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ABSTRAK 

Pusat Pendidikan dan Terapi Anak Autis di Sukoharjo dengan Pendekatan Behaviour 
Architecture merupakan sebuah pusat pendidikan yang diperuntukkan bagi anak autis dengan 
menciptakan suasana ruang interaktif pada suasana belajar dan suasana terapi. Selain itu, Pusat 
Pendidikan dan Terapi ini juga menyediakan fasilitas taman sensori bagi anak autis untuk 
melatih gangguan motorik yang diderita oleh mereka. Disamping itu Pusat Pendidikan dan 
Terapi Autis ini menyediakan fasilitas untuk mengembangkan bakat anak, seperti kelas 
ketrampilan, kelas musik dan kelas tari. Pusat Pendidikan dan Terapi ini diharapkan dapat 
menjadi pusat informasi tentang autis bagi masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. Pendekatan 
Behaviour Architecture digunakan sebagai dasar merancang bangunan yang disesuaikan 
dengan perilaku anak autis dengan tidak melupakan aspek kenyamanan dan keamanannya. Hal 
ini dikarenakan perilaku anak autis berbeda dengan perilaku anak normal lainnya. Dengan 
menyesuaikan perilaku anak autis diharapkan dapat menunjang proses belajar dan proses 
terapi mereka ke arah yang lebih positif. Sehingga anak dapat memberikan respon yang baik 
terhadap lingkungan sekitarnya di masyarakat.  

Kata Kunci: Autis, Behaviour Architecture, Interaktif, Taman Sensori, Terapi 

ABSTRACT 

 Education and Therapy Center in Sukoharjo Autistic Children with Behaviour 
Architecture Approach is an educational center that cater for children with autism to create 
an atmosphere of interactive space in an atmosphere of learning and therapeutic atmosphere. 
In addition, Education and Therapy Center's facilities include a sensory garden for children 
with autism to train motor disorders suffered by them. Besides, the Centre for Education and 
Autism Therapy facilities to develop the talents of children, such as skills classes, music 
classes and dance classes. Education and Therapy Center is expected to become an 
information center for people with autism in Sukoharjo district. Behaviour Architecture 
approach used as the basis for designing buildings that are tailored to the behavior of autistic 
children by not forgetting the aspect of comfort and safety. This is because the behavior of 
children with autism is different from other normal child behavior. By adjusting the behavior 
of children with autism are expected to support the learning process and the therapeutic 
process them into a more positive direction. So that the child can give a good response to the 
surrounding environment in the community. 
 
Keywords: autism, behaviour architecture, interaktif, sensory garden, therapy 
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1. PENDAHULUAN 
Pendidikan merupakan kebutuhan utama bagi setiap manusia, begitupun dengan anak 

berkebutuhan khusus autis. Di Indonesia belum ada angka pasti berapa jumlah anak 
penyandang autis, namun pemerintah merilis data jumlah anak penyandang autisme bisa 
berada di kisaran 112 ribu jiwa. Setiap tahunnya pertumbuhan anak autis mengalami 
peningkatan, sedangkan fasilitas pendidikan dan terapi yang disediakan oleh pemerintah 
disetiap daerah sangat minim perhatian, bahkan tidak semua daerah memiliki fasilitas 
pendidikan dan terapi yang dikhususkan untuk anak autis. 

Kabupaten Sukoharjo merupakan sebuah kabupaten di jawa tengah yang memiliki 
angka anak berkebutuhan khusus cukup tinggi, sedangkan fasilitas pendidikan dan terapi yang 
disediakan tidak menampung jumlah anak penyandang autis. 

