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  PENDEKATAN DESAIN 

 

6.1. Penetapan Pendekatan Desain 

6.1.1. Pendekatan Psikologi Arsitektur 

  Psikologi Arsitektur merupakan sebuah bidang studi yang 

mempelajari hubungan antara lingkungan dengan perilaku manusia, 

dimana keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. (Halim, 2015). 

Tujuan utama dalam sebuah karya arsitektur adalah agar pengguna dapat 

merasa nyaman. Maka dari itu, mendesain sebuah bangunan perlu 

memperhatikan aspek psikologi kearsitekturan.  

Psikologi arsitektur lebih dimengerti sebagai studi terhadap 

bangunan serta pengaruhnya terhadap perilaku manusia yang ada di 

dalamnya atau kajian khusus yang berarah kepada kondisi psikologis 

sekelompok pengguna bangunan dengan karakteristik yang sejenis, 

sehingga bangunan yang direncanakan sesuai dengan kondisi psikologis 

penggunanya. Sebaiknya karya arsitektur tidak hanya menghasilkan 

bangunan yang bagus secara fisik, namun bangunan harus bisa 

memberikan rasa nyaman kepada pengguna dari segi psikologisnya.  

Penerapan Psikologi Arsitektur dalam kehidupan sehari-hari bisa 

dilihat dari segi desain yang diaplikasikan pada ruangan untuk kantor, 

restoran, fasilitas publik bagi anak-anak, kaum lanjut usia (lansia), dan 

kaum difabel. 

Sebagai contoh, penggunaan pada warna bagi fasilitas anak, 

cenderung menggunakan warna warna yang ceria, kemudian 

penggunaan benda –benda seperti pintu serta jendela dengan sudut yang 

tidak tajam, juga pemilihan perabot seperti meja perlu diperhatikan 
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bentuknya terutama sudut – sudutnya agar sudut tersebut tidak terlalu 

lancip dan melukai anak – anak yang cenderuung aktif. Demikian pula 

dengan kaum lansia. Sebaiknya dibuat jalan khusus, serta jarak antar 

ruang tidak berjauhan agar menghindari kelelahan yang dirasakan oleh 

para lansia. Sedangkan untuk kaum difabel, perabot disesuaikan dengan 

disabilitasnya masing-masing, apakah mereka tunanetra, tunarungu, 

maupun tunagrahita. Sehingga dalam masing – masing ketunaannya 

mereka memiliki psikologis yang berbeda – beda maka kebutuhan 

ruangannya pun juga berbeda. 

6.1.2. Psikologi untuk Tunanetra 

Penyandang tunanetra low vision masih dapat merespon warna 

tertentu. Warna yang masih dapat direspon oleh low vision adalah warna 

kuning, sehingga warna kuning digunakan untuk warna guiding block yang 

menunjukkan adanya jalur khusus tunanetra. Pada ruang kelas, warna 

yang sesuai adalah warna yang bersifat cerah dan hangat karena warna 

tersebut akan lebih memiliki efek emosional yang lebih baik sehingga 

mereka akan lebih terangsang untuk lebih segar, dinamis, dan bergairah. 

Namun penggunaan motif warna tidak boleh terlalu kompleks sehingga 

akan membingungkan tunanetra. (Angelia, 2011). Kemudian pemilihan 

bentuk interior juga perlu diperhatikan bagi keselamatan tunanetra. Maka, 

tidak disarankan untuk menggunakan bentuk bentuk yang memiliki sudut 

yang lancip / tajam. 

6.1.3. Psikologi untuk Tunarungu 

Intelegensi anak tunarungu sebenarnya tidak terlalu berbeda 

dengan anak normal. Dari segi kondisi fisik juga tidak terlalu terlihat dan 

berbeda dengan anak pada umumnya. Anak tunarungu mengandalkan 
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pengelihatan dan Bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan orang. 

Sehingga dalam menangkap komunikasi dari lawan bicara, maka anak 

tunarungu harus memaksimalkan pengelihatannya. 

Orang penyandang tunarungu mengandalkan kemampuan 

pengelihatannya dalam membaca situasi disekitarnya sehingga mereka 

membutuhkan tanda – tanda / rambu, penggunaan material perlu 

diperhatikan juga untuk dapat mengetahui keadaan disekitarnya dengan 

leluasa. contohnya pada pintu kelas yang menggunakan material kaca, 

maka akan terlihat situasi yang sedang terjadi di dalam / di luar kelas. 

