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BAB V 

PENUTUP 

 5.1 Kesimpulan 

Bawasannya kesehatan anak lebih rentan terhadap penyakit karena sistem 

imun anak yang masih belum stabil, dibandingkan dengan orang dewasa yang 

sistem imun tubuhnya lebih stabil. Oleh karena itu menjadi faktor yang 

mengharuskan kebutuhan kesehatan anak dan orang dewasa harus dipisahkan. 

Maka itu fasilitas kesehatan yang memberikan penganan khusus bagi kesehatan 

anak-anak sangat diperlukan dan harus mendapatkan perhatian khusus, karena 

karakteristik dan kebutuhan anak berbeda dengan orang dewasa 

Pemilihan tema bangunan maupun pemilihan keseluruhan ruang 

menggunakan tema ceria dan tenang, dimana tema ceria disesuaikan dengan 

karakteristik anak sebagai pengguna utama dari bangunan ini yang membutuhkan 

warna ceria untuk menarik perhatian anak dan menghilangkan rasa takut. 

Kemudian untuk tema tenang disesuaikan denga fungsi bangunan yang merupakan 

bangunan medis yang lebih membutuhkan suasana tenang agar dapat memberikan 

perasaan rileks ketika berada di lingkungan medis yang asing. Sehingga 

mengurangi ketegangan dan depresi pada pasien anak yang sedang melakukan 

perawatan. 

Dari hasil kajian yang telah dilakukan tentang perancangan Rumah Sakit 

Ibu dan Anak, dapat ditarik kesimpulan : 

1. Merancang tema ruang dengan tema ceria secara umum dapat dirancang sebagai 

berikut : 

a. Penggunaan dominasi garis lengkung yang menciptakan suasana ruang yang 

ceria 

b. Penggunaan dominasi bentuk lengkung yang menciptakan suasana ruang 

yang ceria. 

c. Menggunakan dominasi motif 2D pada motif dan dominasi tekstur halus 

pada elemen-elemen interiornya. 

d. Menggunakan dominasi warna orange menciptakan suasana ruang yang 

ceria dan menyenangkan. 
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e. Menggunakan keseimbangan asimetris dalam ruang agar tidak berkesan 

formal dan tidak menakutkan bagi anak. 

2. Merancang tema ruang dengan tema tenang secara umum dapat dirancang 

sebagai berikut : 

a. Penggunaan dominasi garis horizontal yang menciptakan suasana ruang 

yang tenang. 

b. Penggunaan dominasi bentukan lurus memberikan suasana ruang yang 

tenang. 

c. Menggunakan dominasi warna biru yang memberikan kedamian dan 

ketenangan. 

d. Menggunakan keseimbangan asimetris dalam ruang agar tidak berkesan 

formal dan tidak menakutkan bagi anak. 

5.2 Saran 

Untuk merancang sebuah tempat pelayanan kesehatan anak diperlukan 

analisa yang tepat. Oleh karena studi komparasi yang tepat sangat mendukung 

untuk memberikan informasi yang akurat dan jelas baik secara langsung maupun 

tidak langsung mengenai perancangan tempat pelayanan kesehatan anak. Pada 

akhirnya penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat dan dapat membantu 

pembaca, walaupun isi dari laporan ini jauh dari kata sempurna. 


