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BAGIAN II 

STUDI PUSTAKA 

2.1 Studi Asrama Mahasiswa 

2.1.1 Pengertian Asrama Mahasiswa 

Asrama disebut juga dormitory berdasarkan bentuk fisik bangunanI yang 

bermakna sebagai ruang tidur yang berisikan sejumlah ternpat tidur pada sebuah 

lembaga / instansi2 

Secara umum asrama mahasiswa adalah tempat tinggal mahasiswa 

selama menuntut ilmu & berfungsi untuk peningkatan prestasi belajar dan melatih 

kepribadian melaluiinteraksi sosial. 

Secara khusus asrama adalah gabungan ruang tidur dalam suatu bangunan yang 

dikelola suatu pihak / instansi sebagai sarana tempat tinggal bagi penghuninya / 

mahasiswa & berfungsi sebagai sarana peningkatan prestasi belajar serta 

pengembangan kepribadian melalui interaksi sosial 

2.1.2 Karakter Mabasiswa Putra 

-

Lebih bersifat terbuka 

Afiliasi / suka berkumpul 

r 
I 
I 
I 

Suka persaingan (Com petition) 

Kerjasama (Cooperation) 

Pertentangan / pertikaian (Conflict) sederhana / simple 

Uji coba suatu kegiatan (Eksperimen) 

Diana Ayu, TA Asrama Mahasiswa di DIY, TA-UlI,96
 
2 Desmiami B, dikembangkan Everymen's Concise Encyclopedia of and Architecture.
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Berdasarkan karakter mahasiswa putra dapat diambil kesimpulan bahwa perlu 

adanya sarana I fasilitas untuk mendukung interaksi sosial antar mahasiswa. 

IIInteraIisi Sc&al3 

Interaksi sosial adalah faktor utama dalam kehidupan sosial, karena 

merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial 

merupakan hubungan - hubungan sosial yang menyangkut hubungan antara orang 

- orang perorangan. antara kelompok - kelompok manusia, maupun antara orang 

perorangan dengan kelompok manusia. 

Interaksi sosial merupakan suatu hubungan antara dua atau lebih individu 

manusia, dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi. mengubah, atau 

memperbaiki kelakuan individu yang lain, atau sebaliknya. 

Rumusan-rumusan .diatas menggambarkan berlangsungnya hubungan 

timbal baiik antara dua manusia atau lebih. Oidalam hubungan ini jdas teriihat 

bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia merupakan makhluk sosial 

yang membutuhkan interaksi sosial dengan sesamanya untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan hidupnya. 

2..2.] Jenis dan Pola Interaksi Sosial 

Pola interaksi dalam aktivitas sosial lebih menunjuk pada tatanan 

hubungan antara individu dalam aktivitas sosialnya. Oi dalam hubungan ini 

terdapat tiga pola hubungan sosial individu yang mana antara pola yang satu 

dengan pola lainnya berbeda dalam tingkat keakraban pergaulannya. Pola 

interaksi tersebut adalah. 

3 Adi Mulyadi,Asrama Mahasiswa Sulawesi Selatan,TA·UII,97 
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1.	 Pola Pengelompokan Sosial 

Yaitu interaksi atau hubungan individu dalam masyarakat yang beranggota 

besar, luas dan antar anggota dapat terjadi hubungan secara renggang, tidak 

akrab dan bahkan tidak saling mengenal. Interaksi / aktivitas antar individu 

hanya terikat oleh norma-norma atau peraturan kelembagaan. misalnya 

aktivitas kelompok individu dalam lembaga perguruan tinggi, aktivitas 

kelompok pelajar / mahasiswa dalam masyarakat luas. 

2. Pola Partisipasi 

Merupakan suatu tatanan hubungan atau interaksi dalam masyarakat dalam 

jumlah besar, namun antar anggota satu dengan lainnya terdapat hubungan 

saling kenai, rapat walaupun tidak terjadi hubungan kerja yang akrab 

Misalnya kesadaran anggota kampung untuk ikut bergotong royong, 

partisipasi pelajar dan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan organisasi di luar 

kegiatan akademis 

3.	 Pola Persahabatan 

Mernpakan suatu interaksi atall jaJinan bllbungan antara beberapa individu 

yang punya tujuan yang disadah bersama, antara dua atau lebih individu 

mempunyai hubungan kerja yang sangat akrab Interaksi dalam bentuk 

aktivitas dijalin oleh kesadaran diri masing-masing anggota. Misalnya 

keakraban anggota kelompok beiajar, keakraban hubungan keluarga dalam 

suatu aktrvitas tertentu. 

