
PROFIL KHUSUS LULUSAN 

MA UNGGULAN K.H. ABD. WAHAB HASBULLOH BAHRUL ULUM  

TAMBAKBERAS JOMBANG 

 

MA Unggulan K.H. Abd. Wahab Hasbulloh Bahrul Ulum Tambakberas Jombang memiliki 

tiga progam peminatan (jurusan), yaitu pendalaman Ilmu Agama, pendalaman Ilmu Alam 

(Sains), dan pendalaman Ilmu Sosial Humaniora.  

A. Peminatan Ilmu Agama 

1. Tujuan 

Menghasilkan lulusan berkepribadian santri yang siap berkiprah di masyarakat serta 

memiliki kemampuan akademik di bidang ilmu-ilmu keislaman.  

 

2. Kompetensi Lulusan 

a. Mampu membaca, memaknai, mengi’rabi, dan memahami teks kitab kuning 

(Fathul Qarib) secara baik dan benar. 

b. Hafal dan paham Nadzam Imrithi secara baik dan benar. 

c. Mampu membaca dan memahami literatur berbahasa Arab tentang konsep dasar 

ilmu tafsir, ilmu hadis, usul fiqih, teologi Islam dan tasawuf sebagai bekal dasar 

mendalami kajian ilmu-ilmu keislaman di jenjang pendidikan tinggi. 

d. Mampu memecahkan (menjawab) persoalan keagamaan secara tepat, cermat, dan 

bijak. 

e. Mampu melakukan riset ilmiah tentang ilmu-ilmu keislaman serta menyajikannya 

dalam bentuk artikel ilmiah berbahasa Arab/Inggris yang dimuat di jurnal ber-

ISSN.  

f. Mampu berkomunikasi aktif Bahasa Arab dan atau Bahasa Inggris. 

g. Mampu membaca al-Quran secara baik dan benar serta hafal minimal 2 Juz. 

h. Mampu memimpin upacara keagamaan di masyarakat (tahlil, khutbah, dll). 

 

3. Strategi Pencapaian 

a. Buku pegangan mapel peminatan keagamaan disajikan berbahasa Arab. 

b. Integrasi skill membaca kitab kuning dengan semua mapel peminatan 

keagamaan. 

c. Aktivitas pembelajaran mapel peminatan keagamaan menggunakan bahasa 

pengantar berbahasa Arab. 

d. Hafal Imrithi sebagai syarat naik kelas. 

e. Hafal minimal 2 juz al-Qur’an sebagai syarat kelulusan. 

f. Menyusun artikel ilmiah berbahasa Arab/Inggris tentang ilmu-ilmu keislaman 

sebagai syarat kelulusan. 

g. Ketuntasan kegiatan takhasus sebagai syarat kelulusan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B. Peminatan Ilmu Alam (Sains) 

1. Tujuan 

Menghasilkan lulusan berkepribadian santri yang siap berkiprah di masyarakat serta 

memiliki kemampuan akademik di bidang ilmu alam (sains). 

 

2. Kompetensi Lulusan 

a. Memiliki kemampuan teoretis dan praktis di bidang ilmu matematika, fisika, kimia, 

dan biologi sebagai bekal dasar mendalami kajian ilmu alam di jenjang pendidikan 

tinggi. 

b. Mampu membuat karya atau produk inovatif di bidang ilmu alam. 

c. Mampu melakukan riset ilmiah tentang ilmu alam dan menyajikannya dalam 

bentuk artikel ilmiah berbahasa Arab/Inggris tentang ilmu alam yang dimuat di 

jurnal ber-ISSN. 

d. Mampu berkomunikasi aktif Bahasa Arab dan atau Bahasa Inggris. 

e. Mampu membaca al-Quran secara baik dan benar serta hafal minimal 2 Juz. 

f. Mampu memimpin upacara keagamaan di masyarakat (tahlil, khutbah, dll). 

 

3. Strategi Pencapaian 

a. Proses pembelajaran berbasis IT, pengembangan literasi sains serta peningkatan 

keterampilan berpikir kritis. 

b. Pembelajaran teori dan praktik (praktikum) dilakukan secara proporsional dan 

kolaboratif. 

c. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan Project Based Learning (PJBL) dan 

Problem Based Learning (PBL). 

d. Menyusun artikel ilmiah berbahasa Arab/Inggris tentang ilmu alam sebagai syarat 

kelulusan. 

e. Hafal minimal 2 juz al-Qur’an sebagai syarat kelulusan. 

f. Ketuntasan kegiatan takhasus sebagai syarat kelulusan. 

 

 

C. Peminatan Ilmu Sosial Humaniora 

1. Tujuan 

Menghasilkan lulusan yang berkepribadian santri yang siap berkiprah di masyarakat 

serta memiliki kemampuan akademik di bidang ilmu sosial humaniora. 

 

2. Kompetensi Lulusan 

1. Memiliki kemampuan teoretis dan praktis di bidang ilmu sosial humaniora 

(sosiologi, antropologi, geografi, sejarah, ekonomi, dan seni-budaya) sebagai bekal 

dasar mendalami kajian ilmu sosial humaniora di jenjang pendidikan tinggi. 

2. Mampu membuat karya inovatif (produk) di bidang ilmu sosial humaniora. 

3. Mampu melakukan riset ilmiah tentang ilmu sosial humaniora dan menyajikannya 

dalam bentuk artikel ilmiah berbahasa Arab/Inggris yang dimuat di jurnal ber-

ISSN. 

4. Mampu berkomunikasi aktif Bahasa Arab dan atau Bahasa Inggris. 

5. Mampu membaca al-Quran secara baik dan benar serta hafal minimal 2 Juz. 

6. Mampu memimpin upacara keagamaan di masyarakat (tahlil, khutbah, dll). 

 

 



3. Strategi Pencapaian 

1. Proses pembelajaran berbasis IT, pengembangan literasi sosial humaniora serta 

peningkatan keterampilan berpikir kritis. 

2. Pembelajaran berbasis project. 

3. Pembelajaran teori dan praktik (praktikum) dilakukan secara proporsional dan 

kolaboratif. 

4. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan Project Based Learning (PJBL) 

dan Problem Based Learning (PBL). 

5. Menyusun artikel ilmiah berbahasa Arab/Inggris tentang ilmu sosial humaniora 

sebagai syarat kelulusan. 

6. Hafal minimal 2 juz al-Qur’an sebagai syarat kelulusan. 

7. Ketuntasan kegiatan takhasus sebagai syarat kelulusan. 


