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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PROYEK

Pondok Pesantren Modern adalah sekolah agama islam dengan

kurikulum sebuah pesantren dan dipadukan dengan standar sekolah

bertaraf nasional maupun internasional. Menurut PP No.55 tahun 2007

Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan

keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan

pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.

Pondok pesantren modern sistem pendidikannya memadukan

antara Kurikulum Departemen Agama, Kurikulum Nasional, dan

Kurikulum Pesantren itu sendiri. Kurikulum Nasional meliputi bidang studi

Matematika, Pendidikan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa

Jawa, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Dan

bidang studi yang bersifat keagamaan, seperti Bahasa Arab, Pendidikan

Al-Quran, Ilmu Haditz, Tafsir, Ilmu Fiqh, Aqidah, dan Akhlak, pondok

pesantren modern mengikuti sesuai kurikulum Pendidikan Agama Islam

dan menggunakan kurikulum yang ada di pesantren, beberapa di

antaranya memakai kitab kuning sebagai buku wajib atau pegangan

santri dan guru pengajar.

Dengan mayoritas penduduk yang memeluk agama Islam dan

semakin berkembangnya dunia pendidikan, jumlah lembaga pendidikan
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berbasis pendidikan agama Islam seperti pondok pesantren di Kota

Semarang juga semakin banyak. Maka dengan adanya Pondok

Pesantren Modern di Semarang diharapkan dapat memfasilitasi kegiatan

pendidikan formal dan nonformal serta menjadikan generasi yang unggul

dalam ilmu pengetahuan dan menerapkan nilai moral Islami di dalam

kehidupan bermasyarakat.

1.2 ALASAN DAN MOTIVASI PEMILIHAN JUDUL

1.2.1 Kepentingan Mendesak (Urgency)

Pondok pesantren adalah sekolah islam berasrama. Para

santri tinggal dan hidup selama masa belajar didalam pesantren

tujuannya agar fokus dalam mempelajari ilmu dan mengajarkan

kemandirian bagi santri. Biasanya aturan pondok berdasarkan

pemimpin pesantren atau tokoh yang ditinggikan. Oleh karena itu,

maka dibutuhkan suatu pondok pesantren modern yang berstandar

internasional dengan pelajaran ilmu umum dan kawasan pesantren

dengan arsitektur yang baik sehingga membuat nyaman dan betah

pengguna asrama pondok pesantren khususnya santri yang belajar

didalamnya.

1.2.2 Kebutuhan (Need)

Pondok pesantren selain untuk tempat belajar ilmu-ilmu

agama islam juga digunakan sebagai sarana perbandingan pelajar

antar sekolah islam dan pengenalan dini untuk sekolah dasar islam
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mengenai pesantren. Kebutuhan pondok pesantren modern di

Semarang masih kurang peminatnya. Oleh karena itu, dipilih

Pondok Pesantren Modern yang merupakan upaya untuk merubah

opini masyarakat tentang pondok pesantren, dan menunjukkan

bahwa pesantren modern dapat bersaing dan tidak kalah dengan

pendidikan sekolah umum lainnya.

1.2.3 Keterkaitan (Relevancy)

Kota Semarang merupakan kota dengan berbagai pemeluk

agama, dan semua berjalan baik beriringan saling menghormati

antar pemeluk agama lain. Contohnya mempunyai jumlah pondok

pesantren yang cukup banyak. Dengan adanya Pondok Pesantren

Modern yang baik di Semarang diharapkan menjadi pondok

pesantren percontohan.

1.2.4 Ketertarikan (Interest)

Penyusun memiliki ketertarikan dibidang pendidikan

khususnya dibidang pendidikan agama islam dengan bangunan

berarsitektur islam dan merencanakan pondok pesantren modern di

Semarang yang bertujuan untuk mengetahui serta mendalami

segala hal yang berkaitan dengan tempat pelaksanaan kegiatan

pesantren modern dan merencanakannya di Kota Semarang Jawa

Tengah.
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1.3 TUJUAN DAN SASARAN PEMBAHASAN

Tujuan dan sasaran dari pembahasan ini adalah mengungkapkan

dan merumuskan masalah yang berkaitan dengan perancangan Pondok

Pesantren Modern di Semarang.

Selain mempunyai tujuan untuk menciptakan suatu Pondok

Pesantren Modern yang nyaman dan dalam memenuhi kebutuhan santri

yang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Modern dengan

kurikulum yang mengikuti perkembangan zaman sehingga tidak kalah

bersaing dengan sekolah umum lainnya. Maka sasaran dari

pembahasan ini untuk mencapai suatu perencanaan dan perancangan

Pondok Pesantren Modern yang baik dan sesuai dengan fungsi yang

diharapkan.

