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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Pengertian Judul 

a. Asrama  : Menurut kamus besar Bahasa Indonesia yaitubangunan 

tempat tinggal bagi kelompok orang untuk sementara waktu, terdiri atas 

sejumlah kamar dan dipimpin oleh seorang kepala asrama. 

b. Al-jami’ah :Jami’ berasal dari kata jama’ah yang artinya kumpulan, 

lebih dari satu, banyak. 

c. Putri  : anak perempuan 

d. IAIN  : singkatan dari Institut Agama Islam Negeri 

e. Salatiga : sebuah kota di ProvinsiJawa Tengah 

Asrama Al-jami’ah putri IAIN Salatiga adalah suatu bangunan yang 

berfungsi sebagai tempat tinggal sementara bagi mahasiswa putri Institut Agama 

Islam Negeri Salatiga untuk menyemai benih-benih pengetahuan dan hikmah 

sebagai bekal bagi mahasiswa agar memiliki keterampilan hidup dan karakter 

yang berguna bagi nusa dan bangsa. 

1.2 Latar Belakang 

Institut Agama Islam Negeri Salatiga atau IAIN Salatiga adalah Perguruan 

Tinggi Agama Islam Negeri di Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. 

berdasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2014 tanggal 

17 Oktober 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga 

Menjadi Institut Agama Islam Negeri Salatiga. 

Melihat pembangunan IAIN salatiga yang terus melakukan 

perberkembangan gedung-gedung perkuliahan dan setiap tahun semakin 

meningkat mahasiswanya. Seperti pada tahun akademik 2017/2018 ini, 

mahasiswa baru IAIN Salatiga adalah sejumlah 3.165 (Tiga ribu seratus enam 

puluh lima) orang. Ini merupkan jumlah terbesar yang pernah diterima oleh IAIN 

Salatiga selama ini. Dengan hadirnya mahassiswa baru ini, maka total mahasiswa 

IAIN Salatiga saat ini berjumlah 10.589 (Sepuluh ribu lima ratus delapan puluh 

sembilan) orang. Sesuai dengan arahan Kementerian Agama, IAIN Salatiga 
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memang akan terus berusaha meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan 

pendidikan tinggi, tanpa mengesampingkan mutu proses maupun lulusannya.  

Pengembangan daerah ini menjadi suatu lingkungan kampus 

mengakibatkan terjadinya pola pembentukan lingkungan binaan bagi masyarakar 

di sekitarnya, terutama yang berkaitan dengan pengadaan kost atau pondokan, 

dapat dikatan bahwa pengadaan rumah kost ini menjadi trend bagi masyarakat di 

daerah ini.Namun penyediaan sewa kost ini menjadi bisnis yang bernilai 

komersial tidak di imbangi dengan penyediaan fasilitas kost atau pondokan yang 

memadai. Kondisi ini menyebabkan mahasiswa harus mengeluarkan dana yang 

tidak sedikit untuk menyewa sebuah rumah kost dan dengan fasilitas yang belum 

tentu juga menjamin dapat memberikan kenyamanan bagi penyewanya. 

Menurut direktur asrama iain salatiga tujuan adanya asrama yaitu untuk 

memberikan pendidikan tambahan , menyemai benih-benih pengetahuan dan 

hikmah sebagai bekal bagi mahasiswa agar memiliki keterampilan hidup dan 

karakter yang berguna bagi nusa dan bangsa. Semua itu dimaksudkan untuk 

membekali mahasiswa untuk menghadapi tantangan di masyarakat global di era 

yang akan datang, sehingga mereka punya mentalitas, karakter dan ahlak yang 

cukup tangguh di masyarakat global. 

Asrama mahasiswa merupakan wadah mahasiswa berkembang dewasa 

untuk menemukan jati diri dan menikmati waktu luang.Asrama mahasiwa 

memiliki peran strategis, berfungsi tidak hanya untuk lingkungan tempat tinggal 

dan lingkungan tempat belajar tetapi juga sebagi lingkungan pergaulan sosial yang 

membantu membentuk kepribadian. 

