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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

A. Gambaran Obyek Penelitian  

1. Madrasah di Pesantren Nuris 1 Jember  

Pesantren Nurul Islam (Nuris) 1 Jember terletak di Kelurahan Antirogo, 

Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Kelurahan Antirogo memiliki luas 

pemukiman 128.218 m2, luas pekamanan 6.620m2, luas pekarangan 

612.052m2, luas perkantoran 0.244m2, dan luas prasarana umum 782.300m2, 

dengan jumlah penduduk sekitar 9.074 orang.  

Pesantren ini didirikan pada tahun 1981. Berdirinya pesantren ini 

bermula setelah KH. Muhyiddin Abdusshamad menikah, dan setahun 

kemudian pindah dari Jl. Bromo, Jember ke Antirogo dengan maksud 

memanfaatkan lahan pertanian yang diwariskan orang tua dengan luas tanah 

sekitar 5 Hektar. Dengan tanah seluas itu, atas permintaan dari masyarakat, 

maka perlahan-lahan mulai didirikan pesantren atau madrasah pada tahun 

1983. Mula-mula beliau mendirikan SMP. Karena pada waktu itu belum 

punya gedung sendiri, maka untuk kegiatan proses belajar-mengajar, beliau 

melakukan kerjasama dengan sejumlah madrasah yang berdekatan. Beliau 

diberi pinjaman ruang kelas untuk kelangsungan proses belajar-mengajar. 

Kerjasama juga dilakukan dengan teman-teman yang dari Persis yang 

mendirikan madrasah SMP al-Furqon. Melalui kerjasama yang dibangun 

dengan madrasah al-Furqon, maka SMP yang dirikan pada waktu itu adalah 

kelas jauh dari SMP al-Furqon.  
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Madrasah SMP yang didirikan ini letaknya di pinggiran kota Jember, 

dan jalanan menuju ke madrasah waktu itu sangatlah sulit, karena jalanan 

belum diaspal dan jembatan yang ada tidak mungkin dilalui dengan sarana 

transportasi, sehingga sarana komunikasi menuju kota sangatlah sulit. Namun, 

setelah tahun 1986/1987, kesulitan-kesulitan itu berangsur-angsur mulai 

membaik, karena jalan-jalan menuju kota sudah diaspal, jembatan dibangun, 

sehingga komunikasi semakin lancar, maka madrasah kami lama-kelamaan 

dikenal masyarakat luas. Madrasah ini mulai mendapat siswa yang datang dari 

berbagai daerah di Jember. Sebagian kecil murid-murid SMP ini tinggal di 

pesantren dan sebagian besar pulang ke rumah.1  

Pada tahun 1989, beliau mendirikan SMA dan SMK Nuris (Nurul 

Islam). Nama Nuris sendiri diilhami dari seorang pemain bintang film laga 

terkenal yang namanya Cut Nuris. Karena pada waktu itu, nama NURIS 

sangat populer, sehingga masyarakat mudah menghafal. Tentu tidak sekadar 

itu saja, nama Nuris juga bagian dari strategi agar masyarakat tertarik, karena 

ada keinginan untuk menjadi modern. Kemudian Nurul Islam itu disingkat 

dengan NURIS dan masyarakat setuju. Seiring dengan perjalanan waktu 

mereka kemudian mendirikan TK dan Play Group. Nuris tidak mendirikan 

SD, karena di lingkungan Antirogo sudah ada sekitar 6 madrasah SD yang 

berdekatan. Saat itu, beliau juga tidak mendirikan Madrasah Tsanawiyah dan 

Madrasah Aliyah dengan pertimbangan Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah itu 

tidak populer di masyarakat. Pernah ada salah satu siswa yang melamar 

                                                 
1 Disadur dari: http://pesantrennuris.net/sejarah-berdirinya-smp-nuris-jember/, 03/10/2018 

http://pesantrennuris.net/sejarah-berdirinya-smp-nuris-jember/
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pekerjaan di salah satu tempat, namun karena ijazahnya Aliyah, kemudian 

ditolak dengan alasan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang 

dimaksud. Lulusan Madrasah Aliyah oleh masyarakat masih dipersepsikan 

sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu-ilmu agama an sich. 

Artinya, mereka tidak tahu bahwa di madrasah Aliyah juga diajari biologi, 

fisika, kimia dan seterusnya. Karenanya, sampai sekarang mereka belum 

mendirikan Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah.2  

Dengan adanya semangat dari para pengurus pesantren, Nuris 1 Jember 

untuk memcerahkan dan membimbing para santri Nuris Jember dalam hal 

tulis menulis maka pesantren Nuris 1 Jember membuat suatu majalah di mana 

nantinya majalah tersebut bisa dipublikasikan ke luar pondok yang dihasilkan 

oleh tangan-tangan kreatif para santri pondok pesantren nurul Islam itu 

sendiri. Maka, dari tim Majalah Nuris mengharapkan sumbangsih, dukungan, 

kritik, dan saran dari para santri, khususnya untuk memajukan majalah ini 

yang nantinya bisa bermanfaat bagi pesantren dan masyarakat.  

Dengan ada perkembangan zaman, tuntutan masyarakat, dan kebijakan 

pemerintah, maka persoalan-persoalan yang dialami pesantren selama ini 

terkait dengan bagaimana mengintegrasikan antara kurikulum lokal sebagai 

jati diri pesantren tersebut dengan kurikulum nasional (kurikulum inti) yang 

diadopsi oleh madrasah formal yang dinaungi pesantren tersebut. Persoalan itu 

merupakan agenda yang harus segera diselesaikan oleh para elite pesantren, 

melalui kekayaan yang dimiliki oleh pesantren itu sendiri yaitu tradisi (turats/ 

                                                 
2 Disadur dari: http://pondok-nuris.blogspot.com/2008/03/kehidupan-pondok-pesantren-

nurul-islam.html/, 03/10/2018 

http://pondok-nuris.blogspot.com/2008/03/kehidupan-pondok-pesantren-nurul-islam.html/
http://pondok-nuris.blogspot.com/2008/03/kehidupan-pondok-pesantren-nurul-islam.html/
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al-qadim al-shalih).3 Warisan yang dimiliki oleh pesantren ini hendaknya 

dikaji ulang dan jangan sampai dilupakan, agar pesantren tetap berada pada 

nilai-nilai kepesantrenan, serta juga tidak mengabaikan modernisasi. Oleh 

karena itu, strategi kelompok elite pesantren sangat penting sebagai penentu 

kebijakan dan pengendali dalam mengatasi problematika tersebut. 

Dengan landasan pemikiran semacam itu, KH. Muhyiddin 

Abdusshomad yang dibantu oleh elite pesantren lain berinisiatif untuk 

mengembangkan kurikulum lokal pesantren secara lebih kreatif dan inovatif. 

Beliau menginginkan para santrinya tidak hanya dibekali ilmu agama saja, 

namun juga ilmu dan keterampilan umum, serta tidak melupakan kearifan 

lokal yang ada sebagai kekhasan pesantren.  

Singkat sejarah, sekarang pesantren Nuris 1 Jember telah mendirikan 

beberapa lembaga pendidikan formal, mulai tingkat PAUD hingga menengah 

atas, berikut ini:  

1. PAUD “Anaprasa” Nuris 1 Jember, yang berdiri tahun 2015. Dan TK TK 

“Anaprasa” Nuris 1 Jember, berdiri tahun 1988.  

2. MI “Unggulan” Nuris 1 Jember, berdiri tahun 2009, terakreditasi A.  

3. MTs “Unggulan” Nuris 1 Jember, berdiri tahun 2008, terakreditasi A.  

4. SMP Nuris 1 Jember, berdiri tahun 1983, sekarang terakreditasi A 

5. MA “Unggulan” Nuris 1 Jember, berdiri tahun 2011, terkreditasi A 

6. SMA “Unggulan” Nuris 1 Jember, berdiri tahun 1989, terakreditasi A 

7. SMK Nuris 1 Jember, berdiri tahun 2003, terakreditasi A. 

                                                 
3 Abd. A’la, Pembaharuan Pesantren, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 23 
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Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada madrasah yang 

menerapkan dan unggul dalam pengembangan kurikulum lokal, yakni di MTs 

“Unggulan” Nuris 1 Jember dan MA “Unggulan” Nuris 1 Jember sebagai 

kelanjutannya.  

a. MTs “Unggulan” Nuris 1 Jember 

Profil MTs “Unggulan” Nuris 1 Jember dapat dilihat sebagai berikut.  

1) Nama Madrasah      : MTs “Unggulan” Nuris 

2) No. Statistik Madrasah          : 121235090137  

3) Akreditasi Madrasah                     : A 

4) Alamat Lengkap Madrasah           : Jl Pangandaran 48 Antirogo 

Desa / Kecamatan                          : Antirogo / Sumbersari 

Kab / Kota    : Jember  

Propinsi                   : Jawa Timur  

No. Telp                                        : 0331-335389 

5) NPWP Madrasah                           : 02.997.797.2.626.000  

6) Nama Kepala Madrasah                : Hj. Hodaifah, M.Pd.I  

7) No. Telp / HP                                : 087857704000 

8) Nama Yayasan                              : Yayasan Nurul Islam 

9) Alamat Yayasan               : Jl Pangandaran 48 Antirogo  

10) No. Telp Yayasan          : 0331 – 339544 

11) Kepemilikan Tanah  : Yayasan 

12) Luas Tanah                               : 280 m2 

13) Luas Bangunan                             : 280  
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MTs “Unggulan” Nuris didirikan karena  keprihatinan KH. Muhyiddin 

Abdusshomad (pendiri dan pengasuh pesatren Nurul Islam) atas keberadaan 

berbagai macam aliran yang menggerogoti Aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah 

(Aswaja) serta keberadaan dari ilmu-ilmu klasik atau salaf. Beliau 

berkeinginan untuk mendirikan lembaga sebagai suatu wadah yang 

mengajarkan dan   mempertahankan Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah serta 

ilmu-ilmu salaf atau klasik. 

Dengan demikian KH. Muhyiddin berinisiatif mengumpulkan keluarga 

dan pengurus pondok untuk memusyawarahkan keinginan beliau tersebut. 

Berkumpulnya keluarga yaitu Gus Robith Qosidi, Lc (putra pendiri PP.Nurul  

Islam), Nyai Hj. Hodaifah, M.Pd.I (Istri pendiri pesantren Nurul  Islam), dan  

pengurus pesantren Nurul Islam yaitu Ustadz Huzaini, Ustadz Imam, Ustadzah 

Latifah, Ustadzah Sayyidah, dan Ustadzah Arifda juga merespon positif 

dengan memberikan dukungan atas inisiatif KH. Muhyiddin. Dalam 

pertemuan itu KH. Muhyiddin menyampaikan bahwa beliau berkeinginan 

mendirikan sekolah yang memformalkan agama dan menonformalkan umum, 

artinya lebih banyak ilmu agama dan dengan tidak mengurangi ilmu umum. 

Dengan cara mengganti pelajaran seperti PKN, Kesenian, dan Aqidah Akhlaq 

menjadi pelajaran Mulok yaitu: BMK, Aswaja, Nahwu, dan Sharraf. 

Selain itu, KH. Muhyiddin juga bekerja sama dengan kementerian 

Agama, PCNU, dan LP Ma'arif Jember untuk mendukung dan 

merekomendasikan MTs “Unggulan” Nuris. Sehingga pada tanggal 15 Juli 
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2008 MTs “Unggulan” Nuris resmi berdiri dan mendapat surat  ijin 

operasional.4 

Pendidikan yang menjadi ciri khas MTs “Unggulan” Nurul Islam 

adalah pendidikan Aswaja yang tidak sama dengan pendidikan Aswaja yang 

lain, bukan hanya pembahasan atau pengertiannya saja tetapi lebih pada akar 

Aswaja itu sendiri. Sehingga sampai pada saat ini MTs “Unggulan” Nuris  

berhasil meyakinkan masyarakat Jember dalam memberikan pendidikan 

agama maupun umum. MTs yang satu-satunya mendapat nama “Unggulan” di 

Jember ini adalah MTs “Unggulan” Nuris. Juga prestasi yang lain yaitu dalam 

setiap event lomba tingkat kabupaten dan propinsi MTs “Unggulan” Nuris 

banyak mendapatkan penghargaan.5 

Adapun visi MTs “Unggulan” Nuris 1 Jember adalah: “Terbentuknya 

siswa yang unggul prestasi berdasarkan iman dan taqwa.” Indikator Visi 

tersebut yakni: 

1) Unggul dalam pembinaan keagamaan Islam berciri khas pesantren 

(Ahlussunnah Wal Jamaah) 

2) Unggul dalam peningkatan prestasi Ujian Nasional  

3) Unggul dalam prestasi Bahasa Inggris dan Bahasa Arab 

Visi tersebut kemudian dikembangkan ke dalam beberapa misi, yakni: 

1) Menumbuhkembangkan sikap dan amaliah keagamaan Islam ala 

Ahlussunnah wal Jama’ah.  

                                                 
4 Dokumentasi di MTs “Unggulan” Nuris 1 Jember, 15 November 2018 
5 Wahyutini Ekowati (Waka. Kurikulum MTs “Unggulan” Nuris 1 Jember), wawancara, 07 

November 2018 
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2) Melaksanakan Pembelajaran dan bimbingan secara efektif, sehingga setiap 

siswa dapat berkembang secara optimal, sesuai dengan potensi yang 

dimiliki.  

3) Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga   

madrasah, baik dalam prestasi akademik maupun non akademik.6  

Untuk memperlancar tugas dari pendidikan di MTs “Unggulan” Nuris 

diatur oleh tugas lembaga yang berwenang dan ketentuan kinerja sekolah 

sebagaimana layaknya instansi. Untuk mengetahui persoalan- persoalan yanag 

berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Maka dapat dilihat struktur 

Organisai MTs “Unggulan” Nuris. 

Gambar 4.2. Struktur Organisasi MTs “Unggulan” Nuris Jember 

 

 

                                                 
6 Dokumentasi di MTs “Unggulan” Nuris 1 Jember, 15 November 2018 
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Kemajuan pendidikan di MTs “Unggulan” Nuris 1 Jember tidak 

terlepas dari komponen guru yang terdapat di dalamnya. Guru adalah suatu 

komponen utama dalam sistem pendidikan yang secara bersama-sama dengan 

komponen lainnya mencapai tujuan pendidikan. Guru merupakan unsur 

penting dalam meningkatkan mutu pelajaran. Adapun kondisi guru di MTs 

“Unggulan” Nuris 1 Jember sebagai berikut.  

Tabel 4.1. Data Guru di MTs “Unggulan” Nuris 1 Jember 

NO NAMA GURU 
MATA 

PELAJARAN 

KELAS/JP

L   

STA 

TUS 
V

II
 A

 

V
II

 B
 

V
II

 C
 

V
II

I 
A

 

V
II

I 
B

 

IX
 

1 KH. Muhyiddin  Aswaja      3 GTY 

2 Hj. Hodaifah, M.Pd.I Aswaja 4 4 4    GTY 

3 Wahyutinni Ekowati, S.Pd Bhs Indonesia  4 4 4 4 6 GTY 

4 H. Rahmatulloh Rijal, S.Sos 
Bahasa Arab 2      

GTY 
Nahwu  2 2    

5 Hasanatul Kholidiyah 
Nahwu    2 2  

GTY 
BMK     5  

6 Imam Sainusi, S.Pd IPS 4 4 4 4 4 2 GTY 

7 Nur Mahmudah, S.Pd IPA Terpadu     4  GTT 

8 Vanny Fatmawati, S.Pd Bahasa Inggris      6 GTT 

9 Ust. Widodo, S.Pd.I 
Qurdist 2 2 2 2 2 2 

GTT 
Bahasa Arab  4 4 4 4 2 

10 Lutviah Evi D, S.Pd IPA Terpadu    4  6 GTT 
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11 Fika Kusuma Budi, S.Pd Matematika 4 4 4 4 4  GTT 

12 M. Iqbal Khofi Penjaskes 2 2 2 2 2 2 GTT 

13 Mila Karmila,S.Pd Bhs. Indonesia 4      GTT 

14 Wahyudi 
BMK 5     4 

GTT 
Nahwu      4 

15 Didit Sulistiyono Matematika      6 GTT 

 

b. MA “Unggulan” Nuris 1 Jember 

Kurikulum di MTs “Unggulan” Nuris 1 Jember adalah perpaduan dari 

kurikulum Al-Azhar Kairo Mesir dan kurikulum Kementerian Agama RI. 

Kurikulum ini disusun agar siswa-siswi MTs Unggulan Nuris kompeten dalam 

pembelajaran agama berbasis kitab kuning dan menguasai Sains teknologi 

serta menguasai argumentasi akidah dan amaliyah Ahlussunnah Wal Jama’ah. 

Selain itu, untuk menguatkan program unggulan dibentuklah kurikulum lokal 

dengan bentuk MPKiS (Manajemen Pengembangan Kitab Kuning Santri). 

Manajemen ini bertugas untuk mengontrol perkembangan setiap peserta didik 

satu persatu agar mampu membaca kitab kuning. Diharapkan setelah lulus 

peserta didik mampu menguasai kitab Jurumiyah dan Imrithi di bidang nahwu, 

Amsilah Tasrifiyah di bidang shorrof, serta Safinah dan Taqrib di bidang 

fiqih.7 

Setelah MTs “Unggulan” Nuris 1 Jember meluluskan angkatan 

pertamanya 2010/2011 maka diperlukan suatu lembaga untuk melanjutkan 

                                                 
7 Disadur dari http://pesantrennuris.net/sejarah-mts-unggulan-nuris-jember/, 03/10/2018 

http://pesantrennuris.net/2016/04/sejarah-mts-unggulan-nuris-jember/
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kurikulum unggulan yang diformulasi oleh KH. Muhyiddin Abdusshomad 

bersama putranya Gus Robith Qoshidi, Lc, lulusan Al-Azhar University, 

Kairo, Mesir. Lembaga Madrasah Aliyah yang unggul di bidang kitab kuning 

dan maju di bidang Sains, serta seluruh peserta didiknya menguasai 

argumentasi akidah dan amaliah Aswaja. 

