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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (1997), panti asuhan 

berfungsi sebagai pusat pelayanan anak-anak terlantar. Panti asuhan bertugas 

untuk memulihkan, melindungi dan mengembangkan anak-anak terlantar. 

Panti Asuhan Pintu Elok adalah salah satu panti asuhan di Tangerang 

Selatan yang menaungi 67 orang anak terlantar. Salah satu pengasuh Panti 

Asuhan Pintu Elok, Ibu Dameria Butar-Butar mengatakan bahwa sebagian 

anak-anak Panti Asuhan Pintu Elok ditinggalkan oleh keluarganya di tempat 

yang tidak seharusnya, hingga akhirnya diantar oleh orang lain ke Panti Asuhan 

Pintu Elok.  Menurut pengamatannya sebagai pengasuh selama 16 tahun, anak-

anak ini membawa luka batin atau trauma. Meskipun panti asuhan telah 

berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi keluarga bagi anak-anak, namun 

trauma yang dibawa anak tidak hilang begitu saja.  

Di Panti Asuhan Pintu Elok, trauma yang dialami anak-anak berpengaruh 

pada studinya. Anak-anak Panti Asuhan Pintu Elok biasanya berprestasi sejak 

kelas 1-5 SD dan mengalami penurunan mulai kelas 6 SD. Anak-anak mulai 

kehilangan motivasinya untuk belajar karena tidak memiliki keluarga yang bisa 

dibanggakan dengan prestasi mereka. Fakta bahwa mereka tinggal di panti 

asuhan juga seringkali membuat mereka kecil hati karena berbeda dari teman-

temannya yang dibesarkan oleh keluarganya.    
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Kehilangan motivasi untuk mencapai prestasi akademik tidak menjamin 

kegagalan masa depan anak-anak, karena anak-anak juga dapat 

mengembangkan kemampuan non akademik sebagai bekal untuk masa 

depannya. Dalam mengembangkan potensi non akademik, lingkungan sekitar 

anak menjadi sangat penting, salah satunya adalah ruang interior. Ruang 

interior yang baik adalah ruang interior yang dirancang khusus sesuai dengan 

kebutuhan penggunanya. Untuk itu, perancangan interior Panti Asuhan Pintu 

Elok menggunakan pendekatan partisipatori sebagai metode perancangannya, 

karena pendekatan partisipatori memungkinkan penulis untuk terlibat langsung 

dengan anak-anak Panti Asuhan Pintu Elok. Lewat kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan, penulis dapat menemukan potensi anak, sesuai dengan teori 

psikologi multiple intelligence.  

Teori multiple intelligence mengemukakan bahwa ada delapan 

kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Dengan rangsangan berdasarkan teori 

ini, anak-anak Panti Asuhan Pintu Elok dapat menemukan potensinya sehingga 

dapat termotivasi untuk belajar sesuai dengan bakat dan minatnya.  

Penulis berusaha untuk mendukung multiple intelligence anak dengan 

cara menyediakan fasilitas dan suasana dalam ruang interior. Ruang interior 

yang mendukung penemuan potensi anak-anak sangat berpotensi sebagai salah 

satu faktor pendorong motivasi mereka untuk belajar, karena kontak terbesar 

yang dilakukan oleh anak-anak di panti adalah ruang interior dan sesama anak 

panti asuhan.  

Selain multiple intelligence, penulis juga berusaha untuk 

mempertimbangkan aspek psikologis anak-anak Panti Asuhan Pintu Elok 
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dalam perancangan interiornya, sehingga desain yang dihasilkan dapat 

berkontribusi untuk membangun motivasi dan kebersamaan bagi anak-anak 

Panti Asuhan Pintu Elok. 

Oleh karena itu, kontribusi perancangan interior dalam membangun 

motivasi dan kebersamaan di Panti Asuhan Pintu Elok menjadi berarti bagi 

mereka untuk membangun masa depan dan mengurangi luka batin mereka.  

1.2 Rumusan Perancangan Interior 

1. Bagaimana perancangan interior Panti Asuhan Pintu Elok dengan 

pendekatan desain partisipatori dapat berkontribusi dalam membangun 

motivasi dan kebersamaan bagi anak-anak Panti? 

2. Bagaimana aplikasi atau penerjemahan teori pendidikan multiple 

intelligence dalam perancangan interior Panti Asuhan Pintu Elok dapat 

merangsang motivasi anak-anak Panti? 

