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Abstract
A Concept Study of Inclusive Early Childhood Education Institute’s Interior Design using the
Montessori Approach Method. The right to obtain early childhood education is reserved not only
for regular children, but also children with special needs (disabilities), so there is a necessity for
inclusive schools that can provide such education to them. From the many existing education methods,
the Montessori method is one that can be feasibly implemented at inclusive schools. This method is
based on the researches and observations on children physiology and psychology by Doctor Maria
Montessori, who then developed a core idea of giving motoric and sensory stimulations on young
children. Montessori’s education concept emphasizes on environment that has been prepared for a five
curriculum field education: practical life, sensory, linguistics, mathematics, and culture. For this study,
the descriptive qualitative method will be used in order to gain a more comprehensive idea about the
environment, facilities, and activities regarding the subjects. In this study, the Montessori Inclusive
School has several student categories, which are regular students and students with special needs, and
these children have various physiological and psychological needs. This study aims to find what interior
design concept that can bring all these children comfort and security.
Keywords: early childhood education, disability, inclusion, Montessori method, interior design concept
Abstrak
Hak untuk memperoleh pendidikan usia dini tidak hanya diperuntukkan bagi anak regular
melainkan bagi anak berkebutuhan khusus (disabilitas). Sehingga dibutuhkan tersedianya
sekolah yang inklusif bagi semua. Dari berbagai metode pendidikan yang ada, metode
Montessori merupakan metode pendidikan yang dinilai mampu dapat diimplementasikan
pada sekolah dengan sistem inklusi. Metode Montessori merupakan sebuah gagasan yang
mendasarkan pada perkembangan fisiologi dan psikologi anak yang dipelajari dan diamati
oleh Dr. Maria Montessori, yang kemudian terbentuknya ide utama yaitu stimulasi motorik
dan stimulasi sensorik pada anak usia dini. Konsep pendidikan Montessori menekankan
pada lingkungan yang disiapkan untuk metode pengajaran dan pembelajaran yang efektif
melalui lima bidang kurikulum yaitu practical life, sensorial, bahasa, matematika, dan
budaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif,
digunakannya penelitian ini guna mendapatkan gambaran yang lebih komperhensif mengenai
lingkungan, aktivitas pengguna, serta fasilitas yang terkait dengan objek penelitian. Pada
studi kasus Sekolah Inklusi Montessori, memiliki beragam kategori siswa, yaitu siswa reguler
dan siswa berkebutuhan khusus, di mana anak-anak tersebut memiliki sifat-sifat khusus baik
dalam aspek fisiologis atau psikologis, yang mana melalui sifat-sifat khusus tersebut dapat
menggiring pada konsep desain interior yang memberikan rasa aman, dan nyaman.
Kata kunci: pendidikan anak usia dini, disabilitas, inklusi, metode montessori, konsep
desain interior
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Pendahuluan
Sangatlah penting keberdaannya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai
sarana untuk membangun dan menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas
dimasa yang akan datang menjadi upaya dalam mengoptimalkan potensi keemasan
anak. Pendidikan Anak Usia Dini bukan hanya meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan dalam bidang keilmuan, tetapi juga mengembangkan berbagai
potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk kelangsungan hidup dan dapat
menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dengan demikian pembelajaran anak
usia dini tidak berfokus pada aspek akademis saja, melainkan lebih pada dasar-dasar
pertumbuhan dan perkembangan seluruh kecerdasan anak, serta memfasilitasi
secara optimal dan menyeluruh sesuai dengan norma-norma dan nilai kehidupan
yang dianut (Hasan, 2019). Melalui UU RI Nomor 20 Tahun 2003 pasal 28 ayat 3
mengenai sistem pendidikan nasional, menetapkan bahwa: Taman Kanak-Kanak
merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan
untuk mengembangkan kepribadian dan potensi diri anak sesuai dengan tahapan
perkembangannya. Hak untuk memperoleh pendidikan anak usia dini tidak hanya
diperuntukkan bagi anak reguler, melainkan bagi anak berkebutuhan khusus
(disabilitas). Hal ini disampaikan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 2
mengenai perlindungan anak yang menyatakan bahwa, setiap anak berhak untuk
memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadi
dan tingkat kecerdasan anak sesuai dengan minat dan bakatnya.
Melalui pernyataan tesebut mengarah pada tersedianya pendidikan untuk setiap anak
di Indonesia termasuk bagi anak-anak berkebutuhan khusus (disabilitas) didirikan
sekolah dengan sistem inklusi. Menurut Smith, pendidikan inklusi memiliki tujuan
yaitu untuk memberikan kesempatan pada setiap anak berkebutuhan khusus
(disabilitas) dan anak reguler untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi
dan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak dan menekankan
pada konsep keberagaman. Dengan diadakannya pendidikan inklusi tidak hanya
membantu anak-anak berkebutuhan khusus untuk dapat berinteraksi dan
beradaptasi, melainkan juga memberikan pemahaman dan toleransi bagi anakanak lainnya termasuk orang tua murid dan masyarakat agar dapat menerima
keberagaman ini (Smith, 2006).
Terdapat metode pendidikan yang dinilai mampu dapat diimplementasikan pada
sekolah dengan sistem inklusi, yaitu metode pendidikan Montessori. Tujuan dari
metode Montessori adalah untuk membantu anak menjadi pribadi yang mandiri,
mengembangkan rasa disiplin, dan meningkatkan rasa percaya diri. Dr. Maria
Montessori, seorang dokter yang membuat gagasan metode pendidikan Montessori
yang didasarkan pada perkembangan psikologi anak yang dipelajari dan diamati
secara ilmiah. Gagasan ini bermula dari mengamati anak-anak pengidap gangguan
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emosional dan keterbelakangan mental yang indranya tidak terstimulasi dengan baik,
dan menurut Montessori pendidikan adalah jawaban yang paling baik untuk anakanak tesebut. Kemudian terbentuk ide utama yaitu stimulasi motorik dan stimulasi
sensorik pada anak usia dini. Dari sini dapat dilihat bahwa metode Montessori ini bisa
menjadi salah satu alternatif metode pendidikan untuk diterapkan di sekolah dengan
sistem pendidikan inklusi. Metode Montessori yang akan diterapkan pada ruang
kelas sekolah inklusi ini bertujuan menciptakan lingkungan yang dapat menstimulasi
dari dalam diri setiap anak, dengan mengembangkan metode pembelajarannya
sendiri, serta mengikuti keingintahuan bawaannya dan mengeluarkan potensi
mereka. Metode ini hampir sepenuhnya berada dalam ilmu pedagogi dan ilmu
pendidikan, namun dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pada metode
Montessori diperlukannya lingkungan buatan atau lingkungan yang disiapkan
(prepared environment). Maria Montessori berpendapat bahwa selain guru harus
kreatif dan tersedianya material pembelajaran untuk mendukung perkembangan
anak. lingkungan belajar harus dipersiapkan untuk kebutuhan anak, termasuk
pengaturan interior dan perabot, yang mana secara fisik dan mental membuat
anak tertarik. Montessori menjelaskan bahwa dalam mendesain ruang kelas, lebih
baik dengan merubah suasana menjadi seperti di rumah, dengan perlengkapannya
yang disediakan mengikuti ukuran anak. Sebuah rumah bagi anak sangat indah dan
menyenangkan karena dapat mendorong anak untuk bekerja secara kreatif, dengan
perabot yang didesain simple, menyenangkan dan harmonis dalam garis dan warna,
menjadi indah dan inspiratif (Sari, 2004).
Terdapat pengguna utama yaitu anak reguler dan berkebutuhan khusus yaitu
tunarungu, speech delay, autis, dan hiperaktif. Hal ini menarik untuk diteliti yakni
mengenai sistem ruang kelas yang didasarkan pada kurikulum metode Montessori,
di mana ruang kelas tersebut dapat memenuhi aktifitas dan kebutuhan siswa
reguler dan berkebutuhan khusus. Sehingga diharapkan dapat menjadi tempat
pemulihan sekaligus pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan
hal tersebut terdapat permasalahan, bagaimana bentuk aktivitas dan kebutuhan
siswa pada ruang kelas inkusi dengan metode Montessori, serta sifat elemen
interior ruang kelas inklusi yang memenuhi seluruh aktivitas dan kebutuhan siswa
pada kurikulum Montessori. Dengan tujuan mengidentifikasi sifat elemen interior
ruang kelas inklusi yang memenuhi aktivitas dan kebutuhan siswa pada kurikulum
Montessori.
Landasan Teori
Perilaku menunjukkan manusia dalam aksinya, berkaitan dengan semua aktivitas
dengan semua aktivitas manusia secara fisik, berupa interaksi manusia dengan
sesamanya ataupun dengan lingkungan fisiknya. Sebuah desain akan menghasilkan
suatu bentuk fisik yang dapat dilihat dan disentuh, dan hasil dari sebuah desain
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dapat menjadi salah satu fasilitator terjadinya perilaku, namun juga bisa menjadi
penghalang terjadinya perilaku, akan tetapi desain sendiri tidaklah menentukan
terbentuknya perilaku (Laurens, 2005).

