
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

  Asal mula Thailand merupakan nama yang dihubungkan dengan 

Kerajaan Sukhotahi yang didirikan pada tahun 1238 M. Kemudian kerajaan 

ini diteruskan oleh kerajaan Ayuttaya yang didirikan pada pertengahan abad 

ke-14 dan kerajaan Ayuttaya lebih besar dibandingkan dengan kerajaan 

Sukhotai. Kebudayaan Thailand di pengaruhi dari Tiongkok dan India.1 

  Thailand (Muangthai) merupakan salah satu negera yang terletak di 

Asia Tenggara dan termasuk anggota Associatian of South East Asian Nations 

(ASEAN). Pemerintahannya berbentuk kerajaan yang terdiri dari 77 provinsi 

dengan jumlah penduduk 75 juta jiwa. Wilayah Thailand bagian selatan 

berpenduduknya umat Islam. Jumlah penduduk Islam adalah 2,3 juta jiwa 

atau sekitar 4 persen dari seluruh penduduk Thailand.2 

  Wilayah pendudukan yang banyak umat Islam meliputi Pataani, Yala, 

Narathiwat, Satun, dan sebagian Songkhla. Penduduknya mempunyaai 

budaya sendiri jika dibandingkan dengan penduduk Thailand di wilayan lain 

yang mayoritas Buddha. 

 
1 Usman Bueto. Gerakan Muslim di Thailand Selatan 1973-1980, (Yogyakarta: FAIB, 

2010), hlm 20.  
2 Surin Pitsuwan, Islam di Muangthai, Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani, (Jakarta: 

LP3ES, 1989), hlm 21. 



 

 

  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 zaman dahulu sampai 

sekarang telah mengharuskan kita supaya menaruh perhatian terhadap 

pendidikan.3 Maka, sumber daya manusia harus dikembangkan melalui peran 

institusi pendidikan agar dapat meningkatkan sistem yang terpadu dan terarah 

lebih maju pada setiap aspek kehidupan manusia.4 

  Sistem pertama yang diperkenalkan pada awal masuknya Islam di 

wilayah tersebut adalah sistem pondok pesantren. Sebuah pondok pesantren 

di Thailand selatan biasanya dipimpin oleh seorang guru atau lebih terkenal 

dengan sebutan (babo) dan di bentuk oleh ketua thalaah. 

  Maka di wilayah Thailand selatan berkembang dua ratus tahun yang 

lalu sering dengan masuknya agama Islam di wilayah tersebut. Wilayah 

Thailand meliputi provinsi Patani, Yala, Narathiwat Setun, dan Songkhla 

yang penduduknya etnis Melayu. 

  Pendidikan sangat perlu bagi setiap manusia maka para-para tokoh 

agama dan kepala pemerintah daerah di kawasan Rueso-Srisakhon bertemu 

 
3 Sastrapradja, Kamus Istilah Pendidikan dan Umum, (Usaha Nasional: Surabaya, 

1978),hlm 269. 
4 Murtadha Muthahari, Konsep Pendidikan Islam, (Iqra Kurnia Gemilang: Jakarta, 2005), 

hlm 90. 



 

 

dan merapatkan dalam rangka mengadakan lembaga pendidikan di Provinsi 

Narathiwat untuk membawa manusia ke alam wujudnya.5 

  Dari sekian banyak lembaga pendidikan pondok pesantren yang 

berlaku di wilayah Thailand Selatan, salah satunya adalah Pondok Pesantren 

Nahdhatul Syuban yang merupakan sebuah lembaga pendidikan yang 

didirikan oleh pemerintah daerah dan tokoh-tokoh agama di sektor Rueso-Sri 

sakhon pada tahun 1962 M, yang terletak di provinsi Narathiwat Thailand 

selatan. Pada awal-awal berdirinya sistem pendidikan agama Islam di pondok 

mengajar bagian agama, bagian bahasa Arab, dan bagian basaha Jawi (huruf 

Arab bacaan Melayu Patani). 