Konsep dari MA Unggulan Nuris adalah boarding school, seluruh siswa 

harus tinggal di asrama pondok pesantren. Untuk kurikulum lokal keagamaan 

MA Unggulan Nuris digodok dalam MPKiS NURIS (Manajemen 

Pengembangan Kitab Kuning Santri). Di bidang nahwu mempelajari kitab 

Alfiyah, di bidang Fiqh mempelajari kitab Fathul Qorib, di bidang Ushul Fiqh 

mempelajari al-Waraqat karya Imam Haramain al-Juwaini, di bidang ulumul 

hadits mempelajari Mandlumah Baiquniyah, dan di bidang Aswaja 

mempelajari al-Hujjaj al-Qath’iyyah karya Kiai Muhyiddin Abdusshomad. 

Sebagaimana yang tercantum dalam visi MA “Unggulan” Nuris 1 

Jember yaitu: “Mencetak generasi berakhlaqul karimah, unggul dalam bidang 

agama, dan berprestasi dalam bidang Sains.” Kemudian, dijabarkan dalam 

beberapa misi berikut ini:  

1) Membentuk siswa untuk senantiasa berakhlaqul karimah dalam setiap 

perilakunya 

2) Membekali siswa Ilmu pengetahuan Agama dan Umum secara 

berkeseimbangan 

3) Mewujudkan pendidikan yang Islami dengan Paham Ahlussunnah Wal 

Jama’ah 
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4) Memperdalam Pengetahuan siswa dalam Pemahaman Kitab kuning 

5) Meningkatkan mutu akademis siswa sehingga berprestasi dan berdaya 

saing secara Global. 

6) Meningkatkan mutu pembelajaran untuk mempersiapkan siswa agar 

diterima di perguruan tinggi bergengsi.8 

Oleh karena itu, untuk mengasah kemampuan Sains dibentuklah 

kurikulum lokal berupa M-Sains (Madrasah Sains) MA Unggulan Nuris yang 

mengembangkan ilmu Biologi, Kimia, Fisika, Matematika dan Robotika. 

Pengembangan sains ini dilaksanakan pada sore hari. Untuk pogram tahfidz 

al-Qur’an juga diselenggarakan di MA Unggulan Nuris, maka dibentuklah 

MHQ (Madrasah Huffadzul Qur’an) dengan tujuan utama agar siswa-siswi 

lebih mencintai al-Qur’an dan bisa menghafal al-Qur’an. Lembaga MHQ 

membuka 2 program, intensif dan reguler. Di samping tujuan ukhrowiyah, 

tahfidzul qur’an diperlukan untuk meraih beasiswa kuliah di Timur Tengah 

seperti al-Azhar Mesir dan Yaman. Dan demi mengembangkan mutu 

Madrasah Aliyah maka diluncurkan program “Go International”.  

Hasilnya, beberapa lulusan MA Unggulan Nuris dikirim ke negeri 

Thailand (M. Ilzamunnabil dan Izza Nur Laila) dan Al-Ahqof University, 

Yaman (Ifa Afida). Program Go International ini dilanjutkan dengan 

memberangkatkan peserta NSEP (Nuris Student Exchange Programme) 

tanggal 11 Januari 2016 untuk melakukan pertukaran keilmuan dan 

kebudayaan di Thailand. Perkembangan program Go International ini 

                                                 
8 Dokumentasi di MA “Unggulan” Nuris 1 Jember, 21 November 2018 
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mendesak Yayasan Nuris Jember untuk mendirikan suatu wadah baru yang 

khusus menangani hubungan lembaga Nuris dengan lembaga-lembaga di Luar 

Negeri. Maka dibentuklah “Nuris International Office” yang dipimpin oleh 

Imam Sainusi. Diharapkan dari lembaga ini semakin banyak lagi siswa-siswa 

MA Unggulan Nuris yang kuliah di luar negeri dan melakukan kegiatan 

Student Exchange (pertukaran pelajar) ke luar negeri.9 

Hasil dari penerapan kurikulum lokal tersebut terbukti dengan beberapa 

prestasi yang telah diraih oleh para santri. Berikut beberapa contoh prestasi 

santri yang ada di Pesantren Nurul Islam 1 Jember:  

a. Prestasi MTs “Unggulan” Nuris 1 Jember 

1) Juara 3 Pidato Bahasa Arab Tingkat Kabupaten Jember di MIC MAN 

2 Jember (2016) 

2) Juara 1 Kaligrafi se-Kabupaten Jember di MIC MAN 2 Jember (2016)  

3) Juara 1 Lomba Speech Contest “Bahana Muharram” Tingkat 

Kabupaten Jember di Masjid Al Baitun Amin (2016)  

4) Juara 3 Lomba Pidato Bahasa Indonesia “Bahana Muharram” Tingkat 

Kabupaten Jember di Masjid Al Baitun Amin (2016)  

5) Juara 3 Lomba Pidato Bahasa Arab “Bahana Muharram” Tingkat 

Kabupaten Jember di Masjid Al Baitun Amin (2016)  

6) Juara Harapan 1 Lomba Puisi Islami “Bahana Muharram” Tingkat 

Kabupaten Jember di Masjid Al Baitun Amin (2016)  

                                                 
9 Disadur dari http://pesantrennuris.net/sejarah-ma-unggulan-nuris-jember/, 05/10/2018 

http://pesantrennuris.net/sejarah-ma-unggulan-nuris-jember/
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7) Juara Harapan 1 Speech Contest “Bahana Muharram” Tingkat 

Kabupaten Jember di Masjid Al Baitun Amin (2016)  

8) Juara Harapan 2 Pidato Bahasa Arab “Bahana Muharrom” Tingkat 

Kabupaten Jember di Masjid Al Baitul Amin (2016)  

9) Juara 1 Pidato Bahasa Arab Tingkat Eks Karesidenan Besuki di MA 

Wahid Hasyim Balung (2017) 

10) Juara 3 pada lomba Olimpiade MIPA tingkat MTs/SMP se-Kabupaten 

Jember (2017) 

11) Juara 2 BEC (Bondowoso English Challenge) II (2017)  

12) Juara 1 lomba Singer Religi Kategori Putra tingkat SMP/MTs se-

Kabupaten Jember (2017) 

13) Juara 2 pidato bahasa Arab tingkat Eks-Keresidenan Besuki di MAN 1 

Jember (2017).10 

b. Prestasi MA Unggulan Nuris 1 Jember 

1) Juara 1 di ajang Kompetensi Sain Madrasah (KSM) bidang Kimia se-

Kabupaten Jember (2016) 

2) Juara 1 Tartil Alqur'an di Ajang Bahana Muharram di Masjid Al Baitul 

Amin Jember (2016) 

3) Juara 2 lomba Pidato Bhs. Arab di Ajang Bahana Muharram di Masjid 

Al Baitul Amin Jember (2016) 

4) Juara 1 tingkat Nasional pada lomba Tilawah yang diselenggarakan 

oleh Universitas Brawijaya Malang (2016) 

                                                 
10 Disadur dari: http://pesantrennuris.net/, 06/10/2018 

http://www.maunggulannuris.sch.id/2015/12/juara-i-tartil-alquran.html
http://pesantrennuris.net/
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5) Juara 3 tingkat Nasional pada ajang Lomba Robotika di ITB dengan 

Robot Pendeteksi Gas Berbahaya yang dibuat oleh 3 siswa (2016) 

6) Juara 1 Engish Debate Se-Tapal Kuda (Banyuwangi, Jember, 

Bondowoso, Situbondo) di Institut Agama Islam Negeri Jember (2016) 

7) Juara 1 pada ajang MTQ Mujawwadah Nasional di Prenduan, 

Sumenep, Madura (2016) 

8) Juara 2 pada ajang "Baca Kitab Fathul Qorib antar Pesantren dan 

Madrasah" Se-Kabupaten Jember (2016) 

9) Juara 1 pada ajang Lomba Karya Tulis Ilmiah di Universitas 

Pendidikan Ghanesa Singaraja Bali (2016) 

10) Juara 1 Musabaqah Syarhil Quran Tingkat Nasional di Universitas KH. 

Wahab Hasbullah (2016) 

11) Juara 1 mapel MTK, juara 2 mapel Biologi, Juara 2 Mapel Kimia, dan 

Juara 2 Bahasa Arab pada KSM/Kompetensi Sains Madrasah tingkat 

Jawa Timur (2017) 

12) Juara 2 BEC (Bondowoso English Challenge) II (2017)  

13) Juara 2 tilawah lomba MTQ tingkat propinsi di UNISMA (Universitas 

Islam Malang) (2017) 

14) Juara 2 dalam lomba Chemistry Education Fair 2017 (CEF 2017) 

tingkat nasional (2017).11 

 

 

                                                 
11 Disadur dari: http://www.maunggulannuris.sch.id/, 03/10/2018  

http://www.maunggulannuris.sch.id/2016/05/juara-engish-debate-se-tapal-kuda.html
http://www.maunggulannuris.sch.id/2016/05/juara-engish-debate-se-tapal-kuda.html
http://www.maunggulannuris.sch.id/2016/10/juara-ii-baca-kitab-fathul-qorib-antar.html
http://www.maunggulannuris.sch.id/2016/10/juara-ii-baca-kitab-fathul-qorib-antar.html
http://www.maunggulannuris.sch.id/2016/11/juara-1-musabaqah-syarhil-quran-tingkat.html
http://www.maunggulannuris.sch.id/
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2. Madrasah di Pesantren Al-Qodiri 1 Jember  

Sudah merupakan sunnattullah bahwa segala sesuatu berangkat atau 

berasal dari yang kecil dan akhirnya berkembang sesuai dengan kondisi saat 

ini, hal tersebut juga terjadi di Pesantren Al-Qodiri yang dirintis oleh seorang 

Kiai yang masih cukup muda yaitu KH. Ach. Muzakki Syah, yang berdiri 

pada hari Kamis malam Jum’at yang bertepatan dengan tanggal 6 Juni 1974.  

Pesanten Al-Qodiri pada mulanya hanya terdiri dari santri kalangan 

tertentu, dimana saat itu para santri kebanyakan masih belum berdomisili di 

komplek pesantren, namun untuk seterusnya mulai dii bangun dan 

berkembang ke lain daerah. Seiring dengan laju perkembangan santri maka 

sarana dan prasarana semakin ditingkatkan. Kamar-kamar yang sebelumnya 

terdiri dari bambu kemudian direhap dan diganti dengan bangunan dari 

tembok atau dengan istilahnya bangunan permanen. Pembangunan yang 

berlanjut terus sehingga lokasi Pondok Pesantren tidak luas lagi karena diapit 

oleh perkampungan yang tidak memungkinkan untuk perluasan sehingga 

keadaan didalam pondok penuh dengan santri. 

Maka pada bulan Juli 1987 lokasi baru mulai dibangun dengan cepat 

pada tanggal 18 Agustus 1987 semua santri putra maupun putri dipindahkan 

ke lokasi yang baru dimana saat itu bangunan yang ada belum selesai (belum 

sempurna). Pada tanggal 08 September 1987 Pondok Pesantren Al-Qodiri 

yang baru diresmikan dan dihadiri oleh para ulama’ dan tokoh masyarakat 

baik dan juga pejabat-pejabat pemerintah baik dari tingkat kelurahan, 

Muspika, Muspida tingkat II. Setelah perpindahan ke lokasi baru yaitu di Jl. 
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Manggar 139-A Jember, pembangunan terus berlanjut dan santri terus 

berdatangan dari berbagai penjuru Nusantara.   

Lokasi pesantren Al-Qodiri yang terletak kurang lebih 2 km sebelah 

Utara Alun-Alun Kabupaten Jember, secara geografis berada pada jalur 

strategis, sebab lokasi tersebut kecuali mudah dijangkau dari  segi transportasi, 

juga berada pada wilayah yang asri sehingga sangat kondusif dan cocok untuk 

perkembangan lembaga pendidikan. 

Secara makro, sebagai daerah yang diapit oleh empat kabupaten lain, 

posisi pesantren Al-Qodiri Jember menjadi Centra, sebab ia merupakan lalu 

lintas pendidikan kota-kota lainnya seperti Probolinggo, Lumajang, 

Bondowoso, Banyuwangi dan bahkan Bali. Empat jalur komonikasi dan sektor 

pembangunan di empat kabupaten lainnya harus diakses dari Jember, dengan 

demikian untuk ukuran daerah  tapal kuda, Jember merupakan barometer, 

kecuali itu, pesatnya perkembangan pendidikan di kabupaten Jember secara 

empirik juga melampaui kota-kota lainnya. Lokasi yang hampir berada di 

tengah kota ini memudahkan hubungan transportasi dan juga informasi ke 

tempat tersebut sehingga dengan demikian Pondok Pesantren Al-Qodiri akan 

mudah berkembang. 

Tentang pemberian nama “Al-Qodiri” pada pesantren adalah  

didasarkan pada dua hal. Pertama disandarkan pada asma Allah “Al- Qaadir” 

yang berarti zat yang maha kuasa di atas segalanya. Penyandaran kepada asma 

Allah tersebut dimaksudkan agar kuasa Allah terpusat di lembaga ini sehingga 

seluruh tamu yang datang, para santri, jamaah, atau siapapun yang datang ke 
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al-Qodiri dikabulkan semua hajatnya, sebab Allah maha kuasa atas segala 

sesuatu termasuk mengabulkan hajat-hajat mereka. Kedua, nama Al-Qodiri 

disandarkan pada nama besar Syeh Abdul Qodir Jailani, sebab kiai Muzakki 

sejak kelas 2 SD sudah mengamalkan dzikir manaqib Syeh Abdul Qodir 

Jailani, penyandaran kepada nama syeh Abdul Qodir Jailani, dimaksudkan 

agar lembaga ini kelak mendapat siraman karomah sebesar karomahnya Syeh 

Abdul Qodir Jailani.12 

Awalnya kamar-kamar santri hanya terdiri dari gubuk-gubuk bambu 

yang berdiri diatas tanah kurang dari ½ hektar, kini sudah direlokasi dan 

direhab menjadi bangunan permanen yang berdiri megah diatas tanah seluas 

kurang lebih 25 hektar. 

Pesatnya perkembangan lembaga pendidikan di pesantren Al-Qodiri 1 

Jember selain ditentukan oleh faktor utamanya, yakni ketokohan kiai Muzakki 

bagi umat, juga tidak terlepas dari perkembangan jamaah dzikir manaqib yang 

terus menjamur di berbagai kawasan di tanah air,  mereka kemudian putra-

putrinya di pensantren Al-Qodiri  Jember. 

Bahkan saat ini menurut data base yang ada di Al-Qodiri pusat (disebut 

juga Al-Qodiri I Jember) lembaga pendidikan yang beraviliasi pada Al-Qodiri 

Jember berjumlah sekitar 42 unit atau pesantren cabang, yang tersebar di 

berbagai daerah, diantara mereka ada yang langsung mengunakan nama Al-

Qodiri II, III, IV, sampai dengan XX, juga ada yang menggunakan nama lain 

seperti: Baraqatul Qodiri, Nurul Qodiri, Nahdlotul  Qodiri, Karomatul Qodiri, 

                                                 
12 Hefni Zain, Mutiara Ditengah Samudera: Pemikiran, Perjuangan dan Biografi  KH. 

Muzakki Syah, (Jember: Penasalsabila, 2007), 38-51  
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Hikmatul Qodiri, Misbahul Qodiri, Miftahul Qodiri, Habibul Qodiri, dan 

semacamnya.13   

KH. Achmad Muzakki Syah, sebagai elite pesantren utama dilahirkan 

pada tanggal 8 September 1948 di Kedawung Kelurahan Gebang Kecamatan 

Patrang Kabupaten Jember. Beliau adalah keturunan seorang Kiai dari desa 

Pengarang Bondowoso yaitu KH. Achmad Shaha. Sedang ibu dari pada KH. 

Achmad Muzakki adalah Hj. Siti Fatimatuz Zahroh yang asli Gebang. 

Berangkat dari lingkungan yang memang disiplin terhadap ilmu, maka beliau 

mulai menapaki jenjang pendidikan baik pendidikan formal maupun non 

formal.  

Pendidikan formal yang pernah beliau tempuh dimulai dari tingkat 

dasar yaitu, pertama di Madrasah Ibtidaiyah (MI), kemudian melanjutkan ke 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Jember, lalu melanjutkan ke tingkat menengah 

atas yang pada saat itu beliau masuk atau menekuni pendidikan di madrasah 

Pendidikan Guru Agama Latihan (PGAL), kemudian masuk di madrasah 

persiapan IAIN Sunan Ampel Jember sampai tingkat satu atau semester II. 

