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ABSTRAK 

PENDIDIKAN ISLAM DI PATANI SELATAN THAILAND DALAM 

PERSPEKTIF HISTORIS 

Oleh 

Tohiroh Saah 

 Pendidikan Tradisional Melayu adalah pendidikan yang muncul di Patani, 

sejak abad ke-17, dengan institusi seperti Madrasah dan Masjid, sedangkan masjid 

bukan hanya sebagai tempat beribadah, tetapi juga pusat pengajian dan penyebaran 

agama Islam. 

 Pada tahun 1961 pemerintah Thai mengeluarkan suatu kebijakan yaitu 

mengubah pondok tradisional menjadi sistem pondok modern atau sekolah Pondok 

Swasta. Adanya perubahan itu pemerintah Thai ikut serta dalam pendidikan pondok 

di Patani, dengan tujuan memasukan sistem pendidikan semi-sekuler di lembaga 

pondok, yang pada akhirnya bisa melahirkan pelajar yang dapat berbahasa Thai dan 

mempunyai semangat di diri mereka sebagai warga negara Thai. 

 Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang perubahan sistem 

Pendidikan Islam di Patani sebagai akibat dari kebijakan pemerintah Thailand, 

menyangkut aspek kurikulum, pengelola,tujuan, sumber pendanaan, murid dan kitab-

kitab. 

 Hasil dari penelitian terhadap pendidikan Islam di patani selatan Thailand, 

dengan proses perubahan pendidikan Islam di Patani khususnya pendidikan pondok, 

bahwa pada tahun 1966-seterusnya pondok tradisional yang ada di patani sebagian 

besar dengan rasa terpaksa harus ikut perubahan sesuai dengan kebijakan pemerintah 

,sedangkan pondok yang tetap bersikukuh tidak mau dilibatkan pemerintah dalam 

urusan lembaga miliknya.sehinga tidak akan mudah pendidikan Islam di patani tetap 

menjadi pondok tradisional,oleh karena semakin hari pemerintah selalu usaha 

mengubah pondok tradisional menjadi sistem pondok modern bahkan pemerintah ikut 

serta dalam mengurus sebuah pondok di Patani. 

 

 

 



 

 

 

  



 

  



 

MOTTO 

 

Nabi Muhammad shallallahu‟alaihi wa sallam bersabda : - 

 

  “      َِتَرْكُت ِفْيًكْم َأْمَرْيِه َماإْن َتَمَّسُكْم ِبِهَما َفَلْه َتِضُلْىا َبْعِدي : ِكَتاَب اهلِل َوُسِىَة َوِبِيه 

 

Artinya: Aku telah meninggalkan padamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama 

berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya”
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Syaikh Salim al-Hilali, At-Ta’zhim wal Minnah Fil Intisharis Sunnah,hlm, 12-13 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul adalah merupakan gambaran yang pokok dalam suatu karangan ilmiah 

untuk memperjelasan dan mempersatukan persepsi topik bahasan, maka diperlukan 

suatu penegasan judul dengan makna yang terkandung  didalam “Pendidikan Islam di 

Patani Selatan Thailand dalam Perspektif Historis. Pada bagian ini penulis akan 

menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. 

Pendidikan Islam adalah Proses transinternalisasi pengetahuan dan nilai-nilai 

Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasan, bimbingan, 

pengasuhan,pengawasan, dan pengembangan potensinya, guna mencapai keselarasan 

dan kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat.
2
 

Patani adalah sebuah Negeri Kerajaan Melayu yang kini telah menjadi 

sebahagian daripada wilayah Thailand
3
.Memiliki wilayah terdiri dari  propinsi 

Narathiwat, Yala, Pattani, Setun dan sebagian dari pada propinsi Songkhla yaitu 

distrik Tibor, Canak dan Sebayor. 

Thailand adalah sebuah Negara kerajaan yang terletak di Asia Tenggara yang 

beribukota di Bangkok. 

                                                             
2 Ramayulis , Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 38 
3 Siti Hawa Haji Salleh, HIKAYAT PATANI (Malaysia : Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala 

Lumpur, 2010), h. 9  



 

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang 

mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, 

dan tingginya); sudut pandang; pandangan.
4
 Sedangkan pengertian perspektif yang 

dimaksud dalam pembahasan ini adalah sudut pandang atau pandangan sejarah 

terkaitan suatu hal atau masalah tertentu. 

