
 
 

124 
 

BAB IV 

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Paparan Data Desain Kurikulum Ma’had Aly Lirboyo dalam 

Mewujudkan Santri Milenial 

Melihat desain kurikulum Ma’had Aly Lirboyo, desain kurikulum para 

ulama terdahulu masih sangat kental digunakan. Ma’had Aly Lirboyo 

menggunakan kurikulum mandiri dan menetapkan kurikulum yang diwajibka 

oleh masyayikh sebagai kurikulum inti yang tidak boleh diubah. Pendidikan 

Ma’had Aly Lirboyo merupakan pendidikan yang bersistem persemester yang 

diselenggarakan di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’in. Hal ini bertujuan 

untuk menyelaraskan pendidikan dengan kemampuan santri, sesuai bahan ajar 

yang ada dengan kemampuan dan kebutuhan santri. 

Ma’had Aly Lirboyo adalah salah satu lembaga yang ada di dalam 

Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’in Lirboyo yang statusnya menjadi 

lembaga pendidikan yang indipenden secara kepengurusan administrative.  

Akan tetapi secara letak dan kebijakan lembaga Ma’had Aly Lirboyo tetap di 

bawah naungan pengasuh Lirboyo dan menyelaraskan dengan peraturan 

kemetrian agama No 71 tentang Ma’had Aly. 

Keindependenan Ma’had Aly Lirboyo sangat diperlukan karena akan 

menjadikan kurikulum lebih efektif dalam pembinaan santri, pendidikan, dan 

lebih fokus di dalam pengelolaan berjalannya kurikulum.
1
 

                                                           
1
 Dokumen HSPK 
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Gambar 4.1 

Lambang Ma’had Aly Lirboyo  

 

Seluruh hasil perencanaan dirumuskan dalam sebuah buku pedoman 

HSPK (Hasil Sidang Panitia Kecil). Buku ini menjadi acuan dalam peroses 

berjalannya kurikulum Ma’had Aly Lirboyo. Buku ini berisi tentang struktur 

dan personalia kepengurusan, personalia pengajar, badan otonomi di bawah 

Ma’had Aly, serta hal penting yang terkait tentang administrasi Ma’had Aly 

Lirboyo.
2
 

Badan yang menyusun HSPK dinamakan panitia kecil (ad hock) pada 

Ma’had Aly Lirboyo ini beranggotakan sembilan belas orang dengan anggota 

sebagai berikut: 

a) Anggota terpilih sebanyak tujuh orang, yang terdiri dari 

masyayikh/dzurriyah
3
 dan para senior ahli Ma’had Aly Lirboyo. 

pemilihan anggota ini secara demokratis dan dari dewan pengajar 

menetapkan beberapa kandidat yang telah dipilih. Fungsi anggota 

tersebut sebagai dewan pertimbangan dan penasihat untuk mengevaluasi 

dan memberikan solusi atas kendala yang muncul. 

                                                           
2
 Dokumentasi HSPK 

3
 Pendiri pendahulu dan keturunan dari pendiri pondok pesantren 
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b) Eenam orang mudir (mudir ‘am, mudir I, mudir II, mudir III, mudir IV, 

dan Mudir V), yang bertugas sebagai pimpinan, dikarnakan mengetahui 

sejarah dan pelaksanaan Ma’had Aly Lirboyo 

c) Enam orang katib, sebagai sekertaris. 

 

Kesembilan belas orang tersebut memegang peranan penting dalam 

mengambil kebijakan Mah’had Aly Lirboyo.
4
 Kesaling keterkaitan 

antaranggota dirasa sangat penting karena sebuah pengorganisasian yang 

matang akan membuat semakin cepatnya pencapaian tujuan seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak M Irfan Zidni selaku Mudir III sebagai berikut; 

 Dalam kita menjalankan tugas, kita selalu saling melengkapi apabila 

ada salah satu yang tidak hadir harus segera cara diwakilkan. Ini demi 

memperlancar proses pencapaian tujuan lembaga kita seperti contoh 

ketika mudir am tidak hadir dalam persidangan maka harus 

diwakilkan oleh mudir I, dan tidak hanya itu setiap personalia, apabila 

ada yang tidak hadir diharuskan untuk digantikan dalam kehadirannya 

dan setiap hasil persidangan harus dilaporkan kepada ada mudir.
5
 

 

Secara psikologis motivasi yang dimiliki dewan pengurus dan dewan 

pengajar adalah rasa khidmah kepada guru sebagai tanda terima kasih dan 

berbalas budi, bentuk khidamah santri dan kiai ditunjukkan sebagai 

pengabdian di pondok pesantren maupun masyarakat. 

Demi berjalannya program-program yang telah direncanakan agar 

dapat memperlancar pencapaiyan tujuan yang telah ditetapkan oleh panitia 

kecil, badan kinerja harus disusun secara terstruktur. Secara  administratif, 

organisasi  Ma’had Aly Lirboyo mempunyai tugas pokok dan fungsi 

(TUPOKSI) dalam garis kepengurusan sebagai berikut. 

 

 

                                                           
4
 Acuan Persidangan 

5
 Wawancara, Mudir III (Ketua III), 19. Sep 2019. 
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Gambar 4.2  

Struktur Kerja Ma’had Aly Lirboyo 

 

Kerja sama antar anggota dirasa menjadi ciri khas di dalam sebuah organisasi 

karena sebuah pengorganisasian yang matang akan membuat semakin 

cepatnya pencapaian tujuan.  

Segala kebijakan dan berjalannya kegiatan kurikulum selalu 

berpegangan pada visi dan misi yang telah dirumuskan Ma’had Aly Lirboyo 
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dan ditetapkan oleh direktur jenderal kementerian agama Islam. berikut visi, 

misi, beserta tujuan diselenggarakanya Ma’had Aly Lirboyo;
6
 

a. Dasar Visi dan Misi Ma’had Aly Lirboyo 

1) Dasar 

 Ma’had Aly Lirboyo berdasarkan pada Islam yang berkaitan 

Ahlussunnah Wal Jamaah An-nahdliyah serta mengikuti salah satu 

pemikiran empat imam mujtahid dalam corak fikih. 

2) Visi 

 Sebagai pusat pengaderan fikih dan Ushul fikih (fikih wa 

ushuluhu) yang mampu melahirkan generasi-generasi yang 

berkompeten untuk menjawab tuntutan zaman. 

3) Misi  

a) Menyelenggarakan program studi fikih dan Ushul fikih (fikih wa 

ushuluhu) secara mendalam, melalui panduan sistem pendidikan 

pondok pesantren berbasis salaf dan perguruan tinggi. 

b) Menyelenggarakan kajian ilmiah dan sistem belajar mengajar di 

bidang fikih dan Ushul fikih (fikih wa ushuluhu) 

c) Melaksanakan kaderisasi pakar fikih dan Ushul fikih (fikih wa 

ushuluhu) yang dapat mewarisi dan mengembangkan tradisi ilmiah 

dan amaliyah para ulama ahlussunnah wal jamaah nusantara sesuai 

tuntutan zaman, serta berkepribadian pejuang dan pelopor dalam 

membangun umat, khususnya Indonesia. 

d) Membuat karya ilmiah dalam bidang fikih dan Ushul fikih (fikih wa 

ushuluhu) yang menjawab berbagai problematika umat bangsa dan 

bangsa. 

e) Membangun kerja sama dan interkoneksitas dengan lembaga-

lembaga terkait dalam rangka mengembangkan pengelolaan instansi. 

f) Melaksanakan pengabdian dan pemberdayaan kepada pondok 

pesantren masyarakat. 

                                                           
6
 Dokumentasi Buku Memori Angkatan 2017. 
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b. Tujuan Ma’had Aly Lirboyo 

1) Terwujudnya lembaga bagi pakar fikih yang mampu 

mengintegrasikan khazanah pesantren sebagai ciri khas Islam 

nusantara dan keilmuan modern khas perguruan tinggi. 

2) Terwujudnya lulusan yang mampu menjaga dan mengembangkan 

tradisi ilmiah dan amaliah para ulama ahlussunnah wal jamaah an-

nahdliyah 

3) Mampu menyesuaikan khazanah ilmu fikih dan Ushul fikih (fikih wa 

ushuluhu) dengan perkembangan zaman. 

4) Terciptanya lulusan yang berilmu tinggi, menghargai keislaman 

nusantara, berakhlakul karimah, dan senantiasa mengikuti salafus 

shalih. 

 

Pendidikan di Ma’had Aly Lirboyo mencakup seluruh aspek baik 

aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Karenakan pendidikan di 

Ma’had Aly Lirboyo diselengarakan di bawah naungan Pondok Pesantren 

Lirboyo, sehingga tidak hanya berisi pengetahuan untuk menunjang aspek 

kognitif semata, tetapi dibarengi juga dengan bentuk kepribadian peserta 

didik yang berlandaskan pada Al-Qur’an, sunah, dan pemahaman para 

sahabat sebagai rujukan utama. Selain itu, di berdasarkan dengan tuntutan 

tujuan pendidikan nasional yang menginginkan generasinya memiliki imtak 

dan imtek. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ahmad Usdaddin selaku 

Khatib I sebagai berikut. 

 Sebenarnya diselenggarakannya Ma’had Aly di Lirboyo ini bukan 

hanya sekadar untuk menambah pengetahuan secara keilmuan saja, 

tapi juga nantinya Mahasantri tersebut bisa mengatasi permasalahan-

permasalahan di masyarakat dan juga ketika ketika di masyarakat 

nanti mahasantri bisa mengaplikasikan apa-apa yang telah dipelajari di 

pondok pesantren, dengan mengikuti ahli sunnah wal jamaah dari segi 
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pengkajian Al-Qur’an, Hadis, maupun referensi-referensi yang 

diselenggarakan oleh pondok pesantren ini.
7
 

 

1. Planning Ma’had Aly Lirboyo 

Terwujudnya lembaga bagi pakar fikih yang mampu 

mengintegrasikan khazanah pesantren sebagai ciri khas Islam nusantara 

dan keilmuan modern kas perguruan tinggi. Ciri inilah yang menjadikan 

tetap bertahannya dan dibutuhkan lulusan pondok pesantren oleh 

masyarakat. Dalam arti luas, tidak semua pesantren menyelenggarakan 

Ma’had Aly dan khusus seperti yang diselenggarakan oleh lembaga 

pendidikan. Hal yang dimaksud berupa keteraturan pendidikan dan di 

dalamnya terbentuk karena pengajian yang bahannya diatur sesuai urutan 

penjenjangan kitab yang bahanya diterapkan secara turun-temurun. Hal 

tersebut membentuk tradisi kurikuler yang terlihat dari segi standar isi 

kualifikasi pengajar dan santri lulusannya. Seperti yang dijelaskan oleh 

Bapak Ahmad Usdaddin selaku Khatib I sebagai berikut. 

 “Ma’had Aly Lirboyo ini menyesuaikan dengan kebutuhan 

masyarakat yang selalu menginginkan putranya untuk 

melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, tentang kebutuhan 

tersebut lembaga selalu menyiapkan para lulusan yang ahli di 

bidang agama terutama fikih, juga pengamalannya seperti yang 

terdapat di Ma’had Aly Lirboyo yang memang kurikulumnya 

sejak tahun sebelumnya sudah sangat tertata dan di dalamnya 

terbentuk karena pengajian yang bahannya sudah diatur sesuai 

dengan urutan tingkatanya.”
8
 

 

 Lulusan ahli dalam bidang ilmu fikih adalah tujuan utama 

Ma’had Aly Lirboyo seperti ungkapan Bapak Irfan Zidni selaku Mudir III 

sebagai berikut. 

                                                           
7
 Wawancara, Katib I (Sekertaris I) 29. Okt.2019. 

8
 Wawancara, Katib I (Sekertaris I) 29. Okt.2019. 
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Ma’had Aly di sini nantinya diharapkan mencetak para pakar 

fikih yang sanggup memadukan ciri khas pesantren dengan 

Islam di Indonesia, karna permasalahan-permasalahan  agama di 

tengah masyarakat tidak terlepas dari perubahan waktu, tempat, 

kondisi sosial masyarakat itu sendiri, realitas masyarakat terus 

berkembang mulai dari zaman dahulu hingga sekarang ini. Juga 

peran lembaga ini nantinya bisa menjaga kemurnian Islam yang 

menjadi ciri khas Islam nusantara.
9
 

  

Ma’had Aly Lirboyo menyelenggarakan program studi fikih dan 

Ushul fikih (fikih Wa Ushuluhu) secara mendalam, dengan lebih fokus  

pendalaman kitab tafsir dan ilmu tafsir, hadis dan ilmu hadis, fikih, ushul 

fikih, kaidah fikih dengan maksud agar lulusan menjadi pakar dalam 

bidang ilmu fikih. 

 

Ma’had Aly Lirboyo mempunyai ciri khas seperti perguruan 

tinggi. Selain selalu mengkaji kitab-kitab kuning (turats) juga 

menyelenggarakan kurikulum model perguruan tinggi yang tujuanya 

selalu mempertahankan tradisi Islam nusantara seperti yang diungkapkan 

oleh Bapak Roisun Najib Ismail bagian bidang pengawas Ma’had Aly 

Lirboyo sebagai berikut; 

Karena ciri khas Pondok Pesantren Lirboyo, yaitu pendalaman 

kitab kuningnya, hal ini membuat landasan kurikulum 

berjalannya Ma’had Aly Lirboyo walaupun terjadi perubahan 

dalam penyebutan yang disamakan seperti perguruan tinggi, 

seperti perkuliahan, penyebutan dosen, mata kuliah, tetapi 

semuanya itu aslinya sama di dalamnya terdapat pengajian yang 

bahannya diatur sesuai dawuh masayyikh, dan hasil rumusan 

sidang panitia kecil.
10

 

 

Terwujudnya lulusan yang mampu menjaga dan 

mengembangkan tradisi ilmiah dan amaliah para ulama ahlussunnah wal 

                                                           
9
 Wawancara, Mudir III (Ketua III), 19. Sep 2019. 

10
 Wawancara, Pengawas,  23 .Okt.2019 
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jamaah an-nahdliyah. Para lulusan Ma’had Aly Lirboyo ditekankan agar 

ajaran aswaja tidak hanya dianggap sebagai ajaran agama tetapi juga 

sebagai tradisi dan budaya seperti yang diungkapkan oleh Bapak Samsul 

Hadi selaku Mustahiq semester I, sebagai berikut; 

Lulusan Ma’had Aly Lirboyo nanti ketika menyiarkan Islam 

tetap berpegangan ahlussunnah wal jamaah tapi dengan sarana 

tradisi dan budaya setempat, misalnya tahlilan setiap malam 

Jumat, manaqiban, diba’an ini semua menyesuaikan, 

kesemuanya ini agar agama yang diajarkan bisa diterima di 

masyarakat setempat dan diresapi sebagai sarana hidup, 

pokoknya selama tradisi itu tidak bertentangan dengan 

masyarakat. 

 

Selain dalam amaliah yang dilaksanakan di masyarakat juga 

dalam kajian ilmiah para lulusan Ma’had Aly Lirboyo dapat 

mempertahankan tradisi kitab kuning (turats) yang berkaitan erat dengan 

ahlussunnah wal jamaah an-nahdliyah. seperti yang diungkapaka oleh 

Bapak Habibi selaku Mustahiq semester III, “Para lulusan Ma’had Aly ini 

nantinya diharapkan dapat mempertahankan tradisi kitab kuning 

berkaitan erat dengan tradisi ahlussunnah wal jamaah an-nahdliyah. Jadi 

di era perkembangan teknologi yang pesat pada zaman sekarang, 

walaupun berdakwah dengan banyak media sosial, tetapi tetap 

berlandaskan pada ulama salaf”.
11

 

Tujuan Ma’had Aly Lirboyo selanjutnya, yaitu mampu 

menyesuaikan khazanah ilmu fikih dan ushul fikih (fikih wa ushuluhu) 

dengan perkembangan zaman. Upaya tersebut adalah langkah agar tidak 

tertinggal, terutama mengenai hal-hal umum yang menyangkut hak asasi 

                                                           
11

 Wawancara, Mustahiq Semester III, 3. Nov. 2019 
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manusia (HAM) dan keterbatasan diri, seperti yang diungkapkan oleh 

Bapak Irfan Zidni selaku Mudir III sebagai berikut; 

Setelah mendapatkan izin operasional dari direktur jenderal 

kementerian agama islam dengan program pendidikan fikih dan 

Ushul Fikih serta takhossus fikih kebangsaan, tujuan lulusanya 

agar tidak tertinggal, terutama mengenai hal-hal umum seperti 

menyangkut hak asasi manusia (HAM) dan keterbatasan diri,  

Memperbarui fikih dan ushul fikih itu diharuskan dengan 

menyesuaikan zaman yang terus berkembang.
12

 

 

 Dengan mendapatkan pengakuan dari kementerian agama Islam 

dengan kasus fikih dan ushul fikih kebangsaan, diharapkan agar umat 

Islam di Indonesia selalu menjaga tradisi Islam murni, yaitu Islam ahli 

sunnah wal jamaah yang mempertahankan tradisi para Ulama Salaf, 

dalam ruang lingkup modern. 

Ma’had Aly Lirboyo menyelenggarakan program studi fikih dan 

ushul fikih (fikih wa ushuluhu) secara mendalam, dengan lebih fokus 

pendalaman kitab tafsir dan ilmu tafsir, hadis dan ilmu hadis, fikih, ushul 

fikih, kaidah fikih dengan maksud agar lulusan menjadi pakar dalam 

bidang fikih, mampu menyesuaikan khazanah ilmu fikih dan ushul fikih 

(fikih wa ushuluhu) dengan perkembangan zaman. Hal tersebut 

diungkapkan oleh Bapak Roisun Najib Ismail bagian bidang pengawas 

Ma’had Aly Lirboyo sebagai berikut. 

Untuk lulusan Mahad Aly Lirboyo ini nanti diharapkan bisa 

mengaplikasikan apa-apa yang didapat ketika kuliah di sini, 

program kami lebih mendalami ushul fikih atau fikih ini nanti 

harapannya lulusannya dapat menjadi seorang pakar Fikih dan 

juga didorong dengan kegiatan ilmu-ilmu yang lain seperti hasil 

pendalaman dari kitab tafsir dan ilmu tafsir, hadis dan ilmu 

                                                           
12

 Wawancara, Mudir III (Ketua III), 19. Sep 2019. 
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hadis dan juga kegiatan-kegiatan wajib yang dapat menunjang 

seperti syafari, pembuata risalah, dan praktik-praktik yang lain 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan fikih sesuai dengan 

perkembangan zaman.
13

 

 

Tujuan berikutnya yaitu terciptanya lulusan yang berilmu tinggi, 

menghargai keislaman nusantara, berakhlakul karimah, dan senantiasa 

mengikuti salafus shalih, Hal tersebut telah menjadi karakter santri untuk 

berjuang seirig kemajuan zaman, seperti yang diungkapkan oleh Bapak 

Irfan Zidni selaku Mudir III, “Nanti lulusan yang diharapkan Ma’had Aly 

Lirboyo ini bisa meneruskan perjuangan para ulama. Modal utama santri 

ini, yaitu berakhlak. Ini yang menyebabkan para santri ini berhasil 

berjuang mengembangkan keilmuannya ketiaka di masyarakat”.
14

 

Dengan mengikuti zaman yang semakin maju dalam bidang 

iptek sebuah lembaga pendidikan terus merencanakan rumusan-rumusan 

yang nantinya seorang pelajar dapat terjun di masyarakat dengan 

kapasitas yang mumpuni. Hal tersebut harus telah dirumuskan sebuah 

kajian-kajian yang setelah dimusyawarahkan. Agar terselenggaranya 

Ma’had Aly, perlu diadakan sebuah perencanaan yang matang dari segi 

fasilitas maupun SDM. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh 

Bapak Roisun Najib Ismail bagian bidang pengawas Ma’had Aly 

Lirboyo, “Selalu direncanakan dengan mempersiapkan fasilitas berupa 

SDM dan tempat karena sebagian fasilitas dan SDM di Ma’had Aly ini 

sudah ada semenjak masih berstatus Aliyah MHM (Madrasah Hidayatul 

                                                           
13

 Wawancara, Pengawas,  23 .Okt.2019 
14

 Wawancara, Mudir III (Ketua III), 19. Sep 2019. 
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Mubtadiin), hingga ketika menjadi Ma’had Aly hanya tinggal melengkapi 

saja.”
15

 

Harapan dengan ditetapkannya visi misi Ma’had Aly Lirboyo 

lulusannya mampu berjuang di era milenial ini. Hal tersebut diungkapkan 

oleh Bapak Ahmad Usdaddin selaku Katib I, “Untuk lulusan Ma’had Aly 

harapannya untuk lulusannya dapat bersaing dengan lulusan yang lain 

dan dapat berjuang di zaman sekarang dengan kita melaksanakan visi 

misi yang telah disusun oleh Ma’had Aly Lirboyo.”
16

 

 

2. Bahan Ajar Ma’had Aly Lirboyo 

Bahan ajar yang ada di dalam Ma’had Aly Lirboyo sudah 

menjadi keputusan panitia kecil (PK) yang diadakan setiap tahun satu 

kali dengan beranggotakan BAPAK-P2L dan mustahiq semester V-VI. 

Pembuatan bahan ajar pada Ma’had Aly Lirboyo menggunakan beberapa 

pendekatan. 

a. Sekuen Kausalitas 

Penyusunan kurikulum Ma’had Aly Lirboyo mengunakan 

pendekatan kausalitas kebutuhan mahasantri, kausalitas persemester, 

dan kausalitas pengetahuan agama mahasantri. Penentuan kausalitas 

kebutuhan mahasantri diukur melalui masukan-masukan dari dewan 

asatidz (pengajar) karena Asatidz sebagai pelaku utama yang 

                                                           
15

 Wawancara, Pengawas,  23 .Okt.2019 
16

 Wawancara, Katib I (Sekertaris I) 29. Okt.2019. 
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bersentuhan dengan mahasantri. Hal tersebut seperti yang 

diungkapkan Bapak Ahmad Usdaddin selaku Katib I sebagai berikut; 

 Selain menerima masukan-masukan kami juga dalam 

menyusun kurikulum pertama, untuk menentukan apa nanti 

yang akan menjadi tujuan dan ketika nanti terjun di 

masyarakat dan apabila sudah di rumah atau sudah 

mengembangkan ilmu keagamaan di rumahnya masing-

masing. Kemudian setelah itu, kita nanti juga menyusun 

program kerja dari masing-masing dewan pengurus maupun 

dewan pengajar apa-apa nanti yang akan dikerjakan. Setelah 

itu juga kita nanti akan mengumpulkan informasi tentang 

apa-apa yang dilaksanakan di program. Hal ini khususnya 

program Ma’had Aly di luar sana. lalu menentukan atau 

merencanakan kalender kerja tentang waktu-waktu yang akan 

dilaksanakan kurikulum kita ini lalu kita mengevaluasi lagi 

masalah-masalah yang telah terjadi di tahun kemarin untuk 

berbenah diri dan melakukan perubahan yang sekiranya 

pantas untuk diterapkan di Ma’had Aly ini.
17

 

 

Dalam penentuan kausalitas Ma’had Aly Lirboyo tidak 

mengunakan sampel, tetapi hanya mengunakan kasuistik-kasuistik 

yang diterima oleh beberapa Departemen dan alumni- alumni melalui 

organisasi alumni, yaitu HIMASAL. 

b. Sekuen Hierarki 

Pendekatan hierarki di dalam penyusunan kurikulum berfokus 

pada tujuan Ma’had Aly Lirboyo dengan menentukan kitab-kitab yang 

cakupan pembahasan lebih sempit lalu merambah cakupan 

pembahasanya lebih luas, seperti halnya pengkajian kitab fikih dan 

ushul fikih mulai dari Umdatul Ahkam, Mafahim, Al-mahalli, Jam’ul 

Jawami atau Matan kedalam Syarah. Pendekatan ini sudah diterapkan 

dari ulama-ulama terdahulu seperti yang dilakukan ulama dalam 

                                                           
17

 Wawancara, Katib I (Sekertaris I) 29. Okt.2019. 
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menulis buku atau kitab dari matan dihierarkikan menjadi syarah dan 

seterusnya. 