Nama Sekolah 
Tabel 1. Fasilitas Pusat Terapi Autis di Sukoharjo 

Alamat Kapasitas 

Yayasan Bina Anak 
Autisme “TORISON” 

Jln. Sidan-Glondongan 
Polokarto, Sukoharjo 
Tlp. 0271 - 611459 

Saat ini anak yang 
dikelola berjumlah 12 
anak dengan jumlah 
terapis atau pengajar 
5orang 

Sumber : Survey Penulis, 2016 

Dalam merancang sebuah bangunan, perilaku setiap orang akan dengan sendirinya 
menggambarkan lingkungan fisik masyarakat tertentu. Perilaku dan lingkungan fisik saling 
berhubungan satu sama lain, kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 
kelompok etnis, kelompok usia, minat khusus, dan lain-lain. Anak autis cenderung memiliki 
gangguan dalam hal interaksi, sehingga mereka memiliki cara yang berbeda dalam memberi 
respon pada lingkungannya. Oleh karena itu pendekatan yang tepat adalah Behaviour 
Architecture (Arsitektur Perilaku). Selain mengarahkan anak autis untuk berinteraksi secara 
baik dan nyaman dengan lingkungan di masyarakat juga dibutuhkan suasana ruang kelas 
interaktif. 

IDENTIFIKASI MASALAH 
1.  Bagaimana merancang sebuah Pusat Pendidikan Dan Terapi Anak Autis yang interaktif 
dengan pendekatan behaviour architecture? 

2. Bagaimana merancang sebuah taman sensori pada ruang luar di Pusat Pendidikan Dan 
Terapi Anak Autis yang nyaman dan efektif? 

2. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan adalah: 
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a. Studi Literatur, metode ini digunakan untuk mendapatkan landasan-landasan teori 
mengenai Pusat Pendidikan dan Terapi Autis dengan Pendekatan Behaviour Architecture. 

b. Studi Komparasi,  metode ini digunakan sebagai bentuk dalam mendapatkan gambaran 
Perencanaan Pusat Pendidikan dan Terapi Anak Autis di Sukoharjo dengan pertimbangan 
Pusat Layanan Autis yang ada di Indonesia. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Gagasan Perancangan 

1. Pusat Pendidikan : Menyediakan fasilitas pendidikan dengan menyediakan kelas 

inklusi bagi  mereka, menyediakan fasilitas untuk mengembangkan bakat anak dan 

sebagai pusat informasi tentang autisme bagi masyarakat.  

2. Pusat Terapi  : Menyediakan pelayanan terapi bagi anak autis dengan 

menciptakan ruang belajar yang interaktif, menyediakan taman sensori yang dapat 

melatih motorik anak. 

3. Behaviour Architecture : Pendekatan arsitektur perilaku yang merupakan bagian dari 

konsep perencanaan dan perancangan bangunan. 

3.2 Konsep Perancangan 

3.2.1 Konsep Pendekatan Behaviour Architecture 

Anak autis merupakan anak yang memiliki gangguan dalam hal interaksi. Anak-anak ini 
umumnya memiliki perilaku yang berbeda dengan anak-anak normal lain seusianya, sehingga 
mereka memiliki cara yang berbeda dalam memberikan respon pada lingkungannya. Beberapa 
gangguan yang umumnya diderita anak autis adalah: 

a. Komunikasi 
b. Interaksi Sosial 
c. Perilaku 
3.2.2 Konsep Suasana Ruang Interaktif 

Suasana ruang interaktif adalah Suasana yang tercipta antara anak autis dengan 
terapis/pengajar. Suasana interaktif yang dimaksud adalah suatu hubungan interaksi antar anak 
autis yang hangat sehingga tercipta kondisi yang mendukung jalannya program terapi dan 
pendidikan yang terarah. 

Suasana interaktif dapat diwujudkan melalui dua pengertian yaitu: 
Tabel 2. Analisa Suasana Ruang Interaktif 

Analisa Suasana Ruang Interaktif Kata Kunci 
Anak diharapkan dapat aktif bergerak, mencari dan 
belajar sendiri dari lingkungan Pusat Pendidikan 
dan Terapi Autis sebagai proses pengembangan 

• Aktif dan Dinamis 
• Semangat 
• Inspirasi 
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daya pikir. 
Menciptakan hubungan interaksi yang kondusif 
antara anak autis dengan terapis/pengajar untuk 
mendukung program terapi yang terarah dan dapat 
memacu daya kreatifitas anak. 