Gambar 1. Skematik Fenomena Interaksi Manusia (Ahadiat Joedawinata, 2005)

Ahadiat Joedawinata (2005) melalui disertasinya mengenai peristiwa interaksi
manusia. Faktanya manusia merupakan makhluk yang memiliki lima indera, indera
penglihatan, penciuman, pendengaran, perasa, dan perabaan. Setiap unsur dari
lingkungan ruang fisik yang mengitari seorang manusia atau sekelompok manusia
dimana mereka berada dan melakukan aktivitasnya, senantiasa memancarkan
‘stimulus-stimulus’ atau ‘gejala-gejala’ ke semua arah. Kemudian manusia dengan
ke lima inderanya menangkap ‘stimulus-stimulus’ atau ‘gejala-gejala’ yang
dipancarkan oleh setiap unsur dari lingkungan ruang fisik tersebut, sesuai dengan
kemampuan indera yang dimiliki oleh manusia itu sendiri.
Metode
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif,
yaitu dengan memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Metode
penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini ingin mengetahui tentang
fenomena yang ada dalam kondisi yang alamiah, bukan dalam kondisi terkendali,
laboratoris atau eksperimen. Digunakannya penelitian ini guna mendapatkan
gambaran yang lebih komperhensif mengenai lingkungan, aktivitas pengguna,
serta fasilitas yang terkait dengan ruang kelas yang diteliti.
Menurut Bodgan dan Taylor dikutip oleh Lexy J. Moleong, mendeskripsikan
bahwa metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data
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deskriptif berupa data-data dan perilaku yang diamati. Menurut Lexy J. Moleong,
dalam buku Metodologi Penelitian Kualitaif (2014) tahapan penelitian kualitatif
terdiri dari tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data.
Tahap pra-lapangan, pada tahap pra-lapangan lokasi yang dipilih menjadi objek
penelitian adalah Sekolah Aluna Montessori.
Tahap pekerjaan lapangan. pada tahap pekerjaan lapangan, peneliti mengumpulkan
data-data yang diperlukan dalam penelitian menggunakan metode yang telah
ditentukan. Pada tahap ini pengumpulan data melalui observasi, wawancara yang
mendalam, dan pengolahan data yang disajikan dalam bentuk desktiptif, dalam
periode waktu yang telah ditentukan. Pengumpulan data berkaitan dengan perilaku
dan aktivitas pengguna, dan fasilitas ruang yang terkait dengan objek penelitian.
Tahap analisis data, setelah melakukan kegiatan lapangan, data yang didapat dikaji
secara naratif dan deskriptif sesuai dengan metode penelitian yang dipilih. Proses
analisis data dimulai dari menelaah seluruh data yang didapatkan melalui berbagai
sumber, yaitu melalui hasil wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumentasi
pribadi.
Hasil dan Pembahasan
Hasil Observasi Lapangan

Gambar 2. Logo Sekolah Aluna Montessori
(Sumber: Facebook Sekolah Inklusi Aluna)

Sekolah Aluna Montessori merupakan Sekolah Inklusi yang menerima anak-anak
berkebutuhan khusus seperti anak dengan gangguan pendengaran, anak dengan
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), penyandang autis ringan, dan anak
dengan gangguan keterlambatan berbicara (speech delay).
Sekolah Aluna menerapkan kurikulum Montessori yang menerapkan tiga konsep
Montessori yaitu follow the child (mengikuti anak), freedom with limitation (kebebasan
berbatas), dan respect the child (menghargai anak). Dengan menerapkan sistem
penggabungan usia, Sekolah Aluna terdapat beberapa tingkatan kelas yaitu Tunas
(1,5-3 tahun), kelas Kuncup (3-5 tahun), dan kelas Mekar (5-7 tahun), dengan total
11 pengajar. Kurikulum Montessori yang diterapkan Sekolah Aluna terdiri dari
lima aktivitas, yaitu aktivitas practical life, sensorial, matematika, bahasa & artistik,
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budaya (biologi & geografi) dengan menggunakan alat peraga khusus Montessori.
Tabel 1. Analisis Data Pengguna Sekolah Aluna Montessori
Sumber: Siti Febrina, 2021

Kriteria

Keterangan
Jumlah

+ 16-17 anak

Usia

Menerapkan penggabungan usia.
Kelas Tunas: 1,5-3 tahun, Kelas Kuncup: 3-5 tahun, Kelas Mekar:
5-7 tahun.