 Sebelum menetapakan bahan ajar, Ma’had Aly Lirboyo 

menetapkan landasan-landasan seperti sejarah, sosial, dan standar 

kemampuan, menentukan tujuan-tujuan sesuai visi misi Ma’had Aly 

Lirboyo, dan menyesuaikan tingkatan-tingkatan pelajaran kelasnya 

masing-masing, menentukan agenda kurikulum, menentukan waktu 

pelajaran, menentukan referensi-referensi, dan menentukan evaluasi. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak M Irfan Zidni selaku mudir III 

sebagai berikut; 

Dalam menyusun kurikulum Ma’had Aly yang pertama 

dilakukan yaitu menetapkan landasan-landasan seperti 

sejarah, sosial, dan standar kemampuan yang sesuai dengan 

yang berlaku di masyarakat nanti. Kemudian membuat 

pondasi menentukan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh 

visi misi Ma’had Aly Lirboyo atau menentukan tingkatan-

tingkatan pelajaran yang diampu oleh kelasnya masing-

masing, selanjutnya menentukan apa-apa yang akan dituju 

dan menetapkan kegiatan-kegiatan ketika kegiatan 

berlangsung, menentukan waktu jam pelajaran dan kegiatan 

yang lain terus menentukan referensi-referensi yang akan 

menjadi pelajaran mahasantri dan menentukan kapan terdapat 

evaluasi. Untuk model pembelajarannya masih sama dengan 

MHM yang terdahulu.
18

 

 

c. Sekuens Struktural 

Pendekatan struktural di dalam penyusunan kurikulum 

Ma’had Aly Lirboyo dengan penyesuaian-penyesuaian tingkat 

semester. Mata Kuliah Ilmu Hadis yang dengan referensinya Alfiah 

Suyuthi, bertempat pada semester 1 dan 2 dan juga pelajaran Ushul 
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Fikih, dengan referensi Jam’ul Jawami, Ilmu Balaghoh dengan 

referensi Uqudul Juman sampai ke tingkat semester 5 dan 6. Posisi 

Ma’had Aly Lirboyo merupakan jenjang paling tinggi di tingkat 

kelasnya maka pelajaran yang diampu semakin tinggi pula juga 

semakin luas dalam penjabarannya. Seperti Ilmu Tauhid dengan 

kitabnya Mafahim, Ilmu Fikih dengan Kitab Mahalli, Ilmu Falak 

dengan kitab Tarsyihul Amtsilati, Usul Fikih dengan kitab Jam’ul 

Jawami, dan kitab Hadis dengan kitab Al-Jamius Shaghir kesemuanya 

ini demi bekal mahasantri sesuai dengan kapasitasnya, seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Irfan Zidni selaku mudir III sebagai berikut; 

Kami dalam menyusun dan menentukan bahan ajar agar 

sesuai dengan kebutuhan santri juga menyesuaikan dengan 

tuntutan zaman. Karena lulusan Ma’had Aly disetarakan oleh 

lulusan S-1 atau lulusan perguruan tingginya pesantren, Maka 

kami tidak bisa melepaskan tentang praktik keilmuan 

keilmuan yang lebih tinggi pula, seperti kami mengadakan 

Mata Kuliah Ilmu Hadis yang dengan referensinya Alfiah 

Suyuthi, itu pada semester 1 dan 2 dan juga pelajaran usul 

fikih, dengan referensi Jam’ul Jawami ilmu Balaghoh dengan 

referensi Uqudul Juman sampai ke tingkat semester 5 dan 6. 

pelajaran yang diampu semakin tinggi tingkatannya juga 

semakin luas dalam penjabarannya. seperti ilmu Tauhid 

dengan kitab nya Mafahim, ilmu Fikih dengan Kitab Mahalli, 

ilmu Falak dengan kitab Tarsyihul Amtsilati, Usul Fikih 

dengan kitab Jam’ul Jawami, dan kitab Hadis Al Jamius 

Shaghir kesemuanya ini demi bekal mahasantri sesuai dengan 

kapasitasnya.
19
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Untuk perincianya, mata kuliah yang telah ditetapkan oleh 

Ma’had Aly Lirboyo sebagai berikut.
20

 

Tabel 4.1 Mata Kuliah Kurikulum Ma’had Aly Lirboyo 

NO MATA KULIAH KITAB 

1. Tafsir  Mukhtashar Tafsir Ayatil Ahkam 

2 Ilmu Tafsir  At-Tahbir 

3 Hadis  Al Jamius Shaghir 

 Tahdzibut Targhib Wat Tarhib 

4 Ilmu hadis  Alfiah Suyuthi 

5 Hadis Ahkam  Umdatul Ahkam 

6 Ilmu tauhid  Mafahim Ya 

7 Ilmu fikih  Al-Mahalli 

8 Usul Fikih  Jam’ul Jawami 

9 Kaidah Ushul dan fikih Mukhtashar Min Qowaid Ala’i Wa 

Kalaami Al-Asnawi 

10 

 

Ilmu akhlak  Maulidhotul Mu’minin 

 Salalimul Fudhola 

11 Ilmu Balaghah  Uqudul Juman 

12 Ilmu Falak  Tashilul Amtsilah 

13 Kebangsaan  Fikih Kebangsaan 

14 Muhafadhoh  Ayaatul Ahkam Wa Ahaditsuha 

Nadzmu Uqudul Juman 

15 Qiroatul kutub  

16 Imla  

 

Adapula program Ma’had Aly Lirboyo yaitu kuliah Takhoussus, 

yaitu untuk pendalaman terhadap materi yang telah diajarkan. Dalam 

pelaksanaanya, kuliah Takhossus ini dilaksanakan setiap dua minggu 

sekali, berikut bidang ilmu maupun kitab yang diampu.
21

 

Tabel 4.2 Matakuliah Takhossus Ma’had Aly Lirboyo 

 Bidang Ilmu  Kitab 

Tafsir dan Ilmu Tafsir M.T. Ayatil Ahkam 

At-Tahbir 

Hadis dan Ilmu Hadis Alfiah Suyuti 

Tahdzibut Targhib Wat Tarhib 

Fikih Al-Mahalli 

Ushul Fikih  Jam’ul Jawami 

Kaidah Fikih Muhtashor Min Qowa’id Al-Alla’i Wa Kalaami 

Al-Asnawi 
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Bahan ajar yang telah ditetapkan, ditempuh mulai dari semester I 

(satu) sampai VI (enam) sesuai dengan pembagiannya dan silabus.  

 

3. Metode Pembelajaran Ma’had Aly Lirboyo. 

Dalam metode pengajar, kurikulum Ma’had Aly Lirboyo 

disusun menggunakan pendekatan humanistik yang lebih menekankan 

cara mengajar siswa (mendorong siswa) dan cara merasakan atau 

bersikap terhadap sesuatu dengan kombinasi penggunaan kitab-kitab 

tingkat tinggi dalam tradisi pendidikan pesantren, seperti Fikih (Kitab Al-

Mahalli), Ushul Fikih (kitab Jam’ul Jawami), Tafsir (kitab Mukhtasor 

Tafsir Ayatil Ahkam), Ilmu Tafsir (At-Tahbir), Hadis (Al-Jami’us 

Shaghir), Ilmu Hadis (Alfiah Suyuti), Tasawwuf (Mau’idhotul 

Mu’minin). Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Irfan Zidni selaku 

mudir III sebagai berikut. 

Untuk materi yang kita ajarkan dikarenakan Ma’had Aly 

Lirboyo ini merupakan perguruan tingginya pesantren, maka 

referensinya diambilkan dari kitab-kitab tingkat tinggi pula, 

dalam tradisi pendidikan pesantren seperti Fikih dengan refrensi 

kitab Al-Mahalli, Ushul Fikih dengan refrensi kitab Jam’ul 

Jawami, Tafsir dengan refrensi kitab Mukhtasor Tafsir Ayatil 

Ahkam, Ilmu Tafsir dengan refrensi At-Tahbir, hadits dengan 

refrensi Al-Jami’us Shaghir, Ilmu Hadits  dengan refrensi Alfiah 

Suyuti, dan tasawwuf dengan refrensi Mau’idhotul Mu’minin.
22

 

 

Mata kuliah yang diampu semakin tinggi tingkatannya, juga 

semakin luas dalam penjabarannya. Seperti Ilmu Tauhid dengan kitabnya 

Mafahim, Ilmu Fikih dengan kitab Mahalli, Ilmu Falak dengan kitab 
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Tarsyihul Amtsilati, Usul Fikih dengan kitab Jam’ul Jawami, dan kitab 

Hadis dengan mengkaji kitab Al Jamius Shaghir. Semua itu demi bekal 

lulusan Ma’had Aly Lirboyo. 

Metode perkuliahan Ma’had Aly Lirboyo dengan 

menyampaikan materi secara utuh (memaknai kitab), praktik, seminar, 

diskusi, presentasi santri (mero’isi).
23

Teknik perkuliahan dimulai dengan 

dasar-dasar materi, tidak berpindah pada materi selanjutnya apabila 

belum selesai (khatam), Proses perkuliahan haruslah teratur dan 

sistematis, memerhatikan perbedaan kecerdasan dan kelemahan 

mahasantri, dan dapat memotivasi mahasantri. Seperti yang diungkapkan 

oleh Bapak Samsul Hadi selaku mustahiq semester I, sebagai berikut; 

Ketika proses perkuliahan berlangsung, teknik perkuliahan sama 

seperti tahun-tahun yang lalu, yaitu dimulai dengan dasar-dasar 

materi, yaitu mulai dari awal, dilanjutkan tidak berpindah pada 

materi selanjutnya apabila belum khatam, dan juga ketika proses 

perkuliahan haruslah teratur dalam tatanan manajemen kelas dan 

sistematis, memerhatikan perbedaan kecerdasan dan kelemahan 

mahasantri, dan selalu memotivasi mahasantri karena setiap 

mahasantri di sini usianya berbeda-beda.
24

 

 

Dalam proses pembelajaran, Ma’had Aly Lirboyo menggunakan 

metodologi pengajaran yang memberi kesempatan kepada mahasantri 

untuk berekspresi, seperti mempresentasikan hasil kuliah umum.
25

Di 

antara metode-metode yang digunakan antara lain diskusi (musyawarah), 

seminar (kuliah umum), dan penulisan laporan kepustakaan (membuat 

risalah). 
26
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Dalam proses perkuliahan, Ma’had Aly Lirboyo tidak membatasi 

kepada dosen (mustahiq, munawib) untuk memilih metode. Dosen 

diberikan keleluasaan dalam memilih dan menggunakan metode 

pembelajaran. Akan tetapi, Ma’had Aly Lirboyo menetapkan metode 

perkuliahan, yaitu pada saat pelajaran belum dimulai. Metode-metode 

yang ditetapkan Ma’had Aly Lirboyo dan dosen di dalam kelas antara 

lain sebagai berikut. 

a. Metode Hafalan 

Ma’had Aly Lirboyo menekankan kepada seluruh mahasantri 

untuk menghafalkan pelajaran Nadhom Uqudul Juman, Al-Qur’an 

terutama Ayat Ahkam yang telah ditentukan, dan Hadis Ahkam. 

Penekanan hafalan pada materi kurikulum yang telah ditentukan 

berlandaskan pada imbauan dari pendiri pondok pesantren dengan 

landasan pengalaman yang telah terjadi di lapangan yang diakomodir 

melalui para mustahiq (dosen). Hafalan merupakan cara terbaik untuk 

mengigat materi. Dengan menghafal, mahasantri bisa menjadi lebih 

mudah untuk memahami. Selain itu, juga didukung oleh penjelasan 

dari mustahiq, munawib (dosen, pengajar) maupun  dengan cara 

Musyawarah atau Munadhorah (seminar).
27

 

Waktu untuk setoran hafalan dilakukan dua tempat, yaitu di 

dalam kelas dan di luar kelas. Setoran hafalan materi perkuliahan 

dilaksanakan di kelas, materi yang disetorkan adalah materi yang 

dikuliahkan pada pertemuan yang sebelumnya. Untuk metode 

                                                           
27

 Obserfasi Kegiatan Belajar Mengajar Mahasantri 



143 
 

 
 

setorannya dosen menunjuk mahasantri walaupun tidak kesemuanya.  

Mahasantri yang tidak hafal akan mendapatkan hukuman yang telah 

disepakati bersama. 

Penarikan hafalan di luar kelas, yaitu penarikan hafalan 

yang berbentuk Nadhom Uqudul Juman dan juga dilaksanakan 

Mukhafadhoh Mini, yaitu setiap mahasantri membentuk kelompok 

dan setiap kelompok terdapat satu penyimak hafalan dari mahasantri 

sendiri. Terkadang, setoran nadhom hafalan di tempat kamar 

mustahiq (dosen) untuk waktu dan hari ditetapkan dengan 

kesepakatan. 

b. Metode Sorogan (Individual Learning Process) 

Metode sorogan dilakukan sesuai kebijakan musatahiq atas 

kesepakatan. Materi sorogan pelajaran yang sudah dipelajari dan  

sorogan adalah bimbingan khusus yang dilakukan mustahiq (dosen)  

kepada mahasantri. 

c. Metode Musyawarah 

Musyawarah adalah metode yang ditekankan oleh Ma’had 

Aly Lirboyo. Dengan metode ini, pemahaman dan kemuskilan dalam 

pemaham sebuah materi dapat dipecahkan. Penekanan Ma’had Aly 

Lirboyo metode musyawarah direalisasikan dengan memberikan jam 

khusus musyawarah mata kuliah. Waktu yang diberikan Ma’had Aly 

Lirboyo dua jam setengah setiap harinya. 

Pada kegiatan musyawarah mustahiq sebagai pengawas, 

juga menjadi anggota musyawarah. Musyawarah dipimpin ra’is 
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mata pelajaran yang telah disepakati di kelas. Apabila tidak hadir, 

digantikan ra’is ‘am. Ra’is pelajaran bertugas  menyampaikan materi 

perkuliahan yang telah diajarkan dan memimpin jalannya 

musyawarah. 

d. Metode Batsu Masail
28

 

Pembahasan yang muncul diambil dari musyawarah kelas 

yang tidak menemukan solusi jawaban, kemudian dibawa ke batsu  

masa’il tingkat kelas. Apabila tidak menemukan jawaban, dibahas ke 

batsu masa’il tingkat madrasah hingga ke tingkat batsu masa’il ke 

tingkat Jawa (Batsu Masa’il Se Jawa-Madura).  

e. Metode Uswatun Hasanah
29

 

Uswatun hasanah yang dipraktekan pengajar Ma’had Aly 

Lirboyo tidak hanya di dalam kelas atau perkuliahan, tetapi juga di 

luar jam perkuliahan untuk mempunyai sikap berakhlakul  karimah. 

Uswatun hasanah dalam hal akhlak, ubudiyah, dan berpakaian. 

f. Metode Lalaran 

Metode lalaran adalah metode membaca nadhom, Al- 

Qur’an, hadis dengan bersama-sama, metode ini bertujuan untuk 

mengigat dan melancarkan hafalan tersebut. Bentuk materi yang 

dilalar adalah materi yang berbentuk nadhom (syair) seperti nadhom 

uqudul juman, Al- Qur’an ayat ahkam, hadis Jami’ul Ahkam.  

                                                           
28

Metode Batsu masail berasal dari bahasa arab yang artinya membahas  beberapa  masalah,  

sedangkan  batshu  masa’il  secara terminology yaitu membahas salah satu topic masalah yang 

diangkat dari permasalahan yang up to det (yang baru) yang dialami masyarakat luas maupun 

yang dialami di lingkungan santri dengan cara bermusyawarah mencari ta’bir landasan hokum 

dari kitab kuning.  
29

 Uswatun hasanah ini adalah metode mencontohkan hal akhlak (tata karma) yang baik 
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Pengajar pada Ma’had Aly Lirboyo lebih berperan sebagai 

pembimbing, pengarah, dan fasilitator, sementara para mahasantri 

dituntut untuk aktif dan berinisiatif secara mandiri dalam 

mengembangkan pemahaman-pemahaman keagamaan. Hal tersebut 

diungkapkan oleh Bapak Samsul Hadi selaku mustahiq semester I, 

“Peran pengajar lebih sebagai pembimbing, pengarah, dan fasilitator, 

sementara para mahasantri dituntut untuk aktif dan berinisiatif secara 

mandiri untuk mengembangkan pemahaman-pemahaman materi.”
30

 

Metode perkuliahan yang didilakukan Ma’had Aly secara umum 

bervariasi. Salah satunya penyampaian materi secara utuh (memaknai 

kitab), seminar, praktik, diskusi, presentasi santri (mero’isi). Teknik 

perkuliahan yang digunakan dirinci sebagai berikut; 

a. Perkuliahan dimulai dengan dasar-dasar materi 

b. Tidak berpindah pada materi selanjutnya apabila belum selesai 

(khatam) 

c. Proses perkuliahan haruslah teratur dan sistematis 

d. Memperhatikan perbedaan kecerdasan dan kelemahan mahasantri 

e. Dapat memotivasi mahasantri 

 

Secara umum untuk silabus maupun RPP Ma’had Aly, masih 

bersifat kolektif seperti yang diungkapkan oleh Bapak Habibi selaku 

mustahiq semester III sebagai berikut; 

Persiapan para pengajar untuk RPP dan silabus untuk sekarang 

mulai ada karena dulu-dulu memang sudah ada cuma dirasa 

kurang efektif, akhirnya ada satu program yang nantinya akan 

menjadikan silabus itu akan menjadi efektif. Karena silabus 

yang dipakai oleh pengajar untuk dijadikan acuan sebagai batas 
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ujian, mau nggak mau menuntut pengajar itu harus 

menyelesaikan makna sampai batas ujian itu sehingga dengan 

itu akan lebih efektif lagi silabusnya. Untuk cara membuatnya 

secara umumnya pada satu kitab nanti akan dibagi dalam 

rentang waktu pertemuan yang ada, dalam satu tahun dibagi 

sejumlah waktu pertemuan itu kemudian hasilnya berapa dan 

berapa banyak materi yang harus disampaikan oleh pengajar.
31

 

Perkuliahan Ma’had Aly Lirboyo dilaksanakan pada malam hari 

dimulai jam 19.00 istiwak sampai 23.00 istiwak. Adapun pembagian 

waktu perkulihan dapat dilihat pada tabel berikut.
32

 

 

Tabel 4.3 Pembagian Alokasi Waktu Kegiatan Belajar Mengajar Mahasantri 

Ma’had Aly Lirboyo 

Jam Perkuliahan Kegiatan Penangung Jawab 

19.00-19.30 

Istiwak 

Lalaran bersama Semua mahasantri 

19.30-20.30 

Istiwak 

Musyawarah tanjutan/ pendalaman 

dari hasil musyawarah pada siang hari 

Ro’is kelas 

20.00-20.30 

Istiwak 

Memaknai kitab Mustahiq/ munawib 

20.30-21.30 

Istiwak 

Penjelasan materi 

21.30-22.00 

Istiwak 

Istirahat Semua 

21.00-22.00 

Istiwak 

Musyawarah lanjutan/ pendalaman 

materi dari hasil musyawarah pada 

siang hari 

Ro’is kelas 

22.00-23.00 

Istiwak 

Memaknai dan menjelaskan materi Mustahiq/ munawib 

 

 

Program musyawarah pada Ma’had Aly Lirboyo dilaksanakan 

mulai pukul 11.00 s.d. 13.00 Istiwak. Program ini terus mengalami 

inovasi agar dapat lebih efektif dalam berjalannya kurikulum. Untuk 
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waktu pelaksanaan musyawarah dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut.
33

 

Tabel 4.4 Pembagian Alokasi Waktu Musyawarah Ma’had Aly Lirboyo 

Jam Kegiatan Mahasantri 

Yang 

Bertugas 

Standar Kopetensi 

11.00-

11.30 

Lalaran bersama semua Kelancaran menghafalan 

nazhom dan membantu 

hafalan 

11.30-

12.00 

Musyawarah kelompok 

(pelajaran hisshoh I) 

Ro’is 

kelompok 

Pemahaman teks mata kuliah 

12.00-

12.30 

Musyawarah kelompok 

(pelajaran hissoh II) 

Ro’is 

kelompok 

Pemahaman teks mata kuliah 

12.30-

13.00 

Musyawarah bersama/ 

berkembang 

Ro’is kelas Pemecahan masalah yang 

belum terselesaikan di 

musyawarah kelompok 

 

Rekrutmen mahasantri Ma’had Aly Lirboyo diambil dari lulusan 

Aliyah MHM (Madrasah Hidayatul Mubtadi-in), juga dari hasil tes 

penerimaan mahasantri Ma’had Aly Lirboyo, Hal tersebut diungkapkan 

Bapak Habibi selaku mustahiq semester III sebagai berikut.
34

 

Penerimaan mahasantri baru di sini selain diambilkan dari jalur 

tes juga yang lebih banyak diambil dari kelas III aliyah yang 

telah lulus dan itu tidak melalui jalur tes, sedangkan untuk 

materi yang jalur tes Ma’had Aly Lirboyo harus lolos ujian dua 

tahap ujian, pertama ujian tulis dengan materi balaghah kitab 

Al-Jauharul Maknun, Nahwu Shorof kitab Alfiyah Ibn Malik, 

Ushul Fikih kitab Lubbul Ushul, dan Imla (menulis bahasa 

Arab), sedangkan ujian lisannya fikih dengan membaca kitab 

Fathul Mu’in, Hafalan Nadhom Uqudul Juman tigaratus bait, 

Hafalan Nadhom Uqudul Juman tigaratus bait, surat-surat 

pendek, dan Aqo’id limapuluh.  

