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   BAB IV   

PAPARAN HASIL PENELITIAN 

    

Dari hasil survey dan pengumpulan data-data di tiga tempat penelitian, 

mereka menginginkan bahwa di era globalisasi yang kita alami sekarang ini, 

sangat rentan kerusakan dan kehancuran generasi muda Islam, terutama pada usia 

remaja. Pada fase seperti inilah diperlukan suatu lingkungan keagamaan yang 

kondusif. 

Generasi muda perlu mendapatkan pemahaman agama yang baik untuk 

membentengi mereka dari segala budaya yang bukan dari Islam. Mereka memiliki 

arahan yang tepat dan pasti bagaimana dia harus bersikap. Maka dari itu, 

sangatlah penting pendidikan agama bagi generasi muda. Salah satu bentuk 

pendidikan bagi para pemuda adalah mereka dipahamkan tentang al-Qur‟an, al-

Hadith, dan manhaj yang benar sesuai pemahaman generasi pendahulu yang 

shaleh. 

Dalam rangka bersama-sama membentuk generasi muda yang cerdas, 

beraqidah benar dan berakhlak mulia, maka yayasan al-Madinah Boyolali, 

yayasan Imam Bukhori Surakarta dan yayasan Ihya‟ussunah Yogyakarta sebagai 

lembaga pendidikan yang menerapkan perpaduan kurikulum Saudi Arabia dan 

kurikulum Kementrian agama Republik Indonesia mengimplementasikan 

pendidikan dengan berbagai jenjang baik jenjang dasar,menengah ataupun 

atas,maka kami paparkan  disini dengan rincibagaimana mereka mengelola dan 

mengemplementasikan pendidikan di pondok pesantren merka masing-masing 

dengan berbagai jenjang pendidikan. 
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A. Pondok Pesantren al-MadinahBoyolali 

1. Gambaran Umum 

Pondok Pesantren al-Madinah berdiri pada tahun 1996 berdasarkan Akta 

Notaris No: 45 yang tertanggal 30 September 1996, dengan kantor yang beralamat 

di Windan Baru RT 003/RW 007 Gumpang Kartasura Sukoharjo. 

Pada awal berdirinya, Pondok Pesantren al-Madinah adalah sebuah 

lembaga pendidikan yang menyelenggarakan unit pendidikan non formal yakni 

Tahfiẓul Qur‟an Putra-putri dan Mu‟allimin yang saat itu bermodalkan sebuah 

Masjid dan kontrak rumah milik warga yang terletak di Desa Grenjeng Kelurahan 

Kenteng Kecamatan Nogosari Boyolali, hingga mengeluarkan para Hufadz dan 

Hufadzoh dan Da‟i. Biaya operasional pendidikan dengan donator muhsinin 

sekitarnya hingga tahun 2000an. Dan saat konflik horizontal antar agama di Bumi 

Ambon(Maluku )para santri dan Du‟at dan pengurus hampir semua berangkat ke 

medan Jihad (di Ambon). Sepulang dari Ambon (setelah konflik selesai) mulailah 

merintis pendidikan formal SD, SMP Islam Terpadu yang mengkombinasikan 

ilmu diniyah dan umum, dalam format Sekolah Islam Terpadu sebagai wadah bagi 

kaum muslimin untuk mengenyam pendidikan Agama tanpa mengesampingkan 

pendidikan formal yang lain sebagai bekal masa depan mereka. Saat itu pula 

terjadinya pro dan kontra di kalangan salafi antara yang setuju dan menolak 

pendidikan formal. Setelah meluluskan tingkat SMP, mulailah merintis tingkat 

Madrasah Aliyah (MA) sampai sekarang ini (2016) yang telah meluluskan 3 

Angkatan. 

Dalam menjalankan pendidikan, Pondok Pesantren al-Madinah 

berorientasi kepada Manhaj Salaf. Sebagai tolok ukur Manhaj Salaf 
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adalah:Bahwasanya ia berusaha berpegang teguh kepada al-Qur‟an dan alhadith,  

yang difahami oleh  generasi salaful ummah yang telah dijelaskan dalam Hadith-

Hadithnya yang shahih. 

لُابعد ٌمب: ً الببوي في اجبمغ)كت����سىتي : تسكت فيكم شيئيه له تض  )صحح

“Aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang denganya tidak 
akan sesat selamanya; al-Qur‟an dan al-Sunah” (Disahkan al- 
Bani dalam al-Jami‟)                

 

a) Senantiasa penekanan kepada Tauhid yaitu peng-Esaan kepada Allah di dalam 

beribadah. Dan Tauhid adalah dasar utama terbentuknya Negara Islam yang 

benar dan harus menjauhi kesyirikan dan slogan-slogan kesyirikan yang 

tersebar di kebanyakan Negeri-negeri Islam di dunia, karena berseberangan 

dengan Tauhid. Dan ini merupakan konsekuensi dari Tauhid yaitu menjauhi 

segala bentuk kesyirikan karena tidak mungkin datangnya pertolongan kecuali 

dengan Tauhid. 

b) Penekanan terhadap Jihad Fi Sabilillah dengan segala jenisnya di antaranya:  

(1) Jihad dengan lisan dan qolam, yaitu mengajak kaum Muslimin untuk 

berpegang teguh pada agama yang benar baik dengan lesan atau dengan 

tulisan-tulisan melalui media elektronik atau cetak; 

(2) Jihad dengan harta, yaitu dengan menginfakan hartanya dalam rangka 

penyebaran agama Islam;  

(3) Jihad dengan jiwa, yaitu dengan mengorbankan dirinya dalam rangka 

menegakkan Kalimatullah supaya Kalimat Allah tetap tinggi dan tegak.  

Hal ini sesuai dengan firman Allah: 
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أَوفُسُِكْم ذَلُِكْم خَيٌْس  ََ الُِكْم  َُ ْم ِ بِأَ ََن فِي سَبِيِل هللاه ٌُِد ََتُجَب  ًِ ُلِ زَُس ََ  ِ َُن بِبَّلله تُْؤمِىُ

ُنَ  ُم  لهُكْم  ِن كُىتُْم تَعْلَ

“(Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di 
jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, 
jika kamu mengetahui.” (Q.S. as-Shof: 11) 

 
 
Struktur Organisasi  
 

 
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pondok al-Madinah Boyolali 
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2. Pandangan Tentang Substansi Kurikulum PAI  

a. Pandangan Tokoh-tokoh Pondok Pesantrenal-Madinah terhadap 

Kurikulum Pendidikan Keagama Islam Formal 

Pesantren al-Madinah adalah diantara pesantren yang setuju dengan 

diterapkanya kurikum pendidikan keagamaan formal dalam menjalankan 

pendidikan formal sebagian dari kurikulum formal PAI dari Kemenag, atau dari 

kurikulum diknas.di kombinasikan dengan kurikulum Kerjaan Arab Saudi, 

Pandangan para tokoh itu terlihat dari hasil surve sebagai berikut: 

b. Tanggapan Koresponden dari pertanyaan: “Bagaimanakah pendapat 

anda tentang Pendidikan Formal?” 

Muhammad Na‟im, LC dari Makamhaji, Sukoharjo, Jawa Tengah. Beliau 

menjabatan sebagai Ketua Yayasan al-Madinah Surakarta. Pendapat beliau adalah 

bahwa Pondok al-Madinah melaksanakan pendidikan formal karena merupakan 

tuntutan dari masyarakat dan itu terlihat dengan melonjaknya jumlah peminat 

yang masuk di pendidikan formal. Adapun alasan secara syar‟i adalah salah satu 

bentuk ketaatan kepada penguasa dan tidak berseberangan dengan syariat. 

Hal-hal yang berseberangan dengan syariat mereka berusaha untuk 

meminimalisir semampu mungkin, tetapi ternyata masih juga ada yang belum bisa 

menghindar dari hal-hal yang berseberangan dengan syariat karena kedhorurotan. 

Adapun ilmu kalam itu sebenarnya yang ada di dalam kurikulum PAI Aliyah 

adalah menurut kami pengenalan terhadap ilmu kalam atau bisa juga dikatakana 

pelajaran perbandingan manhaj dalam Islam (Mukoronotul madhahib) dan mereka 

sepakat kalau ilmu kalam yang sebenarnya adalah hal yang tidak boleh diamalkan 

dalam masalah penetapan aqidah dalam Islam. 
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Adapun gambar-gambar yang bernyawa dalam buku-buku kurikulum yang 

dari Kementerian Agama kami berusaha tidak menggunakannya dan diganti 

dengan buku-buku terbitan kami sendiri.(Hasil Survey dari Koresponden tgl16 

maret 2016). 

Jauhari, LC, dari Grenjeng Kenteng, Nogosari, Boyolali. Jabatan beliau 

adalah Kepala Pondok Pesantren al-Madinah Grenjeng. Adapun pendapatnya 

adalah bahwa Prinsip Ahlussunnah wal jama‟ah adalah mentaati Wulatul umur 

(penguasa) dalam hal ini termasuk ketaatan kepada pemerintah adalah dalam 

melaksanakan pendidikan sehingga mereka melaksanakan pendidikan formal 

dalam rangka ketaatan kepada penguasa. Dan dengan pendidikan formal akan 

dikeluarkan ijazah yang resmi sehingga dengan itu akan bisa melanjutkan jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. 

Masalah subtansi kurikulum yang tidak cocok (berlawanan) dengan 

manhaj salaf seperti ilmu kalam, buku-buku yang bergambar makhluk hidup 

mereka berusaha untuk menghindarinya.Ilmukalam sepakat untuk tidak diajarkan 

(dilaksanakan) akan tetapi sebenarnya yang ada dalam buku kurikulum adalah 

sekedar pengenalan terhadap ilmu kalam (Hasil Survey dari Koresponden tgl26 

maret 2016). 

Ngatman, Manukan, Sindon, Ngemplak, Boyolali. Jabatan beliau adalah 

Pengurus Yayasan al-Madinah. Pendapat beliau adalah: Masalah Pendidikan 

Formal Adalah sangat penting karena tanpa pendidikan formal tidak mendapatkan 

ijazah dan tidak semua anak bisa diandalkan menjadi Ustadh untuk 

mempersiapkan (Njagani) kerja di luar dibutuhkan Ijazah. (Hasil Survey dari 

Koresponden 16 April 2016) . 
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TaufiqGrenjeng, Kenteng, Nogosari, Boyolali.  Jabatan beliau adalah 

sebagai tenaga pengajaral-Madinah. Beliau berpendapat bahwa masalah 

Pendidikan Formal Adalah sangat penting karena untuk melanjutkan jenjang 

pendidikan berikutnya harus dengan ijazah, sedangkan ijazah tidak dikeuarkan 

kecuali dengan melaksanakan pendidikan formal ataupun non formal yang diakui. 