Gender

Laki-laki dan Perempuan

Kategori Khusus

Autis, ADHD, Speech Delay, Tunarungu.
Pembagian Kategori Murid Per Kelas

Reguler

Tunarungu

Speech delay

Autis

ADHD

8

2

2

2

2

Faktor

Konsep dan Tujuan
Pendidikan
-

Needs and Will
Terbentuknya anak yang mandiri percaya diri, peka terhadap
lingkungan, kreatif, dan berprestasi sesuai dengan bakat masingmasing anak.
Memberikan lingkungan yang disiapkan menganut prinsip-prinsip
Montessori.
Sekolah yang menyatukan semua anak, yaitu anak reguler dan
berkebutuhan khusus.

Skema 1. Pola Sirkulasi Pengguna
Sumber: Siti Febrina, 2021
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Pembahasan
Analisis Fenomena Pendidikan Inklusi
Pendidikan inklusi memiliki tujuan yaitu memberikan kesempatan seluas-luasnya
bagi siswa yang memiliki kelainan fisik, sosial, emosional, mental, dan peserta didik
yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan
yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Serta mewujudkan
terselenggaranya pendidikan yang menghargai keberagaman dan tidak adanya
diskriminasi bagi semua siswa (Smith, 2006). Hal ini sesuai dengan konsep dan tujuan
pendidikan dari Sekolah Aluna Montessori, yaitu menciptakan “Sekolah untuk
Semua”, dimana menyatukannya semua anak yaitu anak-anak reguler dan anak-anak
berkebutuhan khusus dari latar belakang finansial dan agama, sehingga terciptanya
pendidikan tanpa diskriminasi.
Menurut Schulz (1991), terdapat bentuk alternatif layanan bagi pendidikan inklusif
sesuaidengan kemampuan dan kebutuhannya. Berdasarkan hasil observasi penelitian
yang dilakukan pada Sekolah Aluna Montessori, bahwa Sekolah Aluna menerapkan
bentuk sistem inklusi kelas reguler dengan pull out di mana anak berkebutuhan
khusus belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler namun dalam waktuwaktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan
guru pembimbing khusus. Hal ini dapat dilihat pada pola sirkulasi pengguna, yang
mana anak reguler dan anak berkebutuhan khusus belajar di ruang kelas yang sama.
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Namun untuk anak berkebutuhan khusus yang menjalani terapi akan dilakukan
pada saat sesi bermain bebas bukan pada saat kelas sedang berlangsung. Jadi anak
berkebutuhan khusus tidak mengikuti sesi bermain bebas dan digantikan dengan
sesi terapi.
Analisis Fenomena Pendidikan Inklusi Montessori
Secara umum terdapat enam prinsip dalam lingkungan yang disiapkan yaitu,
kebebasan, struktur dan keteraturan, keindahan, alam dan realitas, lingkungan sosial,
dan lingkungan intelektual.
Freedom, Kebebasan dalam lingkungan yang disiapkan harus memberikan
kebebasan kepada anak untuk bergerak, kebebasan bereksplorasi, kebebasam
berinteraksi, kebebasan memilih, dan kebebasan dari campur tangan orang lain, yaitu
pengajar pada ruang kelas Montessori itu sendiri. Anak-anak diberi pilihan untuk
mengeksplorasi lingkungan belajarnya, dan memilih materi yang ingin mereka pelajari,
serta menyelesaikan dan melakukan pengulangan kegiatan tersebut sebanyak yang
mereka inginkan. Hal ini bertujuan untuk anak dapat mengekspresikan keinginan
bawaannya untuk belajar, serta mengembangkan tingkat kepercayaan dan efikasi
diri dalam memahami materi pembelajaran. Jika dilihat dalam aspek keruangan
interior, prinsip freedom atau kebebasan disni merujuk pada kegiatan, bebas dalam
memilih materi, bebas memilih area tempat anak bekerja, bebas memilih untuk
bekerja sendiri atau berkelompok. Maka dibutuhkan konsep ruang yang open plan,
dimana anak dapat berkegiatan sesuai dengan keinginan mereka, serta menyediakan
fasilitas untuk anak dapat bekerja secara individu atau berkelompok.
Structure and order, struktur dan keteraturan dalam lingkungan yang disiapkan jika
dijabarkan secara akurat akan meningkatkan pemahaman mereka tentang struktur
dan keteraturan alam semesta dalam arti lingkungan dimana anak tinggal. Anak akan
terbiasa mengembalikan alat-alat yang mereka gunakan sesuai dengan urutannya
sehingga keinginan alaminya akan struktur dan keteraturan akan meningkat. Dengan
begitu segala perlengkapan yang digunakan untuk menunjang proses belajar siswa
dipersiapkan sesuai dengan ukuran tubuh anak dan anak-anak diajarkan dalam
perawatannya serta keterampilan untuk memindahkan dan membawanya sendiri.
Hal ini bertujuan untuk mengajarkan pada anak tentang keseimbangan dalam
kebebasan dan kedisiplinan.
Beauty, keindahan dalam lingkungan yang disiapkan, harus mampu memberikan
rasa harmoni yang sederhana pada diri anak, dalam arti menimbulkan sebuah
keselarasan agar menciptakan sebuah keindahan yang sederhana. Maksud dari
keindahan pada lingkungan belajar, semua benda dalam ruang kelas tertata rapi, dan
terpelihara dengan baik untuk menunjukkan ketentraman dan ketenangan bagi siswa,
194

KAJIAN KONSEP DESAIN INTERIOR PAUD BERKEBUTUHAN KHUSUS (INKLUSI)
DENGAN PENDEKATAN METODE MONTESSORI
Siti Febrina Rahmadani, Ahadiat Joedawinata, Sangayu Ketut Laksemi Nilotama
Jurnal Seni & Reka Rancang Volume 4, No.2, April 2022, pp 187-208