History adalah “masa lampau umat manusia”
5
 ataupun kisah dan peristiwa 

masa lampau umat manusia. oleh karena itu, sejarah diartikan sebagai tindakan 

manusia dalam jangka waktu tertentu pada masa lampau yang dilakukan di tempat 

tertentu, dengan tingkat bermacam-macam; tentang bermacam-macam kegiatan dan 

kedudukan orang , maupun bermacam-macam cabang ilmu pengetahuan dan segala 

perubahan yang terjadi dalam masyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud 

dengan judul “ Pendidikan Islam di Patani selatan Thailand dalam perspektif 

Historis” adalah suatu kajian/study bagaimana perkembangan atau proses perubahan 

Pendidikan Islam di Patani selatan Thailand dipandang dari Sejarah. 

B. Alasan Memilih Judul 

Ada pun yang menjadi alasan memilih judul skripsi ini : 

 

1. Penulis ingin mengetahui bagaimana proses perkembangan “Pendidikan Islam 

di Patani Selatan Thailand dalam Perspektif Historis”. 

                                                             
4 Departemen Pendidikan Nasional, kamus Bahasa Indonesia,( Jakarta : Gramedia Pustaka 

Utama, 2011), hlm. 1202 
5Samsul Munir  Amin, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta : Amzah , 2013), hlm. 1 



 

2. Penulis ingin membahas judul ini khususnya dalam bentuk skripsi, sebagai 

panduan untuk generasi seterusnya. 

3. Tema ini relevan dengan bidang studi yang penulis tekun yakni Pendidikan 

Agama Islam/Tarbiyah 

C. Latar Belakang Masalah 

Penyebaran pendidikan Islam tradisional di Asai Tenggara tidak dapat 

diketahui dengan pasti, demikian juga di Patani (Thailand Selatan), tetapi terdapat 

beberapa catatan sejarah yang menurut Ahmad Umar “bahwa pendidikan pondok 

tradisional mulai ada di Patani sejak kedatangan agama Islam di bumi Patani 

kemudian dikembangkan oleh rakyat Patani selama 300 tahun sebelum Raja Patani 

Sultan Islmail Syah memeluk agama Islam (1488-1511)”
6
. Setelah baginda memeluk 

agama Islam anggota keluarga dan pembesar istana turut memeluk Islam, sejak itu 

mulailah Islam berkembang di Patani secara terang-terangan dan mengumumkan 

sebuah kedaulatan kerajaan Islam Melayu Patani Darusalam. 

Selanjutnya Ahmad Umar menerangkan lebih lanjut: 

“Pendidikan bermula di kalangan masyarakat Islam dengan mempelajari Al-

Qur‟an, pengajian Al-Qur‟an ini dilaksanakan di Mushola (Balai Syah), Masjid dan 

rumah-rumah. Guru yang dipanggil “Tok Guru Al-Qur’an” yang terdapat di setiap 

kampung di Patani. Pendidikan Al-Qur‟an telah menggalakkan pendidikan berbentuk 

pondok. Sejak itu di Patani pondok mulai didirikan, pondok menjadi institusi 

pendidikan penting dan sangat berpengaruh serta menjadi tempat tumpuan 

masyarakat, pondok dianggap sebagai benteng bagi mempertahankan budaya Melayu 

                                                             
6Ahmad Umar Chapakia, Politik dan Perjuangan Masyarakat Islam di Selatan Thailand 

1902-2002, (Malaysia, UKM, 2000), cet. Ke-1. Hal. 25 



 

dan agama Islam. Peranan pondok dan kesannya dalam masyarakat sangat besar. 

Mereka yang selesai pendidikan pondok dipilih sebagai pemimpin masyarakat 

khususnya jabatan keagamaan seperti Imam, Khatib, Bilal, setiap Masjid, ahli jabatan 

kuasa masjid dan paling tidak meenjadi pemimpin spiritual (Tok leba), kedudukan 

mereka dihormati masyarakat.”
7
 

 

 

Di  bawah kerajaan Islam Melayu Patani, peradaban umat Islam pernah 

mencapai puncak kemajuan, kemakmuran dan kemewahan. Tetapi keadaan itu tak 

berlanjut seterusnya, karena pemerintah Thailand iri hati atas kemakmuran yang 

dinikmati Patani selama abad ke-17 dan di bagian pertama abad ke-18. Sakit hati 

pemerintahan Thailand ditambah disebabkan Melayu Patani menaklukkan Ayuttaya 

(Ibu kota Thailand dulu) pada tahun 1563. Thailand melancarkan penyerangan 

terhadap Patani berkali-kali, dan akhirnya berhasil, sehingga kedaulatan Kerajaan 

Melayu Patani jatuh ke Thailand pada tahun 1785. 