2.2.2 Bentuk - Bentuk Interaksi Sosial 

Interaksi sosial terbagi dalam beberara bentuk ~ sering teIjadi dalam kehidupm 
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sehari -hari, antam lain :
 

Kerja sarna (cooperation)
 

Persaingan (competition)
 

Pertentangan atau pertikaian (conflict)
 

a. Kerja sarna (Cooperation) 

Kerja sarna merupakan suatu bentuk interaksi sosial yang pokok, yang 

dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau 

kelompok manusia untuk rnencapai satu atau beberapa tujuan yang sarna. Kerja 

.-, sarna timbul karena orientasi orang perorangan terhadap kelompoknya (yaitu in

group-nya) dan kelompok lainnya (yang merupakan out-group-nya). Dalarn 

perkembangan selanjutnya, keahlian-keahlian tertentu diperlukan bagi mereka 

yang bekerja sarna, supaya rencana kerja samanya dapat terlaksana dengan baik 

b. Persaingan (Competition) 

Persaingan juga dapat digolongkan sebagai suatu proses sosial, dimana 

individu atau kelompok - kelompok manusia yang bersaing, mencari keuntungan 

rnelalui bidang - bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat 

perhatian umum (baik perseorangan maupun kelompok manusia) dengan cara 

menarik perhatian publik. Persaingan mempunyai dua tipe umum, yakni yang 

bersifat pribadi dan tidak pribadi. Yang bersifat pribadi, misalnya persaingan 

untuk memperoleh kedudukan dalam suatu organisasi. Sedangkan yang bersifat 

tidak pribadi, misalnya dua perusahaan besar yang bersaing. 

c. Pertentangan I Pertikaian (Conflict) 

Pertentangan atau pertikaian dapat terjadi apabila ada perbedaan

perbedaan, misalnya ciri - ciri badaniah, emosi, unsur - unsur kebudayaan, pola-
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pola perilaku antara pribadi maupun kelompok. Pertentangan atau pertikaian 

adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk 

memenuhi tujuannya dengan menantang pihak lawan 

2.2.3. Tinjauan interaksi sosial pada mahasiswa lampung 

Interaksi sosial yang selama ini terjadi dalam mahasiswa Lampung terdiri 

interaksi positif & negatif 

Interaksi positif antara pengurus HIPMALA dapat terjalin dengan baik 

tanpa ada kendala. Dalam hal ini terjadi pola partisipasi dalam interaksi sosial, 

dimana terdapat hubungan saling kenaI satu dengan yang lain dalam satu 

partisipasi, dapat juga merupakan pola persahabatan (Cooperation), di mana 

terjadi hubungan yang sangat akrab. 

Interaksi negatif yang terjadi antara pengurus HIPMALA adalah adanya 

perbedaan yang mengatasnamakan Kabupaten, sehingga mereka ada 

kecenderungan. Untuk mengelompok. 

Dalam hal ini bentuk interaksi sosial yang terjadi disini adalah persaingan 

umum. Juga interaksi yang berbentuk pertentangan / pertikaian (Conflict»
 

dikarenakan mahasiswa putra memiliki karakter demikian.
 

Kesirnpulan
 

Pari uraian di atas yang menyangkut pengertian garis-garis interaksi & karakter
 

masyarakat lampung maka dapat ditarik kesimpulan masyarakat Lampung
 

mempunyai karakter yang hampir sarna. Adapun untuk mengantisipasi munculnya
 

kelompok-kelompok dan pertentangan tersebut maka strategi yang dilakukan
 

adalah mewujudkan suatu wadah yang berfungsi sebagai pengikat, yaitu sarana
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mudah bagi mahasiswa dari kelompok-kelompok pertentangan tersebut berupa 

Asrarna yang dibutuhkan, sehingga hubungan hannonis diharapkan dapat teIjalin 

di dalam wadah tersebut dengan pengolahan pola tata ruang yang sedemikian 

rupa.Dengan penekanan pada ruang-ruang bersama dimana teIjadi interaksi sosial 

sehingga dapar menimbulkan susana keakrabanlkeharmonisan. 

2.3. Tata Ruang Dalam 

2.3.1. Pengertian Ruang Dalam 

Menurut Plato, ruang adalah elemen terbatas dalam suatu duania yang terbatas 

pula. Sedangkan menurut Aristoteles, ruang memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 

- Merupakan tempat melingkupi obyek yang apa adanya. 