sehingga dapat meningkatkan tingkat konsentrasi anak dalam belajar. Lingkungan
belajar juga harus menarik siswa untuk datang dan bekerja dengan baik demi
meningkatkan minat belajar siswa. Dengan begitu, materi dan susunan ruang harus
tertata dengan rapi dan sesuai dengan urutannya, untuk menciptakan suasana yang
sederhana, rapi, tenang, dan tentram.
Nature and reality, alam dan kenyataan di mana anak belajar dari hal yang konkret
ke yang abstrak, sehingga mereka harus diberikan hal-hal yang nyata dan alami
dalam proses pembelajarannya. Jadi guru harus mampu mempersiapkan lingkungan
yang benar-benar alami dan nyata agar anak tidak mengalami kesalahpahaman
dan mampu membedakan fantasi dengan kenyataan. Selain itu, Montessori sangat
menghargai alam, dia merekomendasikan kepada guru, bahwa anak-anak harus
berinteraksi dengan alam. Inilah mengapa material dari alat peraga didaktik
Montessori menggunakan material alami, seperti kayu, logam, bambu, kaca daripada
plastik atau bahan buatan lainnya. begitu pula dengan furniture menggunakan bahan
alami seperti kayu. Serta dapat menghadirkan suasana alam ke dalam ruang kelas
seperti meletakkan tanaman di dalam ruang kelas. Juga dibutuhkan objek-objek
nyata sesuai dimensi anak, furnitur harus sesuai dengan dimensi anak-anak, dengan
maksud agar anak untuk dapat menanganinya sendiri tanpa bergantung pada orang
dewasa, dan alat kehidupan sehari-hari pun semua harus sesuai dan pas dengan
tangan dan tinggi anak, sehingga pekerjaan pun menjadi lebih mudah.
Social environment, lingkungan sosial akan memberikan kesempatan kepada anak
untuk memiliki rasa empati dan kasih sayang terhadap orang lain. Lingkungan sosial
dapat diimplementasikan dengan menciptakan ruang kelas multi usia dari usia
3-6 tahun, sehingga anak-anak dapat berinteraksi dengan teman yang lebih muda
atau lebih tua darinya, dan teman sebayanya. Oleh karena itu, anak dapat bekerja
secara kolaboratif, berinteraksi dengan teman sebaya, dan menemukan tempatnya
dalam komunitas sosial. Sehingga dalam aspek keruangan interior dibutuhkan
konfigurasi meja individu atau berkelompok agar anak dapat berinteraksi dengan
teman sebayanya.
Intellectual environment, lingkungan pendidikan disiapkan untuk mengembangkan
individu setiap anak melalui lima bidang Montessori yaitu kehidupan sehari-hari,
sensorial, matematika, bahasa, dan budaya. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan
anak ke jenjang pendidikan selanjutnya yang membutuhkan konsep dasar yang harus
dipahami siswa. Dengan begitu dalam aspek keruangan interior harus tersedianya
lima area tersebut dalam lingkungan yang disiapkan Montessori.
Bentuk aktivitas pada ruang kelas sekolah inklusi Montessori, mengacu pada
lima area pendidikan Montessori yang di terapkan pada lingkungan yang disiapkan
(prepared environment) yaitu aktivitas kehidupan sehari-hari (practical life), aktivitas
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sensorial, aktivitas matematika, aktivitas bahasa, dan aktivitas budaya, yaitu sebagai
berikut:
a. Kehidupan sehari-hari (practical life exercise), anak mengasah keterampilan tangan
dengan kemampuan menggenggam, ketangkasan koordinasi mata dan tangan.
Anak belajar keterampilan baru, kemandirian, tanggung jawab, dan kepercayaan
diri. Belajar bekerja sama. Mengasah keterampilan motorik halus dan kasar.
Aktivitas terdiri dari memasak, mencuci, membersihkan meja, menata dan
merawat tanaman.
b. Sensorial, anak melatih indra mereka, mendorong anak menemukan perbedaan
melalui indra mereka, merangsang memori anak untuk mengenali dan mengingat.
Aktivitas terdiri dari belajar mengenali bentuk, warna, tekstur, bau, bunyi, berat,
rasa, dan suhu.
c. Matematika (mathematics), anak memperoleh pengetahuan tentang kuantitas,
operasi aritmatika, mengenal simbol, dan belajar pecahan.
d. Bahasa (language), anak belajar mengenal huruf, melatih perkembangan anak
dalam berbicara, menulis, dan membaca.
e. Budaya (culture), mencangkup materi yang memperkenalkan anak pada dasardasar geografi, biologi, fisika, dan kesenian.
Berdasarkan penjabaran dan uraian diatas, maka dapat disimpulkan beberapa kriteria
ruang yang didasarkan pada prinsip-prinsip lingkungan yang disiapkan Montessori,
yaitu sebagai berikut:
1. Ruang bersifat open plan.
2. Materi dan susunan ruang harus tertata dengan rapi dan sesuai dengan urutannya,
untuk menciptakan suasana yang sederhana, rapi, tenang, dan tentram.
3. Materi dan furniture sesuai dengan antoprometri anak atau ukuran anak.
4. Membawa suasana alam ke dalam ruang kelas, dengan material ruang dan alat
peraga menggunakan material yang terbuat dari alam, serta dapat meletakkan
tanaman di dalam ruang kelas.
5. Tersedianya konfigurasi meja yang bersifat individu atau berkelompok, agar
anak dapat bekerja dan berinteraksi sosial dengan temannya.
6. Ruang kelas terdapat lima bidang area Montessori, yaitu area practical life
(kehidupan sehari-hari), sensorial, matematika, bahasa, dan budaya.
Berdasarkan pada hasil observasi penelitian yang dilakukan pada Sekolah Aluna
Montessori, bahwa terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan kriteria ruang
yang didasarkan pada prinsip-prinsip lingungan yang disiapkan Montessori.
Sekolah Aluna Montessori, terdapat lima area pendidikan, dan membaginya menjadi:
(1) area kehidupan sehari-hari (practical life), (2) area sensori, (3) area matematika, (4)
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area budaya yang terdiri dari pengetahuan geografi dan biologi, (5) area bahasa
dan artistik. menerapkan konsep ruang yang bersifat open plan, yang merujuk pada
prinsip “kebebasan memilih”, sehingga pada ruang kelas tersebut anak dibebaskan
untuk memilih materi yang mereka inginkan, serta mereka dapat bekerja dimanapun
mereka inginkan, di meja atau di lantai, individu atau kelompok. Pada sekolah Aluna
Montessori tidak tersedianya fasilitas meja untuk anak bekerja secara individu,
namun terdapat meja berbentuk lingkaran dimana anak dapat bekerja secara
berkelompok disana. Dimensi alat peraga dan furniture semuanya sudah disesuaikan
dengan ukuran tubuh anak.
Materi dan susunan ruang harus tertata dengan rapi dan sesuai dengan urutannya,
untuk menciptakan suasana yang sederhana, rapi, tenang, dan tentram, hal ini
merujuk pada prinsip “keindahan”. Pada Sekolah Aluna Montessori, ruang kelas
mencerminkan suasana yang sederhana, tenang, dan tentram, ditambah ruang
kelas juga menggunakan material akustik pada ceiling, sehingga kebutuhan akan
ketenangan terpenuhi. Pada susunan area pembelajaran ruang kelas sudah sesuai
dengan urutannya, namun jika lebih mendekat pada rak di setiap area, terdapat
beberapa alat peraga didaktik Montessori yang tidak sesuai dengan areanya.