 

Patani berasal dari kata Al-Fattani yang berarti kebijaksanaan atau cerdik 

karena di tempat itulah banyak lahir ulama dan cendekiawan muslim terkenal, mereka 

sangat berpengaruh pada perkembangan pendidikan Islam. seperti Syeikh 

Muhammad Zain bin Mustafa al-Fathani, Syeikh Abdul Qadir bin Mustafa al-Fathani, 

Syeikh Nik Mat Kecik al-Fathani, Syeikh Abdur Rahman Gudang al-Fathani. 

Beberapa kitab Arab Jawi (Menggunakan Bahasa Melayu yang ditulis dengan bahasa 

arab/pegon) sampai saat ini masih diajarkan di beberapa sekolah muslim dan 

pesantren di Thailand Selatan. Kitab-kitab itu diantaranya kitab Mathla‟ al-badrain 

                                                             
7Ibid,hlm. 40 



 

(mempelajari Fiqih) karya Muhammad bin Ismail Daudi al-Fathani, kitab al-Jauhar 

al-Mauhub (mempelajari ilmu Tauhid) karya Syeikh Wan Ali bin Abdur Rahman, 

dan kitab Lum‟ah al-Aurad (mempelajari ilmu Tahqiq) karya Syeikh Wan Ahmad bin 

Muhammad Zain al-Fathani. 

 

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah kerajaan Thailand 

memberi kebebasan yang sebesar-besarnya bagi kaum Muslim Thai untuk 

melaksanakan ibadah dan berdakwah. Dukungan dari pemerintah kerajaan terhadap 

pembangunan pondok-pondok dan sekolah Muslim pun melengkapi jaminan 

kebebasan beribadah Muslim di Thailand.
8
 

 

Pendidikan Islam berarti suatu proses yang komprehensip dari pengembangan 

kepribadian manusia secara keseluruhan, yang meliputi intelektual, spiritual, emosi, 

dan fisik.
9
 Pendidikan Islam tradisional seperti sistem pondok (semacam 

pesantren) telah berfunhsi sebagai tulang punggung identitas Islam.
10

 

 

Khususnya di daerah Patani (Thailand Selatan), lembaga pondok telah 

tumbuh menjadi lambang kebanggaan orang-orang Melayu Muslim dengan cita-cita 

Islam serta aspirasi mereka untuk mewujudkan cita-cita itu. Para ulama yang 

memberi bimbingan dan pelajaran di pondok juga berfungsi sebagai model segala 

                                                             
8M. Darwam Rahardjo, Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Pattani, 

(Jakarta: LP3ES, 1988), hal.138-139 
9Taufik Abdullah (ed), Tradisi dan kebangkitan Islam di Asia Tenggara,(Jakarta: 

LP3ES,1998), hal.409  
10Ibid,hal. 41 



 

keutamaan Islam dan wawasan-wawasan etis bagi santri dan orang-orang di luar 

pondok.
11

 

 

Pendidikan Tradisional Melayu adalah pendidikan yang muncul di Patani, 

sejak abad ke-17 dengan institusi seperti madrasah dan masjid. Masjid bukan hanya 

sebagai tempat beribadah, tetapi juga pusat pengajian dan penyebaran agama Islam. 

 

Perkembangan pendidikan Islam di Patani terlaksana melalui sistem pondok. 

Pondok berasal dari bahasa Arab “Funduq” artinya “bangunan untuk pengembara.” 

