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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan pesat harus juga di imbangi 

dengan peningkatan sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan-permasalahan 

global sekarang ini,untuk itu diperlukan penyiapan sumber daya manusia yang handal,profesional 

dan berbudi pekerti. Penyiapan sumber daya manusia tersebut perlu dilakukan secara sinergik 

melalui pendekatan personal,komunal dan institusional. Sumber daya manusia yang di butuhkan 

tidak hanya harus terampil dalam ilmu dan teknologi,tetapi juga harus di bekali dengan ilmu 

pengetahuan agama agar menjadi sumber daya manusia yang cerdas dan bermoral. 

Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang terkenal kental dengan 

pembelajaran agama,akan tetapi,seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan dan 

kamajuan teknologi,pondok pesantren menghadapi tantangan yang besar,kompleks dan 

mendesak. Tantangan ini menyebabkan pergeseran nila nilai di pondok pesantren,baik nilai yang 

menyangkut sumber belajar maupun nilai yang menyangkut pengelolaan pendidikan. Kerja 

kependidikan akan di dominasi oleh pengembangan IPTEK. Hal ini akan membuat pondok 

pesantren mencari bentuk baru yang sesuai dengan perkembangan IPTEK tanpa meninggalkan 

IMTAQ. 

Pondok pesantren memilki potensi besar dalam pengembangan sumber daya manusia 

yang unggul untuk menghadapi permasalahan permasalahan global yang terjadi sekarang ini. 

Potensi pondok pesantren juga dapat dilihat dari sejarahnya, sebagai lembaga pendidikan tertua 

di Indonesia dan memiliki ciri khas ke Indonesiaan. Dan juga jumlah pondok pesantren yag terus 

meningkat. 

Pendidikan di pondok pesantren umumnya lebih mengutamakan materi tentang agama 

dan akhlak,namun minus keahlian hardskill dan softskill. Akibatnya,lulusan pondok pesantren 

menjadi gagap dalam saat terjun langsung ke masyarakat. Sulit mencari pekerjaan dan biasanya 

hanya menjadi pedagang di pasar tradisional. Banyak juga yang menjadi pengangguran. 

Padahal,biaya dan waktu yang mereka gunakan untuk menempuh pendidikan di pondok 

pesantren tidak sedikit. Sedangkan ketika lulus dari pondok pesantren,para santri pun akan di 

hadapkan dengan tantangan tantangan di era globalisasi ini. 

Pondok pesantren Assalafiyah Semarang merupakan salah satu pondok pesantren 

salafiyah di kecamatan Tembalang. Berdiri pada akhir tahun 2012. Pondok pesantren ini terdiri 

dari bangunan utama,yaitu aula,rumah kiai, koperasi dan asrama untuk santri putra dan putri. 

Ponpes ini memiliki sekitar 120 santri. Belum adanya bangunan yang mampu menampung seluruh 

kegiatan membuat seluruh kegiatan santri saat ini berpusat di masjid. Kondisi lahan yang sangat 

curam dan terbatas juga mengahambat proses pengembangan pondok pesantren tersebut. Dalam 

pengembangannya, akan di bangun pondok pesantren dengan jenjang pendidikan SMP dan SMA 

dan juga fasilitas fasilitas yang mendukung seluruh kegiatan di pondok pesantren Assalafiyah . 
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1.2. Tujuan dan Sasaran 

1. Tujuan 

 Memperoleh suatu judul tentang Pondok Pesantren Assalafiyah Semarang yang jelas 

dan layak untuk Tugas Akhir, dengan suatu Penekanan Desain Arsitektur Neo - Venakular yang 

spesifik sesuai karakter/ keunggulan judul dan citra yang dikehendaki atas judul yang diajukan 

tersebut. 

2. Sasaran 

 Sasaran dari pembahasan ini adalah untuk menyusun program dasar  perancangan yang 

akan dipakai sebagai landasan dalam merancang Pondok Pesantren Assalafiyah Semarang. 

1.3. Manfaat 

1. Secara Subyektif  

a. Guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh Tugas Akhir  sebagai 

ketentuan kelulusan Sarjana Strata (S-1) di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik 

Universitas Diponegoro Semarang  

b. Sebagai pedoman dan dasar acuan proses perencanaan dan perancangan berikutnya 

dalam penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

(LP3A). 

2. Secara Obyektif  

a. Dapat bermanfaat sebagai masukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan data-data 

mengenai bidang yang bersangkutan dan menambah wacana  suatu rumusan 

permasalan dalam perencanaan dan perancangan Pondok Pesantren Assalafiyah 

Semarang.  