(Hasil Survey dari Koresponden12 April 2016). 

Eko Prasetyo dari Pakis, Delanggu, Klaten yang menjabat sebagai Wali 

Santri/Wali Murid. Beliau berpendapat bahwa menyekolahkan anak di Pondok 

Pesantren al-Madinah karena dianggap diantara pondok-pondok pesantren yang 

bermanhaj salaf dan akan mendapatkan ijazah yang resmi yang diakui oleh 

pemerintah sehingga bisa meneruskan ke jenjang yang berikutnya. (Hasil Survey 

dari Koresponden15 April 2016). 

Maryoto, Pakel, Gondangrawe, Andong,  Boyolali. Jabatan beliau adalah 

Wali Santri/Wali Murid. Menurutnya, pendidikan formal itu harus karena tanpa 

pendidikan formal tidak akan mendapatkan ijazah. (Hasil Survey dari 

Koresponden tgl 16 April 2016). 

Muhyoto, Pringgolayan, Laweyan, Surakarta. Jabatan beliau adalah Wali 

Santri/Wali Murid. Menurut pendapatnya, Ijazah adalah perlu untuk melanjutkan 

ke jenjang pendidikan berikutnya untuk sebagai persyaratan kalau bekerja bagi 

yang mau bekerja. Karena sekarang setiap melamar pekerjaan pasti ditanya ijazah 

terakhirnya. (Hasil Survey dari Koresponden 18 Maret 2016). 

 
 

c. Data Para Komentar (yang mendukung pendidikan formal) 

Ustadh Zulqornain Sunusi (Pembina Yayasan al-Madinah) memberikan 

tanggapan terhadap pertanyaan: Bagaimana hukum menjalankan pendidikan  
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formal? 

Jawaban Ustadh, bahwa hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh selagi 

tidak ada larangan. Sedangkan menjalankan pendidikan formal tidak ada larangan 

asalkan ketika proses belajar mengajar tidak ada pelanggaran syariat dan tidak 

mengajarkan hal yang dilarang syariat. 

Demikian juga para ulama‟ besar pada masa sekarang ini seperti seperti 

Asy-Syaikh al-Albani, Asy-Syaikh Abdul Muhsin, Asy-Syaikh Ibnu Baz, Asy-

Syaikh Muqbil, adalah tamatan pendidikan formal, setingkat doctoral maupun 

magister. 

Jika mengharamkan sesuatu adalah masalah yang besar. Tentunya kembali 

kepada fatwa ulama‟ besar juga. Adapun ulama‟ yang membolehkannya tentang 

menjalankan pendidikan formal di antaranya adalah asy-Syaikh Abdullah al-

Bukhari hafizhahullah pada acara daurah di Yogya tahun 2009 yang lalu,dengan 

syarat tidak adanya pelanggaran syariat dalam pelaksanaannya. Fatwa beliau ini 

dipersaksikan oleh para asatiẓ yang hadir pada saat itu.  

Penanya, dalam sekolah formal ada embel-embel ijazah adalah jalan yang 

ditempuh para hizby. Jawaban ustadh adalah, kalau penilaian hizby di sebabkan 

dengan ijazah, berapa banyak ulama‟-ulmama‟ besar yang terjatuh pada hizbiyah 

mereka yang menyandang gelar ilmiyah; doktor, master seperti syaikh Ibnu Baaz, 

Syaikh Albany, Syaikh Ibnu Utsaimin, Syaikh Rabi‟, SyaikhSholeh Fauzan al-

Fauzan dan lain sebagainya, dari mana kamu bisa menghukumi demikian? 

Adapun masalah foto dalam ijazah atau salah satu persyaratan ketika 

masuk pendidikan formal adalah karena kedhorurotan sebagaiman ditetapkan 

dalam qiodah Fiqhiyah bahwa: 
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َزات ْْ ٍُْح الوْحظُ َزاُت تُبِ ّْ  الض�ُس

“Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang.” 

Apalagi demi kemashlahatan yang dipandang perlu, seperti supaya tidak 

adanya kecurangan-kecurangan dalam penerimaan siswa baru atau dalam ujian, 

yang mana itu merupakan kebutuhan, baik kebutuhan keamanan, kewajiban dari 

pemerintah dan sebagainya.  

Ini adalah suatu perkara yang berbahayaterlalu cepat menghakimi mereka 

sebagai hizbiyah atau mengeluarkanya dari salaf terhadap seseorang yang masih 

berjalan di atas manhaj salaf. (Tanya jawab setelah kajian ilmiyah 18 april 2013 ) 

Ummu Muhammad memberikan tanggapan atas pendapat Ustadh 

Zulqornain sebagai berikut:Sekolah al-Madinah sejak TK sudah dipisah antara 

bannin wal bannat. Mulai SMP sudah diwajibkan bercadar bagi siswi akhwat 

namun diijinkan bila usia klas 5 atau 6 SD siswi tersebut ingin mengenakan cadar. 

Sekolah menitik beratkan kepada aqidah, akhlak yang mulia tidak ada ikhtilat,dan 

lain-lainya yang melanggar syariat. 

Mengenai manhaj, yang masih campur aduk, beliau memberikan komentar 

bahwa, kalau memang sudah dipastikan ajaran aqidah yang ada di dalamnya 

sesuai dengan aqidah ahlussunnah dan tidak ada penyimpangan lain dalam 

materinya, beliau tidak mengetahui adanya larangandalam masalah ini. Tapi 

tentunya tetap dengan catatan bahwa kita tidak berhubungan dengan sekolah 

tersebut dan tidak pula memberikan dukungan kecuali sebatas apa yang 

seharusnya dilakukan. 

Para actor pendidikanadalah penjual jasa  dan kita sebagai pemakainya 

(pembelinya).  Sebagaimana diperbolehkan berjual beli barang dengan orang-
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orang yang kurang bagus aqidahnya  dibolehkan jual beli dengan orang kafir 

selama aqidah dan kekafirannya tidak berkaitan dengan barang dagangannya, 

maka seperti itu juga diperbolehkan  jual beli jasa selama jasa yang dia tawarkan 

tidak berhubungan dengan aqidah manhajnya.  

Pendapat kami ini adalah masalah keutamaan. Adapun usaha untuk 

menyekolahkan anak di sekolah yang aqidahnya bersih tanpa ada noda-noda 

dalam aqidah dan terpenuhinya syarat-syarat tersebut di atas adalah lebih baik.  

Problema ini yang harus kita hadapi, yaitu belum adanya lembaga 

pendidikan yang aqidahnya benar dan lurus serta tidak ada pelanggaran syari‟at di 

dalamnya demi terwujudnya pendidikan anak-anak Salafiyyin yang memadai.  

Penanya: apakah mungkin bisa mendapatkan sekolahan yang tidak ada 

ikhtilat di dalamnya? Wanita terpisah dengan laki-laki, murid laki-laki diajar guru 

laki-laki, murid wanita diajar guru wanita. Ini ibarat mencari jarum ditumpukan 

jerami.  

Ustadh menjawab: tidak adanya sekolahan yang seperti itu bukan masalah 

yang penting yang harus dikeluh-kesahkan, karena pada asalnya belajar ilmu 

dunia tidaklah wajib taupun sunnah, akan tetapi perkara yang mubah, artinya 

boleh dilakukan boleh tidak. Jangan sampai menyatakan kedhorurotan. Kalau ada 

ya Alhamdulillah, kalau tidak ada bukan perkara yang harus terpenuhi. Dan kita 

berfikir untuk mewujudkannya suatu hal yang baik, dan suatu kelebihan bukan 

kewajiban.  

Pertanyaan Danan Anggoro:  Bagaimana dengan keberadaan sekolahan 

Kedutaan Arab Saudi yang ada di Jakarta, dengan menggunakan kurikulum 
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penanaman aqidah yang benar sedini mungkin, bahasa pengantar bahasa Surga, 

terpenuhinya syarat-syarat tidak ada pelanggaran syari‟at. 

Pertanyaan yang kedua: Tentang Universitas al-Madinah yang di 

dalamnya ada para Masayikh ahlussunah wal jam‟ah, akan tetapi out-put dari 

Universitas al-Madinah tidak semuanya Ahlussunah wal jamaah. Bolehkan 

mengkiaskan sekolah kedutaan besar saudi arabia di Jakarta Saudi dengan 

Universias Islam al-Madinah? 

Jawaban Ustadh: Saya tidak tahu keadaan sekolahan yang sebenarnya. 

Adapun kalau keadaanya seperti yang dipaparkan oleh penanya, maka boleh-

boleh saja menyekolahkan anaknya di situ.  

Pertanyan Bosirwan: sudah adakah sekolahan salafy yang mengeluarkan 

ijazah formal? Saya menginginkan anak-anak saya menjadi dokter yang salafi. 

Jawaban Ustadh: Ya, sudah ada banyak di berbagai daerah yang telah 

membuat sekolahan formal yang akhirnya mengeluarkan ijazah yang diakui 

seperti al-Madinah Solo, as-Sunnah Makassar, Tanwirus Sunnah Goa, dan lain 

sebagainya.  

Pertanyaan Husen: Bolehkah menempel foto dalam ijazah? yang kedua: 

bolehkah mengangkat guru awam untuk mengampu pelajaran umum? 

JawabUstadh: Foto dalam ijazah menurut saya tidak ada masalah, karena 

itu termasuk kedhorurotan sebagaimana foto dalam KTP ataupun SIM dosanya 

akan ditanggung yang mewajibkan (pemerintah). Adapun mengangkat guru orang 

awam untuk mengampu materi umum boleh-boleh saja karena mereka di bawah 

control kita sebagaimana mempekerjakan orang karyawan-Muslim. Akan tetapi 

perlunya juga bimbingan-bimbinan kepada Islam yang benar.  
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Pertanyaan Ummu Ibrohim: Bagaimana dengan fatwan Syaikh Muqbil 

berhubungan dengan foto dalam SIM, ijazah atau kemiliteran bukan perkara yang 

dhorurot? 

