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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

YPAC Surabaya adalah sebuah yayasan yang berbasis pendidikan 

dan fasilitas terapi khusus untuk anak anak disabilitas. dalam kasus ini yang 

dimaksud disabilitas adalah anak anak dengan down syndrome, 

cerebralpalsy, autistme, tunanetra. kelemahandari anak anak disabilitas yang 

tadi sudah disebutkan adalah susah dalam berkonsentrasi,kemampuan fisik 

yang terbatas, terhambatnya aktifitas mereka untuk menjalani kegiatan 

sehari-hari termasuk kegiatan dalam melakukan pemeriksaan rutin/ terapi. 

Pada perancangan interior fasilitas terapi YPAC Surabaya ini 

menerapkan konsep “Playfull & calming space” pemilihan konsep tersebut 

bertjuan untk menciptakan suasana ruang yang tenang,nyaman namun tetap 

menyenangkan untuk anak anak yang menjalankan terapi. Untuk anak anak 

disabilitas khususnya Autist dan Down syndrome Pemilihan warna orens dan 

biru pastel membuat suasana ruang yang tenang dan fokus melakukan 

kegiatan terapi. Tema yang diterapkan pada perancangan interior YPAC 

Surabaya adalah “Wooden Block Toys”, permainan balok kayu adalah 

permainan yang mengasah kreatifitas dan konsentrasi untuk anak anak. 

kelebihan dari permainan balok kayu ini mengasah kesabaran dan 

merangsang saraf motoric khususnya untuk anak dengan latarbelakang 

Autistme dan down syndrome. 

 
B. Saran 

1. Karya perancangan interior tugas akhir ini diharap bisa menjadi referensi 

desain untuk bangunan yang membutuhkan aksesibel. 

2. Karya perancangan interior Tugas Akhir ini diharap dapat diterapkan 

pada bangunan yang di dalamnya digunakan oleh disabilitas. 

3. Pada perancangan interior ini terdapat kelemahan pada desain furniture 

yang masih belum memenuhi kriteria aman untuk anak anak, untuk 

kedepannya saya harap bisa lebih memperbanyak referensi desain khusus 

untuk anak disabilitas. 
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