
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Pendidikan merupakan suatu keharusan bagi manusia baik sebagai makhluk individual 

maupun makhluk sosial. Adapun intisari pendidikan formal yang mengembangkan sumber daya 

manusia menuju sistem yang terpadu dan terarah lebih maju pada setiap aspek kehidupan.
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Pendidikan adalah salah satu lembaga yang bersumber dari filsafat hidup setiap bangsa, 

maka dengan pendidikan itu akan membawa manusia ke alam wujud. Karena itu pula ahli-ahli 

filsafat dari jaman dahulu sampai sekarang telah mengharuskan kita supaya menaruh perhatian 

terhadap pendidikan.
2
 

Pondok merupakan institusi pengajian Islam yang unggul sebagai tempat percambahan 

dan pengembangan budaya ilmu dan juga sebagai kilang yang mengeluarkan para ulama 

sambung menyambung sehingga ke hari ini. Pondok dihormati dan berperanan besar kepada 

masyarakat Islam di Selatan Thailand sama ada dahulu dan sekarang. Ia merupakan usaha 

peribadi para tuan guru atau tok guru yang bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk 

mengajar ilmu agama kepada penduduk. Di samping itu juga, ia menerapkan akhlak berasaskan 

prinsip-prinsip Islam. Dalam hal ini, pondok telah dipandang oleh masyarakat sebagai institusi 

pengajian Islam yang membekalkan panduan dalam membentuk insan yang beriman dan 

bertakwa.
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 Dari sekian lembaga pendidikan pondok yang berkembang di wilayah Thailand Selatan 

adalah Pondok Ma’had Al-Bitsat Ad-Diniyah di Kota Yala,Provinsi Yala. Lembaga pondok ini 

didirikan oleh Tuan Guru Haji Harun Pada tahun 1951. Awalnya pondok ini merupakan pondok 
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tradisional, yaitu institusi pondok yang hanya menyelenggarakan pendidikan kitab kuning 

(Indonesia : pesantren Salafiah). Pada tahun 1965 dibuka sekolah umum (sekolah akademik) 

tingkat pertama (Matayom Tontun/SMP). Selanjutnya pada tahun 1986 sesuai dengan 

kepercayaan dan tututan masyarakat wilayah Thailand Selatan Pondok Ma’had Al-Bitsat Ad-

Diniah membuka sekolah umum tingkat (Mattayom Tonplai/SMU). 
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 Perkembangan intstitusi Pondok Ma’had Al-Bitsat Ad-Diniyah Yala dari waktu ke waktu 

trus mengalami perkembangan. Kemasyhuran lembaga pendidikan ini tidak hanya terkenal di 

dalam negeri tetapi ke negeri-negeri jiran pun seperti Malaysia, Singapura, dan Brunai 

Darussalam. Bahkan lembaga pendidikan yang satu ini pun dikenal di Negara-negara Timur 

Tengah seperti Mesir dan Arad Saudi. Kemudian sejak Kepemimpinan Rozi Binsulong, mulai 

tahun 2005 lembaga pendidikan ini terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. 

  Sistem pengajaran yang diberlakuan di Pondok Ma’had Al-bitsat Ad-diniah yala ini 

adalah penggabungan antara pelajaran  umum (sekuler) dan sistem pelajaran pondok seperti yang 

berlaku di Indonesia.  Sedangkan siswa yang belajar di Pondok Ma’had Al-bitsat Ad-diniah yala 

ini terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok siswa yang belajar di sekolah 

umum dan tidak menginap  di asrama. Kelompok kedua adalah kelompok siswa yang tidak 

hanya belajar di sekolah umum tapi juga pada malam harinya belajar ilmu-ilmu agama seperti 

lazimnya di pondok pesantren di Indonesia. 