Menurut Awang Had Salleh, “pondok” ialah “sebuah institusi pendidikan Kampung 

yang mengendalikan pengajian agama Islam.” Guru yang mengajarnya dikenalkan 

sebagai Tuan Guru, dan diakui keahliannya oleh penduduk Kampung untuk mengajar 

mereka yang ingin melanjutkan pengajian agama Islam.
12

 

Pelajar-pelajar yang tinggi di pondok disebut “Tuk Pake”(Santri). Istilah ini 

berasal dari bahasa Arab yang berarti orang yang sangat berhajat kepada ilmu 

pengetahuan dan bimbingan keagamaan.
13

 

Pondok yang telah diterapkan bercorak Madrasah mempunyai tingkatan 

masing-masing di antaranya: 

 

 

                                                             
11M. Darwan Rahardjo,Op,cit,hal. 138-139 
12 M. Zamberi A. Malek, Patani dalam Tamadun Melayu, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa 

dan Pustaka, 1944),hal.92 
13 Ibid,hal. 97 



 

a. Ibtidaiyyah : tempat belajar selama enam tahun 

b. Mutawasittah : Tempat belajar selama tiga tahun , merupakan tingkat 

menengah 

c. Tsanawiyyah : Tempat belajar selama tiga tahun. 

 

Wan Husein Sanawi adalah seorang ulama dan hafiz dari kampung sena yang 

membangun Pondok Pertama di Thailand Selatan (Patani) berserta keluarganya dan 

pengikut-pengikutnya. Beliau juga penyebar agama Islam di tanah Melayu. Nama 

lengkap beliau ialah Al-Allamah Al-Hafiz Wan Husain as-Sanawi al-Fathani bin Ali. 

Wan Husein as-Sanawi selain menghafal Al-Quran 30 juz, beliau juga mempunyai 

banyak ilmu. Ilmu yang dimiliki Wan Husein seimbang dengan pengalamannya yang 

luas. Beliau tekun beribadah, juga mempunyai pengalaman dalam pengembara ke 

berbagai penjuru bumi sejagat. Maka dari itu banyak ilmu yang telah beliau kuasai. 

Kemudian beliau memiih sebuah tempat yang dianggap selamat (Narathiwat 

sekarang) dan kemudian membangun sebuah pondok yang dihuni oleh para pelajar 

agama.
14

 

Ketika mengambil pengalamanya di tanah Jawa Wan Husein telah 

memperkenalkan sistem pengajian cara pondok serupa sebagaimana yang terdapat di 

sana. Jika Maulana Malik Ibrahim (pelopor wali songo) merupakan pencipta pondok 

(pesantren) yang pertama di Jawa maka di Patani Wan Huseinlah orangnya. 
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Kian lama berkembanganlah kegiatan agama Islam di selatan Thailand di 

bawah pimpinan Wan Husein yang dikenal di Kelantan dengan gelar “Tok Masjid” 

karena beliaulah yang dikatakan sebagai pendiri Masjid Teluk Manak. 

 

Kemungkinanya selepas Syeikh Said atau Tok Pasai (yang mengIslamkan 

Phya Tu Nakpa) maka Wan Huseinlah yang bertanggung jawab pula 

mengembangkan pengaruh Islam di Patani. 

 

Sekarang keturunan Wan Husein adalah ahli-ahli agama yang bekerja keras 

memperjuangkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat seperti Haji abdul Hamid 

yang membuka tempat pengajian di pondok-pondok, Pekbun (lulusan dari 

Azhar,Mesir) menjadi imam masjid. Disamping menjadi imam, beliau juga mengajar 

agama di Masjid Wadi al-Husein kampung Teluk Manak. 

 

Semasa Haji Abdul Hamid (ayah Pak da Duku) menjadi imam, suasana 

perkembangan Teluk Manak masih berfungsi sebagai pondok di mana beliau sendiri 

menjadi gurunya.
15

 

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian skripsi dengan judul : “Pendidikan Islam di Patani Selatan Thailand 

dalam Perspektif Historis).” 
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D. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Penulis membatasi objek penelitian meliputi: latar belakang terbentuknya 

pendidikan Islam di Patani seperti, Surau, Madrasah, Pondok. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Penilis merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Sejarah Umat Islam di Patani? 

2. Bagaimana perkembangan pendidikan Islam di Patani menurut perspektif 

historis? 

3. Bagaimana proses perubahan Pendidikan ? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian yang penulis lakukan yaitu: 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejarah umat 

Islam, perkembangan Pendidikan Islam dan proses perubahan pendidikan di 

Patani Perspektif Historis. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara teoritis : dapat menambah hazanah keilmuan khususnya dalam 

rangka mengetahui pentingnya sejarah umat Islam di Patani Selatan 

Thailand. 



