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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Pengertian Judul 

1.1.1 REDESAIN  : Kegiatan perencanaan dan perancangan 

kembali suatu perubahan sehingga terjadi 

perubahan fisik tanpa merubah fungsinya 

melalui perluasan maupun pemindahan 

lokasi (Echlols & Shadily, 1990, dalam 

Novianto,2004) 

1.1.2 PONDOK : a.   Rumah untuk sementara waktu 

   b. Madrasah atau asrama (tempat mengaji, 

belajar Islam dan sebagainya)
1
 

1.1.3 PESANTREN : a.  Asrama tempat murid-murid belajar 

mengaji 

   b. Lingkungan masyarakat tempatpara santri 

menuntut ilmu
2
 

1.1.4 DARUL IHSAN :  Nama sebuah Pondok Pesantren yang ada di 

daerah Pringan, rt. 01, rw. 02 Karang 

Tengah, Sragen. 

1.1.5 MUHAMMADIYAH : Sebuah organisasi yang bergerak pada 

beberapa bidang dan aspek diantaranya 

adalah bidang pendidikan, sosial, kesehatan 

dan lain sebagainya, yang didirikan di 

kampong Kauman Yogyakarta pada tahun 

1912 M oleh Muhammad Darwis, atau yang 

lebih dikenal dengan KH. Ahmad Dahlan. 

1.1.6 SRAGEN  :  Nama sebuah kabupaten tingkat II yang 

berada di provinsi Jawa Tengah. 

                                                           
1
 http://kamusbahasaindonesia.org/pondok 

2
 http://kamusbahasaindonesia.org/pesantren 
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1.1.7 PENDEKATAN : a. Proses, cara, perbuatan mendekati 

(bersahabat, berdamai)
3
 

      b.  Usaha dalam rangka aktivitas penelitian 

untuk mengadakan hubungan dengan 

orang yang diteliti, metode untuk 

mencapai pengertian tentang masalah 

yang diteliti. 

1.1.8 SISTEM  :  Perangkat unsur yang saling teratur berkaitan 

sehingga membentuk satu totalitas.
4
 

1.1.9 HIJAB  :  Dinding yang membatasi sesuatu dengan yang 

lain.
5
 

1.1.10 Redesain Pondok Pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen 

dengan Pendekatan Sistem Hijab adalah : 

Kegiatan mendesain atau merubah ulang tata letak dan 

konsep yang ada pada Pondok Pesantren Darul Ihsan 

Muhammadiyah Sragen dengan mengacu pada dasar-dasar 

pendekatan sistem hijab yang memberikan ruang terpisah antara 

santri ihwan dengan santri ahwat. 

 

1.2 Latar Belakang Umum 

Kata pondok berasal dari kata Funduq
6
 yang berarti hotel atau asrama. 

Sedangkandalam bahasa Indonesia mempunyai banyak arti, di antaranya 

adalah madrasah tempat belajar agama Islam. Sekarang lebih dikenal dengan 

nama pondok pesantren. Di Sumatra Barat dikenal dengan nama surau, 

sedangkan di Aceh dikenal dengan namarangkang. 

Pesantren berasal dari kata santri yang dapat diartikan tempat santri. 

Kata santri berasal dari kata Cantrik (bahasa Sansekerta, atau mungkin jawa) 

                                                           
3
 http://kamusbahasaindonesia.org/pendekatan 

4
 http://kamusbahasaindonesia.org/sistem 

5
 http://kamusbahasaindonesia.org/hijab 

6
 Zamakhsyari Dhofier(1983) Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup kyai. 
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yang berarti orangyang selalu mengikuti guru, yang kemudian dikembangkan 

oleh Perguruan Taman Siswa dalam sistem asrama yang disebut Pawiyatan. 

Istilah santri juga ada dalam bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji, sedang 

C. C Berg berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari istilah shastri, yang 

dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu atau 

seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu.Terkadang juga dianggap 

sebagai gabungan kata saint (manusia baik) dengansuku kata tra (suka 

menolong), sehingga kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan manusia 

baik-baik. 

Secara definitive Imam Zarkasyi, mengartikan pesantren sebagai 

lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, di mana kiyai 

sebagai figur sentralnya, mesjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwainya, 

dan pengajaran agamaIslam dibawah bimbingan kyai yang diikuti santri 

sebagai kegiatan utamanya. Secarasingkat pesantren bisa juga dikatakan 

sebagai laboratorium kehidupan, tempat parasantri belajar hidup dan 

bermasyarakat dalam berbagai segi dan aspeknya. 

