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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagian besar bertumpu salah satunya pada 

sector pendidikan dan pembangunan pribadi manusia khususnya untuk membentuk 

akhlakulkarimah dan moral yang bail.  Pemerintah melalui Departemen Pendidikan 

Nasional membentuk lembaga pendidikan baru, munculnya pendidikan yang 

dilaksanakan di Indonesia seperti pendidikan formal maupun nonformal yang dibina 

oleh pemerintah/swasta.  Sebagai lembaga pendidikan sudah pasti mengikuti program 

Negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang terdapat pada alenia ke-4 Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia. 

Belajar  sambil mengaji pada pondok pesantren sangat direspon oleh masyarakat 

terutama masyarakat pedesaan dimana mereka tetap mengangkat akhlak atau budi 

pekerti luhur sebagai modal iman dan taqwa dalam bermasyarakat kelak. Dapat 

dipahami, pendidikan moral keagamaan yang membentuk  akhlakulkarimah dan budi 

pekerti  banyak mereka dapatkan melalui pesantren maupun madrasah. 

Selama ini di Kabupaten Demak sudah mempunyai tempat untuk membangun 

sumber daya manusia yang memiliki intelektualitas tinggi dan budi pekerti luhur, seperti 

di Pondok Pesantren Darul Ishlah. Namun kondisi fisik bangunan sudah mulai rusak, 

bahkan lokasi Pondok Pesantren tersebut dahulu  adalah di daerah rawa, dekat dengan 

pesisir pantai, sehingga pada saat musim penghujan, sering terkena banjir. Fasilitasnya 

kurang memadai, seperti ruang laboraturium alat-alatnya masih minim, ruang kelas yang 

kurang mencukupi, sehingga pasa siswa harus menggunakan secara bergantian,  dan 

juga belum adanya asrama untuk siswa putri.  

Berbagai macam penjelasan di atas, maka Pondok Pesantren Islam Darul Ishlah 

perlu dilakukan redesain dengan melengkapi berbagai macam fasilitas dan memperbaiki 

kondisi fisik yang rusak. Sehingga Pondok Pesantren Darul Islah menjadi tempat 

pendidikan yang dapat mengembangkan sumber daya manusia dengan memiliki 

intelektualitas tinggi dan budi pekerti luhur, serta sarana pendidikan yang modern.  
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1.2. TUJUAN DAN SASARAN 

1.2.1. Tujuan  

Memperoleh suatu judul Tugas Akhir yang jelas dan layak, dengan suatu 

penekanan desain yang  sesuai dengan lokasi bangunan yang akan dibuat yaitu 

Pondok Pesantren Islam Darul Ishlah di Demak  dengan sarana pendidikan yang 

modern.. 

1.2.2. Sasaran 

Tersusunnya usulan langkah-langkah perencanaan dan perancangan Pondok 

Pesantren Islam Darul Ishlah di Demak  yang baru, berdasarkan kebutuhan dan 

aspek perancangan ( design guide lines aspect ). 

 

1.3. MANFAAT 

Dapat bermanfaat sebagai pengetahuan dan penambah wawasan pembaca pada 

umumnya, mahasiswa arsitektur pada khususnya yang akan mengajukan produk Tugas 

Akhir. 

 

1.4. RUANG LINGKUP BAHASAN 

1.4.1. Substansial 

Ruang lingkup perencanaan dan perancangan kembali Pondok  Pesantren 

Islam Darul Islah di Demak, yakni tempat pendidikan dengan bangunan bermassa 

banyak yang memiliki sarana pendidikan yang lengkap dan modern, dilengkapi 

dengan asrama untuk para siswa. 

 

1.4.2. Spasial 

Ruang lingkup perencanaan dan perancangan kembali Pondok  Pesantren 

Islam Darul Ihslah di Demak, yakni tempat pendidikan dengan bangunan 

bermassa banyak yang memiliki sarana pendidikan yang lengkap dan modern, 

dilengkapi dengan asrama untuk para siswa. 
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1.5. METODE PEMBAHASAN 

Metode pembahasan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah Metode deskriptif, 

yaitu dengan mengadakan pengumpulan data. Pengumpulan data ini ditempuh melalui 

studi pustaka/studi literature dan observasi lapangan, untuk kemudian dianalisa dan 

dilakukan suatu pendekatan yang menjadi dasar penyusunan konsep program 

perencanaan dan perancangan.  Tahap pengumpulan data yang dimaksud dilakukan 

melalui : 

a. Study Literatur 

Yaitu dengan mempelajari literature baik dari buku-buku maupun browsing 

internet mengenai teori, konsep dan standar perencanaan dan perancangan 

museum. 

