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PONDOK PESANTREN MODERN DI KLATEN 

( Penekanan Pada Arsitektur Kontemporer ) 

 

 

Abstrak 

 

Pondok Pesantren menjadi tempat penciptaan generasi muda dengan sistem pengajaran yang 

berbeda dengan pola pendidikan pada umumnya di pendidikan formal, hal ini menjadikan 

salah satu sistem pendidikan yang punya peluang yang cukup besar untuk menciptakan 

sumber daya manusia, yaitu keterampilan pengetahuan agama, pengetahuan umum dan 

keterampilan skill. Dari data Pondok Pesantren tahun 2018 pondok pesantren di kabupaten 

klaten terdapat kurang lebih 30 Pondok yang menyediakan pendidikan agama. Kurikulum 

pendidikan pondok pesantren di kabupaten klaten sebagian besar adalah Pondok Pesantren 

Tradisional, maka dari itu untuk mewadahi tuntutan jaman yang semakin berkembang. 

Pondok Pesantren Modern merupakan wadah yang tepat untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut. Selain ilmu keagamaan pondok pesantren modern juga memasukkan pendidikan-

pendidikan ilmu umum pada kurikulumnya. Sehingga kurikulum pendidikan diajarkan seperti 

sekolah-sekolah pada umumnya, yaitu dimulai dari pagi sampai dengan siang hari. 

Sedangkan ilmu-ilmu keagamaan diajarkan diluar kelas, dimulai dari siang hari sampai 

malam hari dan di pagi hari sebelum jadwal pelajaran umumnya. Pendidikan agama memang 

merupakan pendidikan yang sangat penting, bahkan pendidikan agama adalah hal yang wajib 

bagi setiap umat beragama terutama agama Islam. Namun dalam kehidupan manusia 

membutuhkan ilmu dan pengetahuan umum untuk kehidupannya. Hal ini yang banyak 

dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu mereka bisa memenuhi pengetahuan mereka tentang ilmu 

agama dan juga tetap mendapatkan ilmu pengetahuan umum yang layak untuk mereka. 

Kabupaten Klaten, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Di Kabupaten Klaten 

belum ada sebuah pondok pesantren yang memiliki konsep Pondok Pesantren Modern. 

Sehingga, untuk mengikuti perkembangan dan persaingan kurikulum sekolah yang ada di 

Indonesia, maka di perlukan sebuah pondok pesantren yang mengadopsi system pendidikan 

modern dalam kurikulum pendidikannya. Arsitektur Modern Kontemporer merupakan upaya 

untuk menampilkan sebuah produk karya arsitektur baik berupa bentuk fisik maupun dalam 

bentuk non fisik. untuk mendapatkan konsep Arsitektur Kontemporer yang baik serta mampu 

menampung penghuni serta seluruh kegiatan yang menunjang kegiatan Pondok Pesantren. 
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diharapkan dengan adanya perencanaan dan perancangan ini, mampu menghasilkan suatu 

desain yang dapat menampung kegiatan Pesantren di Kabupaten Klaten. 

Kata Kunci : Kurikulum, Modern, Pondok Pesantren 

      Abstract 

 

Pondok Pesantren is a place for the creation of young generation with different teaching 

system with education pattern in general in formal education, this makes one of education 

system that have big enough opportunity to create human resource, that is knowledge of 

religion skill, general knowledge and skill skill . From the data of Pondok Pesantren in 2018 

pondok pesantren in klaten district there are approximately 30 Pondok providing religious 

education.The curriculum of boarding school in Klaten district is mostly Traditional 

Pesantren Pondok, therefore to accommodate the growing demands of the era. Pondok 

Pesantren Modern is an appropriate container to meet those needs. In addition to the religious 

science of modern boarding schools also include general science education in the curriculum. 

So the curriculum of education is taught like the schools in general, ie starting from the 

morning until the afternoon. While the religious sciences are taught outside the classroom, 

starting from day to night and in the morning before the general lesson schedule. Religious 

education is a very important education, even religious education is a must for every religious 

people, especially Islam. But in human life requires knowledge and general knowledge for 

his life. This is much needed by the community, that is, they can fulfill their knowledge of the 

science of religion and also still get the general knowledge that is appropriate for them. 