Karena minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya di Pondok Ma’had Al-

bitsat Ad-diniah yala ini terus berkembang, maka pada tahun 1963 dibangun  pendidikan para 

pemudi Islam yang diberi nama “Ma’had Al-Irsyad Lilbanat” (Stree Islam Wittaya Mulniti) 

berjarak kurang lebih satu kilo meter dari induk Pondok Ma’had Al- bitsat Ad-diniah yala. 
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Selanjutnya cabang Mulniti Vitya berkembang menjadi  beberapa cabang di wilayah Yala dan 

Songkla, yaitu Thamyitya Mulniti Yala, Santitham Vitya Mulniti Songkla, Jamiah Syeh Daud Al-

fathoni, Santitham Vitya Yala.
5
 

Demikian juga, Jami’ah Islam Syeikh Daud al-Fathani (JISDA)  merupakan lanjutan dari 

Ma’had Al-Be’tsaat Addiniyah Dan Ma’had Al- Irsyad Lilbanad, yang berada dibawah naungan 

Yayasan Kebajikan Islam Yala,  didirikan pada tahun 1993 M. di pusat kota  Yala dengan 

fasilitas-fasilitas pendidikan yang memadai serta suasana lingkungan masyarakat Islam yang 

mendukung kegiatan ilmiahnya, memiliki tanggung jawab yang bersar dalam melahirkan 

generasi muda sebagai pelaku perubahan  masa depan supaya memiliki jati diri yang kental yang 

mampu hidup berdikari dalam masyarakat yang bersifat global ini. 

Didirikan pesantren-peseantren (di Fathani Lazim di sebut pondok) dan sekolah agama 

(madrasah) dan perguruan tinggi Islam diantaranya Jami’ah Islam Syeikh Daud Al-Fathani 

(JISDA) di Yala Thailand Selatan. Jami’ah ini berfugsi sebagai lembaga pendidikan formal yang 

didirikan oleh para ulama’dan cendikiawan fathani dalam rangka memperbaiki nasib masyarakat 

melayu fathoni, khususnya dalam bidang pendidikan. Jami’ah Islam Syeikh Daud Al-Fathani  

(JISDA) merupakan sebuah Jami’ah Islam di Thailand Selatan. Perkembangan dan pertumbuhan 

pendidiakan pada Jami’ah tersebut di selengara oleh ulama’ dan cendikiawan dan didukung oleh 

masyarakat muslim fathani.
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  Didirikan Jami’ah Islam Syeikh Daud al-Fathani (JISDA) ini  merupakan tuntutan 

masyarakat setempat dan juga para lulusan  Tsanawiyah/Aliyah yang ingin melanjutkan studi 
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mereka ke jenjang universitas. Tuntutan ini dapat dilihat dengan perkembangan yang dialami 

oleh  Jami’ah Islam Syeikh Daud Al-Fathani  (JISDA)  dari tahun ke tahun secara terus menerus. 

Jami’ah Islam Syeikh Daud al-Fathani (JISDA) merupakan tuntutan kebutuhan dasar 

umat  Islam dan menjadi basis dalam upaya mengembangkan syi’ar agama Islam melalui wadah 

perguruan tunggi yang lebih profesional, yakni perguruan tinggi Islam yang dapat memberi 

sumbangan kepada generasi muda Islam untuk melanjutkan pendidikan mereka ke peringkat 

yang lebih tinggi, sekaligus diharapkan dapat membantu masyarakat tempatan dan juga 

pemerintah dalam meyiapkan sumber daya insan dan ahli pendidik dalam agama Islam.
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Dalam memprofesionalkan  kepengurusan akademik, Jami’ah Islam Syeikh Daud al-

Fathani (JISDA) membina dan mengembangkan beberapa bagian akademik dan juga beberapa 

pusat kegiatan ilmiah yang bagian tersebut antaranya adalah Bagian akademik dan 

kemahasiswaan, Bagian perencanan dan pengembangan kurikulum,  Bagian keuangan,  Bagian 

hubungan masyarakat. 

Selain itu Jami’ah Islam Syeikh Daud al-Fathani (JISDA) memiliki beberapa Unit pelaksanaan 

teknis, yaitu: Pusat penelitain, Pusat pengabdian kepada masyarakat, Perpustakaan, Pusat 

computer dan internet, Pusat pembinaan bahasa
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Pada masa awal berdirinya Jami’ah Islam Syeikh Daud al-Fathani (JISDA) banyak 

masalah yang dihadapi terutama masalah kekurangan dosen yang merupakan kendala yang sagat 

dirasakan oleh Jami’ah Islam Syeikh Daud al-Fathani (JISDA). Tetapi dengan  adanya yayasan 

badan kebijikan Islam Yala, yang dipimpin oleh Almarhum Tuan Guru H. Harun bin H. Irsyad 

selaku mudir yang memberi sokongan dan dorongan penuh kepada tenaga guru/dosen dalam 