 

 

Mendidik, mengatur, mengawasi, membimbing adalah tugas-

tugas yang harus dilaksanakan oleh pengajar demi menghasilkan lulusan 
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yang berkualitas. Tugas para pengajar Ma’had Aly Lirboyo diuraikan 

sebagai berikut;35 

a. Mendidik dan mengajar mahasantri 

b. Mengatur ketertiban dan kedisiplinan dalam ruang kuliah 

c. Mengawasi kebersihan dan kesopanan mahasantri 

d. Berusaha meningkatkan kemampuan mahasantri, terutama dalam 

menghafal mata kuliah, musyafahah dan murojaah (mengulangi) mata 

kuliah yang telah lewat. 

e. Mempersiapkan materi kuliah yang akan diajarkan. 

f. Musyawarah antarpengajar dalam memberi makna dan pemahaman 

terhadap mata kuliah yang diajarkan demi keseragaman. 

g. Berpakaian sopan, sar’an wa’adatan. 

h. Datang di ruang kuliah tepat waktunya. 

i. Membubuhkan tanda tangan dalam buku absen pengajar. 

j. Meneliti absen mahasantri dan sekali tempo mengabsennya. 

k. Berlaku adil terhadap semua mahasantri. 

l. Berbicara sopan dan santun. 

m. Berdiri dalam menyampaikan mata kuliah yang butuh berdiri. 

n. Mengelilingi dan mengawasi mahasantri pada saat tamrin. 

o. Mendisiplinkan waktu. 

p. Berada dalam ruang kuliah selama jam kuliah berlangsung. 

q. Mengatur dan mengawasi mahasantri, terutama dalam hal belajar 

pelaksanaan musyawarah dan kegiatan ekstrakurikuler. 

r. Menjadi contoh dan teladan dalam segala hal kebaikan. 

s. Sedapat mungkin mengaji/mengikuti pengajian dan berjamaah di 

masjid. 

t. Menghadiri rapat yang telah ditentukan. 

u. Mentaati seluruh keputusan rapat. 

v. Bila tidak mengajar/udzur, sehari sebelumnya harus memberitahukan 

kepada bidang pengawasan. 

w. Bilamana akan meletakkan jabatan, sekurang-kurangnya tujuh hari 

sebelum harus meminta pertimbangan (konsultasi) kepada mudir.
36

 

 

Selain di ambil dari lulusan kelas 3 Aliyah MHM (Madrasah 

Hidayatut Mubtadi’in) Penerimaan Mahasantri Ma’had Aly Lirboyo juga 

melalui jalur tes dengan materi sebagai berikut. 
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Tabel 4.5 Ujian Seleksi Masuk Ma’had Aly Lirboyo 

Ujian tulis Kitab 

1. Balaghah 

2. Nahwu Shorof 

3. Ushul Fikih 

4. Imla 

1. Al-Jauharul Maknun 

2. Alfiyah Ibn Malik 

3. Lubbul Ushul  

4. Menulis Bahasa Arab 

Ujian Lisan Kitab 

1. Fikih 

2. Hafalan Nadhom  

3. Hafalan Doa 

4. Surat-Surat Pendek 

5. Aqo’id 50 

1. Membaca Kitab Fathul Mu’in 

2. Hafalan Nadhom Uqudul Juman 300 Bait 

3.  Ujian Fasholatan Lengkap 

4. An-Nas Sampai Al A’la 

5. Aqo’id 50 

 

Dalam menyusun perencanaan kurikulum, materi yang 

disesuaikan oleh BPK untuk mendukung pemahaman mahasantri juga 

diadakan kuliah takhossus yang merupakan mata kuliah tambahan. 

seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ahmad Usdaddin selaku katib I 

Ma’had Aly Lirboyo berikut. 

Untuk mengetahui kalau mahasantri itu memperdalam suatu 

ilmu, maka di Ma’had Aly mengadakan program takhossus 

untuk menambah pengetahuan serta keahlian mahasantri dalam 

memperdalam semana dalam kefahaman  ilmu fikih, ilmu Hadis, 

Al-Quran dan sebagainya. juga ada kuliah takossus yang diisi 

oleh alumni Lirboyo dan kuliah umum yang diisi oleh alumni 

yang mempunyai pengaruh di luar biasanya, juga kuliah umum 

diisi oleh kementerian agama dan sebagainya.
37

 

 

Ma’had Aly juga merencanakan program setelah semester enam, 

berbeda dengan semester sebelumnya seperti program wajib khidmah 

seperti yang diungkapkan oleh Bapak Roisun Najib Ismail bagian 

pengawas sebagai berikut. 

 Untuk meningkatkan kualitasnya, banyak program yang telah 

direncanakan, Salah satu program yang menunjang yaitu 

program wajib khidmah. di program wajib khidmah ini para 

lulusan yang lulusan semester enam tidak boleh langsung pulang 

tetapi harus wajib khidmah dulu. Maka dari itu wisuda 
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dilaksanakan setelah wajib khidmah. Kegiatannya ketika wajib 

khidmah yaitu bukan hanya membantu lembaga saja, tetapi 

selain juga menjadi pengurus juga menjadi pengajar, juga ketika 

memang penuh dalam kepengurusan dan pengajaran di Ma’had 

Aly atau madrasah tersebut, maka wajib khidmah ditempatkan di 

tempat yang lain, yang memang di sana sudah ditetapkan di 

dalam sidang dan memang ditetapkan sebelumnya, ditempatkan 

tidak pada lembaga sendiri bisa jadi lembaga di luar Pondok 

Pesantren Lirboyo.
38

 

 

Ma’had Aly juga merencanakan kerja sama antara pihak lain 

seperti dari warga desa maupun dari lembaga-lembaga formal seperti 

yang diungkapkan oleh Bapak Ahmad Usdaddin selaku katib I, sebagai 

berikut; 

 Kita juga merencanakan program safari mingguan yang mana 

ini nanti mahasantri dikirimkan ke pelosok desa untuk mengisi 

pengajian dan juga melaksanakan pengiriman delegasi ke 

lembaga sekolah formal untuk mengisi materi di sekolah agama 

di sekolah tersebut dan pelaksanaan tersebut hari kamis ataupun 

Jumat secara otomatis kita melakukan kerja sama dengan 

lembaga formal maupun warga desa.
39

 

 

Pendapat tentang menjalin kerja sama dengan pihak lain ini 

didukung oleh ungkapan Bapak M. Irfan Zidni mudir III, “Untuk kerja 

sama dengan pihak lain, kami membuat tim PSDR (Panitia Safari 

Mingguan Daerah Rutinan) dan Balitbang (Badan Penelitian dan 

Pengembangan) yang mana untuk menjalin hubungan antara lembaga 

Ma’had Aly dengan pihak yang lain.”
40

 

Demi mengembangkan kualitas mahasantri yang dilakukan oleh 

Ma’had Aly Lirboyo yaitu dengan adanya program-program tambahan 

seperti mendapatkan beasiswa bagi mahasantri yang lulus tes seleksi 
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beasiswa, pembuatan buku, safari Ramadan, mengisi seminar dan 

sebagainya. Seperti yang diungkapakan oleh Bapak Ahmad Usdaddin 

selaku khatib I, sebagai berikut; 

 Ma’had Aly Lirboyo juga mendapatkan beasiswa 21 mahasantri 

yang berprestasi. Mengenai seleksinya seperti tes tulis dengan 

materi Fikih kemudian baca kitab Kifayatul Akhyar, dan dewan 

yang mengurusi  biasanya katib 6 dan dibantu anggotanya. 

Ma’had Aly juga setiap semester 5 wajib membuat buku atau 

karya ilmiah minimal 3 buku satu angkatan biasanya satu 

angkatan dibuat satu dan itupun ada bagian timnya. 

Ada juga program safari yang dilaksanakan pada semester 5 dan 

4, yang dimana kegiatan safari ini nanti mahasantri akan 

dikirimkan ke daerah pelosok untuk berdakwah. Lalu program 

Ma’had Aly yaitu wajib khidmah karena kedua ini menjadi 

syarat kelulusan. Badan yang mengurusi hal ini adalah tim 

tersendiri.
 

Kami juga mengadakan program PSDR (Panitia 

Safari Daerah Rutinan) seperti Mahasantri mengisi seminar ke 

daerah-daerah seperti mengisi seminar kepada ibu-ibu, tentang 

fikih, dan juga ada Balitbang (Badan Penelitian dan 

pengembangan), yang pada pelaksanaanya dilaksanakan hari 

Jumat dan ditempatkan di lembaga formal, dan ada pula 

mengirim mahasantri dalam mengikuti bathsu masa’il yang 

dikirim ke daerah-daerah dan semua itu juga diurus oleh LBM.
41

 

 

Ada pula program penunjang yang dilaksanakan oleh setiap 

mahasantri Ma’had Aly Lirboyo. seperti pembuatan risalah, kegiatan 

safari Ramadan, safari daerah, dan wajib ngabdi (kidmah), sdengan 

perincian berikut;
42

 

a. Program Pembuatan Risalah 

pembuatan risalah adalah pembuatan karya tulis yang diwajibkan 

kepada setiap mahasantri dalam rangka menyelesaikan Program 

Studi Sarjana Strata Satu (S-1) dalam lembaga formal disebut 

skripsi. 
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Pengelola menambahkan pembentukan dewan DP2R 

(Dewan Pelaksana Program Risalah), mengadakan kuliah umum, 

mengadakan kuliah Takhossus, dan mengadakan sidang evaluasi, 

seperti yang diungkapkan oleh Bapak M habibi Syu’aib selaku 

Mustahiq semester III-IV sebagai berikut. 

Dari dewan mudir juga telah membentuk DP2R  (dewan 

pelaksana program risalah) yaitu sebuah tim yang menangani 

asilah dan tim yang menangani ujian Al-Qur’an dan Hadis. 

Selain itu, mengadakan koordinasi bersama seksi data dan 

arsip yang di dalamnya membahas tentang kelanjutan 

program databes, juga mengadakan kuliah umum sebanyak 3 

kali dalam satu semester, mengadakan kuliah Takhassus 

Ma’had Aly semester 1 setiap 3 minggu sekali, dan 

mengadakan sidang koordinasi tentang soal ujian semester, 

dan mengadakan sidang evaluasi metode pembelajaran di 

tingkat Ma’had Aly. Selain itu untuk mengetahui kendala 

yang dialami para pengajar, kami telah melaksanakan sidang 

koordinasi bersama pengajar MHM yang diadakan oleh 

dewan mufatis.
43

 

 

Jenis penulisan risalah, dipilih oleh dosen (mustahiq) 

dengan ruang lingkup sesuai dengan kemampuan mahasantri. 

Untuk jenis penulisan risalah dapat diperinci sebagai berikut.
44

 

1) Penjabaran masalah secara tematik. 

2) Penta’liqan kitab (tabyin, khilaf, dan takhrij hadis). 

3) Penerjemahan kitab. 

 

Adapun tema penulisan risalah adalah Tafsir Ayat Ahkam, 

Hadis, Akidah, Tasawuf, dan Fikih. Untuk langkah-langkah 

pelaksanaanya sebagai berikut.
45

 

1) Mustahiq menyeleksi kemampuan siswa untuk menentukan 

jenis penulisan risalah. 

                                                           
43

 Wawancara, Mustahiq Semester III, 3. Nov.2019. 
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2) Mustahiq menyerahkan hasil seleksi kepada DP2R di kantor 

DP2R untuk kemudian dicantumkan pada KPR (kartu 

penyusun risalah). 

3) DP2R menentukan pembimbing dan makro untuk setiap 

mahasantri sekaligus memberikan KPR melalui pengurus pusat 

Ma’had Aly (PPM) dan untuk penjabarannya dikonsultasikan 

kepada pembimbing. 

4) Mahasantri memulai penulisan risalah di bawah pengawasan 

pembimbing. 

5) Setelah mendapat KPR, mahasantri langsung menghubungi 

pembimbing untuk menentukan waktu bimbingan. 

6) Mahasantri berkonsultasi kepada pembimbing selama proses 

penulisan minimal tiga kali sebelum risalah tersebut diujikan, 

7) Setiap konsultasi meminta arahan kepada pembimbing, 

mahasantri wajib membawa KPR untuk dimintakan tanda 

tangan. 

8) Mahasantri diperbolehkan mengikuti ujian risalah setelah 

mendapatkan rekomendasi dari pembimbing. 

9) Mahasantri dinyatakan lulus dalam penulisan risalah setelah 

dinyatakan lulus oleh tim penguji. 

10) Mahasantri wajib menyelesaikan penyusunan naskah risalah 

dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 

 

 
Gambar 4.3  

Kartu Penyusunan Risalah 
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b. Program Safari Ramadan 

Safari Ramadan adalah program yang menjelaskan 

mahasantri di delegasikan ke daerah-daerah untuk berdakwah. 

Dalam program safari ini, diwajibkan untuk mahasantri semester 

IV dan dibantu oleh adik kelas yang menginginkan untuk 

didelegasikan pada suatu daerah untuk berdakwah. Program safari 

ini selain menjadi syarat kelulusan mahasantri, juga sebagai media 

syiar Islam dan praktik di lapangan bagi mahasantri untuk belajar 

bermasyarakat secara riil. Seperti ungkapan Bapak Ainul Yaqin 

sebagai panitia penyelenggara safari berikut.
46

 

Sebenarnya prosedur pelaksanaan safari hampir sama 

dengan pelaksanaan KKN, mulai dari pengajuan 

permohonan daerah, dan setelah di ACC LIM pusat terjun 

ke lapangan untuk mencari sebuah lokasi. Safari sendiri 

tidak bisa dilepaskan dari peran alumni, jadi konsolidasi 

terus dilakukan agar bisa berjalan dengan lancar, 

sedangkan semua acara yang dibuat menggunakan dana 

dari masyarakat dan menyusun program berjalannya juga 

dengan masyarakat, tetapi titik tekan safari di sini lebih 

terfokus pada dakwah dan bermusyawarah dengan warga 

sekitar. Untuk dilegasi yang dikirimkan pada daerah, 

untuk satu masjid maupun musala dua mahasantri. 

 

c. Safari Daerah 

Safari daerah adalah program mahasantri yang 

didelegasikan ke daerah sekitar setiap hari Kamis sore. Kegiatan ini 

diselenggarakan oleh LIM (Lembaga Ittihadul Muballighin) yang 

menjadi tempat mereka berdakwah masjid ataupun rumah-rumah 

penduduk setempat. Adapun agenda yang dilaksanakan yaitu 
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membantu mengajar TPQ, mengimami salat maktubah, memimpin 

pengajian rutinan, tahlilan, yasinan, dan sebagainya.
47

Untuk peserta 

yang mengikuti safari daerah dari setiap kelas mengirimkan 

sepuluh mahasantri untuk didelegasikan. Seperti ungkapan Bapak 

Ainul Yaqin sebagai panitia penyelenggara safari berikut.
48

 

Kegiatan safari daerah ini bersifat kurikuler yang 

diselenggarakan oleh LIM (lembaga Ittihadul 

Muballighin) yang menjadi tempat mereka belajar untuk 

berdakwah di masjid ataupun rumah-rumah penduduk 

setempat. Untuk agenda yang dilaksanakan yaitu 

membantu mengajar TPQ, mengimami salat maktubah, 

memimpin pengajian rutinan, tahlilan, yasinan, dan 

sebagainya.
49

Untuk peserta yang mengikuti safari daerah 

pun dari setiap kelas mengirimkan sepuluh mahasantri 

untuk didelegasikan. 

 

d. Wajib Khidmah 

Wajib khidmah adalah program pengabdian diri untuk 

membantu lembaga maupun masyarakat. Program ini diwajibkan 

kepada setiap mahasantri yang telah lulus semester VI (enam) 

karena dapat meningkatkan kualitas mahasantri dalam memahami 

dan mengembangkan ilmu. Selain itu program ini juga sebagai 

tanda terima kasih kepada guru-gurunya yang selama ini telah 

mendidik di pondok pesantren. 

e. LBM (Lajnah Bahtsul Masail) 

LBM adalah program untuk meningkatkan kualitas dan 

kreativitas mahasantri melalui forum-forum kajian ilmiah, seperti 
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kajian kitab kuning, karya tulis, dan sorogan. Hal ini dimaksudkan 

agar mahasantri mampu dan siap menjawab masalah-masalah yang 

terjadi di masyarakat.  

Persiapan yang perlu dilakuakan sebelum berjalannya kurikulum 

Ma’had Aly Lirboyo dengan melalukan pengarahan, seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak M Irfan Zidni selaku mudir III berikut; 

Persiapan yang dilakukan, salah satunya adalah mengecek 

kembali kebutuhan-kebutuhan dari lembaga, dari dewan harian, 

dan dewan pelaksanaan tugas seperti bidang penjamin mutu, 

pengawas, keamanan. Juga, kami memberikan sosialisasi atau 

pengarahan terhadap pengurus baru melalui persidangan atau 

dari pihak yang sudah lama dalam menjabat sebagai pengurus 

Ma’had Aly turut ikut membimbing kepengurusan yang baru. 

Untuk Pengajar yang baru kita memberikan sosialisai atau 

bimbingan dengan cara membuat tim tersendiri, yang mana tim 

tersebut mengadakan sebuah acara pengarahan para pengajar 

(mustahiq maupun munawib).
50

 

 

Agar dalam kegiatan belajar mengajar tetap efektif, Ma’had Aly 

Lirboyo menerapkan tata tertib kepada pengajar seperti yang terdapat 

pada pasal I secara umum kewajiban sebagai pengajar Ma’had Aly 

Lirboyo sebagai berikut.
51

 

1) Mendidik dan mengajar mahasantri 

2) Mengatur ketertiban dan kedisiplinan dalam ruang kuliah 

3) Mengawasi kebersihan dan kesopanan mahasantri 

4) Berusaha meningkatkan kemampuan mahasantri, terutama dalam 

menghafal mata kuliah, musyafahah, dan murojaah (mengulangi) 

mata kuliah yang telah lewat. 
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Sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai Ma’had Aly Lirboyo 

menerapkan tata tertib kepada pengajar  ketika akan mengajar seperti 

yang terdapat pada pasal II secara umum sebagai berikut.52 

1) Mempersiapkan materi kuliah yang akan diajarkan. 

2) Musyawarah antar pengajar dalam memberi makna dan pemahaman 

pada mata kuliah yang diajarkan demi keseragaman. 

3) Berpakaian sopan, sar’an wa’adatan. 

4) Datang di ruang kuliah tepat waktunya. 

 

Ketika di dalam ruang kuliah kegiatan belajar mengajar 

dimulai, Ma’had Aly Lirboyo menerapkan tata tertib seperti yang 

terdapat pada pasal III secara umum sebagai berikut.
53

 

1) Membubuhkan tanda tangan dalam buku absen pengajar. 

2) Meneliti absen mahasantri dan sekali tempo mengabsennya 

3) Berlaku adil terhadap semua mahasantri. 

4) Berbicara sopan dan santun. 

5) Berdiri dalam menyampaikan mata kuliah yang butuh berdiri. 

6) Mengelilingi dan mengawasi mahasantri pada saat tamrin. 

7) Mendisiplinkan waktu. 

8) Berada dalam ruang kuliah selama jam kuliah berlangsung. 

 

Ketika di luar ruang kuliah kegiatan belajar mengajar, Ma’had 

Aly Lirboyo menerapkan tata tertib seperti yang terdapat pada pasal IV 

secara umum sebagai berikut.
 
 

1) Mengatur dan mengawasi mahasantri, terutama dalam hal belajar, 

pelaksanaan musyawarah dan kegiatan ekstrakurikuler. 

2) Menjadi contoh dan teladan dalam segala hal kebaikan. 

3) Sedapat mungkin  mengaji/mengikuti pengajian dan berjamaah di 

masjid. 

4) Menghadiri rapat/sidang yang telah ditentukan. 

5) Menaati seluruh keputusan rapat/sidang. 
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6) Bila tidak mengajar/udzur, sehari sebelumnya harus memberitahukan 

kepada bidang pengawasan. 

7) Bilamana akan meletakkan jabatan, sekurang-kurangnya tujuh hari 

sebelum harus meminta pertimbangan (konsultasi) kepada mudir.
54

 

 

Agar dalam kegiatan belajar mengajar tetap efektif dan kondusif 

Ma’had Aly Lirboyo menerapkan larangan kepada pengajar sebagai 

berikut.
55

 

1) Mengubah kurikulum mata kuliah. 

2) Memberikan keterangan yang tidak dapat dipahami oleh 

mahasantri. 

3) Mengumpulkan satu ruang dengan ruang yang lain. 

4) Melakukan sesuatu yang dapat merendahkan kehormatan. 

5) Bergurau/mbanyol terutama dengan mahasantri. 

6) Menggunakan pengeras suara. 

7) Pulang sebelum waktunya. 

8) Berada di luar ruang kuliah selama jam kuliah berlangsung. 

 

Pemberian sanksi kepada pengajar yang tidak mematuhi tata 

tertib wajib tunduk atas kebijakan mudir. Agar kegiatan belajar mengajar 

tetap efektif dan kondusif, maka Ma’had Aly Lirboyo memberikan 

catatan kepada pengajar sebagai berikut;. 

1) Pengajar bila tidak mengajar/udzur, harus mencari pengajar 

pengganti dari pengajar yang bersangkutan atau bidang pengawasan 

2) Pengajar yang mengalami kemustahilan dalam hal mata kuliah dan 

metode pengajaran diharap berkonsultasi kepada bidang 

pengawasan. 

3) Pengajar ditekankan untuk meningkatkan kemampuan mahasantri 

dalam hal baca kitab kosongan dan menulis.
56

 

 

Ma’had Aly Lirboyo juga menerapkan tata tertib bagi 

mahasantri, semua hal tersebut untuk keefektifitasan dalam pencapaian 
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tujuan. Berikut kewajiban mahasantri sesuai pasal I ketika akan masuk 

ruang kelas. 

1) Menyiapkan alat-alat belajar. 

2) Menghafalkan mata kuliah yang harus dihafalkan. 

3) Berpakaian sopan syar’an wa’adatan. 

4) Berbaju putih setiap hari Senin dan Kamis. 

5) Datang di ruang kuliah tepat pada waktunya. 

6) Menjaga ketertiban dan kesopanan.
57

 
 

Ketika di dalam ruang kuliah, berikut kewajiban mahasantri 

Ma’had Aly Lirboyo pasal II yang harus dilaksanakan. 

1) Duduk dan berbaris dengan rapi. 

2) Muhafadhoh sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

3) Sedia dan setia menerima pengajaran. 

4) Menjaga ketertiban dan kebersihan. 

 

Begitu pula di luar ruang kuliah berikut ini kewajiban 

mahasantri Ma’had Aly Lirboyo pasal III yang harus dilaksanakan. 

1) Menghormati pengajar, buku dan kitab-kitabnya. 

2) Mengikuti musyawarah. 

3) Berbudi baik dan sopan, haliyah (tingkah laku) dan maqoliah 

(ucapan). 

4)  Salat berjamaah di masjid dengan berpakaian sopan syar’an 

wa’adatan. 

5)  Mengaji yang sesuai dengan martabatnya. 

6)  Membayar administrasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, 

7)  Mematuhi segala ketentuan administrasi. 

8)  Meminta izin kepada pengajar (mustahiq) sewaktu tidak dapat 

kuliah atau musyawarah. 

9) Memberitahu kepada pengajar musttahiq dan mudir sewaktu pindah 

atau pulang.
58
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Agar dalam kegiatan belajar tetap efektif, Ma’had Aly Lirboyo 

juga menetapkan larangan-larangan ketika di dalam ruang kuliah bagi 

mahasantri yang tercantum pada pasal I sebagai berikut.
59

 

1) Membuat gaduh dan tepuk tangan. 