Setelah lepas dari IAIN Sunan Ampel Jember, beliau mulai menekuni 

pendidikan non-formal atau pedidikan khusus yang mempelajari agama dan 

untuk itu beliau belajar di beberapa pesantren yang oleh Kiai sendiri 

diistilahkan dengan Anjangsana, kenangnya mengingat perjalanannya 

melewati pondok-pondok pesantren yang telah di tekuni, adapun pondok-

pondok yang telah menerpa beliau antara lain: pesantren Al-Fatah Talangsari 

                                                 
13 Dokumen Yayasan Pendidikan di Pesantren Al-Qodiri Jember, 21 Oktober 2018 
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Jember, pesantren modern Gontor Ponorogo, pesantren Sidogiri Pasuruan, 

pesantren Tebuireng Jombang, bahkan beliau pernah belajar langsung pada 

Kiai-Kiai dan ulama-ulama besar di Madura. Namun itu semua dilakukan 

tidak lama, paling lama hanya 3 bulan. Yang paling lama beliau tekuni adalah 

pondok pesantren Al-Fatah Jember, dan pesantren Tebuireng Jombang. 

Sekembalinya dari pesantren beliau dari menuntut ilmu, khususnya 

ilmu keagamaan, beliau mulai melihat daerah sekitar dan keadaan umat yang 

tidak lagi memikirkan tentang keberadaan agama saat itu, maka berangkat dari 

niat yang ikhlas untuk mengabdikan diri pada agama, munculah ide untuk 

mendirikan pondok pesantren, dan ide itu beliau utarakan pada teman 

seperjuangannya yaitu Abdullah Djaelani yang juga merupakan sebagai 

perintis dari pada berdirinya pesantren ini. Ketika merintris pesantren ini 

beliau sangat muda yakni masih berumur 25 tahun dan beliau belum 

melaksanakan haji. Pada tahun 1978 dikala pondok pesantren mulai 

berkembang, beliau menunaikan ibadah haji untuk yang pertama kalinya. 

Kemudian pada tahun 1984 beliau mendapat panggilan lagi dari Allah untuk 

menunaikan ibadah haji yang ke dua. Dan ketiga kalinya beliau naik haji pada 

tahun 1990 dikala pesantren sudah mapan.14 

Secara keseluruhan santri yang mondok di pesantren Al-Qodiri Jember 

tahun 2017 telah mencapai 6065 orang, terdiri dari 3000 santri putra dan 3065 

santri putri. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia, antara lain: 

Jabodetabek, Jogjakarta, Cirebon, Majalengka Sumetera, Lampung, 

                                                 
14 Dokumen Yayasan Pendidikan di Pesantren Al-Qodiri Jember, 21 Oktober 2018 
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Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, 

Madura, Blitar, Jombang, Madiun, Kediri, Trenggalek, Malang, Surabaya, 

Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Situbondo, dan 

Bondowoso.15 

Lembaga pendidikan yang ada pada saat itu hanyalah Madrasah 

Ibtidaiyah, tetapi sesuai dengan perkembangannya yang semakin mantap, saat 

ini yayasan Pondok Pesantren Al-Qodiri Jember  mengelola beberapa lembaga 

pendidikan antara lain: (1) Pondok Anak, (2) Tahfidul Qur’an,  (3) Taman 

Kanan Kanak (TK),  (4)  Madrasah Dasar (SD) Plus, (5) Madrasah Diniyah, 

(6) Madrasah Tsanawiyah (MTs), (8) Madrasah Menengah Pertama (SMP); 

(9) Madrasah Aliyah (MA), (10) Madrasah Menengah Kejuruan (SMK), (11) 

Madrasah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Qodiri, dan (12) Madrasah Tinggi 

Kesehatan  (STIKES) Bhakti Al-Qodiri.16 Secara spesifik sarana-prasarana 

masing-masing lembaga pendidikan tersebut dijelaskan berikut. 

a. Taman Kanak-Kanak, terdiri dari 5 Lokal. 

b. Madrasah Diniyah, terdiri dari 32 lokal  

c. Madrasah Dasar (SD) Plus, terdiri dari  8 lokal  

d. Madrasah Tsanawiyah (MTs), terdiri dari 18 lokal, lengkap dengan 

perpustakaan dan laboratorium komputer. 

e. Madrasah Menengah Pertama (SMP), terdiri dari 5 lokal, lengkap dengan 

perpustakaan dan laboratorium komputer. 

                                                 
15 Dokumen Yayasan Pendidikan di Pesantren Al-Qodiri Jember, 21 Oktober 2018 
16 Dokumen Yayasan Pendidikan di Pesantren Al-Qodiri Jember, 21 Oktober 2018  
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f. Madrasah Aliyah (MA), terdiri dari 20 lokal, lengkap dengan 

perpustakaan, laboratorium IPA, laboratorium bahasa, serta komputer. 

g. Madrasah Menengah Kejuruan (SMK), terdiri dari 13 lokal lengkap 

dengan laboratorium komputer. 

h. STAI Al-Qodiri terdiri dari 12 kokal, lengkap dengan perpustakaan dan 

laboratorium komputer.  

i. STIKES Al-Qodiri terdiri dari 15 lokal, lengkap dengan perpustakaan, 

laboratorium, dan auditorium.17 

Lokasi yang difokuskan dalam penelitian ini yakni khususnya di MTs 

dan MA Al-Qodiri 1 Jember, karena kedua lembaga pendidikan ini 

menerapkan program Unggulan secara berkesinambungan dan terintegrasi 

antara kurikulum lokal dan kurikulum nasional, serta antara program yang ada 

di madrasah dengan kegiatan yang ada di pesantren.  

a. MTs Al-Qodiri 1 Jember  

Cikal bakal Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Qodiri 1 Jember ini 

berdiri pada tahun 1989 yang juga bersamaan dengan peletakan batu pertama 

pendirian Pesantren Al-Qodiri Jember. MTs Al-Qodiri I Jember mendapat izin 

resmi dari pemerintah untuk melakukan proses pembelajaran dengan terbitnya 

SK Kakanwil Depag Surabaya No: Wm.06.03/PP.03.2/SKP/1997 dengan 

Status Terdaftar, dimana kebaradaannya sangat diharapkan oleh masyarakat. 

Kemudian terakreditasi B dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) 

212350993082 pada tanggal 06 April 2004, dan sekarang telah terakreditasi A. 

                                                 
17 Observasi lokasi lembaga pendidikan di Pesantren Al-Qodiri Jember, 21 Oktober 2018  
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Sedangkan, MA Al-Qodiri 1 Jember adalah madrasah lanjutan dari MTs Al-

Qodiri 1 Jember yang didirikan pada tanggal 29 Desember 2010, dan tahun 

2017 telah terakreditasi A dengan NSM: 131235090035, dan No SK: 

Kw.13.4/4/PP.00.6/1174/2017.18  

Adapun Visi pendidikan di MTs Al-Qodiri 1 Jember adalah: 

“Mewujudkan Generasi Muslim Berprestasi, Berilmu dan Beramal 

Berlandaskan Akhlaqul Karimah.” Adapun misi di MTs Al-Qodiri 1 Jember 

yaitu: (1) Mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari; 

(2) Melaksanakan ekstra kurikuler yang tepat guna; (3) Menyelenggarakan 

pendidikan secara professional; (4) Mendorong siswa terampil dalam 

teknologi; (5) Membangun dan mengembangkan kecakapan hidup (life skill) 

yang bersandar pada akhlaqul karimah; dan (6) Optimalisasi program kelas 

unggulan berupa bilingual (bahasa arab dan bahasa inggris) serta penguasaan 

membaca kitab kuning.  

Sedangkan tujuan pendidikan di MTs Al-Qodiri 1 Jember yaitu: (1) 

Menghasilkan output pendidikan yang memiliki kepribadian Islami dan 

muatan ilmu agama yang dalam berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada 

Allah; (2) Menghasilkan output pendidikan yang berprestasi, berkualitas dan 

tangguh dalam menghadapi arus globalisasi dengan bekal ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang memadai dan berdaya guna dimasyarakat. 

Adapun struktur organisasi dan lembaga MTs Al-Qodiri 1 Jember dapat 

dilihat pada bagan berikut.  

                                                 
18 Dokumentasi MTs Al-Qodiri Jember, 21 Oktober 2018 
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KETUA KOMITE 

KH. Umar Syaifuddin 

KEPALA MADRASAH 

Hj. Ilmi Mufidah, S.Pd.I. 

YAYASAN AL-QODIRI JEMBER DEPARTEMEN AGAMA JEMBER 

Ka. Tata Usaha 
1. Eko Mulyadi, S.Pd.I 

2. Moh. Syukri, S.Pd.I 

3. Muhammad Muklis, S.Pd.I. 

Bendahara  
1. Nikmat Rofandi, S.Pd.I 

2. A. Ma’ruf Asyhari, S.Pd.I 

3. Samsul Hidayat 

4. A. Wasil, S.Pd.I 
 

 

PUSTAKA
WAN 

Ahmad Fauzan, S.Pd.I 

 

K A .  L A B. 
K O MP UT ER 

Sasiadi, S.Pd.I 

Wali Kelas VIIA 

Nurhasanah, S.Pd 

 

Wali Kelas VIIB 

Muhammad Muklis, S.Pd.I 

 

Wali Kelas VIIC 

Samsul Hidayat 

 

Wali Kelas VIID 
Rizqi Qurrotul’ayun 

 

Wali Kelas VIIE 

M. Syukri, S.Pd.I 

 

Wali Kelas VIIF 

Dodik Hariyanto 

 

Wali Kelas VIIIA 
Eko Mulyadi, S.Pd.I 

Wali Kelas VIIIB 

S. Halimatus s 

Wali Kelas VIIIC 

Fauzan, S.Pd.I 

 

WKM. Kurikulum 

Drs. Suhartadi 

WKM. Pengembangan 

Ach. Baihaqi, S.Pd.I 

WKM. Sarana Prasarana 

Abd. Rahim, S.Ag 
Bimbingan Konseling 

Dodik Hariyanto, S.Pd.I 

Bag. Koperasi 

Abd. Rahim, S.Ag 

WKM. Kesiswaan 

Dodik Hariyanto, S.Pd.I 

Pembina OSIS 

Dodik Hariyanto, S.Pd.I 

Wali Kelas IXD 

Dra. Nur Erna DJ 

 

Wali Kelas VIIID 

Ahyak Zainuri 

 

Wali Kelas IXA 

Wardatus Sholecha 

 

Wali Kelas IXB 

A.Ma’ruf A, S.Pd.I 
Wali Kelas IXC 

Abd.Rahim,S.Ag 

 

Dewan Guru 

Siswa 

Gambar 4.1. Struktur Organisasi MTs Al-Qodiri 1 Jember 
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Adapun jumlah siswa secara keseluruhan berjumlah 543 siswa/siswi 

dengan 14 rombongan belajar, adapun rinciannya sebagai berikut: 

Tabel 4.2. Keadaan Siswa MTs Al-Qodiri 1 Jember19 

No. Kelas 
Jumlah 

Rombel 
Putra Putri Jumlah 

1 Tujuh 6 111 112 223 

2 Delapan 4 70 93 163 

3 Sembilan 4 76 81 157 

Jumlah 14 257 286 543 

 

Adapun pengembangan pendidikan di MTs Al-Qodiri 1 Jember dapat 

dijabarkan sebagai berikut.  

1) Kelas Unggulan 

a) Motto Kelas Unggulan 

Cerdas, Disiplin, Berprestasi dan Berakhlaqul Karimah. 

b) Program Kelas Unggulan 

(1) Membaca Kitab Kuning (methode Amtsilati) 

a) Penguasaan materi dan qaidah (jilid 1-5) 

b) Aplikasi materi dan qaidah pada praktek membaca kitab kuning 

 Pengajian kitab oleh ustadz (memasuki jilid 3) 

 Musyawaroh Kitab (dibuat kelompok) 

 Sorogan Kosongan (pembiasaan baca kitab) 

 

 

                                                 
19 Dokumentasi MTs Al-Qodiri Jember, 21 Oktober 2018 
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(2) Bahasa Inggris 

a) Methode ini menyesuaikan dengan metode yang diterapkan di 

Pare – Kediri 

b) Adapun tahapan-tahapan programnya sebagai berikut: 

 BTC (Basic Training Class)  

 CTC (Candidate Training Class) 

 TC (Training Class) 

 MS (Mastering Sistem) 

(3) Bahasa Arab 

a) Penguasaan Mufrodat (kosa kata Arab) 

b) Muhadatsah (percakapan berbahasa Arab) 

c) Aplikasi Nahwu Sharraf dalam percakapan berbahasa Arab 

c) Jenjang Waktu 

(1) Tahun Pertama Membaca kitab kuning 

(2) Tahun Kedua Prestasi akademik 

(3) Tahun Ketiga Lulus Ujian Nasional 

2) Penilaian Kelas Terbaik  

Tujuan diadakannya kelas terbaik (non-unggulan) adalah: 

a) Menjaga kelas agar tetap bersih, indah, kondusif dan nyaman 

b) Merupakan pembelajaran bagi siswa agar senantiasa menjaga dan 

melestarikan apa yang telah di amanahkan kepada mereka 

c) Menumbuhkembangkan sikap tanggung jawab, disiplin dan rasa sosial 

pada siswa 
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d) Memaksimalkan fungsi wali kelas 

e) Meningkatkan gairah belajar siswa 

f)   Mengembangkan kreatifitas siswa didalam mengelola kelas 

g) Berjalannya pembagian kerja (job discriptions) pengurus kelas 

h) Membantu madrasah didalam mengelola sarana dan prasarana 

madrasah terutama kelas 

i) Memberikan penghargaan atau apresiasi kepada siswa atas kenerja 

yang telah dilakukan. 

b. MA Al-Qodiri 1 Jember  

MA Al-Qodiri 1 Jember adalah madrasah yang didirikan di bawah 

naungan pondok pesantren Al-Qodiri 1 Jember yang terletak di Jln. Manggar 

No. 139 A kecamatan Patrang kabupaten Jember. Untuk lebih jelas dapat 

dilihat pada identitas madrasah. Adapun identitas MA Al-Qodiri 1 Jember 

adalah sebagai berikut: 

1. Nama Madrasah : Madrasah Aliyah Al Qodiri Jember 

2. NSM : 131235090035 

3. No. Ijin Operasional : Kw.13.4/4/PP.00.6/1174/2017 

4. Akreditasi Madrasah : Akreditasi A 

5. Alamat lengkap Madrasah : Jl. Manggar 139 A  

 Kelurahan  : Gebang 

 Kecamatan : Patrang 

 Kabupaten : Jember 

 Tlp./HP : 0331 4430139 
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 E-mail : maalqodirijember@gmail.com 

6. NPWP Madrasah : 02.884.134.4.626.000 

7. Nama Kepala : H. Helmi Emha, S.Pd.I. 

8. Pendidikan Terakhir : S1 

9. 

10 

Nama Yayasan 

Alamat Yayasan 

: Yayasan Al Qodiri 1 Jember 

  Jl. Manggar 139 A Gebang Patrang Jember 

 No. Akta Pendirian Yayasan : Nomor 65, 29 Desember 2010 

11 Status tanah : Wakaf 

12 Luas Tanah : 3125 M2 20 

Tujuan Pendidikan di MA Al-Qodiri 1 Jember adalah meningkatkan 

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk 

hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Madrasah Aliyah 

sebagai salah satu jenjang dalam pendidikan menengah yang diselenggarakan 

untuk mengembangkan sikap dan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan 

yang dipersiapkan untuk hidup dalam masyarakat dan menyiapkan peserta 

didik dalam memasuki pendidikan tingkat tinggi. Untuk mengokohkan aspek 

ideal pengembangan MA Al-Qodiri 1 Jember, maka pimpinan, guru, 

karyawan, peserta didik, dan komite madrasah mengembangkan visi dan misi 

serta tradisi madrasah secara jelas yang dapat dipahami oleh semua komponen 

yang terlibat dalam pengembangan MA Al-Qodiri 1 Jember. 

                                                 
20 Dokumentasi MTs Al-Qodiri Jember, 23 Oktober 2018 

mailto:maalqodirijember@gmail.com
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Adapun Visi MA Al-Qodiri 1 Jember adalah: “Membangun lembaga 

pendidikan yang berkarakter Islami, berkualitas secara intelektual maupun 

Spiritual, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”  

Visi tersebut dijabarkan dalam misi, antara lain sebagai berikut:  

1) Mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari 

2) Menyelenggarakan pendidikan secara professional 

3) Mendorong siswa terampil dalam teknologi 

4) Membangun dan mengembangkan kecakapan hidup (life skill) yang 

bersandar akhlakul karimah 

5) Melaksanakan ekstra kurikuler yang tepat guna.  

Sedangkan tujuan pendidikan di MA Al-Qodiri 1 Jember secara lebih 

rinci sebagai berikut:  

1) Mewujudkan keberhasilan tuntas pembelajaran melalui penekanan 

pencapaian standar kompetensi lulusan,  

2) Membentuk siswa yang memiliki IPTEK tuntunan zaman, melalui 

pemberdayaan perpustakaan dan laboratorium yang ada, 

3) Membentuk siswa yang memiliki IMTAQ melalui pembiasaan perilaku 

sosial keagamaan di masyarakat.21 

Setiap lembaga atau suatu organisasi pasti di dalamnya terdapat struktur 

organisasi yang berguna memperjelas hubungan antar pimpinan dan anggota 

yang dimpimpinnya. Adapun struktur organisasi MA Al-Qodiri 1 Jember 

dapat dilihat pada bagan berikut ini.  

