
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Pengertian Judul 

Dalam memahami pengertian judul Dauroh Center di Boyolali perlu 

diuraikan satu persatu terlebih dahulu pengertian masing-masing kata 

penyusunnya, anatar lain sebagai berikut : 

Dauroh : Dauroh diambil dari Bahasa Arab yaitu dara-yadurru-Dauroh yang 

artinya pelatihan. Secara istilah berarti aktivitas untuk mengumpulkan 

sejumlah masyarakat yang relative banyak di suatu tempat untuk 

mendengarkan ceramah, penelitian, kajian Islam, mengkaji suatu masalah 

dengan mengangkat tema yang dirasa sangat penting untuk lebih 

mendalami Islam (Wikipedia, 2018). 

Dauroh merupakan salah satu cara yang digunakan masyarakat 

dalam mencari ilmu untuk meningkatkan kadar wawasan Islam dalam 

suatu pelatihan atau kajian keIslaman yang diselenggarakan lebih dari satu 

hari pada masyarakat baik secara  invidu maupun sebagai pemimpin untuk 

aktivitas Islami dan kepentingan dakwah kepada para jamaah. 

Center : terjemahan ke bahasa Indonesia adalah pusat dan arti pusat dalam kamus 

besar bahasa Indonesia adala tempat yang letaknya bagian tengan,pokok 

pangkal yang menjadi pumpunan. Menurut Brent C Broling 1980 

Arsitektur Kontekstual (Wikipedia, 2018). 

Boyolali: Boyolali adalah sebuah kabupaten di Jawa Tengah. Pusat administrasi 

berada di Kemiri Kecamatan Mojosongo, terletak sekitar 25 km sebelah 

barat Kota Surakarta. Kabupaten ini berbatasan dengan 

KabupatenSemarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Grobogan. Di utara 

adalah Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo dan Kota 

Surakarta. Di Timur  adalah Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa 

Surakarta. Di selatan adalah Kabupaten Magelang dan Kabupaten 

Semarang. Di barat adalah Solo Raya (Wikipedia, 2018). 
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1.2.Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk sosial yang ia tidak bisa hidup tanpa bantuan 

orang lain. Artinya manusia memiliki kemampuan dan kebutuhan serta 

berinteraksi terhadap orang lain. Selain membutuhkan pertolongan masyarakat 

dalam beraktivitas, manusia juga membutuhkan Tuhan untuk menunjukkan jalan 

yang lurus, kehidupan dan arah yang benar. Sebagaimana Allah Ta’ala berfirman 

yang artinya, 

“Hai manusia, kamulah yang sangat butuh kepada Allah; dan Allah Dialah yang 
Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji.” (QS. Fathir: 15) 
 
Ibnu Katsir rahimahullah berkata, “Seluruh makhluk amat butuh pada Allah 

dalam setiap aktivitasnya, bahkan dalam diam mereka sekali pun. Secara dzat, 

Allah sungguh tidak butuh pada mereka. Oleh karena itu, Allah katakan bahwa 

Dialah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji, yaitu Allah-lah yang bersendirian, 

tidak butuh pada makhluk-Nya, tidak ada sekutu bagi-Nya. Allah sungguh Maha 

Terpuji pada apa yang Dia perbuat dan katakan, juga pada apa yang Dia takdirkan 

dan syari’atkan.” 

Selain itu pada surat Al Baqarah ayat 30 yang artinya : 
“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku 
hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa 
Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat 
kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih 
dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: 
"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". 
 
