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BAB V

KAJIAN TEORI ARSITEKTUR

5.1 KAJIAN TEORI PENEKANAN / TEMA DESAIN

Tema desain Arsitektur Islam adalah tema yang akan digunakan

pada Pondok Pesantren Modern di Semarang.

5.1.1 Interpretasi dan Elaborasi Teori Penekanan Desain

5.1.1.1 Arsitektur Islam

Pengertian dari Arsitektur Islam adalah cara

membangun yang islami sebagaimana ditentukan oleh

hukum syariah, tanpa batasan terhadap tempat dan fungsi

bangunan, namun lebih kepada karakter islaminya dalam

hubungannya dengan desain bentuk dan dekorasi. Definisi

ini suatu definisi yang meliputi semua jenis bangunan, bukan

hanya monumen ataupun bangunan religius.(Saoud, 2002)

Arsitektur Islam banyak ditemukan dan

berkembang ditempat yang pemeluknya mayoritas non

muslim. Jadi arsitektur islam bukan hanya arsitektur yang

ada di Arab ataupun arsitektur bangunan masjid saja.

Konsep arsitektur Islam merujuk pada ayat-ayat ‘Quraniyah’

(berasal dari Al-Quran) dan ‘Kauniyah’ (bentuk hukum alam).

Jadi, arsitek harus mampu memenuhi The law of God dan

‘The Law of Nature.
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Arsitektur Islam dapat diartikan sebagai pengaturan

wadah kegiatan manusia yang selalu berpedoman pada

ketaqwaan kepada Allah dan mengacu pada pola hidup

Rosulullah. Arsitektur Islami mempunyai konsep bahwa

lingkungan binaan yang dihadirkan harus menjamin

keselamatan dunia-akhirat, baik pada eksistensi fisik

maupun nonfisiknya, objek dengan subjeknya, lahir dengan

batinnya, raga dengan jiwanya (Noe’man, 1993)

 Ciri-Ciri Arsitektur Islam :

- Atap limasan bertingkat tiga khas nusantara

- Pada masjid terdapat minaret untuk menyuarakan

adzan

- Fasad terdapat lengkung(iwan)

- Terdapat  lapangan ditengah kawasan

- Terdapat kolam ditengah lapangan(membentuk situasi

ketenangan dan keterbukaan)

Arsitektur Islami mempunyai konsep bahwa lingkungan

binaan yang dihadirkan harus menjamin keselamatan dunia-

akhirat, baik pada eksistensi fisik maupun nonfisiknya, objek

dengan subjeknya, lahir dengan batinnya, raga dengan

jiwanya (Noe’man, 1993)
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 Elemen-Elemen Hias Pada Bangunan Arsitektur Islam

Gambar 5.1  Dekorasi Dinding Kaligrafi
Sumber : www.pinterest.com

Ornamen dekorasi yang orisinal dalam arsitektur islam

adalah seni kaligrafi dari kutipan ayat Al-Qur’an mapupun haditz.

Menjadikan tampilan yang mewarnai dinding masjid maupun

kolom.

Gambar 5.2  Dekorasi Flora Natural
Sumber : Ahmad Fanani, 2009/Arsitektur Masjid

www.pinterest.com
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Corak floral menjadi eksperimen pertama dekorasi

dalam arsitektur Islam. Floral terpilih sebagai media ekspresi

dekoratif antara lain oleh sebab adanya faham keagamaan

Islam yang melarang melukis atau mematungkan benda

berjiwa, terutama yang dapat bergerak maupun berjalan.

Gambar 5.3  Desain Iwan Pada Masjid
Sumber : www.pinterest.com

Iwan digunakan sebagai simbol aksen masuk utama

kedalam bangunan masjid. Iwan memiliki karakter yang

sangat kuat pada area masuk, karena proposi bangunan

yang tinggi.

Gambar 5.4 Lingkungan Habluminal’alam
Sumber : googlepictures.com/Arsitektur Islam

www.pinterest.com
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Terdapat lapangan ditengah kawasan dan kolam

ditengah lapangan yang membentuk situasi ketenangan dan

keterbukaan. Karena Arsitektur Islam mempunyai konsep

bahwa lingkungan binaan yang dihadirkan harus menjamin

keselamatan dunia-akhirat, baik pada eksistensi fisik

maupun nonfisiknya. Desain lingkungan yang baik tentunya

akan menghasilkan perilaku manusia yang baik pula.