- Tempat bukan bagian yang dilingkungi 

- Tempat dapat ditinggalkan oleh obyek serta dapat dipisahkan dari obyek. 

- Tempat dari suatu obyek yang tidak lebih besar dan kecil dari obyek 

tersebut. 

- Tempat selalu mengkuti obyek meskipun selalu berpindah sampai berhenti. 

Pengertian ruang adalah wadah kegiatan yang berfokus pada suasana atau rasa 

meruang. Sedangkan pengertian dalam itu sendiri adalah dimensi atau ukuran. 

Jadi tata ruang dalarn adalah dimensi atau ukuran yang berada dibawah atap, atau 

wadah kegiatan yang berada dibawah atap. Tata ruang dalarn meliputi : 

1.	 Dimensi berupa : 

-	 Kebutuhan ragawi 

Dipengaruhi oleh ukuran tubuh manusia, pergerakan d~n perabotan 
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- Kebutuhan j iwani 

Dipengaruhi oleh cita rasa, dorongan jiwa dan suasana yang diinginkan 

2.	 Pembatas ruang berupa: 

•	 Lantai, sebagai penyangga ruang dan penyangga kegiatan 

•	 Dinding, sebagai pembentuk ruang 

•	 Langit-Iangit, sebagai pelindung terhadap cuaca 

2.3.2.	 PolaTamRuang 

Dalam pengaturan program ruang bangunan umumnya terdapat syarat

syarat untuk berbagai macam ruang diantaranya : 

Memiliki fungsiu-fungsi khusus atau menghendaki bentuk khusus. 

Memiliki fungsi-fungsi yang serupa dan dapat dikelompokkan menjadi 

'cluster' fungsional atau diulang dalam suatu urutan linier. 

Menghendaki adanya bukaan ke ruang loor untuk mendapatkan cahaya, 

pemandangan atau pencapaian ke luar bangunan. 

Harus dipisah-pisah untuk mendapatkan fungsi pribadi. 

I Iarus mudah mcapai. 

r
Cara penyusunan ruang-ruang dapat menjelaskan tingkat kepentingan dan 

fungsi ruang-ruang tersebut secara relatif atau peran simbolisnya didalam suatu 

organisasi bangunan, dapat dibcdakan menjadi : 

1.	 Terpusat 

Suatu ruang dominan dimana pengelompokan sejumlah ruang sekunder 

dihadapkan 
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2. Linier 

Suatu urutan linier dari ruang-ruang yang berulang 

3. Radial 

Sebuah ruang pusat yang menjadi acuan organisasi ruang yang lionier 

berkembang menurut bentukjari-jari. 

4. Cluster 

Ruang-ruang dikelompokkan berdasarkan adanya hubungasn atau bersama

sarna memanfaatkan ciri atau hubungsan visual. 

5. Grid 

Ruang-ruang diorganisir dalam kawasan grid structural atau grid tiga dimensi 

lain. 

TE~ u -=:tn..1 .. -, LINIER 

0000. 

rr1OC]n
CI[JDO JS%0000 l \ 

aRID Ct-USTE.R 

~ =-. 

Gambar 2.1. 
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2.3.3 Pola Hubugan Ruang Dalam 

Pola hubungan ruang dalam ~ cam menggabungkan ruang yang me\Vcldahi 

olahragadan seni Polahubunganruangterdiri dari : 

1. Ruang Dalam Ruang 

Terdapat ruang yang melingkupi ruang yang lebih kecil. Ruang ini 

dapat digunakan pada ruang-ruang yang mempunyai hubungan erato Menjadi 

salah satu altematif karena memudahkan pencapaian kegiatan olahraga dan 

seni dari segala arab karena adanya saling keterikatan ruang yang terlingkupi. 

.•• _.C' 

Gambar 2.2. 

2. Ruang Yang Bersebelahan 

Adany'! bidang yang memisahkan ruang. Dapat digunakan pada ruang-ruang 

olahraga dan ruang-ruang seni yang mempunyai hubungan erato Sirk~lasi 

mudah. efisiensi luas, karena ruangan yang lebih teratur. 

Sl:I1ih:t· : DK.ChiH~. Bt:ntul;" Rua:l~ dun Su~un~rUlYCt 

~ 

Gambar 2.3. 
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3. Dihubungkan Oleh Ruang Bersama 

Adanya ruang lain sebagai penghubung. Digunakan untuk ruang-ruang 

olahraga dan seni yang hubungannya tidak erato Pencapaian lebih mudah serta 

sebagai penghubung antara ruangan. 