                                                 
21 Dokumentasi MTs Al-Qodiri Jember, 23 Oktober 2018 
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Gambar 4.3. Struktur Organisasi MA Al-Qodiri 1 Jember 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketersediaan guru dan karyawan pun juga harus sesuai dengan kondisi 

siswa. Di samping itu, semua guru diharapkan memiliki kualifikasi yang baik, 

karena guru memiliki peran yang besar dalam rangka memberikan layanan 

bimbingan dan pembelajaran kepada siswa. Adapun keadaan guru di MA Al-

Qodiri 1 Jember, sebagai berikut: 

Tabel. 4.3. Data Guru dan Karyawan MA Al-Qodiri 1 Jember22 

No Kode Nama Guru dan Karyawan Jabatan Bidang Studi 

1 A H. Helmi Emha, S.Pd.I Kepala Madrasah PJ Extra 

2 B Drs. H. Achmad Rifa'i, M.Pd.I Guru Fiqih 

3 C Drs. H. Zainul Arifin Guru Bahasa Arab 

                                                 
22 Dokumentasi MTs Al-Qodiri Jember, 23 Oktober 2018 
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4 D Ibnu Rosyid, S.Pd Guru BP 

5 E Drs. Djatmiko T. Wibowo Guru Penjaskes 

6 F Drs. Mansur, M.Pd.I Guru SKI 

7 G Lailatus Sophia, S.Pd. Guru Biologi 

8 H Hj. Khoiriyah, S.Pd.I. Guru PKn 

9 I Husnan Yasin, SH.  Guru PKn 

10 J H. Asmad, S.Pd.I MM Komite   

11 K Luluk Widya Ningrum. S.Pd. Wali Kls XII.IPS2 Geografi 

12 L Panut, S.Ag. Waka. Humas Pend. Kesenian 

13 M Fathor Rahman, M.Pd.I Guru Qur'an Hadist 

14 N Windah Sriwahyuni, S.Pd Guru Sejarah 

15 O Samsia, S.PdI Bendahara 1 Bahasa Arab 

16 P H. Saqofuddin, S.Pd.I Guru Qur'an Hadist 

17 Q Ach. Baihaqi, S.Pd.I Guru Kesenian  

18 R Suharno, S.Pd Guru PKn  

19 S Moch. Andi Januar A., S.Pd Bendahara  T I K 

20 T Dra. Mustainatun Wali Kls.XII.IPS1 Ekonomi  

21 U Andes Joko Susilo, S.Si. Ka. Lab. Fisika Fisika 

22 V Rudi Hartono, S.Pd. Wali Kls. IPS2 Penjaskes 

23 W Maida Wulandari, S.Pd. Guru  Bahasa Inggris 

24 X Syaiful Arif, S.Pd.I Staf TU   

25 Y Nurkholis, S.Pd Wali Kls.XI.IPA3 Penjaskes 

26 Z Eri Budi Antina, S.Pd Wali Kls.XII.IPA 3 Bahasa Indonesia 

27 AA Junaida,S.Si Guru Kimia 

28 AB Suyoko, S.Pd.I Waka. Kesiswaan Fiqih 

29 AC Dra. Sunarsih Guru Ekonomi Akutansi 

30 AD Dian Setyorini, S.Pd Wali Kls. X.IPA3 Fisika 

31 AE Afifatul  Masruroh, S.Pd Guru Matematika 

32 AF Siska Wahidayani, S.Pd Wali Kls XI.IPS 3 Bahasa Inggris 

33 AG Hilida Fafiria, S.Pd Wali Kls XI.IPS 2 Bahasa Indonesia 

34 AH Rizki Mariatus Sholehah, S.Pd Guru Bahasa Inggris 

35 AI Dhanni Wardianto, S.Kom Guru Prakarya 

36 AJ Hanafi, S.Pd.I Wali Kls XI.IPA1 Akidah Akhlak 

37 AK Joni Susanto, S.Pd Wali Kls XII.IPA1 Matematika 

38 AL Khoirul Anwar, S.Pd.I Waka Sarpras. Koord. Seni Musik 

39 AM Moh Khotib Bendahara 2   

40 AN Riadus Sholihin, S.Pd Pustakawan Fiqih  

41 AO Irfan Mustofa, S.TR Operator TIK 

42 AP Hilmi Roziqotul Qudsiyah, S.Pd Staf TU   

43 AQ M. Yasin Bendahara   

44 AR Rizki Lazuaridi, S.Pd Wali Kls X.IPA2 Matematika 

45 AS Quraisyi, S.Pd Wali Kls X.IPS1 Sejarah Indonesia 
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46 AT Abdul Hamid, S.Pd.I Wali Kls X.IPA1 SKI 

47 AU Imam Hanafi Wali Kls X.IPS2 Fiqih 

48 AV Ispiyanto Wali Kls X.IPS3 Qurdist 

49 AW Hildatul Hasanah Guru Bhs.Indonesia 

50 AX Ahmad Taufik Hidayatulloh Staf TU   

51 AY Saban Security   

 

Keadaan siswa keseluruhan pada Tahun Pelajaran 2018/2019, 

berjumlah 482 siswa, di mana terbagi menjadi beberapa tingkat, yaitu: 

1) Kelas X berjumlah   : 192 siswa  

2) Kelas XI IPA berjumlah  : 61 siswa 

3) Kelas XI IPS berjumlah  : 86 siswa 

4) Kelas XII IPA berjumlah  : 49 siswa 

5) Kelas XII IPS berjumlah  : 94 siswa 

Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah data jumlah siswa MA Al-

Qodiri 1 Jember berdasarkan kelas dan Rombel. 

Tabel. 4.4. Data Siswa MA Al-Qodiri 1 Jember  berdasarkan  

Jenis Kelamin Tahun Pelajaran 2018/201923  

Tahun 

Pelajaran 

Kelas 

X 

Kelas  

XI IPA  

Kelas 

XI IPS 

Kelas  

XII IPA 

Kelas  

XII IPS 

Ju
m

la
h
 

S
is

w
a 

Ju
m

la
h
 

R
o
m

b
el

 

Ju
m

la
h
 

S
is

w
a 

Ju
m

la
h
 

R
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m

b
el

 

Ju
m

la
h
 

S
is

w
a 

Ju
m
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h
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m

b
el

 

Ju
m

la
h
 

S
is

w
a 

Ju
m

la
h
 

R
o
m

b
el

 

Ju
m

la
h
 

S
is

w
a 

Ju
m

la
h
 

R
o
m

b
el

 

2013/2014 172 5 51 2 95 4 40 2 72 3 

2014/2015 204 6 50 2 89 3 49 2 82 3 

2015/2016 192 6 61 2 86 4 49 2 94 4 

 

Mengenai kelulusan siswa di MA Al-Qodiri 1 Jember dari tahun ke 

tahun mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal tersebut dikarenakan 

                                                 
23 Dokumentasi MTs Al-Qodiri Jember, 23 Oktober 2018 
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semua personal madrasah saling bekerjasama untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan.  

Unsur penunjang lain yang membantu terlaksananya kelancaran proses 

belajar mengajar di MA Al-Qodiri 1 Jember adalah tersedianya sarana dan 

prasarana yang cukup memadai. Adapun komponen-komponen sarana dan 

prasarana yang ada sebagai berikut: 

Tabel. 4.5. Data Sarana Prasarana MA Al-Qodiri 1 Jember  

No. Jenis Sarana Prasarana 
Jumlah 

Ruang 

Kategori Ruangan 

Baik 
Rusak 

Ringan 

Rusak 

Sedang 

Rusak 

Berat 

1 Ruang Kelas 17 √ 
   

2 Perpustakaan 1 √ 
   

3 R. Lab. PAI - √ 
   

4 R. Lab. Biologi 1 √ 
   

5 R. Lab. Fisika 1 √ 
   

6 R. Lab. Kimia 1 √ 
   

7 R. Lab. Komputer 1 √ 
   

8 R. Lab. Bahasa 1 √ 
   

9 R. Kepala Madrasah  1 √ 
   

10 R. Guru 1 √ 
   

11 R. Tata Usaha 1 √ 
   

12 R. Bimbingan Konseling 1 √ 
   

13 Tempat Ibadah 3 √ 
   

14 R. UKS 1 √ 
   

15 Toilet Siswa dan Guru 33 √ 
   

16 Gudang 2 √ 
   

17 R. Sirkulasi 1 √ 
   

18 Tempat Olahraga 3 √ 
   

19 R. OSIS 1 √ 
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20 R. Kegiatan Siswa 1 √ 
   

21 R. Menjahit 1 √ 
   

22 R. Otomotif 1 √ 
   

 

Adapun kurikulum lokal yang diterapkan di MTs dan MA Al-Qodiri 1 

Jember ini berbentuk beberapa program unggulan khusus sebagai pendukung 

pembelajaran, yakni: (1) Program Pengembangan Bahasa Arab (PPBA); (2) 

Program Kitab Kuning (Amsilati), dan (3) Program Al-Qur’an (Tartilul 

Qur’an). Bahkan peserta didik yang mengikuti program khusus itu dibimbing 

oleh guru tugas dari Al-Azhar University Cairo, Mesir. Dengan demikian, 

tidak heran jika selalu ada alumni dari MA Al-Qodiri 1 Jember yang 

mengikuti program unggulan tersebut yang diterima melanjutkan studi S1 di 

Al-Azhar University setiap tahunnya.24   

Dengan demikian, kemasyhuran madrasah di pesantren Nuris 1 Jember 

dan Al-Qodiri 1 Jember tidak dapat dilepaskan dari kontribusi elite pesantren 

sebagai kelompok orang yang menguasai dan mengajarkan ilmu agama di 

pesantren kepada para santri. Peranan elite pesantren diakui cukup efektif 

untuk pengembangan kurikulum lokal dan meningkatkan citra pesantren 

tersebut di mata masyarakat luas. Ketenaran pesantren biasanya berbanding 

lurus dengan nama besar kiainya terutama kiai pendiri pesantren sebagai elite 

utama. Partisipasi elite pesantren tidak hanya selaku guru yang mengajarkan 

agama tetapi juga menjadi figur pemimpin yang mampu mengarahkan para 

santri dan pendukungnya dalam menempuh jalan hidup dan kehidupan mereka 

sehari-harinya.  

                                                 
24 Ahmad Fikri (Guru di MA Al-Qodiri 1 Jember), wawancara, 10 Oktober 2018 
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Kiai tidak hanya dikategorikan sebagai elite agama, tetapi juga sebagai 

elite pesantren utama, yang memiliki otoritas tinggi dalam menyimpan dan 

menyebarkan pengetahuan serta berkompeten mewarnai corak dan bentuk 

kepemimpinan yang ada di pesantren.25 Kaum elite selalu mendapatkan 

tempat dalam ruang-ruang sosial, terutama dalam bidang pendidikan 

pesantren. Kemampuan dan pengalaman merupakan salah satu modal utama 

kaum elite dalam memengaruhi orang lain.  

Dalam sebuah komunitas selalu dijumpai satu kelompok individu yang 

memiliki pengaruh yang sering menentukan kehidupan dan perubahan 

komunitas tersebut, walaupun perubahan tidak sepenuhnya tergantung pada 

peran yang ia atau mereka mainkan. Satu individu atau sekelompok individu 

inilah yang lazim disebut elite.26 Dalam istilah Laswell, elite adalah mereka 

yang memiliki dan mendapatkan lebih dari apa yang dimiliki dan didapatkan 

oleh orang lain. Sementara, menurut Pareto, elite adalah mereka yang 

memiliki dan mendapatkan lebih dari apa yang dimiliki dan didapatkan oleh 

orang lain, ada yang memegang kekuasaan (governing elite) dan ada yang di 

luar kekuasaan (non governing elite).27 Berdasarkan kategori tersebut, penulis 

memfokuskan bahwa elite yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kiai 

                                                 
25 Tuner Bryan S, Sosiologi Islam: Suatu Analisa atas Tesis Sosiologi Weber (Jakarta: 

Rajawali, 1984), 168 
26 Sartono Kartodirdjo (ed.), Pesta Demokrasi di Pedesaan, (Yogyakarta: Aditya Media, 

1992), 131   
27 SP. Varma, Teori Politik Modern, (terj). Yohannes Kristiarto, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2007), 200. Mulanya teori “elite” lahir dari diskusi seru para ilmuwan sosial Amerika 

pada 1950-an, antara lain Schumpeter (ekonom), Lasswell (ilmuwan politik), dan J. Wirght Mills 

(sosiolog) yang melacak dari pemikir Eropa masa awal Fasisme, khususnya Vilfredo Pareto, 

Gaetano Mosca (Italia), Roberto Michels (Jerman), dan Jose Ortega Gasset (Spanyol).   
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sebagai elite utama serta keluarga, pengurus, dan kepala madrasah sebagai 

elite pendukung yang juga memiliki kekuasaan atas pesantren tersebut. 

Kiai merupakan elemen yang paling esensial. Mayoritas kiai di Jawa 

dan Madura beranggapan bahwa sebuah pesantren dapat diibaratkan sebagai 

suatu kerajaan kecil di mana kiai merupakan sumber mutlak dari kekuasaan 

dan kewenangan (power and authority) dalam kehidupan dan lingkungan 

pesantren. Meskipun kiai tinggal di pedesaan, mereka merupakan bagian dari 

kelompok elite dalam struktur sosial, politik dan ekonomi masyarakat. Para 

kiai yang memimpin pesantren besar telah berhasil memperluas pengaruhnya 

di wilayah negara, hasilnya mereka banyak yang diterima di elit nasional. 

 

B. Deskripsi Hasil Penelitian  

1. Model Dialektika Antara Elite Pesantren dan Pemerintah terkait 

Pengembangan Kurikulum Lokal Madrasah di Kabupaten Jember 
 

a. Kurikulum Inti Madrasah di Pesantren  

Lahirnya pesantren bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan pendidikan, tetapi juga sebagai pusat penyiaran agama Islam. 

Hal itu menjadi identitas pesantren pada awal pertumbuhannya, yaitu sebagai 

pusat penyebaran agama Islam, disamping sebagai sebuah lembaga 

pendidikan.28 Lebih dari itu, pesantren merupakan institusi sosial yang 

mengalami dialektika. Ini terjadi lantaran proses perubahan di dalam dan 

tuntutan dari luar pesantren. 

                                                 
28 M. Dawam Raharjo (ed), Pergaulan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah (Jakarta: 

P3M, 1985), vii 
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Salah satu komponen penting pada lembaga pendidikan yang 

digunakan sebagai acuan untuk menentukan isi dan proses pembelajaran, 

tolok-ukur keberhasilan dan kualitas hasil pendidikan adalah kurikulum.29 

Namun demikian, kurikulum seringkali tidak mampu mengikuti kecepatan laju 

perkembangan dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sebab 

pengembangan dan pembenahan kurikulum harus senantiasa dilakukan secara 

konsisten dan berkesinambungan. 

Implementasi Kurikulum 2013, beradasarkan Keputusan Menteri 

Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah dan 

ditindaklanjuti dengan adanya Surat Edaran Dirjen Pendis Nomor: 

SE/DJ.I/PP.00.6/1/2015, maka MI, MTs, dan MA di luar sasaran 

pendampingan, harus kembali menerapkan kurikulum 2006 atau KTSP untuk 

mata pelajaran umum dan tetap menerapkan Kurikulum 2013 untuk mata 

pelajaran PAI dan Bahasa Arab, dengan mengacu pada KMA Nomor 165 

Tahun 2014. Keputusan ini diambil sejak munculnya surat resmi yang 

dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 

179342/MPK/KR/2014 tanggal 5 Desember 2014 tentang penghentian 

pelaksanaan kurikulum 2013.  

Kurikulum KTSP 2006 itu sendiri berlaku berdasarkan Permendiknas 

Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi dan Permenag Nomor 2 Tahun 

2008 Tentang SKL dan Standar Isi PAI dan Bahasa Arab.30 Sedangkan 

implementasi Kurikulum 2013 berdasarkan Permendikbud Nomor 67 Tahun 

                                                 
29 Sarimuda Nasution, Kurikulum dan Pengajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 13 
30 Imam Bawani, Pedoman dan Implementasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (Surabaya: Departemen Agama Provinsi Jawa Timur, 2007), 

http://www.milanpulsa.sch.id/kma-nomor-165-tahun-2014-tentang-pedoman-kurikulum-2013-pai-dan-bahasa-arab-beserta-lampiranya/
http://www.milanpulsa.sch.id/kma-nomor-165-tahun-2014-tentang-pedoman-kurikulum-2013-pai-dan-bahasa-arab-beserta-lampiranya/
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2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD/MI dan KMA 

Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran PAI dan 

Bahasa Arab. Untuk menyusun struktur kurikulum kombinasi antara KTSP 

2006 untuk Mata Pelajaran umum dan kurikulum 2013 untuk  Mata Pelajaran 

PAI dan Bahasa Arab, maka yang dibutuhkan adalah Permendiknas Nomor 22 

Tahun 2006 dan KMA Nomor 165 Tahun 2014. 

Atas dasar regulasi tersebut, madrasah yang diselenggarakan oleh 

pesantren juga menerapkan kurikulum yang sama dengan kurikulum di 

madrasah atau madrasah lain yang telah dibakukan oleh Kementerian Agama 

dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Lembaga pendidikan formal lain 

yang diselenggarakan oleh pesantren, selain madrasah dan madrasah, 

kurikulumnya disusun oleh penyelenggara pesantren yang bersangkutan.  