Dalam ayat ini dijelaskan bahwa manusia diberi tugas oleh Allah 

Subhanahu wa Ta’ala untuk menggali potensi-potensi yang ada di bumi, 

mengolahnya dan menggunakannya dengan baik sebagai sarana untuk beribadah 

kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Allah mengistimewakan manusia di muka 

bumi ini dengan kedudukannya, namun bukan berarti keistimewaannya membuat 

manusia berbuat semaunya. Kehidupan manusia yang istimewa berperan penting 

dalam menuntut kearifan dan tanggung jawab besar terhadap alam dan 

masyarakatnya. Amanah ini merupakan tugas bagi semua manusia dengan sebaik-

baiknya. Melakukan tindakan yang dapat merusak alam menyebabkan manusia 

lalai terhadap tugas yang diembannya. 
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Pada hadist juga dijelaskan tentang kewajiban setiap muslim untuk menuntut ilmu 

yang artinya, 
“Mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim” (HR. Ibnu Majah) 

Di dalam hadist dijelaskan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas 

setiap muslim dan yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu agama yang dengannya 

manusia akan kembali ke jalan yang benar. 

1.2.1. Secara Umum 

Setiap hari manusia membutuhkan ilmu untuk menempuh kehidupan. 

Dalam kesehariannya manusia tak lepas dari ilmu, mulai dari tidur hingga tidur 

lagi. Ilmu itu ibarat samudera yang sangat luas, hingga butuh usaha untuk terus 

mencari dan menggali ilmu lebih dalam.  Ilmu adalah pemimpin amalan, seperti 

yang dikatakan oleh Mu’adz bin Jabal –radhiyallahu ‘anhu- mengatakan, 
 “Ilmu adalah pemimpin amal dan amalan itu berada di belakang setelah adanya 
ilmu.” (Al Amru bil Ma’ruf wan Nahyu ‘anil Mungkar, hal. 15) 
 
Selain itu manusia juga memiliki tugas berdakwah untuk mengajak kepada 

kebaikan. Dimana kata dakwah berasal dari bahasa arabدعوة ,  da‘wah; "ajakan". 

Secara istilah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil 

orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan garis aqidah, syari'at 

dan akhlak Islam 

Dakwah merupakan kewajiban bagi setiap muslim namun penyampaian 

dakwahnya harus sesuai dengan kemampuannya. Berdakwah tak harus lewat 

ceramah seperti da’i. Berdakwah bisa lewat berbagai macam cara seperti dakwah 

lewat tulisan, mengajak mengerjakan sholat tepat waktu, mencontohkan berhijab 

syar’i bagi muslimah, dakwah lewat bangunan dengan pembatas ruang untuk 

membedakan jalur baik laki-laki maupun perempuan, dakwah lewat olahraga dan 

sebagainya.  

Zaman ini adalah zaman dimana manusia sudah jauh dengan tuhannya, 

kurangnya menggali ilmu-ilmu agama serta mandalaminya, kurangnya kedekatan 

dengan al qur’an dan mentadabburinya menyebabkan manusia lalai terhadap 

ketetapan-ketetapanNya. Sehingga ayat-ayat Allahpun terkadang mereka 
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remehkan. Tindakan seperti ini perlu diwadahi supaya masyarakat kembali ke 

jalan yang benar. 

Namun bagaimana jika suatu ilmu tidak dapat dijangkau di setiap daerah 

masyarakat, terlebih lagi ilmu yang baik adalah ilmu yang harus bertalaqqi 

(berhadapan dengan guru) dari mulut ke mulut seperti contohnya pelajar belajar 

Al-Qur'an dengan memperhatikan gerak bibir guru untuk mendapatkan 

pengucapan makhraj yang benar. Ilmu tentang Islam sangat dibutuhkan bagi 

setiap umat muslim. Masyarakat jaman sekarang perlu disadarkan betapa 

pentingnya belajar ilmu agama dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wa 

sallam untuk bekal di akhirat nanti. Dimana Rasulullah shallallahu alaihi wa 

sallam mengatakan bahwa mendekati hari kiamat akan hilangnya ilmu dan 

merebaknya kebodohan. Dengan ini sangat penting sekali untuk mengadakan 

majelis-majelis ilmu di tengah-tengah masyarakat. 