 Pendekatan Arsitektur Islam

- Berkaitan dengan fungsi bangunan sebagai bangunan

pendidikan Islam dan tempat tinggal santri pondok

pesantren, maka segala pertimbangan seperti ruang-

ruang belajar atau kelas harus nyaman dan sebagai

tempat tinggal direncanakan untuk membuat kesan

betah untuk tinggal diasrama seperti tinggal dirumah

sendiri.

- Fasad bangunan menerapkan ornamen visual arsitektur

Islam dan struktur bidang lengkung untuk menciptakan

kesan modern dan atraktif.

- Berdasarkan persyaratan desainn dimana bentuk fasad

pondok pesantren mamopu menciptakan tampilan yang

memperhatikan prinsip bangunan arsitektur Islam.

- Ekspresi bangunan yang dilakukan dengan pendekatan

arsitektur Islam yang fleksibel dengan menerapkan seni
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ornamen simbol arsitektur Islam pada perkembangan

lingkungan dan zaman.

5.1.2 Studi Preseden

 Masjid Assalaam

Gambar 5.5 Arsitektur Masjid Berarsitektur Islami Dengan Unsur
Lengkung Pada Pintu-Pintu Sisi Masjid

Sumber : Data pribadi

Desain lengkung(iwan) pada fasad bangunan masjid.

Lengkung iwan berfungsi menghubungkan ruang luar dan

ruang dalam bangunan peribadatan atau bangunan Islam

lainnya. Biasanya bentuk lengkung juga digunakan pada

bangunan sekolah, asrama, dan masjid
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 Atap Limasan Bangunan Masjid Agung Jawa Tengah

Gambar 5.6 Masjid Agung Jawa Tengah
Sumber : www.pinterest.com

Atap bangunan utama masjid berbentuk tajuk, pada kiri dan

kanan bangunan utama terdapat hall sepanjang 100 meter dengan

model atap limasan.

5.1.3 Penerapan Teori  Penekanan Desain

Arsitektur Islam tidak bertentangan dengan syariat. Oleh

karena itu, dalam arsitektur Islam ada beberapa aspek yang perlu

diperhatikan terkait pandangan Islam terhadap alam dan Islam

terhadap manusia.

Seperti yang telah disebutkan bahwa terdiri dari 2 aspek

yaitu : aspek fisik dan non fisik, dimana implementasi terhadap

perancangan bangunan kedua aspek tersebut diterapkan sendiri-

sendiri maupun bersama-sama membentuk suatu komposisi

rancang bangun yang komprehensif.

www.pinterest.com
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 Aspek Fisik

Yang dimaksud aspek fisik disini adalah bentuk tampilan

bangunan yang dilihat keberadaanya dengan mata dan mempunyai

wujud dan bentuk tertentu. Kemudian bila dikaitkan dengan aspek

fisik dalam penerapan arsitektur Islam yang meliputi lokasi dan

tapak, bentuk bangunan, bahan bangunan dan konstruksi serta

simbolisme Islam berupa penggunaan unsur geometri, seni,

ornament dan warna yang biasa digunakan dalam bangunan Islam.

Berarti bahwa elemen-elemen tersebut yang merupakan suatu

respon terhadap alam pada bangunan tradisional Islam masa lalu,

ditampilkan kembali pada bangunan modern dengan fungsi pada

elemen-elemen tersebut tetap sama yaitu : sebagai suatu

usaha/respon sebuah bangunan modern terhadap kondisi

lingkungan dan iklim setempat.

