direhabilitasi. Sifat konseling yang berkelompok dan individu 

memiliki ruang yang berbeda bentuknya dan kenyamanannya. Rata-rata 
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tempat konseling yang tersedia tidak begitu nyaman dan terkesan monoton. 

Maka dari itu perlu adanya tempat konseling atau terapi yang dapat 

memberikan wadah yang baru dan lebih memudahkan bagi para psikolog 

dalam menyembuhkan anak-anak tersebut. 

Alam sangat berkontribusi dalam pembangunan dan berjalannya  

bangunan ini nantinya. Alam dapat menciptakan suasana yang 

menyegarkan dan membuat penghuni didalam asrama atau didalam panti 

rehabilitasi dengan nyaman dan menyegarkan pikiran mereka, serta alam 

dapat membantu penyembuhan anak-anak yang bermasalah dengan 

lingkungan tempat tinggalnya dulu. Maka dari itu penataan ruang dalam 

asrama dan penataan ruang konseling yang melibatkan alam dapat 

memudahkan anak-anak melalui proses penyembuhannya. Penataan 

asrama dan ruang terapi yang menerapkan metode healing environment 

menjadi penekanan desain tersebut. Ditambah lagi iklim di Indonesia yang 

tropis juga dipadu padakan dengan penataan ruang asrama dan konseling. 

4.2 Pernyataan Fokus Desain 

Masalah utama yang ada pada Panti Rehabilitasi Anak Nakal ini 

adalah mengenai perencanaan ruang asrama dan ruang konseling yang 

nyaman dan sesuai dengan penekanan metode healing environment dan 

penerapan arsitektur tropis pada bangunan. 
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4.3 Analisa Komprehensif Antara Aspek Ruang Terhadap Tapak 

Analisa komprehensif untuk tapak berupa potensi dan kendala 

terhadap aspek ruang bangunan yaitu : 

a. Potensi : 

 Pada bagian utara tapak terdapat lahan kosong yang masih asri dan 

hijau sehingga dapat dimanfaatkan menjadi view untuk beberapa 

ruang terapi dan ruang terapi luar. 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar diatas terlihat best view yang ada berupa 

pemandangan hijau yang dapat menyejukkan dan membuat tenang, maka 

dari itu pada area belakang atau area utara nantinya akan digunakan untuk 

ruang privat yang membutuhkan banyak view dalam perawatan anak-anak 

yang ada didalam Panti Rehabilitasi Anak Nakal ini. 

 

 

 

Gambar 4. 1 View Tapak 

 Sumber : dokumen pribadi 
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 Pada bagian timur laut terdapat sungai yang mengalir 

 

 

 

 

 

Pada gambar diatas merupakan foto yang menunjukkan adanya 

potensi pada area tapak, yaitu sungai yang masih mengalir. Sungai yang 

masih mengalir menimbulkan suara yang menenangkan. Maka pada area 

dekat dengan sungai tersebut nanti akan digunakan untuk area terapi luar, 

karena mendapatkan view yang hijau serta terdengar suara percikan air 

yang dapat menenangkan. 

 Terdapat kebun buah pada area tapak. Dalam perancangannya 

nanti terdapat aktivitas bercocok tanam sehingga dapat 

menggunakan lahan tersebut untuk menunjang kegiatan bercocok 

tanam tersebut. 

 Keadaan sekitar tapak realtif sunyi, maka dari itu dapat membantu 

dalam penyembuhan psikis anak-anak nakal yang ada didalam Panti 

Rehabiltasi Anak Nakal. 

b. Kendala 

Terdapat beberapa kendala juga yang ada didalam tapak, antara 

lain: 

  

  

Gambar 4. 2 Sungai Kecil 

 Sumber : dokumen pribadi 
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 Terdapat jalan pada pinggir sekitar tapak, namun hanya berukuruan 

2meter, yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Kondisi jalan 

masih pasir dan tidak baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


