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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Observasi pada Asrama  Mahasiswa Putra Universitas Negeri Malang  

4.1.1. Tinjauan Awal 

 

Asrama mahasiswa putra UM 

Asrama mahasiswa putra terdiri atas bangunan berlantai 2 dengan luas 

bangunan 2.000 m2. Asrama ini mampu menampung 204 mahasiswa dengan 

jumlah kamar 102 buah. Asrama mahasiswa putri terletak tidak jauh dengan 

asrama mahasiswa putra. Asrama mahasiswa putri ini terdiri atas bangunan 

berlantai 2 dengan luas bangunan 1.600 m2. Asrama ini mampu menampung 99 

mahasiswa dengan jumlah kamar 33 buah.  

Fasilitas yang tersedia untuk mahasiswa yang tinggal di asrama putra dan putri 

adalah: 

1. Kamar tidur dan perlengkapannya 

2. Ruang baca dan bahan bacaan 

3. Mushala 

4. Ruang tamu 

5. Aula 

6. Dapur 

7. Ruang makan 

8. Televisi 

9. Sarana olahraga 

Pembinaan terhadap penghuni asrama mahasiswa putra dikoordinir oleh tim 

pengelola asrama dibantu pembina dan Pengurus Rumah Tangga Asrama (PRTA) 

melalui kegiatan-kegiatan, antara lain: 

1. Olah raga 

2. Pembinaan keagamaan 

3. Kuliah subuh 

4. Diskusi lintas fakultas 

5. Kesenian 
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6. Kursus komputer 

7. Jurnalistik 

8. Kerja bakti 

9. Dharma wisata setiap akhir semester 

 

4.1.2. Lokasi dan Eksisting Bangunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisa Dalam Tapak/ Bangunan 

• Tapak  memiliki luasan 4.635 m2 

• Tapak  berupa bangunan bertingkat 2 lantai 

• Tinggi plafon dalam ruangan adalah 3 m 

• Pada bagian tengah ruangan terdapat 30 buah kolom 

• Pada bagian tepi terdapat 52 buah kolom 

• Dalam tapak terdapat 4 buah tangga pada bagian ujung bangunan sebagai 

penghubung antar lantai 

• Terdapat 14 buah kamar mandi pada lantai 1 dan 14 buah kamar mandi 

pada lantai 2 

TATA RUANGTATA RUANGTATA RUANGTATA RUANG KAMAR TIDUR  KAMAR TIDUR  KAMAR TIDUR  KAMAR TIDUR SEBAGAI PENUNJANG SEBAGAI PENUNJANG SEBAGAI PENUNJANG SEBAGAI PENUNJANG 
BELAJAR PADA ASRAMA MAHASISWA BELAJAR PADA ASRAMA MAHASISWA BELAJAR PADA ASRAMA MAHASISWA BELAJAR PADA ASRAMA MAHASISWA     

STUDI KASUS ASRAMA MAHASISWA PUTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG 
Oleh : Firdaus Rahman H. Nim: 0410653019 

 
Gambar. 4.1  Lokasi Objek 

Sumber: doc. pribadi 2008  
Dosen Pembimbing : 

• Dipl.Ing San Susanto.,MT  
• Ir. Damayanti A.,MT 
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Factor-faktor penunjang lokasi 

a. letak asrama yang berada di dalam kampus sehingga dapat menghemat 

biaya transportasi, waktu tempuh, dan tenaga. 

b. Tersedia tempat parkir kendaraan di dalam asrama 

c. Terletak pada jalan utama, dan dekat dengan pusat perbelanjaan (Matos) 

sehingga bagi mahasiswa yang tidak membawa kendaraan mudah 

mendapat angkutan, 

d. Meskipun berada di dekt jalan raya, namun jarak langsung dari jalan 

sekitar kurang lebih 20 meter dan banyaknya pohon-pohon besar di tepi 

jalan raya cukup untuk mereduksi kebisingan, sehinggasuasana belajar 

mendukung. 

Lokasi asrama mahasiswa putra Universitas Negeri Malang ini terletak di 

Kampus I Jl. Veteran Malang, tepat berada pada jalur utama yang ramai dilalui 

kendaraaan. Area asrama ini berada di di dalam kampus. Gedung asrama 

mahasiswa putra ini di bangun pada area seluas 2500 m². Bangunan terdiri dari 

dua lantai, dengan warna orange dan warna merah pada kolom dan warna krem 

pada dinding.  

Gedung asrama mahasiswa putra terdiri dari beberapa ruang, antara lain : 

Lantai I, terdiri dari: 

- 34 kamar tidur 

- 14 kamar mandi 

- Ruang aula/ mushola 

- 2 ruang arsip 

- ruang tamu  

- ruang parkir sepeda motor 

- dapur 

- ruang jemuran 

Lantai II, terdiri dari: 

- 64 kamar tidur 

- 14 kamar manndi 
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Eksisting tapak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TATA RUANG KAMAR TIDUR SEBAGAI PETATA RUANG KAMAR TIDUR SEBAGAI PETATA RUANG KAMAR TIDUR SEBAGAI PETATA RUANG KAMAR TIDUR SEBAGAI PENUNJANG BELAJAR PADA ASRAMA MAHASISWA NUNJANG BELAJAR PADA ASRAMA MAHASISWA NUNJANG BELAJAR PADA ASRAMA MAHASISWA NUNJANG BELAJAR PADA ASRAMA MAHASISWA     
STUDI KASUS ASRAMA MAHASISWA PUTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG 

Oleh : Firdaus Rahman H. Nim: 0410653019 
 

Gambar. 4.2.  Batas Lokasi Bangunan 
Sumber:  doc. Pribadi   

Dosen Pembimbing : 
• Dipl.Ing San Susanto.,MT  
• Ir. Damayanti A.,MT 

Lokasi berada di dalam kampus I Jl. Veteran Malang 
Utara berbatasan langsung dengan jalan raya 
Selatan berbatasan dengan asrama PGSD 
Barat berbatasan dengan kantin asrama 
Timur berbatasan dengan asrama mahasiswa putri UM 
Lokasi berada pada area dekat jalan raya yang ramai dan 
mempunyai tingkat kebisingan tingggi. 
Objek berada pada derah perumahan penduduk. 
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Ruang dalam Lantai 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TATA RUANG KAMAR TIDUR SEBAGAI PENUNJANG BELAJAR PADA ASRAMA MAHASISWA TATA RUANG KAMAR TIDUR SEBAGAI PENUNJANG BELAJAR PADA ASRAMA MAHASISWA TATA RUANG KAMAR TIDUR SEBAGAI PENUNJANG BELAJAR PADA ASRAMA MAHASISWA TATA RUANG KAMAR TIDUR SEBAGAI PENUNJANG BELAJAR PADA ASRAMA MAHASISWA     
STUDI KASUS ASRAMA MAHASISWA PUTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG 