 Aspek non-fisik

Dapat berupa interpretasi desain dengan cara pendekatan

melalui analisis tradisi budaya dan peninggalan arsitektur Islam

setempat yang dimasukkan ke dalam proses perancangan yang

terstruktur yang kemudian diwujudkan dalam bentuk yang

termodifikasi sesuai dengan zaman modern.
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Berdasarkan konsep yang dijabarkan sebelumnya sebagai

perwujudan penerapan Arsitektur Islam, maka kemungkinan

penerapan desain yang ditekankan adalah sebagai berikut :

1. Eksterior :

- Memberikan tampilan fasad bangunan dengan dengan

menunjukkan wujud dan bentuk tertentu sesuai dengan ciri

arsitektur Islam

- Penerapan ekspresi visual bangunan yang diterapkan pada

bangunan dan struktur dalam desain bangunan, seperti desain

gerbang masuk kepondok pesantren dibuat seperti iwan.

- Menggunakan ornamen-ornamen simbol Islam, warna yang

baik digunakan dalam bangunan berarsitektur Islam, serta

geometri bentuk bangunan berseni seperti pada bangunan

Islam pada umumnya.

- Untuk memperkuat karakter bangunan, didukung oleh tatanan

ruang luar sebagai elemen lansekap pendukung bangunan

yang berciri arsitektur Islam yang berguna bagi kehidupan yang

menyatu antara alam, manusia, dan TuhanNya.

2. Interior

- Perwujudan ruang-ruang menekankan pada pendekatan tradisi-

tradisi atau aturan Islam dengan menyesuaikan keadaan masa

sekarang dalam proses perancangannya.

- Pemilihan material dan warna bangunan untuk elemen lantai,

warna dinding disesuaikan dengan fungsi ruang didalamnya.
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5.2 KAJIAN TEORI PERMASALAHAN DOMINAN

Permasalahan Dominan yang diangkat dalam proyek

Pondok Pesantren Modern di Seamarang ini adalah Penataan

Ruang dan Bangunan Pondok Pesantren Berdasarkan

Permukiman Yang Islami

5.2.1 Interpretasi dan Elaborasi Teori Penekanan Desain

Seseorang dalam kehidupannya sehari hari membutuhkan

ruang untuk melakukan kegiatan. Seperti misalnya ruang untuk

makan, ruang untuk berjalan, ruang untuk bekerja, dll. Sehingga

secara fungsional, ruang dapat diartikan sebagai tempat, wilayah,

ataupun wadah yang dapat menampung sesuatu atau bisa juga

diartikan bahwa ruang merupakan wadah seseorang atau banyak

orang untuk melakukan kegiatan.

Arsitektur Islami mempunyai konsep bahwa lingkungan

binaan yang dihadirkan harus menjamin keselamatan dunia-akhirat,

baik pada eksistensi fisik maupun non-fisiknya, objek dengan

subjeknya, lahir dengan batinnya, raga dengan jiwanya (Noe’man,

1993). Menurut UU NO 26 TAHUN 2007, ruang adalah wadah yang

meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang

di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan

makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara

kelangsungan hidupnya.
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Ruang dalam arsitektur dibagi menjadi 2, yaitu ruang dalam

dan ruang luar. Ruang dalam atau interior dibatasi oleh tiga bidang,

yaitu alas/lantai, dinding, dan langit-langit/atap. Sedangkan ruang

luar adalah ruang yang terjadi dengan membatasi alam hanya pada

bidang alas dindingnya, sedangkan atapnya dapat dikatakan tidak

terbatas.

Pengolahan tata ruang,

 Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola

pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.

 Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang

yang dilaksanakan secara sekuensial (berkesinambungan

dari masa ke masa).

Tabel 5.1 Tabel Konsepsi Non Fisik dan Perwujudan Fisik Rumah Islam
Sumber : Zein Mudjijono Dalam Sukawi/Wujud Arsitektur Islam Pada

Rumah Tradisional Kampung Kulitan Semarang
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Gambar 5.7 Prinsip Lingkungan Masjid Habluminal’alam
Sumber : www.googlepictures.com/arsitektur islam

Habluminal’alam adalah hubungan masnusia dengan alam

untuk mencapai hubungan tersebut dapat dicapai prinsip berikut :

- Pembangunan Lestari, maksudnya sesuatu yang tidak

berubah-ubah atau tetap. Dalam penggunan bahan, tenaga,

dan keperluan lainnya dapat dikembalikan seperti keadaan

aslinya ataupun jika tidak minimal dapat mengurangi

penggunanan sumber asli untuk menciptakan sesuatu yang

baru.