Jawab Ustadh: Ini adalah masalah ijtihadiyah. Para ulama‟ pun berselisih 

dalam masalah initentunya bagi kita hendaklah bersifat lapang dada dalam 

perkara-perkara yang para ulama‟ sendiri mereka pun berselisih pendapat. Tidak 

boleh kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain, dan mengklaim 

pendapat orang lain adalah salah, toh semuanya berlandaskan fatwanya para 

ulama‟.(Traskrep Tanya jawab setelah kajian umum12 desember 2013) 

 
3. Konstruksi Kurikulum 

Konstruksi Kurikulum Pondok Pesantren al-Madinah adalah 

penggabungan antara Kurikulum Formal (Diknas atau Kemenag) dengan 

kurikulum pendidikan Kerajaan Arab Saudi. Untuk Sekolah Dasar (SD) 

Kurikulum Diknas dan Kurikulum Kerajaan Arab Saudi. Demikian juga untuk 

tingkatan menengah (SMP) menggunakan Kurikulum Diknas dan Kurikulum 

Kerajaan Arab Saudi. Untuk tingkat SLTA (MA) menggunakan Kurikulum 

Kemenag dan Kurikulum Kerajaan Arab Saudi. 

A. Madrasah Aliyah (MA)al-Madinah Nogosari 

Diantara jenjang pendidikan yang dikelola yayasan al-Madinah adalah 

Madrasah Aliyahal-Madinah Nogosari berdiri sejak tahun 2010 dengan izin Dinas 

Pendidikan Departemen Agama, dengan didukung oleh para Ustadh yang selalu 

berkomitmen di jalan para Salafus Shalih dan ahli dalam bidangnya. MA Al-

Madinah Nogosari siap untuk membina Putra-putri untuk menjadi manusia yang 
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beraqidah Shahihah dengan memahami shalafus shalih, berakhlak mulia, cerdas 

dan kompetitif serta berkomitmen tinggi terhadap kemaslahatan umat.   

 

Nama Madrasah : MA AL-MADINAH  

NPSN  : 60728098  

NSS  : 131233090011  

Akreditasi  : Akreditasi B  

Alamat  : Jl. Mangu-Nogosari Km.3 Pilangsari  

Kodepos  : 57378  

Nomer Telpon  : 085842172151  

Email  : ma.almadinah@gmail.com  

Jenjang  : SMA  

Status  : Swasta  

Lintang  : -7.654512  

Bujur  : 110.59490200000005  

Ketinggian  : 244  

Waktu Belajar  : Sekolah Pagi s/d Sore  

Lokasi Sekolah : Pilangsari, Potronayan, Nogosari, Boyolali. 

Kota  : Kab. Boyolali  

Propinsi  : Jawa Tengah   

Kecamatan  : Nogosari  

Kelurahan  : Potronayan  

Kodepos  : 57378   
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2. Prestasi MA al-Madinah 

a. Juara hafalan Hadith se-Asean Pasifik tahun 2011, 2012 dan 2014. 

b. Peringkat 1 UN MA Program Keagamaan se-Kabupaten Boyolali tahun 2011-

2015. 

c. Peringkat 2 UN MA Program Keagamaan se-Propinsi Jawa Tengah  tahun 

2011 

d. Banyak alumni MA yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi seperti LIPIA 

Jakarta (15 orang) dan Universitas Islam al-Madinah di Saudi Arabia (4 orang) 
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 Tabel 4.1Matrik Kurikulum MA al-Madinah Nogosari 

  
 

X XI XII  

1 Tauhid/Aqidah 4 2 2 Muqarrar tauhid lits 
Tsanawi 

2 Al Qur'an         
  Ulumul Qur'an 2 3 2 Ushhul Fi at Tafsir 

(X), Mukhtashar 
Itqaan, Mabahits 
(XI,XII) 

  Tafsir 4 2 2 Muqarrar Tafsir 
  Tajwid 2     Qawaid at Tajwiid 
3 Hadith 2 2 2 Hadith Silsilah Ta'lim 

Mustawa 3, 4 (X), 
Bahjatu al Quluub 
(XI,XII) 

4 Musthalah Hadith   4 2 Taisir Musthalah 
Hadith / Mahmaud 
Thahan 

5 Bahasa Arab         
  a.  Nahwu 3 3 3 Nahwu Silsilah Ta'lim 

Mustawa 2,3,4 
(X,XI,XII) 

  b.  Sharaf 2 2   Sharaf silsilah Ta'lim 
Mustawa 2,3 (X), 
Mustawa 4 (XI) 

  c.  Balaghah   2 2 Balaghah wa Naqdh 
Silsilah Ta'lim 

  d.  Muthala'ah 4 2   Qira'ah Silsilah Ta'lim 
Mustawa 2 (X), 
Mustawa 3 (XI) 

  e.  Ta'bir 3 3   Silsilah Ta'lim 
Mustawa 2 (X), 
Mustawa 3 (XI) 

6 Akhlak 2 2   Tazkiyatu an Nufus 
(X), Syarah Hilyah 
(XI) 

7 Fiqh         

  a.  Fiqh 4 4 4 Kitab Fiqh (Muqorror 
Saudi) 

  b.  Ushul Fiqh 2 2 2 Ushul min Ilmi Ushul 
(X), Syarah al 
Waraqaat (XI,XII) 

  c.  Fara'idh   2 2 Syarah Rakhabiyah 
(XI,XII) 
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3.Penerimaan Santri Baru. 

Syarat Pendaftaran: 

1. Mengisi formulir pendaftaran 

2. Bisa membaca dan menulis al-Qur‟an  

3. Fotokopi Akte Kelahiran 

4. Fotokopi SKHUN dan ijazah yang dilegalisir (bisa menyusul) 

5. Fotokopi Rapor Kelas 8 dan 9 semester 1  

6. Membayar uang pendafaran Rp. 200.000 

  d.  Qowaidul Fiqiyah     2 Risalah Fil Qowaid 
fiqiyah - Syeikh Asy 
Sya'dy 

  Fiqh Da'wah     3 Usus Manhaj Salaf 
Dakwah Ilallah 

8 Sejarah Kebudayaan 
Islam 

        

  Sirah 2     Muhtashar Sirah Rasul 

  Tarikh   2 2 Khulafa'ur Rasyidun 
wa Daulah Umawiyah 
wa Abasiyyah 

10 Tahfiẓul Qur'an 17 17 17   

11 Bahasa Indonesia 2 2 4 Bahasa Indonesia 

12 Bahasa Inggris 4 4 6 Bahasa Inggris 

13 Matematika 4 4 6 Matematika 

14 IPS 2     IPS 

15 IPA 2     IPA 

16 TIK 2 2 2 TIK 

17 Olah Raga/PJOK       Olah Raga/PJOK 

    69 66 65   
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7. Sanggup mentaat tata tertib 

8. Nomor NISN 

9. Foto 3 x 4, 3 lembar 

10. Fotokopi Kartu Keluarga 

11. Fotokopi KPS/KPH bagi yang memiliki 

 

Materi Tes  

1. Baca al-Qur‟an dan Kitab 

2. Kemampuan berbahasa Arab 

3. Aqidah, Matematika 

4. Wawancara 

 

B. SMPIT al-Madinah(Sekolah Menengah Pertama al-Madinah) 

            SMPIT al-Madinah merupakan sekolah menengah Pertama Islam terpadu 

yang memadukan antara kurikulum Pendidikan Nasional (DIKNAS) dengan 

kurikulum pendidikan Islam yang mengacu pada kurikulum saudi Arabia serta 

berprogram pemondokan atau siswa di asramakan. 

             Dengan Kurikulum terpadu antara kurikulum Diknas dan Program 

pemondokan diharapkan mampu menjadikan pendidikan lebih kondusif, sehingga 

akan membentuk generasi muda yang tangguh, cerdas, berakhlak mulia, dan 

beraqidah shohihah sesuai dengan pemahaman salaful Ummah. 

1.Tujuan Sekolah 

SMP Islam Terpadu al-Madinah dalam meraih tujuan mengacu pada siklus 

tahunan dan berkesinambungan sebagai berikut : 
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1. Peningkatan kualitas siswa dalam beragama. 

2. Peningkatan dan pengembangan kurikulum terpadu. 

3. Peningkatan kompetensi peserta didik dan tenaga kependidikan. 

4. Peningkatan bidang akademik. 

5. Pengembangan sistem penilaian. 

2.Kurikulum  SMPal-Madinah Nogosari 

Keunggulan & Target Kurikulum 

a. Komitmen dengan Manhaj Salafus Sholeh untuk mencetak generasi muda 

yang beraqidah benar dan berakhlak mulia. 

b. Memiliki ruang kelas dan asrama yang terpisah antara putra dan putri 

c. Mentargetkan kemampuan berbahasa Arab baik lisan dan tulisan 

d. Mentargetkan hafalan Al Qur‟an + 10 juz 

e. Mentargetkan hafalan + 100 Hadith 

f. Mencetak generasi yang memahami ilmu sains dan teknologi 

g. Lokasi sekolah yang kondusif, nyaman, tenang dan bebas polusi 

3. Ekstra Kurikuler 

a. Muhadharah 

b. Komputer (putra) 

c. Menjahit (putri) 

d. Out bond 

4. Fasilitas 

a. Asrama 

b. Ruang kelas 
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c. Masjid 

d. Perpustakaan 

e. Laboratorium IPA 

f. Laboratorium Komputer 

g. Koperasi 

h. Kantin 

5. Indikator : 

a. Mempunyai aqidah yang kuat 

b. Mempunyai akhlak mulia 

c. Menciptakan generasi yang jujur 

d. Menciptakan proses pembelajaran yang terpadu 

e. Menciptakan generasi yang berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi 

  

Tabel 4.2 Matrik Kurikulum SMPIT al-Madinah Nogosari 

2.Muatan Kurikulum KTSP 

 
Komponen 

Kelas dan Alokasi 
Waktu 

VII  VIII  IX 
A. Mata Pelajaran    

1. Pendidikan Agama 3 3 2 
2. Pendidikan Kewarganegaraan  3 3 2 
3. Bahasa Indonesia  6 6 4 
4. Bahasa Inggris 4 4 4 
5. Matematika 5 5 4 
6. Ilmu Pengetahuan Alam 5 5 4 
7. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4 
8. Seni Budaya  3 3 2 
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 

Kesehatan 
3 3 2 

10. Keterampilan/Teknologi Informasi 
dan Komunikasi/Prakarya 

2 2 2 
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B. Muatan Lokal  
1. 1. Bahasa Jawa 
2. 2. Tata Boga 
3. 3. Tata Buku 
4. 4. Elektronika 
 