Serta ditemukan dimensi lebar rak yang tidak sesuai dengan alat peraga didaktik,
sehingga dapat membuat anak tersandung. Dengan demikian ruang kelas pada
Sekolah Aluna Montessori belum terciptanya suasana ruang yang rapi dan teratur.
Ruang kelas Sekolah Aluna Montessori, menggunakan material dari alam pada alat
peraga Montessori dan furniture, namun beberapa furniture menggunakan material
non-alami seperti plastik, yang digunakan pada meja dan kursi anak. meskipun di
dalam ruang kelas tidak terdapatnya tanaman, ruang kelas Sekolah Aluna terdapat
banyak sekali bukaan jendela, dimana anak dapat melihat pepohonan yang ada di
luar kelas.
Analisis Dampak Terhadap Sifat Khusus Siswa Berdasarkan Aktivitas dan Elemen
Desain Montessori
Diketahui bahwa terdapat gangguan bagi anak dalam menangkap ‘stimulusstimulus’ yang dipancarkan oleh ruang interior kelas Montessori, yang mana hal
tersebut mengakibatkan dampak negatif pada anak berkebutuhan khusus, seperti
tunarungu, autis, dan hiperaktif. Hasil analisis menyebutkan bahwa kategori
yang dominan harus diperhatikan adalah anak penyandang autis dan tunarungu.
Dikarenakan anak autis dan tunarungu memiliki banyak sifat-sifat khusus yang
berkaitan dengan sensitivitas terhadap inderanya seperti sensitif terhadap suara bising
atau gema, cahaya, dan warna. Serta anak autis mudah terdistraksi konsentrasinya
terhadap stimulus- stimulus yang mencuri perhatiannya.
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Berikut adalah peristiwa interaksi siswa dengan unsur-unsur lingkungan ruang
interior kelas tempat siswa beraktivitas, di mana terdapat uraian mengenai hal yang
perlu di hindari dan di fasilitasi pada interior ruang kelas Montessori.
Anak Reguler
Karakteristik anak pastinya berbeda-beda, ada yang aktif dan ada yang pasif. Pada
karakter anak yang aktif, anak dapat melakukan gerakan-gerakan seperti berjingkrak,
melompat dan berlari, terkadang akan tantrum jika keinginannya tidak terpenuhi.
Bicara mengenai ruang fisik, faktor keamanan sangatlah berperan penting pada
penggunaan elemen ruang, seperti lantai, dinding, ceiling, dan furniture, perlu
dihindarinya penggunaan elemen ruang yang keras dan berbahaya bagi anak,
menhindari bentuk-bentuk yang membahayakan bagi anak seperti sudut-sudut
tajam pada desain furniture.
Perlu diperhatikan dalam penyediaan ruang fisik anak, menggunakan material interior
yang aman dan tidak beracun bagi anak, seperti penggunaan lantai yang tidak licin,
tidak keras, mudah dibersihkan, dan tidak lembab. Menggunakan warna-warna
yang lembut, seperti warna-warna pastel. Dikarenakan warna-warna tersebut dapat
memberikan efek tenang dan dapat mempengaruhi emosi anak. Untuk furniture,
dibutuhkannya furniture yang aman bagi anak, dengan menggunakan bentukbentuk lingkaran atau dengan sudut tumpul serta dimensi furniture disesuaikan
dengan ergonomi anak.
Anak Tunarungu
Karakteristik anak tunarungu ada yang sangat aktif dan juga ada yang pendiam.
Dikarenakan beberapa anak tunarungu mengidap gangguan perilaku seperti
hiperaktif. Secara fisik anak tunarungu berjalan condong ke kiri atau ke kanan,
tergantung pada telinga mana yang masih berfungsi. Anak tunarungu sangat
mengandalkan indera penglihatannya untuk berinteraksi dan membaca situasi
oleh sebab itu dibutuhkannya akses visual pada ruang kelas. anak tunarungu
yang menggunakan alat bantu dengar, terkadang merasa tidak nyaman bahkan
kesakitan, akibat adanya gema yang disebabkan oleh pantulan gelombang suara
pada permukaan bangunan yang keras (Woller, 2011).
Pada kasus anak tunarungu, akses visual sangatlah dibutuhkan untuk mereka dapat
berkomunikasi dan melihat kejadian apa yang ada di sekitarnya. Menurut Bauman
Hanson (2016), penggunaan tanda-tanda seperti signage, rambu-rambu, penggunaan
material lainnya, dapat membantu rangsangan pada indera penglihatannya, misalnya
seperti pintu dan jendela ruang kelas digunakan material kaca, sehingga mudah
untuk mengetahui ada seseorang yang datang. Serta dengan menggunakan
meja dalam bentuk lingkaran dapat memberikan akses visual kepada penyandang
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tunarungu untuk berkomunikasi. Namun konfigurasi berbentuk persegi juga
diperbolehkan asalkan tidak lebih dari empat pengguna. dikarenakan jika lebih dari
empat pengguna, dapat menyulitkan penyandang tunarungu dalam berkomunikasi
(Woller, 2011).
Penggunaan warna dan pencahayaan juga perlu sangat diperhatikan, dengan
pencahayaan yang lembut dan menyebar sesuai dengan kenyamanan mata, atau
dengan menggunakan pencahayaan tidak langsung, agar tidak menyebabkan eye
strain pada anak tunarungu. serta menggunakan warna yang kontras dengan warna
kulit untuk memfasilitasi komunikasi visual, dan penggunaan material akustik pada
ruang sangat dibutuhkan bagi anak tunarungu, dikarenakan telinganya menjadi
peka terhadap suara ketika mereka menggunakan alat bantu dengar.
Anak Speech Delay
Karakter anak speech delay memiliki kesamaan dengan anak tunarungu, terkadang
mereka sangat aktif dan terkadang pendiam, hal ini dikarenakan anak speech
delay mengalami keterlambatan dalam memahami bahasa, mereka cendrung
menggunakan bahasa isyarat atau gerak tubuh daripada berbicara verbal. sehingga
fasilitas anak tunarungu dan anak speech delay memiliki kesamaan.
Anak Autis
Kebanyakan anak penderita autis memiliki visual memori yang lebih baik jika
dibandingkan dengan auditori memori (Hodgdon, 1995), sehingga penglihatan
adalah indera terkuat yang dimiliki anak autis, oleh sebab itu banyak anak autis
yang menyukai gambar. Kebanyakan anak autis juga mengalami gangguan pada
indera pengecap dan perasa sakitnya, sebagian dari mereka tidak dapat membedakan
rasa manis, pahit, dan asin, anak autis juga sensitif terhadap suara bising atau gema,
cahaya dan warna. Menurut buku “Designing for Autism Spectrum Disorder” salah
satu kepekaan anak autis adalah mereka sangat sensitif terhadap suara tinggi
ataupun rendah, gema yang ditimbulkan pada ruang, dan kebisingan. Menurut
Cohen & Bolton (1994) dalam Mujayanti (2011) pada kasus anak autis ringan,
anak melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan seperti memukulkan kepalanya
sendiri, menggigit kuku, gerakan tangan yang stereotif, dan sebagainya. Anak autis
juga seringkali fokusnya terdistraksi oleh stimulus dari luar, sehingga konsentrasinya
mudah sekali terganggu. Faktor keamanan pada elemen ruang, seperti lantai,
dinding, ceiling, dan furniture sangat perlu diperhatikan.
Penggunaan material interior yang dapat meredam suara (akustik) diperlukan untuk
ruangan yang terdapat anak autis didalamnya, dikarenakan sensitivitasnya terhadap
suara bising dan gema. Pada penggunaan warna untuk anak autis, menggunakan
pola yang rumit dengan warna yang cerah pada ruang dapat menyebabkan destruksi
199