- Penghematan, Daur Ulang

- Penghematan tenaga,listrik

- Pengaturan Alam dan Lansekap

- Pengaturan lansekap dalam kawasan npembangunan serta

pengaturan ekologi bagi tumbuhan lama,

www.googlepictures.com/arsitektur
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Prinsip Ruang Arsitektur Islam

Dalam buku Art of Islam, 2007 dijelaskan bahwa

perancangan ruang dalam pendekatan arsitektur islam dapat

dicapai dengan melakukan pendekatan sebagai berikut :

1. Kombinasi Suksesif

Modul-modul ruang dikombinasikan untuk membentuk

kombinasi yang lebih besar, misalnya beberapa ruang tempat

tinggal, merupakan modul ruang yang paling dasar

dikombinasikan dengan pelataran terbuka. Selanjutnya

berlanjut dengan kombbinasi diatasnya, sehingga

menghasilkan rumah, istana, madrasah, ataupun masjid.

Kemudian taman pelataran terbuka begitu seterusnya sampai

kombinasi tersebut menjadi sesuatu yang kompleks pada satu

tatanan kota. Tidak ada satupun dari segmen-segmen ini

memperoleh prioritas estetik lebih dari yang lain. Sebaliknya,

semua bagian tersebut secara integral saling melekat tepat

seperti susunan mozaik besar.

Gambar 5.8 Kombinasi Suksesif
Sumber : Art Of Islam, 2007
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2. Pengulangan

Unit-unit merupakan komponen dari kombinasi ruang

tertutup dan terbuka, diulang dalam bentuk identik atau

beragam dalam struktur ruang yang saling tambah.

Pengulangan ini juga terjadi dalam unit-unit internal dari

masing-masing bangunan dan taman, serta dalam

kombinasi bangunan yang membentuk suatu kompleks

umum, pribadi, religius, domestik, atau pendidikan, yang

merupakan suatu lingkungan urban, desa, atau kota yang

lengkap.

Gambar 5.9 Pengulangan
Sumber : Art Of Islam, 2007

3. Dinamisme

Pemahaman dan apresiasi atas setiap seni ruang

dalam Islam harus diperoleh dengan cara bergerak

berurutan melintasi unit-unit ruang. Seni ruang Islami harus

dinikmati dengan cara dinamis, bukan dalam sekejap waktu

yang statis. Seperti seni Islam lain, seni ruang harus

dipahami dengan mengapresiasikannya satu persatu pada
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bagian pembentuknya. Contohnya tiap bangunan terjalin

dan berselang-seling dengan lingkungan, sehingga sukar

diketahui dimana bangunan ini dimulai dan berakhir. Tidak

ada perkembangan arsitektural yang berakhir hanya pada

satu klimaks titik estetis.

Gambar 5.10 Dinamisme Ruangan
Sumber : Art Of Islam, 2007

4. Hiasan Penutup

Disebut juga dengan penutup bahan dasar. Teknik-teknik

hiasan penutup dalam seni ruang merupakan unsur yang

sangat penting dalam ruang dalam arsitektur Islam.

5. Transfigurasi bahan

Bobot permukaan dinding secara visual diberi kesan

ringan dengan penempatan ceruk, pelengkung buntu,

jendela, pintu, dan pola-pola dekoratif lain seperti pilar-pilar

ramping yang memperkuat dinding, dan kubah dengan

lubang dan hiasan yang menyamarkan massa dan bobot

bahan-bahan pembuatnya seperti bata, batu, atau beton.

Selain dekorasi cat, keramik, bata, atau reliaf plester yang

bersifat dua dimensi, juga terdapat hiasan penutup yaitu

muqamas yang berbentuk tiga dimensi.
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Gambar 5.11 Transfigurasi Bahan
Sumber : Art Of Islam, 2007

6. Transfigurasi Struktur

Penonjolan struktur desain suatu karya arsitektur,

menimbulkan presepsi estetik. Dalam karya arsitektur islam,

struktur juga dapat berfungsi sebagai pengarah bangunan

sehingga dapat langsung dinikmati secara temporal, dengan

berjalan disekitar atau menelusup diseluruh kompleks

bangunan.