Oleh : Firdaus Rahman H. Nim: 0410653019 
 

Gambar. 4.3  ruang dalam lantai 1 
Sumber:  doc. Pribadi  

Dosen Pembimbing : 
• Dipl.Ing San Susanto.,MT  
• Ir. Damayanti A.,MT 
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Ruang dalam Lantai 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TATA RUANG KAMAR TIDUR SEBAGAI PENUNJANG BELAJAR PADA ASRAMA MAHASISWA TATA RUANG KAMAR TIDUR SEBAGAI PENUNJANG BELAJAR PADA ASRAMA MAHASISWA TATA RUANG KAMAR TIDUR SEBAGAI PENUNJANG BELAJAR PADA ASRAMA MAHASISWA TATA RUANG KAMAR TIDUR SEBAGAI PENUNJANG BELAJAR PADA ASRAMA MAHASISWA     
STUDI KASUS ASRAMA MAHASISWA PUTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG 

Oleh : Firdaus Rahman H. Nim: 0410653019 
 

Gambar. 4.4  ruang dalam lantai 2 
Sumber:  doc. Pribadi  

Dosen Pembimbing : 
• Dipl.Ing San Susanto.,MT  
• Ir. Damayanti A.,MT 
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4.2 Analisa 

4.2.1. Analisa Aktivitas dan karakter mahsiswa penghuni Asrama  

Mahasiswa Putra Universitas Negeri Malang 

Aktivitas pada Ruang tidur : 

a. Belajar 

Sikap selama belajar tidak bisa dipastikan, kemungkinan sambil berdiri, 

duduk, berjalan, bernyanyi, makan dan minum, dsb. Meja pada 

umumnya digunakan untk tempat membaca khususnya sambil membuat 

catatan-catatan atau terkait dengan beberapa buku referensi lainnnya. 

Tetapi dalam runag tidur (pada umumnya yang berkarpet) ternyata juga 

dimanfaatkan untuk membaca dan menulis. Pada kasus-kasus tertentu 

disebabkan karena luas permukaan meja sudah tidak cukup memuat 

segala macam buku maupun alat tulis. Dalam segi waku, lamanya 

mahsiswa belajar juga bervariasi diantara masing-masing individu, 

tergantung seberapa betah mereka beajar di dalam ruang tidur tersebut. 

b. Tidur 

Mahasiswa jarang memiliki pola tidur yang konsisten karena 

penyesuaian yang dilakukan terhadap kegiatan test maupun aktivitas 

sosialnya. 

c. Sosialisasi  

Ruang tidur mahasiswa juga bisa menjadi ruang tidur yang menarik 

untuk berdiskusi. Meskipun demikian, kondisi rung tidur mahasiswa 

yang merupakan ruang tunggal bagi dua kegiatan utama yitu belajar dan 

tidur sesungguhnya memiliki kesulitan tersendiri untuk digunakan 

sebagai ruang sosialaisasai. Perabot-perabot adalah bersifat pribadi bagi 

penghuninya dan tidak disiapakan untuk posissi lebih dari dua orang 

untuk brbicang-bincang. 
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Karakter mahsiswa penghuni Asrama  Mahasiswa Putra Universitas Negeri Malang:  

• Mahasiswa putra yang sedang menuntut ilmu di Universitas Negeri Malang 

sebagai penghuni asrama tersebut, dengan aktivitas secara umumnya adalah 

belajar, tidur (beristirahat) dan bersosialisasi, sehingga mereka berhak untuk 

menggunakan segala fasilitas yang ada. 

• Usia mahasiswa yang tinggal adalah 18-21 tahun 

• Karakter dari mahasiswa ini adalah bebas menggunakan fasilitas yang 

tersedia, bebas kemanapun dalam asrama, tetapi membutuhkan privacy dan 

ketenangan. Sehingga karakter ruang yang dibutuhkan adalah ruang yang 

dapat memberikan ketenangan, privacy dan mencerminkan karakter dari 

mahasiswa. 

• Pada umumnya, aktivitas yang biasa dilakukan mahasiswa Universitas 

Negeri Malang lebih mengarah pada aktivitas yang dilakukan didalam rumah 

(indoor). Aktivitas yang dilakukan antara lain menonton TV, membaca, 

maupun mengobrol dengan teman. Pada hari libur atau akhir pekan, mereka 

biasanya menonton bioskop, berbelanja maupun hanya sekedar jalan-jalan. 

Namun banyak juga yang tinggal dirumah, bersantai, menghibur diri dengan 

menonton TV maupun membaca. 
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Table 4.1 
Analisa Aktivitas Dan Kebutuhan Ruang pada Asrama Mahasiswa UM 

 
Pengguna 

 
Aktivitas Kebutuhan ruang Jenis fasilitas 

Tidur, belajar, 
membaca, 
mengerjakan tugas, 
mencatat,  
ganti pakaian 

Ruang tidur 
mahasiswa 

Utama  Mahasiswa 
penghuni asrama 

Menulis,  
berdiskusi, 
membaca 

Ruang diskusi Utama 

Pengurus  Tidur, menulis, 
ganti pakian 

Ruang tidur 
pengurus 

Utama 

Berbincang-
bincang,  
menonton TV 

Ruang bersama/ 
aula 

Utama 

Makan dan minum Ruang makan Utama 
mencuci peralatan  
makan,  
memanasi 
makanan, 
menyimpan 
peralatan makan 

Dapur  Utama 

Mahasiswa dan 
pengurus 

Menyetrika baju, 
Menyimpan baju 

Ruang setrika  Utama 

Pengurus dan 
pengujung 

Menyimpan 
laporan, menulis, 
membuat laporan, 
rapat, menerima 
tamu 

Sekretariat  Utama 

Duduk, berbicang-
bincang 

Ruang tamu Utama 

informasi Lobby Utama 

Mahasiswa dan 
pengunjung 

berdoa Mushola  Utama 
Mahasiswa, 
pengurus dan 
pengunjung 

Mandi, mencuci 
tangan dan kaki, 
BAB dan BAK 

Kamar mandi Utama  
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Tabel  4.2 