3. Bagaimana psikologis anak-anak Panti Asuhan Pintu Elok dapat 

memengaruhi perancangan interiornya? 

 

1.3 Tujuan Perancangan Interior 

1. Merancang ruang interior yang dapat berkontribusi dalam membangun 

motivasi dan kebersamaan anak-anak Panti Asuhan Pintu Elok untuk 

menjauhkan mereka dari perasaan kesendirian. 

2. Merancang ruang interior dengan penerjemahan teori multiple intelligence 

yang dapat berkontribusi memotivasi anak-anak Panti Asuhan Pintu Elok 

menemukan potensinya. 
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1.4 Kontribusi Perancangan Interior 

Perancangan Panti Asuhan Pintu Elok diharapkan dapat memberikan 

kontribusi berupa: 

1. Kontribusi Praktis 

Membuka peluang bagi Panti Asuhan Pintu Elok untuk melihat ruang 

interior tidak hanya sebagai aspek dalam berkegiatan dan pemenuhan 

kebutuhan, tetapi juga sebagai aspek penting dalam membangun motivasi dan 

kebersamaan anak-anak Panti Asuhan Pintu Elok. 

Sebagai usulan renovasi Panti Asuhan Pintu Elok. 

2. Kontribusi Teoritis 

Hasil penelitian dan perancangan ini dapat menambah wacana 

keilmuan desain interior dengan pendekatan desain partisipatori. Selain itu, 

penelitian dan perancangan ini dapat digunakan untuk membahas penelitian 

dan perancangan serupa yang menghubungkan antara ruang interior dan 

psikologi penggunanya, khususnya pengguna anak-anak dalam konteks 

perancangan interior Panti Asuhan.  

3. Kontribusi Sosial 

Pendekatan partisipatori dalam prosesnya berdampak pada transformasi 

anak-anak panti asuhan dalam tumbuh dan belajar, juga bagi penulis untuk 

dapat menggunakan ilmu desain interior dari perspektif anak-anak Panti 

Asuhan.  
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1.5 Batasan Perancangan Interior 

Penulis membuat batasan-batasan yang menjadi ruang lingkup penelitian 

yaitu area-area di dalam Panti Asuhan Pintu Elok, meliputi kamar tidur, 

perpustakaan, ruang makan, kamar mandi, dapur, kantor, gudang dan ruang untuk 

beraktivitas bersama, dengan tiga area khusus yaitu kamar tidur, aula dan 

perpustakaan. 

 

1.6 Teknik Pengumpulan Data 

Perancangan interior Panti Asuhan Pintu Elok menggunakan teknik 

pengumpulan data sesuai dengan tahapan teori design thinking, menurut yaitu: 

1. Empati: Penulis melakukan pengamatan dan komunikasi dengan Panti Asuhan 

Pintu Elok untuk mendapatkan gambaran. 

2. Define: Penulis menyimpulkan masalah-masalah yang diambil, lalu melakukan 

kegiatan interaktif bersama penghuni Panti Asuhan Pintu Elok untuk 

mendapatkan pandangan, saran dan wawasan tambahan dari Panti Asuhan 

Pintu Elok untuk penetapan masalah perancangan. 

3. Ideate: Penulis melakukan wawancara dan kegiatan interaktif bersama 

penghuni Panti Asuhan Pintu Elok untuk membuka peluang solusi yang dapat 

digunakan untuk pemecahan masalah. 

4. Prototipe: Penulis merealisasikan solusi yang telah dibuat untuk diuji coba di 

Panti Asuhan Pintu Elok.  

5. Test: Penulis melakukan pengamatan terhadap penggunaan prototipe, dan 

menerima tanggapan dan saran dari penghuni Panti Asuhan Pintu Elok melalui 

kuesioner. 
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1.7 Pendekatan dalam Perancangan Interior 

Dalam perancangan Panti Asuhan Pintu Elok, penulis menggunakan 

pendekatan partisipatori, dibantu oleh metode design thinking. Dalam desain 

dengan pendekatan partisipatori, pengguna berperan sebagai perancang yang 

bersama dengan desainer membangun solusi. Desainer dan pengguna memiliki 

perannya masing-masing dalam perancangan. 