Secara umum pesantren dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni 

pesantren salaf (tradisional) dan pesantren khalaf (modern). Pesantren salaf 

menurut Zamakhsyari Dhofier, adalah lembaga pesantren yang 

mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam klasik (salaf) sebagai inti 

pendidikan.Sedangkan sistem madrasah ditetapkan hanya untuk memudahkan 

sistem sorogan, yang dipakai dalam lembaga-lembaga pengajian bentuk lama, 

tanpa mengenalkan pengajaran pengetahuan umum.  

Pesantren khalaf adalah lembaga pesantren yang memasukkan 

pelajaran umum dalam kurikulum madrasah yang dikembangkan, atau 

pesantren yang menyelenggarakan tipe sekolah-sekolah umum seperti; 

MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA/SMK. Dengan demikian pesantren modern 

merupakan pendidikan pesantren yang diperbaharui atau dimodernkan pada 

segi-segi tertentu untuk disesuaikan dengan sistem sekolah.  
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Pondok Pesantren itu merupakan sandaran dan tumpuan umat di mana 

diharapkan dari pesantren muncul kader-kader Islam yang baik. Alangkah 

baiknya di samping mempelajari agama pondok pesantren juga mempelajari 

soal medis, teknologi, elektronik dan ilmu-ilmu lainnya, sehingga lulusan 

pondok pesantren siap pakai. Adapun proses modernisasi pondok pesantren 

adalah berusaha untuk menyempurnakan sistem pendidikan Islam yang ada di 

pesantren. Pondok pesantren mempunyai kecenderungan-kecenderungan baru 

dalam. Perubahan-perubahan yang bisa dilihat di pesantren modern termasuk: 

mulai akrab dengan metodologi ilmiah modern. 

1.3 Latar Belakang Khusus 

Dalam kesempatan ini, Pondok Pesantren Darul Ihsan 

Muhammadiyah ini merupakan jenis ponpes khalaf, yaitu bisa disebut juga 

ponpes modern. Karena telah memasukkan pelajaran umum dalam kurikulum 

madrasah yang dikembangkan, atau pesantren yang menyelenggarakan tipe 

sekolah-sekolah umum yaitu pada jenjang pendidikan SMP dan  SMA. 

Didalam area ponpes ini juga terdapat beberapa fenomena-fenomena yang 

terjadi terkait penyelewengan kaidah-kaidah penataan sistem hijab yang 

diterapkan. Sehingga mendorong paneliti untuk membuat redesain yang baik 

sesuai dengan kaidah sistem hijab syar’i. 
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Gambar 1.1 Lokasi Site 

Sumber : Proposal Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Darul Ihsan, 2007 

 

Fenomena yang sering muncul pada keseharian di area penelitian antara lain : 

a. Bel masuk kelas pada jam 07.00 pagi. Santri ahwat berangkat ke 

sekolah pada jam 06.30 pagi, sedangkan pada saat yang bersaman para 

santri ihwan masih melaksanakan kegiatan MCK dan sarapan pagi. 

Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa ketika santri ahwat berada di 

sokolah masih dapat melihat bahkan bercengkrama dengan santri 

ihwan yang masih antri mandi dan makan. Juga sebaliknya, ketika 

santri ahwat kembali ke asrama untuk sholat dhuhur, santri ihwan 

antri ke kamar mandi yang berada tak jauh dari area  akses keduanya. 
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b. Waktu istirahat jam 10.00 wib. Dan kegiatan santri ihwan dan ahwat 

menjadi satu diantaranya dihalaman, akses menuju masjid dan 

keluarnya santri ahwat, serta berada di perpustakaan. 

c. Sering terjadi interaksi antara santri ihwan dengan santri ahwat di area 

teras sekolah, karena memang akses keduanya menuju ke sekolah 

bertemu di area halaman ini.                               

                     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 eksisting lapangan 

Sumber : Dokumen pribadi, 2013 

denah 

Tempat wudhu putra 

Area gerbang masuk 

Halaman sekolah 
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1.4  Permasalahan 

Ada beberapa permasalahan yang diangkat sebagai topik bahasan dan 

menjadi latar belakang pengambilan judul, yaitu redesain kawasan Ponpes 

Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen dengan pendekatan pada sistem hijab, 

diantaranya : 

a. Bagaimana sistem hijab yang tepat untuk diterapkan pada Pondok 

Pesantren ditinjau dari pola kegiatan dan tata ruang ?. 

b. Bagaimana Arsitektur Islam secara universal dapat diterapkan pada 

tampilan Pondok Pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah ?. 