Analisa Aktivitas Dan Kebutuhan Perabot pada Asrama Mahasiswa UM 
 

Pengguna 
 

Aktivitas Kebutuhan ruang Jenis Perabot 

Tidur, belajar, 
membaca, 
mengerjakan tugas, 
mencatat,  
ganti pakaian 

Ruang tidur 
mahasiswa 

Tempat tidur, meja 
tulis/ belajar, rak 
buku, kursi, lemari 
pakaian,  

Mahasiswa 
penghuni asrama 

Menulis,  
berdiskusi, 
membaca 

Ruang diskusi Meja diskusi, kursi 

Pengurus  Tidur, menulis, 
ganti pakian 

Ruang tidur 
pengurus 

Tempat tidur, meja 
tulis/ belajar, rak 
buku, kursi, lemari 
pakaian, 

Berbincang-
bincang,  
menonton TV 

Ruang bersama/ 
aula 

Sofa, TV, 

Makan dan minum Ruang makan Meja makan, kursi 
mencuci peralatan  
makan,  
memanasi 
makanan, 
menyimpan 
peralatan makan 

Dapur  Peralatan dapur, 
kompor, lemari 
makan, 

Mahasiswa dan 
pengurus 

Menyetrika baju, 
Menyimpan baju 

Ruang setrika   

Pengurus dan 
pengujung 

Menyimpan 
laporan, menulis, 
membuat laporan, 
rapat, menerima 
tamu 

Sekretariat  Kabinet arsip, meja 
kerja, meja 
komputer, kursi 

Duduk, berbicang-
bincang 

Ruang tamu sofa 

informasi Lobby Meja informasi, 
lobby 

Mahasiswa dan 
pengunjung 

berdoa Mushola   Karpet, sajadah, 
peralatan ibadah 

Mahasiswa, 
pengurus dan 
pengunjung 

Mandi, mencuci 
tangan dan kaki, 
BAB dan BAK 

Kamar mandi  
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Tabel 4.3 

Analisa Karakteristik Ruang pada Asrama Mahasiswa UM 
Berdasarkan aktivitas yang terjadi di dalam ruang, maka dapat diketahui 

karakteristik ruang sebagai berikut: 
 

Pencahayaan 
 

Penghawaan Kebisingan Ruang Sifat 

Terang  Cukup  Kurang  Besar  Cukup  Bising  Cukup  
Ruang 
tidur 
mahasiswa 

Privat  √    √  √ 

Ruang 
tidur 
pengurus 

Privat √    √  √ 

Ruang 
diskusi 

Publik   √   √  √ 

Ruang 
bersama/ 
aula 

Publik  √   √   √ 

Ruang 
makan 

Semi 
publik 

 √   √  √ 

Dapur  Semi 
publik 

 √  √   √ 

Ruang 
setrika  

Semi 
publik 

 √   √  √ 

Sekretariat  Semi 
publik 

 √   √ √  

Ruang 
tamu 

Publik  √   √  √  

Ruang 
informasi 

Publik  √   √  √  

Mushola  Semi 
publik 

 √   √  √ 

Kamar 
mandi 

Semi 
publik 

 √   √  √ 
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4.2.2. Analisa Elemen non Fisik 

4.2.2.1. Pencahayaan 

Pencahayaan yang digunakan pada Asrama mahasiswa Putra Universitas 

Negeri Malang maupun Asrama Mahasiswa Putra Universitas Islam Negeri Malang 

menggunakan pencahayaan alami disamping pencahayaan buatan. Pencahayaan 

alami didapatkan dari sinar matahari yang dapat masuk melalui jendela yang ada, 

sedangkan pencahayaan buatan yang ada menggunakan lampu fluorescent tubular 

(lampu TL) yang memiliki pancaran cahaya lembut tetapi kuat dan efisien. 

Secara umum pencahayaan yang kita kenal ada 3 macam, yaitu ambient 

lighting (cahaya merata dan lembut), task lighting (pencahayaan kuat dan  memusat 

ke suatu area) dan accent lighting (memusatkan perhatian pada area tertentu). Ketiga 

macam penchayaan tersebut dapat digunakan sebagai penerangan pada area asrama. 

Pola distribusi cahaya untuk masing-masing ruangan berbeda-beda tergantung 

pada aktivitas yang dilakukan dalam ruangan.  

 

4.2.2.2. Kebisingan 

Pada Asrama Mahasiswa Putra Universitas Negeri Malang maupun Asrama 

Mahasiswa Putra Universitas Islam Negeri Malang tidak menggunakan alat 

peredam terhadap suara yang bising. Sedangkan asrama merupakan tempat tinggal 

dan belajar sehingga dibutuhkan suasana yang tenang dan kondusif untuk belajar. 

Dalam rekomendasi desain interior ruang tidur asrama mahasiswa, suara 

sehrusnya dapat dikedalikan. Kita dapat mempertahankan dan mempertahankan dan 

memperbaiki kualitas suara atau menghilangkan suara yang mengganggu. Ada 3 

cara untuk mengendalikan suara yang mengganggu, yaitu dengan :  

a. Mengisolasi suara tersebut pada sumbernya 

b. Mengatur denah bangunan sedemikian rupa sehingga daerah yang 

menimbulkan bising diletakkan sejauh mungkin dari daerah tenang 

c. Menghilangkan kemungkinan jalur rambatan suaranya 
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4.2.3. Analisa Pola perilaku mahasiswa pada ruang belajar asrama mahasiswa 

putra `Universitas Negeri Malang 

Batasan setting perilaku untuk aktivitas belajar pada asrama mahasiswa putra 

Universitas Negeri Malang adalah ruang tidur yang sekaligus adalah ruang belajar, 

yang berada di lantai satu dan lantai 2 bangunan asrama. Analisis tentang pola 

perilaku mahasiswa pada ruang tidur ini kaitannya dengan proses belajar dimulai dari 

penjelasan tentang ruang tersebut secara menyeluruh. 