KAJIAN KONSEP DESAIN INTERIOR PAUD BERKEBUTUHAN KHUSUS (INKLUSI)
DENGAN PENDEKATAN METODE MONTESSORI
Siti Febrina Rahmadani, Ahadiat Joedawinata, Sangayu Ketut Laksemi Nilotama
Jurnal Seni & Reka Rancang Volume 4, No.2, April 2022, pp 187-208

pada anak autis, sehingga perlu dihindari penggunaan warna tersebut, sebagai solusi
menggunakan warna netral atau warna bumi dengan pola sederhana atau polos
dapat menurunkan sensitivitas dan keseimbangan emosi serta perilaku anak autis.
dalam hal pencahayaan, Emily Long dalam penelitiannya tentang lighting design
for children with autism in the classroom, disarankan menggunakan sumber cahaya
alternatif seperti lampu pijar (incandescent lamps), dan menghindari penggunaan
lampu fluorescent yang berkedip-kedip. Pada pencahayaan alami, dikarenakan anak
autis fokusnya mudah terganggu oleh stimulus dari luar seperti orang yang lewat,
menyebabkan penggunaan jendela harus diperhatikan ketinggian dan material
yang digunakan. Karena anak autis sangat sensitif terhadap cahaya, silau yang
diakibatkan dari cahaya matahari juga akan berdampak negatif pada anak autis,
sehingga perlu diperhatikan cahaya matahari yang masuk ke dalam ruang kelas.
Anak Hiperaktif
Karakteristik anak hiperaktif yaitu senang berlarian atau bergerak secara berlebihan.
Selalu bergerak seolah-olah tidak pernah merasa lelah, sering meninggalkan tempat
duduk dan sering menggeliat, sering menggerak-gerakkan tangan dan kaki ketika
duduk, mudah terganggu oleh stimulus dari luar, sehingga mudah teralihkan
fokusnya dan mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian. Berbicara
berlebihan dan senang mengintrupsi atau mengganggu orang lain, bersikap tidak
acuh jika diajak berbicara secara langsung. gelisah, bingung, mudah lupa, seringkali
menghilangkan barang. Pada kasus anak hiperaktif faktor keamanan pada elemen
ruang, seperti lantai, dinding, ceiling, dan furniture sangat perlu diperhatikan.
Pada hal ini perlu adanya pengelompokan tata ruang pada elemen interior atau
furniture, dengan menggunakan koordinasi warna atau material pembeda di setiap
aktivitas sangat dibutuhkan, agar anak hiperaktif dapat mudah mengingat area
yang ada di dalam kelas. Anak hiperaktif membutuhkan suasana kelas yang tenang,
kondusif, dan terkendali. Sehingga dibutuhkannya elemen interior yang berfungsi
sebagai peredam suara (akustik), dengan penggunaan warna yang lembut dan
tenang, dapat meredam emosi dan perilaku anak hiperaktif.
Simpulan
Berdasarkan pada permasalahan dan tujuan penelitian serta dihubungkan dengan
hasil analisis dan pembahasannya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa,
Sekolah Aluna Montessori merupakan sekolah dengan sistem inklusi dengan metode
Montessori yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus seperti, tunarungu,
speech delay, autis, dan hiperaktif, yang mana masing- masing kategori anak tersebut
memiliki sifat-sifat khusus yang harus diperhatikan untuk menciptakan ruang kelas
yang aman, nyaman, dan memberi kemudahan anak untuk beraktivitas di dalam
kelas.
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ekolah Aluna Montessori menerapkan bentuk sistem inklusi kelas reguler dengan
pull out. Hal ini dapat dilihat pada pola sirkulasi pengguna, yang mana anak reguler
dan anak berkebutuhan khusus belajar di ruang kelas yang sama. Namun untuk anak
berkebutuhan khusus yang menjalani terapi akan dilakukan pada saat sesi bermain
bebas bukan pada saat kelas sedang berlangsung. Jadi anak berkebutuhan khusus
tidak mengikuti sesi bermain bebas dan digantikan dengan sesi terapi.
Sekolah Aluna Montessori memiliki beberapa bentuk aktivitas diantaranya
adalah aktivitas pembelajaran melalui lima bidang kurikulum metode Montessori,
Sekolah Aluna membaginya menjadi area kehidupan sehari-hari (practical life), area
sensori, area matematika, area budaya yang terdiri dari pengetahuan geografi dan
biologi, area bahasa dan artistik. Sekolah Aluna sendiri menerapkan prinsip metode
Montessori yaitu kebebasan, di mana anak diberi kebebasan untuk memilih materi
pembelajarannya, kebebasan memilih bekerja dimanapun mereka inginkan, di meja
atau di lantai, individu atau berkelompok.
Untuk menciptakan ruang yang mencerminkan keamanan, kenyamanan, dan
kemudahan bagi setiap anak dalam beraktivitas, perlunya mengetahui konsep
kurikulum yang diterapkan pada sekolah, pada studi kasus penelitian ini
menggunakan konsep kurikulum inklusi dengan pendekatan metode Montessori.
Melalui aktivitas, perilaku dan sifat khusus anak yang dilihat dari aspek fisiologis
dan psikologis setiap anak, serta fenomena interaksi antara setiap anak dengan
lingkungannya. Sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang harus dihindari dan
apa saja yang harus di fasilitasi pada interior ruang kelas dalam konteks sekolah
inklusi dengan pendekatan metode Montessori.
Berdasarkan pada hasil analisis maka diketahui bahwa terdapat gangguan
bagi anak dalam menangkap ‘stimulus-stimulus’ yang dipancarkan oleh ruang
interior kelas Montessori, yang mana hal tersebut mengakibatkan dampak negatif
pada anak berkebutuhan khusus, seperti tunarungu, autis, dan hiperaktif. Hasil
analisis menyebutkan bahwa kategori yang dominan harus diperhatikan adalah anak
penyandang autis dan tunarungu. Dikarenakan anak autis dan tunarungu memiliki
banyak sifat-sifat khusus yang berkaitan dengan sensitivitas terhadap inderanya
seperti sensitif terhadap suara bising atau gema, cahaya, dan warna. Serta anak autis
mudah terdistraksi konsentrasinya terhadap stimulus-stimulus yang mencuri
perhatiannya. Sehingga dalam menentukan sebuah rekomendasi konsep desain
akan menitik beratkan pada kategori autis dan tunarungu.
Rekomendasi
Pada rekomendasi konsep desain interior sekolah inklusi dengan pendekatan metode
Montessori akan mengacu kepada prinsip metode Montessori, yaitu Freedom, Structure
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and order, Beauty, Nature and reality, Social environment, Intellectual environment.
Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa pada prinsip-prinsip lingkungan yang
disiapkan pada metode Montessori menghasilkan kriteria ruang kelas Montessori.
Kriteria ruang tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan fisiologis dan psikologis
anak reguler dan berkebutuhan khusus, untuk menciptakan ruang kelas yang
mencerminkan keamanan, kenyamanan, dan kemudahan bagi setiap anak dalam
beraktivitas.
Rekomendasi Ruang Kelas Montessori
Berikut adalah rekomendasi konsep desain interior untuk sekolah inklusi dengan
pendekatan metode Montessori secara umum, yaitu sebagai berikut:
Konsep Lantai
Lantai menggunakan material yang mudah dibersihkan, tidak keras, dan aman bagi
anak terhadap benturan. Direkomendasikan menggunakan lantai vinyl atau karpet
pada ruang kelas. dikarenakan selain nyaman diduduki, anak juga dapat leluasa
belajar di lantai. Serta lantai vinyl dan karpet dapat berperan sebagai peredam suara
(akustik). Selain menciptakan suasana ruang kelas yang tenang, hal ini dibutuhkan
untuk menghindari dampak negatif yang diakibatkan oleh gema, dan suara bising
terhadap anak berkebutuhan khusus seperti anak autis, tunarungu dan hiperaktif.
Tabel 2. Tabel Konsep Material Lantai
Sumber: Siti Febrina, 2021