Gambar 5.12 Transfigurasi Struktur
Sumber : Art Of Islam, 2007

7. Transfigurasi Ruang Tertutup

Gambar 5.13 Transfigurasi Struktur
Sumber : Art Of Islam, 2007
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Hal ini tidak dilakukan dengan menghilangkan dinding

pembatas melainkan dengan menghilangkan kesan solid

dan terbatas pada ruang, dengan penggunaan dinding

terbuka, ceruk, kubah, maupun atap. Hal ini berfungsi untuk

membebaskan ruang untuk pergerakan manusia serta

persepsi estetik dalam ruang.

8. Transfigurasi atau Ambiguisitas Fungsi

Mempunyai maksud bahwa ruang tidak hanya dibatasi

untuk satu tujuan penggunaaan saja. Dapat mengambil

sebuah contoh bahwa sahn atau pelataran terbuka yang

menjadi ciri dominan dari istana atau masjid, dapat ditemui

pada bangunan dengan fungsi lain seperti rumah

sederhana, madrasah, hotel, maupun kantor.
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Tabel 5.2 Tabel Konsep Penataan Ruang Permukiman Islami
Sumber : dikutip dan dimodifikasi dari www.mfile.narotama.ac.id/
Artikel Konsep Penataan Ruang  Permukiman  Islami Universitas

Islam Bandung

NO KARAKTERISTIK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Pengaturan tata ruang baik,proporsi lahan terbangun dan

tidak terbangun seimbang. Penyediaan fasilitas memenuhi

kebutuhan penghuni

Pembagian kegiatan pria wanita dari sudut keruangan secara

berimbang

Titik pusat perhatian dari semua bangunan mengarah ke

masjid

Terdapat unsur pusat kegiatan ibadah,pengembangan

pendidikan kebudayaan,perdagangan dan jasa

Pengaturan masa bangunan pola grid dan konsep grid

menurut kiblat,sehingga memudahkan pengaturan ruang

sholat

Openspace dibelakang dan samping untuk sirkulasi dengan

rumah sekitar dan interaksi rumah dengan masjid

Konsep penataan ruang islami yg ideal adalah masjid

sebagai pusat orientasi

Permukiman bersih,sehat,dan sarana prasarana memadai

Tata masa bangunan menyatu, ruang efisien

Seluruh ruang berdasarkan pembagian ketiga unsur

kegiatan:Hablumminallah(masjid,lapangan terbuka,taman-

taman), Hablumminannas(rumah tinggal,

perkantoran,perdagangan dan jasa,sekolah,pasar dan

sarana pemerintahan), Kholafatullahfil’ard (kebun,apotrk

hidup,taman)

Pemanfaatan Ruang bersama sangat menonjol karena

tersedia ruang bersama yang mmemadai dan hidupnya ruh

keislaman didalamnya

Penataan ruang mengarah ke masjid

www.mfile.narotama.ac.id/
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Secara garis besar bentuk denah rumah dalam konsep Islami

yakni berbentuk persegi empat dimana dalam denah tersebut telah

dibagi ruang-ruang yang dibutuhkan sesuai dengan syariat Islam,

hal ini dapat diperhatikan pada denah rumah Khadijah al-Kubra dan

bilik-bilik istri Rasullah SAW.(Asros, M.F.Y, 2009. Tata Desain Rumah

Islami. DIVA Press.Yogyakarta)

Gambar 5.14  Denah Rumah Khatijah al-Kubra
Sumber : Asros, M.F.Y, 2009. Tata Desain Rumah Islami.

DIVA Press.Yogyakarta

Pola Ruang

Dalam Islam rumah adalah wadah atau tempat berlangsungnya

proses kehidupan berumah tangga, maka rumah sebagai

pembentuk kehidupan seperti :

a. Bangunan rumah secara islami harus mempunyai ruang

kamar/bilik khusus untuk ibadah. Ruang ibadah yang
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memadai dan benar-benar berfungsi sebagai sarana ibadah

yang baik.

b. Rumah islami memiliki ruangan yang cukup memadai bagi

penghuni rumah, artinya ruangan tersebut sesuai dengan

kebutuhan keluarga. Dalam rumah islami, kamar orang tua

dan anak-anak terpisah. Kamar anak laki-laki dan perempuan

juga terpisah satu sama lain, terutama sudah dewasa.