                                                             
7 Project Name Jami’ah Islam Syeikh Daud Al-Fathani mengenai pendirian JISDA yang merupakan tuntutan 

dari masyarakat akan kebutuhan pendidikan Islam dalam taraf yang lebih tinggi. Tahun 2010  
8
 Project Name Jami’ah Islam Syeikh Daud Al-Fathani mengenai pembinaan yang dilakukan terhadap staf 

pekerja dalam rangka memprofesionalkan atau mengangkat kualitas pelajar oleh pengajar yang profesional. Tahun 
2010 



 

 

memikul amanah dan tanggungjawab dalam mendidik generasi muda untuk mereka memiliki 

ilmu pengetahuan yang siap menghadapi masa depan.  Maka disediakan dan ditambahkan guru-

guru yang memiliki kompetensi dalam bidangnya yang telah memberi  pendidikan di  luar 

negeri,  supaya mengamalkan keilmuannya di Jami’ah Islam Syeikh Daud al-Fathani (JISDA).
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Melihat perkembangan Jami’ah Islam Syeikh Daud Al-Fathani (JISDA) kota Yala dari 

tahun ke tahun mengalami peningkatan, maka sangat menarik untuk dilakukan sebuah penelitian 

akademik mengenai pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan tersebut. Untuk itu 

penulis bermaksud melakukan penelitian mengenai lembaga pendidikan tersebut dengan Judul “ 

Perkembangan Jami’ah Islam Syeikh Daud Al-Fathani (JISDA) di kota Yala Thailand selatan 

Tahun 2000-2014.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Untuk  kepentingan penelitian ini maka dirumuskan  pertanyaan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana sejarah perkembangan  Jami’ah  Islam Syeikh Daud  Al-Fathani  di Kota Yala 

dari tahun  2000-2014 ? 

2. Faktor apa saja yang menyebabkan Jami’ah Islam Syeikh Daud Al-Fathani  di Kota Yala 

berkembang  pesat ? 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perkembangan Jami’ah Islam Syeikh Daud Al-Fathani di kota Yala 

dari tahun 2000-2014. 

                                                             
9 Hasil wawancara dengan Kasim Tara’si selaku Staf pentadbiran Jami’ah Islam Syeikh Daud Al-fathani Yala. 



 

 

2. Untuk mengetahui Faktor yang menyebabkan Jami’ah Islam Syeikh Daud Al-Fathani  di 

Yala berkembang  pesat. 

C. Kajian Pustaka 

Pembahasan mengenai sejarah perkembangan Jami’ah Islam Syeikh Daud Al-Fathani 

(JISDA) di kota Yala dari tahun 2001-2014 belem dilakukan sedangkan Jami’ah Islam Syeikh 

Daud Al-Fathani   merupakan lanjutan dari Ma’had Al-Be’tsaat Addiniyah yakni, pesantren atau 

madrasah yang bertempat di Provinsi Yala dan yang dilakukan oleh para  penulis hingga saat ini 

sebagai berikut:  

1. Skripsi yang ditulis oleh Miss Syairah Leaha tahun 2014 dari jurusan Sejarah dan 

Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Negeri sunan Gunung Djati 

Bandung dengan Judul Pemkembangan Ma’had al-Bitsat Ad-Diniah Yala tahun 2005-2013. 

Membahas mengenai perkembangan pondok pesantren dan sebagai madrasah agama Islam yang 

berada di Thailand selatan.  Perkebangan subuah Pesantren Ma’had tidak terlepas dari upaya 

seseorang atau kelompok dalam mengelola dan mengembangkan pesantren Ma’had dan sebagai 

madrasah awal yang didiri pada tahun 1951 dan berkembang serta mengalami kemajuan sampai 

sekarang. 

2. Buku yang berjudul Jami’ah Islam Syeikh Daud Al-Fathani (JISDA) buku ini 

menerangkan mengeani latar belakang berdirinya Jami’ah Islam Syeikh Daud Al-Fathani dan 

juga menjelaskan tentang sejarah perkembangan Jami’ah Islam Syeikh Daud Al-Fatahi (JISDA) 

dari awal berdiri sampai berkembang sampai sekarang. Tujuan yang bisa membangun sebuah 

Jami’ah Islam Syeikh Daud Al-Fatahi ( JISDA) ini sebagai perguruan tinggi  pertama yang 

berada di Provinsi Yala Thailand selatan.  Kehadiran sebuah Jami’ah ini untuk memberi layanan 



 

 

pendidikan yang progesif, dan untuk menjadi pusat perkembangan pendidikan Islam yang 

cemerlang. 