Material

Karakteristik

Warna/Tekstur

Vinyl

-

Mudah dibersihkan.
Tidak licin.
Tidak terlalu keras.
Nyaman diinjak.
Memiliki pilihan tekstur
dan warna.
- Dapat berfungsi sebagai
akustik.

Warna natural
dengan tekstur
kayu, untuk
memberikan
kesan alami pada
ruangan.

Karpet

- Mudah dibersihkan.
- Tidak licin.
- Aman bagi anak terhadap

Warna netral atau
natural seperti
warna coklat atau
abu-abu muda.
Dengan pola
sederhana.

benturan.

- Nyaman diduduki.
- Tahan lama.

Image

Konsep Dinding
Dinding ruangan direkomendasikan menggunakan material yang dapat menjadi
peredam suara (akustik), seperti glass wool, yang dilapis dengan gypsum board, atau
material dinding lainnya. Bentuk dinding dan kolom pada ruang disarankan polos
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dan tidak bertekstur atau berbentuk bergelombang, merujuk pada menciptakan
suasana ruang yang sederhana, rapi, tenang, dan tentram.
Merujuk pada prinsip “kebebasan” maka dibutuhkannya konsep ruang yang open
plan, dengan begitu, tidak adanya partisi tinggi diantara setiap area montessori.
Ruang kelas diharuskan menekankan pada visibilitas antara setiap area di ruang
kelas, sehingga mudah di observasi oleh guru atau anak-anak itu sendiri.
Tabel 3. Tabel Konsep Material Lantai
Sumber: Siti Febrina, 2021

Material
Gypsum
board, glass
wool

Karakteristik

Warna/Tekstur

- Dinding tidak permanen
- Tidak beracun.
- Berfungsi sebagai peredam
suara.
- Memiliki bentuk
sederhana.

Image

Menggunakan warna
natural, atau netral. Bisa
menggunakan warna
lembut atau warna yang
kontras dengan kulit.

Konsep Ceiling
Ceiling direkomendasikan menggunakan material yang berfungsi sebagai peredam
suara (akustik), seperti menggunakan panel akustik, gypsum pada ceiling, atau material
akustik lainnya. Selain menciptakan suasana ruang kelas yang tenang, hal ini
dibutuhkan untuk menghindari dampak negatif yang diakibatkan oleh gema, dan
suara bising terhadap anak berkebutuhan khusus seperti anak autis, tunarungu dan
hiperaktif.
Konsep Warna
Direkomendasikan warna yang dapat digunakan pada ruang kelas yang terdapat
pengguna autis dan hiperaktif adalah menggunakan warna-warna yang mampu
meredam tekanan emosi dan membantunya untuk berkonsentrasi. Sedangkan
untuk anak tunarungu dibutuhkan warna yang kontras dengan warna kulit dan
mengurangi kelelahan mata. Maka direkomendasikan warna hijau dan biru.
Warna hijau merupakan warna keseimbangan, sangat bermanfaat untuk kondisikondisi emosional dan psikologis yang meliputi stress, tekanan emosi, dan berbagai
rasa takut. Sedangkan warna biru, memiliki efek menurunkan gairah dan membantu
seseorang untuk berkonsentrasi, meningkatkan ketenangan, damai, cinta, kejujuran,
kebaikan, emosional yang mendalam. Oleh sebab itu, warna hijau dan biru
merupakan warna yang menenangkan. Sehingga dapat diaplikasikan pada ruang
kelas Montessori.
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Gambar 3. Rekomendasi bentuk rak montessori
(Sumber: Maria Luigia Assirelli)

Konsep Furniture
Karakteristik furniture harus mengutamakan faktor keamanan anak, dengan
menghindari sudut- sudut tajam pada furniture, menggunakan material yang aman
dan tidak beracun bagi anak. dimensi rak alat peraga didaktik juga disesuaikan
dengan besar alat peraganya, sehingga prinsip akan kerapian dan keteraturan
dalam ruang akan terwujud, dengan materialnya menggunakan bahan alami, dapat
menggunakan dekorasi tanaman, dengan memasukkan alam ke dalam ruang kelas.
Konfigurasi meja yang direkomendasikan untuk lebih dari 5 pengguna adalah
berbentuk lingkaran, sedangkan meja untuk 4 pengguna dapat menggunakan
konfigurasi persegi. Hal ini disebabkan anak tunarungu membutuhkan ‘akses
visual’ untuk anak tunarungu dapat berkomunikasi dengan membaca gerak bibir
dan mimik wajah lawan bicaranya. sedangkan bentuk bidang duduk (kursi)
menggunakan bidang yang sedikit lebar, untuk menghindari anak terjatuh, dengan
kakinya yang dibuat membulat agar kaki kursi tidak merusak lantai. Untuk anak
yang ingin bekerja di lantai, direkomendasikan untuk menyediakan fasilitas meja kecil
yang dapat dilipat, sehingga meja tersebut dapat disimpan dan di keluarkan jika ingin
digunakan.
Menggunakan furniture yang fleksibel dimana dapat dipindah-pindahkan, jika ruang
kelas membutuhkan space lebih untuk kegiatan lainnya. Serta semua perabot
disesuaikan dengan ukuran anak, dengan rentan usia 3-6 tahun. Direkomendasikan
furniture pada setiap area menggunakan sistem pengelompokan. membedakannya
dengan menggunakan warna yang berbeda di setiap areanya. Hal ini bertujuan agar
anak hiperaktif yang memiliki daya ingat jangka pendek, dapat mudah mengingat
area yang ada di dalam ruang kelas. perbedaan warna dapat menggunakan warna
hijau, biru, putih, abu, dan kayu.
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Gambar 4. Rekomendasi bentuk rak montessori
(Sumber: Siti Febrina, 2021)