 

4.2.3.1. kondisi  fisik 

Kapasitas ruang tidur untuk 2 dan 3 mahasiswa, Luas ruang 3 x 3 m, Tinggi 

plafon 3 m, warna putih tanpa ornamen, Dinding berwarna putih terang, Lantai putih 

dari bahan keramik  30 x 30 cm  

Kesan ruang sederhana dapat dilihat dari: 

- Warna ruangan yang menggunakan dominasi warna putih terang 

- Penggunaan perabot dengan warna polos, warna alami kayu (cokelat) 

- Aksesori ruangan yang berupa kalender, foto-foto penghuni kamar, serta 

jadwal kuliah dan beberapa catatan penting yang ditempel pada dinding. 

- Penggunaan tekstur halus pada semua elemen ruangan mulai dari lantai, 

dinding, plafond dan perabot. 

Penggunaan perabot dengan desain yang ringan dan tidak berat serta sesuai dengan 

kebutuhan pnghuninya 
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 Batasan setting perilaku untuk aktivitas belajar pada asrama mahasiswa putra 

Universitas Negeri Malang adalah ruang tidur sekaligus ruang belajar yang berada 

pada area timur, barat, utara,dan selatan bangunan asrama. Bentuk tidur sekaligus 

ruang belajar sebagai setting untuk asrama mahasiswa putra Universitas Negeri 

Malang berbentuk segi empat dengan dimensi ruang 3x3 meter. Batas-batas dari 

ruang belajar antara lain di sebelah utara, barat, timur, selatan berbatasan langsung 

dengan area kamar putra. 

 Selain sebagai wadah untuk kegiatan belajar, ruang belajar ini juga aktif 

digunakan sebagai ruang ruang tidur. Terlihat langsung dengan tersedianya perabot 

tempat tidur di dalam ruangan ini. 

 Secara keseluruhan, ruang memiliki kesan tertutup. Jendela yang ada cukup 

besar dengan perletakan yang tinggi. Ditambah dengan keberadaan perabot yang 

mendominasi, membuat ruang belajar semakin memberikan kesan menyesakkan.  

 

 

TATA RUANG KAMAR TIDUR SEBAGAI PENUNJANG TATA RUANG KAMAR TIDUR SEBAGAI PENUNJANG TATA RUANG KAMAR TIDUR SEBAGAI PENUNJANG TATA RUANG KAMAR TIDUR SEBAGAI PENUNJANG 
BELAJAR PADA ASRAMA MAHASISWA BELAJAR PADA ASRAMA MAHASISWA BELAJAR PADA ASRAMA MAHASISWA BELAJAR PADA ASRAMA MAHASISWA     

STUDI KASUS ASRAMA MAHASISWA PUTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG 
Oleh : Firdaus Rahman H. Nim: 0410653019 

 

Gambar 4.5 kondisi fisik kamar 
asrama putra UM 

Sumber: doc. pribadi 2008 
 

Dosen Pembimbing : 
• Dipl.Ing San Susanto.,MT  
• Ir. Damayanti A.,MT 

Tampak atas kamar 3A 

perspektif 
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 Ruang menggunakan finishing dinding berupa cat berwarna krem kekuningan 

dengan finishing lantai keramik dan berwarna putih. Kesan ruang cukup meneduhkan 

dan sedikit memberikan semangat dengan penggunaan warna krem kekuningan pada 

dinding. 

Beberapa komponen fisik pada ruang tidur sekaligus ruang belajar pada  

asrama mahasiswa putra Universitas Negeri Malang yaitu : 

� Meja  pada tepi ruang bagian timur 

� Lampu TL berada di plafon di tengah ruangan 

TATA RUANG KAMAR TIDUR SEBAGAI PENUNJANG TATA RUANG KAMAR TIDUR SEBAGAI PENUNJANG TATA RUANG KAMAR TIDUR SEBAGAI PENUNJANG TATA RUANG KAMAR TIDUR SEBAGAI PENUNJANG 
BELAJAR PADA ASRAMA MAHASISWA BELAJAR PADA ASRAMA MAHASISWA BELAJAR PADA ASRAMA MAHASISWA BELAJAR PADA ASRAMA MAHASISWA     

STUDI KASUS ASRAMA MAHASISWA PUTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG 
Oleh : Firdaus Rahman H. Nim: 0410653019 

 
Gambar  4.6 Ruang Belajar pada 

Sumber: doc. pribadi 2008  
Dosen Pembimbing : 

• Dipl.Ing San Susanto.,MT  
• Ir. Damayanti A.,MT 

Kursi dan meja belajar 

Denah ruang tidur kamar 3A 

Tempat tidur sussun 
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Oleh : Firdaus Rahman H. Nim: 0410653019 

 
Gambar 4.7 kondisi fisik kamar asrama  

Sumber: doc. pribadi 2008 

� Tiga buah deretan jendela yang berada di timur ruang. Satu  buah 

pintu diantaranya, adalah jendela mati. 

� Akses ruang yang berada di barat ruang. Berbatasan dengan koridor 

jalan menuju kamar asrama. 

� Lemari yang berada di selatan ruang 

� Karpet yang berada di tengah ruang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dosen Pembimbing : 

• Dipl.Ing San Susanto.,MT  
• Ir. Damayanti A.,MT 

Deretan jendela timur 

meja belajar 

Tempat tidur sususn 

Pintu (akses ruang) 

Lemari pakaian 

Tampak atas kamar 3A 
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4.2.3.2  Pergerakan / sirkulasi mahasiswa pada ruang tidur 

Sirkulasi ruang berada pada area tengah yang tidak terdapat perabot. Alur 

sirkulasi linier dengan lebar ± 1,5 m.  

Perpindahan posisi mahasiswa pada saat proses belajar berlangsung merujuk juga  

pada tingkat pergerakan yang terjadi dalam ruang belajar pada asrama mahasiswa 

putra Universitas Negeri Malang. Terdapat empat jenis pola pergerakan pada ruang 

yang berbeda sehubungan dengan proses belajar di dalam ruang tidur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pergerakan yang ada cenderung minimal dibandingkan dengan frekuensi 

aktivitas lainnya. Kecenderungan mahasiswa penghuni asrama mahasiswa putra 

Universitas Negeri Malang, berada konstan pada posisi duduk masing-masing. Jalur 

pergerakan pada ruang juga terbatas karena keberadaan perabot di dalam ruang. 