• Kondusif 
• Terarah 
• Kreatif 

Sumber: Analisa Penulis 2016 

3.2.3 Konsep Suasana Interaktif Dengan Pendekatan Behaviour Architecture 

Konsep suasana interaktif dengan pendekatan Behaviour Architecture dapat diaplikasikan 
ke dalam desain arsitektur sebagai berikut: 

Tabel 3. Analisa Suasana Interaktif Dalam Desain Arsitektur 
Kata 

Kunci 
Analisa 

Pendekatan 
studi 

Aplikasi desain bangunan 
Bentuk & 

wujud 
Warna Sirkulasi Organisa

si ruang 
Skala & 
Proporsi 

Material dan 
tekstur 

Aktif dan 
Dinamis  

Adanya suatu 
pergerakan anak 
dari satu fungsi ke 
fungsi lain.  

Garis 
lengkung 
(menghindari 
komposisi 
sudut tajam) 

Orange, 
kuning  

Berkelok-
kelok  

Pola 
Radial  

-  Beton dan 
batu alam  

Semanga
t  

Mengacu pada 
semangat pelaku 
kegiatan terutama 
pada kegiatan 
terapi, konsultasi, 
pendidikan 
informal  

- Merah, 
Orange 

-  -  • Skala akrab 
pada ruang 
konsuls 

• Skala normal 
pada ruang 
terapi  

• Mengguna
kan tekstur 
kasar dan 
halus 

• Mengguna
kan 
ornamen 
garis 
horizontal  

Inspirasi Dapat memicu 
proses 
pengembangan 
daya pikir anak, 
ruang-ruang yang 
digunakan seperti 
ruang 
ketrampilan, 
pengembangan 
bakat anak 

-  Kuning, 
Merah, 
Putih  

Sirkulasi 
berkelok 
atau 
mendaki ke 
atas 

-  skala megah 
pada ruang yang 
menampung 
aktifitas 
berkapasitas 
besar  

-  

Kondusif  Menciptakan 
suasana yang 
aman, nyaman 
bagi anak autis  

-  Biru 
muda, 
Hijau 
muda, 
Kuning 
muda, 
Merah 
muda, 
Putih, 

-  -  • Skala akrab 
pada ruang 
belajar 

• Skala normal 
pada ruang 
pengelola, 
tunggu 

• Skala megah 
pada ruang 

Menggunaka
n kaca, 
keramik, 
kayu, batu 
alam  
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Sumber: Analisa Penulis, 2016 
3.2.4 Kriteria Perancangan Taman Sensori 

Anak autis memiliki gangguan pada sistem syarafnya, kelainan ini membuat anak autis 
memiliki gangguan pengolahan informasi sensoris. Menurut Wilson & Johnson (2007) dalam 
Blakesley et al. (2013:47), taman atau ruang luar merupakan fasilitas untuk men-treatment 
anak sesuai dengan diagnosa tingkat autis yang diderita, sehingga ruang luar dapat berupa 
taman dengan dua zona, yaitu: 

a. Taman dengan efek menenangkan untuk anak hipersensitif dan  
b. Taman yang didesain memberikan beragam stimulus untuk anak hiposensitif.  