1.2.2. Secara Khusus 

Peningkatan jumlah penduduk yang berada di suatu wilayah dari tahun ke 

tahun selalu diikuti pula dengan peningkatan pembangunannya. Peningkatan 

pembangunan tersebut seperti berdirinya perumahan, perkantoran, industri, serta 

sarana dan prasarana sosial lainnya yang menunjang kehidupan. Aktifitas 

masyarakat yang padat, polusi dan padatnya bangunan membuat masyarakat 

menjadi jenuh dan bosan. Dalam menuntut ilmu sangat perlu suasana yang tenang 

agar ilmu tersebut dapat melekat kuat di kepala. Suasana yang tenang dan 

mendukung akan membuat ilmu menjadi lebih kokoh serta lebih rileks dalam 

menimba ilmu.  

Daerah Boyolali sebagai pilihan untuk memberikan fasilitas Dauroh. 

Dikarenakan daerah Boyolali masih memiliki beberapa fasilitas sekolah berupa 

pondok yang berada pada Kecamatan Nogosari dan Sambi yang merupakan tolok 

ukur dalam pemilihan lokasi, dengan berkembangnya pondok dan sekolah-

sekolah diharapkan masyarakat dapat mendalami ilmu agama pada Dauroh 

Centersebagai ilmu tambahan pada waktu senggang atau pada saat 

liburan.Mempertimbangkan adanya situs bersejarah Islam terbengkalai yang 
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mendukung keberlangsungan pemilihan lokasi. Selain itu adanya wisata alam 

yang banyak di daerah Boyolali menjadikan suatu pertimbangan untuk 

perencanaan dan perancangan Dauroh Center, dengan desain Dauroh Center yang 

berfungsi sebagai wisata taman surga untuk mendalami ilmu agama menjadikan 

keberlangsungan penyebaran ilmu dan menyuguhkan suatu wisata yang berbeda, 

yaitu suatutempat berbasis syari’ah  yang mendekat dengan Alam, Al Qur’an dan 

As Sunnah. 

 
Gambar  1 Boyolali 

(Sumber : Analisis penulis, 2018) 
 

Di Boyolali memiliki lahan dengan luas lahan 101 507.00 ha dan luas 

daerah lahan sawah adalah 22.920 ha dan lahan non sawah adalah 78.587 ha. 

Boyolali memiliki suhu tahunan 24,4 ˚C dengan kelembapan 82% - 90% akan 

mendukung kegiatan belajar serta mengkaji ilmu-ilmu Islam. 

Boyolali memiliki beberapa kecamatan dengan kondisi topografi sebagian 

besar datar dan gunung. Pada kondisi tanah datar penggunaan lahannya adalah 

untuk persawahan, permukiman atau perumahan, tegal atau kebun, tambak atau 

kolam, perdagangan, pertokoan dan lahan untuk industri. Pada kecamatan 

Ngemplak Boyolali lahan yang semula didominasi oleh lahan produktif berupa 

lahan persawahan terdiri dari sawah irigasi teknis, sawah irigasi setengah teknis, 
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sawah irigasi sederhana. Selama 7 tahun terakhir yaitu tahun 2010-2014. Pada 

tahun 2010 diperoleh luas lahan persawahan sebesar 37.571,68 Ha, dan pada 

tahun 2014 diperoleh luas lahan persawahan sebesar 18.877,33 Ha. Pengurangan 

luas lahan sawah tersebut merupakan suatu bentuk peningkatan luas lahan 

permukiman. Mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2014 mengalami peningkatan 

seluas 2,554 hektar, yaitu dari 6,7415 hektar menjadi 9.2955 hektar. 