 
2** 

- 
- 
- 

 
2** 

- 
- 
- 

 
2** 

- 
- 
2 

C. Pengembangan Diri 
1. Pelayanan Konseling 
2. BTA 
3. Muhadharah 
4. Olahraga Permainan 
5. Karate 
6. Menjahit 

2 2       2 

Jumlah 42 42 34 
2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran 

** Tambahan jam untuk bahasa Jawa,dengan alasan adanya Sk Gubenur no. 

584 tahun 2005 tentang muatan lokal wajib propinsi Jawa Tengah. 

 
b. Muatan Khusus ( Dinniyah ) 

 

Komponen Kelas dan Alokasi Waktu 

VII  VIII  IX 

A. Mata Pelajaran Diniyyah    
1. Aqidah 3 3 4 
2. Bahasa Arab    

a. Nahwu 4 4 4 
b. Sharaf 4 4 3 
c. Muhadhatsah 7 7 6 

3. al-Qur an Hadith    
a. Tafsir al-Qur‟an  4 4 4 
b. Hadith 4 4 4 

4. Fiqh  3 3 3 
5. Sirah 2 2 - 
6. Tajwid 1 1 1 
7.   Hafalan al-Qur‟an 17 17 17 

Jumlah 49 49 46 
 
 
 
 

Nogosari, 16 April 2015 
Kepala Sekolah SMPIT al-Madinah Nogosari 

 
Paryanto, S.Pd 

 
Diambil dari hasil tanya jawab setelah daurah Ilmiah tentang Pendidikan 
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3.Keunggulan dan Target Kurikulum 

Komitmen dengan manhaj salafus sholeh untuk mencetak generasi  muda 

yang beraqidah benar dan berakhlak mulia, Memiliki ruang kelas dan asrama yang 

terpisah antara putra dan putri, Menargetkan Hafalan al-Qur‟an 10 Juz, 

Menargetkan hafalan Hadist 100 Hadist, Lokasi sekolah yang kondusif, sejuk, 

nyaman, tenang dan bebas polusi. 

Keunggulan SMP al-Madinah antara lain: 

1) Menggunakan Kurikulum Terpadu, perpaduan kurikulum Dinas/Depag 

dengan kurikulum Arab Saudi. 

2) Metode pendidikan yang mengoptimalkan kecerdasan intelektual (IQ), 

Kecerdasan Emosional (EQ) Kecerdasan Spiritual (SQ), sesuai dengan 

pemahaman salafil ummah. 

3) Tersedianya ruang kelas yang dilengkapi dengan LCD, serba berpisah antara 

kelas putra dan putri) 

4) Menargetkan anak untuk aktif berbahasa Arab, lisan maupun tulisan. 

5) Menargetkan hafalan 10 juz al-Qur‟an dan 100 Hadith. 

6) Memahami ilmu syar‟i sebagai bekal dakwah. 

7) Berlokasi di daerah yang kondusif, nyaman, tenang, dan bebas polusi.  

8) Dibekali pemahamanagama yangbenar, ketrampilan computer (putra) dan 

menjahit (putri) untuk membekali lulusan yang siap untuk menghadapi 

tantangan hidup.   

5.Prestasi  

1) Peringkat 1 UN SMP Swasta se-Kabupaten Boyolali tahun 2010. 

2) Peringkat 7 UN SMP Negeri Swasta se-Kabupaten Boyolali tahun 2013. 
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3) Peringkat 1 UN SMP Swasta se-Kabupaten Boyolali tahun 2013. 

4) Peringkat 1 UN SMP Swasta se-Kabupaten Boyolali tahun 2014. 

5) Hampir setiap tahun menghasilkan beberapa lulusan yang hafidzoh. 

Komitmen dengan Manhaj Salafus Sholeh untuk mencetak generasi muda 

yang beraqidah benar dan berakhlak mulia. 

1. Memiliki ruang kelas dan asrama yang terpisah antara putra dan putri 

2. Mentargetkan kemampuan berbahasa Arab baik lisan dan tulisan 

3. Mentargetkan hafalan al-Qur‟an + 10 juz 

4. Mentargetkan hafalan + 100 Hadith 

5. Mencetak generasi yang memahami ilmu sains dan teknologi 

6. Lokasi sekolah yang kondusif, nyaman, tenang dan bebas polusi 

6.Ekstra Kurikuler 

1. Muhadharah 

2. Komputer (putra) 

3. Menjahit (putri) 

4. Out bond 

7.Fasilitas 

1. Asrama 

2. Ruang kelas 

3. Masjid 

4. Perpustakaan 

5. Laboratorium IPA 

6. Laboratorium Komputer 

7. Koperasi   8. Kantin 
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C. SDIPal-Madinah (Sekolah DasarIslam Paduan al-Madinah) Nogosari 

a. Kurikulum 

Program mapel unggulan  :  

a. Tahfiẓul Qur‟an 

b. Hafalan Hadith 

Program mapel umum  :  

a. Matematika 

b. Bahasa Indonesia 

c. IPS 

d. SAINS 

e. Bahasa Jawa 

f. Bahasa Inggris 

g. SBK 

h. Penjasorkes   

Tabel 4.3. Matriks Kurikulum SD al-Madinah 
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I II III IV V VI

1 Pendidikan Agaman Dan Budi Pekerti 35 36 34 32 31 26

a. Akidah 2 2 2 2 2 2

b. Akhlaq 2 2 2 2 2 2

c. Fikih 2 2 2 2 2 2

d. Bahasa Arab 4 4 4 4 4 4

e. Sirah - - - 2 2 -

f. Hadits - - - - 2 2

g. Hafalan Hadits 4 4 4 4 - -

h. Hafalan Al Qur'an 16 18 18 14 14 12

i. Qiro'atul Qur'an 5 4 2 - - -

j. Tajwid - - - 2 3 2

2 Pendidikan Kewarganegaraan 1 1 1 1 1 2

3 Bahasa Indonesia 5 4 4 4 4 5

4 Matematika 4 4 4 6 6 6

5 IPA 2 2 3 3 4 6

6 IPS 2 2 2 2 2 2

7 Seni Budaya dan Ketrampilan ( SBK ) 1 1 1 1 1 1

8 Pedidikan Jasmani , Olahraga dan Kesehatan 2 2 2 2 2 2

9 Bahasa Jawa 1 1 1 1 1 1

10 Bahasa Inggris - - 1 1 1 1

11 Teknologi dan Ilmu Komunikasi - - - - - 1
Jumlah Total 53 53 53 53 53 53

Nogosari, 29 Desember 2014

Kepala Sekolah

Sukino

NIP.-

Struktur KTSP
Mata Pelajaran KELAS

Kelompok A

 

b. Keadaan Gedung 

1. Jumlah Kelas                     : 12 Ruang 

2. Jumlah Asrama                  : 2 Ruang 

3. Jumlah Kantor                   : 2 Ruang 

4. Jumlah Masjid                   : 1 

5. Jumlah Wc & K.Mandi     : 15 Buah 

6. Perpustakaan                     : 1 



203 
 

c. Keadaan Guru dan Karyawan 

1. Jumlah Kepala Sekolah   : 1  

2. Jumlah Guru Umum        : 15 

3. Jumlah Guru Tahfiẓ       : 6 

4. Jumlah Tata Usaha           : 1 

5. Pengasuh Putra                : 1 

6. Pengasuh Putri                 : 1 

7. Pengasuh Bayi                 : 3 

8. Pak Bon                            : 1 

9. Lainnya 

d. Keadaan Santri 

1. Tahun 2008         : 193 Santri  

2. Tahun 2009         : 232 Santri 

3. Tahun 2010         : 282 Santri 

4. Tahun 2011         : 350 Santri 

5. Tahun 2012         : 370 Santri  

6. Tahun 2013         : 420 Santri 

7. Tahun 2014         : 475 Santri             

 8. Tahun 2015         : 525 Santri 

e. Dinamika Pesantren 

                Pada awal perintisan pondok pesantren Al-Madidah Boyolali pendidkan 

yang di jalankan hanyalah pendidikan non formal yaitu pendidikan tahfidzul- 

qur‟an dan mu‟alimin dengan menempati masjid milik warga 

Grenjeng,Kenteng,Nogosari,Boyolali.dan sebuah rumah milik orangtua salah 
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seorang ustadz dari perintis Al-Madinah,Jumlah santrinyapun tidak banyak hanya 

satu kelas (untuk tahfidz) dan satu kelas (untuk mu‟alimin) yang di bimng oleh al-

Ustadz Basyiron,al-Ustadz Abu Ahmad,al-Ustadz Fauzi,al-Ustadz Rokum,al-Akh 

Ali dan tokoh masyarakat Bp Suroto. 

               Berdirinya pondok pesantren al-Madinah termotifasi karena ketidak 

cocokak dengan lembaga pendidikan yang dianggapnya bermanhaj salaf tapi 

banyak terpengaruhi oleh factor-faktor eksternal yang sedang berkembang saat 

itu,dan juga dari latar belakang para ustadznyapun demikian, al-Ustadz Basiron 

alumni PP,al-Mukmin Ngruki Skh,adanya ketidak cocokan dengan pemikiran 

NIInya,al-Ustadz  Abu Ahmad alunni PP,Ihya‟ussunnah Degolan,Yogyakarta 

yang dilatarbelakangi berdirinya ketidak cocokan dengan faham sururiyah. 

                Dengan dukungan yang begitu kuat dari masyarakat dan ikwah salafiyin 

akhirnya perkembanganya begitu pesat,dan mulai merintis pendidikan formal 

yaitu SDIT (Th 2008), yang pada awal perintisanya terjadi polemik di kalangan 

salafiyiin bahkan hingga hari ini,akan tetapi dari pihak al-Madinah tidak begitu 

menghiraukan”Biar anjing menggonggong khafilah tetap berlalu” terlebih-lebih 

dengan datangnya dan bertambahnya para alumnus timur tengah semakin 

mempercepat perkembanganya,sehingga menuntut untuk didirikan sekolah tingkat 

menengah yaitu SMP-IT(2007).Tuntutan masyarakat yang begitu kuat demi 

kesinambungan proses pendidikan anak-anak sehingga didirikan juga tingkat 

menengah atas dengan mengalihkan jalurnya ke Kementrian Agama dengan 

mendirikan MA (Madrasah Aliyah), yang sebelumnya dengan jalur DIKNAS, 

Perkembangan begitu pesatnya dilihat dari jumlah santri-santrinya,dan dariseluruh 

penjuru tanah air, demikian pembangunan fisik sarana prasarana. 
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B.  Pondok Pesantren Imam Bukhori Surakarta 

1. Gambaran Umum Pondok Pesantren Imam Bukhori 

Tanggal 1 Juli 1999. Secar resmi berdirinya pondok pesantrenImam 

Bukhori,meskipun perintisanya mulai  tanggal 6 Juni 1994,di bawah Yayasan 

Lajnah Istiqomah Surakarta,dan sebagai penyelenggara, yayasan Lajnah 

Istiqomah telah melakukan perubahan dengan nomor pengesahan C-

1659.HT.01.02.TH. 2006.sesuai undang-undang no 28 tahun 2001  

Pondok pesantren Imam Bukhori telah mendapat rekomendasi dari 

kemenag kab Karanganyar dengan nomor Mk. 34/1.a/384/1999 tanggal 13 April 

1999.dan terdaftar di Kemenagdengan No. Kd.11.13/5/BA.00/1072/2006 pada 

tanggal 20 juli 2006 no statistik512332013007. 