3.2.5 Pemilihan Material Taman 

Anak autis memiliki gangguan pada sistem motorik mereka sehingga anak tidak dapat 
merespon lingkungan dengan baik. Pemilihan material yang disesuaikan dengan fungsi panca 
indra dapat membantu mereka dalam melatih sistem motoriknya. Beberapa material taman 
sensori yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Indra Penglihatan 

Orange 
muda  

ketrampilan, 
pengembangan 
bakat, kegiatan 
informasi, dll  

Terarah  Dapat diciptakan 
melalui adanya 
sistem pada Pusat 
Pendidikan dan 
Terapi Autis yang 
teratur  

Pemakaian 
bentuk 
geometris 
sederhana 
yang 
dipadukan 
dengan garis 
vertikal, 
diagonal, 
lengkung  

Menggun
akan 
gradasi 
dan 
perbedaan 
warna  

Sirkulasi 
jalur lurus 
pada area 
konsultasi 
dan 
diagnosis, 
ruang kelas 

Pola 
Linier  

- -  

Kreatif  Mampu 
mendorong anak 
untuk dapat 
menemukan 
gagasan baru 
yang kreatif dan 
imajinatif  

Bentuk 
dengan 
penggabunga
n, 
penambahan 
dan 
pengurangan  

Merah, 
Orange, 
Kuning, 
Putih 

-  Pola 
Cluster  

-  -  
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Penggunaan warna pastel atau warna yang tidak mencolok mata pada beberapa 
material. 

  
Gambar 1 contoh penerapan material indra penglihatan 
Sumber: http://www.okaihau-college.school.nz/, 2016 

2. Indra Penciuman 

Menggunakan bunga-bunga yang memiliki aroma wangi. 
1. Melati Putih (Jasmine Sambac)  

 

2. Kamboja (Frangipani) 

 

3. Sweet Alyssum (Lobularia maritima) 

 
4. Sweet Pea (lathyrus odoratus) 

 

5. Four O’clock (mirabilis jalapa) 

 

6. Rosemary 

 
Gambar 2 Contoh Indra Penciuman 

Sumber: http://www.kompasiana.com/, 2016 

3. Indra Pengecap 

Tanaman yang dapat langsung dinikmati/dimakan. 
1. Buah Jeruk 

 

2. Buah Tomat 

 

3. Buah Belimbing 

 
4. Selada 

  

5. Daun Mint 

 

6. Buah Markisa 

 
Gambar 3 Contoh Indra Pengecap 
Sumber: www.google.co.id, 2016 

4. Indra Peraba 

Penggunaan material bertekstur pada jalan setapak/alur sirkulasi pada taman, sehingga 
anak dapat mengikuti alur tersebut. 

  

http://www.okaihau-college.school.nz/�
http://www.kompasiana.com/�
http://www.google.co.id/�
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Gambar 4 Contoh Jalur Sirkulasi 
Sumber: www.trentham.co.uk dan hubpages.com, 2016 

5. Indra Pendengaran 

Menyediakan sarang burung karena keberadaan hewan dapat mengajarkan anak untuk 
bersosialisasi dengan makhluk hidup lain. Selain burung, juga menyediakan alat musik seperti 
angklung dan belera. 

1. Burung Parkit/Love bird 

 

2. Burung nuri 

 

3. Burung Murai 

 

4. Burung Dara 

 

5. Alat Musik Belera 

 

6. Alat Musik 
Angklung 

 
Gambar 5 Material Indra Pendengaran 

Sumber: www.google.co.id, 2016 

3.2.6 Pola Tata Massa Bangunan 

Pusat Pendidikan dan Terapi Anak Autis terdiri dari dua massa bangunan, disesuaikan 
dengan jenis kegiatan dan aktifitas pengguna bangunan. Untuk bangunan A terdiri dari area 
pendidikan, area terapi, area pengembangan bakat anak dan area servis. Sedangkan untuk 
bangunan B terdiri dari area konsultasi dan diagnosik, area pengelola, area pusat informasi, 
servis dan fasilitas-fasilitas penunjang. Antara bangunan A dan bangunan B akan dihubungkan 
dengan jembatan. 

Untuk area taman sensori akan dibagi kedalam taman hipersensitif dan taman 
hiposensitif. Di dalam penataan lansekap selain taman sensori Pusat Pendidikan dan Terapi 
Anak Autis akan memiliki amphitheater (pertunjukan terbuka) untuk melatih kepercayaan diri 
anak. 