1.5 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

Merencanakan pengembangan sebuah ponpes yang memiliki standar 

pendekatan pada sistem hijab yang sesuai dengan kaidah yang sesuai 

syariah. 

1.4.2 Sasaran 

Merencanakan pengembangan ponpes dengan pendekatan pada sistem 

hijab. 

 

1.6 Lingkup Pembahasan 

Pembahasan redesain pada area Pondok Pesantren Darul Ihsan 

Muhammadiyah Sragen yang didasarkan pada penerapan sistem hijab yang 

sesuai dengan syariat Islam 

1.7 Metode Pembahasan 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menggunakan beberapa 

metodologi dalam proses baik pengumpulan data hingga penganalisaan yang 

nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam proses perancangan 
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Pengembangan kawasan Ponpes Darul Ihsan Muhammadiyah di Sragen 

dengan pendekatan konsep hijab, adapun metode yang dipakai adalah sebagai 

berikut: 

1.7.1 Metoda Pengumpulan Data 

Data yang akan dikumpulkan dalam studi perancangan ini adalah 

data primer dan data sekunder. Kegiatan pengumpulan data dalam 

perancangan ini menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Observasi Langsung 

Pengamatan langsung terhadap kondisi kawasan kabupaten 

Sragen digunakan untuk mendapatkan data primer, meliputi: 

Kondisi yang ada pada wilayah observasi yang nantinya dapat 

berpengaruh dalam kegiatan perancangan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

Site Interest dari daerah-daerah yang berdekatan dengan area 

perencanaan Land use dari masing-masing daerah yang meliputi 

wilayah Kabupaten Sragen. 

b. Analisis Dokumentasi (content analysis) 

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang 

dikumpulkan melalui penelusuran pustaka dari berbagai instansi 

terkait, seperti Perguruan Tinggi, Pemerintah (Pusat maupun 

Daerah), Instansi Pemerintah, Instansi lainnya, text-book 

laporan/makalah, serta sumber-sumber lain yang berhubungan 

dengan objek dan fokus penelitian. 

c. Wawancara  

Penulis menanyakan pendapat responden/informan tentang 

banyak hal yang sangat bermanfaat bagi perancangan lebih jauh 

dan dapat dilakukan berkali-kali sesuai dengan keperluan peneliti 

tentang kejelasan masalah yang dijelajahinya. 
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Segenap data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis 

secara kuantitatif dan kualitatif serta akan disajikan dalam bentuk 

tabulasi maupun secara deskriptif.  

1.7.2  Sumber Data 

a.   Data Primer 

Adalah data yang diperoleh melalui pengamatan langsung 

terhadap kondisi kabupaten Sragen 

b.  Data Sekunder 

Yaitu data yang dikumpulkan melalui penelusuran pustaka dari 

berbagai instansi terkait, seperti Perguruan Tinggi, Pemerintah 

(Pusat maupun Daerah), Instansi Pemerintah, Instansi lainnya, text-

book laporan/makalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan 

perancangan ini. 

c. Data Informasi 

Data yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung 

dari informan sebagai sumber yang dijadikan masukan informasi 

terkait dengan perancangan. 

1.7.3 Teknik Analisis 

Menggunakan teknik analitis berupa evaluasi purna huni (EPH) 

dengan tiga macam evaluasi, yaitu: 

1. Evaluasi teknis 

Meliputi tampilan fisik bangunan dan hasil yang didapat selalu 

dalam bentuk obyektif 

2. Evaluasi fungsional 

Aspek fungsi dari bangunan yang secara langsung menunjang 

aktivitas dan prestasi aktivitas 

3. Evaluasi prilaku 
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Penekanan hubungan prilaku dengan lingkungan fisik. 

1.8 Sistematika Penulisan 

Struktur penyajian Laporan Perancangan Pengembangan kawasan Ponpes 

Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen dengan pendekatan pada konsep hijab 

adalah sebagai berikut: 

BAB I    PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, permasalahan dan intisari laporan 

keseluruhan. 

BAB II    TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tetang deskripsi Pondok Pesantren, sistem hijab dan diskripsi 

evaluasi purna huni. 

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN 

Berisi tentang tinjauan fisik dan non fisik dari Pondok Pesantren 

Darul Ihsan Muhammadiyah sragen. 

BAB IV ANALISIS PENDEKATAN SERTA KONSEP PERENCANAAN 

DAN PERANCANGAN 

Berisi pendekatan-pendekatan untuk desain bangunan, penerapan 

sistem hijab, struktur, tampilan fisik, dan utilitas. 

 

 

 

 

 

 

 