Klaten Regency, is a district in Central Java Province. In Klaten district there is not a 

boarding school that has the concept of Pondok Pesantren Modern. Thus, to follow the 

development and competition of the existing school curriculum in Indonesia, then in need of 

a boarding school that adopts the modern education system in its education curriculum. 

Contemporary Modern Architecture is an effort to showcase a product of architectural 

masterpiece both in physical form and in non physical form. to get the concept of 

contemporary architecture is good and able to accommodate residents and all activities that 

support the activities of Pondok Pesantren. expected by this planning and design, able to 

produce a design that can accommodate activity of Pesantren in Klaten Regency. 

 

Key word: Curriculum, Modern, Pondok Pesantren 
 

1. PENDAHULUAN 

 

Pondok Pesantren 

Pondok Pesantren Modern Di Kabupaten Klaten adalah sebuah bentuk pendidikan pondok 

pesantren yang memiliki fasilitas yang dapat mewadahi dan sesuai dengan standar pondok 

pesantren modern, yang ada di klaten sebagai perwujudan atas perkembangan pendidikan di 

Klaten. Bangunan pondok pesantren ini memiliki desain yang kontemporer dan memiliki pola 

masa yang identik dengan pola kegiatan di pondok pesantren modern, yaitu terdapat 
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bangunan asrama, kelas, masjid, rumah kyai, ruang ustad, dan fasilitas pendukung kegiatan 

pendidikan. 

Pondok pesantren pada awalnya adalah lembaga dakwah yang digunakan para wali untuk 

menyebarkan agama islam. Namun, pada perkembangan selanjutnya pondok pesantren 

menjadi lembaga pendidikan islam. Didalam pondok pesantren para santri bias mempelajari 

agama islam dengan cara mengkaji karya-karya ulama klasik. Sampai saat ini, keberadaan 

pondok pesantren masih belum begitu diperhatikan oleh masyarakat. Masyraakat 

menganggap bahwa pondok pesantren masih ketinggalan jaman. Padahal pondok pesantren 

merupakan lembaga pendidikan yang bisa melahirkan pemimpin -pemimpin besar. 

Klaten merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang mayoritas penduduknya 

beragama Islam. Banyaknya pemeluk agama islam di kabupaten Klaten ini membawa 

pengaruh besar terhadap perkembangan pondok pesantren. Hal ini terbukti dengan 

banyaknya jumlah pondok pesantren di kabupaten Klaten. Pondok pesantren yang 

menyelenggarakan tipe sekolah-sekolah umum yaitu pada jenjang pendidikan SD, SMP dan 

SMA .Sebagian besar pondok pesantren masih menggunakan metode pengajaran tradisional. 

Dengan berkembangnya era globalisasi, pondok  pesantren menghadapi tantangan yang 

sangat besar. 

Pondok pesantren dengan metode pengajaran tradisional akan semakin tertinggal. Dengan 

hanya mengajarkan ilmu agama saja tanpa diimbangi dengan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, para santri tidak akan mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi semakin maju. Tanpa didukung oleh ilmu pengetahuan umum dan teknologi, 

pondok pesantren tidak akan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Untuk itu diperlukan adanya Pondok Pesantren Modern yang dilengkapi dengan tipe 

sekolah-sekolah umum yaitu pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA dan berbagai 

fasilitas pendukung. Dengan adanya Pondok Pesantren Modern di Klaten ini diharapkan 

terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas baik. 