Beberapa skripsi dan buku di atas dijadikan penulis sebagai kajian pustaka untuk di 

perbandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis 

memfokuskan terhadap pemkembangan Jami’ah Islam Syeikh Daud Al-Fatahi. Dalam hal ini, 

yang menjadi perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya. 

D. Langkah-langkah Penelitian 

 Dalam langkah-langkah penelitian diperlukan adanya sebuah kajian studi sejarah, maka 

dalam penelitian ini digunakan metode sejarah sebagai tahapan penelitian sejarah. Penelitian 

sejarah merupakan penelitian yang mempelajari kejadian-kejadian masa lampau secara sistematis 

dan objektif, yaitu dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta 

mesintesiskan bukti-bukti untuk menegakan  fakta-fakta dan untuk memperoleh kesimpulan yang 

kuat. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian 

ini menggunakan metode sejarah, yaitu prosedur kerja sejarawan untuk munuliskan kisah masa 

lampau, berdasarkan jejak-jejak yang di tinggalkan oleh masa lalu itu sendiri. Hal ini sesuai 

dengan pendapat, bahwa metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis 

rekaman dan peninggalan masa lampau. 

 Dalam hal ini perlunya metode konstruk untuk melihat data sejarah sebagai suatu 

kesatuan yang koheren. Koherensi  itu mengandung arti bahwa unsur-unsur data itu, pada 

dasarnya ada saling ketergantungan terutama fungsi-fungsinya. Kesemuanya itu berfungsi untuk 

mendukung fungsi keseluruhan.  



 

 

Adapun metode sejarah yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi empat tahapan 

metode sejarah, antara  lain :  

1. Heuristik 

  Heuristik merupakan tahapan dari kegiatan mencari, menemukan dan menghimpun 

sumber informasi jejak masa lampau yang di jadikan sumber. Dalam tahapan ini dilakukan 

survey dan observasi lapangan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam proses 

pencarian data atau sumber. Pada tahapan ini sumber dikelompokan ke dalam dua bagian, yaitu 

sumber primer dan sumber sekunder. Munurut Gottschalk (1986:35-36), sumber primer adalah 

sumber pertama, berupa dokumen asli yang paling awal dari tangan pertama dan kesaksian 

langsung dengan mata-kepala sendiri atau saksi dengan panca indera yang lain (orang atau alat 

yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya), atau dengan alat mekanis. Sedangkan sumber 

sekunder merupakan kesaksian daripada siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan-mata, 

yakni dari seorang dari yang tidak hadir pada peristiwa dikisahkannya.  

  Oleh karena itu pada tahapan ini penulis melakukan observasi dan pengamatan langsung 

ke lokasi penelitian, guna menghimpun sumber lisan maupun sumber tertulis dan dokumen-

dokumen, yang kemudian diklasifikasikan ke dalam dua kategori sumber, yaitu sumber primer 

dan sumber sekunder.  

1. Surat sokongan Jami’ah Islam Syeikh Daud Al-Fhatani  tahun 2010 

2. Surat sokongan Yayasan kebajikan Islam Yala tahun  2006 

3. Surat majlis Agama Islam Yala tahun  2009 

4. Surat Yayasan Pendidikan Islam tahun 2010 

5.  Tindin Ron Rian Jami’ah  Islam Syeikh Daud Al-Fathani (Surat pernyataan wakaf 

tanah tahun )2003 



 

 

6.  Buku panduan Jami’ah  Islam Syeikh Daud Al-Fathani tahun 2010 

7. Data Dokumentasi Jami’ah  Islam Syeikh Daud Al-Fathani tahun 2006 

8. Pendaftaran mahasiswa yang lulus tahun 2013-2014 

9. Struktur  organisasi Jami’ah  Islam Syeikh Daud Al-Fathani tahun 2005 

10. Surat pendaftaran mahasiswa Jami’ah  Islam Syeikh Daud Al-Fathani tahun 2002 

 Sumber data yang didapat dari sumber lisan yakni dengan mewawancarai pelaku sejarah 

dan saksi sejarah yang terlibat langsung dengan objek penelitian, adapun saksi-saksi dan pelaku 

sejarah yang dapat di temui yaitu:  

1. Tara’si, Kasim (62 tahun) Staf Pentadbiran Jami’ah Islam Syeikh Daud Al- Fathani 

(JISDA) . 