Lokasi Pondok Pesantren Imam Bukhari di desa Selokaton, kec. 

Gondangrejo, Kab, Karanganyar, Ja- Teng.Dengan lahan seluas 3 ha,dari hasil 

wakaf orang-orang islam.Pada awalnya sebelum menjadi pondok pesantren 

mereka nelakukan perintisanya dengan mengadakan pendidikan tahfizul qur‟an di 

rumah-rumah,baik di Kartosuro atau di Gondangrejo,dan tersebar di kota Solo 

pada usia anak dini,Pada 1 Juli 1999, baru mulai menerima murid barusetingkat 

(SLTP) Dan mulilah murid-murid baru ini di asramakan di tempat yang baru yang 

hingga saat ini menjadi tempat domilisinya yaitu di Selokaton,Gondangrejo, jalan 

Solo-PurwodadiKm.8.Dinamika perkembangan pondok pesantren Imam Bukhori 

amat sangat pesat. 

 Pondok Pesantren Imam Bukhari dalam menjalankan pendidikanya  

bertujuan untuk membentuk sistim pendidikan pondok pesantren membekali ilmu 

pengetahuan agama yang murni yang bermanhaj salaf,beraqidah salaf beribadah 
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dengan cara peribadatan generasi salaf,dan berakhlak dengan akhlak salaf as-

saleh.Dengan penuh harapan pesantren Imam Bukhori menjadi pusat da‟wah 

islam Indonesia secara umum kususnya untuk Solo dan sekitarnya. 

Motto Pondok Pesantren Imam Bukhori adalah sesuai dengan FirmanAllah 

Subhanahu wa Ta‟ala: 

ًَ ّللّاُ  ُُن بِئِحْسَبٍى ز�ِض ْ ٌَي ات�بَُع ال�ِر َّ ا�ًَصَبِز  َّ ٌَي  هَِي الْوَُِبجِِس َْى  ّ�لُ َْى ا�َ الس�ببِقُ َّ

َل  ٍَِب أَبَداً ذَلِ ٌَي فِ ًَِْبُز خَبلِِد ُِْن جٌَ�بٍت تَجِْسي تَحْتََِب ا�َ أََعد� لَ َّ  َُ ٌْ ْْا َع زَُض َّ ُِْن  ٌْ َع

ُْْش الَْعِظٍنُ   اْل َ
“Mereka-mereka (yang pertama-tama) masuk islam dan terdahulu 
dalam islam dari kalangan orang-orang muhajirin dan orang-orang 
ansor dan pengikut-pengikut mereka dengan cara yang baik,Mereka 
mendapatkan keridoan Allahdan merekapun ridha kepada Allah 
dansurga-surga di sediakan oleh Allah untuk mereka yangdi 
bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir,dan mereka di dalam 
surge kekal selama-lamanya,dan Itulah kejayaan  yang agung.” (Q.S. 
at-Taubah: 100. al-Qur‟an dan Terjemahnya. 2004. Jakarta: Depag 
RI). 
 
Keberadaan generasi yang berkepribadian yang mulia dengan berbekal 

ilmu al-Qur‟an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Salafus Shalih sangat 

diharapkan, dengan alasan bahwa mereka kelak akan mampu membimbing dan 

mengarahkan ummat menuju kehidupan yang bermanhaj Ahlu Sunnah Wal 

Jamaah. Merekalah yang diharapkan mampu menciptakan iklim kehidupan yang 

bersih dan bertakwa. 

Pondok Pesantren Imam Bukhari begitu berharap dengan penuh harapan kepada 

orang tua atau walisantri agar mendaftarkan putra-putri mereka ke pondok 

tersebut untuk diberikan bimbingan dan pelajaran mengenai Dienul Islam yang 

sesuai dengan manhaj Ahlus Sunah wal Jama‟ah. Pola pendidikan Islam yang 

diterapkan pada Pondok Pesantren Imam Bukhari menekankan pada pemurnian 
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ajaran Islam (tasfiyah) dan membentuk kepribadian anak kaum muslimin sesuai 

ajaran yang telah di murnikan(tarbiyah).  

Program yang sangat ditekankan adalah bagaimanamampu menguasai 

ilmu-ilmu dasar, pokok agama Islam , semisal, Aqidah yang benar, Fiqih yang ber 

sunber dari Rasulallah SAW, Hadith, Tafsir dll. di samping Program Unggulan 

yaitu hifdzul-qur‟an 30 juz. 

Disamping itu ada kebebasan untuk mendapatkan ijazah dengan mengikuti 

program kejar paket „A”setara SD. 

Struktur Organisasi 

Gambar 4.2Struktur Organisasi Pondok Pesantren Imam Bukhori 
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Pandangan Tentang Substansi Kurikulum PAI 

a. Korespondensi Pondok Pesanatren Imam Bukhori Terhadap Pertanyaan               

“Kenapa tidak melaksanakan pendidikan formal?” 

Ahmad Faiz Assifuddin, yang beralamat Jl. Solo-Purwodadi Km 8, 

Selokaton, Gondangrejo, Karanganyar, Jabatan beliau sebagai Direktur Pondok 

Pesantren. 

Beliau memberikan tanggapan bahwa, Pondok kami telah mendapatkan 

mu‟adallah dari Madinah University. Ijazah yang kami keluarkan udah diterima di 

Jama‟ah Madinah sehingga kami tidak perlu mengadakan/menjalankan kurikulum 

kemenag. Kalau kami menjalankan kurikulum kemenag yang amat sangat padat 

tentunya kurikulum Madinah tidak akan bisa tercapai. Dan dalam kurikulum 

kemenag terdapat materi-materi yang bersebrangan dengan Manhajsalaf. Kaya 

ilmu kalam. Sebagian dalam fiqih yang menetapkan Madzhab Syaifi‟i secara total, 

gambar gambar dalam buku-buku Muqorornya, maka dari itu kami memilih ikut 

program Paket “C” yang sederajat SMU untuk berjaga-jaga bagi mereka-mereka 

yang tidak meneruskan ke Madinah University. 

Abu Adib, yang beralamat di Keyongan RT 03 Rw 03 Nogosari Boyolali, 

Jabatan beliau sebagaiUstadh Pondok Pesantren, memberikan tanggapan 

bahwapendidikan formal nggak perlu, yang pentingkan dapat ijazah tidak harus 

melalui formal, banyak hal-hal yang bersebrangan dengan syariat, dalam 

implementasi pembelajarannya. Kurikulumnya padat tidak menyasar. Adanya hal-

hal yang bersebrangan dengan Manhaj Salaf akan mengolah aqidah sepertihalnya 

tauhid Asma‟ dan Sifat-sifat dalam Fiqih yang monoton Maẓhab (Hasil 

wawancara       16 Februari 2016).  
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Abu Salsa, yang beralamat di Borongaan RT 04 RW 01, Giriroto, 

Ngemplak, Boyolali, sebagai Pengurus Yayasan. Beliau memberikan komentar 

bahwa: Kita butuh ijazah karena untuk kelanjutan jenjang belajar berikutnya, atau 

untuk persyaratan kerja, tapi bisa lewat jalur lain seperti program “wajardikdas” 

9tahun paket A,B,C yang tidak begitu terlihat dengan kurikulum. Kurikulum kita 

ini udah padat dan tepat menurut saya, sesuai dengan perkembangan anak-anak 

kita (Hasil wawancara 16 Februari 2016).  

Kismanto,alamat :Girang RT 01 RW 02, Guli, Nogosari, Boyolali. Jabatan 

beliau sebaaiWali Santri; memberikan tanggapan bahwa:  Saya senang 

menyekolahkan anak saya meskipun tidak formal yang pentingkan masih bisa 

melanjutkan kejenjang berikutnya entah dengan mu‟adalah dengan sandi atau ikut 

kejar paket A,B,C. Ijazah hanya sebagai persyaratan saja, bukan tujuan utama 

dalam belajar. Tujuan utama adalah pembentukan akhlak yang mulia, pembekalan 

ilmu yang benar masalah lapangan kerja kan sudah ditentukan oleh Allah 

SWT.(Hasil wawancara 17Februari 2016). 

Dika Arifuddin, Alamat: Sanggrahan, Grogol, Sukoharjo, Jabatan: Tenaga 

Pengajar (Ustadh) memerikan tanggapan bahwa ijazah bisa disiasati tidak harus 

dengan melaksanakan pendidikan formal karena kurikulum pendidikan formal 

banyak materi materi yang berlawanan dengan Manhaj Salaf, tidak cocok dengan 

perkembangan anak, terlalu padat (Hasil wawancara 17Februari 2016). 

Mujiman, beralamat diJatisari, Sobokerto, jabatan beliau sebagaiWali 

Santri. Beliau berpendapatbahwa ijazah bisa dengan ikut paket A,B,C atau 

program wajardikdas atau tidak harus dengan mengikuti program pendidikan 

formal. (Hasil wawancara 20Februari 2016) 
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b. Manhaj 

Pondok Pesantren Imam Bukhori dalam mengimplementasikan  

pendidikan, berorientasi kepada Manhaj Salaf: 

1) Berusaha berpegang teguh kepada al-Qur‟an dan Sunnah, sebagaimana 

dijelaskan dalam hadith di bawah ini: 

تً : تسمت فٍنن شٍٍئي لي تضلْابعدُ وب: ٌ ًً فً اجبهغ)متب�����  )صححَ البب

“Aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang denganya tidak akan 
sesat selamanya:al-Qur‟an dan al-Sunah” (Disahkan al-Bani dalam al-
Jami‟)” 
 

2) Senantiasa mengembalikan kepada Qur‟an dan Sunnah dalam masalah-

masalah yang mereka perselisihkan, yang demikian menjalankan firmanAllah 

dalam Surah Annisa‟: 59 

 ً ٌنُْن فَئِى تٌََبَشعْتُْن فِ ِه هِْس  ً اْ�َ ّلِ أُ َّ َه  ْ ْا الس�ُس ٍُع أَِط َّ  َ ْا ّللا� ٍُع ْا أَِط ُ ٌ َه ٌَي آ ٌَب أَ��َِب ال�ِر

أَحْسَُي  َّ َل َخٌٍْس  خِِس َذ�لِ َْ ِم ا ْْ َ ٍ اْل َّ  ِ َْى بِبَّلل� ٌُ ِه ِه إِى مٌُتُْن تُْؤ ْ الس�ُس َّ  ِ ٍُّ إِلَى ّللا� ٍء فَُسد� ًْ َش

ًٌي  ِّ  تَ ْ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan 
taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" (orang-orang 
yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-
bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu 
mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (al-Qur‟an) dan (Sunnah) 
RasulNya - jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. 
Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula 
kesudahannya.”( al-Qur‟an dan Terjemahnya. 2004. Jakarta: Depag 
RI). 
 