Modernisasi Dalam Islam 

Moderenisasi dalam islam berarti pembaharuan islam yaitu usaha menghilangkan pemikiran 

pemikiran tradisional yang tidak mendukung upaya umat islam dalam melepaskan diri dari 

kebodohan dan kemiskinan serta enjajahan. Semangat dan pembaharuan pemikiran telah 

menetapkan umat islam sebagai kelompok modernis dalam islam. Munculnya berbagai 
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organisasi yang di kelola oleh kelompok-kelompok modernis islam telah banyak mengalami 

kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan kata lain kelompok modernis berusaha 

menghadirkan islam ke dalam bentuk yang sesuai dengan perkembangan jaman. Untuk itu 

pendidikan islam hendaknya di kelola secara modern sehingga dapat memenuhi tuntutan 

kebutuhan kebutuhan umat pada jamanya. 

Rumusan Masalah  

a. Umum  

 Membuat suatu rancangan sarana dan prasarana pondok pesantren modern di Klaten. 

b. Khusus  

 Bagaimana merancang bangunan pondok pesantren modern yang bertitik tolak pada 

fasilitas pendidikan agama islam, pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi 

modern. 

 Bagaimana merancang bangunan pondok pesantren  modern dan Islami melalui 

tampilan bentuk bangunan kontemporer.  

Tujuan 

a. Menyusun konsep perencanaan Pondok Pesantren modern di Klaten yang memenuhi 

tuntutan pemakai sebagai wadah kegiatan pendidikan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang sesuai perkembangan jaman.  

b. Mendesain Pondok Pesantren modern sebagai salah satu alternative pilihan 

pendidikan di Klaten yang memberikan fasilitas-fasilitas yang memadai dan modern. 

Sasaran 

Konsep perencanaan dan perancangan Pondok Pesantren Modern Klaten mempunyai sasaran 

sebagai berikut : 

a. Konsep pengolahan lokasi dan site 

b. Konsep tata ruang dan aktivitas 

c. Konsep ungkapan fisik ruang dan ruang luar. 

2. METODE  

Metode pembahasan yang di gunakan dalam tugas akhir ini adalah: 

1. Tahap rumusan masalah 

Penggalian dan penelusuran permasalahan yang ada, melalui sumber-sumber  

tertulis maupun data-data di lapangan.  
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2. Tahap pengumpulan data 

Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pondok pesantren modern, 

dengan cara survei, observasi, laporan tugas akhir dan pencarian data melalui 

website. 

3. Analisa 

Analisa kota Klaten 

4. Sintesis  

Kesimpulan dari permasalahan, pengumpulan data dan analisa yang ada sebagai 

acuan atau dasar pembuatan konsep perencanaan dan perancangan desain. 

 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Luas Site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Luas Site 
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Analisa Site 

Lokasi Site : Trunuh, Kebonarum, Klaten, Jawa Tengah 

 

Analisa Matahari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Analisa site 

 

 

Matahari  

Dari data terhadap cahaya matahari terjadi 

paling tinggi di jam 11.00-14.00 WIB. Bagian 

barat dari site yang mendekati pemukiman 

merupakan bagian yang paling banyak tekena 

sinar matahari tinggi sehingga perlu 

penyelesaian untuk mengurangi panas.  

Respon Tapak 

Orientasi bangunan menghadap ke Timur atau 

menghadap ke arah  

Gambar 2. Analisa site 
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Analisa View 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebisingan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Analisa site 

 

Gambar 5. Analisa site 

 

View 

Dari view bagian timur adalah persawahan dan 

pemukiman, bagian barat pemukiman, bagian 

utara pemukiman dan jalan utama, dan selatan 

persawahan. 

Respon Tapak 

Masa bangunan di buat menyebar untuk membagi 

view dan menyebarkan angin dari sisi timur yang 

mempengaruhi tampak 

Kebisingan 

Sumber kebisingan tersebut berasal dari arah 

timur dan utara. Bagian timur sumber kebisingan 

dari Jl.kebonarum dan bagian utara sumber 

kebisingan dari Jl.Jogja-Solo karena dari dua 

jalan tersebut merupakan jalan utama yang dilalui 

kendaraan. 