2) Menyatakan hadir teman yang tidak masuk. 

3) Keluar masuk ruang tanpa izin. 

4) Pulang sebelum waktunya. 

5) Berbuat curang di waktu tamrin. 

6) Berambut gondrong, bersemir, dan berkuku panjang. 

 

Begitu pula ketika di luar ruang kuliah, Ma’had Aly Lirboyo 

juga mempunyai larangan-larangan seperti yang tercantum pada pasal II 

sebagai berikut.
60

 

1) Beramai-ramai di waktu pulang. 

2) Mengganggu ruang kuliah lain. 

3) Mengotori, memindah, atau merusak fasilitas belajar mengajar. 

4) Merokok di gedung perkuliahan. 

 

Pemberian sanksi kepada mahasantri yang tidak mematuhi tata 

tertib wajib tunduk atas kebijakan mudir. Agar kegiatan belajar mengajar 

tetap efektif dan kondusif, Ma’had Aly Lirboyo memberikan catatan 

kepada mahasantri sebagai berikut. 

1) Mahasantri hanya diperbolehkan berdomisili di Pondok Pesantren 

Lirboyo (induk/unit) atau pondok pesantren lain di sekitar Lirboyo 

yang direstui oleh masyayikh. 

2) Mahasantri yang berdomisili di Pondok Pesantren Lirboyo 

(induk/unit) tidak diperbolehkan pindah.
61
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4. Sarana Prasarana Ma’had Aly Lirboyo. 

Ma’had Aly Lirboyo dikelola dengan manajemen salaf modern. 

Hal ini sangat berbeda dengan Ma’had Aly pada umumnya yang 

pengelolaannya ditangani langsung oleh pengasuh maupun kiai. Ma’had 

Aly Lirboyo dikelola dengan manajemen yang jelas. Peran pengurus dan 

pengajar sangatlah penting. Oleh karena itu, penyusunan program-

program kerja haruslah secara matang dan sesuai. Perencanaan yang 

dilakukan dalam pembuatan kurikulum, harus sesuai dengan program 

yang dicanangkan oleh BPK. 

Berdasarkan data hasil sidang kuartal II, diketahui bahwa jumlah 

mahasantri Ma’had Aly pada tahun 2018-2019 mencapai 1.761 dengan 

perincian sebagai berikut.
62

 

 

Tabel 4.6 Jumlah Mahasantri Ma’had Aly Lirboyo 

mulai semester I-VI. 

 

Semester I-II 

No Ruang Mondok Nduduk Jumlah 

1 A-1 50 3 53 

2 A-2 50 2 52 

3 A-3 51 2 53 

4 A-4 49 3 52 

5 B-1 51 2 53 

6 B-2 51 2 53 

7 B-3 50 3 53 

8 B-4 51 2 53 

9 C-1 50 3 53 

10 C-2 51 1 52 

11 C-3 51 3 54 

12 D-1 51 2 53 

13 D-2 51 2 53 

14 D-3 51 2 53 

15 E-1 49 4 53 
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16 E-2 51 2 53 

17 E-3 51 2 53 

 TOTAL 859 40 899 

 

Semester III-IV 

No Ruang Mondok Nduduk Jumlah 

1 A-1 48 2 50 

2 A-2 47 2 49 

3 A-3 48 2 48 

4 A-4 46 2 48 

5 B-1 44 3 47 

6 B-2 44 3 47 

7 B-3 47 3 50 

8 B-4 43 5 48 

9 C-1 48 3 51 

10 C-2 48 3 51 

11 C-3 47 4 51 

12 D-1 43 2 45 

13 D-2 43 3 46 

14 D-3 44 2 46 

 TOTAL 638 39 677 

 

Semester V-VI
63

 

No Ruang Mondok Nduduk Jumlah 

1 A-1 44 4 48 

2 A-2 48 4 52 

3 A-2 47 1 48 

4 A-4 40 6 46 

5 B-1 47 4 51 

6 B-2 44 6 50 

7 B-3 47 6 53 

8 B-4 47 4 51 

9 C-1 46 6 52 

10 C-2 52 4 56 

11 C-3 46 9 55 

 TOTAL 508 54 562 

 

Jadi jumlah mahasantri pada saat ini dapat diketahui sebagai 

berikut
64

 

Semester Mondok Nduduk Jumlah 

I 859 40 899 

III 638 39 677 

V 508 54 562 

TOTAL 2005 133 2138 
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Melihat data tersebut, sarana prasarana Ma’had Aly Lirboyo di 

anggab sudah mencukupi, karna hal tersebut adalah faktor dalam usaha 

merealisasikan visi misi dan aspek dari kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. penilaiyan tersebut dimulai dari sarana prasarana yang 

dimiliki Ma’had Aly haruslah menunjang, seperti ruangan yang dimiliki 

Ma’had Aly Lirboyo. Kecukupan Sarana prasarana Ma’had Aly Lirboyo, 

ditunjukkan dengan tata ruang kelas perkuliahan pada satu gedung yang 

berisikan 42 kelas dan juga ditambah perpustakaan, Aula Bahtsu Masa’il, 

kantor administrasi, kantor data dan arsip, kantor dosen, kantor 

keamanan, kantor mufatis, laboratorium komputer, ruang rektorat, ruang 

penelitian dan pengembangan Ma’had Aly, sehingga sudah sesuai dengan 

PMA Nomor 71 Tahun 2015 tentang “Memenuhi kelayakan sarana dan 

prasarana dari aspek tata ruang, ekologi, dan geografis”. Sarana 

prasarana dapat dilihat pada tabel berikut.
65

 

Tabel 4.7 Sarana Prasarana Ma’had Aly Lirboyo tahun 2019 

No Jenis Ruangan Jumlah 

1  Ruang kelas 42 

2  Aula bahtsul masail 1 

3  Kantor administrasi 2 

4  Kantor data dan arsip 1 

5  Kantor dosen 1 

6  Kantor keamanan 1 

7  Kantor mufatis 1 

8  Kantor penerbit latjanah batsu masa’il 1 

9  Lab komputer 1 

10  Ruang rektorat 1 

11  Ruang Penelitian dan pengembangan Ma’had Aly 2 

12  LBM (perpustakaan) 1 
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Berikut denah ruang perkuliahan pada gedung Al-ikhlas 

Ma’had Aly Lirboyo
66

 

 
Gambar 4.4 Denah Kelas Perkuliahan pada Gedung Al-Ikhlas 

 

 

Tabel 4.8 Letak ruang kelas pada gedung 

Semester I-II Semester III-IV Semester V-VI 

Ruang Gedung Ruang Gedung Ruang Gedung 

A-1 Al Ikhlas 28 A-1 Al Ikhlas 10 A-1 Al Ikhlas 02 
A-2 Al Ikhlas 29 A-2 Al Ikhlas 11 A-2 Al Ikhlas 03 
A-3 Al Ikhlas 30 A-3 Al Ikhlas 12 A-3 Al Ikhlas 04 
A-4 Al Ikhlas 31 A-4 Al Ikhlas 13 A-4 Al Ikhlas 05 
B-1 Al Ikhlas 39 B-1 Al Ikhlas 14 B-1 Al Ikhlas 06 
B-2 Al Ikhlas 40 B-2 Al Ikhlas 15 B-2 Al Ikhlas 07 
B-3 Al Ikhlas 41 B-3 Al Ikhlas 16 B-3 Al Ikhlas 08 
B-4 Al Ikhlas 42 B-4 Al Ikhlas 17 B-4 Al Ikhlas 09 
C-1 LBM 01 C-1 Al Ikhlas 21 C-1 Al Ikhlas 18 
C-2 LBM 02 C-2 Al Ikhlas 22 C-2 Al Ikhlas 19 
C-3 LBM 03 C-3 Al Ikhlas 23 C-3 Al Ikhlas 20 
D-1 LBM 04 D-1 Al Ikhlas 24 
D-2 LBM 05 D-2 Al Ikhlas 25 
D-3 LBM 06 D-3 Al Ikhlas 26 
E-1 LBM 07 
E-2 LBM 08 
E-3 LBM 09 

 

 

Tenaga pendidik Ma’had Aly Lirboyo berjumlah 103 yang 

terbagi menjadi dua, yaitu 42 sebagai mustahiq (pengajar, wali kelas), 61 

                                                           
66

 Dokumentasi, Jadwal Kuliah Ma’had Aly Lirboyo 



165 
 

 
 

sebagai munawib (pengajar pembantu) yang telah diposisikan sesuai 

jadwal dan kelasnya masing-masing, seperti ungkapan Bapak M. Irfan 

Zidni selaku mudir III sebagai berikut. 

Para pengajar di sini terutama mustahiq pada setiap kelas 

memegang satu kelas, seperti yang diibaratkan wali kelas 

sedangkan munawib atau pengajar pembantu memegang satu 

pelajaran maka dari itu jumlah munawib lebih banyak. Untuk 

jumlah mustahiq karena jumlah kelas bagian yang terdapat pada 

Ma’had Aly sekitar 42 kelas maka kita juga menyiapkan 

mustahiq berjumlah 42, berbeda dengan munawib menyesuaikan 

dengan pelajaranya (mata kuliah).
67

  

 

Juga dalam penempatan waktu, Ma’had Aly Lirboyo masih 

mengacu pada program MHM seperti dalam kegiatannya dimulai yang 

awal hisshah ula dimulai dari pukul 19.00 Istiwak sampai 21.00 Istiwak 

dan yang hisshah tsaniyah dimulai dari pukul 21.30 Istiwak sampai 23.00 

Istiwak, seperti yang diungkapkan oleh Bapak. Rosiun Najib Ismail 

sebagai dewan pengawas Ma’had Aly Lirboyo sebagai berikut. 

 Untuk perjalanannya, penempatan waktu kami dari Ma’had Aly 

masih mengacu pada program MHM tentang waktunya seperti 

dalam kegiatannya dimulai yang awal hisshah ula dimulai dari 

pukul 19.00 sampai 21.00 Istiwak dan yang hisshah tsaniyah 

dimulai dari pukul 21.30 sampai 23.00. Hal ini dalam 

penempatan jam kuliahnya masih sama dengan ketika menjadi 

MHM.
68

 

 

 

Dalam penempatan kegiatan belajar mengajar, Ma’had Aly 

Lirboyo kesemuanya difokuskan pada Gedung Al-Ikhlas, mulai dari 

semester I-VI 
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Gambar 4.5 Gedung Al-Ikhlas Merupakan Gedung Tempat 

Perkuliahan Mahasantri Ma’had Aly Lirboyo 

 

 

Selain dari SPP mahasantri dan donatur, sumber pembiayaan 

Ma’had Aly Lirboyo juga berasal dari hasil penjualan buku karya ilmiah 

mahasantri sendiri, hal tersebut sudah memungkinkan untuk berjalanya 

segala kegiatan yang telah diprogramkan oleh Ma’had Aly Lirboyo. 

seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ahmad Usdaddin selaku katib I 

sebagai berikut. 

Pembiayan Ma’had Aly diambil dari uang SPP, juga ada dari 

donatur untuk memenuhi kebutuhan seperti uang gedung, listrik, 

fasilitas mengajar, dan juga kegiatan-kegiatan seperti seminar, 

kegiatan sosialisasi. Itu semua mencukupi dengan melihat 

jumlah mahasantri yang begitu banyak, ditambah kami di setiap 

tahunnya mencetak karya ilmiah yang berupa buku dan itu 

nantinya hasilnya bisa dijadikan dana untuk mendukung 

pelaksanaan kegiatan keberlangsungan kurikulum.
69

 

 

5. Evaluasi Kurikulum Ma’had Aly Lirboyo 

Evaluasi terhadap kurikulum juga dilakukan oleh pengajar 

Ma’had Aly Lirboyo dengan mengadakan temu wicara  untuk mengukur 

tujuan yang telah direncanakan dengan hasil pelaksanaan, apakah sudah 
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tercapai ataukah belum dan untuk perbaikan terhadap strategi yang telah 

direncanakan. Hal itu diungkapkan oleh Bapak Imam Waliyuddin Ahmad 

selaku mustahiq semester III sebagai berikut. 

Evaluasi merupakan kegiatan untuk mengontrol para Mustahiq 

Ma’had Aly Lirboyo, ketika di waktu kegiatan perkuliahan 

maupun di luar kelas, sebab bagaimanapun sulit untuk kita 

ketahui sebuah permasalahan antarindividu mustahiq kalau tidak 

melalui  sebuah evaluasi. Entah itu evaluasi di kelas, entah 

untuk evaluasi di luar kelas. Tentang masalah berjalannya 

kurikulum Ma’had Aly ini, maka dari itu penting pula 

berjalannya sebuah evaluasi ini kalau di sebuah Ma’had Aly 

mengadakan evaluasi atau mengadakan temu wicara, ini 

manfaatnya demi mengetahui kendala-kendala yang tidak 

tersirat atau tidak tertulis untuk dipecahkan bersama-sama 

mencari solusinya yang terbaik.
70

 

Setiap perjalanan pastilah ada lika-liku halangan, para pengajar 

Ma’had Aly sering mendapatkan permasalahan dalam perjalananya, 

tetapi hal tersebut bisa diatasi. Seperti ungkapan Bapak Habibi selaku 

mustahiq semester III sebagai berikut; 

Kalau misalkan ada mustahiq yang berhalangan hadir cara 

mengatasinya, menurut program yang lama andaikan mustahiq 

tidak masuk maka nanti digabung pada kelas yang lain yang 

sama, kalau ada, apabila yang tidak masuk seperti munawib, 

karena munawib pada jam kedua maka siswa dihimbau untuk 

menghubungi mustahiq yang terkait atau wali kelasnya yang 

rata-ratanya biasanya berada di ruang guru (dosen). Maka dari 

itu hal seperti ini alhamdulillah masih bisa untuk 

menanggulangi.
71

 

 

Ungkapan Bapak Habibi didukung oleh ungkapan Bapak 

Usdaddin selaku katib, “Selama ini kita belum merasakan permasalahan 

yang begitu berat semua masalah masih bisa kita tanggulangi sendiri 
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mungkin karena Ma’had Aly ini masih berjalan dua tahun hingga 

sekarang berjalan hampir tiga tahun.
72

 

Evaluasi juga dilaksanakan pada setiap dewan pelaksan tugas, 

misalkan pada dewan pengawasan (mufatis), keamanan, musyawarah, 

maupun pengajar. Seperti ungkapan Bapak Habibi selaku mustahiq 

semester III. 

Secara umum evaluasi pada dewan pelaksanaan ada yang 

sifatnya paten dari awal tahun semisal mufatis, keamanan, 

kebersihan, pembangunan, dan yang semacamnya itu, nantinya 

akan dievaluasi pada suatu sidang yang biasanya dilaksanakan 

bersama-sama. Untuk semisal ada permasalahan yang tidak bisa 

ditangani hal tersebut tidak sampai menunggu sidang, langsung 

matur terhadap mudir muda untuk diselesaikan, tetapi secara 

umumnya setiap bidang yang ditangani ini akan ada sidang 

evaluasinya yang membahas seberapa kekurangan yang terjadi 

dan diieventarisasi dan kemudian mencarikan solusinya. Kalau 

biasanya sudah ada solusinya. Ada yang tidak dari awal tahun 

itu di antaranya panitia-panitia koreksi kitab, panitia 

mukhafadhoh, panitia sertifikasi ini mulai dari pertama, ketika 

surat pengangkatan disampaikan itu segera mungkin untuk 

mengagendakan sidang, untuk sidang tersebut beberapa agenda 

tahun sebelumnya yang telah dievaluasi itu nanti disampaikan 

dan ditunjukkan kepada yang bersangkutan untuk 

menyelesaikan dan bersamaan dengan mudir.
73

 

 

Untuk dewan pengajar Mah’ad Aly seperti yang diungkapkan 

oleh Mudir III, bentuk evaluasai yang dilakukan berbentuk temu wicara, 

sedangkan tim yang dibentuk dari Ma’had Aly seperti evaluasi yang 

dilaksanakan oleh tim ashilah, tim ro’an, dan tim pembukuan, bisa 

langsung ditangani oleh dewan mustahiq, Hal tersebut sesuai pernyataan 

Bapak Habibi selaku mustahiq semester III, sebagai berikut; 
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Untuk pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh pengajar, 

karena sifatnya hanya memberikan pengajaran kepada 

mahasantri di kelas, maka evaluasi yang dilakukan pada saat 

temu wicara selain itu tidak ada dan untuk yang mahasantri, 

seperti tim pembukuan, tim ashilah, tim ro’an dan sebagainya 

Hal tersebut ditangani langsung oleh mustahiq dan tidak ada 

sangkut pautnya terhadap mudir, dikarnakan mudir hanya 

sekadar dimintai pertimbangan, semisal masalah ro’an tersebut 

bagaimana, mungkin ada yang harus diprioritaskan atau perlu 

membutuhkan personel, menentukan tempat ro’an hal tersebut 

hanya sekadar berkonsultasi kepada mudir.
74

 

 

Secara keseluruhan evaluasi akan menjadi acuan pelaksanaan 

kurikulum di periode yang akan datang. Hal tersebut terdapat pada 

peraturan tambahan pada buku HSPK yang sekarang menjadi program 

yang wajib dilaksanakan. Berikut ini rincianya.
75

 

a. Halalbihalal dilaksanakan pada hari Rabu malam Kamis, 16 Syawal 

1440H/19 Juni 2019. 

b. Koreksian kitab diadakan setiap akhir semester. 

c. Muhafadhoh akhirusanah dilaksanakan setiap akhir semester genap. 

d. Semua pengajar di setiap semester harus ada yang 

menyelenggarakan pengajian kitab di luar jam belajar mengajar. 

e. Kitab yang menjadi kurikulum Ma’had Aly tidak diperbolehkan 

untuk dibaca di pengajian umum. 

f. Dalam mata kuliah Fikih pengajar diharapkan mempraktekkan 

secara mendetail terutama masalah yang berlaku di masyarakat. 

g. Kelulusan berdasarkan kemampuan evaluasi belajar keaktifan dan 

akhlak. 

h. Untuk penanganan mahasantri lama yang daftar ulang tanpa 

membawa kelengkapan administrasi diserahkan kepada mudir. 

i. Mahasantri kodim
76

 dalam yang tidak ada tugas pada saat jam 

musyawarah tetap berkewajiban mengikuti kegiatan musyawarah. 

j. Mahasantri tidak diperbolehkan menjadi pengajar kecuali telah 

mendapatkan izin tertulis dari mudir am. 

k. Mahasantri Ma’had Aly semester IV wajib mengikuti kegiatan safari 

ramadan. 
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l. Mahasantri tidak diperkenankan mengadakan rombongan ziarah, 

pembukuan, membuat buku memori, dan pungutan liar termasuk 

tasyakuran, pembuatan kaos, baju seragam, dan atribut lain. Khusus 

semester VI diperbolehkan mengadakan rombongan ziarah, 

pembukuan, dan pembuatan buku memori.
77

 

m. Anggaran belanja dan laporan pertanggungjawaban pengurus pusat 

Ma’had Aly harus dilaporkan kepada mudir. 

n. Pembuatan memori semester VI disesuaikan dengan anggaran yang 

telah disetujui oleh mudir, sedangkan pembuatan biografi tiga tokoh 

Lirboyo ditangani langsung oleh BAPAK-P2L. 

o. Pengurus pusat diwajibkan membentuk petugas kebersihan ruang. 

p. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi menurut 

kebijakan mudir. 

 

Ma’had Aly Lirboyo juga telah menerapkan sistem evaluasi 

untuk mengetahui kemampuan mahasantri dalam menjaga kualitas. Jenis 

evaluasi yang dilakukan setidaknya ada lima macam, yaitu sebagai 

berikut. 

1. Evaluasi harian dilakukan sehari-hari oleh pengajar  terutama 

dalam menghafal mata kuliah musyafahah dan murojaah 

(mengulangi mata kuliah yang telah lewat). 

2. Evaluasi mingguan (tamrin), evaluasi ini diadakan setiap minggu 

oleh mustahiq secara tertulis terhadap satu mata kuliah yang telah 

diajarkan. 

3. Evaluasi setiap semester, evaluasi ini secara tertulis dan diadakan 

setiap tahun dua kali (semester genap maupun ganjil) 

4. Evaluasi koreksian kitab (kortab), evaluasi ini dilakukan dalam 

setahun dua kali untuk mengecek kelengkapan tulisan catatan pada 

kitab mahasantri karena sebagai persyaratan mengikuti semester 

ganjil dan genap. 

5. Evaluasi hafalan nadzam, evaluasi ini diadakan dalam setahun satu 

kali serta dijadikan pula sebagai syarat kenaikan tingkat.
78

 

 

Untuk keperluan evaluasi, mudir Ma’had Aly Lirboyo 

mengadakan acara temu wicara pada tiap akhir kuartal dengan para 

                                                           
77

 Dokumen HSPK 2018-2019. 
78

 Obserfasi 



171 
 

 
 

mustahiq. Pada kesempatan tersebut, para mustahiq bertingkat semester 

diminta laporan dan diajak bertukar pikiran terkait dengan perkembangan 

siswa pelajaran dan kondisi di kelas masing-masing.  

Tujuannya adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar yang telah lewat untuk dicarikan solusi pemecahan 

masalahnya dan kemudian diimplementasikan pada kuartal selanjutnya. 

Bapak Irfan Zidni selaku mudir juga ikut memberi arahan tentang teknis 

implementasi masalah pengajaran berdasarkan kendala-kendala yang 

dihadapi oleh dewan mustahiq. Agenda temu wicara sering kali 

dikatakan sebagai momen pembaruan motivasi dan orientasi mengajar 

dalam hal keaktifan pendidikan madrasah. Bapak Habibi selaku Mufatis 

menyatakan hal sebagai berikut.
 
 

Untuk bimbingan para mustahiq yang menangani, yaitu adalah 

pimpinan Ma’had Aly dan biasanya dibuat acara persidangan 

atau sidang pengarahan, misalkan ada para pengajar yang tidak 

siap dalam mengajar karena kendala, maka akan segera 

direshuffle, tetapi secara umum tidak ada, kalau 1 atau 2 itu ada 

di antaranya ketika kelas itu mencapai kelas yang tingkatan 

tinggi secara otomatis pelajarannya yang semakin berat semakin 

sulit maka ada sebagian pelajar yang merasa, kalau misalkan 

saya tetap mengajar maka tidak hasil yang diperoleh oleh siswa, 

oleh karena itu merasa kurang percaya diri maka ingin 

mengundurkan diri semestinya hal yang seperti ini bisa 

ditangani, karena secara umum kemampuan siswa-siswa 

Ma’had Aly untuk memahami kitab itu sudah lumayan sehingga 

andaikan dibacakan maknanya saja selama maknanya valid 

maka sebenarnya masalah itu dapat diselesaikan. Artinya, 

dengan adanya itu maka siswa sendiri yang akan berusaha 

memahami pelajaran. Para ro’is bisa membantu membacakan 

atau memahamkan, tapi bagaimanapun secara realitasnya seperti 

itu tidak ada bagian pengajaran yang belum siap.
 79
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B. Paparan Data Struktur Kurikulum Ma’had Aly Lirboyo dalam 

Mewujudkan Santri Milenial 

Struktur kurikulum Ma’had Aly Lirboyo meliputi substansi 

pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun 

mulai semester I (satu) sampai VI (enam). Struktur kurikulum Ma’had Aly 

Lirboyo disusun dengan menggunakan dua lampiran, yaitu pendekatan 

akademik dan pendekatan pesantren salaf. Struktur kurikulum Ma’had Aly 

Lirboyo terdiri dari mata kuliah dasar keislaman dan mata kuliah takhassus, 

mata kuliah keterampilan, dan mata kuliah mandiri/penulisan karya ilmiah 

(risalah/skripsi). 