Demikian pula Firman Allah pada Q.S. an-Nisa‟: 65 

ِِْن حََسجًب  ً ُِس ً أَ ّْا فِ ٌَِجُد ُِْن ثُن� �َ  ٌَ ٍْ ٍوَب َشجََس بَ َْك فِ ٌُحَن�ُو َْى حَت�َى  ٌُ ِه ٌُْؤ زَب�َل �َ  َّ فَيَ 

ٍوًب ْْا تَسْلِ ٌُسَل�ُو َّ ٍَْت   ه�و�ب قََض
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“Maka demi Tuhanmu (wahai Muhammad)! Mereka tidak disifatkan 
beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-
mana perselisihan yang timbul di antara mereka, kemudian mereka 
pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah 
engkau hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan 
sepenuhnya.”( al-Qur‟an dan Terjemahnya. 2004. Jakarta: Depag RI). 
 
 

2. Konstruksi Kurikulum 

a. Program Ibtidaiyah Tahfiẓul Qur’an (Dari Dokumen pengurus Ula) 

TARGET PELAKSANAAN IJAZAH 
- Hafalan al-Qur‟an 

selama 6 tahun 30 
juz. 

- Hafalan al-Hadith 
Arba‟in an- 
Nawawi 

- Faham dan 
mendalami ilmu-
ilmu  dasar sar‟i 
Tauhid, fiqih. 

- Mengenali 
Matematika dasar 
Bahasa Indonesia,  
Ilmu alam, dan 
Ilmusosial 

- Menghafal dan 
melaksanakan do‟a 
dan  ibadah dengan 
benar. 

 

- Tingkat Ula (SD) 
- Terpisah  

Banin&Banat. 

-Paket (A) 
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(b) Mutawasithah(Dari dokumen tata usaha Wustho/SLTP) 

TARGET PELAKSANAAN IJAZAH 
-Menghafal 10 juz dari al-
Qur‟an. 
-Menghafal  Hadith-Hadith 
pilihan dalam ahkam.. 
-Faham dan mendalami dan 
mengamalkan ilmu syar‟i 
setara menengah, 
- Faham 
danmendalamilunggoh 
arrobiyah mutwassith, baik  
secara tertulis atau 
pembicaraan atau qiraah, 
-Mengamalkan praktek 
ibadah dengan benar. 
-Memahami materi-materi 
umum sebagai maple 
tambahan 
-adanya pelajaran ekstra 
kurikuler(kitobah/jurnalistik) 

-Setara 
Tsanawiyah(SLTP) 
berlanjut (setingkat 
SMU)Waktu masa 
belajar 6  thn 
-Banin dan Banat 
terpisah. 

- Ijazah 
mu‟adalah  
dengan (UIM) 
KSA.setara(MA) 

- Ijazah dari 
pemerintahmelal
ui Program 
Pendidikan 
KesetaraanPaket 
(B)dan berlanjut 
Paket(C) 

 
 

 

 

 

 

c),Proses Akreditasi  

Pondok Pesantren Imam Bukhari diakreditasikan bulan Juli 2011dan 

pada bulan tersebut berhasilah usaha keras Pondok Pesantren Imam Bukhari 

mendapatkan status akreditasi dari Universitas Islam Madinah (UIM) di 

Madinah. 

Maka selanjutnya Universitas Islam Madinah mengakui Pondok 

Pesantren Imam Bukhari. 
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Ini merupakan konsekuensi yang harus dilakukan oleh asatiẓah dan 

para santri untuk lebih bersungguh-sungguh dalam dalam belajar dan 

mengajar, sehingga dapat nilai yang memadai dari standard yang ditetapkan 

oleh UIM yaitu minimal dengan predikatjayid jiddan (baik sekali). 

Kesuksesan ini merupakan anugerah dari Allah Ta‟ala, dan juga usaha 

seluruh civitas Pondok Pesantren Imam Bukhari dengan mati-matian dan 

penuh dengan rintangan setelah melalui proses yang panjang. 

Sebagai permulaannya pada tahun 2005 dengan mengajukan 

permohonan dan mengajukanproposal mu‟adalah (akreditasi) yang kita semua 

ambil bagian dalam pembuatan proposal terlebih para asatiẓah. 

Januari 2007 proposal serta persyaratan-persyaratannya diajukan ke 

UIM.Setelah melalui koreksi dan perbaikan-perbaikan. 

Tak ada gading yang tak retak, demikian pula proposal yang sudah 

dikirim ke UIM masih harus dilakukan perbaikan dan koreksi di sana-sini. 

Sebab referensi yang terbatas menyebabkan proposal masih ada yang kurang 

memenuhi persyaratan. Akhirnya dengan berjibaku, karena mengejar waktu 

dan kesempatan, koreksi proposal dilakukan dengan banyak berkomunikasi 

dengan Ustadh Anas Burhanuddin, Lc (sekarang MA) di Madinah melalui 

email, SMS, chating, dan sesekali telpon, alhamdulillah proposal berhasil 

diselesaikan pada Juni 2007. 

Setelah beberapa saat, kita menerima berita bahwa proposal telah 

masuk lujnah kerajaan Arab Saudi yang dengan tujuansupaya diizini dari 

pemerintah Kerajaan.  
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Pada tanggal 8 Pebruari 2010 diadakannya kunjungan resmi dari pihak 

UIM ke tempat kita bersamaan dengan dilaksanakannya daurah dan 

muqobalah di Indonesia.  

Alhamdulillah panitia penerimaan siswa baru UIM pelajaran 2009-

2010 mengunjuni Pondok Pesantren kami. Yang berkenan hadir adalah Syeikh 

Doktor Abdul Hayyi Fallatah dan Syeikh Husain bin Nafa‟ al Jabiri. 

Di antara usaha kami untuk bisa terakreditasi, kami mengutus beberapa 

orang ustadh untuk menanyakan secara langsung ke pihak rektorat sekaligus 

mendesak dan menagih pengesahan SK.  

Sehingga pada tanggal 10 Mei 2010 Ustadh Abu Abbad berhasil 

betemu dengan salah satu staf kantor dan menyampaikan maksud 

kedatangannya. Pada tanggal 31 Juli 2011 Surat Keputusan Muadalah 

(akreditasi) Pondok Pesantren Imam Bukhari telah disahkan dan 

ditandatangani oleh UIM. 
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3. Program I’dad Lughawi(Dari Dokumen tata usaha) 

TARGET PELAKSANAAN IJAZAH 
- Mempersiapkan  program Tsanawiyah 

dengan mewadahi dan menampung 
lulusan SMP/SLTP/MTS/dan yang 
Sederajat,banin dan banat  

- Memahami luggoh arrobiyah dasar,baik 
secara 
qiro‟ah,kitabah,sima‟ah,setaramutawasit
hah, secara singkat hingga bisa 
mengikuti program Tsanawi 

- Menghafal al-
qur‟an,juz(30)juz,(29)juz(28,) 

-Setara 
(Tsanawiyah)SLTA 

Paket(C) 

 

 
d.KegiatanEkstrakurikuler(Surve lokasi) 

KEGIATAN FASILITAS 

- Penguasaan Komputer. 

- Latihan  bela diri. 

- Jurnalis. 

- Pendidikan menjahit 

- Pendidikan tata boga 

- Laboratoriumkomputer 10 

unit. 

- Lapangan sarana olah raga. 

- Laboratorium Bahasa  

- Sarana ketrampilan menjahit 

- Dapur dan perlengkapanya 

 
 

 

Beasiswa di sediakan bagi santri yang dapat prestasi dengan meraih 

hasil nilainya dengan predikat istimewa dan akan terus di berikan selagi masih 

bisa mempertahankan prestasinya. 

 
e.Tenaga Pendidik 

Tenaga pendidik yang ada di Pondok Pesantren Imam Bukhariadalah  

tenaga-tenaga yang memiliki kridibilitas yang handal dan dedikasi yang tinggi 



217 
 

sesuai bidangnya masing-masing.dan mereka adalah para alumnus ,Timur Tengah,  

LIPIA,Pakistan, Pesantren di Indonesia,Para hufadz,dari PTNdll. 

 

4. Jalur ke lokasi pesantren 

- Dari terminal Tirtonadi Surakarta-arah menuju Purwodadi km 8. 

-Dari Bandar Adi Sumarmo naik bis batik –turun stasiun Balapan– Naik bis 

jurusan Purwodadi km 8.(Taxi bandara 100ribu) 

.-Dari stasiun Balapan (Taxsi 50ribu) 

15.Lokasi 

Lokasi berdomilisinya PP Imam Bukhori semenjak berdirinya hingga 

sekarang berada di Selokaton Gondangrejo, Karanganyar,jl Raya Solo-Purwodadi 

Km 8, 57183 Surakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Pondok PesantrenIhya’us Sunnah Yogyakarta 
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1. Gambaran Umum Pesantren 

Nama : Pondok Pesantren Ihya‟us Sunnah 

Alamat : Dusun Degolan, Desa Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, 

Yogyakarta 

Pendiri : Ustadh Jafar Umar Tholib 

Tahun Berdiri : 1993 

a. Visi :Mempersiapkan generasi Tafaqquh fid diin (calon-calon ulama) 

b. Misi:Menjalankan Syariah Islam berdasar pada al-Qur‟an dan Sunnah Nabi 

secara murni dan mengikuti pemahaman generasi salaf as-sholeh 

Di tengah keramaian orang membicarakan system pendidikan, jenis apa yang 

harus ditetapkan. Untuk memperbaiki system pendidikan di Indonesia dan 

lembaga pesantren pada khususnya, muncullah satu kelompok orang yang 

kemudian oleh Tasswel dan Paplan bisa disebut dengan komunitas khusus 

(special group) yang tidak menerima doktrin yang berbau Barat dengan membawa 

ciri khas “Salafi” yaitu menjalankan syari‟ah Islam dengan hanya berdasarkan al-

Qur‟an dan Sunnah Nabi SAW, dengan pemahaman salafus as-sholeh.Di bawah 

naungan Yayasan Pondok Pesantren Ihya‟us Sunnah, pada 11 Januari 1993 

sebagai lembaga pendidikan secara resmi, yang sekarang berpusat di jalan 

Kaliurang Km. 15, Degolan Umbulmartani, Ngemplak, Sleman. 

