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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kebutuhan akan pendidikan adalah milik semua orang, tidak 

terkecuali bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Keterbatasan yang 

dialami menjadikan ABK memerlukan layanan pendidikan yang tepat 

sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Walaupun 

penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia sampai saat ini masih 

mengundang kontroversi, namun praktek sekolah inklusif memiliki 

berabagai sisi positif  mulai dari siswa belajar untuk sensitif, memahami, 

menghargai, dan menumbuhkan rasa nyaman terhadap perbedaan 

individual. 

Pada dasarnya pendidikan inklusi bertujuan untuk menyamaratakan 

hak antara anak regular dengan anak berkebutuhan khusus dalam satu 

wadah pendidikan, namun pada kenyataannya lingkungan sekolah yang 

aksesibel maupun fasilitas-fasilitas lain yang sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan anak berkebutuhan khusus masih belum memadai. Sehingga 

beberapa kegiatan dan proses belajar mengajar di sekolah tidak seluruhnya 

dapat dilakukan oleh anak berkebutuhan khusus karena beberapa 

keterbatasan yang dimilikinya. 

KB-TK Duta Bakti Yogyakarta merupakan salah satu 

penyelenggara pendidikan inklusif usia dini di Yogyakarta. Bertujuan 

seperti pendidikan inklusi lainnya yaitu menyamaratakan hak antara anak 

regular dan anak berkebutuhan khusus. Namun, untuk saat ini fasilitas 

yang ada masih belum memadai bagi anak berkebutuhan khusus agar 

terfasilitasi kebutuhan akan keterbatasannya. Maka dari itu, dengan 

dibentuknya perencanaan dan perancangan desain preschool dengan 

pemilihan material dan furniture yang ramah bagi anak berkebutuhan 

khusus maupun anak pada umumnya mampu memenuhi kebutuhan sarana 

dan prasarana siswa berkebutuhan khusus berbasis metode inklusi namun 
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universal digunakan anak regular. Selain itu, konsep desain pada sekolah 

inklusi ini dapat membuat citra baru di masyarakat, khususnya Yogyakarta 

serta menjadi sekolah inklusi percontohan tentang fasilitas ramah anak 

baik normal maupun berkebutuhan khusus. 

 

B. Saran 

1. Hasil perancangan interior Sekolah Inklusi ini diharapkan mampu 

memberikan solusi dari permasalahan yang ada.  

2. Perancangan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat akan informasi 

tentang pentingnya menjaga dan melestarikan nilai dari sebuah 

bangunan bersejarah.  

3. Hasil perancangan ini diharapkan mahasiswa khusunya desain interior 

dapat memacu imajinasi yang selama ini terkurung di dalam dirinya. 

Berani mengambil keputusan namun tetap bijak 
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