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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah  

Islam sebagai agama wahyu (agama samawi) mengandung 

konsep-konsep, wawasan-wawasan dan ide-ide yang memberi 

inspirasi terhadap pemikiran umat manusia dalam rangka 

menyelesaikan permasalah. Sebagai agama wahyu Islam juga 

mengandung ajaran-ajaran yang bersifat universil dan mencukup 

seluruh aspek kehidupan. Dengan ajaran-ajaran tersebut, Islam 

menuntut manusia untuk melakukan kebaikkan. Baik dengan cara 

mengabdikan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa; menjaga 

hubugan dengan Allah SWT. (habl min Allah) dan hubungan 

dengan sesama manusia (habl min an-nas). Sementara itu, Islam 

juga mengimbau umatnya untuk menjaga hubungan manusia 

dengan alam semesta. Dengan terjalinnya ketiga hubungan 

tersebut, dapat dikatakan sebuah upaya demi terciptanya 

kesejahteraan di dunia dan akhirat. 

Proses pendidikan Islam berlangsung sepanjang dan 

berkembang sejalan dengan perkembang Islam dan budaya di 

permukaan bumi. Dengan umat Islam yang hanya berjumlah 

sekitar 15 persen dibandingkan penganut Budha sekitar 80 

persen,.1 perkembangan pendidikan Islam di Thailand mengalami 

                                                           
1 Helmiati,  Sejarah Islam Asia Tenggara,  (Bandung : Nusa 
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hambatan. Pendidikan Islam di Thailand bermula dari masuknya 

agama Islam ke Thailand yang di bawa oleh para pedagang-

pedagang dari berbagai negara seperti Malaysia, Indonesia dan 

sabagaianya. 

Masyarakat Islam merupakan minoritas, namun masyarakat 

masih berkeyakinan bahwa pendidikan sangat penting dan harus 

segera di tanamkan kepada generasi muda. Maka dalam rangka 

menyeleraskan keadaan, sekolah agama berubah menjadi sekolah 

swasta yang dipimpin oleh seorang kiyai dan di bantu oleh para 

ustaz atau guru. Perlu penulis jelaskan bahwa sebelum berbentuk 

sekolah bersifat formal, Pendidikan bercirikan agama Islam di 

Patani merupakan pondok pesentren yang di pimpin oleh kiyai di 

Thailand selatan. 

Pelaksanaan pendidikan baik formal, informal, maupun 

nonformal merupakan suatu kebutuhan nasional dan masyarakat 

yang sama diberbagai Negara. Dalam upaya memajukan 

pembangunan bangsa, masyarakat harus turut serta memainkan 

peranan yang fundamental, sebagaimana disebutkan bahwa 

pendidikan berlangsung seumur hidup, dan dilaksanakan didalam 

lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.2 Oleh karena itu 

pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, 

masyarakat, dan Negara. Maka hal ini di harapkan senantiasa 

ketiga-tiganya saling melengkapi sehingga menjadi satu rangkaian 

                                                           
2 Hasil wawan cara dengan Muhamma Da-oh, selaku Penerima izin 

sekolah Al-Islamiyah Witthaya Mulnithi, pada tg 12 januari 2017 
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yang sempurna. Dengan lewat jalur pendidikan, bangsa Thailand 

yang dapat mandiri dan bertanggung jawab sehingga terwujud 

manusia yang utuh, baik jasmani maupun rahani.  

Perkembangan pendidikan Islam yang paling dominan 

berada di wilayah selatan, Dengan demikian Sekolah agama Islam 

di Thailand belum diakui secara resmi oleh pemerintah, tetapi ada 

beberapa lembaga pendidikan Islam yang dibantu dengan subsidi 

oleh pemerintah namun tidak berarti pemerintah mengakui secara 

keseluruhan terhadap pendidikan agama Islam. Walaupun 

semikian sekolah telah mampu mencetak kader- kader yang 

berjasa turut mencerdasan bangsa Thailand. 

Pendidikan agama Islam di sekolah Al-Islāmiyah Witthaya 

Mulnithi salah satu lembaga pendidikan keagamaan mengambil 

peranannya sebagai pusat pendidikan dalam menunjang 

kecerdasan masyarakat. Hal ini disebabkan sekolah Al-Islāmiyan 

Witthaya Mulnithi tumbuh dan berkembang besama masyarakat 

sejak tahun 1972 M., yang menyelanggerakan  pendidikan dan 

pengajaran dengan menjalankan dua jenjang pelaksanaan 

pendidikan yaitu pendidikan umum (saman), dan pendidikan 

agama (sasna). Adapun pelaksanaannya di waktu pagi sampai 

siang hanya melaksanakan pendidikan ilmu pengetahuan agama 

saja sedangkan waktu siang sampai sore hanya melaksanakan 

pendidikan terbatas pada ilmu pengetahuan umum. 

Pendidikan agama dan umum dijalankan dibawah satu atap, 

namun pengelolaannya berjalan secara dualisme yaitu dalam satu 
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sekolah mempunyai dua kelompak tenaga edukatif dan dua jenis 

kerikulum yaitu kerikulum agama dan kurikulum umum serta dua 

tujuan.  

Pada kenyataan meskipun metode penyampain dan materi 

pelajaran pendidikan agama Islam sudah diberikan, tetapi ada 

sebagaian pretasi peserta didik belum mencapai pada taraf berhasil 

dengan nilai cukup, dengan karena ada beberapa faktor yang 

menjadi hambatan dalam pelaksanaan pendidikan misalnya : 

faktor siswa, faktor keguruan, faktor sistem pendidikan.3 Maka 

berangkat dari latar belakang masalah inilah, peneliti meneliti 

tentang “pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah Al-

Islāmiyah Witthaya Mulnithi Selatan Thailand (tinjauan Materi 

dan Metode)” 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dijabarkan maka pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah:  

1. Apa saja materi yang dipelajari di sekolah Al-Islāmiyah 

Witthaya Mulnithi ? 

2. Bagaimana metode yang digunakan untuk proses 

pembelajaran PAI di sekolah Al- Islāmiyah Witthaya 

Mulnithi ? 

 

                                                           
3 Hasil wawan cara dengan Mohammadfikri sama-al , selaku guru 

bagian agama sekolah Al-Islamiyah Witthaya Mulnithi, pada tg 12 januari 

2017 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian. 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui materi Pendidikan agama  Islam di sekolah 

Al-Islāmiyah Witthanya Mulnithi yang digunakan. 

b. Mengatahui metode pendidikan agama Islam d yang 

digunakan.  

2. Manfaat Penelitian 

a. Bersifat Teoritik 

1) Dengan diketahuinya pelaksanaan pembelajaran di 

sekolah Al- Islāmiyah Witthaya Mulnithi ini harab 

dapat menjadi bahan masukan bagi sekolah tersebut.   

2) Dengan meneliti dapat menambah wawasan 

pengetahuan tetang guru dengan peserta didik apa bila 

menghadapi situasi yang sama dimasa akan datang.  

b. Bersifat praktis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan 

guru dan pengasuh sekolah agama dalam 

meningkatkan pendidikan di sekolah Al- Islāmiyah 

Witthaya Mulnithi. 

2) Hasil peneliti ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan untuk memudahkan peneliti selanjutnya 

tentang pelaksanaan pendidikan di Thailand. 