Kemunculan di tengah masyarakat tersebut adalah dalam rangka 

menjawab terhadap kegelisahan masyarakat secara umum karena semakin 

banyaknya kemungkaran-kemungkaran dan pelaksanaan keagamaan tidak sesuai 

dengan syari‟at. Jadi keberadaanya dilatarbelakangi dengan adanya ingin 

memainkan peran yang berfungsi sebagai alat transformasi kultural yang 
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menyeluruh dalam kehidupan masyarakat. Pesantren ini menurut M. Nasihin 

Hasan berdiri sebagai jawaban terhadap panggilan keagamaan, untuk menegakkan 

ajaran agama dan nilai-nilai agama melalui pendidikan keagaman dan pengayom 

serta dukungan terhadap kelompk yang bersedia menjalankan perintah agama dan 

mengatur hubungan antar mereka. 

Pesantren ini didirikan oleh Ustadh Ja‟far Umar Tholib, seorang Ustadh yang 

cukup dikenal di Yogyakarta dengan panglima Laskar Jihad.Pesantren ini berdiri 

berdiri karena adanya tekanan atau ketidak puasan sebagian anggota masyarakat 

terhadap aplikasi nilai-nilai tertentu. Yaitu ajaran salafi yang dianggap telah 

dilencengkan dalam pakteknya oleh golongan yang menamakan dirinya golongan 

Ahlu Sunnah Wa al-jama‟ah, akan etapi jauh dengan apa yang diharapkan. 

Sebagai rasa ketidak puasan tadi maka Ustadh mendirikan pesantren yang 

mengemas programnyadalam bentuk Tadribud Du‟at untuk Rijal dan Tarbiyatun 

Nisa‟ untuk kaum hawa. 

Secara konseptual Pondok Pesantren Ihya‟us Sunnah masih cukup sederhana atau 

konvensional, artinya bahwa segala sesuatunya belum diatur secara sistemik. 

Pesantren ini telah memfasilitasi pendirian satu Forum Komunikasi Ahlu Sunnah 

Wa al-jamaah (FKASJ) yang lebih dikenal dengan nama Laskar Jihad. Laskar ini 

secara khusus dipersiapkan untuk melakukan aktifitas fisik di lapangan, berjihad 

menerbarkan kebaikan dan menghancurkan segala bentuk kemungkaran di muka 

bumi.    

Pada awal kemunculannya di dalam masyarakat, pasukan ini mendapatkan 

perhatian yang spektakuler, sehingga muncul dua golongan besar yaitu golongan 

yang setuju dengan alasan bahwa amar ma‟ruf nahi mungkar harus ditegakkan. 
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Golongan kedua adalah golongan yang tidak setuju dengan keberadaannya dengan 

alasan bahwa cara kerja dan pola pikir yang dikembangkan sangat tidak sesuai 

dengan budaya Jawa. 

Pondok Pesanten Ihya‟us Sunnah juga mempunyai karakteristik tersendiri 

dengan jama‟ah yang ada. Perbedaan itu bisa diamati mulai dari orientasi 

pendidikan, materi atau doktrin yang diberikan, dan metode pendidikan, maupun 

pola pengelolaan yang diterapkan, sehingga pesantren tersebut bisa menghasilkan 

manusia yang peka kreatif dan berani. 

2,Pandangan Tentang Substansi Kurkukum PAI 

a. Koresponden Pondok Pesantren Ihya’us Sunnah Yogyakarta Terhadap 

Pertanyaan : “Kenapa tidak melaksanakan pendidikan formal…?”  

Ja‟far Umar Tholib (Direktor Pondok Pesantren Ihya‟ussunnah 

Yogyakarta) memberikan tanggapan bahwa, seluruh permasalahan agama harus 

kita kembalikan kepada al-Qur‟andan as-Sunah dan yang dikerjakan para sabahat-

sahabat Nabi R.A itu hal yang tidak bisa ditawar-tawar, terlebih lebih dalam 

masalah Da‟wiyah, Ta‟lim wa Ta‟lum harus tidak ada yang bersebrangan dengan 

kitab dan sunah, jika pendidikan formal ternyata terjadi penyimpangan-

penyimpangan ya...kita tinggalkan sistem pendidikan formal itu. Tidak ada ijazah 

nggak apa-apa. Rizqi udah ada yang ngatur, kita harus tawakal masalah rizqi dan 

lebih takut penyelisihan syariat Allah SWT. Kurikulum formal kan harus 

mengajarkan ilmu kalam, filsafat yang itu jelas bersebrangan dengan 

syariat.(Hasil wawancara 23 januari 2016). 

Abu Sya‟ad (Ustadh Pondok Pesantren Ihya‟ussunnah) beliau tidak setuju dengan 

sistem pendidikan-pendidikan formal. Mempelajari hal-hal yang tidak berguna, 
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bahkan menyimpang dari pemahaman salaf seperti di ajarkanya ilmu kalam, 

aqidah as-„Ariyah, sifat-sifat Alloh yang dua puluh dll. Allah SWT menyatakan : 

ٌة أَلِيمٌ  ٍُْم  ََرا َْ  ُ ِيبَ ٍُْم فِتْىَ ٌ أَ ْه أَمْسِِي أَن تُ ِيبَ  َ َُن  َه  ُ َبلِفُ  فَلْيَْحَرِز الهِر 

”Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan 

ditimpa cobaan atau ditimpa aẓab yang pedih.” (QS. An-Nur: 63).  

 (Hasil wawancara tgl 02 maret 2016). 

                 Ali Abu fatimah (Ustadz PP,Ihya‟ussunnah) berpendapat bahwa Ijazah 

nggak perlu kalau itu menyelisihi syariat, kasihan anak-anak waktunya banyak 

sia-sia yang penting al-Qur‟an dan al-Hadist dan bimbingan akhlak yang mulia  

sanggup mengamalkan ajaran yang telah diterimanya,(wawancara 02 maret 2016). 

Wardi (Tenaga tata usaha PP Ihya‟ussunnah) beliau berpendapat bahwa yang 

terpenting dalam pendidikan adalah bagaimana membentuk anak menjadi anak 

yang sholeh sholehah,tidak disibukan dengan kurikulum formal yang penuh 

dengan penyimpangan-penyimangan dan menyianyiakan waktu aja,saya dulu 

kuliah di UGM, saya anggap tidak ada yang berguna setelah saya mengenali 

da‟wah yang benar dan jangan di wariskan kepada anak-anak kita lagi kesalahan 

ini.(wawancara 02 maret 2016) 

                   Ustadh Luqman Ba‟abduh Jember,( Mantan wakil lascar jihad) beliau 

mengungkapkan: Ini mirip dengan yang tadi ustadh tolong minta nasehat untuk 

kami dimana kami masih dalam keadaan khawatir kalau anak-anak kami tidak 

mendapatkan ijazah. Karena anak-anak kami takut tidak punya skill, anak-anak 

kita tidak punya skil dalam bidang tertentu…? Jawab saya nasehat yang pertama 

adalah bertawakal kepada Allah, kalau anak antum menjadi anak yang soleh, yang 

berilmu dan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk umat, maka antum 
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akan mendapatkan percikan ganjaran dan pahala sampai hari kiamat, sekalipun 

antum telah wafat karena antum berandil berperan untuk menjadikan anak ini 

dengan izin Allah menjadi anak yang sholeh dan berilmu. Masalah skil berapa 

banyak mayoritas ulama tidak punya skill tapi ya..hidup alhamdulillah.  

Syeh Abdul Aziz punya skil apa nggak..? nggak ada, tapi hidupnya… dunia beliau 

indah, dengan gajinya kalau dihitung gaji mungkin gaji para menteri dan presiden 

masih dibawah beliau, shodaqoh dan infaq yang masuk dari para donatur dan 

konglomerat besar untuk beliau buanyak sekali, milyaran kalau dihitung dengan 

uang rupiah dalam sebulannya. Dan dia subhanallah dia meninggal dunia dalam 

keadaan masih meninggalkan hutang. Bajunya banyak yang robek dan dijahit, 

kenapa karena uang itu tidak pernah netep di rumahnya.  

Uang yang banyak itu dari donatur-donatur, kalau disinikan paling diuangkan ke 

kebun karet, gitu kan, paling cuma ini, disana saudagar-saudagar besar yang cinta 

kepada Syeh Abdul Aziz senang dan menshodaqohkan menginfaqkan tapi 

subhanallah kemana uang itu dikirim ke pondok pesantren ke berbagai negara, ada 

orang datang ke syeh minta dari Pakistan, dari Bangladesh, butuh ke rumah sakit 

ya.. syeh… beri uang..! nih sepuluh ribu real, uang kita 30 juta. tidak repot-repot. 

suatu malam Syeh Abdul Aziz sedang sholat malam tiba-tiba ada orang masuk ke 

rumahnya (pencuri), nah subhanallah ketangkep si pencuri ini, dilaporkanlah 

kepada Syeh ketika itu dia mendapati syeh sedang sholat malam, subhanallah. 

Ketika berjumpa dengan syeh dia diingatkan nanti siang  surah kamu datang 

kesini ya, si pencuri ini, maka ia datang pada makan siang, diundang.., ternyata 

syeh banyak undangannya orang-orang miskin kumpul dengan semua orang 

makan bersama. selesai makan, banyak antrian, si pencuri ini ditanya, kenapa 
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kamu mencuri? Syeh ibu saya sakit, saya membutuhkan uang untuk operasi ibu 

saya sebesar 70 ribu real saudi yakni sekitar 21 juta.  

Kata Syeh jangan kamu ulangi perbuatan ini, ini uang 70 ribu untuk operasi 

ibumu, dan ini yang 7 ribu lainnya untuk tiket kamu pulang. Subhanallah. 