  Sejak didirikan pada tahun 1962 M, sampai sekarang pondok 

pesantren Nahdhatul Syuban mengalami perubahan dan berkembang yang 

cukup pesat baik dilihat dari jumlah santri, kondisi, bangunan, tempat belajar, 

dan sistem pendidikan yang berkembangnya. Pada tahun 1972 M, pondok 

pesantren Nahdhatul Syuban berubah sistem pendidikan sesuai undang-

undang lembaga pendidikan Thailand.6 

Dengan program Rongrian dan Sasena Islam, pemerintahan Thailand 

memasukan unsur-unsur pendidikan “non agama” seperti fisika, kimia, 

 
5 Wawancara Hj Abdullah Hayi-yama sebagai kepala sekolah usia 68 tahun, Hj Ibberohim 

Payoderamae sebagai manejer sekolah usia 77 tahun, bertempat di Rueso, jam 13:30, bulan 

maret 2017. 
6 Wawancara Hj Abdullah Hayi-yama sebagai kepala sekolah usia 68 tahun, Hj Ibberohim 

Payoderamae sebagai manejer sekolah usia 77 tahun, bertempat di Rueso, jam 13:30, bulan 

maret 2017. 



 

 

bahasa Thailand, matematika, dan lain-lain ke pesantren tradisional yang 

berasal hanya mengajar pendidikan agama Islam. Hal ini menyebabkan 

berkurangan waktu untuk pendidikan agama di pesantren. 

Dengan demikian pemerintahan Thailand dapat memperluaskan 

sistem pendidikan sekuler dalam pondok pesantren, sebagai mana dinyatakan 

oleh Surin Pisuwan bahwa : 

Keempat provinsi perbatasan dikelompokan bersama menjadi satu 

administrative dengan nama Wilayah Pendidikan II. Sebuah pusat 

penelitian dan koordinasi khusus didirikan di Narathiwat dengan 

tugas tunggal. Dan memasukan kurikulum sekuler Thai kedalam 

struktur pendidikan traisional (Surin Pisuwan 1989 : 145). 

Walaupun pondok ini mengalami perubahan dari seksi 

penyelenggaraan pengajian, namun pengajian kitab masih tetap dominan dan 

mendapat sambutan yang baik hingga sekarang, terutama dari pihak pelajar 

dan masyarakat sekitarnya. Dan pondok pesantren Nahdhatul Syuban adalah 

sebuah pondok yang mepunyai pendidikan yang unik.7  

Perkembangan Islam di Provinsi Narathiwat juga mempengaruhi 

perkembangan pendidikannya. Oleh karena itu, melihat perkembangan 

pondok pesantren maka sangat menarik untuk melakukan sebuah penelitian 

akademik. Maka akan membahas perkembangan Pondok Pesantren 

Nahdhatul Syuban, Narathiwat di Selatan Thailand dari tahun 1962-2015 M. 

 
7 Wawancara Hj Abdullah Hayi-yama sebagai guru besar sekolah usia 68 tahun, Hj 

Ibberohim Payoderamae sebagai mudir sekolah usia 77 tahun, bertempat di Rueso, jam 

13:30, bulan maret 2017. 



 

 

B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah maka ditemukan 

beberapa masalah yang akan dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana latar belakang berdirinya Pondok Pesantren Nahdhatul 

Syuban? 

2. Bagaimana perkembangan Pondok Pesantren Nahdhatul Suban tahun 

1962-2015 M? 

C. Tujuan Penelitian  

Apapun tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Latar Belakang Berdiri Pondok Pesantren 

Nahdhatul Syuban. 

2. Untuk mengetahui Perkembangan Pondok Pesantren Nahdhatul 

Syuban pada tahun 1962-2015 M. 

D. Kajian Pustaka 

 Untuk menghindari adanya plagiarisme dan menegaskan orisinalitas 

penelitian yang dilakukan, penulis melakukan kajian pustaka. Di samping itu, 

dengan melakukan kajian pustaka, akan diketahui kedudukan penelitian 

tersebut. Adapun kajian pustaka yang penulis lakukan adalah dengan 

menelusuri hasil-hasil penelitian ataupun karya-karya yang memiliki 

keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Di antara hasil 

penelitian ataupun karya yang merupakan kajian pustaka tersebut di 

antaranya adalah sebagai berikut : 



 

 

1. Usman Hayi-abu, Pengaruh Work-Family Conflict Terhadap 

Kinerja Guru: (Studi Kasus Pada Guru-guru di Sekolah Nahdhatul 

Syuban Narithiwat Selatan Thailand 2017), mayoritas guru di 

pondok Nahdhatul Syuban ini merasa waktu libur dalam masa 

kerja mereka tidak ada karena harus mengajar, mendidik, dan 

harus ada di pondok sampai tugasnya selesai. 