Kemudian pemilihan warna juga perlu diperhatikan. Karena dalam 

berkomunikasi peyandang tuna rungu membutuhkan pengelihatan yang 

baik, maka diperlukan pemilihan warna yang baik. Pemilihan warna yang 

kontras dengan kulit akan meningkatkan fokus pengelihatan mereka 

dalam memperhatikan lawan bicaranya. Kemudian dalam penggunaan 

penerangan cahaya yang tepat juga dibutuhkan sehingga penyandang 

tunarungu akan lebih mudah menangkap pergerakan orang dalam cahaya 

yang cukup / tidak gelap. (Nurfakhirah, Suparno, & Nirwati, 2017)  

6.1.4. Psikologi untuk Tunagrahita 

Pada umumnya secara penampilan / fisik, anak tuna grahita dapat 

terlihat dari wajahnya yang cenderung berbeda dengan anak pada 

umumnya. Dalam hal intelegensi, mereka sukar untuk mempelajari hal – 

hal pada bidang akademik. Dalam kesehariannya, mereka juga susah 

untuk bisa fokus terhadap sesuatu, bahkan pada saat kegiatan belajar 

mengajar dikelas. maka sebuah ruang kelas harus memperhatikan 

pemilihan warna dan tata letak perabotnya. Siswa tunagrahita 
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membutuhkan ruang yang bebas dari distraksi visual  seperti cat warna 

yang tidak terlalu banyak ornament. 

Kemudian ruang kelas sebaiknya menggunakan layout yang dapat 

mengarahkan fokus siswa terhadap guru, sehingga kursi dan meja di tata 

dalam 1 baris. Untuk perabot ruangan, menggunakan kursi yang dapat 

diatur ketinggiannya menyesuaikan dengan postur tubuh siswa. Lalu 

perabot meminimalkan sisi yg bersudut lancip, karena keadaan anak 

tunagrahita yang tidak bisa menjaga dirinya sehingga memungkinkan 

mereka terkena benturan. (Natasha, Sofiana, & Wilastrina, 2015). 

6.1.5. Sirkulasi dan Tata Ruang Bangunan 

Sekolah luar biasa ini diperuntukkan bagi anak penyandang 

tunanetra, tunagrungu, dan tunagrahita sehingga perilaku dan psikologi 

masing masing kondisi ketunaan tersebut berbeda beda, maka kebutuhan 

ruang juga berbeda. Bangunan terdiri dari beberapa massa bangunan 

yang terdiri dari ruang pengelola, ruang pembelajaran jurusan A, Jurusan 

B, dan Jurusan C, dan ruang fasilitas. Dengan pemisahan massa 

bangunan berdasarkan fungsi dan karakter pengguna maka sirkulasi dan 

pelaksanaan kegiatan mereka tidak terganggu satu sama lain terutama 

bagi penyandang disabilitas yang beragam pada bangunan ini.  

Pada depan gerbang sudah disediakan jalur khusus tunanetra 

dengan menggunakan guiding block, sehingga dapat menuntun mereka 

untuk dapat berjalan menuju kelas mereka. Terdapat juga papan petunjuk 

dengan menggunakan huruf braille. Kemudian terdapat ramp pada area 

sirkulasi agar mereka para penyandang tunagrahita atau yang lainnya 

yang menggunakan kursi roda dapat mengakses ruangan – ruangan 

dengan ketinggian tertentu. 
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Pada ruang sirkulasi dibutuhkan lebar yang cukup untuk mereka 

berkegiatan. Untuk tunanetra ruang sirkulasi harus cukup bagi mereka 

dengan tambahan tongkat untuk berkegiatan sehingga dimensi tongkat 

perlu diperhatikan. Untuk tunagrahita, sebagian dari mereka menggunakan 

alat bantu berupa kursi roda sehingga membutuhkan ramp dan memiliki 

luas yang cukup untuk mereka berlalulalang. 

Kemudian ketiga jurusan tersebut terhubung dengan ruang 

pengelola seperti ruang kepala sekolah, ruang tata usaha dan sebagainya. 

Ruang pengelola terletak didepan dari gedung sekolah luar biasa ini. 

Kemudian dari ruang pengelola ini, bercabang menjadi beberapa jurusan 

tersebut. 

 