Respon terhadap Tapak 

Memberi jarak antara bangunan dengan jalan, 

sehingga tingkat kebisingan yang bersumber dari 

timur dan utara dapat teredam dan Penambahan 

vegetasi juga untuk mengurangi kebisingan 
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Vegetasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientasi Bangunan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Analisa site 

 

Gambar 7. Analisa site 

 

Vegetasi  

Site tidak terdapat pohon-pohon atau vegetasi 

yang dapat mempengaruhi orientasi bangunan 

Respon terhadap Tapak 

Penambahan vegetasi di semua area sebagai 

peneduh dan mengurangi panas matahari. 

  

Zona Publik 

Penyusunan masa bangunan di buat terpusat 

penyebaranya di bagi menjadi zona privat, 

publik, dan semi publik 

Respon tapak 

Zona publik digunakan sebagai sarana 

pendukung pendidikan, zona privat dan zona 

semi publik sebagai tempat atau fasilitas utama 

pendidikan. 
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Drainase  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pencapaian 

 

 

Pelaku Kegiatan 

a. Pimpinan/ Pengelola 

 Pimpinan yayasan 

 Kepala bagian pendidikan, Kurikulum dan Alumni 

Gambar 8. Analisa site 

Gambar 9. Pencapaian 

 

Drainase 

Area Site sudah terdapat saluran iaryang masih 

optimal, dengan adanyanya saluran air ini maka 

dapat di manfaatkan untuk pembuangan air atau 

saluran air kotor pada bangunan ini. 

 

Pencapaian 

Pencapaian dari jalan utama dapat 

ditembuh dengan jarak 100 m, untuk dari 

kota Klaten dapat ditempuh 2 menit 

dengan kendaraan, untuk dari Jogjakarta 7 

km tinggal melaluli jalan utama Jogja –

Solo. 

Hasil Analisis 

Penambahan street furniture sebagai 

penanda pondok pesantren, penyediaan 

jalur pedestrian pada area sekitar site dan 

area masuk dari jalan utama. 
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 Kepala bagian bidang administrasi dan keuangan 

 Kepala bagian bidang rumah tangga dan kesantrian 

 Kepala bagian bidang pengabdian masyarakat 

 Kepala bagian bidang penelitian dan pengembangan 

b. Staff dan Karyawan 

 Bidang pendidikan, kurikulum dan alumni 

 Bidang administrasi dan keuangan 

 Bidang rumah tangga 

 Bidang pengabdian masyarakat 

 Bidang penelitian dan pengembangan 

c. Tenaga Pengajar 

 Tenaga pengajar yang menetap(ustadz dan ustadzah) 

 Tenaga pengajar yang tidak menetap 

 Tenaga pengajar umum 

d. Anak Didik 

 Santri putra  

 Santri putri 

e. Pengunjung 

 Tamu yang berkepentingan dalam urusan pendidikan 

 Dakwah dan muamallah 

 Orang tua santriwan dan santriwati 

f. Tenaga teknis 

 Security 

 Pegawai dapur pondok 

 Cleaning service 

 Teknisi ME 
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Bentuk Tampilan Arsitektur 

 

 

 

 

Gambar 10. Bentuk perspektif eksterior Pondok Pesantren 

Modern di klaten 

 

 

Gambar 11. Perspektif eksterior Asrama Pondok Pesantren 

Modern di klaten 
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Gambar 12. Bentuk perspektif eksterior pondok pesantren 

modern di klaten 

 

Gambar 13. Perspektif eksterior Asrama Santriwati Pondok Pesantren Modern di klaten 

Gambar 14. Perspektif eksterior Dapur Umum 
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Bentuk Tampilan Interior Arsitektur 

 

 

 

 

Gambar 15. Interior ruang kelas santri 

 

Gambar 16. Interior ruang kelas santriwati 

 

Gambar 17. Interior ruang kelas santriwati 
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4. PENUTUP 

Pondok Pesantren Modern di Klaten diharapkan menjadi Desain percontohan pada kasus 

serupa. Yaitu menjadikan pondok pesantren moderen dari sistem kurikulum dan sistem 

pembelajaran tentang agama islam. Menjadi fasilitas untuk mewadahi dakwah di kota Klaten. 
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