Sebagaimana diungkapkan oleh Waka. Kurikulum MA Al-Qodiri 1 

Jember berikut ini,  

“Karena kami ini merupakan madrasah formal ya harus mengikuti 

kebijakan yang telah dirumuskan Kemenag, meskipun kami berada di 

bawah naungan pesantren. Namun, kami berbeda dengan madrasah di 

luar pesantren, karena ada beberapa kurikulum lokal ala pesantren 

yang kami terapkan.”31 

 

Berbeda pula dengan pesantren khalafiyah, pada pesantren salafiyah 

(yang tidak menyelenggarakan madrasah formal) tidak menerapkan kurikulum 

dalam pengertian seperti kurikulum pada pendidikan formal. Kurikulum pada 

pesantren salafiyah disebut manhaj, yang dapat diartikan sebagai arah 

pembelajaran tertentu. Manhaj pada pesantren salafiyah ini tidak dalam 

                                                 
31 Husnan Yasin (Waka Kurikulum MA Al-Qodiri), wawancara, 08 Oktober 2018  
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bentuk jabaran silabus, tetapi berupa funun kitab-kitab yang diajarkan pada 

para santri. Dalam pembelajaran yang diberikan kepada santri, pesantren 

menggunakan manhaj dalam bentuk jenis-jenis kitab tertentu dalam cabang 

ilmu tertentu. Kitab ini harus dipelajari sampai tuntas, sebelum dapat naik  

jenjang ke kitab lain yang lebih tinggi tingkat kesulitannya.  

Dengan demikian, masa tamat program pembelajaran tidak diukur 

dengan satuan waktu, juga tidak didasarkan pada penguasaan terhadap silabi 

topik-topik bahasan tertentu, tetapi didasarkan tamat atau tuntasnya santri 

mempelajari  kitab  yang  telah  ditetapkan.  Kompetensi standar bagi tamatan 

pesantren adalah kemampuan menguasai dalam memahami, menghayati, 

mengamalkan dan mengajarkan isi kitab tertentu yang telah ditetapkan. 

Kompetensi standar tersebut tercermin pada penguasaan kitab-kitab 

secara graduatif atau berurutan dari yang ringan sampai yang berat, dari yang 

mudah ke kitab yang lebih sulit, dari kitab tipis ke kitab yang beijilid-jilid. 

Kitab-kitab yang digunakan tersebut biasanya kitab-kitab kuning atau kutub 

al-salaf. Di kalangan pesantren sendiri, di samping istilah kitab kuning, 

beredar juga istilah kitab klasik untuk menyebut kitab yang sama. Kitab-kitab 

tersebut pada umumnya tidak diberi harakat, sehingga disebut juga kitab 

gundul. Ada juga yang disebut kitab kuno, karena rentang waktu sejarah yang 

sangat jauh sejak disusun dan diterbitkan sampai sekarang. 

b. Kurikulum Lokal Madrasah di Pesantren  

Sebagai respon dari bentuk perubahan kurikulum dan kebijakan 

pemerintah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka elite pesantren 
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harus bersedia menggeser orientasi untuk mampu melakukan kolaborasi 

kurikulum lokal yang selama ini berjalan di madrasah yang dinaunginya. 

Sehingga, perlu dilakukan proses dialektika antara elite pesantren Nuris 1 

Jember dan Al-Qodiri 1 Jember dengan pemerintah (dalam hal ini 

Kementerian Agama Kabupaten Jember), terkait dengan kolaborasi kurikulum 

lokal dan tuntutan kebijakan tersebut.  

Oleh karena itu, untuk mengatasi problematika yang dialami pesantren 

tersebut, KH. Muhyiddin Abdusshomad sebagai elite pesantren utama telah 

mendirikan dan mengasuh Pesantren Nuris I Antirogo Sumbersari Kabupaten 

Jember sejak tahun 1981. Pesantren Nuris 1 Jember yang saat ini mengelola 

beberapa lembaga pendidikan formal, antara lain: (1) MI “Unggulan”, (2) 

MTs “Unggulan”, (3) SMP Nuris, (4) MA “Unggulan”, (5) SMA Nuris, dan 

(6) SMK Nuris, yang di dalamnya telah menerapkan kurikulum lokal secara 

integral dengan pendidikan pesantren dan kurikulum formal. Selain itu, juga 

memiliki keunikan tersendiri dan menjadi unggulan di lembaga tersebut, 

sehingga dapat meningkatkan prestasi bagi para santri dan alumninya.32  

Kurikulum lokal yang telah diterapkan madrasah di Nuris 1 Jember 

dapat dibagi menjadi kurikulum lokal secara terstruktur dan tidak terstruktur. 

Kurikulum lokal yang terstruktur tampak dari beberapa program unggulan 

pesantren yang telah diformulasikan, seperti: (1) Madrasah Sains/M-Sains, (2) 

Seni, Keagamaan, dan Olahraga, dan (3) Pengembangan Bahasa Arab dan 

Inggris, (4) MHQ (Madrasah Huffadzul Qur’an), dan (5) MPKiS (Manajemen 

                                                 
32 Dokumentasi di Yayasan Pesantren Nuris 1 Jember, 05 November 2018 
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Pengembangan Kitab Kuning); dan (6) Program Go International dan NSEP 

(Nuris Student Exchange Programme).33 Sedangkan kurikulum lokal yang 

tidak terstruktur yaitu memasukkan muatan Aswaja (NU) pada setiap materi 

pelajaran di semua jenjang pendidikan, serta mengamalkan tradisi Aswaja 

dalam kegiatan sehari-hari.34 

Berdasarkan hasil penelitian, misalnya kekhasan pengembangan 

Pengembangan Bahasa Arab dan Inggris di MA “Unggulan” Nuris 1 Jember, 

yakni terdapat dua klasifikasi dalam program, yaitu: program pembelajaran 

Bahasa Arab dan Inggris secara umum, serta program pembelajran Bahasa 

Arab dan Inggris secara khusus. Program pembelajaran Bahasa Arab dan 

Inggris secara umum sebagaimana termaktub dalam kurikulum inti yakni 

program pembelajaran yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik karena 

merupakan kegiatan wajib. Sedangkan, program pembelajaran Bahasa Arab 

dan Inggris secara khusus yaitu bagi mereka yang ingin lebih mendalami 

Bahasa, yang diberi nama program Pengembangan Bahasa Arab dan Inggris 

(PBAI).  

Tidak hanya Bahasa Arab dan Inggris saja, ada beberapa program 

tambahan khusus lain yang bisa dipilih oleh peserta didik sesuai dengan minat 

mereka. Program khusus tersebut antara lain: Manajemen Pengembangan 

Kitab Kuning (MPKiS), Madarasah Sains (M. Sains), Madrasah Huffadzul 

                                                 
33 Dokumentasi di Yayasan Pesantren Nuris 1 Jember, 05 November 2018  
34 Observasi Kondisi Pendidikan Pesantren Nuris 1 Jember, 07 November 2018 
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Qur’an (MHQ), dan Program Go International dan Nuris Student Exchange 

Programme (NSEP).35  

Misalnya, dalam rangka mengembangkan kemampuan berbahasa 

Arab, program khusus Bahasa Arab memiliki dua kegiatan inti. Kegiatan inti 

pertama, peserta didik diwajibkan menghafalkan minimal 5 mufrodat setiap 

harinya untuk kemudian disetorkan kepada pengurus di setiap kelompoknya. 

Mufrodat-mufrodat tersebut di tempelkan di papan pengumuman khusus dan 

setiap harinya diganti dengan mufrodat yang baru oleh pengurus. Kegiatan ini 

untuk meningkatkan penguasaan mufrodat para santri. Kegiatan inti kedua, 

guru Bahasa Arab dan para pengurus kelompok mengadakan kegiatan 

pembinaan khusus yang diadakan dua kali dalam seminggu. Jika pada 

kegiatan yang sebelumnya menekankan pada penguasaan mufrodat, pada 

kegiatan yang kedua ini lebih menekankan pada penguasaan muhaddastah 

(percakapan) dalam berbagai konteks pembicaraan. Setiap pertemuan, peserta 

didik diwajibkan menghafal sebuah percakapan bertema khusus yang telah 

ditentukan. Dalam kegiatan pembinaan ini, peserta didik diberi buku pedoman 

khusus yang di dalamnya berisi percakapan dengan berbagai tema yang 

berbeda yang biasa digunakan.  

Selain kedua kegiatan inti tersebut, masih ada satu kegiatan lagi yang 

juga sangat menunjang dalam meningkatkan penguasaan berbahasa Arab. 

Kegiatan tersebut yaitu setiap peserta didik yang mengikuti program khusus 

Bahasa Arab diwajibkan menggunakan Bahasa Arab sebagai bahasa sehari-

                                                 
35 Disadur dari http://pesantrennuris.net/sejarah-ma-unggulan-nuris-jember/, 03/10/2018 

http://pesantrennuris.net/sejarah-ma-unggulan-nuris-jember/
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hari ketika sedang berkomunikasi dengan sesama anggota program tersebut. 

Dan jika ada peserta didik yang melanggar atau tidak menaati peraturan ini, 

akan dikenakan sanksi yakni disuruh menggunakan tanda khusus selama 

jangka waktu tertentu dan menghafal mufrodat tambahan. Dengan 

diberlakukannya peraturan ini, diharapkan keterampilan berbicara (maharotul 

kalam) peserta didik semakin meningkat dan menjadi lebih baik. Namun, yang 

awalnya penerapan hukuman ini berjalan lancar dan sangat tertib, akan tetapi 

karena semakin banyaknya peserta didik yang melanggar setiap harinya, 

sekarang peraturan ini sulit untuk diterapkan secara maksimal.36   

Sedangkan, kekhasan penerapan kurikulum lokal berupa program 

unggulan di MTs dan MA Al-Qodiri 1 Jember yang notabene merupakan 

madrasah di bawah naungan pesantren, maka pihak madrasah selalu 

berkoordinasi dengan dewan pengasuh untuk mensinergikan antara kurikulum 

dan jadwal kegiatan terkait pelaksanaan kurikulum lokal di madrasah dan di 

pesantren, supaya tidak saling timpang tindih atau malah mengganggu salah 

satunya. Hal itu dilakukan supaya menciptakan lingkungan akademik 

dijalankan secara integratif antara madrasah dan pesantren. Atas usulan elite 

pesantren, di MTs dan MA Al-Qodiri 1 Jember juga dibentuk beberapa 

program unggulan khusus sebagai pendukung pembelajaran, yakni: (1) 

Program Pengembangan Bahasa Arab (PPBA); (2) Program Kitab Kuning 

(Amsilati), dan (3) Program Al-Qur’an (Tartilul Qur’an). Bahkan peserta didik 

yang mengikuti program khusus itu dibimbing oleh guru tugas dari Al-Azhar 

                                                 
36 Gus Robith Qoshidi (Dewan Pengasuh Pesantren Nuris 1 Jember), wawancara, 30 

September 2018   
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University Cairo, Mesir. Dengan demikian, tidak heran jika selalu ada alumni 

dari MA Al-Qodiri 1 Jember yang mengikuti program unggulan tersebut yang 

diterima melanjutkan studi S1 di Al-Azhar University setiap tahunnya.37   

Kurikulum madrasah di Nuris 1 Jember dan Al-Qodiri 1 Jember yang 

diterapkan sangat padat dengan muatan agama, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, 

serta pembelajaran yang intensif dengan sistem asrama (pesantren). Program 

yang diusung adalah program tafaqquh fi al-din (pendalaman ilmu agama). 

MTs dan MA “Unggulan” Nuris 1 Jember dan Al-Qodiri 1 Jember merupakan 

lembaga pendidikan formal berbasis pesantren yang berperan sebagai 

penyambung ‘tradisi pesantren’ yang tujuannya adalah untuk ber-tafaqquh 

fiddin, dengan trade mark dan unsur utamanya adalah mengkaji kitab kuning. 

Keunikannya, pada program unggulan di kedua lokasi tersebut adalah 

mendesain kurikulum lokal untuk program keagamaaan menjadi 70% ilmu 

agama, dan 30% ilmu umum. Kekhasan kurikulum lokal ini tampak pada 

struktur kurikulum yang mengajarkan ilmu-ilmu agama dengan porsi yang 

lebih banyak daripada ilmu umum. Pelajaran agama Islam yang berbasis kitab 

kuning itu terdiri dari mata pelajaran Aqidah Akhlak, Qur’an Hadits, ilmu 

Tafsir, ilmu Hadits, Fiqih, Ushul Fiqih, Tasawwuf, Sejarah Peradaban Islam, 

dan Bahasa Arab. Dan sisanya adalah ilmu umum meliputi Pendidikan 

Kewarganegaraan, IPS, IPA, Bahasa Indonesia, Matematika, Pendidikan 

Jasmani, TIK, Kesenian, dan Bahasa Inggris.  

 

                                                 
37 Ahmad Fikri (Guru di MA Al-Qodiri 1 Jember), wawancara, 10 Oktober 2018 
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c. Dialektika Elite Pesantren dan Elite Pemerintah terkait Integrasi 

Kurikulum Lokal Madrasah di Pesantren  
 

1) Dialektika terkait Perencanaan Kurikulum Lokal Madrasah di Pesantren 

Madrasah di pesantren Nuris 1 Jember dan Al-Qodiri 1 Jember 

merupakan salah satu bentuk sistem pendidikan yang sudah membuka diri 

terhadap perubahan, karena kebutuhan zaman dan karena semakin 

berkembangnya pemikiran rasional. Tuntutan ini di antaranya berupa 

kebutuhan ijazah formal yang secara legal diakui oleh pemerintah.  

Formalisme ini tidak dimiliki oleh pesantren ketika hanya mengandalkan 

mata pelajaran kitab-kitab salaf yang notabene-nya lebih memuat materi 

keagamaan saja. Akibatnya lulusan pesantren kesulitan apabila ingin 

berkiprah atau bekerja pada instansi pemerintah, lembaga pendidikan  formal,  

dan lembaga atau perusahaan serta lembaga-lembaga lain yang mensyaratkan 

adanya ijazah formal. 

Kedua pesantren tersebut menerapkan model pendidikan madrasah 

dalam satu atap sebagai lembaga pendidikan formal. Integrasi kurikulum 

madrasah formal (kurikulum nasional) dikolaborasikan dengan kurikulum 

lokal khas pesantren. Kepala MA “Unggulan” Nuris 1 Jember mengemukakan 

awal penerapan kurikulum terpadu sebagai berikut: 

“Pada mulanya pesantren ini berdiri sebagai tempat belajar para santri 

diniyah santri kalong sekitar pesantren, lambat laun mulai berkembang 

mengadopsi sistem pendidikan madrasah/madrasah, hingga akhirnya 

berdiri MTs dan MA dengan tetap mempertahankan kurikulum 

lokalnya sekaligus menerapkan kurikulum nasional.”38  

 

                                                 
38 Balqis Al-Humairo (Kepala MA Nuris 1 Jember), wawancara, 13 November 2018 
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Seperti juga yang disampaikan oleh Waka. Kurikulum di MTs Al-

Qodiri 1 Jember bahwa pendidikan pesantren tidak bisa lepas dari nilai historis 

yang menaunginya, seperti pada kutipan wawancara berikut,  

“Kurikulum pondok sudah dimulai dari berdirinya pondok sejak 1987, 

dengan sistem pembelajaran Kitab Kuning saja. Sesuai perkembangan 

bahwa pendidikan juga membutuhkan legalitas secara nasional maka 

pada tahun 1997 diresmikan MTs Al-Qodiri 1 Jember yang ditetapkan 

untuk menerapkan kurikulum Kemenag sesuai dengan ketentuan yang 

telah ada dan mulailah sistem kurikulum terpadu dijalankan.”39 

 

Proses penetapan kurikulum terintegrasi atas keduanya, berdasarkan 

penyelenggaraan pendidikan nasional yang mewajibkan setiap 

madrasah/madrasah menyusun standar kurikulum sesuai Undang-Undang RI 

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan 

Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar  Nasional Pendidikan, 

serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP). Untuk memenuhi amanat kebijakan tersebut, maka 

madrasah di Nuris 1 Jember dan Al-Qodiri 1 Jember memandang perlu 

untuk mengembangkan kurikulum nasional yang tidak mengesampingkan 

kurikulum yang telah dijalankan sejak lama. Dialektika pengembangan 

kurikulum terpadu tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut ini. 

                                                 
39 Suhartadi (Waka. Kurikulum MTs Al-Qodiri 1 Jember), wawancara, 16 Oktober 2018  

http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintah
http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintah
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Standar_Nasional_Pendidikan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Standar_Nasional_Pendidikan&action=edit&redlink=1
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Gambar 4.4. Dialektika Pengembangan Kurikulum Madrasah 

di Pesantren Nuris 1 Jember dan Al-Qodiri 1 Jember  

 

Kurikulum inti yang diterapkan di madrasah Nuris 1 Jember dan Al-

Qodiri 1 Jember sebenarnya hampir sama dengan sistem pendidikan madrasah 

pada  umumnya, hanya saja ditambah dengan beberapa Program Unggulan 

yang ditetapkan menjadi kekhasan lokal yang malah mendukung kurikulum 

nasional tersebut serta memfasilitasi pengembangan bakat masing-masing 

santri. Bentuk kurikulum lokal yang diterapkan di Nuris 1 Jember, yakni: (1) 

Madrasah Sains/M-Sains, (2) Seni, Keagamaan, dan Olahraga, dan (3) 

Pengembangan Bahasa Arab dan Inggris, (4) MHQ (Madrasah Huffadzul 

Qur’an), dan (5) MPKiS (Manajemen Pengembangan Kitab Kuning); dan (6) 

Program Go International dan NSEP (Nuris Student Exchange Programme). 

Sedangkan yang ada di madrasah Al-Qodiri 1 Jember, seperti: (1) Program 

Kitab Kuning (Amsilati), (2) Program Al-Qur’an (Tartilul Qur’an), (3) 

Program Bahasa Inggris (IEC Program), dan (4) Program Bahasa Arab 
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(PPBA). Serta ditambah dengan internalisasi nilai-nilai Aswaja pada setiap 

materi pelajaran di semua jenjang pendidikan. 