 Timbulnya pergerakan atau perpindahan oleh mahasiswa penghuni asrama 

pada ruang tidur sekaligus ruang belajar disebabkan oleh beberapa hal, yakni: 
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Gambar 4.8 Sirkulasi pada kamar tidur  

Sumber: doc. pribadi 2008  
Dosen Pembimbing : 

• Dipl.Ing San Susanto.,MT  
• Ir. Damayanti A.,MT 

Sirkulasi pada ruang belajar 25A 
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1. rasa jenuh akibat proses belajar yang dilakukan 

2. keinginan untuk mengikuti teman yang mendahului perpindahan, antara lain 

perpindahan posisi duduk dan keluar ruangan 

3. mengambil barang yang tertinggal di ruang lainnya 

 

4.2.3.3. Perilaku mahasiswa penghuni asrama pada ruang belajar 

sehubungan dengan aktivitas belajar 

 Aktivitas utama kajian adalah belajar. Sedangkan untuk aktivitas pendamping 

yang timbul meliputi aktivitas diskusi dan berpindah tempat. Dalam pelaksanaan 

proses belajar pada ruang terdapat pengelompokkan belajar oleh mahasiswa yang 

berorientasi kepada penataan ruang. Perilaku ini menunjukkan masih besarnya 

ketergantungan mahasiswa terhadap peralatan belajar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pengelompokan posisi belajar mahasiswa penghuni asrama mahasiswa putra 

Universitas Negeri Malang pada ruang terbagi atas satu area. Pada setiap area 

beranggotakan mahasiswa penghuni kamar tersebut, ada yang tiap kamar dihuni oleh 
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Gambar 4.9 perabot belajar 

Sumber: doc. pribadi 2008  
Dosen Pembimbing : 

• Dipl.Ing San Susanto.,MT  
• Ir. Damayanti A.,MT 

Meja belajar 

Denah ruang belajar 
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satu orang, tetapi mayoritas tiap kamar dihuni oleh 2 orang. Berbataskan meja dan 

kursi belajar yang ada dalam ruang tidur yang sekaligus sebgai ruang belajar. 

a) kelompok 

Proses pembelajaran secara kelompok pada mahasiswa penghuni 

asrama tersebut tidak akan terlepas dari proses interpersonal relation di 

dalamnya. mahasiswa penghuni asrama biasanya cenderung lebih 

mendekatkan diri kepada teman sekamar. Persamaan orientasi dalam 

kebutuhan akan komunikasi ini berpengaruh pada pemilihan pengelompokkan 

belajar oleh mahasiswa itu sendiri.  

b)   individu 

Terdapat beberapa tipe runutan aktivitas mahasiswa yang dilakukan 

saat proses pembelajaran berlangsung, yakni: belajar dan diskusi – 

perpindahan – belajrt dan diskusi.  

Perilaku oleh masing-masing mahasiswa penghuni asrama yang 

muncul terkait dengan pelaksanaan aktivitas belajar di dalam ruang tidur 

merupakan perilaku individual yang juga dipengaruhi olek karakteristik 

mahasiswa penghuni asrama otu sendiri. Beberapa perilaku yang timbul 

selama proses pembelajaran, yakni: 

� Duduk ketika menulis, disebabkan karena ketersediaan perabot belajar 

pada ruang yang dapat digunakan sebagai alas menulis 

� Menoleh ke arah luar pintu sesekali waktu, timbul untuk mengatasi 

rasa jenuh dalam ruang  

Pola perilaku mahasiswa yang khas tercermin dari perilaku yang dimbulkan 

ketika proses belajar berlangsung saat perpindahan, dan interaksi mahasiswa sebagai 

perilaku yang mendominasi. Mahasiswa  cenderung lebih aktif dalam beraktivitas. 

Dengan pola pergerakan acak dalam ruang saat melakukan perpindahan maupun 

aktivitas lainnya. Kebutuhan akan perabot belajar sebagai suatu kebutuhan dalam 

proses belajar tidak mutlak, kebutuhan akan interaksi dengan teman lebih besar. 

Kondisi ini mempengaruhi pembentukan kelompok belajar  mahasiswa. 
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4.2.4. Elemen fisik (interior) kamar tidur sebagai ruang belajar pada asrama 

mahasiswa putra Universitas Negeri Malang 

 Analisis Elemen Fisik Ruang dan Perilaku Mahasiswa : 

 Perilaku mahasiswa penghuni asrama secara tidak langsung akan terkait 

dengan elemen fisik pada masing-masing ruang. Pengaruh yang timbul dapat berupa 

pengaruh positif atau pengaruh negatif. Perbedaan kondisi elemen fisik pada ruang 

yang berbeda tentunya akan menjadi stimulan akan terbentuknya perilaku yang 

berbeda.   

Kajian akan elemen fisik ruang belajar besama terkait perilaku mahasiswa 

penghuni asrama terbagi dalam beberapa aspek, yakni 

1. Ruang (wadah) 

2. Jendela (bukaan) 

3. Pintu (akses) 

4. Warna (pengikat) 

5. Perabot dalam ruang (sarana) 

 Ruang belajar di dalam kamar tidur pada asrama mahasiswa putra universitas 

negeri malang memiliki karakteristik elemen fisik yang sama. Namun jika dikaitkan 

dengan pola perilaku yang nampak pada masing-masing kamar tidur akan dapat 

diketahui bagaimana elemen fisik tersebut dapat berpengaruh terdahap perilaku 

masing-masing mahasiswa penghuninya serta implikasinya pada proses belajar 

mahasiswa penghuni asrama tersebut. 

 

4.2.4.1.  Ruang (wadah) 

Ruang tidur ini dibagi lagi berdasarkan sub variabel bentuk ruang dan dimensi 

ruang. Kemudian dari masing-masing sub variabel diteliti lagi berdasarkan indikator, 

selanjutnya sub variabel ini dianalisa berdasarkan kriteria penilaian proses belajar 

yang telah dijelaskan pada bab metodologi penelitian. Kriteria penilaian terhadap 

proses belajar ini meliputi cara belajar, lama belajar, konsentrasi belajar dan 

pererakan keluar masuk ruang ketika prses belajar berlangsung. 
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Bentuk ruang belajar/ kamar tidur empat persegi panjang sesuai untuk  fungsi 

asli ruang terkait dengan penggunaan perabot di dalam kamar tidur yang hampir 

semuanaya berbentuk dasar persegi panjang seperti tempat tidur, lemari pakaian, 

meja dan kursi belajar. Untuk aktivitas belajar bentuk ini termasuk bentuk stabil 

karena dapat disesuaikan dengan aktivitas yang dikerjakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsur bentuk yang banyak terdapat pada ruangan ini adalah bentuk segi 

empat. Dari semua perabot yang ada pada ruang tidur asrama mahasiswa ini 

menggunakan bentuk segi empat. Lantai  menggunakan bentuk persegi dengan lebar 

30 x 30 cm. Untuk meja memiliki bentuk persegi panjang, begitu pula dengan 

bentuka perabot lainnya yang banyak didominasi bentukan segi empat. Bentuk dari 

perabot-perabot ini sangat monoton. 