2. Saupi Kuechi, Code Switching In Teaching English At Nahdhatul 

Syuban 2018, mengunakan bahasa inggris dalam mengajar santri 

untuk mata pelajaran inggris. 

Ulasan penelitian di Pondon Pesantren Nahdhatul Syuban dari Usman 

Hayi-abu, tentang pengaruh Work-Family Conflict Terhadap Kinerja Guru 

dan dari Suapi Kuechi, Code switching In Teaaching English At Nahdhatul 

Syuban, menggunakan bahasa Inggris dalam mengajar santri untuk mata 

pelajaran Inggris. 

Dalam penelitian ini, penulis akan yang membahas tentang sejarah 

serta perkembangan Pondok Pesantren Nahdhatul Syuban mulai dari aspek 

struktur pondok, kurikulum, guru, siswa, sarana dan prasarana, dan kegiatan 

lainnya. 

 

 

 



 

 

E. Langkah-langkah Penelitian 

            Dalam langkah-langkah penelitian ini diperlukan adanya sebuah 

kajian studi sejarah dalam penelitian ini digunakan metode sejarah sebagai 

tahapan penelitian sejarah. 

 Metode yang digunakan penulisan proposal ini adalah dengan 

menggunakan metode historis yang merupakan metode penelitian sejarah 

yang terdiri dari tahapan yaitu, heuristik, kritik, interpretasi, dan 

historiografi.8    

1. Heuristik 

Tahapan heuristik yaitu tahapan atau kegiatan menemukan dan 

menghimpun sumber, informasi, dan jejak masa lampau. 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. 

Sumber primer penelitian ini berupa sumber tertulis, sumber lisan dan 

foto fisik bangunan dan aktivitas belajar mengajar. Sumber tertulis di 

antaranya adalah: 

a. Surat Kenyataan Wakaf dari Hayeeyasing Katae tahun 1972, di 

Pondok Nahdhatul Syuban, di Rueso, Narathiwat. 

 
8 Sulasman, Metode Penelitian Sejarah, (Bandung : Pustaka Setia, 2014), hlm 90 



 

 

b. Surat untuk mendirikan sekolah tahun 1987, di Pondok Nahdhatul 

Syuban, di Rueso, Narathiwat. 

c. Surat mengizinkan sistem sokolah 1994, di Pondok Nahdhatul 

Syuban, di Rueso, Narathiwat. 

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 

ditemui yaitu: 

a. Hj. Ibberohim Payoderamae usia 77 tahun, sebagai menejer sekolah 

tahun 1987-2015, di Pondok Nahdhatul Syuban, di Rueso, 

Narathiwat. 

b. Hj Abdullah Hayi-yama usia 68 tahun, sebagai kepala sekolah tahun 

2005-2015, di Pondok Nahdhatul Syuban, di Rueso, Narathiwat. 

c. Ausman Samae usia 45 tahun, sebgai ketua bidang akademik tahun 

1998-2015, di Pondok Nahdhatul Syuban, di Rueso, Narathiwat. 

d. Sran Tangyong-utong usia 40 tahun, sebagai wakil bidang akademik 

1998-2015, di Pondok Nahdhatul Syuban, di Rueso, Narathiwat. 

e. Sitimuna Payoderamae usia 35 tahun, sebagai sekretaris bidang 

akademik tahun 2000-2015, di Pondok Nahdhatul Syuban, di Rueso, 

Narathiwat. 

 

 



 

 

Sumber sekunder: 

a. Surin Pisuwan, Islam di Muangthai Nasiolisme Melayu Masyarakat 

Patani, (Jakarta, LP3ES, 1989), hlm 145. 

 

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 eksternal dan kritik internal. Kritik 

eksternal dilakukan untuk meneliti keaslian sumber. Apakah sumber tersebut 

masih utuh, baik bentuknya maupun isinya.  Kritik internal hanya dapat 

dilakukan pada sumber yang menjadi bahan rujukan penulis. Dengan 

demikian penulisan ini juga didasarkan pada latar berlakang pengarang dan 

waktu penulisan.9 Beberapa sumber lisan penulis kritisi, dengan cara 

membandingkan antar sumber dan dilihat dari aspek kronologisnya. 

a. Kritik Eksternal 

  Kritik eksternal 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.10 Dalam 

penelitian ini penulis mendapatkan sumber berupa buku yang didapatkan dari 

 
9Sulasman, Metodologi Penelitian Sejarah Teori Metode, (Pustaka Setia: Bandung, 2014), 

hlm 101. 
10Sulasman,Op.cit,hlm 102.  