 
Gambar 6 Pola Tata Massa Bangunan 

Sumber: Analisa Penulis 2016 

http://hubpages.com/living/How-to-Design-a-Sensory-Garden-for-the-Blind-or-Visually-Impaired�
http://www.google.co.id/�
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3.2.7 Pendekatan Bentuk Massa Bangunan 

Pusat Pendidikan dan Terapi Anak Autis menggunakan bentuk-bentuk yang sederhana 
seperti bujur sangkar dan lingkaran. Pemilihan bentuk yang sederhana dimaksudkan untuk 
membantu proses belajar anak dengan pengenalan bentuk yang nyata, karena anak tidak dapat 
membayangkan bentuk yang abstrak. Bentuk yang rumit akan membuat anak autis menjadi 
distraksi. Anak autis juga menyukai benda-benda yang berputar, maka dari itu bentuk massa 
bangunan dan sirkulasi didalam site dibuat melingkar. 

Berikut adalah beberapa preseden tampilan bangunan yang nanti akan di gunakan 
sebagai referensi dalam mendesain bangunan: 

 
Gambar 7 contoh tampilan 

bangunan 
Sumber: www.pinterest,com 

 
Gambar 8 contoh 

amphitheater 
Sumber: 

www.aiatopten.org 

 
Gambar 9 contoh 

tampilan bangunan 
Sumber: 

www.pinterest.com 

 
Gambar 10 contoh 

aquascape 
Sumber: Dokumen 

Pribadi 2016 

Dari hasil analisa diatas maka pendekatan bentuk massa bangunan Pusat Pendidikan 
dan Terapi Anak Autis akan memiliki bentuk massa seperti dibawah ini: 

 
Gambar 11 Analisa Pendekatan Bentuk Massa Bangunan 

Sumber: Analisa Pribadi 2016 

3.3 KUTIPAN DAN ACUAN 
3.3.1 Studi Literatur 
3.3.1.1 Pengertian Autisme 

Autisme adalah suatu kondisi yang mengenai seseorang yang biasanya terjadi pada 
masa kanak-kanak, yang membuat dirinya tidak membentuk hubungan sosial dimasyarakat 
atau komunikasi yang normal, yang mengakibatkan anak terisolasi dari manusia lain dan 
masuk dalam dunia repetitif, aktivitas dan minat yang obsesif. (Baron-Cohen 1993). 

3.3.1.2 Pengertian Pusat Pendidikan dan Terapi Autis 

http://www.aiatopten.org/node/111�
http://akbarhantar.blogspot.com/2013/03/sayembara-perancangan-gedung-sekolah.html?view=classic�
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Pusat Pendidikan dan Terapi Autis adalah tempat memperoleh pengajaran dan 
pengetahuan sekaligus sebagai sarana pengobatan dan terapi yang didirikan khusus bagi anak 
penyandang autis, yang bertujuan menumbuhkan serta mengembangkan potensi anak yang 
diharapkan dapat bermanfaat bagi masa depan. 

3.3.1.3 Pengertian Behaviour Architecture 
Teori-teori yang berkaitan dengan Behaviour Architecture menurut para ahli 

diantarnya dijelaskan sebagai berikut: 

a. Clovis Heimsath, AIA dalam bukunya yang berjudul Behavioral Architecture, Toward 
an Accountable Design Process menjelaskan bahwa arsitektur adalah lingkungan 
(enclosure) diamana orang-orang hidup dan tinggal. Sedangkan perilaku mempunyai 
pengertian: 
• Orang-orang yang tengah bergerak atau beraktivitas dengan berinteraksi dan 

berhubungan satu sama lain. 
• Suatu kesadaran akan akan struktur sosial dari orang-orang, suatu gerakan bersama 

secara dinamik dalam waktu 
b. Setiawan, B & Haryadi, dalam bukunya yang berjudul Arsitektur Lingkungan dan 

perilaku menjelaskan bahwa Arsitektur perilaku adalah arsitektur yang dalam 
penerapan desainnya selalu menyertakan pertimbangan-pertimbangan perilaku 
manusia dalam perancangan. 