Berdasarkan ergonomi anak usia 3-5 tahun, dimensi bidang kerja berdiri yang
direkomendasikan adalah tinggi 58 cm, lebar 55-61 cm. jangkauan pada bidang
atas maksimal adalah 100 cm. Sedangkan dimensi untuk bidang kerja duduk yang
direkomendasikan adalah tinggi 46 cm. bidang duduk yang direkomendasikan
adalah 26 cm. dimensi rak alat peraga Montessori yang direkomendasikan adalah
panjang 90-140 cm, tinggi 70-85 cm, lebar 48 cm, disesuaikan dengan ergonomi anak
usia 3-5 tahun dan dimensi alat peraga Montessori.
Tabel 5.3. Tabel Konsep Material Furniture (Siti Febrina, 2021)

Material
Kayu Solid,
finishing
waterbased
paint atau
non-toxic.

Karakteristik

- Kuat dan tahan lama
- Mudah didapat.
- Aman bagi anak.

Warna/Tekstur

Image

Menggunakan
tekstur kayu, dengan
aksen warna bumi
atau warna yang
kontras dengan kulit.

Konsep Pencahayaan
Pencahayaan ruang terdiri dari pencahayaan alami dan buatan. Pada kasus anak
autis dan tunarungu, dimana indera penglihatannya sensitif terhadap pencahayaan
langsung, dikarenakan jika cahaya terlalu kuat akan berdampak negatif pada perilaku
anak autis, sedangkan pada anak tunarungu dapat menyebabkan eye-strain.
Pencahayaan alami sebaiknya diarahkan, agar sumber cahaya matahari dapat tersebar
pada ruang dan tingkat cahayanya rendah, atau dengan memantulkan sumber cahaya
matahari. Hal ini dapat diatasi dengan penggunaan jendela clerestory atau skylight
yang terdapat pada bagian atas bangunan, dikarenakan dengan menggunakan
jendela clerestory dapat menyebarkan cahaya ke seleruh ruang. Pada penggunaan
jendela pada dinding dapat diatasi dengan menggunakan atap yang lebih panjang
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dari dinding bagian luar agar cahaya dapat terpantulkan, atau dengan menggunakan
filter pada jendela.
Tinggi jendela dari lantai disarankan agar anak tidak dapat mengapainya. jangkauan
pada bidang atas maksimal usia 3-5 tahun adalah 100 cm. disarankan agar tinggi
jendela dari lantai adalah 130 cm, agar anak tidak menggapainya, sehingga tinggi
jendela akan dibuat tinggi untuk mengarahkan pandangan ke atas, ke arah langit dan
puncak pepohonan dan jauh dari aktivitas permukaan tanah yang dapat mengganggu
fokus anak autis.
Pada penggunaan pencahayaan buatan, hindari penggunaan lampu fluorescent
dikarenakan akan berdampak negatif pada anak autis. sebaiknya pada kasus anak
tunarungu dan autis menggunakan pencahayaan semi tidak langsung atau tidak
langsung. Dikarenakan lampu akan memantulkan sebagian besar cahayanya ke plafon
dan dinding, sehingga cahaya yang menyebar tidak menyebabkan silau. Namun
yang perlu diperhatikan adalah jika cahaya terlalu redup akan menyebabkan
kesulitan bagi anak tunarungu untuk membaca gerak bibir lawan bicaranya.
Rekomendasi Ruang Kelas Montessori (Lima Bidang Kurikulum) Aktivitas
Kehidupan Sehari-Hari (practical life)
Berdasarkan hasil analisis aktivitas pada area practical life adalah berlatih kemampuan
merawat diri, melakukan pekerjaan rumah, serta menyiapkan makanan. Sehingga
fasilitas yang dibutuhkan adalah meja dan kursi, alas kerja, rak alat peraga didaktik,
gantungan peralatan kebersihan.
Direkomendasikan terdapatnya fasilitas mini dapur lengkap dengan sinknya,
dengan tinggi 58 cm. dengan begitu anak akan belajar bagaimana memproses,
atau menyiapkan makanan seperti layaknya di dapur yang berada di rumah.
Diperlukannya dinding yang tahan air, mudah dibersihkan, dan tidak beracun,
seperti keramik dinding. Untuk lantai, hindari penggunaan karpet dikarenakan
aktivitas pada practical life memungkinkan makanan dan minuman terjatuh pada
lantai. Direkomendasikan menggunakan lantai vinyl motif kayu.
Aktitivitas Sensorial
Berdasarkan hasil analisis aktivitas pada area sensorial adalah anak belajar
mengenali bentuk, warna, tekstur, bau dan bunyi dengan meraba, mendengarkan,
merasakan, dan mencium melalui alat peraga didaktik sensori, serta menyusun
balok silinder dan geometri. Sehingga dibutuhkannya meja dan kursi kecil individu
dan berkelompok, serta rak alat peraga Montessori.
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Direkomendasikan menggunakan lantai karpet selain nyaman diduduki, anak juga
dapat leluasa belajar di lantai. Karpet dapat berfungsi sebagai akustik, sehingga
aktivitas sensorial dapat terlaksana dengan baik.
Aktivitas Akademik
Berdasarkan hasil analisis aktivitas pada area akademik (matematika dan bahasa)
adalah belajar berhitung, menulis, membaca buku, menggunakan alat peraga
didaktik. Sehingga dibutuhkannya meja dan kursi kecil individu dan berkelompok,
rak alat peraga Montessori, dan rak buku (100 x 46 x 70) untuk usia 3-6 tahun.
Budaya & Artistik
Berdasarkan hasil analisis aktivitas pada area budaya & artistik adalah anak belajar
mengenai pengetahuan tentang geografi, biologi, dan kesenian melalui alat peraga
didaktik Montessori.
Pada kegiatan kesenian anak lebih pada mengasah keterampilan motorik kasar
anak dengan melakukan kegiatan bernyanyi, menari, dan bermain peran. Sehingga
di butuhkannya fasilitas meja dan kursi, rak alat peraga Montessori, kabinet tertutup
untuk menyimpan pakaian untuk bermain peran.
Direkomendasikan terdapat area kosong yang berada di tengah ruangan,
dengan menggunakan material karpet berbentuk lingkatan atau berupa garis yang
membentuk lingkaran, untuk aktivitas seperti silence game, melatih koordinasi tubuh,
serta aktivitas motorik kasar lainnya. namun untuk penggunaan garis pada lantai,
direkomendasikan warna gradasi dengan warna lantai, agar tidak mengganggu
fokus anak.
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