 Untuk aksesori pada ruang juga banyak menggunakan dasar bentuk segi 

empat. Pada dinding dan plafon ruangan polos tanpa ada motif. Pada lantai juga tidak 

terdapat motif pada penyusunan dari keramik. Motif pada dinding dibentuk dari 
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Gambar 4.10 bentuk ruang tidur asrama 

Sumber: doc. pribadi 2008  
Dosen Pembimbing : 

• Dipl.Ing San Susanto.,MT  
• Ir. Damayanti A.,MT 

Tampak atas bentuk kamar tidur 

Perspektif  bentuk kamar tidur 
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ornamen/ asesori pada ruangan. Motif yang terbentuk dari asesoris ruangan ini tidak 

beraturan sehingga terkesan kotor dan kurang rapi.  

Tekstur halus digunakan pada semua elemen bangunan. Baik pada lantai, 

dinding, plafond, peabot dan aksesoris ruang.  

 Dengan luasan terseebut, area belajar yang ada cukup sempit, hanya memakan 

luasan ruang tidak lebih dari 3x3 meter. Tetapi karena proses belajar diakomodasi 

oleh keberadaan perabot belajar menjadikan mahasiswa dapat balajar dengan baik. 

Komunikasi dua arah pada saat proses pembelajaran menjadi lebih mudah 

berkomunikasi karena perletakan tempat duduk yang bersebelahan. Hal ini juga 

menjadikan tidak berpengaruhnya bentuk ruang yang pada aktivitas mahasiswa. 

Dengan dimensi ruang ini, mahasiswa juga lebih leluasa dalam bergerak. Baik pada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sirkulasi. 

 

 

 

 Ruang tidur pada asrama mahasiswa putra ini terkesan tertutup dari luar 

kedalam karena terdiri dari dinding dinding masif. Ketinggian plafon yang mencapai 

3 m, lebar ruangan 3 x 3 m. Menyebabkan ruangan menjadi berkesan kurang luas. 
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Gambar 4.11 dimensi ruang tidur 

Sumber: doc. pribadi 2008  
Dosen Pembimbing : 

• Dipl.Ing San Susanto.,MT  
• Ir. Damayanti A.,MT 

Perspektif kamar tidur 

Tampak atas kamar tidur 25A 
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Ruangan yang terlalu padat dengan penggunaan perabot. Karena ruangan yang terlalu 

padat maka mahasiswa penghuninya kurang bisa bergerak bebas 

Berdasarkan penelitian dan analisa yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa : 

- Variabel bentuk ruang hanya berpengaruh terhadap lama belajar, yaitu bentuk 

ruang yamg monoton menimbulkan rasa cepat bosan bila berada di dalam 

ruang secara terus-menerus,tetapi bentuk ruang sama sekali tidak berpengaruh 

terhadap  cara belajar, konsentrasi belajar, dan pergerakan keluar masuk ruang 

ketika proses belajar 

- Sedangkan variabel dimensi ruang hanya sedikit berpengaruh terhadap lama 

belajar dan pergerakan keluar masuk ruang, yaitu Dimensi ruang yang sempit 

berpengaruh terhadap perasaan sesak penghuinya, sehingga mengurangi 

intensitas belajar dalam ruang yang sempit, Dimensi ruang yang sempit, 

membuat mahasiswa lambat dalam melakukan pergerakan keluar masuk 

ruang. Tetapi dmensi ruang tidak berpengaruh terhadap cara belajar dan 

konsentrasi belajar   

    

4.2.4.2. Jendela (bukaan) 

Jendela pada ruang tidur ini selanjutnya akan dibagi lagi berdasarkan sub 

variabel yang terdiri dari posisi jendela, dimensi jendela, dan jumlah jendela . 

Kemudian dari masing-masing sub variabel diteliti lagi berdasarkan indikator dari 

masing-masing sub variabel itu sendiri, selanjutnya sub variabel ini dianalisa 

berdasarkan kriteria penilaian proses belajar yang telah dijelaskan pada bab 

metodologi penelitian. Kriteria penilaian terhadap proses belajar ini meliputi cara 

belajar, lama belajar, konsentrasi belajar dan pererakan keluar masuk ruang ketika 

prses belajar berlangsung. 

Bukaan (jendela) terdapat pada tiap pintu sebagai satu kesatuan. Terdapat juga 

satu pasang jendela dan terdapat jendela mati pada bagian tengahnya. Tetapi pada 

kondisi di lapangan, jendela jarang dibuka. 
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Bukaan, selain diperlukan keberadaannya untuk kenyamanan termal dan juga 

kebutuhan akan pencahayaan ruang, juga diperlukan manusia untuk menyegarkan 

mata dengan melihat view ke arah luar. Pandangan yang bebas ke arah luar dapat 

menjadi selingan yang baik saat melakukan aktivitas tertentu secara terus-menerus. 

Saat proses belajar berlangsung, terdapat kebutuhan akan view ke luar untuk 

mengatasi rasa jenuh. Hal ini sudah terpenuhi dalam ruang belajar asrama mahasiswa 

putra Universitas Negeri Malang. Perletakan jendela cukup baik dengan dimensi yang 

cukup besar sehingga tidak membatasi jarak pandang ke luar ruang. Ditambah dengan 

beberapa perabot yang diletakkan tepat di hadapan sebagian jendela pada ruang. 
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Gambar 4.13 perletakan pintu dan 

jendela 
Sumber: doc. pribadi 2008 

 
Dosen Pembimbing : 

• Dipl.Ing San Susanto.,MT  
• Ir. Damayanti A.,MT 

Perspektif jendela kamar tidur 

Perspektif  ventilasi 

denah kamar tidur 
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Mengakibatkan intensitas keluar masuk ruang oleh mahasiswa penghuninya cukup 

untuk mengatasi rasa jenuh.   