Dengan mempertimbangkan lingkungan dan tempat tinggal rencana lokasi 

asrama maka pembangunan asrama sangat cocok untuk memberikan fasilitas 

penunjang dari IAIN Salatiga.Dalam perencanaan asrama ini diharapkan dapat 

memberikan suatu kontribusi ke arah yang positif, bagi pengembangan IAIN 

Salatiga.Sedangkan bagi mahasiswa dapat meningkatkan nilai dan minat 

akademiknya untuk belajar di asrama.Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 

di IAIN Salatiga diperlukan asrama mahasiswa sebagai fasilitas penunjang belajar 

di kampus dan sebagai sarana mahasiswa untuk bertempat tinggal, bersosialisasi, 
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membentuk karakter diri dan menemukan jati dirinya.Sedangkan untuk 

pembangunan asrama IAIN Salatiga ini ditekankan pada konsep islami. 

1.3 Rumusan Permasalahan 

Bagaimana membuat suatu rancangan sarana dan prasarana asrama 

mahasiswa sebagai suatu kebutuhan akan fasilitas penunjang yang aman dan 

nyaman dengan bertitik tolak pada pendekatan arsitektur islam di IAIN Salatiga.  

1.4 Tujuan dan Sasaran Penelitian 

1.4.1 Tujuan 

a. Menyusun konsep perencanaan asrama mahasiswa di Salatiga yang 

memenuhi tuntutan pemakai sebagai wadah kegiatan tambahan. 

b. Mendesain asrama mahasiswa sebagai salah satu alternatif pilihan 

mahasiswa di IAIN Salatiga yang dapat memberikan fasilitas-fasilitas 

yang memadai. 

1.4.2 Sasaran 

a. Sasaran yang hendak dicapai adalah program perencanaan dan 

perancangan yang bertitik tolak dari judul pembahasan yaitu Asrama 

Mahasiswa IAIN Salatiga 

1.5 Lingkup Pembahasan 

a. Pembahasan dilakukan dalam lingkup disiplin ilmu arsitek terutama 

aspek yang berkaitan dengan kondisi serta kebutuhan asrama 

mahasiswa.  

b. Pembahasan mengacu pada sasaran yang berupa tinjauan serta 

analisis yang akhirnya akan menghasilkan konsep berupa 

penyelesaian masalah. 

1.6 Metodologi Pembahasan 

 Metode pembahasan yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah : 

1. Tahap Rumusan Masalah 
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Penelusuran dan penggalian permasalahan yang ada, melalui sumber-

sumber tertulis maupun data-data di lapangan. 

2. Tahap pengumpulan data 

Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan asrama, dengan cara 

observasi, survey lapangan, laporan tugas akhir dan pencarian dari 

website. 

3. Analisa  

Analisa kota Salatiga dan dan sekitar IAIN. 

4. Sintesis 

Dengan menyusun kesimpulan dari rumusan masalah, pengumpulan 

data dan analisa yang ada, sebagai acuan atau dasar pembuatan konsep 

perencanaan dan perancangan desain asrama mahasiswa. 

1.7 Sistematika Penulisan 

 Garis besar sistematika pembahasan dapat dikemukakan sebagai berikut:  

TAHAP I  : PENDAHULUAN 

 Berisi tentang pengertian judul, latar belakang penulisan, 

permasalahn, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai untuk 

membuat sebuah asrama, serta metode pengumpulan data. 

TAHAP II : TINJAUAN UMUM ASRAMA 

 Mengungkapkan tentang tinjauan asrama yang berupa kegiatan di 

asrama, komponen yang ada dalam asrama serta tinjauan tentang 

asrama yang ada di wilayah Salatiga atau di wilayah luar kota 

Salatiga. 

TAHAP III : TINJAUAN WILAYAH KOTA SALATIGA 

 Tinjauan mengenai lokasi , kondisi dan potensi kota Salatiga secara 

umum  serta pendekatan tentang pemilihan lokasi, bangunan, serta 

sistem dan tata lingkungan yang baik. 

TAHAP IV : ANALISA DAN PENDEKATAN KONSEP RANCANGAN 

 Analisa pendekatan konsep perencanaan dan perancangan asrama 

putri IAIN Salatiga.Membahas tentang pendekatan kebutuhan 
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ruang, besaran ruang, persyaratan ruang, kapasitas, pola sirkulasi, 

struktur dan utilitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