3.3.1.4 Pengertian Taman Sensori 

Sensori integrasi merupakan proses mengenal, mengubah, dan membedakan sensasi 
dari sistem sensori untuk menghasilkan suatu respons berupa “perilaku adaptif bertujuan”. 
Pada tahun 1972, A. Jean Ayres memperkenalkan suatu model perkembangan manusia yang 
dikenal dengan teori sensori integrasi (SI). Teori Sensori Integrasi dikembangkan oleh Jean 
Ayres untuk mengembangkan kemampuan sensoris anak autis agar mampu merespon 
lingkungan sekitarnya dengan baik. Dengan melakukan terapi Sensori Integrasi, diharapkan 
kemampuan sensoris anak autis dapat menjadi lebih baik. 

3.3.1.5 Pengertian Suasana Ruang Interaktif 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, interaktif adalah saling melakukan aksi, 
antar-hubungan, saling aktif. Dalam hal ini adalah hubungan antara anak autis dengan 
terapis/pengajarnya. Suasana interaktif yang dimaksud adalah suatu hubungan interaksi antar 
manusia (anak autis) yang hangat sehingga tercipta kondisi yang mendukung jalannya 
program terapi dan pendidikan yang terarah. Dengan terciptanya suasana ruang belajar yang 
interaktif antara terapis dan anak autis dapat menciptakan suasana belajar yang efektif. 

3.3.2 Studi Komparasi 

3.3.2.1 Pusat Layanan Autis (PLA) Surakarta 
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Pusat Layanan Autis (PLA) Surakarta merupakan sebuah unit pelayanan teknis 
pendidikan yang memiliki tugas dan fungsi memberikan dukungan layanan dalam perspektif 
pendidikan untuk anak-anak autis di masyarakat, khususnya bagi masyarakat Solo dan 
sekitarnya. 

 
Gambar 12 Ruang terapi wicara  

Sumber: Dokumen Penulis, 

2016 

 
Gambar 13 Ruang terapi 

fisik 
Sumber: Dokumen 

Penulis, 2016 

 
Gambar 14 Ruang terapi 

snozelen 
Sumber: Dokumen Penulis, 

2016 

 
Gambar 15 Ruang Sensori 

Integrasi 
Sumber: Dokumen Penulis, 

2016 
4. KESIMPULAN 

Pusat Pendidikan dan Terapi Anak Autis di Kabupaten Sukoharjo Dengan Pendekatan 
Behaviour Architecture merupakan sebuah pusat pendidikan dan juga pusat terapi yang 
dikhususkan bagi anak penyandang autis. Pendekatan arsitektur perilaku digunakan sebagai 
acuan dalam merancang bangunan Pusat Pendidikan dan Terapi Anak Autis di Sukoharjo ini. 
Hal ini dikarenakan perilaku anak autis berbeda dengan anak normal pada umumnya sehingga 
desain bangunanpun menyesuaikan dengan karakteristik pengguna bangunan. Taman terapi 
sensori digunakan sebagai fasilitas penunjang terapi untuk melatih sistem motorik bagi anak 
agar anak dapat berinteraksi dengan lingkungan disekitarnya. 

5. SARAN 

Tingginya angka anak penyandang autis di Kabupaten Sukoharjo tidak diiringi dengan 
tersedianya fasilitas pendidikan dan terapi yang dikhususkan bagi anak penyandang autis. 
Fasilitas yang ada sekarang tidak dapat menampung seluruh kapasitas anak penyandang autis. 
Diharapkan nantinya pemerintah Kabupaten Sukoharjo mempertimbangkan pembangunan 
Pusat Pendidikan dan Terapi Anak Autis dengan mempertimbangkan aspek desain arsitektur 
perilaku bagi pengguna bangunan. 
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