1.4. Lingkup Pembahasan  

1. Ruang Lingkup Substansial 

 Pondok Pesantren Assalafiyah Semarang merupakan suatu perencanaan dan perancangan 

bangunan dengan massa banyak. Pondok Pesantren Assalafiyah Semarang terdiri dari beberapa 

jenjang pendidikan,yaitu SMP dan SMA, Selain itu, Pondok Pesantren Assalafiyah Semarang ini 

juga akan dilengkapi dengan berbagai  fasilitas pendukung untuk menunjang seluruh kegiatan di 

pondok pesantren.Lingkup pembahasan dibatasi pada masalah – masalah yang berkaitan dengan 

disiplin ilmu arsitektur. Hal – hal diluar arsitektur akan dibahas seperlunya sepanjang masih 

mendukung permasalahan utama.   

2. Ruang Lingkup Spasial 

 Secara spasial, Kota Semarang yang terus meningkatkan sektor pendidikan agar tercipta 

kualitas sumber daya manusianya yang cerdas dan terampil yang diikuti rasa percaya diri serta 

sikap dan perilaku kreatif dan inovatif. 

 

1.5. Metode Pembahasan 

 Metode yang digunakan dalam pembahasan adalah deskriptif analisis yaitu dengan 

mengumpulkan, menganalisis dan menyimpulkan data yang diperlukan dan berkaitan dengan 

masalah. Pengumpulan data yang dilakukan meliputi data primer dan sekunder dengan cara : 

1. Data Primer 

a. Wawancara dengan narasumber yang terkait untuk mendapatkan informasi yang 

solid.  

b. Observasi lapangan 
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c. Studi banding, yaitu mempelajari kasus lain sejenis sebagai masukan dalam 

merancang. 

2. Data Sekunder 

a. Dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan teori, 

konsep, standar perencanaan dan perancangan fasilitas Pondok Pesantren, juga 

yang berkaitan dengan arah pengembangan dari lokasi yang akan digunakan. 

 

1.6. Sistematika Pembahasan 

Secara garis besar penulisan ini dibagi dalam beberapa bab yang saling berkaitan antara 

yang satu dengan lain : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Menguraikan latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat,  lingkup 

pembahasan dan sistematika pembahasan LP3A. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN STUDI BANDING 

Berisi teori – teori yang berkaitan dengan pondok pesantren , baik 

karakteristik fisik maupun non fisik dan studi banding pondok 

pesantren yang sudah ada untuk diambil referensi yang mendukung 

perencanaan dan perancangan Pondok Pesantren  Assalafiyah 

Semarang. 

BAB III : TINJAUAN UMUM  KOTA SEMARANG  

Tinjauan  umum mengenai Kota Semarang serta data – data yang 

mendukung dalam perencanaan dan perancangan Pondok 

Pesantren Assalafiyah Semarang. 

BAB IV : PENDEKATAN PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 

Berisi tentang dasar – dasar pendekatan sebagai titik tolak 

perencanaan dan perancangan Pondok Pesantren Assalafiyah 

Semarang. 

 

BAB V : KONSEP DAN PROGRAM PERANCANGAN ARSITEKTUR 

Berisi tentang konsep dasar perancangan, program ruang dan 

kebutuhan tapak 
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1.7. Alur Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 

(LP3A) 

 

RUMUSAN MASALAH 

 Pondok pesantren Asslafiyah sebagai pondok pesantren yang sedang berkembang belum didukung 

adanya fasilitas fasilitas yang mampu menunjang seluruh kegiatan didalam pondok. 

ANALISA 

Analisa mengenai Tinjauan Pustaka, Data dan Studi Banding untuk memperoleh pendekatan aspek 

fungsional, kontekstual, teknis, kinerja, dan arsitektural. 

 

TINJAUAN PUSTAKA DAN STUDI BANDING 

 Tinjauan Pondok Pesantren Modern  

 Tinjauan Madrasah 

 Tinjauan Arsitektur Neo Vernakular 

 PPM As Salaam Surakarta  

 PPM Selamat Kendal 

 

 
 

TINJAUAN POTENSI PONDOK PESANTREN 
ASSALAFIYAH SEMARANG 

 

 Kondisi Fisik 

 Potensi Pondok Pesantren 

Assalafiyah Semarang 

 

F 

 

E 

 

E 

 

D 

 

 

B 

 

A 

 

C 

 

K 

LATAR BELAKANG 
Aktualita 
o Jumlah pondok pesantren modern di kota Semarang yang sangat terbatas 
o Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat tidak didukung juga pengembangan 

sarana dan prasaran yang ada 
o Pondok pesantren Assalafiyah dalam tahap pengembangan 

 
Urgensi 
o Kebutuhan lembaga pendidikan yang mampu menghadapi tantangan globalisasi yang tidak 

hanya mengajarkan ilmu pengetahuan tapi juga ilmu agama dengan sarana dan prasarana 
yang lengkap dan terjangkau 
 

 
Originalitas 
Merencanakan suatu Pondok Pesantren Modern yang memiliki fasilitas lengkap dan mendukung 
untuk menciptakan santri yang berintelektual dan berbudipekerti tinggi dengan semangat kreatif 
dan inovatif. 
 