Perencanaan kurikulum merupakan tahapan menentukan tujuan sesuai 

visi dan misi madrasah. Usaha ini sebagai langkah menentukan perencanaan 

kurikulum terpadu secara tepat. Kurikulum direncanakan secara terintegrasi 

pada setiap cakupan materi pembelajaran karena persiapan berbanding lurus 

dengan keberhasilan mengajar. Seperti yang di sampaikan oleh Waka 

Kurikulum di MA Al-Qodiri 1 Jember,  

“Keduanya (kurikulum nasional dan kurikulum lokal) tidak 

direncanakan secara terpisah, namun terintegrasi baik materi pondok 

dan materi madrasah, baik materi kurikulum inti dan program-program 

unggulan. Begitu juga dengan di MA Al-Qodiri ini direncanakan 

secara terpadu disesuaikan dengan standar Kemenag RI.”40 

 

Langkah penyusunan muatan kurikulum ditetapkan oleh tim internal 

merupakan terusan dari amanah kiai sebagai elite pesantren utama 

sebagaimana kurikulum telah berjalan pada awal berdirinya pesantren. 

Kebijakan ini berjalan di bawah kontrol elite pesantren pendukung (keluarga 

dalem) serta kepala madrasah yang diberikan wewenang terhadap pengelolaan 

madrasah. Tim internal ini bertugas mengkoordinasi kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan mata pelajaran yang bersangkutan.  

Penyusunan kurikulum berdasarkan berjalannya waktu berkaitan 

dengan dialektika tentang dualisme kurikulum pesantren dan madrasah dengan 

kebijakan pemerintah. Menimbang adanya kebutuhan pendidikan sebagai 

upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan yang tercermin dari peningkatan 

                                                 
40 Husnan Yasin (Waka Kurikulum MA Al-Qodiri), wawancara, 08 Oktober 2018  
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prestasi peserta didik, madrasah di Nuris 1 Jember dan Al-Qodiri 1 Jember 

menetapkan tim pengembang kurikulum lokal. Tim ini dibentuk sebagai 

langkah mempermudah penyusunan kurikulum terpadu meliputi substansi 

materi pembelajaran, penyusunan silabus, penyusunan bahan-bahan 

pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, memaksimalkan 

pemakaian sarana/prasarana belajar, memanfaatkan sumber belajar dan 

pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan yang tepat 

antar substansi. 

Menurut Kepala MA “Unggulan” Nuris 1 Jember menyatakan bahwa: 

“Tim internal yang dibentuk untuk mengembangkan kurikulum, serta 

menyiapkan materi pembelajaran sesuai dengan Standar Isi nasional 

dan dikolaborasikan dengan program-program kurikulum lokal. 

Semuanya sudah memenuhi standar minimal yang ditetapkan bahkan 

sudah lebih, dengan pedoman buku yang berbeda dengan madrasah 

lain hanya saja disampaikan dengan bahasa aslinya Arab khususnya 

agama dan bahasa (Arab dan Inggris)”.41 

 

Materi dalam lingkup pelajaran kurikulum madrasah di Nuris 1 Jember 

dan Al-Qodiri 1 Jember disusun dan ditetapkan sebagaimana yang terdapat 

didalam standar kurikulum Kemenag dan kurikulum lokal pesantren. Waka   

Kurikulum MA Al-Qodiri 1 Jember menjelaskan sebagai berikut,  

“Dalam pemilihan materi pelajaran tetap disesuaikan dengan 

kurikulum Kemenag sesuai dengan SK dan KD dan dintegrasikan 

dengan kurikulum lokal yang ada. Jadi materi kurikulum disini tinggal 

diadaptasikan dan materi yang diberikan disesuaikan dengan visi dan 

misi pondok pesantren.”42 

 

Dengan demikian, peran tim pengembang kurikulum ini sangat penting 

sebagai pengamat dalam pembelajaran dan pengembang materi kurikulum itu 

                                                 
41 Balqis Al-Humairo (Kepala MA Nuris 1 Jember), wawancara, 13 November 2018 
42 Husnan Yasin (Waka Kurikulum MA Al-Qodiri 1 Jember), wawancara, 08 Oktober 2018  
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sendiri. Di balik pentingya peran tim ini dalam membuat program-program 

perencanaan dan penentuan materi, masih terdapat permasalahan pada 

kegiatan koordinasi yang belum berjalan secara berkala, dikarenakan 

kesibukan setiap guru. Kegiatan koordinasi internal berjalan tidak jelas dan 

kurang terorganisir dan secara eksternal madrasah seharusnya berperan aktif 

mencari informasi serta menjalin kerjasama antar guru mata pelajaran dan 

mengikuti kegiatan di luar madrasah yang diadakan oleh Kementerian Agama. 

2) Dialektika terkait Pelaksanaan Kurikulum Lokal Madrasah di Pesantren 

Proses implementasi kurikulum dimulai dari perencanaan yang tertata 

secara materi menjadi modal awal dalam melaksanakan pembelajaran baik di 

dalam kelas ataupun di luar kelas. Menurut Kepala MTs “Unggulan” Nuris 1 

Jember bahwa materi berpengaruh terhadap pemahaman siswa,  

“Sudah tidak ada yang dominan dari salah satunya. Seperti pondok 

yang menonjolkan agama atau madrasah yang menonjolkan pelajaran 

umum. Dengan perpaduan ini harapan siswa mampu mengikuti, 

memahami dan mengamalkan ilmu yang dimilik.”43 

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh guru Fiqih di MTs Al-Qodiri 1 

Jember bahwa pembelajaran yang sudah ada di madrasah ini sudah 

disesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ada pada 

standar isi kurikulum nasional. Namun, agar tidak kehilangan jadi dirinya 

madrasah tetap mempertahankan kurikulum lokal, misalnya menggunakan 

bahasa Arab sebagai pengantar dalam pembelajaran.44 

                                                 
43 Nyai. Hodaifah (Kepala MTs “Unggulan” Nuris 1 Jember), wawancara, 19 November 

2018 
44 Moh. Wasis, (Guru Fiqih di MTs Al-Qodiri 1 Jember), wawancara, 18 Oktober 2018  
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Khususnya kegiatan pembelajaran yang berlangsung pada kelas-kelas 

unggulan, materi yang diajarkan kepada siswa dengan menggunakan 

pengantar bahasa Arab dan Inggris dimulai dari kelas X MA sampai dengan 

XII, sedangkan pada kelas VII MTs masih menggunakan semua pelajaran Non 

Bahasa Arab dan Inggris disampaikan dengan bahasa Indonesia. Pada 

pelajaran pesantren baik agama dan bahasa diajarkan sesuai dengan acuan 

kurikulum yang diadaptasikan pada kesesuaian madrasah dan kelompok mata 

pelajaran Bahasa Arab. Mata pelajaran umum tidak mengalami perubahan 

namun disesuaikan pada kurikulum Kemenag.  

3) Dialektika terkait Evaluasi Kurikulum Lokal Madrasah di Pesantren 

Evaluasi menjadi bagian penting dalam pengembangan kurikulum, 

langkah ini sebagai pengukur sejauh mana efektifitas penerapan kurikulum di  

madrasah. Upaya agar mampu mencapai keberhasilan tersebut, Waka 

Kurikulum selalu mengadakan koordinasi dengan guru, waki kelas, kepala 

madrasah, serta mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Kemenag, agar 

mampu mengembangkan pembelajaran yang efektif sehingga mampu 

mencetak siswa sesuai dengan visi madrasah. Terkait dengan hal ini, Kepala 

MA “Unggulan” Nuris 1 Jember mengatakan,  

“Sistem evaluasi yang digunakan hanya menggunakan peran guru 

sebagai pengukur keberhasilan implementasi kurikulum, partisipasi 

guru dalam pembelajaran menghasilkan data sebagai pengambilan 

keputusan. Program yang jelas menjadi salah satu hal penting guna 

melakukan evaluasi yang baik. Program jangka pendek, menengah, 

dan panjang sebagai obyek evaluasi pengambilan keputusan.”45 

 

                                                 
45 Balqis Al-Humairo (Kepala MA Nuris 1 Jember), wawancara, 13 November 2018  
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Ujian semester merupakan bentuk evaluasi sebagai kegiatan 

pengukuran kemampuan siswa dalam mencapai standar ketuntasan belajar. 

Ketuntasan belajar siswa harus mampu menguasai teori dan praktek semua 

kelompok mata pelajaran. Acuan pokok dalam mencapai ketuntasan belajar 

siswa mampu melebihi nilai KKM. Hasil penelitian menemukan, secara umum 

ada tiga sistem evaluasi yang digunakan madrasah di Nuris 1 Jember dan Al-

Qodiri 1 Jember, yaitu: 

a) Ujian tulis: materi yang diujikan merupakan seluruh pelajaran yang 

diajarkan di dalam kelas. Tujuan ujian ini sebagai pengukuran sejauh mana 

siswa menguasai materi yang telah disampaikan selama satu semester 

ditanyakan dalam bentuk pertanyaan tertulis 

b) Ujian  lisan:  materi  yang  diujikan  merupakan  pelajaran  bahasa  dan 

agama yang dibagi menjadi tiga ranah, yaitu: Bahasa Arab, Bahasa Inggris 

dan Ibadah termasuk didalamnya ujian praktik. Tujuan dari ujian ini siswa 

mampu menguasai teori dan praktik. 

c) Ujian Praktik: selain yang tercantum didalam ujian lisan, mata pelajaran 

diujikan pada Ujian Akhir Madrasah mengikuti kebijakan Kemenag. 

Pelaksanaan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) 

dan Ujian Nasional (UN) bagi siswa kelas IX MTs dan XII MA mengikuti  

kebijakan Kemenag. Selain menjalankan ujian secara nasional siswa juga tetap 

diwajibkan mengikuti ujian pelajaran pondok pesantren baik tertulis maupun 

lisan yang merupakan serangkaian kegiatan ujian akhir madrasah. 
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Kurikulum terpadu merupakan hasil penyatuan dari dua kurikulum 

berbeda yang terintegrasi dalam satu sistem pendidikan yaitu madrasah. 

Dengan evaluasi terhadap isi kurikulum maka madrasah mampu membuat 

keputusan untuk mengembangkan program-program peningkatan kompetensi 

siswa. Mengenai hal itu, Kepala MA Al-Qodiri 1 Jember mengatakan: 

“Kurikulum terpadu ini lebih berat tantangannya dalam menerapkan 

agar tetap berjalan selaras dengan kurikulum nasional. Penyusunan 

standar materi berdasarkan buku dari Kemenag namun madrasah ini 

harus menyesuaikan materi dengan buku yang berbahasa Arab.”46 

 

Cakupan mata pelajaran kurikulum terpadu yang ada di madrasah 

Nuris 1 Jember dan Al-Qodiri 1 Jember ini lebih komplek dibanding 

kurikulum Kemenag. Menyelaraskan setiap materi-materi pelajaran yang 

terdapat dalam kurikulum lokal terhadap kurikulum Kemenag bukan saja 

berdasarkan buku panduan namun harus selaras dengan visi-misi pesantren 

dan madrasah secara keseluruhan. 

Dalam mencapai tujuan pendidikan guna meningkatkan prestasi 

madrasah, kegiatan evaluasi secara menyeluruh dilakukan dengan 

mengadakan evaluasi pengembangan kurikulum secara intern. Aspek evaluasi 

kurikulum internal yang dilakukan meliputi: 

a) Evaluasi Program: perbaikan program sebagai masukan dalam 

mengembangkan kurikulum agar mampu mencapai tujuan. Dalam 

implementasinya isi kurikulum merupakan satuan dari program yang di 

dalamnya meliputi struktur, komposisi, jumlah mata pelajaran, alokasi 

waktu yang disusun oleh tim internal madrasah. 

                                                 
46 Gus Helmi Emha (Kepala MA Al-Qodiri 1 Jember), wawancara, 02 Oktober 2018  
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b) Evaluasi   strategi   pembelajaran:   kegiatan   ini   dilakukan   oleh   kepala 

madrasah sebagai supervisi. Kepala madrasah menjalankan kegiatan 

supervisi terhadap guru dengan pedoman pelaksanaan yang terdiri dari: 

proses pembelajaran, penilaian, administrasi guru, dan sumber belajar. 

c) Evaluasi Kriteria Ketuntasan Belajar: kegiatan dilakukan oleh guru dan 

tim pengembang internal dalam menilai ketercapaian siswa terhadap 

indikator dan kriteria yang ditentukan. Kriteria ketuntasan belajar 

ditetapkan sesuai dengan tujuan untuk menentukan sejauh mana siswa 

menguasai materi agar mampu mencapai KKM. 

Khusus untuk evaluasi pada program unggulan yang ada di madrasah 

Nuris 1 Jember dan Al-Qodiri 1 Jember lebih ketat lagi ketimbang evaluasi 

pada kelas kurikuler pada umumnya. Model evaluasi yang dilakukan pada 

program-program unggulan, lebih pada uji praktek skill (keterampilan) 

berbahasa Arab, Inggris, dan penguasaan kitab kuning.  

Aspek-aspek tersebut merupakan bagian penting dalam evaluasi 

kurikulum, dengan evaluasi yang baik maka akan menghasilkan pembelajaran 

yang efektif. Dalam melaksanakan kurikulum terpadu, tim pengembang 

kurikulum sebagai pemantau berlangsungnya pembelajaran, dan Waka. 

kurikulum melakukan evaluasi memperbaiki kekurangan dalam pembelajaran. 

Waka. Kurikulum MTs “Unggulan” Nuris 1 Jember menjelaskan sebagai 

berikut,  

“Tindak lanjut setelah adanya evaluasi yaitu perbaikan pembelajaran 

baik secara materi, media, strategi pembelajaran, dan administrasi 

guru. Pengembangan kurikulum secara menyeluruh menjadi target 

utama dalam pendidikan pondok dan madrasah. Tindak lanjut sarana 
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yakni perbaikan sarana pendukung pembelajaran segera memperbaiki 

jika ada kerusakan dan masalah. Tindak lanjut pembelajaran, guru 

memberikan tindak lanjut bagi siswa yang tidak memenuhi standar 

nilai KKM yaitu remidial hingga siswa mencapai nilai tersebut.”47 

 

Dalam mengembangkan kurikulum, Kepala Madrasah berperan 

sebagai supervisor terhadap guru dalam mengembangkan pembelajaran 

kurikulum terpadu. Berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran yang telah 

dilakukan, guru merancang tindak lanjut perbaikan pembelajaran terhadap 

siswa. Kepala MA Al-Qodiri 1 Jember menyampaikan waktu koordinasi 

sebagai tidak lanjut evaluasi. Evaluasi telah berjalan dengan baik dalam artian 

sudah ada kontrol dan waktu pasti kapan evaluasi dilaksanakan. Ada beberapa 

jenis evaluasi sebagai pendukung terlaksananya evaluasi di madrasah seperti 

evaluasi mingguan, bulanan, semesteran, dan tahunan. 

Evaluasi mingguan berjalan secara rutin, dilaksanakan di tingkat 

madrasah pada akhir pekan pembelajaran dengan agenda mengatasi 

permasalahan terhadap pelaksanaan kurikulum tiap kompetensi dasar. 

Evaluasi bulanan berlangsung pada awal bulan dengan melaksanakan 

pemeriksaan terhadap program-program kegiatan yang telah dilaksanakan dan 

yang akan dilaksanakan secara umum. Pada evaluasi bulanan ini, semua guru 

madrasah di semua jenjang berkumpul bersama kiai dan elite pesantren lain. 

Evaluasi semesteran berjalan setelah berlangsungnya ujian semester 

ganjil/genap dengan agenda persiapan pembelajaran dan evaluasi hasil belajar 

                                                 
47 Wahyutini Ekowati (Waka. Kurikulum MTs “Unggulan” Nuris 1 Jember), wawancara, 

07 November 2018   
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selama satu semester. Evaluasi tahunan berlangsung pada awal tahun 

pembelajaran dengan agenda persiapan KBM.  

Evaluasi telah berjalan disesuaikan pada waktu yang telah ditetapkan 

secara berkala sebagai langkah mempermudah berjalannya evaluasi kurikulum 

terpadu yang dijalankan. Kegiatan evaluasi mingguan sampai dengan tahunan 

di jalankan oleh pihak madrasah, yaitu: 

a) Evaluasi Mingguan (dilaksanakan bersama Kepala Madrasah, Tata Usaha, 

Waka, Wali Kelas, dan para guru) 

b) Evaluasi Bulanan (dilaksanakan bersama Kiai, Pengurus Pesantren, Kepala 

Madrasah, Tata Usaha, Waka, Wali Kelas, dan para guru) 

c) Evaluasi Semester (dilaksanakan bersama Kepala Madrasah, Tata Usaha, 

Waka, Wali Kelas, para guru, komite, dan orangtua siswa)  

d) Evaluasi Tahunan (dilaksanakan bersama Kiai, Pengurus Pesantren, 

Kepala Madrasah, Tata Usaha, Waka, Wali Kelas, para guru, dan komite) 

Tim pengembang kurikulum yang terdiri dari para elite pesantren 

sebagai pengarah, serta pelaksana diantaranya: Kepala Madrasah, Pengurus 

Pesantren, Waka Kurikulum, dan Perwakilan Komite Madrasah, menjadi 

penilai keseluruhan keberhasilan berjalannya kurikulum terpadu selama satu 

tahun dan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan internal dan eksternal 

madrasah sesuai kondisi lingkungan. Tim ini disusun sebagai langkah 

mempertahankan ciri khas dan mengembangkan menjadi lebih baik namun 

peran tim pengembang kurikulum ini belum dapat berjalan maksimal sesuai 

dengan harapan. 