1.4 LINGKUP PEMBAHASAN

Perencanaan Pondok Pesantren Modern di Semarang ini

lebih kepada penekanan perencanaan dan penataan suatu desain

lingkungan Pondok Pesantren yang berarsitektur Islam yang nyaman

dan berkaitan antar fungsi bangunannya sehingga mendukung segala

aktivitas didalamnya. Proyek ini merupakan desain arsitektur yang akan

menerapkan desain sebuah bangunan pondok pesantren yang

menerapkan arsitektur Islam pada bangunannya.
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1.5 METODA PEMBAHASAN

1.5.1 Metoda Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan

data dari beberapa kajian teori yang ditemukan dan dari hasil

pengamatan dan wawancara di lapangan.

Metoda pengumpulan data berupa data primer dan data

sekunder. Metoda pengambilan datanya adalah :

1.5.1.1 Survey Primer

Survey primer merupakan metode pencarian

data dan informasi yang dilakukan secara langsung melalui

responden di lapangan. Metode ini dapat berupa observasi

dan wawancara. Dari survey primer, penulis mendapatkan

data primer. Data Primer tersebut diperoleh dengan

melakukan observasi langsung ke lapangan serta

wawancara kepada beberapa narasumber terkait. Dari

survey ini penulis melakukan beberapa pengamatan,

diantaranya :

1. Kegiatan sehari-hari santri pondok pesantren modern

2. Pengamatan lingkungan pondok pesantren dan ruang-

ruang yang ada di dalam pondok.

1.5.1.2 Survey Sekunder

Survey sekunder merupakan metoda

pengumpulan data yang diperoleh dari data, dokumen,
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literatur maupun penelitian sebelumnya yang relevan dengan

topik penelitian.

1.5.2 Metoda Penyusunan dan Analisa

1.5.2.1 Induktif

Yaitu dengan studi banding dengan projek yang

memiliki fungsi sejenis yang sudah ada, yang akan

digunakan sebagai referensi dan acuan dalam perencanaan

dan perancangan sehingga dapat diperoleh data - data yang

akan menunjang didalam proses perencanaan projek.

1.5.2.2 Deduktif

Yaitu dengan mencari buku standar - standar

serta regulasi yang berlaku dan menjadikannya sebagai

acuan dalam proses perencanaan projek.

1.5.3 Metoda Pemrograman

 Tahap Pengumpulan Data

Merupakan proses awal penyusunan program, dimana

data - data yang didapatkan akan digunakan sebagai acuan.

Diperoleh dari berbagai sumber, baik observasi lapangan,

wawancara, atau studi literatur.

 Tahap Analisis

Data yang didapatkan sebelumnya diolah kembali

dengan menganalisa atau memilih hal – hal yang penting
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berkaitan dengan konteks projek sebagai acuan dan disusun

pada tahap berikutnya. Penyusunan program dan

permasalahan utama akan muncul pada tahapan ini.

 Tahap Sintesis

Yaitu tahap penyusunan kembali analisa - analisa yang

telah dilakukan sebelumnya untuk memasuki proses

perencanaan, sebelum memasuki proses perancangan

projek yang diangkat. Tema perancangan, pra rancangan,

skematik desain berada pada tahap ini.

1.5.4 Metoda Perancangan Arsitektur

Metoda perancangan berisikan konsep gagasan utama

desain bangunan pondok pesantren modern berarsitektur islam.

Dengan menggunakan gambaran awal berupa skematik rancangan

desain. Pada tahapan ini pembuatan skematik mulai dari konsep

kemudian dikembangkan. Setelah melalui beberapa

pengembangan dan perubahan skematik desain. Hasil skematik

kemudian dibuat detail arsitektural dan konstruksinya. Dan gambar

3D atau ilustrasi desain sebagai hasil akhir perancangan. Pada

tahap presentasi, penjelasan diurutkan secara runtut mulai dari

latar belakang, gagasan awal, skematik hingga final desain berupa

animasi 3D.
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1.6 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang proyek, tujuan dan

sasaran pembahasan, lingkup pembahasan, metoda pembahasan, dan

sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PROYEK

Berisi tentang tinjauan umum mengenai gambaran umum, latar

belakang  perkembangan pondok pesantren , dan sasaran yang akan

dicapai diproyek ini. Dan tinjauan khusus berisi terminologi proyek,

kegiatan, spesifikasi dan persyaratan desain, deskripsi konteks kota,

studi banding yang menghasilkan permasalahan dominan sampai

dengan batasan dan anggapan mengenai proyek.

BAB III ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR

Berisi pendekatan arsitektural, analisa pendekatan sistem

bangunan, dan analisa pendekatan konteks lingkungan yang mendukung

perencanaan dan perancangan proyek.

BAB IV PROGRAM ARSITEKTUR

Berisi tentang analisa pendekatan arsitektur, tujuan perancangan,

faktor penentu perancangan, faktor persyaratan perancangan, serta

program arsitektur.
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BAB V KAJIAN TEORI

Berisi tentang kajian teori penekanan desain, permasalahan

dominan serta studi preseden dan kemungkinan diterapkan pada desain

proyek Pondok Pesantren Modern.


	cover.pdf
	pengesahan dekan.pdf
	pengesahan penguji.pdf
	pengesahan keaslian matrai.pdf
	katapengantar daftar isi.pdf
	LTP 1-5 dan daftar pustaka.pdf