b. Study Banding 

Melakukan perbandingan terhadap hasil-hasil observasi yang dilakukan pada 

beberapa bangunan yang berfungsi sama untuk analisa dan kriteria yang 

diterapkan pada pondok pesantren yang akan diprogramkan 

 

1.6. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Laporan ini disusun melalui urutan–urutan pembahasan yang disajikan secara 

sistematis sehingga dapat mempermudah langkah–langkah didalam penyusunan, 

adapun ururtan pembahasannya adalah sebagai berikut :  

BAB I. PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang yang berhubungan dengan berbagai alasan 

diredesainnya Pondok  Pesantren Islam Darul Islah di Demak.  Latar 

belakang ini kemudian diikuti dengan penjelasan – penjelasan lain berupa , 

Tujuan dan sasaran, Manfaat, Lingkup pembahasan, Metode pembahasan. 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas tentang  deskripsi pondok pesantren yang membahas definisi 

“pondok pesantren”, diikuti dengan penjelasan singkat tentang studi 

pustaka, yang meliputi perencanaan dan perancangan pondok pesantren.  

 

 



Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

REDESAIN PONDOK PESANTREN ISLAM DARUL ISHLAH DI DEMAK 4

 

 

BAB III. TINJAUAN PONDOK  PESANTREN ISLAM DARUL IHSLAH DI 

DEMAK 

Membahas tentang data tinjauan umum kota Demak  dan tinjauan khusus 

tentang tapak atau site dari Pondok  Pesantren Islam Darul Ihslah di Demak. 

Serta studi banding pondok pesantren modern. 

 

BAB IV. PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN ARSITEKTUR 

Berisi tentang kajian atau analisis dengan penjelasan tentang analisis yang 

menghasilkan program ruang, penentuan kebutuhan dan pemilihan jenis 

utilitas, MEE, sampai analisis tentang penggunaan penekanan desain. 

Disamping itu juga diungkapkan tentang pendekatan arsitektur konstektual 

pondok pesantren. 

 

BAB V. KONSEP DAN PROGRAM DASAR PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN ARSITEKTUR 

Pada bab ini dibahas mengenai program dasar perencanaan dan Pondok  

Pesantren Islam Darul Ihslah di Demak, prinsip-prinsip pokok penekanan 

desain, setelah itu diikuti dengan program dasar perancangan berupa 

program tapak.  
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A. ALUR PIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATAR BELAKANG 
• Aktualita : 

• Adanya rencana redesain Pondok  Pesantren Islam Darul Ishlah oleh 
Yayasan Pembangun Masyarakat. 

• Kota Demak sebagai Kota Santri dengan mayoritas beragama Islam. 
• Makin bertambahnya jumlah penduduk. 

• Urgensi : 
• Diperlukan adanya fasilitas yang lebih memadai dalam mewadahi 

aktifitas-aktifitas tarbiyah dan ta’lim untuk menciptakan santri berkualitas 
di dalam kematangan akhlakulkarimah serta intelektualnya.  

• Fasilitas tersebut berupa pesantren yang memiliki pendidikan modern 
dengan memperhatikan arsitektur setempat. 

• Originalitas : 
• Perubahan citra Pesantren menjadi lebih modern 
• Merencanakan dan merancang ulang (redesain) sebuah pondok 

pesantren dengan pengelolaan secara professional. 

MASALAH 
• Kondisi fisik bangunan sudah mulai rusak, bahkan lokasi Pondok 

Pesantren tersebut di daerah rawa, dekat dengan pesisir pantai, 
sehingga pada saat musim penghujan, sering terkena banjir. Fasilitasnya 
kurang memadai, seperti ruang laboraturium alat-alatnya masih minim, 

SOLUSI 
Redesain Pondok  Pesantren Islam Darul Ishlah dengan fasilitas memadai untuk 
mewadahi aktifitas-aktifitas tarbiyah dan ta’lim sehingga dapat menciptakan 
santri berkualitas di dalam kematangan akhlakulkarimah serta intelektualnya. 

PERENCANAAN 
Judul Tugas Akhir 

Re-desain Pondok  Pesantren 
Darul Ishlah di Demak 

PERANCANGAN 
Penekanan Desain Post-

Modern  

LANDASAN  PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 
ARSITEKTUR  

STUDY LITERATUR 
Tinjauan Pondok Pesantren 

Standard Ruang untuk Pesantren 
 

STUDY BANDING 
• Pondok Pesantren Ass-Salam 

Surakarta 

STUDI PONDOK  PESANTREN DARUL ISHLAH 
• Profil Pondok  Pesantren Islam Darul Ishlah 
• Layout Pondok  Pesantren Darul Ishlah 
• Sarana dan prasarana Pondok  Pesantren Darul Ishlah 
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