Menjadi sebab hidayah. Beliau tidak punya skill apa-apa..?, Ilmu yang 

mengangkat derajat beliau.  Apa yang beliau Syeh punya skill..? beliau berkebun 

dan hasil kebunnya diberikan untuk para tolabah, untuk para murid, makanya 

mereka punya ribuan tolabah dari penjuru dunia, belajar dan makan di tempatnya. 

kalau kita mengurus 5-6-7 anak kita…?, Syeh mengurus ribuan murid, belajar, 

dan makan disana, bahkan yang diberi uang bulanan, tepung bulanan, gandum 

bulanan, nggak punya skill apa-apa. Mana ada kaya Syeh..? atau gubernur..? 

dalam keadaan dunia datang beliau tidak butuh. 

Maka dari itu jangan kemudian kita bangkit semangat mendidik anak kita di 

pondok pesantren ketika mendengar masalah seperti ini, jangan. Jangan sampai 

niat kita berubah, syeh menyebutkan ini hanyalah sekedar menjawab, pertanyaan 

yang mungkin masuk kepada sebagian kita karena anak kita mau jadi apa ustad 

mau makan apa, Alhamdulillah, ustadh-ustadh banyak yang nggak punya skill dia 

berdagang, ada yang berdagang madu, ada yang berdagang herbal, ada yang 

berkebun alhamdulillah bisa makan, barokah.  

Disamping kegiatan dakwah dan pendidikan yang dia lakukan adakah sebuah 

kehormatan yang lebih baik dari ini atau kepingin putra antum membawa ijazah 

melamar pekerjaan sana melamar pekerjaan kesini, diperintah sebagai pegawai 

pingin seperti itu.  
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Mohon nasehat ustad tentang pendidikan anak-anak kita karena sebagian ihwah 

lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah umum..? yang mana 

pendidikan yang dikelola oleh teman-teman salafi tidak mengeluarkan ijazah.? 

Orang tua yang merasa repot mengantar jemput anaknya..? Yang ketiga, fasilitas 

yang kurang memadai..?, 

Jawab: Kalau fasilitas yang dimaksud yang dikatakan kurang memadai adalah 

fasilitas penting untuk pendidikan fasilitas pendidikan seperti ruang belajar gak 

ada, misalkan papan tulis nggak ada, atau misalkan buku-buku panduannya juga 

tidak ada, dan tanggung jawab kita bersama, bagaimana kita mengadakannya. Ini 

tanggung jawab kita. Tapi kalau yang dimaksud adalah fasilitas-fasilitas penting, 

sekadar pada fasilitas buku, orang pikir ini bukan sebuah masalah walaupun 

selama memastikan pendukung itu memungkingkan diajarkan dan tidak 

bertentangan dengan syariat Islam silahkan. Misalkan tempat buat bermain anak-

anak, fasilitas pendukung anak-anak kita, olahraga basket, voli, tapi kita di mahad 

kita yang misalnya seluas 1 hektar atau 5000 meter ada lahan untuk bisa ada saat 

ada waktu untuk bersepeda dipersilahkan anak membawa sepeda dari rumah 

bersepeda. Daripada anak kita diam-diam di jalan lebih baik di pondok, tapi 

menjadi orang besar di dunia ini, dan besar disisi Allah Insya Allah. 

 (Hasil transkrip dari ceramah 2013) 

3. Konstruksi Kurikulum  

Pondok Pesantren Ihya‟us Sunah Yogyakarta, Secara umum pondok pesantren 

Ihya‟us Sunnah dan yang semisalnya (yang menolak sistim pendidikan formal) 

dari kalangan salafi dalam melaksanakan pendidikan pondok pesantren mereka 

menyusun kurikulum pondok pesantren murni tanpa ada keterkaitan dengan 
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kurikulum pendidikan formal yang di tetapkan oleh pemerintah yang dianggapnya 

berseberangan dengan manhaj salaf,di antara jenjang yang mereka jalankan adalah 

sebagaiberikut: 

1) Pendidikan Usia Dini (PAUD)  

Dari umur 2,5 th sampai dengan 3 tahun, atau ada yang mengistilahkan 

Pratahfiẓatau TAUD (Tahfiẓ Usia Dini) 

a)Materi:  

1. Membaca dan menulis (huruf latin atau arab) 

2. Hafalan surat-surat pendek dari al-Qur‟an. 

3. Do‟a-do‟a harian. 

4. Aqidah (pengenalan Alloh s.w.t). 

5. Pengenalan rukun Islam,dan rukun Iman. 

6. Berhitung dasar. 

7. Akhlak. 

b) Waktu: Alokasi waktu belajar untuk tingkatan usia dini dari jam 08.00 sampai 

dengan 11.00 

2) TKIT (Taman Kanak Kanak Islam Terpadu) 

Dari usia 4 tahun hingga 6 tahun. 

a) Waktu: Waktu belajar dari jam 07.30 hingga jam 16.00 (fullday                              

School) 

b) Materi:  

1) Membaca dan menulis (huruf Laten atau Arab) dengan  target lancar 

membaca dan menulis. 

2) Hafalan al-Qur‟an 1 juz (juz 30). 
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3) Memahami rukun Islam. 

4) Memahami rukun iman. 

5) Akhlak.    

6) Berhitung.  

7) Bahasa Indonesia. 

8) Bahasa Arab dasar. 

9) Siroh nabawiyah. 

10) Do‟a-do‟a harian. 

 
3) Tahfiẓul-Qur’an lil-Baniin atau lil-Banaat 

Dalam pembelajaran, dilakukan terpisah antara anak laki-laki dan 

perempuan. 

a) Waktu 

Terjadi perselisisihan di klangan kaum salafi memondokan anak-anak di 

bawah umur 10 th, sebgian besar tidak membolehkan, memondokkan anak-anak 

mereka dibawah umur 10 tahun, sehingga waktu belajar dari jam 07:30 sampai 

dengan 16:00 (fullday school) dan di malam harinya ditangani oleh orang tuanya 

masing-masing yang demikian berlangsung sampai anak berumur 10 tahun. 

Setelah umur 10 tahun baru diasramakan secara total.  

Adapun yang membolehkan memondokkan anak di bawah umur 10 tahun 

maka setelah lulus dari TK langsung diasramakan (dipondokkan) hingga selesai 

mengkhatamkan 30 juz. 

b) Materi 

Terdiri dua materi, yaitu materi pokok dan Materi tambahan. Adapun 

materi pokok adalah penghafalan al-Qur‟an 30 juz. Materi tambahan terdiri dari: 
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1. Aqidah (Lum‟atul I‟tiqod) 

2. Hadith (Arbain Nawawi dan Umdatul Ahkam). 

3. Bahasa Arab  

4. Siroh Nabawiyah 

5. Manhaj (Firqotun Najiyah) 

6. Bahasa Indonesia  

7. Berhitung (Matematika dasar) 

4) Tadribud du’at (TD) dan Tarbiyatunnisa’ (TN)  

Ini adalah marhalah terakhir yang ada di pondok pesantren Ihyaus Sunah. 

TD adalah pengkaderan da‟i-da‟i salafi yang akan diterjunkan ke pelosok-pelosok 

tanah air, dengan dibekali aqidah, fikih, dan bahasa Arab sebatas membaca kitab-

kitab gundul. Adapun TN adalah pengkaderan ustazah-ustazah yang akan 

diterjunkan di Madrasah-madrasah untuk mendidik anak-anak PAUD dan TK. 

b) Waktu (jenjang)  

Diasramakan selama 3 tahun masa pendidikan ditambah 1 tahun 

pengabdian dengan waktu belajar secara full time. 

c) Materi TD: 

1. Aqidah, dengan Kitab: 

2. Aqidah Salaf Ahlul Hadith Asshobuni 

3. Kitabut tauhid Syeih Muhammad Bin Abdul Wahab 

4. Fathul Majid (Syarah Kitabut Tauhid) 

5. Qoulul Mufidz „ala Kitabit tauhid Syaikh Muhammad bin Sholeh al Utsaimin. 

6. Syarah Aqidah at Thokhawiyah oleh Ibnu Abil Izzi al Hanafi 

7. Aqidah al-Wasithiyah oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 
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3. Tafsir, dengan menggunakan Kitab: 

a. Tafsir Kalimur Rohman olwh Syaikh Sa‟diy  

b. Fatkhul Qodir oleh Imam Syaukhani  

c. Tafsir Qur‟anul „Adzim: Al Imam Ibnu Katsir 

d. Adwaul Bayan oleh Al Imam Sengkiti 

4. Hadith, dengan Kitab: 

1) Muntakhobah (petikan) dari Kutubus Sittah (Bukhori, Muslim, Abu Dawud, 

Turmudzi, Nasya‟I, Ibnu Majah). 

2) Riyadus Shalihiin oleh Al Imam Nawawi 

3) Taisirul Alam Syarah Umdadul ahkam 

4) Shahih Adabul Mufrod oleh Syaikh Al Bani (Muntakhob dari Kitab Adabul 

Mufrod oleh al Imam Bukhari) 

5. Fiqih 

1) Nailul Author oleh al Imam Syaukhani 

2) Dhurrotul Bahiyah al Imam Syaukhani 

6. Manhaj 

a. Firqotun Najiyah oleh Muhammad bin Jamil Azzainu 

b. Sittu Dhuror oleh Abdul Malik Arromadhoni 

c. Maukif Ahlu Sunnah li Ahlil Ahwa‟ wal Bida‟ oleh Syaikh    Dr. Ibrohim Ar 

Ruhaili 

7. Siroh  

a. Siroh Nabawiyah oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab 

b. Rokhikum Makhtum oleh Syaikh Syafiur Rohman 

c. Tarikh Islami oleh Ahmad Syakir 
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8. Tazkiyatun Nufus 

a. Madarikus Shalihin oleh Ibnul Qoyyim al Jauziyah 

b. Taskiyatun Nufus  

9. Bahasa Arab 

1) Syarah Ibnu Aqil  

2) Nahwul Wadhikh 

3) Silsilah Lughah al Arobiyyah 

10. Ulumul Hadith 

1) Baitsul Hadith 

2) Nuhbatul Fikri Ibnu Hajar al Askholani 

3) Taisir ulumul Hadith Mahmud Thokhan 

4) Tadribur Rowi Imam Suyuti 

5) Muqoddimah Ibnu Sholah 

11. Jurnalistik 

Termasuk materi yang di pandag pelu bagi para du‟at adalah pengetahuan tentang 

jurnalistik,sehingga dimasukan dalam kurikulum pengajaran di tahun-tahun 

terakhir. 