2. Muhammad, Ary’ari (60 tahun) Pembantu Rektor II Jami’ah Islam Syeikh Daud Al- 

Fathani  (JISDA). 

3. Yaya, Ma’najib (tahun 51) dekan fakultas tarbiyah Jami’ah Islam Syeikh Daud Al- 

Fathani (JISDA). 

4. Hayeeyusoh, Abdulsuko ( 40 Tahun) ketua bagian kemahasiswaan  Jami’ah Islam 

Syeikh Daud Al- Fathani (JISDA). 

5. Chehae, Abdulranee ( 40 tahun) ketua lembaga pengabdian kepada  masyarakat. 

 Kemudian untuk menambah informasi yang berkaitan dengan kehidupan orang Melayu 

Islam dan hal-hal yang berhubungan dengan sejarah perkembangan Jami’ah Islam Syeikh Daud 

Al-Fathani (JISDA) di wilayah Thailand Selatan, Kota Yala, menggunakan sumber foto dan 

studi pustaka berupa buku sebagai sumber sekunder di perpustakaan. 

2. Kritik  



 

 

  Kritik merupakan tahapan penyeleksian dan penelitian sumber, data, maupun informasi 

secara kritis. Kritik dalam metode sejarah dibagi kepada dua bagian. Kedua aspek, yaitu kritik 

ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern dilakukan untuk meneliti keaslian sumber. Apakah 

sumber tersebut masih utuh, baik bentuknya maupun isi nya.  Kritik ekstern hanya dapat 

dilakukan pada sumber yang menjadi bahan rujukan penulis. Dengan demikian penulisan ini juga 

didasarkan pada latar berlakang pengarang dan waktu penulisan.
10

 Beberapa sumber lisan penulis 

kritisi, dengan cara membandingkan antar sumber dan dilihat dari aspek kronologisnya. 

 

 

a. Kritik Ekstern 

  Kritik ekstern merupakan cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek 

“luar” sumber sejarah. Sebelum semua kesaksian yang berhasil dikumpulkan oleh sejarawan 

dapat digunakan untuk merekontruksi masa lalu, terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan 

yang ketat.
11

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan sumber berupa buku yang didapatkan dari 

lembaga pendidikan perguruan tinggi. Namun sumber yang mendapat  itu melakukan bahan 

rujukan penulis. 

b. Kritik Intern 

Setelah melakukan Kritik fisik, selanjutnya adalah kritik isi sumber. Dalam menentukan 

keaslian sumber Penulisan harus menyakinkan bahwa sumber yang asli itu dapat diketahui 

kredibilitasnya.
12
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Kritik Intern bertujuan untuk mengetahui sumber tersebut asli tidak dengan 

memperhatikan isinya, nilai-nilainya dan pengarangannya untuk diketahui kebenarannya. 

Sedangkan kritik ekstern adalah tahap penelitian berdasarkan liputan fisik berupa deskripsi 

bentuk, jenis aksara, bahan lingkungan, dan lokasi keberadaan prasasti.  

Untuk itu berdasarkan pada tahapan ini, kemudian tahapan kritik melakukan analisis dan 

klasifikasi sumber terhadap sumber-sumber yang telah berhasil himimpun. Analisis sumber 

terhadap sember-sumber yang telah ditemukan mulalui kritik intern maupun ekstern untuk 

mengetahui keshahihan dan kredibilitas sumber yang bisa dipertanggung-jawabkan.. 

3. Interpretasi 

Setelah penguji dan analisis data dilakukan, maka fakta-fakta yang diperoleh perlu 

ditafsirkan melalui tahapan ketiga dari metode sejarah, yaitu Interpretasi (penafsiran) atau 

sintesis, yaitu tahapan atau kegiatan menafsirkan fakta-fakta serta menetapkan makna yang 

saling berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh, atau dengan perkataan lain, berdasarkan 

informasi yang ditinggalkan oleh jejak-jejak dengan berusaha membayangkan bagaimana masa 

lampau itu. 