Tabel 4.9 Struktur Kurikulum Ma’had Aly Lirboyo Kediri 

No Klompok 

Mata Kuliah 

Nama Matakuliah Kitab 

1 Mata Kuliah 

Kompetensi 

Dasar 

Tafsir Mukhtashar Tafsir Ayatil 

Ahkam 

Ilmu Tafsir  At-Tahbir 

Hadis  Al Jamius Shaghir 

 Tahdzibut Targhib Wat 

Tarhib 

Ilmu Hadis  Alfiah Suyuthi 

Hadis Ahkam  Umdatul Ahkam 

Ilmu Tauhid  Mafahim Ya 

Ilmu Fikih  Al-Mahalli 

Usul Fikih  Jam’ul Jawami 

Kaidah Ushul Dan Fikih  Mukhtashar Min Qowaid 

Ala’i Wa Kalaami Al-Asnawi 

Ilmu Akhlak  Maulidhotul Mu’minin 

 Salalimul Fudhola 

Ilmu Balaghah  Uqudul Juman 

Ilmu Falak  Tashilul Amtsilah 

Kebangsaan  Fikih Kebangsaan 

Muhafadhoh  Ayaatul Ahkam Wa 

Ahaditsuha 

Nadzmu Uqudul Juman 

2 Mata Kuliah 

Takhosus 

Tafsir dan Ilmu Tafsir M.T. Ayatil Ahkam 

At-Tahbir 

Hadis dan Ilmu Hadis Alfiah Suyuti 

Tahdzibut Targhib Wat Tarhib 
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Fikih Al-Mahalli 

Ushul Fikih  Jam’ul Jawami 

Kaidah Fikih Muhtashor Min Qowa’id Al-

Alla’i Wa Kalaami Al-Asnawi 

3 Mata Kuliah 

Pelengkap 

Qiroatul Kutub  

Imla  

 

Muhafadhoh 

 Ayaatul Ahkam Wa 

Ahaditsuha 

Nadzmu Uqudul Juman 

4 Mata Kuliah 

Praktikum 

Sertifiksi Al-Qur’an  

Ubudiyah  

Safari Ramadan  

5 Mata Kuliah 

Mandiri  

Risalah  

Khidmah Masyarakat  

 

Struktur kurikulum Ma’had Aly Lirboyo adalah pola dan susunan 

mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan 

pelayanan. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran 

dituangkan dalam kompetensi-kompetensi yang terdiri atas standar 

kompetensi kompetensi inti, dan kompetensi dasar yang dikembangkan 

berdasarkan standar kompetensi lulusan yang harus dikuasai peserta didik 

sesuai beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. 

1. Kelompok mata kuliah kopetensi dasar; Tafsir Ilmu Tafsir, Hadits, Ilmu 

Hadits, Hadits Ahkam, Ilmu Tauhid, Ilmu Fikih, Usul Fikih, Kaidah 

Ushul Dan Fikih, Ilmu Akhlak, Ilmu Balaghah, Ilmu Falak, Kebangsaan, 

dan Muhafadhoh. 

2. Kelompok mata kuliah takhosus; Tafsir dan Ilmu Tafsir, Hadis dan Ilmu 

Hadis, Fikih, Ushul Fikih, dan Kaidah Fikih. 

3. Kelompok mata kuliah pelengkap; Qiroatul Kutub, Imla, Muhafadhoh  

4. Kelompok mata kuliah praktikum; sertifiksi Al-Qur’an, Ubudiyah, dan 

Syafari Ramadan 

5. Kelompok mata kuliah mandiri; pembuatan risalah, dan khidmah 

masyarakat 

 

Kelompok mata kuliah tersebut dilaksanakan melalui muatan dan/atau 

kegiatan pembelajaran sebagaimana diuraikan dalam peraturan Menteri 



174 
 

 
 

Agama RI Nomor 71 Tahun 2005 tentang Ma’had Aly Pasal 8. Ma’had Aly 

menyelenggarakan jenis pendidikan akademik bidang keagamaan Islam. 

Untuk perinciannya waktu perkuliahan selama satu minggu pada 

setiap mata kuliah terdiri mulai semester I sampai VI, Ma’had Aly Lirboyo 

diuraikan sebagai berikut. 

Tabel 4.10 Struktur Alokasi Waktu Kurikulum Ma’had Aly Lirboyo 

 

No 

 

Mata Kuliah 

 

Kitab 

Alokasi Waktu Perkuliahan Per 

Minggu 

Semester 

I-II 

Semester 

III-IV 

Semester 

V-VI 

1 Tafsir Mukhtashar Tafsir 

Ayatil Ahkam 
1 1 1 

2 Ilmu Tafsir  At-Tahbir 1 1 - 

3 Hadis  Al Jamius Shaghir - - 1 

 Tahdzibut Targhib 

Wat Tarhib 
1 - - 

4 Ilmu hadis  Alfiah Suyuthi 1 1 - 

5 Hadis Ahkam  Umdatul Ahkam - 1 - 

6 Ilmu tauhid  Mafahim Ya - - 1 

7 Ilmu fikih  Al-Mahalli 3 2 3 

8 Usul Fikih  Jam’ul Jawami 1 1 2 

9 Kaidah Ushul 

dan fikih 

 Mukhtashar Min 

Qowaid Ala’i Wa 

Kalaami Al-Asnawi 

1 1 - 

10 Ilmu Akhlak  Maulidhotul 

Mu’minin 
1 1 1 

 Salalimul Fudhola - 1  

11 Ilmu Balaghah  Uqudul Juman 2 2 2 

12 Ilmu Falak  Tashilul Amtsilah - - 1 

13 Kebangsaan  Fikih Kebangsaan 1 - - 

14 Muhafadhoh  Ayaatul Ahkam 

Wa Ahaditsuha 
1 - - 

Nadzmu Uqudul 

Juman 
1 - - 

15 Qiroatul Kutub  1 1 1 

16 Imla  1 1 1 

Jumlah 16 14 15 
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Dari perincian di atas pada satu mata kuliah tidak ditempuh hanya dua 

semester, tetapi bisa sampai enam semester dengan susunan materi secara 

berurutan sesuai dengan batas pelajaran. Rinciannya yaitu Ilmu Fikih denga 

kitab Al-Mahalli ditempuh pada semester I (satu) sampai VI (enam), Usul 

Fikih dengan kitab  Jam’ul Jawami ditempuh semester I (satu) sampai 

(enam), Kaidah Ushul Fikih dengan kitab Mukhtashar Min Qowaid Ala’i Wa 

Kalaami Al-Asnawi ditempuh semester I (satu) sampai IV (empat), mata 

kuliah Kebangsaan dengan referensi Fikih Kebangsaan ditempuh semester I 

(satu), lmu Hadis dengan kitab Alfiah Suyuthi ditempuh semester I (satu) 

sampai IV (empat), Hadis Ahkam dengan kitab Umdatul Ahkam ditempuh 

semester III (tiga) sampai IV (empat). 

Program Ma’had Aly Lirboyo yaitu kuliah Takhoussus dimaksudkan 

untuk pendalaman terhadap materi yang telah diajarkan, Kuliah Takhossus 

dilaksanakan setiap dua minggu sekali, berikut bidang ilmu maupun kitab 

yang diampu.80 

Tabel 4.11 Alokasi Waktu Takhossus Ma’had Aly Lirboyo 

 

No 

 

Mata Kuliah 

 

Kitab 

Perminggu 

Semester 

I-II 

1 Tafsir dan 

Ilmu Tafsir 
M.T. Ayatil Ahkam 1 
At-Tahbir 1 

2 Hadis dan 

Ilmu Hadis 
Alfiah Suyuti 1 
Tahdzibut Targhib Wat Tarhib 1 

3 Fikih Al-Mahalli 1 

4 Ushul Fikih  Jam’ul Jawami 1 

5 Kaidah Fikih Muhtashor Min Qowa’id Al-

Alla’i Wa Kalaami Al-Asnawi 
1 
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Kuliah Takhossus dilaksanakan setiap dua minggu sekali, berikut 

bidang ilmu maupun kitab yang diampu, “Mata kuliah Tafsir dan Ilmu Tafsir 

dengan kitab Mukhtashor Tafsir Ayatil Ahkam dan At-Tahbir, Hadis dan Ilmu 

Hadis dengan kitab Alfiah Suyuti dan Tahdzibut Targhib Wat Tarhib, Fikih 

dengan kitab Al-Mahalli, Ushul Fikih dengan kitab Jam’ul Jawami, dan 

Kaidah Fikih dengan kitab Muhtashor Min Qowa’id Al-Alla’i Wa Kalaami 

Al-Asnawi. Kuliah Takhosus adalah model pendalaman kitab dengan metode 

tutor menyampaikan materi dengan bahan kitab Fikih lalu para peserta 

diberikan waktu untuk menyampaikan pertanyaan maupun problem yang 

terjadi untuk didiskusikan.  

Ma’had Aly Lirboyo menjadikan acuan penyampaian materi adalah 

batas pelajaran yang telah ditetapkan dari hasil sidang panitia kecil, seperti 

pada tabel berikut. 

Tabel 4.12 Batas-batas Penyampaian Materi Kuliah Ma’had Aly Lirboyo 

 

No 

Semester I-II Batas Pelajaran 

Mata 

kuliah 

Kitab Awal Akhir 

1 Tafsir  Mukhtashor Tafsir 

Ayatil Ahkam 
 ارتاجريواجاجتواعياج فاتححالكتاب

2 Ilmu 

Tafsir 

At-Tahbir االجازوالطنة االؤل 

3 Ilmu 

Hadis 

Alfiah Suyuthi الوىضىع االؤل 

4 Ilmu 

Fikih 

Al-Mahali الثيعكتاب االؤل 

5 Kaidah 

Ushul 

dan 

Fikih 

Muhtashor Min 

Qowa’id Al Alla’i 

Wa Kalaami Al-

Asnawi 

 كتاب جلىديعا االؤل

6 Ushul 

Fikih 

Jam’ul Jawami العام االؤل 

7 Ilmu 

Balagah 

Uqudul Juman القصر االؤل 

8 Akhlak Mau’idhotul 

Mu’minin 
 اداتااللفاجواالخكتاتحو االؤل
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No 

Semester III-IV Batas Pelajaran 

Mata 

kuliah 
Kitab Awal Akhir 

1 Tafsir  Mukhtashor Tafsir 

Ayatil Ahkam 
 والنظر ا الحجاتياخ الكافيرى النهي عي هىاالج

2 Ilmu 

Tafsir 

At-Tahbir ختام االجازوالطنة 

3 Ilmu 

Hadis 

Alfiah Suyuthi اداب الوحدث لوىضىع 

4 Ilmu 

Balaghah 

Uqudul Juman الحاقيقح الوجازو القصر  

5 Ilmu 

Fikih 

Al-Mahali كتاب ا لقسن والنشىز الثيعكتاب 

6 Kaidah 

Ushul 

dan 

Fikih 

Muhtashor Min 

Qowa’id Al Alla’i 

Wa Kalaami Al-

Asnawi 

  كتاب الىديعاج كتاب جلىديعا

7 Ushul 

Fikih 

Jam’ul Jawami هسالك العلح العام  

8 Akhlak Mau’idhotul 

Mu’minin 
 تياى الرياء جواداتااللفاجواالخكتاب

 

 

No 

Semester V-VI Batas Pelajaran 

Mata 

kuliah 

Kitab Awal Akhir 

1 Tafsir  Mukhtashor Tafsir 

Ayatil Ahkam 
 طعاج الىاالديي اؤتر

 الىاالديي

 ختام

2 Ilmu 

Balagah 

Uqudul Juman ختام الحاقيقح الوجازو 

3 Ilmu 

Fikih 

Al-Mahali ختام كتاب لقسن والنشىز 

4 Ushul 

Fikih 

Jam’ul Jawami Jus II ختام 

5 Hadis Al jam’us shaghir ختام تاب حرف االم 
6 Akhlak Mau’idhotul 

Mu’minin 
 ختام تياى الرياء

7 Ilmu 

tauhid 

Mafahim السفاعح الصحاتح ىاطلثىى 

 هي النثى

 ختام

 

Keseluruhan Matakuliah yang terdapat pada tabel di atas terbagi 

dalam semester I sampai VI. Berikut dapat dilihat pada jadwal mata kuliah 

per semester.
81
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Tabel 4.13 Waktu Perkuliahan Ma’had Aly Lirboyo 

Semester I-II 

Hisshah Ulaa (Jam Pertama) 

No Hari Mata Kuliah Kitab Pengajar 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Sabtu 

Ahad 

Senin 

Selasa 

Rabu 

Kamis  

Ilmu Hadis 

Usul Fikih 

Imla/Tamrin/Hadis 

Ilmu Balaghah 

Ilmu Balaghah 

Kaidah Ushul dan Fikih 

Alfiah Suyuti 

Jam’ul Jawami 

Targhib Wat Tarhib 

Uqudul Juman 

Uqudul Juman 

Mukhtashar Min 

Qowaid Al-Alla’i Wa 

Kalaami Al-Asnawi. 

Munawib 

Munawib 

Mustahiq 

Mustahiq 

Mustahiq 

Munawib 

 

Hisshah Tsaniyah (Jam Kedua) 

No Hari Mata Kuliah Kitab Pengajar 

1 

 

2 

3 

 

4 

5 

6 

Sabtu 

 

Ahad 

Senin 

 

Selasa 

Rabu 

Kamis 

Ilmu Fikih/ 

Mukhafadhoh 

Akhlak/Tauhid 

Ilmu Fikih/  

Kebangsaan 

Tafsir 

Ilmu Tafsir 

Ilmu Fikih 

Al-Mahalli/Ayatul 

Ahkam Wa Ahaditsuha 

Mauidhotul Mukminin 

Al Mahalli/Fikih 

Kebangsaan 

M.T. Ayatil Ahkam 

At-Tahbir 

Al-Mahalli 

 Mustahiq 

 

 Mustahiq 

 Mustahiq 

 

Mustahiq 

Mustahiq 

Mustahiq 

 

 

Semester III-IV 

Hisshah Ulaa (Jam Pertama) 

No Hari Mata Kuliah Kitab Pengajar 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

 

Sabtu 

Ahad 

Senin 

 

 Selasa 

Rabu 

Kamis  

 

Ilmu Balaghoh 

Ilmu Hadis 

Imla/Tamrin/Hadis 

Ahkam 

Usul Fikih 

Ilmu Balagah 

Kaidah Ushul dan Fikih 

Uqudul Juman 

Alfiah Suyuthi 

Umdatul Ahkam 

Jam’ul Jawami 

Uqudul Juman 

Muhtashor Min Qowa,Id 

Al-Alla’i Wa 

Kalaami Al-Asnawi 

Mustahiq 

Mustahiq 

Mustahiq 

Mustahiq 

Mustahiq 

Mustahiq 

 

 

Hisshah Tsaniyah (Jam Kedua) 

No Hari Mata Kuliah Kitab Pengajar 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Sabtu 

Ahad 

Senin 

Selasa 

Rabu 

Kamis 

 Ilmu Akhlak 

 Ilmu Tafsir 

 Tafsir 

 Ilmu Fikih 

 Ilmu Tasawuf 

 Ilmu Fikih 

 Mauidhotul Mukminin 

 At-Tahbir 

 M.T. Ayatil Ahkam 

 Al-Mahalli 

 Salalimul Fudlola 

 Al Mahalli 

Munawib 

Munawib 

Munawib 

Mustahiq 

Munawib 

Mustahiq 
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Semester V-VI 

Hisshah Ulaa (Jam Pertama) 

No Hari Mata Kuliah Kitab Pengajar 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

Sabtu 

Ahad 

Senin 

 

Selasa 

Rabu 

Kamis 

 Ilmu Balaghah 

 Ilmu akhlaq 

 Imla/Tamrin/ilmu fikih 

 Usul Fikih 

 Tafsir 

 Ilmu Balaghah 

  Uqudul Juman 

 Mau’idhotul  Mukminin 

Al mahalli 

 Jam’ul jawami 

 M.T ayatil Ahkam 

 Uqudul Juman 

Mustahiq 

Munawib 

Mustahiq 

 

Mustahiq 

Munawib 

Mustahiq 

 

Hisshah Tsaniyah (Jam Kedua)
82

 

No Hari Mata Kuliah Kitab Pengajar 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Sabtu 

Ahad 

Senin 

Selasa 

Rabu 

Kamis 

 Ilmu Tauhid 

 Ilmu Fikih 

 Ilmu Falak 

 Usul Fikih 

 Ilmu Fikih 

 Hadis 

 Mafahim YA 

 Al-Mahalli 

 Tashilul Amtsilah 

 Jam’ul Jawami 

 Al-Mahalli 

 Al-Jamius Shaghir 

Mustahiq 

Mustahiq 

Munawib 

Mustahiq 

Mustahiq 

Munawib 

 

Dalam pembuatan jadwal mata kuliah selengkapnya diserahkan 

kepada pengurus pusat masing-masing. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh 

Bapak Ahmad Usdaddin selaku katib I, “Untuk masalah pembuatan jadwal, 

kami serahkan pada pengurus pusatnya masing masing, dari pihak pengurus 

hanya mengawasi berjalannya aktivitas”.
83

 

Profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan akan dirasakan 

semakin meningkat jenjang tekanannya atau desakannya dengan tingkatan 

pendidikan yang ditempuh. Hal ini sangat dipertimbangkan sekali dalam 

pengorganisasian. Oleh karenanya dalam memilih tenaga pengajar, Ma’had 

Aly Lirboyo sangatlah dipertimbangkan sekali agar dapat efektifnya kegiatan 

belajar mengajar di kelas dapat efektif. Dalam hal ini terbentuklah personalia 

dewan pengajar mustahiq (wali kelas) maupun munawib. 
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Mustahiq merupakan pengajar yang diberi amanah lebih intens dalam 

mengurusi kelas bagian yang telah ditentukan. Berikut susunan personalia 

mustahiq dan mata kuliah yang diampu pada Ma’had Aly Lirboyo pada saat 

ini. 

 

Tabel 4.14 Pembagian Jadwal Mustahiq (Dosen kelas) dan Munawib 

(Dosen) beserta Mata Kuliah yang Diampu. 

1) Mustahiq (Dosen kelas) 

Semester I-II 

RUANG NAMA ALAMAT KMAR MATA KULIAH 

A-1 

A-2 

A-3 

A-4 

B-1 

B-2 

B-3 

B-4 

C-1 

C-2 

C-3 

D-1 

D-2 

D-3 

E-1 

E-2 

E-3 

M. Mubasyarum Bih Ridlwan 

M. Fathul Ulum Salim 

M. Ali Ghufron Asnawi 

A. Murtadlo Waridlo 

M. Hilmi Mubarok 

M Yazidun Niam Munib 

Andri Rusdiana Mukhsin 

Ali Makmun T. Syahrozi 

Abdullah Anas Isman 

Nanang Ghozi Zuhri 

H. Ahmad Kafabihi 

M. Nur Halimi Ridwan 

Misbahul Khoir Badrudin 

M. Nasik Ali 

M. Jazuli Mahfudzi 

M. Ichsanudin Nawawi 

Hakim Al-Rafi Ghozan 

 Cirebon 

 Kediri 

 Blitar 

 Kebumen 

 Demak 

 Blitar 

 Kediri 

 Trenggalek 

 Kediri 

 Pekalongan 

 Lirboyo 

 Nganjuk 

 Blitar 

 Malang 

 Grobogan 

 Kediri 

 Malang 

 N.05 

 HMA 

 DM 

 U.05 

 S.32 

 P.21 

 Rumah 

 G.04 

 G.07 

 Q.43 

 Dalem 

 F.19 

 H.10 

 R.27 

 P.13 

 P.16 

 C.18 

1. Al-Mahalli 

2. Fikih 

Kebangsaan 

Takhossus Mustahiq Semester I-II 

RUANG NAMA MATA KULIAH 

 A-123 

 A-4 B-12 

 B-34 C-1 

 C-23 D-1 

 D-23 E-1 

 E-23 

 A-1234 B-1 

 B-234 C-123 

 D-123 E-123 

 A-1234 B-12 

 B-34 C-123 D-1 

 D-23 E-123 

 A-1234 B-12 

 B-34 C-123  D-1 

 D-23  E-123 

 H. Ahmad Kafabihi 

 Hakim Al-Rafi Ghozan 

 M. Nur Halim Ridwan 

 M. Ihsanuddin Nawawi 

 Nanang Ghozi Zuhri 

 M. Hilmi Mubarok 

 M. Yazidun Niam Munib 

 Abdullah Anas Isman 

 M. Mubasyarum Bih Ridlwan 

 M. Murtadlo Waridlo 

 M. Ali Ghufron Asnawi 

 Ali Makmun Syahrozi 

 Misbahul Khoir Badrudin 

 M. Fathul Ulum Salim 

 M. Jazuli Mahfudzi 

Uqudul Juman 

Uqudul Juman 

Uqudul Juman 

Uqudul Juman 

Uqudul Juman 

Uqudul Juman 

At- Tahbir 

At- Tahbir 

M. Min Qowaid Alla’i 

 Mauidhotul Mukminin 

Mauidhotul Mukminin 

Mauidhotul Mukminin 

Mt.  Ayatil Ahkam 

Mt.  Ayatil Ahkam 

Mt.  Ayatil Ahkam 
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 A-1234 B-12 

 A-34 C-123 D-1 

 D-23 

 E-1 

 E-2 

 E-3 

 Andri Rusdiana Mukhsin 

 M. Nasik Ali 

 M. Hilmi Mubarok 

 M. Jazuli Mahfudi 

 Ali Makmun T. Syairozi 

 M Yazidun Ni’am Munib 

Tahdzibut Targhib Wat Tarhib 

Tahdzibut Targhib Wat Tarhib 

Tahdzibut Targhib Wat Tarhib 

Tahdzibut Targhib Wat Tarhib 

Tahdzibut Targhib Wat Tarhib 

Tahdzibut Targhib Wat Tarhib 

 

 Semester III-IV
84

 

