
 

 

ABSTRAK   

Miss Saeroh Laeha :  Perkembangan Ma’had Al-Bitsat Ad-Diniah Yala  

Tahun (2005-2013) 

 

Perkembangan sebuah pesantren Ma’had tidak terlepas dari upaya 

seseorang atau kelompak dalam mengelola dan mengembangkan pesantren 

Ma’had. Walaupun pesantren Ma’had ini dalam potret perjalanannya menghadapi 

banyak kendala, tetapi pesantren Ma’had masih tetap bertahan karena memiliki 

keunggulan tersendiri, yaitu nilai-nila, identitas, dan berbagai keunggulan lainnya. 

Pesantren Ma’had Al-bitsat Ad-diniah Yala adalah salah satu pesantren Ma’had 

modern memiliki yayasan yang didirikan sebagai bentuk kekhawatiran persatuan 

atas kemungkinan langkanya sosok pemimpin di masa mendatang. Pesantren 

Ma’had Al-Bitsat Ad-Diniah didirikan pada tahun 1951 berdasarkan Surat 

Keputusan Pimpinan Yayasan. 

Masalah utama yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana 

perkembangan Ma’had Al-Bitsat Ad-diniah Yala dari tahun 2005-2013, faktor apa 

saja yang menyebabkan Ma’had Al-Bitsat Ad-diniyah Yala berkembang sangat 

pesat. 

Adapun tujuan penelitian ini agar penulis mengetahui perkembangan 

Ma’had Al-Bitsat Ad-diniah Yala dari tahun 2005-2013 dan faktor apa saja yang 

menyebabkan Ma’had Al-Bitsat Ad-diniyah Yala berkembang sangat pesat. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

sejarah dengan empat tahapan: Heuristik (pengumpulan data/sumber-sumber 

sejarah), kritik (seleksi sumber yang sudah terkumpul baik yang berupa lisan 

ataupun tulisan), Interpretasi (penafsiran sumber-sumber yang telah terkumpul), 

Historiografi (penulisan sejarah). Data-data yang terkumpul kemudian dijadikan 

sumber dalam penulisan skripsi ini, sehingga mendapatkan data yang kridibel dan 

mampu menggali secara dalam tentang permasalahan yang diteliti. 

Untuk memudahkan penelitian ini, teori yang yang digunakan adalah teori 

The Great Man, yang dikemukakan oleh Thomas Carlyle dan James A. Frode, 

yang menjelaskan bahwa penggerak utama sejarah adalah orang-orang besar, 

seperti raja-raja, kaisar, nabi-nabi, juga termasuk para ulama. Oleh karena itu, 

dalam penelitian ini juga menjelaskan peran ulama atau guru dalam 

perkembangan Ma’had Al-Bitsat Ad-Diniah dari masa ke masa. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa  Ma’had Al-Bitsat 

Ad-Diniah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Berbagai kemajuan telah 

banyak dicapai sejak didirikannya tahun 1951 sampai dengan tahun 2013. 

Kemajuan itu berupa bertambahnya sarana prasarana, jumlah santri dan perubahan 

kurikulum. Faktor penyebab dari kemajuan tersebut adalah faktor kepemimpinan 

para pemimpin Ma’had Al-Bitsat Ad-Diniah yang memiliki sifat kepemimpinan 

yang disenangi masyarakat seperti ikhlas, mudah bergaul, berani dan pandai 

dalam bersiasat. 

 

 