117 

 

 

 

2. Faktor Penghambat Dialektika Elite Pesantren dan Pemerintah terkait 

Pengembangan Kurikulum Lokal Madrasah di Kabupaten Jember 
 

a. Pedoman atau Juknis yang kurang jelas  

Dengan adanya pengembangan kurikulum lokal madrasah di pesantren 

Nuris 1 Jember dan Al-Qodiri 1 Jember yang notabene menjadi keunggulan 

dan ciri khas pada masing-masing madrasah tersebut, kerapkali malah dinilai 

melanggar standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya ketika 

adanya supervisi berkala serta akreditasi, karena dianggap tidak sama dengan 

pedoman yang seharusnya dan madrasah pada umumnya. Sebagaimana 

diungkapkan oleh kepala MA Al-Qodiri 1 Jember berikut,  

“ketika pengawas melakukan supervisi, seringkali menyalahkan 

program-program lokal yang kami selenggarakan, karena mungkin 

menurutnya tidak ada kisi-kisi atau pedomannya. Padahal kami tidak 

mengubah aspek kurikulum inti yang dicanangkan oleh Kemenag. 

Kami hanya menambah program-program unggulan.”48 

 

Meskipun kurikulum madrasah telah diatur dalam PMA No. 165 

Tahun 2014 tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 PAI dan Bahasa 

Arab; serta PMA No. 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah, namun 

menurut keterangan dari elite pesantren dan para pengelola madrasah di Nuris 

1 Jember dan Al-Qodiri 1 Jember, belum adanya detail pentunjuk teknis 

tentang integrasi kurikulum lokal dan kurikulum nasional tersebut, sehingga 

sering kali terjadi mis-komunikasi antara pihak elite pesantren dengan pihak 

Kementerian Agama Kabupaten Jember serta lembaga-lembaga formal di luar 

pesantren. Kepala MA Al-Qodiri 1 Jember mengatakan bahwa,  

                                                 
48 Gus Helmi Emha (Kepala MA Al-Qodiri 1 Jember), wawancara, 02 Oktober 2018 
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“Petunjuk teknis tentang pengaturan kurikulum madrasah yang di 

dalam pesantren sebenarnya masih belum jelas, sehingga sering terjadi 

mis-komunikasi antara kami, dan Kementerian Agama Kabupaten 

Jember, serta lembaga pendidikan formal lain. Hal itu, disebabkan 

kurangnya pemahaman tentang pentingnya kurikulum lokal dan 

program unggulan di pesantren.49 

 

Kepala MTs “Unggulan” Nuris 1 Jember juga mengungkapkan bahwa,  

“Ketidak-jelasan itu terkait dengan porsi pembagian jam antara 

struktur mata pelajaran dari pusat (kurikulum nasional) dengan mata 

pelajaran tambahan (kurikulum lokal). Karena terkadang pengawas 

madrasah (Kasi. PENMA Kemenag Jember) malah menyalahkan jika 

merubah, mengurangi, atau menambah jumlah alokasi waktu yang 

telah tercantum dalam struktur itu.”50  

 

Jadi, tampak bahwa hambatan utama terkait dengan kurang lengkapnya 

petunjuk teknis ini terkait dengan proses integrasi antara kurikulum lokal dan 

kurikulum nasional. Secara teknis, khususnya masalah pembagian atau 

perubahan alokasi waktu setiap mata pelajaran dari struktur kurikulum yang 

telah ditetapkan pemerintah, karena bagaimana pun juga jika menambah 

beberapa program unggulan atau mata pelajaran khusus (kurikulum lokal), 

pilihannya adalah mengurangi jam pelajaran pada kurikulum nasional atau 

menambah jam pelajaran supaya tidak mengurangi struktur yang ada. 

b. Evaluasi kurikulum lokal secara mandiri 

Evaluasi khusus kurikulum atau program unggulan lokal yang 

diterapkan secara mandiri oleh madrasah di Nuris 1 Jember dan Al-Qodiri 1 

Jember, di samping sebagai keunikan dibanding dengan lembaga-lembaga 

pendidikan lainnya. Namun, juga dapat dikatakan sebagai hambatan tersendiri, 

karena disebutkan dalam PP No. 19 Tahun 2005 jo PP No. 32 Tahun 2013 

                                                 
49 Gus Helmi Emha (Kepala MA Al-Qodiri 1 Jember), wawancara, 02 Oktober 2018  
50 Nyai. Hodaifah (Kepala MTs “Unggulan” Nuris 1 Jember), , wawancara, 19 November 

2018  
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tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 63 Ayat (1) disebutkan, “Penilaian 

pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: (a) 

Penilaian hasil belajar oleh pendidik; (b) Penilaian hasil belajar oleh satuan 

pendidikan; dan (c) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.” Menanggapi hal 

tersebut, Kepala MA “Unggulan” Nuris 1 Jember beragumen sebagai berikut,  

“Evaluasi pembelajaran yang paling utama itu seharusnya dilakukan 

oleh para guru masing-masing, karena yang mengetahui kondisi 

materi, santri, dan lingkungan ya gurunya sendiri. Meski demikian, 

kami tidak mengurangi derajat kualitas tes diujikan.”51  

 

Karena kurangnya pedoman atau Juknis dari Kemenag tersebut, 

sehingga khusus kurikulum lokal ini tidak adanya ujian akhir dari pihak 

Kemenag. Jadi, program khusus ini diuji secara lokal dan diberi raport 

tersendiri. Ada sebagian siswa yang kurang termotivasi untuk belajar dengan 

benar materi kurikulum lokal ini adalah karena tidak dimasukkannya dalam 

Ujian Akhir Madrasah, atau pra syarat kelulusan. Sehingga sebagian siswa 

tersebut memandang program lokal hanya dengan sebelah mata, tidak serius, 

dan tanpa ada beban. Hal ini sesuai dengan prinsip kerja otak manusia, yang 

akan benar-benar produktif jika ada sesuatu yang memaksa atau 

mendorongnya, misalnya sebagai ancaman, bila sesuatu itu dapat 

menyebabkannya tinggal kelas atau tidak lulus. 

c. Terbatasnya kualitas Sumber Daya Pendidik 

Meskipun memiliki sumber daya manusia yang melimpah namun 

kualitas SDM yang dimiliki pesantren Nuris 1 Jember dan Al-Qodiri 1 Jember 

masih dominan pada bidang tertentu saja yaitu bidang agama. Hal ini tidak 

                                                 
51 Balqis Al-Humairo (Kepala MA Nuris 1 Jember), wawancara, 13 November 2018 
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mengherankan mengingat pengembangan kurikulum madrasah di pesantren 

masih dititikberatkan pada pengembangan kurikulum takhassus yang 

bercirikan materi-materi agama. Kondisi ini mengakibatkan hampir semua 

SDM di sekitar pesantren adalah SDM yang berlatar belakang agama dan 

masih sangat jarang mereka yang mau menggeluti bidang yang lain selain 

bidang agama, seperti: Matematika, Sains, Kedokteran, atau yang lainnya. 

Terkait hambatan ini lebih dirasakan oleh madrasah di Al-Qodiri 1 

Jember, karena memang para tenaga pendidik yang mengajar di dalamnya 

mayoritas berkualifikasi agama Islam, sehingga tidak ada program unggulan 

di bidang ilmu eksakta. Berbeda sekali dengan madrasah di Nuris 1 Jember, di 

sana telah mengembangkan program di bidang eksakta, misalnya: (Madrasah 

Sains (M-Sains) dan Robotika.52  

d. Terbatasnya sumber daya anggaran  

Adanya kebijakan dana Bantuan Operasional Madrasah (BOS) ternyata 

membawa dampak yang kurang menguntungkan juga bagi lembaga-lembaga 

pendidikan, tidak terkecuali pesantren Nuris 1 Jember dan Al-Qodiri 1 

Jember. Pesantren awalnya hidup dan berkembang dari sumber dana berupa 

swadaya dari masyarakat, namun karena adanya dana BOS mengakibatkan 

masyarakat menjadi enggan untuk berpartisipasi melalui program swadaya 

tersebut. Bahkan program tersebut kini telah benar-benar terhenti dan itu 

artinya satu sumber pendanaan pesantren dikhawatirkan akan hilang. Hal itu 

disampaikan oleh bendahara MTs Al-Qodiri 1 Jember berikut,  

                                                 
52 Membandingkan hasil observasi di MTs-MA Al-Qodiri Jember, 21 Oktober 2018; dan 

MTs-MA Nuris 1 Jember, 07 November 2018 
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“Pesantren itu milik masyarakat, bisa bertahan ya karena swadaya 

masyarakat. Dengan adanya BOS, banyak orangtua mengira madrasah 

dan mondok di sini sudah tak perlu iuran lagi, sehingga banyak 

orangtua yang pasrah melepas anaknya begitu saja. Sehingga, secara 

otomatis kiai di dalem (pesantren) seringkali membiayai operasional 

semua madrasah di sini pakai uang pribadi.”53   

 

Hambatan pembiayaan lainnya yaitu terkait dengan kesejahteraan guru 

yang mengajar materi pada program-program lokal tersebut, karena program 

tersebut tidak ada dalam pedoman atau kisi-kisi Kemenag, maka tidak boleh 

guru itu digaji dari anggaran yang bersumber dari pemerintah. Sehingga untuk 

menggaji para guru tersebut menggunakan anggaran pesantren secara mandiri, 

bukan berasal dari APBD maupun dana BOS. Sebagaimana diungkap oleh 

kepala MTs Al-Qodiri 1 Jember berikut,   

“Mengapa dalam memilih guru, kami lebih mengutamakan alumni 

sendiri? Karena guru-guru di sini, khususnya yang mengajar program-

program lokal ini, tidak ada standar gajinya karena memang tidak 

boleh dianggarkan oleh Kemenag. Sehingga, meraka hanya diberi 

bisyarah (penghibur) saja oleh pihak dalem seadanya.”54 

 

Namun, hambatan tersebut tidak mengurangi motivasi dan kinerja para 

guru di sana, melainkan hal itu dipahami sebagai perwujudan dari salah satu 

Pascajiwa pesantren yaitu keikhlasan. 

e. Sifat kekeluargaan yang tertutup 

Memang tak dapat dipungkiri bahwa sistem pesantren mirip dengan 

sistem kerajaan. Adanya sifat lebih mengutamakan keluarga dan lingkungan 

pesantren terutama dalam penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan serta 

pengelolaan anggaran juga bisa memberikan dampak yang negatif karena akan 

                                                 
53 Nikmat Rofandi (Bendahara MTs Al-Qodiri 1 Jember), wawancara, 21 Oktober 2018 
54 Nyai. Ilmi Mufidah (Kepala MTs Al-Qodiri 1 Jember), wawancara, 23 Oktober 2018 
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menimbulkan fitnah dari kalangan luar pesantren. Selain itu, kondisi ini juga 

akan menimbulkan adanya “hello effect” dimana pengawasan dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan suatu aspek pengembangan kurikulum menjadi 

terganggu karena adanya perasaan yang tidak nyaman ketika akan menegur 

atau mengoreksi keluarga sendiri.55 

f. Pembagian Waktu Pembelajaran  

Mengingat begitu banyaknya kegiatan keagamaan dan pembelajaran 

yang harus dilalui oleh siswa, khususnya di MTs-MA “Unggulan” Nuris 1 

Jember dan MTs-MA Al-Qodiri 1 Jember, baik kegiatan di pesantren, 

madrasah, serta program-program tambahan lain yang sangat padat, sementara 

waktu yang tersedia begitu terbatas. Dengan waktu yang terbatas, kedua 

lembaga tersebut juga dituntut untuk menyeimbangkan antara ilmu umum dan 

ilmu agama, antara kurikulum inti bahasa Arab dan kurikulum lokalnya, 

antara program di madrasah dan di pesantren. Sesuai dengan pernyataan 

Kepala MA “Unggulan” Nuris 1 Jember berikut,  

“Kegiatan yang ada di Pesantren Nuris 1 Jember secara keseluruhan ini 

bisa terbilang sangat padat. Dimulai dari dini hari ketika melakukan 

shalat Tahajjud dan Subuh berjamaah, madrasah formal, kurikulum 

lokal di setiap madrasah, madrasah diniyah, hingga diakhiri dengan 

mengaji kitab pada malam hari. Di sini, santri tidak hanya shalat 

berjamaah dan mengaji saja. Namun, mereka juga dituntut untuk 

mempelajari ilmu-ilmu lain sesuai dengan kurikulum yang ada. Disisi 

lain, santri disini juga dapat merasakan pengembangan bakatnya 

melalui program-program tambahan khusus yang kami berikan. Bekal 

yang diberikan disini, salah satunya terwujud dengan adanya beberapa 

program seperti: Pengembangan Bahasa Arab dan Inggris, dan lain-

lain.”56  

 

                                                 
55 Observasi pola kepemimpinan di Pesantren Al-Qodiri Jember, 21 Oktober 2018 
56 Balqis Al-Humairo (Kepala MA Nuris 1 Jember), wawancara, 13 November 2018   
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Hal senada juga diungkapkan oleh seorang guru di MA Al-Qodiri 1 

Jember yang mengatakan,  

“Dengan adanya Program Pengembangan Bahasa Arab (PPBA) dan 

Program Kitab Kuning (Amsilati) itu tidak mengganggu kegiatan 

kurikuler di kelas (madrasah) dan kegiatan di pesantren, melainkan 

sebagai pendukung dan bentuk pengembangan keterampilan dasar 

yang diperoleh dari kurikulum inti. Semua program tersebut pula tidak 

saling bertentangan, karena antar guru yang mengajar saling 

berkoordinasi tentang materi, media, metode, dan evaluasi yang 

diterapkan.”57  

 

Berdasarkan hasil wawancara, tampak bahwa dengan begitu padatnya 

kegiatan dan program-program pengembangan yang diterapkan di ketiga 

lokasi tersebut, tentunya dapat menjadi sebuah kendala atau hambatan dalam 

penerapan proses pembelajaran serta dialektika antara proses integrasi antara 

kurikulum lokal dan kurikulum nasional madrasah. Oleh karena itu, lembaga 

tersebut dituntut untuk cerdas dalam menentukan kebijakan, strategi, dan 

model pengembangan kurikulum secara tepat, supaya pembelajaran dapat 

terlaksana dengan maksimal serta tercapainya tujuan yang direncakan. 

3. Implikasi dari Hasil Dialektika dalam Pengembangan Kurikulum Lokal 

Madrasah di Pesantren  

 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa dampak dengan 

adanya pengembangan kurikulum lokal madrasah secara terpadu di pesantren, 

diantaranya yaitu:  

a) Pembuktian mutu pendidikan madrasah di pesantren kepada masyarakat 

Untuk menjadi santri pada kelas-kelas unggulan di madrasah Nuris 

1 Jember dan Al-Qodiri 1 Jember tidak semudah membalikkan tangan 

                                                 
57 Ahmad Fikri (Guru di MA Al-Qodiri 1 Jember), wawancara, 10 Oktober 2018 
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dikarenakan syarat untuk menjadi santri di sini harus benar-benar sesuai 

dengan standar yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Kepala MA Al-Qodiri 1 Jember, bahwa:  

“Di lembaga ini selalu diadakan tes penempatan (placement test) 

untuk mengelompokkan santri ke dalam kelas-kelas yang sesuai 

dengan kemampuan mereka masing-masing. Prinsip ini selaras 

dengan prinsip-prinsip demokrasi pendidikan yang memberikan 

hak dan kesempatan atas dasar kemampuan mereka.”58 

 

Penempatan santri juga ditentukan berdasarkan nilai yang 

diperolehnya saat tes penerimaan siswa dengan menempatkan santri yang 

memperoleh angka tertinggi untuk ditempatkan di kelas dengan kode atau 

abjad yang telah ditentukan yakni: kelas unggulan A, B, C dan seterusnya 

dengan tetap mengacu pada perolehan nilai dalam tes masuk tersebut.  