Proses belajar yang dilakukan saat sore hari memanfaatkan cahaya lampu 

sebagai sumber penerangan dalam ruang. Hal ini dikarenakan cahaya matahari yang 

semakin redup sehingga cahaya matahari tidak dapat digunakan dalam ruang. 

Berdasarkan penelitian dan analisa yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa : 

- Sub variabel posisi jendela berpengaruh terhadap cara belajar, lama beajar, 

dan kosentrasi ketka belajar, tetapi sama sekali tidak berpengaruh pada 

pergerakan keluar masuk ruang ketika proses belajar 

- Sedangkan dimensi dan jumlah  jendela hanya  berpengaruh terhadap 

konsentrasi belajar, yaitu yaitu dimensi bukaan yg terlalu besar/ semakin 

banyak jumlah bukan banyak maka menyebabkan orientasi view ke arah luar 

jendela lebih besar, sehingga menyebabkan konsentrasi belajar terganggu. 

Tetapi dimensi dan jumlah jendela tidak berpengaruh terhadap cara belajar, 

lama belajar, maupun pergerakan keluar masuk ruang saat belajar 

berlangsung. 

 

4.2.4.3.  Pintu (akses) 

Pintu atau akses pada ruang tidur asrama ini selanjutnya akan dibagi lagi 

berdasarkan sub variabel yang terdiri dari posisi pintu, dimensi pintu, dan jumlah 

pintu. Kemudian dari masing-masing sub variabel diteliti lagi berdasarkan indikator 

dari masing-masing sub variabel itu sendiri, selanjutnya sub variabel ini dianalisa 

berdasarkan kriteria penilaian proses belajar yang telah dijelaskan pada bab 

metodologi penelitian. Kriteria penilaian terhadap proses belajar ini meliputi cara 

belajar, lama belajar, konsentrasi belajar dan pergerakan keluar masuk ruang ketika 

prses belajar berlangsung. 

Akses masuk menuju kamar tidur berbeda-beda, yaitu berada di sebelah 

timur, barat, utara, dan selatan. Meskipun  terdapat empat buah akses masuk pada 4 

blok kamar tidur, namun hal ini tidak berpengaruh banyak pada proses belajar di 
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dalam asrama. Perletakan pintu ini hanya berpengaruh pada sirkulasi dan penataan 

perabot di dalam ruang tidur/ belajar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proses pembelajaran pada ruang tidur cenderung stabil jika tidak terdapat 

pergerakan mahasiswa yang berlebihan. Dikarenakan pula posisi meja belajar yang 

jauh dengan pintu sehingga mahasiswa enggan untuk keluar ruang. 

Berdasarkan penelitian dan analisa yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa : 

- Posisi pintu tidak berpengaruh terhadap cara belajar dan lama belajar, tetapi 

hanya berpengaruh terhadap konsetrasi belajar dan sirkulasi pergerakan keluar 

masuk ruang, yaitu pintu yang terbuka cenderung menganggu konsentrasi 
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Gambar 4.14 perletakan pintu pada 

ruang tidur  
Sumber: doc. pribadi 2008 

 
Dosen Pembimbing : 

• Dipl.Ing San Susanto.,MT  
• Ir. Damayanti A.,MT 

Pintu pada koridor Denah asrama UM lantai 1 

pintu kamar tidur pintu kamar tidur 
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belajar karena kebisingan diluar ruang dan pintu adalah akses utama keluar 

masuk ruang, jadi sangat berpengaruh terhadap sirkulasi 

- Dimensi pintu tidak berpengaruh terhadap cara belajar, lama belajar, maupun 

konsentrasi belajar, tetapi hanya sedikit berpengaruh terhadap kelancaran 

sirkulasi keluar masuk ruang 

- Jumlah pintu sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap proses belajar 

 

4.2.4.4 Warna ruang (pengikat) 

Warna pada ruang tidur ini akan dibagi lagi berdasarkan sub variabel bentuk 

spektrum warna dan kesan warna yang ditimbulkan. Kemudian dari masing-masing 

sub variabel diteliti lagi berdasarkan indikator, selanjutnya sub variabel ini dianalisa 

berdasarkan kriteria penilaian proses belajar yang telah dijelaskan pada bab 

metodologi penelitian. Kriteria penilaian terhadap proses belajar ini meliputi cara 

belajar, lama belajar, konsentrasi belajar dan pererakan keluar masuk ruang ketika 

prses belajar berlangsung. 

 Ruang menggunakan finishing dinding berupa cat berwarna krem kekuningan 

dengan finishing lantai keramik dan berwarna putih. Kesan ruang cukup meneduhkan 

dan sedikit memberikan semangat dengan penggunaan warna krem kekuningan pada 

dinding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TATA RUANG KAMAR TIDUR SEBAGAI PENUNJANG TATA RUANG KAMAR TIDUR SEBAGAI PENUNJANG TATA RUANG KAMAR TIDUR SEBAGAI PENUNJANG TATA RUANG KAMAR TIDUR SEBAGAI PENUNJANG 
BELAJAR PADA ASRAMA MAHASISWA BELAJAR PADA ASRAMA MAHASISWA BELAJAR PADA ASRAMA MAHASISWA BELAJAR PADA ASRAMA MAHASISWA     

STUDI KASUS ASRAMA MAHASISWA PUTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG 
Oleh : Firdaus Rahman H. Nim: 0410653019 

 
Gambar 4.12 warna ruang tidur asrama 

Sumber: doc. pribadi 2008  
Dosen Pembimbing : 

• Dipl.Ing San Susanto.,MT  
• Ir. Damayanti A.,MT 

Perspektif kamar tidur 

Tampak atas kamar tidur 
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Warna yang mendominasi ruang tidur pada asrama mahasiswa putra ini 

adalah warna krem. Warna krem terang digunakan pada dinding ruangan sehingga 

ruangan terlihat lebih luas. Plafon dicat dengan warna putih polos tanpa motif dan 

ornamen. Untuk lantai juga digunakan warna putih.  

Untuk memberi kesan sederhana pada ruang tidur ini maka pada aksesoris 

ruang dan perabot digunakan warna-warna dasar yang terang. Warna yang 

mendominasi perabot adalah warna cokelat.  

Warna coklat kayu digunakan pada perabot, yaitu pada ranjang tempat tidur, 

lemari pakaian, meja dan kursi. Warna putih digunakan pula pada warna daun pintu. 