RUANG NAMA ALAMAT KMAR MATA KULIAH 

 A-1 

 A-2 

 A-3 

 A-4 

 B-1 

 B-2 

 B-3 

 B-4 

 C-1 

 C-2 

C-3 

 D-1 

 D-2 

D-3 

 HA. Khuwarrizmiy IR 

A. Barikni M. Rifa’i 

 Imam Rosihin Chumaidy 

 M Alfan Damsuqi 

 Hidayatullah Kafidzin 

 Abdul Kholik Ishom 

 Tajun Najihin Khumaidi 

 Imam  Waliyudin Panut 

 M Ali Mahbub Rifa’i 

 A. Zulfa Laday Roby 

 Thoriq Aziz Ghozan 

 Miftahul Arifin Jalil 

 M. Habibi Su’aib 

 M. Yusuf S Djam’ani 

 Lirboyo 

 Trenggalek 

 Magelang 

 Sleman 

 Demak 

 Trenggalek 

 Tuban 

 Kediri 

 Nganjuk 

 Kediri 

 Malang 

 Trenggalek 

 Kediri 

 Banyumas 

 Dalem 

 DM 

 M 15 

 U 25 

 N 07 

 G 02 

 B 16 

 HY 13 

 A 21 

 Ntt II 

 Q 12 

 O 01 

 HY 13 

 L 05 

1. Alfiah Suyuti 

2. Umdatul Ahkam 

3. Al-Mahalli 

4. Jam’ul Jawami 

5. Mutashor Min 

Qowa’id Al-Alla’i 

Wa Kalaami Al-

Asnawi 

6.  Uqudul Juman 

 

 Semester V-VI 

RUANG NAMA ALAMAT KMAR MATA KULIAH 

 A-1 

 A-2 

 A-3 

 A-4 

 B-1 

 B-2 

 B-3 

 B-4 

 C-1 

 C-2 

 C-3 

 M. Saiq Hanani AB 

 A. Ali Uwais Rohmat 

 Lukman Hakim Ar 

 Abdul Aziz Sofwan 

 M. Lutfi Hakim Yahya 

 In’amul Aufa Masruhin 

 A. Zainal Mustofa Husnun 

 M. Nafiul Karim Ihsan 

 M. Najih Ikhsan Akhfasy 

 Roisun Najib Ismail 

 M. Hasbialloh AK 

 Kediri 

 Kebumen 

Tulungagung 

 Kediri 

 Trenggalek 

 Kediri 

 Kediri 

 Nganjuk 

 Kediri 

 Malang 

 Kediri 

 Rumah 

 F 03 

 DM 

 Rumah 

 O 01 

 C 09 

 A 14 

 L 07 

 B 04 

 J 19 

 L 06 

1.  Mafahim Y. A 

2.  Al-Mahalli 

3.  Jam’ul Jawami 

4.  Uqudul Juman 

 

2) Munawib
85

 

Semester I-II 

RUANG NAMA ALAMAT MATA KULIAH 

A-123 

A-4B12 

B-34C1 

C-23 

HM. Dahlan Ridlwan 

H. Nailul Huda 

M. Zamrozi  As-Sunah 

M. Thohari Muslim 

Lirboyo 

Kediri 

Nganjuk 

Nganjuk 

Jam’ul Jawami 

Jam’ul Jawami 

Jam’ul Jawami 

Jam’ul Jawami 
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D-123 

E-123 

A-123 

A-4B12 

B-34C1 

C-23D1 

D-23 

E-123 

A-123 

A-4B12 

B-34C1 

C-23 

D-123 

E-123 

H. Munir Akromin 

M. Basuni Buni 

H. Imam Rofi’i 

H. Ni’amul Karim Hadziq 

M. Irfan Zidni Muayyadi 

 M. Hafid Nasihin 

 H. M Ibrahim A. Hafidz 

 Izzul Umam 

 H. Adibus Sholeh Anwar 

 M. Munawir Ridwan 

 Arif Ridwan Akbar Imam 

 Anang Darun Najah 

 M. Aminullah Mahin 

 Umarul Faruq AK 

Kediri 

Tulungagung 

Kediri 

Nganjuk 

Jepara 

Nganjuk 

Kediri 

Nganjuk 

Lirboyo 

Nganjuk 

Lirboyo 

Kediri 

Lirboyo 

Kediri 

Jam’ul Jawami 

Jam’ul Jawami 

Alfiah Suyuthi 

Alfiah Suyuthi 

Alfiah Suyuthi 

Alfiah Suyuthi 

Alfiah Suyuthi 

Alfiah Suyuthi 

Muhtashor Qowa’id Al-Alla’i 

Muhtashor Qowa’id Al-Alla’i 

Muhtashor Qowa’id Al-Alla’i 

Muhtashor Qowa’id Al-Alla’i 

At-Tahbir 

At-Tahbir 

 

Semester III-IV 

RUANG NAMA ALAMAT MATA KULIAH 

A-1 

A-23 

A-4b4 

B-234 

C-123 

D-123 

A-123 

A-4b1 

B-234 

C-123 

D-123 

A-12 

A-34b1 

B-234 

C-123 

D-123 

A-12 

A-34 

B-1 

A-234 

C-123 

D-123 

M. Misbah Hamid 

M. Yusuf SM 

HM. Sofiyulloh 

A. Khoirul Waro Ahmad 

Abdul Hanan Rohmad 
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Semester V-VI
86

 

 RUANG  NAMA ALAMAT  MATA KULIAH 
A-1 

A-23 

A-4 

B-12 

B-34 

KH. M. Anwar Manshur 

KH. A.  Habibullah Zaini 

KH. Anim Falahuddin M 

H. Athoillah S. Anwar 

KH. Nurul Huda Ahmad 

Lirboyo 

Lirboyo 

Lirboyo 

Lirboyo 

Kediri 

Maulidatul Mukminin 

Maulidatul Mukminin 

Maulidatul Mukminin 

Maulidatul Mukminin 

Maulidatul Mukminin 

                                                           
86

 Dokumentasi, Jadwal Kuliah Ma’had Aly Lirboyo 2018-2019. 



183 
 

 
 

C-123 

A-12 

A-34 

B-1 

B-234 

C-123 

A-12 

A-34 

B-12 

B-34 

C-12 

C-3 

A-12 

A-34B1 

B-234 

C-123 

HM. Yasin MK 

HM. Ma’ruf Zainuddin 

HM. Abdul Muid Shohib 

HM. Shobich Al-Muayyad 

M. Maskur Khoir 

Ali Masyhar Manab 

H. Abdul Kholiq Ridlwan 

H. Nur Hamid Zainuri 

H. Ali Ya’lu Anwar 

HM. Ali Zainal Abidin 

H. Umar Ali Suyuthi 

M. Misbah Hamid 

KH. Soleh Abdul Jalil 

Reza Zakarya Yusa 

Asmujib Masyhudi 

Ahyad Balya 

Lirboyo 

Lirboyo 

Lirboyo 

Jombang 

Kediri 

Kediri 

Lirboyo 

Lirboyo 

Lirboyo 

Nganjuk 

Kediri 

Nganjuk 

Kediri 

Kediri 

Kediri 

Nganjuk 

Maulidatul Mukminin 

 Mt Ayatil Ahkam 

Mt Ayatil Ahkam 

Mt Ayatil Ahkam 

Mt Ayatil Ahkam 

Mt Ayatil Ahkam 

Al-Jamius Shoghir 

Al-Jamius Shoghir 

Al-Jamius Shoghir 

Al-Jamius Shoghir 

Al-Jamius Shoghir 

Al-Jamius Shoghir 

Tashilul Amtsilah 

Tashilul Amtsilah 

Tashilul Amtsilah 

Tashilul Amtsilah 

 

C. Paparan Data Pelaksanaan Kurikulum Ma’had Aly Lirboyo dalam 

Mewujudkan Santri Milenial 

Salah satu pelaksanakan kurikulum, yaitu memperhatikan proses 

perkuliahan yang dilaksanakan oleh pengajar. Seperti pada data yang 

diperoleh dari hasil observasi, kegiatan belajar mengajar pada Mah’ad Aly 

dilaksanakan selama enam hari dalam satu minggu dan waktu kuliah dimulai 

pada jam 19.00 Istiwak dan selasai pada jam 23.00 Istiwak.
87

 

Pelaksanaan kuliah dilakukan Ma’had Aly Lirboyo dalam satu hari 

dibagi menjadi dua tatap muka yang biasa disebut hisshoh ula (bagian awal) 

dan hisshoh tsaniyah (bagian kedua). Pelaksanaan hisshoh ula pada pukul 

19.00-19.30 Istiwak diisi dengan lalaran (menghapalkan pelajaran). Hal 

tersebut merupakan proses paling menunjang para mahasantri untuk 

menghafalkan nadhom, maupun pelajaran yang diwajibkan untuk dihafalkan, 

yaitu Al-Qur’an dan Hadis Kitab Jami’ul Ahkam. Seperti yang diungkapkan 

oleh Bapak Imam Waliudin selaku mustahiq semester III, “Lalarannya untuk 
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yang semester III-V menghafalkan Nadzom Juman, terus yang untuk semester 

I dan II karena ada beberapa item pelajaran yang harus dimukhafadhohkan, 

maka ditambahi larannya, yaitu Al-Qur’an dan hadis kitab Jami’ul 

Ahkam.”
88

 

Dilanjutkan pelaksanaan mulai pukul 19.30-20.00 Istiwak diisi 

dengan mutola’ah pelajaran dengan sistem presentasi. Pada waktu itu, para 

mustahiq maupun munawib yang terjadwal sudah harus hadir di ruangannya. 

Kemudian pada pukul 20.00-21.30, dilaksanakan proses belajar mengajar 

hingga dilanjutkan hisshoh tsaniyah (bagian kedua).
89

 

Dalam kegiatan belajar mengajar di kelas Ma’had Aly Lirboyo, para 

mahasantri bersifat menerima hal-hal yang disampaikan oleh mustahiq, 

dengan cara mustahiq membacakan dan sedikit menjelaskan kitab-kitab yang 

dikaji seperti fikih, hadis, dan sebagainya. Mahasantri menyimak dan 

memaknai kitabnya masing-masing. Untuk pengembangannya, mahasantri 

nanti bisa mencari sendiri entah itu kitab di toko-toko atau kitab-kitab yang 

berada ada di perpustakaan sebagai bahan penunjang dan referensi 

pemahaman mahasantri.
90
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Gambar 4.6 Proses Kegiatan Perkuliahan Hisshoh Tsaniyah 

Bagian II 

 

Pelaksanaan perkuliahan pada Ma’had Aly Lirboyo terdapat sistem 

kuartal (pergantian periode pendidikan) selama tiga bulan, hingga dalam dua 

semester terdapat empat kali kuartal. Agenda tersebut dimaksudkan agar 

menjadi penyesuaian-penyesuaian terhadap kegiatan pembelajaran di kelas. 

Berikut pembagian kuartal pada Ma’had Aly Lirboyo.
91

 

Tabel 4.15 Perpindahan Kwartal Ma’had Aly Lirboyo 

KWARTAL MULAI AHIR 

1 13 Syawal (awal tahun ajaran baru) Akhir bulan Dzul hijjah 

2 Awal bulan Muharram Akhir bulan Robi’ul awal 

3 Awal bulan Robi’us tsani Akhir bulan Jumadal ula 

4 Awal bulan Jumada as-tsaniyah Akhir bulan Rajab (akhir tahun 

ajaran) 

 

 Perkuliahan tidak lepas dari proses belajar mengajar, sehingga peran 

seorang pengajar dirasakan sangat penting demi menunjang kemampuan 

mahasantri Ma’had Aly Lirboyo. Pada saat ini, penamaan pengajar Ma’had 

Aly masih belum 100% dikatakan dosen karena masih menggunakan istilah 
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sebelumnya. Dosen pada Mah’had Aly dibagi menjadi dua, seperti berikut 

ini.
92

  

Mustahiq (orang yang berhak atas sesuatu) pengajar yang mengampu 

mata kuliah inti seperti Ilmu fikih, Ilmu Balagah, Ilmu Hadis, Ushul Fikih, 

dan Ilmu Tauhid pada satu kelas tertentu. Pada sekolah formal, mustahiq 

biasa dikenal dengan wali kelas. Perkuliahan yang dilaksanakan oleh 

mustahiq rata-rata sampai lima hari dalam satu minggu. Hal tersebut 

membuat semakin intensifnya para mustahiq dalam membimbing mahasantri, 

mulai dari penyampaian dan pemahaman mata kuliah, mengontrol dan 

mengembangkan musyawarah kelas, serta bertanggung jawab atas 

kedisiplinan dan keaktifan mahasantri kelasnya. Bapak. Imam Waliudin oleh 

Mustahiq semester III,menyampaikan hal tersebut sebagai berikut. 

Peran mustahiq merupakan peran yang berat karena tidak cuma 

mengajar mahasantri, tetapi juga membimbing santri agar bisa terarah 

dan juga selalu dekat atau mushafahah dengan santri itu harus lebih 

insentif karena kita juga memahami tentang karakter mahasantri 

tersebut entah mahasantri tersebut ada masalah atau tidak. Tujuannya 

bermaksud demi mengukur dan memahami kemampuan yang dimiliki 

mahasantri dan juga mendidik mengarahkan demi membuat lebih baik 

lagi karakter mahasantri tersebut.
93

 

 

 Kegiatan mushafahah merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh 

mustahiq secara individu maupun kelompok. Hal tersebut untuk lebih 

memahami tentang pemahaman dan keadaan mahasantri. Semua yang 

dilakukan mustahiq untuk mengetahui kendala yang sedang dihadapi oleh 

mahasantri dan cara menyelesaikannya, seperti halnya belajar dan hafalan, 

bahkan menata akhlak mahasantri. 
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Gambar 4.7 Suasana Belajar Mengajar Pada Semester VI 

 

 Dalam pelaksanaannya, mustahiq juga secara khusus mendapat tugas 

membimbing mahasantri tertentu sampai pada semester VI. Ketika mengajar, 

mustahiq bukan hanya setahun atau dua semester minimal dua tahun hingga 

lulus, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Samsul Hadi mustahiq semester I 

sebagai berikut. 

Pengajar di sini khususnya mustahiq itu ketika mengajar bukan 

hanya setahun atau dua semester, minimallah dua tahun, tetapi 

mengikuti anak didiknya. Kalau tidak ada alasan tertentu yang 

menyebabkan mustahiq tersebut berhenti meneruskan. Jadi, 

mengikuti mulai jenjang bawah hingga jenjang ke atas terus 

mengikuti hingga  tamat, bahkan ada mustahiq yang di sini ketika 

mengajar mulai dari awal hingga akhir itu menamatkan sampai tiga 

kali.
94

 

 

 Munawib adalah pengajar pendamping mustahiq yang mengampu 

mata kuliah noninti seperti pelajaran akhlak, tafsir, hadis, sejarah, dan bahasa 

sehingga ikatan emosi antara munawib dengan santri tidak sedekat seperti 

mustahiq dengan mahasantri. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Rosiun 

Najib Ismail selaku mustahiq semester V sebagai berikut; 
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Dalam pertemuan ini munawib jamnya itu dua sepadat mustahiq. 

munawib biasanya seminggu ada yang dua kali jadwal mata 

kuliahnya, ada yang satu kali, bergantung dari latar belakangnya, 

menariknya menjadi munawib itu membutuhkan persyaratan yang 

berat dalam seleksinya. Pertama, dia harus senior dan juga ada 

kalanya munawib adalah yang telah lulus mustahiq dan ada juga 

memang munawib dipilihkan dari para pengasuh maupun para 

Dzuriyah Pondok Lirboyo sendiri.
95

 

 

Dalam teknis pelaksanaan pengajarannya, para mustahiq melakukan 

interpretasi atas kebijakan institusional dan instruksional dari hasil sidang 

untuk membuat strategi dalam pengajarannya secara praktis dan 

menghasilkan batas materi pelajaran dan hafalan mahasantri yang harus 

ditempuh pada waktu yang telah di tentukan. Hal tersebut  seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Samsul Hadi sebagai Mustahiq semester I,  

Untuk penataan batas pelajaran maupun hafalan selain yang telah 

ditentukan oleh kurikulum Ma’had Aly kami juga melakukan 

kesepakatan antara dewan mustahiq tentang batas-batas pelajaran 

maupun hafalan yang akan ditempuh pada waktu pelaksanaan 

belajar mengajar agar menjadi seragam”.
96

 

 

 Dalam penyampaian pelajaran, para mustahiq dan munawib 

menjelaskan materi secara standar yang tertulis pada kitab. Hal ini demi 

memandang ada mahasantri yang berinteligensi tinggi dan juga ada yang 

rendah. Hal itu diungkapkan oleh Bapak Samsul Hadi selaku Mustahiq 

sebagai berikut; 

Cara penyampaian materi di kelas ini masih menggunakan cara seperti 

biasanya, yaitu membacakan kitab dan para santri memaknai dan 

dalam penjelasannya ini ada yang dijelaskan dan juga tidak khususnya 

memang pelajaran tersebut yang perlu untuk dijelaskan, dan cara 

menjelaskannya juga secara standar materi karena materi kadang ada 

yang sulit yang tampaknya harus dijelaskan dan ada juga yang bisa 

langsung dipahami dan menjelaskannya dengan bahasa yang standar 
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tidak usah terlalu tinggi demi memperhatikan ada santri yang 

langsung paham dan adanya santri yang tidak langsung paham, tetapi 

ini nanti akan dipelajari kembali ketika musyawarah maupun ketika di 

kamarnya masing-masing.
97

 

 

Adapun agenda ujian permingguan di dalam Ma’had Aly Lirboyo 

biasa dinamakan dengan Tamrin yang berarti ujian mini. Tamrin (ulangan 

harian) biasanya dilaksanakan setiap malam Senin pada hisshoh ula (jam 

pertama). Materi yang diujikan satu mata kuliah tertentu dan setiap 

minggunya materi tamrin berganti secara berurutan dengan mata kuliah yang 

lain.
98

 

 Dalam pelaksanaan tamrin, Ma’had Aly Lirboyo memfasilitasi buku 

khusus tamrin. Di samping itu dewan mustahiq tingkat semester masing-

masing juga memiliki satu mustahiq yang menjadi koordinator tamrin. 

Tugasnya adalah mengoordinasi pembuatan soal tamrin, dan dalam 

pelaksanaan tamrin secara keseluruhan. Jadi dari itu nilai tamrin menjadi 

salah satu aspek input dalam penilaian rapor Ma’had Aly Lirboyo.
99

 

Pelaksanaan musyawarah pada Ma’had Aly Lirboyo mempunyai 

peranan strategis dalam peningkatan pemahaman mahasantri untuk lebih 

mendalami dan mengembangkan materi yang telah diajarkan serta melatih 

mental maupun kemampuan mahasantri dalam berdiskusi dan 

berargumentasi. Adapun dalam pelaksanaannya, terdapat anggota khusus 

yang terlibat di dalam musyawarah meliputi ro,is/moderator, katib/notulis, 

perumus, mushohhih, dan peserta musyawarah. Anggota ini difungsikan 

sebagai pengorganisasi jalannya diskusi kelompok. 
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Ro’is adalah jabatan struktural yang dipilih dari mahasantri di kelas 

yang mempunyai prestasi akademik. Ro’is kelas ditugaskan memimpin 

jalannya musyawarah di kelas. Pada peraktiknya, setiap ro’is kelas 

memegang satu mata kuliah untuk didiskusikan. Jadi pada setiap mata kuliah 

mempunyai satu ro’is. Dalam pelaksanaanya, setiap satu periode terjadi 

pergantian ro’is walaupun ada yang masih tetap. 

 
Gambar 4.8 Kegiatan Musyawarah Mahasantri Ma’had Aly 

Lirboyo 

 

Mata kuliah yang dimusyawarahkan adalah mata kuliah yang telah 

diajarkan oleh mustahiq maupun munawib pada waktu perkuliahan 

sebelumnya. Selain sebagai pemahaman maupun pengembangkan, Hal itu 

juga untuk me-review kembali pelajaran yang lupa. Seperti yang diungkapkan 

oleh Kang Toher selaku mahasantri semester III sebagai berikut. 

Musyawarah manfaatnya sangat besar. Selain sebagai peningkat 

dalam pemahaman, kita juga bisa mengingat-ingat kembali pelajaran 

di waktu masih berada pada tingkatan kelas sebelumnya juga 

musyawarah bisa membahas masalah polemik kemasyarakatan yang 

terjadi di saat ini dengan menggabungkan dalil-dalil yang mungkin 

nantinya bisa dijadikan sebuah rujukan.
100
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Muhafadzhoh (menjaga) pada Ma’had Aly Lirboyo diwujudkan 

dengan kegiatan ngelalar/lalaran (membaca berulang kali) mata kuliah 

tertentu yang telah ditunjuk sebagai persyaratan kenaikan tingkat. 

Muhafadzhoh juga sebagai program wajib Ma’had Aly Lirboyo yang rutin 

dilaksanakan sebelum memulai perkuliahan. Terdapat pula mukhafadhoh 

mingguan yang dalam pelaksanaanya pada angkatan per semester dilakukan 

bersama-sama setelah perkuliahan. 

Adapun mata kuliah yang menjadi muhafadzhoh adalah Uqudul 

Juman, Al-Quran (Khusus Ayat Ahkam), dan Hadis Jami’ul Ah’kam.
101

  

Dilaksanakannya program ini bertujuan untuk mencetak santri menjadi insan 

yang tafaqquh fi ad-din (memahami hukum agama Islam) dan mempunyai 

kepribadian islami, Hal tersebut seperti peraturan pemerintah tentang Ma’had 

Aly. 

 
Gambar 4.9 Pelaksanaan Ujian Mukhafadhoh Umum Mahasantri 
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Sebelum membahas pelaksanaan koreksian kitab pada Ma’had Aly 

Lirboyo, sebaiknya di pahami dulu tentang tradisi ngabsahi/ngesahi 

(memberikan makna) kitab. Misalnya dalam lingkup pengajian 

bandongan/wethonan, pengajian di bulan Ramadan maupun sorogan. Ketika 

Kiai membacakan/mengkaji sebuah kitab, yang dilakukan santri yang terdapat 

di dalam majelis tersebut, yaitu memaknai kitab masing-masing. Koreksian 

kitab termasuk dari kurikulum Ma’had Aly Lirboyo yang pelaksanaanya, 

seluruh mahasantri untuk mengumpulkan kitab yang terdapat pada mata 

kuliah menurut semesternya masing-masing dan kitab tersebut nantinya 

dikoreksi oleh korektor tentang kelengkapan maknanya.
102

 

 
Gambar 4.10 Penataan Kitab Ketika Akan Di Koreksi Oleh 

Korektor 

 

Seluruh mahasantri mengumpulkan kitabnya sesuai mata kuliahnya 

yang dipelajari di kelas. Hal itu diungkapkan oleh Toher, mahasantri semester 

III, sebagai berikut. 

Untuk pelaksanaan koreksian kitab ini nanti, seluruh mahasantri 

mengumpulkan kitabnya sesuai mata kuliahnya yang dipelajari di 
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kelas, dikumpulkan secara berurutan menurut absen. Setelah itu, 

ditunggu korektor kitabnya datang. Setelah korektornya datang, 

diperiksa kitabnya satu- persatu tentang kelengkapan maknanya kalau 

nanti maknanya tidak lengkap maka tidak mendapatkan stempel tam, 

yang menunjukkan kitab itu sudah tam, apabila maknanya lengkap 

maka akan ada stempel yang menunjukan kitab tersebut sudah lolos, 

dan apabiala belum lolos nanti harus melengkapi lagi kitab 

pelajarannya untuk bisa lolos dalam ujian her koreksian kitab.
103

 

 

 
Gambar 4.11 Stempel Tam Koreksian Kitab 

 

Kuliah takhossus dimaksudkan untuk lebih mendalami materi yang 

telah diajarkan. Kuliah takhossus juga dilaksanakan setiap dua minggu sekali. 