Sejarah adalah kisah dan peristiwa masa lampau umat manusia. Peristiwa sejarah itu 

mencakup segala hal yang dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dirasakan dan dialami oleh 

manusia.
13

 Sebagai suatu obyek kajian sejarah, maka setiap permasalahan dalam studi ini 

didekati secara historis. Dengan pendekatan historis ini diharapkan setiap peristiwa yang relevan 

dengan proses berdiri dan berkembang  Jami’ah Islam Syeikh Daud Al-Fathani (JISDA), dalam 

kurun waktu dan tempat dimana peristiwa itu berlangsung dapat diuraikan secara kronologis 

sesuai dengan urutan peristiwa. 
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 Sulasman, Metodologi Penelitian Sejarah Teori Metode Contoh Aplikasi,( Pustaka Setia: Bandung, 2014), 
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Setelah diperoleh penjelasan (explanasi) yang di uraikan melalui pendekatan historis, juga 

diperlukan kerangka teori untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah 

dirumuskan. Untuk kepentingan tersebut maka akan digunakan teori dari Thomas Carlyle (1795-

1881) dan James A. Froude (1818-1894), dua Sejarawan Barat yang menyatakan bahwa 

penggerak utama sejarah ialah orang-orang besar (The Great Man) seperti raja-raja, kaisar, nabi-

nabi, para pahlawan, dan yang lainnya.
14

 

Dalam konteks penelitian ini yang dimaksud orang besar yang menggerakkan suatu 

peristiwa adalah Tuan Guru atau Babo (kiai/Ulama) dosen dan rekan-rekannya yang terlibat 

langsung dalam aktifitas Jami’ah Islam Syekh Daud Al-Fathani (JISDA). 

Menurut Theory of Leadershif, seorang yang mewarisi sifat-sifat tertentu dan sifat yang 

membuat mereka cocok untuk menjalankan kegiatan fungsinya sebagai pemimpin maka ia akan 

berhasil membawa visi dan misinya. Dalam kasus kepemimpinan Jami’ah Islam Syeikh Daud Al-

Fathani (JISDA), termasuk para pemimpin yang memiliki sifat-sifat yang cocok dan terdapat 

sesuai dengan kebutuhan, tuntutan dan adat istiadat masyarakat sekitar lingkungan Jami’ah Islam 

Syeikh Daud Al-Fathani (JISDA), di mana masyarakat sekitar lingkungan Jami’ah Islam Syeikh 

Daud Al-Fathani (JISDA) merupakan masyarakat yang berpihak pada cara landasan berpikir 

Melayu Muslim ( Mayoritas Muslim). 

4. Historiografi 

  Historiografi merupakan tahapan dalam menyampaikan penulis data-data yang diperoleh 

dengan merangkai data dan fakta berdasarkan interpretasi dan daya imajinasi kreatif, sehingga 

menjadi sebuah penulisan sejarah dalam ilmu sejarah merupakan titik puncak kegiatan penelitian 

sejarawan.  
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 Thomas Carlyle berasal dari skotlandia. Ia adalah penulis sosial yang kontroversial, ia juga berfungsi 
sebagai sejarawan dan guru pada era Victoria. 



 

 

  Dengan demikian tahapan historiografi merupakan tahapan terakhir dalam 

menyelaksanakan hasil-hasil rekontruksi imajiansi dari peristiwa masa lampau sesuai dengan 

jejak para pelaku dan peristiwa yang ditulis menjadi sejarah atau dijadikan sejarah sebagai kisah. 

Serana berurut penulisan penelitian ini berbagai menjadi empat bab, yaitu :  

 Bab I     Merupakan pendahuluan yang mencakup Latar belakang, rumusan masalah, 

dan langkah-langkah penelitian. 

Bab II Kondidi umum Kota Yala, Provinsi Yala Thailand Selatan sebagai lokasi 

penelitian. 

Bab III Perkembangan Jami’ah Islam Syeikh Daud Al-Fathani (JISDA) kota Yala 

Tahun 2000-2014. 

Bab IV     Merupakan bab penutup berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan 

rekomendasi penelitian secara pragmatis dan akademis. 

 

 