Dengan penggunaan warna yang memiliki intensitas rendah pada dinding dan lantai 

membuat perabot dan aksesoris pada ruangan terlihat menonjol. 

Berdasarkan penelitian dan analisa yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa : 

- Spektrum warna warna tidak berpengaruh terhadap cara belajar, lama belajar, 

konsentrasi belajar, maupun pergerakan keluar masuk ruang. 

- Kesan warna tidak ada pengaruhnya terhadap cara belajar, konsentrasi belajar, 

maupun maupun pergerakan keluar masuk ruang, tetapi hanya sedikit 

berpengaruh terhadap lama belajar, yaitu yaitu penggunaan warna yang 

menarik dapat membuat suasana belajar lebih lama dibandingkan dengan 

penggunaan warna yang tidak disukai oleh penghuninya 

  

4.2.4.5.  Penataan perabot dalam ruang belajar 

Penataan perabot sebagai sarana belajar pada ruang tidur asrama ini 

selanjutnya akan dibagi lagi berdasarkan sub variabel yang terdiri dari posisi perabot, 

jenis perabot, dimensi perabot, jumlah perabot, dan jarak perabot. Kemudian dari 

masing-masing sub variabel diteliti lagi berdasarkan indikator dari masing-masing 

sub variabel itu sendiri, selanjutnya sub variabel ini dianalisa berdasarkan kriteria 

penilaian proses belajar yang telah dijelaskan pada bab metodologi penelitian. 

Kriteria penilaian terhadap proses belajar ini meliputi cara belajar, lama belajar, 

konsentrasi belajar dan pergerakan keluar masuk ruang ketika prses belajar 

berlangsung. 
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Lemari pakaian di letakkan pada sisi kanan setelah pintu masuk. Hal ini 

dimaksudkan untuk mempermudah sirkulasi dalam ruanga tidur. 

Perabot pada ruangan diatur secara simetris. Untuk kursi dan meja belajar 

diatur secara berkelompok, yaitu : 

Perabot yang terdapat pada kamar tidur  adalah : 

1. Meja belajar 80 x 40 x 52 cm 

2. Kursi  

3. Lemari pakaian 110 x 50 x 175 cm 

4. Tempat tidur susun 200 x 90 cm 

Dari data diatas dapat dikatakan ukuran perabot untuk asrama mahasiswa 

sudah sesuai, namun kurang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini bisa dilihat dari jumlah 

meja/ kursi untuk belajar yang hanya tersedia 1 buah saja, padahal kapasitas penghuni 

adalah dua orang. Jadi dua orang penghuni asrama dalam satu kamar tidur tidak bisa 

menggunakan meja belajar bersama-sama, maka salah satunya harus mengalah 

terlebih dahulu. Hal ini dapat menyebabkan kurang efektif dalam belajar. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TATA RUANG KAMAR TIDUR SEBAGAI PENUNJANG TATA RUANG KAMAR TIDUR SEBAGAI PENUNJANG TATA RUANG KAMAR TIDUR SEBAGAI PENUNJANG TATA RUANG KAMAR TIDUR SEBAGAI PENUNJANG 
BELAJAR PADA ASRAMA MAHASISWA BELAJAR PADA ASRAMA MAHASISWA BELAJAR PADA ASRAMA MAHASISWA BELAJAR PADA ASRAMA MAHASISWA     

STUDI KASUS ASRAMA MAHASISWA PUTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG 
Oleh : Firdaus Rahman H. Nim: 0410653019 

 
Gambar 4.15 penataan perabot pada 

ruang tidur 
Sumber: doc. pribadi 2008 
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Perabot yang ada cukup banyak, diataranya meja, kursi, lemari, dan meja 

belajar yang terletak di tepi ruangan. Penataan perabot cenderung diletakkan di 

sekeliling ruang, dengan karpet di tengah  sebagai centralnya. 

Perabot dalam ruang ditata sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu 

sirkulasi penghuni kamar. Misalnya ketika mahasiswa penghuninya ingin keluar 

ruang dapat dengan leluasa menuju pintu karena perabot diletakkan pada bagian tepi 

ruang dan berhimpitan dengan dinding.  

Elemen fisik (penataan perabot) pada masing-masing ruang belajar di dalam 

kamar tidur pada asrama ini memiliki kondisi yang berbeda-beda. Hal ini 

menimbulkan implikasi yang berbeda pula terhadap perilaku mahasiswa saat proses 

belajar berlangsung. Terdapat perilaku mahasiswa yang timbul secara langsung 

terkait dengan kondisi elemen fisik ruang dan penataan perabot, diantaranya 

pergerakan mahasiswa penghuni asrama dalam ruang yang terkait dengan dimensi 

ruang, penataan perabot belajar termasuk ruang interaksi mahasiswa, perpindahan 

mahasiswa keluar masuk ruang tidur, dan pertahanan konsentrasi belajar mahasiswa 

terkait dengan kondisi bukaan dan pintu pada ruang tidur.  

Berdasarkan penelitian dan analisa yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa : 

- Posisi/ penataan perabot berpengaruh pada proses belajar, yaitu  posisi 

perabot terhadap bukaan mempengaruhi cara belajar, yaitu cenderung 

mendekati bukaan yang berada di sebelah utara/ selatan; lama belajar 

dipengaruhi oleh kondisi perabot, apabila perabot dirasa nyaman untuk 

membantu aktivitas belajar, maka aktivitas belajar pun bisa lebih lama; posisi 

perabot yang dekat dengan bukaan/ akses cenderng terganggu konsentrasi 

belajarnya;  Letak perabot belajar cenderung menjauhi pusat sirkulasi untuk 

mendapatkan ketenangan sat belajar. 

- Jenis perabot tidak berpengaruh terhadap cara belajar, lama belajar, 

konsentrasi belajar, maupun sirkulasi keluar masuk ruang saat belajar 

- Dimensi perabot tidak berpengaruh terhadap cara belajar, lama belajar, 

maupun konsentrasi belajar, tetapi hanya sedikit berpengaruh terhadap 

kelancaran sirkulasi keluar masuk ruang 
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- Jenis perabot tidak ada pengaruhnya terhadap cara belajar, lama belajar, 

konsentrasi belajar, maupun sirkulasi keluar masuk ruang saat belajar 

- Jarak perabot juga tidak berpengaruh terhadap cara belajar, lama belajar, 

konsentrasi belajar, maupun sirkulasi keluar masuk ruang saat belajar 

 

 

 

 

 