Dalam perancangan, metode design thinking membantu mengolah data yang 

didapat dari pendekatan partisipatori menjadi suatu rumusan masalah untuk 

diselesaikan secara desain interior.  
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1.8 Kerangka Berpikir dan Alur Perancangan Interior dengan Pendekatan 

Partisipatori 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bagan 1.1 Kerangka Berpikir 

Sumber: Penelusuran Whilhelmina Martina (2020) 

 

 

 

Anak-anak Panti Asuhan Pintu Elok kehilangan motivasi, anak-anak Panti Asuhan Pintu Elok 

lebih senang melakukan sesuatu bersama-sama 

KONTRIBUSI PERANCANGAN INTERIOR DALAM MEMBANGUN MOTIVASI 

DAN KEBERSAMAAN DI PANTI ASUHAN PINTU ELOK 

 

KAJIAN TEORI 

1. Panti Asuhan 

2. Desain Partisipatif + design thinking 

3. Psikologi Manusia Terhadap Ruang 

Interior 

4. Motivasi menurut Herzberg 

5. Multiple Intelligence 

 

ANALISIS 

1. Analisis S.W.O.T dan community engagement 

2. Kegiatan Partisipatori 

 

 

3. Analisa motivasi pada Panti Asuhan Pintu Elok 

4. Analisa cara belajar anak-anak panti asuhan 

pintu elok dengan teori multiple intelligence 

 

PANTI ASUHAN PINTU ELOK 

MOTIVASI DAN KEBERSAMAAN 

Membangun interaksi melalui kebersamaan Panti Asuhan Pintu Elok untuk mendorong timbulnya 

motivasi yang dapat mendorong potensi, pemulihan luka batin dan kepercayaan diri 

 

PENDAPAT AHLI 

 1. Psikolog anak 
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Bagan 1.2 Alur Berpikir 

Sumber: Penelusuran Whilhelmina Martina (2018) 

 

 

 

 

Keragaman 

Umur dan 

Karakter 

Keterbatasan 

Sumber 

Daya 

Pendidikan Terhadap Anak 

dalam Berbagi  

Kebutuhan 

Fasilitas 

Kurangnya 

Dana 

Preferensi Anak 

dalam Beraktivitas 

Kebersamaan dalam 

Menyembuhkan Trauma 

Penyiasatan Dana dalam 

Memenuhi Kebutuhan   

MENGGALI POTENSI ANAK UNTUK 

MENUNJANG MASA DEPAN 

BERSAMA-SAMA MENYEMBUHKAN 

TRAUMA DIBUANG OLEH ORANG TUA 

DESAIN INTERIOR DESAIN PARTISIPATIF 

Pengembangan Potensi Anak Kerja Sama dalam Pemulihan Trauma 

KEGIATAN PARTISIPATORI 

Analisa Bentuk dan 

Warna 

Analisa Tekstur dan 

Material 

Analisa Potensi 

Eksisting 

Analisa Kegiatan Analisa Suasana Dan 

Preferensi Ruang 

Analisa Masalah  

IMPLEMENTASI 

KONSEP MENJADI 

DESAIN 
FEEDBACK UJI COBA 

FINALISASI DESAIN 
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1.9 Sistematika Penulisan 

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan 

perancangan interior, tujuan perancangan interior, kontribusi perancangan interior, 

batas perancangan interior, teknik pengumpulan data, pendekatan dalam 

perancangan interior, kerangka berpikir dan alur perancangan interior dengan 

pendekatan partisipatori dan sistematika penulisan. 

Bab II merupakan tinjauan literatur, berisi teori yang berhubungan dengan 

perancangan Panti Asuhan, yaitu teori tentang motivasi, multiple intelligence, 

psikologi manusia terhadap ruang interior, metode design thinking serta 

partisipatori sebagai pendekatan dalam perancangan interior. 

Bab III merupakan proses perancangan Panti Asuhan Pintu Elok 

menggunakan lima tahapan design thinking. Pada bab ini juga terdapat hasil dari 

perancangan dan prototipe yang dibuat 

Bab IV merupakan analisa perancangan yang dibuat, berisi analisa 

perbandingan dari ruang interior eksisting dan terdesain, juga menganalisa 

bagaimana perancangan interior dengan teori yang digunakan dapat menjawab 

rumusan perancangan interior.  

Bab V merupakan bab penutup, berisi kesimpulan, saran dan refleksi yang 

penulis dapatkan dari perancangan interior Panti Asuhan Pintu Elok menggunakan 

pendekatan partisipatori.  
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