Sampai saat ini menurut pengamatan penulis belum tersedianya tempat 

kajian keIslaman yang menyatu dengan fasilitas-fasilitas pendukung seperti 

fasilitas  Ruangan untuk kajian keIslaman yang berfungsi untuk mencharger iman 

kembali, fasilitas ekonomi berupa display market, selain itu asrama untuk tempat 

menginap para peserta Dauroh, ustadz dan para tamu. Fasilitas olahraga Islam 

yang berfungsi sebagai adu ketangkasan dan sebagainya berupa memanah, 

berenang dan berkuda.Fasilitas untuk wisata dan rekreasi  Mengingat kebiasaan 

masyarakat yang sibuk dan merasakan hiruk pikuk di perkotaan, serta polusi yang 

sangat mengganggu. Boyolali menjadi salah satu lahan terpilih yang akan 

dibangun sebagai fasilitas Dauroh nanti. Banyaknya lahan yang kosong dan 

penghijauan sehingga dengan lingkungan yang masih alami akan membuat para 

penuntut ilmu lebih bersemangat dalam mencari ilmu. Selain itu tempat yang 

tenang dan polusi udara yang sedikit akan membuat daya ingat lebih tajam 

sehingga akan mengurangi kejenuhan. 

1.3.Permasalahan 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam perencanaan Dauroh 

Center di Boyolali adalah sebagai berikut : 

Bagaimana penataan masa bangunan agar terbentuk kesinambungan kegiatan 

antara ekonomi, edukasi, olahraga dan rekreasi agar sesuai dengan tuntutan 

syari’at? 

1.4. Tujuan dan Sasaran 

1.4.1. Tujuan 

1. Mendapatkan landasan bagaimana tata cara merancang fasilitas Islami sesuai 

dengan Al Qur’an dan As Sunnah. 
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2. Mengetahui unsur-unsur dalam perancangan yang dapat diaplikasikan pada 

perencanaan dan perancangan Dauroh Center di Boyolali. 

1.4.2.Sasaran 

Menyusun konsep perencanaan dan perancangan suatu kawasan dengan 

memanfaatkan potensi yang ada serta mengangkat unsur Islami pada bangunan 

dan juga kegiatan di dalamnya. 

1.5. Lingkup Pembahasan 

Pembahasan ditujukan kepada permasalahan dalam perencanaan dan 

perancangan Dauroh Center di Boyolali yang menonjolkan nilai Islami 

disesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan yang ada dan dapat memberikan 

kenyamanan pengguna fasilitas. Dengan fokus pengguna adalah masyarakat 

setempat dan masyarakat pendatang dari berbagai daerah. 

1.6.  Metode pembahasan 

Metode pembahasan yang digunakan adalah metode diskriptif dengan 

pendekatan deduktif metode dengan menerangkan data yang ada dengan landasan 

teori yang terkait, baik arsitektural maupun non arsitektural. Untuk menyusun 

konsep ini maka akan dilakukan pengumpulan dan pengolahan data yang faktual. 

1.6.1. Pengumpulan Data 

1. Observasi Langsung 

Mengumpulkan data dan informasi sesuai dengan objek yang diamati sebagai 

landasan dalam perencanaan dan perancangan Dauroh Center di Boyolali. 

2. Studi Literatur 

Mengumpulkan data dan informasi dari berbagai data literatur maupun 

data dari internet yang menerangkan landasan teori untuk diaplikasikan di 

perencanaan dan perancangan Dauroh Center di Boyolali. 

3. Wawancara 

Mengumpulkan data dan informasi dengan teknik wawancara langsung 

terhadap masyarakat sekitar (data terkait sesuai dengan lokasi survei) 
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4. Pengolahan Data 

• Mengidentifikasi data 

• Menyusun data dengan sistematis 

• MengAnalisis hasil yang didapat melalui studi literatur dan wawancara 

dari  berbagai sumber 

• Hasil akhir merupakan konsep perencanaan dan perancangan kawasan 

serta bangunan. 

1.7. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

metode penelitian, lingkup penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan 

sistem pencahayaan alami serta objek yang diteliti bertujuan untuk 

penyusunan penelitian. 

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAMBARAN 

PERENCANAAN 

Metode penelitian membahas tentang metode yang digunakan dalam 

penelitian sebagai objek penelitian dan variabel. 

BAB IV ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 

Tinjauan lokasi membahas tentang lokasi diadakannya penelitian meliputi 

tinjauan umum dan tinjauan khusus. 

 

 
 