Dalam hal ini, kuliah takhossus dilaksanakan seperti dalam kegiatan 

perkuliahan biasanya di setiap dua minggu sekali. Untuk pendalaman mata 

kuliah yang ditempuh adalah khusus Tafsir, Ilmu Tafsir, Hadis, Ilmu Hadis, 

Usul Fikih, Kaidah Fikih, Tasawuf, dan tentang Kebangsaan.
104
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Gambar 4.12 Pelaksanaan Kuliah Takhassus 

 

Kuliah takhassus dilaksanakan dua minggu satu kali. Ciri-ciri bahan 

ajar hanya pelajaran-pelajaran yang telah ditentukan dan cara 

penyampaiannya mengundang para pakar Fikih, kebangsaan maupun dari 

mustahiq sendiri. 

Kuliah umum biasa dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Kuliah ini 

menghadirkan para alumni maupun dari kementerian agama yang taraf 

keilmuan atau prestasinya tinggi untuk menyampaikan materi, pengalaman, 

maupun strategi.  
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Gambar 4.13 Pelaksanaan Kuliah Takhasus 

Secara Umum Dengan Tema Kebangsaan 

 

Pelaksanaan safari Ramadan dilaksanakan pada semester IV dengan 

didelegasikannya mahasantri pada suatu daerah untuk berdakwah. Program 

safari ini selain menjadi sarat kelulusan mahasantri, juga sebagai media syiar 

Islam dan praktik lapangan bagi mahasantri untuk belajar bermasyarakat 

secara riil. Hal ini sangat mendukung dalam mencetak katakter bermental 

kuat dan mengerti situasi dan kondisi. Seperti ungkapan Bapak Ainul Yaqin 

sebagai panitia penyelenggara safari berikut. 

Sebenarnya prosedur pelaksanaan safari hampir sama dengan 

pelaksanaan KKN, mulai dari pengajuan permohonan daerah, dan 

setelah di ACC LIM pusat terjun ke lapangan untuk mencari sebuah 

lokasi. Safari sendiri tidak bisa dilepaskan dari peran alumni. Jadi 

konsolidasi terus dilakukan agar bisa berjalan dengan lancar, 

sedangkan semua acara yang dibuat menggunakan dana dari 

masyarakat dan menyusun program berjalannya juga dengan 

masyarakat, tetapi titik tekan safari di sini lebih terfokus pada dakwah 

dan bermusyawarah dengan warga sekitar. Untuk delegasi yang 

dikirimkan pada daerah, untuk satu masjid maupun musala dua 

mahasantri.
105
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Gambar 4.14 Proses bimbingan Mahasantri yang akan syafari 

 

 Pelaksanaan safari rutinan yang diselenggarakan oleh panitia safari 

daerah rutinan setiap hari Kamis sore, berjalan dengan baik karena animo 

masyarakat yang juga mendukung. Perogram Ma’had Aly Lirboyo yang 

diselenggarakan oleh LIM (Lembaga Ittihadul Muballighin) tempat mereka 

berdakwah di masjid ataupun rumah-rumah penduduk setempat. Dalam 

pelaksanaannya pun, yaitu membantu mengajar TPQ, mengimami salat 

maktubah, memimpin pengajian rutinan, tahlilan, yasinan, dan sebagainya.
106

 

Dalam pelaksanaannya masyarakat cukup antusias dibuktikan dengan 

tingkat kehadiran para Jama’ah yang akan mengikuti acara safari rutinan yang 

diselenggarakan oleh Ma’had Aly Lirboyo. Selain itu juga banyak pertanyaan 

yang diutarakan oleh jamaah tentang materi yang belum dipahami.   
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Gambar 4.15 Kegiatan Safari Daerah, Melaksananakan 

Bimbingan Tentang Keagamaan. 

 

Pelaksanaan kegiatan mengajar di sekolah formal yang dilaksanakan 

setiap hari Jumat, diselenggarakan oleh Balitbang (Badan Penelitian dan 

Pengembangan) dilaksanakan pula pada semester empat berjalan dengan 

lancar, Hal tersebut bisa terjadi karena terjalinnya silaturahmi pihak 

masyayikh terhadap lingkungan sekitar. Dalam hal ini, mahasantri 

mengajarkan materi tentang agama, seperti masalah fikih, hadis, akhlak dan 

sebagainya. Aktivitas ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas 

mahasantri di manapun berada.
107
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Gambar 4.16 Proses kegiatan mengajar oleh Mahasantri 

semester IV di sekolah formal. 

 

 Ma’had Aly juga melaksanakan pembuatan karya ilmiah yang 

diwajibkan kepada setiap mahasantri dalam rangka menyelesaikan 

program studi sarjana (S-1) dan juga sebagai persyaratan kenaikan tingkat 

semester. Untuk pesertanya, mahasantri semester III – V dan risalah 

diujikan pada pada semester IV dan VI. Hal ini masih dalam proses 

mengerjakan karena program pembuatan risalah masih dimulai pada tahun 

2019 dan dalam penerapannya masih berlaku hanya pada semester I dan II. 

Dalam satu semester V-VI, Ma’had Aly Lirboyo juga 

melaksanakan kajian dalam pembuatan karya ilmiah yang berbentuk 

sebuah buku. Pada semester V-VI, dibentuk tim khusus yang menangani 

pembuatan buku. Hasil karya tersebut merupakan hasil dari kegiatan batsu 

masail dan kajian khusus dari para pakar tentang fikih maupun tentang 

kebangsaan, ditulis dan dikembangkan hingga setiap tahunnya Pondok 

Pesantren Lirboyo dapat mengeluarkan berbagaai karya ilmiah seperti 

buku. Hal tersebut dinyatakan Bapak Samsul Hadi selaku mustahiq,  
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Setiap hasil musyawarah atau kajian-kajian atas permasalahan 

tertentu tentang Fikih nanti akan dibukukan tentang hasilnya. 

Itu kalau sudah mencapai jangka waktu setahun dan sudah 

disahkan oleh masyayikh Lirboyo, maka akan terbentuklah 

suatu buku yang menjadi hasil bahtsul masa’il maupun 

keterangan-keterangan dari pakar Fikih yang diambil dari 

kitab-kitab Salafus Sholeh
108

 

 

 
Gambar 4.17 Ruang Penelitian Dan Pengembangan, Tempat 

Tim Pembuatan Karya Ilmiah 

 

 

Selain itu juga pada semester V-VI, terdapat program wajib ro’an 

(kerja bakti) yang dalam pelaksanaannya seluruh angkatan per kelas dibagi 

untuk mengadakan ro’an dalam membantu pondok, kiai, dan dzuriah 

dalam segi pembangunan, kebersihan, dan lain sebagainya. Terkadang 

juga dilaksanakan ro’an akbar ketika ada pembangunan gedung yang 

memang membutuhkan personel yang banyak sehingga mahasantri 

angkatan semester V-VI dan juga dibantu santri pada tingkatan kelas yang 

di bawahnya dikerahkan secara bersama-sama dalam ro’an tersebut.
109
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Gambar 4.18 Kegiatan Ro’an Bersama Yang Di 

Laksanakan Oleh Mahasantri Semester VI Dan 

Semester Dibawahnya 

 

D. Paparan Data Hasil Kurikulum Ma’had Aly Lirboyo Dalam 

Mewujudkan Santri Milenial 

Kurikulum Ma’had Aly Lirboyo menghasilkan santri yang menjadi 

nâsyir al ‘ilmi (dapat menyebarkan ilmu agama) karena selain mengkaji 

kedalaman berbagai ilmu agama, mahasantri dilatih untuk mempraktikkan 

hal-hal yang didapat dalam pembelajaran kitab kuning (Turats) seperti ketika 

mahasantri diutus ke suatu desa untuk menyampaikan dakwah secara islami 

tanpa meninggalkan aqidah ahlussunnah wal jamaah. Hal tersebut 

diungkapakan diungkapkan oleh Bapak Irfan Zidni selaku Mudir III sebagai 

berikut. 

Program Ma’had Aly ini selain kita memperdalam ilmu-ilmu kitab 

kuning juga nanti terdapat praktik-praktik yang mana itu nanti bisa 

mendukung pemahaman mahasantri secara riil seperti tentang 

ubudiyah  misalnya tentang mengurus jenazah menyampaikan tata 

cara beribadah. Selain itu juga, mahasantri dapat menyampaikan 

keilmuannya ketika nanti mengajar para siswa, mengajar para santri 

dari program itu ada juga program Ma’had Aly, yaitu balitbang yang 
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mana nanti mahasantri diutus ke sekolah-sekolah dan di situ nanti 

akan menyampaikan keilmuan keagamaan.
110

 

 

 Hal tersebut didukung oleh jawaban Bapak Ahmad Usdaddin selaku 

Khatib I, yaitu dari hasil praktik-praktik yang diprogramkan oleh Ma’had Aly 

Lirboyo membuat mahasantri lebih mempunyai mental dalam menyampaikan 

keilmuan agamanya yang didapat pada perkuliahan, pengajian, maupun 

praktik sebagai berikut. 

Dari hasil Ma’had Aly seperti diutusnya mahasantri pada sebuah desa 

kan itu sebuah praktik untuk menyampaikan ilmu pendakwah atas 

hasil yang diperoleh pada kegiatan madrasah maupun ketika apa-apa 

yang dilakukan ketika mahasantri di lingkungan pondok, dan dari 

hasil sebuah peraktik tersebut di desa-desa nanti membuat santri lebih 

peka pada lingkungan pada audiens tentang cara memahamkan 

keilmuan agamanya.
111

 

 

 Ma’had Aly Lirboyo menghasilkan para ahli fikih yang berlandaskan 

kepada kitab kuning (turats), karena sebagian besar mata perkuliahan diambil 

referensi dari kitab-kitab kuning. Hal tersebut akan mendukung para 

mahasantri untuk dapat membaca, memahami, memaknai teks-teks berbahasa 

Arab seperti yang diungkapkan oleh Bapak Samsul Hadi selaku Mustahiq 

Semester I sebagai berikut. 

Sebagian besar referensi Ma’had Aly adalah kitab-kitab kuning, maka 

di kelasnya Lirboyo Ma’had Aly ini adalah kelas yang tertinggi. ketika 

mempelajari kitab-kitab kuning diharapkan nanti mahasantri sudah 

ahli dalam membaca memaknai kitab-kitab. Apa yang dikaji walaupun 

belum 100% untuk memahaminya, tetapi hal tersebut ini nanti adalah 

sebuah proses yang nanti akan menghasilkan mahasantri yang dapat 

mengkaji kitab-kitab kuning.
112

 

 

Dari proses belajar mengajar kurikulum Ma’had Aly menghasilkan 

mahasantri yang dapat membaca, memahami, dan memaknai kitab-kitab 
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kuning terutama karya ulama salaf, karena kajian utama Ma’had Aly adalah 

ilmu-ilmu karya ulama salaf yang berbentuk kitab berbahasa Arab. Dari hal 

tersebut, mahasantri telah di uji dalam pembelajaran nahwu dan sorofnya 

maupun gramatika bahasa Arab. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Habibi 

selaku Mustahiq Semester III sebagai berikut. 

Dalam tingkatan Mahad Aly Lirboyo ini sudah melewati pembelajaran 

nahwu dan sorofnya dan pembelajaran tentang gramatika bahasa 

Arab, maka mahasantri di sini dianggap sudah dapat memahami teks-

teks dengan berbahasa Arab walaupun tidak semuanya. Tinggal 

memperluas dan mengembangkan pemahaman-pemahaman tentang 

keilmuan keagamaan yang lain secara terstruktur di kelas maupun di 

kegiatan-kegiatan yang lain seperti kurikuler LBM, pengabdian 

masyarakat, pengajian-pengajian kitab, bandongan, dan lain 

sebagainya.
113

 

 

Ma’had Aly Lirboyo menghasilkan santri yang muttafaqqih fi ad din,  

yaitu orang yang ahli di bidang ilmu agama Islam, karena banyaknya cabang 

ilmu di dalam agama Islam, maka selalu terdapat kekhususan sesuai dengan 

kemampuan mahasantri atau calon kiai. Proses ke arah tersebut telah dilalui, 

karena capaian-capaian sebelumnya menjadi bekal di tahapan ini memasuki 

tahapan pembimbingan dalam suasana pondok pesantren. Maka berikutnya, 

santri menjalani suasana kehidupan masyarakat yang sebenarnya seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Ahmad Usdaddin selaku Katib I sebagai berikut. 

Mahasantri Ma’had Aly kan juga nanti ada program pengabdian yang 

tugasnya bertanggung jawab dalam mengelola urusan kepesantrenan, 

dari sini terlihat kemapanan di bidang garapannya, makanya dari situ 

dimulailah karier santri lulusan tersebut, di depannya tersedia banyak 

pilihan jika hendak menjadi kiai, maka jenis pesantren yang 

ditekankan ke kurikulum, bagaimana merancangan lokasi dan 

gambaran ketika di masyarakat. Semua nanti akan terlihat, tantangan-

tantangan yang mungkin dihadapi jika hendak menjadi pemimpin di 

masyarakat, terlihat jalur organisasi yang akan menempatkan pada 
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dirinya atau yang dikembangkan oleh dirinya. Jika nanti sudah 

menjadi wiraswasta maka juga terlihat peluang yang hendak nanti 

dikerjakan dan daya dukung untuk merintis dan memancarkan 

usahanya, demikian pula jika hendak menjadi pegawai negeri 

profesional, karyawan, dan sebagainya.
114

 

 

Proses belajar mengajar kurikulum Ma’had Aly juga menghasilkan 

lulusan yang alim shalih, yaitu selain berpengetahuan tinggi juga berperilaku 

baik. Santri yang kemudian membangun nilai-nilai mereka berada dalam 

sebuah subtradisi di pesantren seperti keikhlasan, kesederhanaan, 

kemandirian, dan keteladanan yang telah sangat lama dipraktikkan di 

pesantren dan menjadi ciri khasnya. Seperti yang diungkapakan oleh Bapak 

Habibi selaku Mustahiq Semester III sebagai berikut. 

Menjadi mahasantri yang alim juga menjadi santri yang saleh, karena 

apa, “Karena kehidupan kesehariannya di dalam lingkungan Pondok 

Pesantren Lirboyo yang memang karakter utamanya, yaitu berakhlak 

baik dan juga pendidikan yang ditempuh kesehariannya merupakan 

pendidikan berakhlak seperti menghormati kepada yang lebih tua, 

menghormati guru, masyayikh serta menghormati mata pelajaran yang 

dipelajarinya semuanya itu nantinya akan bernilai berkah dan hal 

tersebut sudah menjadi ciri khas pondok pesantren.
115

 

 

Kurikulum Ma’had Aly juga menghasilkan santri nasru al-ilmi, 

dibuktikan dengan otoritas mencetak para Da’i, juga partisipasi dalam 

pemberdayaan masyarakat. Seperti pelaksanaan safari Ramadan mahasantri 

sudah mampu berkiprah dan berdakwah untuk masyarakat. Program semacam 

ini para da’i safari yang dikirim oleh Ma’had Aly Lirboyo yang biasanya 

dikirim ke desa-desa, tidak hanya bisa menyebarkan ajaran Islam, melainkan 

juga dapat membawa akidah-akidah pemajuan cara berpikir bahkan tentang 

kebangsaan yang selaras dengan ajaran Islam. Sebagai contoh dakwah 
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pesantren dilaksanakan bersamaan dengan upaya pemenahan kepentingan 

hidup sehari-hari warga masyarakat, upaya membangun ekonomi masyarakat, 

membangun kesadaran masyarakat sebagai warga Negara. Hal tersebut 

diungkapkan oleh Bapak Imam Waliudin selaku Mustahiq Semester III 

sebagai berikut. 

Keahlian mahasantri bisa dilihat ketika pelaksanaan syafari romdlon, 

pembelajaran menjadi da’i secara riil, juga partisipasi dalam 

pemberdayaan masyarakat. Seperti pelaksanaan safari Ramadan 

mahasantri sudah mampu berkiprah dan berdakwah untuk masyarakat. 

Program semacam ini para da’i safari yang dikirim oleh Mahad Aly 

Lirboyo yang biasanya dikirim ke desa-desa, tidak hanya bisa 

menyebarkan ajaran Islam melainkan juga dapat membawa akidah-

akidah pemajuan cara berpikir bahkan tentang kebangsaan yang 

selaras dengan ajaran Islam. Sebagai contoh dakwah pesantren 

dilaksanakan bersamaan dengan upaya mengusahakan kepentingan 

hidup sehari-hari warga masyarakat upaya membangun ekonomi 

masyarakat, dan membangun kesadaran masyarakat sebagai warga 

negara.
116

 

 

Kurikulum Ma’had Aly juga menghasilkan cendekiawan muslim yang 

dapat berkarya dalam satu atau lebih bidang keilmuan Islam. Hal tesebut 

terlihat dari hasil-hasil karya yang telah diwujudkan seperti diterbitkanya 

buku Fikih Kebangsaan dan Kritik Ideologi Radikal yang semuanya sebagai 

upaya meneguhkan Islam sebagai generasi para ulama, berwawasan 

kebangsaan, dan menolak radikalisme. 
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Gambar 4.19 

 Buku karya Mahasantri Ma’had Aly Lirboyo 

 

 

Di samping menghasilkan lulusan berintelektual dengan karya-karya 

ilmiah yang sudah menjadi tradisi Pondok Pesantren Lirboyo juga salah satu 

alumni mahasantri Ma’had Aly Lirboyo mendapatkan amanah dari Direktorat 

Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Kementerian 

Agama Islam Republik Indonesia untuk menyusun buku madrasah. 

 
Gambar 4.20 

Lulusan Ma’had Aly Lirboyo Yang Menjadi Tim Peyusun Bahan Ajar 

Madrasah 
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Ketiga alumnus itu adalah M. Nawawi asal Bangkalan, M. 

As’ari asal Tegal, dan M. Rifa’i asal Purworejo. Masing-masing akan 

menulis pelajaran Fikih kelas X madrasah aliyah dan buku pelajaran Ilmu 

Hadis kelas XI madrasah aliyah.
117

 

 

 

E. Temuan Penelitian 

Bardasarkan paparan data penelitian, berikut ini diutamakan temuan 

penelitian yang terdiri atas 1) temuan desain kurikulum Ma’had Aly Lirboyo 

Kediri dalam mewujudkan santri milenial, 2) temuan struktur kurikulum 

Ma’had Aly Lirboyo Kediri dalam mewujudkan santri milenial, 3) temuan 

pelaksanaan kurikulum Ma’had Aly Lirboyo Kediri dalam mewujudkan santri 

milenial, dan 3) temuan hasil kurikulum Ma’had Aly Lirboyo Kediri dalam 

mewujudkan santri milenial. 

1. Temuan Desain Kurikulum Ma’had Aly Lirboyo Kediri Dalam 

Mewujudkan Santri Milenial  

a. Ma’had Aly Lirboyo didesain sebagai lembaga pencetak para pakar 

fikih yang mampu mengintegrasikan khazanah pesantren sebagai ciri 

khas Islam nusantara dan keilmuan modern kas perguruan tinggi. Ciri 

inilah yang menjadikan tetap bertahannya dan dibutuhkan oleh 

masyarakat. Dalam arti luas tidak semua pesantren salaf 

menyelenggarakan Ma’had Aly dan khusus seperti yang 

diselenggarakan oleh lembaga pendidikan di luarnya. Keteraturan 

pendidikan di dalamnya terbentuk karena pengajian yang bahannya 

diatur sesuai urutan penjenjangan. Kitab pengajian yang diterapkan 

secara turun-temurun membentuk tradisi kurikuler yang terlihat dari 

segi standar isi kualifikasi pengajar dan santri lulusannya.  

 

b. Penyelenggaraan Program Studi Fikih dan Ushul Fikih (fikih wa 

ushuluhu) dalam pengkajiannya didesain secara mendalam dengan 

lebih fokus  pendalaman kitab Tafsir dan Ilmu Tafsir, Hadis dan Ilmu 
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Hadis, Fikih, Ushul Fikih, Kaidah Fikih dengan maksud agar 

terwujudnya lulusan sebagai pakar dalam bidang Fikih. 

 

c. Kurikulum Ma’had Aly Lirboyo didesain seperti perguruan tinggi, 

dengan belandaskan bahan ajar kitab-kitab kuning (Turats) karya 

ulama salaf maupun modern, kurikulum pondok pesantren adalah 

landasan utama pembentukan karakter yang menunjang kiprah santri 

yang tujuanya selalu mempertahankan tradisi Islam nusantara. 

 

d. Kurikulum Ma’had Aly Lirboyo didesain untuk lulusannya mampu 

menjaga dan mengembangkan tradisi ilmiah dan amaliah para ulama 

ahlussunnah wal jamaah an-nahdliyah. Para lulusan Ma’had Aly 

Lirboyo ditekankan agar ajaran aswaja tidak hanya dianggap sebagai 

ajaran agama, tetapi juga sebagai tradisi dan budaya.  
 

e. Kurikulum Ma’had Aly Lirboyo merencanakan lulusan yang mampu 

menyesuaikan khazanah ilmu Fikih dan Ushul Fikih (fikih wa 

ushuluhu) dengan perkembangan zaman. Upaya tersebut adalah 

langkah agar mengejar ketertinggalan terutama mengenai hal-hal 

umum seperti menyangkut hak asasi manusia (HAM) dan keterbatasan 

diri. 

 

f. Merencanakan terwujudnya lulusan yang berilmu tinggi, menghargai 

keislaman nusantara, berakhlakul karimah, dan senantiasa mengikuti 

salafus shalih, Hal tersebut telah menjadi karakter santri untuk 

berjuang seirig kemajuan zaman. 

 

g. Bahan ajar pada Ma’had Aly Lirboyo didesain dengan mengunakan 

pendekatan sekuen kausalitas yaitu pendekatan kebutuhan mahasantri, 

kausalitas persemester, dan kausalitas pengetahuan Agama 

mahasantri. Penentuan kausalitas kebutuhan mahasantri diukur 

melalui masukan-masukan dari dewan asatidz (pengajar), karena 

asatidz sebagai pelaku utama yang bersaentuhan dengan mahasantri.  

 

h. Penyusunan kurikulum menggunakan pendekatan sekuen hierarki 

yaitu penyusunan kurikulum berpusat pada tujuan, yaitu Fikih dan 

Ushul Fikih dengan mengurutkan kitab-kitab yang cakupan 

pembahasan lebih sempit lalu menambah cakupan pembahasanya 

lebih luas, seperti halnya mata kuliah Fikih, Hadis, ilmu Mantiq 

dengan referensi Umdatul Ahkam, Mafahim, Al-mahalli, Jam’ul 

Jawami hingga Matan ke dalam Syarah.  

 

i. Penyusunan kurikulum Ma’had Aly Lirboyo juga menggunakan 

pendekatan sekuens struktural dengan sebuah penyesuaian-

penyesuaian tingkat semester. Mata kuliah Ilmu Hadis yang dengan 

referensinya Alfiah Suyuthi, bertempat pada semester 1 dan 2 dan juga 
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pelajaran Usul Fikih dengan referensi Jam’ul Jawami, Ilmu Balaghoh 

dengan referensi Uqudul Juman sampai ke tingkat semester 5 dan 6. 