Kepala MA “Unggulan” Nuris 1 Jember juga menambahkan 

bahwa:  

“Sebelum peserta dipilah-pilah berdasarkan kemampuan dasar yang 

mereka miliki, terlebih dahulu mereka harus dipisahkan antara 

santri putra dan putri, karena walaupun pada dasarnya lembaga ini 

satu dan dengan satu kepemimpinan, tetapi pihak pengurus 

memisahkan kelas dan lokasi antara santri putra dan putri sejak 

awal mereka masuk lembaga ini walaupun guru yang sama.”59  

 

Jika dilihat dari jumlah santri yang ada di madrasah Nuris 1 Jember 

dan Al-Qodiri 1 Jember tergolong sangat besar. Hal ini menunjukkan 

bahwa lembaga tersebut termasuk madrasah favorit yang dibuktikan 

dengan kualitas pendidikan yang baik, prestasi cemerlang dan santri yang 

tidak hanya berasal dari masyarakat sekitar, akan tetapi dari berbagai 

                                                 
58 Gus Helmi Emha (Kepala MA Al-Qodiri 1 Jember), wawancara, 02 Oktober 2018 
59 Balqis Al-Humairo (Kepala MA Nuris 1 Jember), wawancara, 13 November 2018 
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daerah lain.60 Lulusan dari kedua pesantren ini juga cukup mampu 

berperan aktif dan berinteraksi di tengah-tengah masyarakat serta bisa 

mengamalkan ilmunya meskipun ia tidak melanjutkan ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. Karena di madrasah ini dibekali beberapa 

pelajaran muatan lokal berbasis agama serta kegiatan-kegiatan lain. 

b) Hilangnya kekhawatiran masyarakat terhadap keberlanjutan jenjang 

pendidikan selanjutnya setelah keluar dari pesantren 

Sekarang ini banyak lembaga pesantren merasa lega, karena telah 

memiliki payung hukum yang jelas. Dengan demikian, keberlanjutan studi 

dan lulusannya pun juga telah diakui secara legal oleh beberapa perguruan 

tinggi negeri dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam hal 

ini, salah satu elite pesantren Nuris 1 Jember mengatakan,   

“Sebenarnya setiap perguruan tinggi dan pemerintah sudah 

memahami keunggulan pesantren, akan tetapi masih banyak 

masyarakat yang belum memahamiya. Padahal, Universitas Gajah 

Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Brawijaya Malang, UM 

Malang, Universitas Jember, IAIN Jember, dan bahkan hingga 

Universitas Al-Azhar Mesir, sudah banyak yang menerima alumni 

sini, dengan syarat nilainya bisa memenuhi standar.”61 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat tampak bahwa 

sebenarnya alumni madrasah di pesantren telah terbukti dapat melanjutkan 

ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bahkan diterima di perguruan 

tinggi negeri dan bergengsi. Sehingga, kekhawatiran masyarakat terhadap 

keberlanjutan jenjang pendidikan selanjutnya setelah keluar dari pesantren 

                                                 
60 Observasi Kondisi Pendidikan Pesantren Nuris 1 Jember, 07 November 2018; Observasi 

lokasi lembaga pendidikan di Pesantren Al-Qodiri Jember, 21 Oktober 2018 
61 Gus Robith Qoshidi (Dewan Pengasuh Pesantren Nuris 1 Jember), wawancara, 30 

September 2018 
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mulai pudar. Dengan demikian, minat masyarakat untuk menyerahkan 

pendidikan putra-putri mereka ke pesantren ini juga semakin meningkat.  

 

C. Pembahasan Penelitian  

1. Dialektika Elite Pesantren dan Pemerintah terkait Kurikulum Lokal 

Madrasah di Pesantren  
 

Akhir-akhir ini, ada kalangan yang menilai bahwa pesantren dan sturktur 

pendidikan Islam di dalamnya sebagai bidang kajian yang statis. Penilaian 

tersebut tidak sepenuhnya keliru meski tidak seluruhnya benar. Mereka dapat 

dinilai benar ketika sistem pendidikan di pesantren hanya dikaji pada tataran 

konseptual. Padahal, pendidikan di pesantren tidak hanya fokus membahas 

masalah-masalah yang bersifat konsep, melainkan juga membahas masalah  

aplikasi dan implikasinya dari waktu ke waktu. Karena itu, pesantren dan 

sistem pendidikan di dalamnya pasti selalu mengalami dialektika, khususnya 

dialektika antara elite pesantren dengan elite pemerintah terkait integrasi 

kurikulum lokal; tidak diaplikasikan dalam konteks vakum, tetapi konteks 

yang selalu berubah dan mengalami dinamika dari waktu ke waktu. 

Dengan dialektikanya, pesantren telah berjasa besar dalam 

menumbuhkan masyarakat swadaya dan swasembada, melalui pengembangan 

kurikulum lokal madrasahnya. Penempatan pesantren sebagai pendidikan 

formal jalur madrasah yang dikembangkan pemerintah sebagai modernisasi 

pendidikan telah memudarkan ciri pesantren yang bebas, kreatif, berswadaya 

dan berswasembada.62 Kekhawatiran tersebut sangat beralasan karena adanya 

                                                 
62 Abdul Munir Mulkhan, Nalar Spiritual Pendidikan, Solusi Problem Filosofis Pendidikan 

Islam (Yogyakarta :  PT. Tiara Wacana Yogya, 2002), 180 
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sentralisasi dan birokratisasi pendidikan nasional serta campur tangan yang 

dilakukan pemerintah dalam urusan kepesantrenan. 

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa dalam melakukan 

dialektika terkait dengan kurikulum lokal madrasah, elite pesantren Nuris 1 

Jember dan Al-Qodiri 1 Jember menerapkan sikap atau pola terbuka serta 

menerima berbagai inovasi dan kreasi pengembangan kurikulum madrasah 

yang dinaunginya, selama tidak melunturkan jati diri pesantren, merusak 

prinsip dan akidah yang dipegang teguh oleh kedua pesantren tersebut, serta 

mengganggu sistem pembelajaran utama (kitab kuning) di pesantren.  

Oleh karena itu, pesantren semestinya membuka ruang baru dalam 

eksistensinya. Pesantren harus lebih inklusif terhadap realitas sosialnya. 

Dengan sikap terbuka pesantren ini, pesantren tetap bertahan sampai 

sekarang. Pesantren bukanlah komunitas agama yang ekslusif yang 

mengambil jarak dengan realitas perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, hidup menyendiri tak mau bersinggungan dengan komunitas lain, 

serta menghindari kebijakan pemerintah. Sikap terbuka tersebut bukan pula 

berarti semua perubahan dapat diterima oleh pesantren, namun elite pesantren 

harus benar-benar jeli dan ahli dalam mendialektikakan mana unsur yang 

harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan kebijakan 

pemerintah, serta mana yang harus dipertahankan sesuai lokal wisdom-nya 

sebagai identitas atau jati diri setiap pesantren tersebut.  

Bahkan, elite pesantren Nuris 1 Jember dan Al-Qodiri 1 Jember sangat 

piawai berdialektika dengan tesis sistem kurikulum yang ditawarkan 
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pemerintah, sehingga dapat melahirkan sintetis sebagai konstruksi kurikulum 

madrasah baru yang khas ala pesantren. Elite pesantren dapat menyatu-

padukan dan mengintegrasikan antara kurikulum nasional dan kurikulum 

lokal sekaligus. Betapa, elite pesantren adalah institusi yang paling kreatif 

dan inovatif. Ini tak lepas dari falsafah sosial budaya pesantren: al-muhafadhu 

‘alal qadimis sholeh wal akhdu bil jadidil ashlah (memelihara tradisi lama 

yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik).  

Berkat kreasi dan inovasi di dalamnnya, pesantren merupakan institusi 

yang paling eksis hingga sekarang, bahkan banyak lembaga pendidikan yang 

menyerap sistem pendidikan pesantren yang dinilai memang telah teruji dan 

terbukti melahirkan manusia unggul: unggul moral, unggul intelektual, dan 

unggul sosial. Keserbahadiran nilai-nilai agama yang memberi bobot atas 

sejumlah karya pendidikan, ekonomi dan budaya pesantren. Nilai-nilai ini 

pula yang mulai diujicoba untuk diterapkan oleh institusi pendidikan lain, 

guna mencegah degradasi moral dan intelektual.  

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian penyajian data, penulis 

dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam mengembangkan kurikulum  

lokal madrasah di Nuris 1 Jember dan Al-Qodiri 1 Jember dilakukan dengan 

dua model pengembangan. Kedua model yang dimaksud adalah 

pengembangan kurikulum lokal yang melekat ke seluruh mata pelajaran, dan  

pengembangan kurikulum lokal yang berbentuk program khusus yang 

terpisah dari mata pelajaran pada umumnya. 
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1. Kurikulum Lokal dengan Cara Internalisasi ke Seluruh Mata Pelajaran 

Pengembangan kurikulum lokal dapat pula dilakukan melalui pemilihan 

dan penetapan materi lokal yang masih menjadi bagian kurikuler. Madrasah 

di pesantren Nuris 1 Jember dan Al-Qodiri 1 Jember telah mengembangkan 

kurikulum lokal yang diberlakukan secara menyeluruh mulai dari kelas 

terendah hingga kelas tertinggi. Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan 

Indikator dikembangkan oleh masing-masing madrasah sesuai kebutuhan 

madrasah yang bersangkutan. 

Pengembangan kurikulum lokal pada mata pelajaran rumpun agama 

Islam ini dilakukan dengan cara mengembangkan indikator-indikator yang   

diawali dengan jati diri pesantren, budaya, tradisi, kearifan lokal, sekaligus 

dengan tuntutan global. Kelompok mata pelajaran agama Islam yang meliputi  

Alquran Hadis, akidah akhlak, Fiqh, Sejarah Kebudayaan Islam, dan bahasa 

Arab dikembangkan dengan cara berikut ini.  

Tabel 4.6. Model Internalisasi Kurikulum Lokal  

di Setiap Mata Pelajaran 
Rumpun Mata 

Pelajaran 
Indikator Internalisasi Kurikulum Lokal 

Sejarah 

Kebudayaan 

Islam  

a. Siswa memahami kerajaan-kerajaan Islam yan berkembang 

pada masa awal daerah lokal. 

b. Siswa memahami tokoh penyebar awal mula masuknya 

Islam di daerah lokal 

c. Siswa memahami kapan masuknya Islam di daerah lokal 

d. Siswa memahami perkembangan Islam daerah lokal  

e. Siswa memahami tokoh Islam yang berjasah menyebarkan 

dan mengembangkan Islam di daerah lokal  

Alquran Hadis a. Siswa memahami kitab-kitab Alquran dan Hadis 

terjemahan bahasa lokal 

b. Siswa memahami kitab-kitab tafsir dan hadis karya ulama-

ulama local 

c. Siswa menggali kitab tafsir dan hadis yang ditulis oleh ahli 

tafsir ulama local 
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Akidah Akhlak a. Siswa memahami keragaman dan karakteristik keyakinan 

masyarakat lokal 

b. Siswa memahami perilaku keagamaan masyarakat lokal 

c. Siswa mengenal  tradisi dan budaya masyarakat lokal 

yang relevan dengan ajaran agama Islam 

d. Siswa memahami berbagai aliran atau organisasi 

keislaman yang berkembangan pada masyarakat local 

e. Siswa menerapkan tradisi keislaman yang berkembang 

pada masyarakat local 

Fiqh a. Siswa memahami mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dan 

tradisi fiqih yang dianut oleh masyarakat lokal 

b. Siswa mengenal kitab-kitab fiqh karya masyarakat atau 

ulama lokal 

c. Siswa memahami bentuk penerapan hukum islam pada 

masyarakat lokal 

d. Siswa mempraktekkan hukum adat lokal yang tidak 

bertentangan dengan Islam 

 

2. Kurikulum Lokal melalui Pengembangan Program Tertentu  

Dalam pengembangan kurikulum lokal perlu memperhatikan hal-hal    

berikut ini: (a) substansi yang akan dikembangkan, materinya  tidak  menjadi  

bagian dari  kelompok mata  pelajaran yang  telah  dikemukakan; (b) 

merupakan mata pelajaran wajib yang diselenggarakan melalui pembelajaran  

intra kurikuler atau masuk dalam struktur  kurikulum; (c) bentuk penilaiannya 

kuantitatif;  (d) madrasah  harus  menyusun  standar  kompetensi, kompetensi 

dasar dan silabus; (e) substansinya dapat berupa program keterampilan  

produk dan jasa; (f) setiap madrasah harus mengembangkan lebih dari  satu  

jenis muatan lokal;  dan (g) peserta didik dapat mengikuti lebih dari satu 

muatan lokal.63 

Bentuk kurikulum lokal yang diterapkan di Nuris 1 Jember, yakni: (1) 

Madrasah Sains/M-Sains, (2) Seni, Keagamaan, dan Olahraga, dan (3) 

Pengembangan Bahasa Arab dan Inggris, (4) MHQ (Madrasah Huffadzul 

                                                 
63 Muhaimin, Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di 

Sekolah dan Madrasah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 95 
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Qur’an), dan (5) MPKiS (Manajemen Pengembangan Kitab Kuning); dan (6) 

Program Go International dan NSEP (Nuris Student Exchange Programme). 

Sedangkan yang ada di madrasah Al-Qodiri 1 Jember, seperti: (1) Program 

Kitab Kuning (Amsilati), (2) Program Al-Qur’an (Tartilul Qur’an), (3) 

Program Bahasa Inggris (IEC Program), dan (4) Program Bahasa Arab 

(PPBA). Serta ditambah dengan internalisasi nilai-nilai Aswaja pada setiap 

materi pelajaran di semua jenjang pendidikan. 

Selain pengembangan kurikulum lokal melalui program atau muatan  

lokal yang masih menjadi bagian dari intra kurikuler, madrasah  juga dapat 

mengembangkan kurikulum lokal melalui kegiatan pengembangan diri 

dalam bentuk ekstrakurikuler dan bimbingan konseling. Madrasah dapat 

mengembangkan program ekstrakurikuler dan kegiatan bimbingan konseling 

yang terkait dengan kekhasan pesantren, budaya, tradisi,  dan keunggulan  

lokal. Di antara kegiatan yang dimaksud adalah:  ( a) kegiatan 

ekstrakurikuler meliputi pengembangan bakat dan minat siswa seperti 

kgiatan keagamaan, seni, keterampilan, dan lain-lain; (b) bimbingan 

konseling yang meliputi bimbingan karir, bimbingan studi lanjut, bimbinan 

pribadi dan bimbingan sosial. 

2. Faktor Penghambat Dialektika Elite Pesantren dan Pemerintah terkait 

Kurikulum Lokal Madrasah di Pesantren  

 

Kurikulum sebagaimana dipahami tidaklah selesai dengan selesainya   

dokumen   kurikulum   semata.   Tetapi   yang   lebih mendasar   adalah   

bagaimana   kurikulum   tersebut   diterapkan dalam keseluruhan aktivitas  

yang berlangsung  di madrasah, yang pada gilirannya turut memberi 
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kontribusi pada perubahan pada sikap, prilaku, dan keterampilan  peserta 

didik. Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, implementasi 

kurikulum local pada dasarnya dapat dikatakan masih relatif baru. 

Sehingga berbagai persoalan dalam kurikulum ini masih menyisakan 

berbagai problematika atau hambatan. 

Hambatan dalam implementasi kurikulum lokal madrasah di pesantren 

Nuris 1 Jember dan Al-Qodiri 1 Jember sampai saat ini cukup pelik. Hal ini 

berkaitan perencanaannya, pelaksanaan,  dan evaluasinya. Dilihat dan segi 

ketenagaan, pelaksanaan lokal memerlukan  pengorganisasian  secara khusus 

karena melibatkan pihak-pihak lain selain madrasah. Untuk itu mungkin 

team teaching sebagai suatu alternatif dapat dipikirkan pengembangannya. Di 

samping cara-cara mengajar yang rutin oleh guru, harus ada kerjasama 

terpadu antara pembina, pelaksana lapangan dan nara sumber. 

Dilihat dan segi proses pembelajaran, pelaksanaan kurikulum local 

dapat menggunakan pendekatan keterampilan proses dan pendekatan 

kontekstual.  Melalui strategi pembelajaran kontekstual, peserta didik dapat 

mengunakan sumber belajar dari lingkungan dan berperan lebih aktif 

dalam mengumpulkan pengetahuan. Namun, dalam praktiknya, kompetensi  

guru-guru  dalam menerapkannya masih merupakan persoalan  besar  yang  

harus  ditangani  lebih  lanjut.  Selain itu, sistem ujian akhir  dan  ijazah 

yang diselenggarakan di madrasah-madrasah umumnya masih menciptakan  

iklim pengajaran yang memberikan tekanan lebih pada mata pelajaran 
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akademik, sedangkan pelajaran-pelajaran yang membenikan bekal praktis 

kepada peserta didik dianggap bersifat fakultatif. 

3. Implikasi Dialektika Elite Pesantren dan Pemerintah terkait Kurikulum 

Lokal Madrasah di Pesantren  
 

a) Pembuktian mutu pendidikan madrasah di pesantren kepada masyarakat 

Rekognisi pemerintah terhadap sistem pendidikan pesantren merupakan 

langkah yang tepat dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat 

terhadap pesantren. Maksudnya adalah bahwa selama ini memang 

kepercayaan terhadap pesantren telah tumbuh dan mengakar di tengah-tengah 

masyarakat, tetapi dengan adanya rekognisi dari pemerintah ini menjadikan 

kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan putra-putri mereka di 

pesantren semakin tumbuh dan berkembang. Minimal bila difikirkan dari 

pengakuan ijazah pesantren, masyarakat mulai tertarik terhadap pesantren, 

karena pengakuan tersebut merupakan bentuk pembuktian mutu pesantren 

yang setara dengan satuan pendidikan lainnya. 

b) Hilangnya kekhawatiran masyarakat terhadap keberlanjutan jenjang 

pendidikan lanjutan setelah keluar dari pesantren 

Berbagai regulasi yang dirumuskan pemerintah tentang sistem 

pendidikan pesantren berdampak pada jelasnya payung hukum sistem 

pendidikan pesantren. Dengan kebijakan-kebijakan tersebut, pesantren tidak 

perlu lagi bersusah payah menjelaskan kepada masyarakat posisi sistem 

pendidikan pendidikan yang sudah dianggap sebagai sub sistem pendidikan 

nasional. Penyetaraan ini memungkinkan lulusan pesantren dapat 

melanjutkan ke perguruan tinggi sesuai dengan minat dan bakatnya. Dampak 
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logis dari hal itu adalah semakin memudarnya kekhawatiran masyarakat akan 

nasib keberlanjutan jenjang pendidikan putra dan putri mereka. 

Dengan adanya beberapa regulasi yang telah disahkan sebagai payung 

hukum penyelenggaraan pendidikan formal di pesantren serta diperkuat pula 

dengan proses dan hasil lulusan yang telah terbukti berkualitas, menjadi 

sebuah konsekuensi bagi pemerintah untuk dapat memberikan bantuan. Jika 

diklasifikasikan pendanaan dari pemerintah minimal dapat digunakan untuk 

pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana serta biaya pengembangan dan 

operasional pendidikan. 

 


