
 

 

ABSTRAK 

Miss. Mareenee Auseng, “ Sejarah Perkembangan Pondok Pesantren 
Muasasah Ma’had Al-Rasyidiyah Al-Islamiyah di Patani (Selatan Thailand) 
pada tahun1960-2013. ” 

Eksistensi sebuah pesantren memang tidak diragukan lagi, mengingat 
zaman sudah semakin berkembang, maka penting sekali dunia pesantren untuk 
bekal kehidupan. Mengingat sebuah pesantren di Patani merupakan sebuah 
lembaga yang paling tua, juga memberikan sumbangan yang besar bagi generasi 
muda, generasi bangsa ini untuk mencetak para pemimpin untuk jadi panutan di 
masa yang akan datang. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Sejarah 
Perkembangan Pondok Pesantren Muasasah Ma’had Al-Rasyidiyah Al-Islamiyah 
pada tahun 1960-2013. Dan bagaimana perkembangan Pondok Pesantren 
Muasasah Ma’had Al-Rasyidiyah Al-Islamiyah pada tahun 1960-2013. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian 
sejarah yang berisikan tahapan-tahapan sebagai berikut: heuristik, kritik,  
interpretasi dan yang terakhir historigrafi. 

Hasil penelitian penulis sejak tahun 1960 sampai tahun 2013 mengalami 
kemajuan yang sangat pesat, kemajuan yang dicapai oleh lembaga pendidikan 
tersebut berupa bertambahnya sarana dan prasarana dari tahun ke tahun. 
Perkembangan Pondok Pesantren Muasasah Ma’had Al-Rasyidiyah Al-Islamiyah 
ini juga diuraikan dari masa kemasa, yaitu ; Pertama, pada masa pertumbuhan 
1960-1970, pertama kali berdiri pondok pesntren ini beliau hanya mengajar kitab-
kitab lama. Kedua ; pada tahun 1970-1980 adalah masa perkembangan, dan pada 
tahun 1973 Pondok Pesantren Muassasah Ma’had Al-Rasyidiyah Al-Islamiyah 
mulai membuka pengajian di bidang agama yaitu pada tingkat Ibtidaiyah kelas 1-
4. Ketiga ; Ketiga, pada masa kemajuan pada tahun Pada tahun 1980-1990 yang 
merupakan masa pertumbuhan,  pada tahun 1983 beliau memutus untuk membuka 
pengajian di bidang agama yaitu pada tingkat Mutawasit Kelas 5-7. Dan keempat 
;  Pada tahun 1990-2013 Pondok Pesantren Muassasah Ma’had Al-Rasyidiyah Al-
Islamiyah mencapai masa kemajuan Pada tahun 1995, pertama membuka di 
bidang umum/akademik tuanguru Haji Abdulrasyid hanya membuka kelas 
akademik 1-3 (Setingkat SMP). Dan pada tahun 2006 Pondok Pesantren 
Muassasah Ma’had Al-Rasyidiyah Al-Islamiyah bisa membuka pengajian 
umum/akademik tingkat 4-6 (SMA). Dan pada tahun 2008 ini juga Pondok 
Pesantren Muassasah Ma’had Al-Rasyidiyah Al-Islamiyah sempatan juga 
membuka pelajaran di bidang agama yaitu pada tingkat Sanawi. 
 