 

j. Metode mengajar Ma’had Aly Lirboyo disusun menggunakan 

pendekatan humanistik yang lebih menekankan cara mengajar siswa 

(mendorong siswa) dan cara merasakan atau bersikap terhadap sesuatu 

dengan kombinasi penggunaan kitab-kitab tingkat tinggi dalam tradisi 

pendidikan pesantren seperti Fiqh (Kitab Al-Mahalli), Ushul Fiqh 

(kitab Jam’ul Jawami), Tafsir (kitab Mukhtasor Tafsir Ayatil Ahkam), 

Ilmu Tafsir (At-Tahbir), Hadis (Al-Jami’us shaghir), Ilmu Hadits 

(Alfiah Suyuti), Tasawwuf (Mau’idhotul Mu’minin). 

 

k. Metode pembelaaran yang digunakan dalam perkuliahan Ma’had Aly 

Lirboyo, yaitu metode ekspositori dengan menyampaikan materi 

secara utuh (memaknai kitab). Materi yang disampaikan adalah materi 

pelajaran yang sudah jadi, contohnya kitab kuning seperti Kitab Al-

Mahalli, Jam’ul Jawami, Mukhtasor Tafsir Ayatil Ahkam, At-Tahbir, 

Al-Jami’us shaghir, Alfiah Suyuti dan Mau’idhotul Mu’minin. 

 

l. Metode pembelajaran berikutnya adalah hafalan (rote learning) 

Ma’had Aly Lirboyo menekankan kepada seluruh mahasantri untuk 

menghafalkan pelajaran Nadhom Uqudul Juman, Al-Qur’an terutama 

Ayat Ahkam yang telah ditentukan, dan Hadis Ahkam. Penekanan 

hafalan pada materi kurikulum yang telah ditentukan berlandaskan 

pada imbauan dari pendiri pondok pesantren dengan landasan 

pengalaman yang telah terjadi di lapangan yang diakomodasi melalui 

para mustahiq (dosen). Hafalan merupakan cara terbaik untuk 

mengigat materi. 

 

m. Metode musyawarah (diskusi) adalah metode yang ditekankan oleh 

Ma’had Aly Lirboyo. Dengan metode ini, pemahaman, dan 

kemuskilan dalam pemaham sebuah materi dapat dipecahkan 

(problem based learning). Penekanan metode musyawarah pada 

Ma’had Aly Lirboyo direalisasikan dengan memberikan jam khusus 

musyawarah mata kuliah. Waktu yang diberikan Ma’had Aly Lirboyo 

dua jam setengah setiap harinya. 

 

n. Metode uswatun hasanah yang dipraktikan Ma’had Aly Lirboyo tidak 

hanya di dalam kelas atau perkuliahan, tetapi juga di luar jam 

perkuliahan untuk mempunyai sikap berakhlakul karimah, uswatun 

hasanah dalam hal akhlak, ubudiyah, dan berpakaian. 

 

o. Kegiatan ekstrakurikuler didesain dengan adanya program safari 

ramadan, safari daerah, dan wajib khidmah adalah metode praktik di 

lapangan (concrete experiaence) agar mahasantri dapat langsung 

belajar bermasyarakat secara riil. 
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p. Sarana prasarana Ma’had Aly Lirboyo didesain dengan memosisikan 

tata ruang kelas perkuliahan pada satu gedung yang berisikan 42 kelas 

dan juga ditambah perpus, Aula Bahtsu Masa’il, kantor administrasi, 

kantor data dan arsip, kantor dosen, kantor keamanan, kantor mufatis, 

lab komputer, ruang rektorat, ruang penelitian dan pengembangan 

Ma’had Aly, maka dianggab sudah sesuai dengan PMA (Peraturan 

Mentri Agama) Nomor 71 Tahun 2015 tentang, “Memenuhi 

kelayakan sarana dan prasarana dari aspek tata ruang, geografis, dan 

ekologis”. 

 

q. Tenaga pendidik Ma’had Aly Lirboyo berjumlah 103 yang terbagi 

menjadi dua, 42 sebagai mustahiq (pengajar, wali kelas), 61 sebagai 

munawib (pengajar pembantu) yang telah diposisikan sesuai jadwal 

dan kelasnya masing-masing. 

 

 

 

2. Temuan Struktur Kurikulum Ma’had Aly Lirboyo Kediri Dalam 

Mewujudkan Santri Melenial 

a. Struktur kurikulum Ma’had Aly Lirboyo mengacu pada visi, misi dan 

tujuan yang telah ditetapkan oleh Ma’had Aly Lirboyo sendiri, dengan 

Prodi Fikih dan Usul Fikih, kemudian disesuaikan dengan waktu 

pembelajaran. 

 

b. Struktur kurikulum Ma’had Aly Lirboyo meliputi substansi 

pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang dalam 4 tahun 8 

semester mulai semester I (satu) sampai VIII (delapan) dan untuk 

semester  VII (tuju)-VIII (delapan) merupakan program wajib 

khidmah masyarakat yang harus ditempuh.  

 

c. Kurikulum Ma’had Aly Lirboyo disusun dengan berbasis kompetensi 

dengan tujuan untuk menjaga keluasan, kedalaman, koherensi, dan 

penataan mata kuliah yang tercantum dalam Mata Kuliah kompetensi 

Dasar; Tafsir Ilmu Tafsir, Hadis, Ilmu Hadis, Hadis Ahkam, Ilmu 

Tauhid, Ilmu Fikih, Usul Fikih, Kaidah Ushul dan Fikih, Ilmu Akhlak, 

Ilmu Balagah, Ilmu Falak, Kebangsaan, dan Muhafadhoh. 

 

d. Selain mata kuliah kompetensi dasar terdiri dari empat kelompok, 

yaitu 1) kelompok mata kuliah takhosus; Tafsir dan Ilmu Tafsir, Hadis 

dan Ilmu Hadis, Fikih, Ushul Fikih, dan Kaidah Fikih, 2) kelompok 

mata kuliah pelengkap; Qiroatul Kutub, Imla, Muhafadhoh, 3) 

kelompok mata kuliah praktikum; Sertifiksi Al-Qur’an, Ubudiyah, dan 

Safari Ramadan, 4) kelompok mata kuliah mandiri; pembuatan 

Risalah, dan Khidmah Masyarakat. 
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e. Alokasi waktu satu hari terdiri dari dua mata kuliah, khisoh ula (jam 

pertama), satu mata kuliah 90 menit dan untuk khisoh tsani (jam 

kedua) 60 menit.  

 

f. Pada satu mata kuliah tidak ditempuh hanya dua semester tetapi bisa 

sampai enam semester dengan susunan materi secara berurutan sesuai 

dengan batas pelajaran, Ilmu Fikih denga kitab Al-Mahalli ditempuh 

pada semester I (satu) sampai VI (enam), Usul Fikih dengan kitab  

Jam’ul Jawami ditempuh semester I (satu) sampai (enam), Kaidah 

Ushul Fikih dengan kitab Mukhtashar Min Qowaid Ala’i Wa Kalaami 

Al-Asnawi ditempuh semester I (satu) sampai IV (empat), mata kuliah 

Kebangsaan dengan referensi Fikih Kebangsaan ditempuh semester I 

(satu), lmu Hadis dengan kitab Alfiah Suyuthi ditempuh semester I 

(satu) sampai IV (empat), Hadis Ahkam dengan kitab Umdatul Ahkam 

ditempuh semester III (tiga) sampai IV (empat). 

 

 

3. Temuan Pelaksanaan Kurikulum Ma’had Aly Pondok Pesantren 

Lirboyo Kediri dalam Mewujudkan Santri Melenial 

a. Pelaksanaan kurikulum Ma’had Aly Lirboyo kurikulum didasarkan 

pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk 

menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini 

mahasantri mendapatkan pelayanan pendidikan yang mencukupi, serta 

memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara riil 

tentang penguasaan mata kuliah yang didapat pada perkuliahan. 

 

b. Kurikulum Ma’had Aly Lirboyo dilaksanakan dengan menegakkan 

empat pilar belajar, yaitu: 1) belajar untuk terwujudnya lembaga bagi 

pakar Fikih yang mampu mengintegrasikan khazanah pesantren 

sebagai ciri khas Islam nusantara dan keilmuan modern kas perguruan 

tinggi , 2) belajar untuk terwujudnya lulusan yang mampu menjaga 

dan mengembangkan tradisi ilmiah dan amaliah para ulama 

ahlussunnah wal jamaah an-nahdliyah, 3) belajar untuk mampu 

menyesuaikan khazanah ilmu Fikih dan Ushul Fikih (fikih wa 

ushuluhu) dengan perkembangan zaman, 4) belajar untuk 

mewujudkan lulusan yang berilmu tinggi, menghargai keislaman 

nusantara, berakhlakul karimah, dan senantiasa mengikuti salafus 

shalih. Melalui proses pembelajaran yang efektif, aktif, kreatif, 

dengan memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta 

didik yang berdimensi ketuhanan, keindividuan, kesosialan, dan 

moral. 

 

c. Kurikulum Ma’had Aly Lirboyo dilaksanakan dalam suasana 

hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menghargai, 

menghormati, terbuka, hangat, pendidik selalu memberikan 

bimbingan maupun motivasi. 
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d. Kurikulum Ma’had Aly Lirboyo dilaksanakan dengan menggunakan 

pendekatan multistrategi yang secara komprehensif 

mempertimbangkan kondisi peserta didik yang berbeda-beda, mulai 

dari suku asal maupun perbedaan umur dan kitab kuning sebagai 

sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan 

lingkungan sosial sebagai media belajar. 

 

e. Kurikulum Ma’had Aly Lirboyo dilaksanakan dengan 

mendayagunakan metodologi pengajaran yang memberi kesempatan 

kepada mahasantri untuk berekspresi memahami kondisi sosial dan 

budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan 

muatan seluruh bahan kajian secara optimal. 

 

f. Kurikulum Ma’had Aly Lirboyo yang mencakup seluruh komponen 

kompetensi mata kuliah, mata kuliah kopetensi dasar, mata kuliah 

takhosus, mata kuliah pelengkap, mata kuliah praktikum, mata kuliah 

mandiri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan 

kesinambungan yang cocok dan memadai antarangkatan semester dan 

jenis serta jenjang pendidikan. Komponen tersebut harus diperhatikan 

oleh para pelaksana kurikulum (mustahiq, munawib, maupun 

pengurus) dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, baik 

menyangkut perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. 

 

g. Pelaksanaan intrakurikulum mencakup kegiatan perkuliahan di dalam 

kelas dan kegiatan belajar ketika kuliah umum. Kegiatan ini 

merupakan kegiatan pokok perkuliahan yang bertujuan mengasah 

kemampuan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

 

h. Pelaksanaan musyawarah Ma’had Aly menggunakan konsep belajar 

bermakna dengan mengaitkan informasi baru dengan dikaitkan 

dengan hal yang diketahui peserta didik dengan berlandaskan kitab 

Salaf (kitab Kuning) 

 

i. Pelaksanaan kurikulum kurikuler dilaksanakan di luar kelas dan di 

luar jam perkuliahan dengan tujuan menunjang prodi, diantanya 

kegiatan safari Ramadan, musyawarah LBM (lembaga batsu masail), 

pengajian kitab bandongan, kerja bakti (ro’an), kegiatan tersebut 

meningkatkan kemampuan mahasantri dalam ranah afektif dan 

psikomotorik. 

 

j. Evaluasi kurikulum Ma’had Aly Lirboyo dilaksanakan mahasantri 

untuk mengukur tujuan ketercapaian yang diharapkan dengan tujuan 

yang diharapkan melalui peroses belajar mengajar, seperti ujian 

tertulis, hafalan, ujian lisan, maupun praktik. 
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k. Evaluasi kurikulum yang dilaksanakan pengurus maupun pengajar 

dilaksanakan setiap sidang kuartal yang dilanjutkan pada sidang 

panitia kecil yang terdiri sembilan orang, dipilih dari penasihat dan 

pelindung, semua mudir Ma’had Aly Lirboyo dan dibantu dengan dua 

sekretaris (Katib) maupun dewan harian sebagai anggota tetap. 

Pengambilan keputusan di dalam evaluasi dilakukan dengan cara 

Musyawarah Mufakat. 

 

 

4. Temuan Hasil Kurikulum Ma’had Aly Pondok Pesantren Lirboyo 

Kediri dalam Mewujudkan Santri Milenial 

a. Kurikulum Ma’had Aly Lirboyo mewujudkan santri yang menjadi 

nâsyir al ‘ilmi (dapat menyebarkan ilmu agama), karena selain 

mengkaji kedalaman berbagai ilmu agama mahasantri dilatih untuk 

mempraktikkan yang didapat di dalam pembelajaran kitab kuning 

(Turats) seperti ketika mahasantri diutus ke suatu desa untuk 

menyampaikan dakwah secara islami tanpa meninggalkan akidah 

ahlussunnah wal jamaah. 

 

b. Ma’had Aly Lirboyo mewujudkan para ahli fikih yang berlandaskan 

kepada kitab kuning (turats), karena sebagian besar mata perkuliahan 

diambil referensi dari kitab-kitab kuning. 

 

c. Mewujudkan mahasantri yang dapat membaca, memahami, dan 

memaknai kitab-kitab kuning terutama karya ulama salaf, dikarnakan 

kajian utama Ma’had Aly Lirboyo adalah ilmu-ilmu karya ulama salaf 

yang berbentuk kitab berbahasa Arab. Dari hal tersebut, mahasantri 

telah diuji dalam pembelajaran nahwu dan sorofnya maupun 

gramatika bahasa Arab. 

 

d. Ma’had Aly Lirboyo mewujudkan santri yang muttafaqqih fi ad din,  

yaitu orang yang ahli di bidang ilmu agama Islam, karena banyaknya 

cabang ilmu di dalam agama Islam, maka selalu terdapat kekususan 

sesuai dengan kemampuan mahasantri atau calon kiai. Proses ke arah 

tersebut telah dilalui, capaian-capaian sebelumnya menjadi bekal di 

tahapan ini memasuki tahapan pembimbingan dalam suasana pondok 

pesantren maka berikutnya santri menjalani suasana kehidupan 

masyarakat yang sebenarnya 

 

e. Mewujudkan lulusan yang alim dan shalih yaitu selain 

berpengetahuan tinggi juga berperilaku baik. Santri yang kemudian 

membangun nilai-nilai mereka berada dalam sebuah subtradisi di 

pesantren seperti keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, dan 

keteladanan yang telah sangat lama dipraktikkan di pesantren dan 

menjadi ciri khasnya. 
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f. Mewujudkan seorang da’i dan juga dapat berpartisipasi dalam 

pemberdayaan masyarakat. Dari pelaksanaan safari Ramadan 

mahasantri sudah mampu berkiprah dan berdakwah untuk masyarakat. 

Juga dapat membawa akidah-akidah pemajuan cara berpikir bahkan 

tentang kebangsaan yang selaras dengan ajaran Islam. Sebagai contoh 

dakwah pesantren dilaksanakan bersamaan dengan upaya 

mengusahakan kepentingan hidup sehari-hari warga masyarakat dalam 

upaya membangun ekonomi masyarakat, membangun kesadaran 

masyarakat sebagai warga negara. 

 

g. Mewujudkan cendekiawan muslim yang dapat berkarya dalam satu 

atau lebih bidang keilmuan Islam. Hal tesebut terlihat dari hasil-hasil 

karya yang telah diwujudkan seperti diterbitkannya buku Fikih 

Kebangsaan dan Kritik Ideologi Radikal yang semua sebagai upaya 

meneguhkan Islam sebagai generasi para ulama, berwawasan 

kebangsaan, dan menolak radikalisme. 

 

 

F. Proposisi Temuan Penelitian 

Berdasarkan hasil temuan data yang disesuaikan dengan fokus 

penelitian secara induktif konseptualisasi disusun proposisi tentang 

manajemen kurikulum Ma’had Aly Lirboyo dalam mewujudkan santri 

milenial sebagai berikut. 

1. Proposisi Fokus pertama; Desain kurikulum Ma’had Aly Lirboyo 

Desain kurikulum Ma’had Aly Lirboyo akan berjalaan dengan baik 

jika perencanaan kurikulum dirumuskan oleh pengasuh, penasihat, 

pengurus, alumni, dan mahasantri dengan mengacu pada tujuan visi dan 

misi lembaga. Setiap santri yang melaksanakan kurikulum berbasis 

teknologi, maka menyesuaikan dengan sistem berjenjang dan per semester. 

Desain kurikulum Ma’had Aly Lirboyo akan berhasil jika evaluasi 

kurikulum dilaksanakan pada saat program berlangsung (direct) dan di 

akhir semester (indirect) melalui instrumen evaluasi tes dan nontes. 
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2. Proposisi Fokus kedua; Struktur kurikulum Ma’had Aly Lirboyo 

Kurikulum Ma’had Aly Lirboyo dapat dijadikan sebagai pedoman 

jika disusun dengan berbasis kompetensi dengan tujuan untuk menjaga 

keluasan, kedalaman, koherensi dan penataan mata kuliah yang tercantum 

dalam mata kuliah kompetensi dasar. Jika pembelajaran setiap mahasantri 

yang ditempuh dalam satu jenjang dalam 4 tahun 8 Maka dapat dijadikan 

patokan struktur kurikulum jika meliputi substansi semester. Jika pada 

setiap mahasantri pada satu mata kuliah tidak ditempuh hanya dua 

semester, maka tidak akan sesuai dengan tujuan (Fikih dan Usul Fikih) 

tetapi bisa sampai enam semester dengan susunan materi secara berurutan 

sesuai dengan batas pelajaran. 

 

3. Proposisi Fokus ketiga; Pelaksanaan kurikulum Ma’had Aly Lirboyo 

Jika pelaksanaan kurikulum Ma’had Aly Lirboyo didasarkan pada 

potensi, perkembangan, dan kondisi peserta didik, maka dalam menguasai 

kompetensi dapat berguna bagi dirinya dan keberhasilan kurikulum. Jika 

pelaksanaan kurikulum Ma’had Aly Lirboyo proses pembelajaran berjalan 

secara yang efektif, aktif, kreatif, dengan memperhatikan keterpaduan 

perkembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ketuhanan, 

keindividuan, kesosialan, dan moral maka transformasi kurikulum sesuai 

dengan visi misi yang telah direncanakan. Jika pelaksanakan Kurikulum 

Ma’had Aly Lirboyo memberi kesempatan mahasantri mendayagunakan 

metodologi pengajaran, maka memberi kesempatan kepada mahasantri 
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untuk berekspresi memahami kondisi sosial dan budaya serta kekayaan 

daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian 

secara optimal. 

 

4. Proposisi fokus keempat; Hasil kurikulum Ma’had Aly Lirboyo 

Kurikulum Ma’had Aly Lirboyo dapat mewujudkan santri milenial 

jika lulusanya menjadi nâsyir al ‘ilmi (dapat menyebarkan ilmu agama), di 

tengah era teknologi dengan berlandaskan Kitab kuning (Turats). Hasil 

kurikulum Ma’had Aly Lirboyo dapat mewujudkan santri milenial jika 

lulusannya dapat membaca, memahami, memaknai, dan mengamalkan 

kitab-kitab kuning terutama karya ulama salaf di tengah zaman berbais 

teknologi. Jika mahasantri dikatakan milenial maka dapat mewujudkan 

lulusannya menjadi cendekiawan muslim yang dapat berkarya dalam satu 

atau lebih bidang keilmuan Islam di tengah kemajuan. 
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Gambar 4.21 Diagram Konteks Manajemen Kurikulum Ma’had Aly Lirboyo dalam 

Mewujudkan Santri Milenial 

Manajemen Kurikulum Ma’had Aly Lirboyo 

1. Desain kurikulum Ma’had Aly Lirboyo 

2. Struktur kurikulum Ma’had Aly Lirboyo 

3. Pelaksanaan kurikulum Ma’had Aly Lirboyo 

4. Hasil Kurikulum Ma’had Aly Lirboyo 

Desain Kurikulum Ma’had Aly Lirboyo 
1. Visi, misi 

2. Tujuan 

3. Bahan ajar 

4. Metode pembelajaran 

5. Evaluasi 

Struktur Kurikulum Ma’had Aly Lirboyo 

Ma’had Aly Lirboyo menyelenggarakan program studi 

fikih dan Ushul fikih (fikih wa ushuluhu) secara 

mendalam, dengan lebih fokus  pendalaman kitab Tafsir 

dan Ilmu Tafsir, Hadis dan Ilmu Hadis, Fikih, Ushul Fikih, 

Kaidah Fikih dengan maksud agar lulusan menjadi pakar 

dalam bidang fikih. 

Pelaksanaan kurikulum Ma’had Aly Lirboyo 

1) Mustahiq (dosen kelas) lebih menekankan mata kuliah 

inti Tafsir, Ilmu Tafsir, hadis, Ilmu Hadis, Fikih, Ushul 

Fikih dan Kaidah Fikih  karena menjadi ciri khas 

Ma’had Aly Lirboyo yaitu mengader lulusan yang ahli 

dalam ilmu fikih dan Ushul fikih (fikih wa ushuluhu), 

melahirkan generasi-generasi yang mampu menjawab 

tuntutan zaman. 
 

Pengajar 

 Pengajar Ma’had Aly Lirboyo ditugaskan untuk mendidik, 

mengajar, mengatur ketertiban dan kedisiplinan, Mengawasi 

kebersihan dan kesopanan mahasantri, berusaha 

meningkatkan kemampuan mahasantri, terutama dalam 

menghafal mata kuliah, musyafahah (pendekatan) dan 

murojaah (mengulangi) mata kuliah yang telah lewat. 

 

 

Kontroling Ma’had Aly Lirboyo 

1. Kontroling stabilitas pengajaran, pengawasan terhadap 

dewan pengajar, pengawasan terhadap mahasantri, 
pengawasan terhadap materi yang akan diperkuliahkan 

kepada mahasantri, menganalisis kebutuhan mahasantri 

terhadap pembelajaran, membantu mustahiq maupun 
munawib yang mengalami kendala. berikut program bidang 

pengawas,  

2. Mengontrol dan mengevaluasi pengajar,  
3. Menangani absen dosen,  

4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada mudir. 
 

 

Evaluasi kurikulum 

1. Pengajar 

a. Menganalisis perkembangan, kendala mahasantri per kelas. 
b. Evaluasi bagi pengajar mulai dari ketertiban, akhlakhul 

karimah, profesionalitas, proses pengajar dalam perkuliahan. 

 

2. Mahasantri (siswa) 
a. Tamrin (ulangan harian),  
b. Mukhafadhoh (mengukur hafalan yang telah ditetapkan),  
c. Koreksian kitab (mengecek kelengkapan tulisan makna 

kitab),  
d. Ujian semester, dan  
e. Sertifikasi Al-Qur’an (hafalan jus 30). 

Santri Milenial Program Penunjang 

1) Kuliah Takhossus, 2) Pembuatan Risalah, 3) Safari 

Mingguan, 4) Safari Ramadan, 5) LBM (Lajnah Bahtsul 
Masail), dan 6) Wajib Khidmah. 