S"-b"'r " ../ C''''' no ;-: ...·ll:· ;;".....,.. j.,., ",., •• , .• , ..• " ......
j' ..';':.'.~ ..~ .~_~~._1l_1_lt.:..:..:.:.:..:.....:.:.:.::..:..:..:..:.::.:.::..~:.:~.:....:.:...·.-.:--:.:..:..:.::.:..·i· 

.. . . ...~ •.1'..~t!"')~~-~.~_~.'"2!!. I 

~---. -1'0,... .	 

'\ ..... " 

Gambar2.4. 

2.3.4. Komponen Tata Ruang Dalam 

Komponen tata ruang dalam yang berpengaruh pada ruang-ruang yang tercipta 

pada bangunan olahraga antara lain: 

I.	 Hubungan Ruang 

Hubungan ruang bisa mempangaruhi kualitas visual dari ruang-ruang tersebut. 

Ruang-ruang tersebut umumnya membentuk ruang-ruang lain yang berkaitan 

r
satu sarna lain oleh fungsi letak atau jalan sirkulasi. 

2.	 Tata Letak Perabot 

Berhubungan dengan perletakan peralatan pada ruang-ruang yang sesuai 

dengan fungsinya. 

3. Dimensi Ruang 

Dimensi ruang harus sesuai dengan jenis kegiatan yang ada. Perubahan 

dimensi ruang dilakukan dengan cara mengubah dasamya, ketinggiannya atau 

dengan cara mempanajng dan memperpendek sumbu hirosontalnya. 
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Standart minimal ruang pada ruang olahraga, yaitu : 

• Harus memperhatikan ketinggian ruang (tergantungjenis kegiatan) 

• Ruang bebas dari komponen-komponen struktur utama (super sturktur) 

2.4. Tinjauan Teoritis Kenyamanan 

Dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan bangunan juga perlu diperhatikan 

kenyamanan ada beberapa syarat diantaranya : 

2.4.1. Kenyamanan Pencahayaan 

Yaitu pengolahan ruang yang cukup dalam pencahayaan dan terbentuk 

suasana yang indah 

Yaitu syarat untuk penglihatan manusia, karena dalam kegelapan total 

manusia tidak dapat melihat suatu obyek. Begitu juga dalam pencahayaan 

yang berlebihan, manusia juga tidak dapat melihat suatu obyek, karena tidak 

tahan dengan kesilauan. 

Sistem pencahayaan ada beberapa macam : 

Pencahayaan alami : 

- Pencahayaan buatan 

2.4.2 Kenyamanan thermallkelembaban : 

Dimana ruang diolah sedemikian agar tidak panas atau dingin yang dapat 

diatur dengan pengolahan bentuk, ukuran, ventilasi dan sebagainya. 

2.4.3. Akuistikal/Kebisingan 

Dimana ruangan menerima suara-suara yang tidak diinginkan dan yang 

diinginkan berupa : gema kebisingan dan sebagainya. 
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Hal ini dapat diatasi dengan beberapa cam diantaranya dengan memberi 

penyangga lanskap yang dapat memberi pengendalian tapak seperti penutup, 

penyerap atau gabungan yang berasal dari kegiatan diluar ruangan dalam 

ruangan dapat menggunakan bahan kedap suara, barier, tumbuh-tumbuhan. 

2.5. Karakteristik Rumah Tradisional Lampung· 

Secara garis besar Arsitektur meliputi : 

•	 Bentuk keseluruhan bangunan adalah rumah panggung dengan tampilan 

bentuk garis-garis vertikal yang diulang dan begitu kuat terkesan 

mendominasi 

•	 Bentuk dasar denah rumah adalah berbentuk persegi empat 

•	 Atap berbentuk pelana & limasan (terkesan seperti sebirat sigar I 

mahkota sebagai bagian dari lambang propinsi lampung dijelaskan pada 

presentasi) 

•	 Tampilan Omamen pada bagian-bagian tertentu muncul pada elemen 

Gambar 2.5 Denah Rumah Tradisional Lamptmg 

Sumber : Analisis 
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Atap berbentukpelana dan 
limasan dengan ornamen 

......... 
••• .... ~ 

· · · · · 

GambaI' 2.6. Salah satu Atap R.umah Tradisional Lamptmg 
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Pengulangan garis - garis 
vertikal yang mendominasi 
begitu kuat, tampak pada 
kolom 

Gamlm2.7. kolompadaRmnahLmnpung 

== -= 

_. ... _.~~ 

Gambar2.8. Omamen IHJa~ 
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