c. Tersedianya kamar tamu

5.2.2 Studi Preseden

Gambar 5.15 Keadaan Taman dan Lapangan Ponpes Assalaam
Sumber : Data pribadi

Penataan ruang terbuka hijau dan lapangan pada sisi depan

merupakan penerapan permukiman yang islami, Keadaan pondok

yang bersih dan masjid sebagai pusat dari segala kegiatan.
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Gambar 5.16 Pola Permukiman Kudus Kulon
Sumber : A Budi Sardjono - 2009/ PERMUKIMAN MASYARAKAT

KUDUS KULON/Jurnal Jurusan Arsitektur

Masjid merupakan pusat lingkungan di kawasan kota

lama Kudus. Masjid dibedakan menjadi dua, yakni :

1. Masjid jami’ masjid Menara merupakan pusat orientasi

masyarakat di kawasan kota lama,

Masjid menara digunakan selain digunakan untuk kegiatan

ibadah sehari-hari bagi masyarakat di sekitar masjid juga

kegiatan peribadatan yang skalanya lebih besar dengan

jangkauan masyarakat yang lebih jauh seperti shalat Jum’at,

hari raya, ritus tahunan Bukak Luwur.

2. Masjid lingkungan merupakan pusat orientasi masyarakat

yang tinggal di sekitarnya.
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Masjid lingkungan digunakan untuk melaksanakan ibadah

sehari-hari (shalat lima waktu dan shalat sunnah yang lain)

oleh masyarakat di sekitarnya dengan jarak capai relatif

pendek.

Sebagai pusat lingkungan masjid tidak hanya

digunakan untuk kegiatan peribadatan, namun juga sebagai

tempat kegiatan sosial.(A Budi Sardjono - 2009)

Gambar 5.17 Pusat Lingkungan Masjid
Sumber : A Budi Sardjono - 2009/ PERMUKIMAN MASYARAKAT

KUDUS KULON/Jurnal Jurusan Arsitektur

5.2.3 Penerapan Teori Permasalahan Dominan

Berdasar Teori Ruang Arsitektur yang dijabarkan

sebelumnya sebagai perwujudan penerapan Arsitektur Islam, maka

kemungkinan penerapan desain yang ditekankan adalah sebagai

berikut :
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a. Tatanan Ruang dan Massa Bangunan

- Masjid sebagai pusat segala kegiatan didalam pondok pesantren

modern ditengah lingkungan komplek atau berada dipusat dari

massa bangunan asrama, sekolah, maupun fasilitas pendukung

lainnya yang mengelilingi.

- Lingkungan pondok memiliki lapangan, berada di depan masjid

atau pusat lingkungan pondok sebagai alun-alun atau plasa

- Penataan orientasi massa bangunan sekolah menghadap arah

utara dan selatan, dimana posisi sholat dan belajar menghadap

kiblat ke arah barat.

- Pola tatanan ruang menghilangkan kesan solid untuk

membebaskan pergerakan manusia diterapkan pada teras dan

ruang-ruang penghubung seperti kelas santri dan asrama.

- Sirkulasi antar ruang dibuat menerus untuk kenyamanan

penghuni asrama dan untuk kejelasan sirkulasi pada bangunan

sekolah pondok pesantren.

- Posisi penempatan Water Closed (kamar kecil) dihindari untuk

tidak  menghadap dan membelakangi kiblat. (HR. Muslim: “Jika

kamu jongkok untuk melakukan hajat, maka janganlah

menghadap dan membelakangi arah kiblat”).

b. Konsep Bentuk :

- Memberikan aksentuasi maupun ornamen-ornamen simbol

Islam, warna yang baik digunakan dalam bangunan berarsitektur
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Islam, serta geometri bentuk bangunan berseni seperti pada

bangunan Islam pada umumnya.

- Material cat berwarna cerah khas bangunan Islam seperti hijau,

putih, kuning, biru, merah, coklat dan hitam yang memiliki arti

sendiri dalam islam dan biasa digunakan untuk memberikan

kesan cerah bangunan eksterior maupun interior bangunan.
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