 

 

lembaga pendidikan perguruan tinggi. Namun sumber yang mendapat itu 

melakukan bahan rujukan penulis. 

b. Kritik Internal 

 Setelah melakukan kritik fisik, selanjutnya adalah kritik isi sumber. 

Dalam menentukan keaslian sumber penulisan harus menyakinkan bahwa 

sumber yang asli itu dapat diketahui kredibilitasnya.11  

 Kritik internal bertujuan untuk mengetahui sumber tersebut asli tidak 

dengan memperhatikan isinya, nilai-nilainya dan pengarangannya untuk 

diketahui kebenarannya. Sedangkan kritik internal 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 dihimpun. Analisis sumber terhadap sumber-sumber yang telah 

ditemukan melalui kritik internal maupun eksternal untuk mengetahui 

keshahihan dan kredibilitas sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. 

3. Interpretasi 

Pondok pesantren merupakan lembaga yang sangat penting dalam 

penyebaran dakwah Islam. Dikatakan demikian karena kegiatan pembinaan 

calon-calon guru agama, kiyai-kiyai, atau ulama hanya dapat terjadi di 

 
11Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu sejarah Teori Metode,( Tiara Wacana: Yogyakarta, 2008), 

hlm 100. 



 

 

pesantren. Biasanya, setelah dari pesantren, seorang santri akan kembali ke 

kampung halamannya masimg-masing, dan menyebarkan ilmu yang 

diperolehnya dari pesantren. Unsur-unsur pondok pesantren mencakupi kiyai, 

masjid, santri, pondok, dan kitab-kitab Islam klasik.12 

 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 objek kajian 

sejarah setiap permasalahan dalam studi ini didekati secara historis. Dengan 

pendekatan historis ini diharapkan setiap peristiwa yang releven dengan 

proses berdiri dan berkembangnya Pondok Nahdhatul Syuban dalam kurun 

waktu dan tempat dimana peristiwa itu berlangsung dapat diuraikan secara 

kronologis sesuai dengan urutan peristiwa. 

 Lembaga pendidikan adalah suatu tempat atau wadah dimana proses 

pendidikan berlangsung yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengubah 

tingkah laku seseorang ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan 

lingkungan sekitar serta wawasan dan pengetahuan yang diperoleh. Menurut 

Prof. Dr. Umar Titahardja & Drs. La Sula: Menjelaskan bahwa lembaga 

pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan terkhusus pada 

lingkungan utamanya yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Sedangkan 

menurut Drs. H. Abu Ahmadi & Dra. Nur Uhbiyati: Lembaga pendidikan 

 
12 Dr. Ading Kusdina, M.Ag, Pejarah Pesantren, hlm 2. 
13 Sulasman, Metodologi Penelitian Sejarah Teori Metode,( Pustaka Setia: Bandung, 2014), 

hlm 16. 



 

 

merupakan suatu badan usaha yang bergerak & bertanggung jawab atas 

diselengarakannya pendidikan yang dijalankan oleh para pendidik dan 

peserta didik.14  

 Pesantren Nahdhatul Syuban merupakan lembaga Dakwah atau 

tempat berlangsungnya proses pendidikan, belajar mengajar yang dilakukan 

dengan tujuan untuk mengubah tingkat laku individu menuju kearah yang 

lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Selain itu, pondok 

tersebut merupakan lembaga dakwah yang bergerak bertanggung jawab atas 

diselenggarakannya pendidikan yang dijalankan oleh para pendidikan dan 

peserta didik. 

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.  

  Dengan demikian tahapan historiografi merupakan tahapan terakhir 

dalam melaksanakan hasil-hasil rekontruksi imajinasi dari peristiwa masa 

lampau sesuai dengan jejak para pelaku dan peristiwa yang ditulis menjadi 

sejarah atau dijadikan sejarah sebagai kisah. Adapun penulisan penelitian ini 

terbagi menjadi empat bab, yaitu: 

 
14  http://www.seputarpengetahuan.com/2015/03/pengertian-lembaga-pendidikan-menurut-

para-ahli.html. Diakses, pada tanggal 19 Oktober 2017, Pukul 22:30 WIB. 
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