 

2. Secara pratis : dapat dijadikan referensi para mahasiswa dan pendidik 

dalam mendidik generasi seterusnya. 

3. Secara Umun : meberikan gambaran fenomena Pendidikan Islam yang 

dilaksanakan oleh pemerintah terhadap Pondok tradisional. 

F. Tinjauan Pustaka 

Telah banyak karya tulis baik dalam bentuk buku maupun skripsi yang 

membahas tentang permasalahan yang berkembang di Thailand Selatan, terutama 

dalam masalah perkembangan pendidikan Islam di Patani. 

 

Penulis melakukan penelitian skripsi dengan menggunakan berbagai macam 

sumber, baik buku-buku, yang membahas tentang Islam di Thailand maupun skripsi-

skripsi, yang membahas tentang Islam di Patani, berikut ini sumber-sumber buku 

yang digunakan sebagai bahan penulisan skripsi di antaranya : 

1. Dalam buku “ Islam di Muangthai” di tulis oleh Surin Pitsuwan, yang 

membahas di antaranya. Mengenai Islam di Thailand Selatan, baik dari segi 

budaya, ekonomi, dan pendidikan. Buku tersebut sangat bagus sebagai 

pegangan dalam mempelajari situasi Islam di Muangthai, karena di dalmnya 

membahas latar belakang historis : 1922-1945, masalah Islam dan 

pemberontakan kaum ulama 1945-1957, upaya integrasi pemerintah : 1957-

1973, sehingga buku ini saya jadikan salah satu rujukan yang terpenting, karena 

dalam buku ini telah banyak membahas mengenai latar belakang Islam di 

Thailand dan pendidikan yang ada di Thailand Selatan. 



 

2. Buku “Patani Dalam Tamadun Melayu “yang ditulis oleh M. Zamberi A. 

Malek. Buku ini membantu saya dalam penyusunan proposal skripsi ini, karena 

banyak hal yang berkaitan seperti, bagaimana perkembangan pendidikan Islam 

di Patani terlaksana melalui sistem pondok. 

3. Buku “Pengatar Sejarah Patani” cetakan pertama yang ditulis oleh Ahmad 

Fathy al-Fatani pada tahun 1944 yang membahas tentang kondisi patani 

sebelum dan ketka di bawah pemerintah Thailand. Tempat-tempat bersejarah di 

Patani, dan penderitaan yang di alami oleh bangsa Melayu. 

4. Skripsi “ Perjuangan  Politik Haji Sulong di Patani Thailand (1947-1954)” 

yang telah ditulis oleh Wira Tahe, Jurusan SPI Fakulas Adab dan Humaniora, 

Skripsi ini telah membahas perjuangan Haji Sulong dalam mengangkat harkat 

dan martabat masyarakat Melayu Patani di Thailand Selatan, akibat 

diskriminasi politik, sosial, ekonomi oleh Pemerintah Thai. 

Terkait dengan sumber-sumber yang telah Penulis dapatkan, bahwa sumber 

tersebut hanya sebatas mengenai sejarah awal hingga kejatuhan kerajaan Patani, dan 

menjelaskan konflik yang berlangsung di Thailand Selatan, Dan ternyata pembahasan 

di buku-buku ini tentang pendidikan Islam di Patani sangat terbatas. Sehingga dengan 

melihat sumber-sumber tersebut menjadi keterkaitan Penulis untuk melengkapi 

mengenai Islam di Thailand Selatan, terutama mengenai sejarah perkembangan 

pendidikan Islam seperti surau, madrasah dan pondok pesantren. 

 

 



 

G. Metode Penelitian 

1. Tipe Penilitian 

Untuk melengkapi permasalahan yang telah dirumuskan di atas, perlu 

menggunakan beberapa metode yaitu: 

a. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu suatu penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, 

keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dengan apa adanya, yang berkaitan 

dengan Pendidikan Islam di Patani antara dengan kebijakan Pemerintah.
16

 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini termasuk penelitian kajian pusataka ,penelitian 

deskriptif kualitatif, yang data primernya merupakan data pustaka. 

Tujuan menggunakan metode analisis deskriptif adalah untuk 

mendeskripsikan secara rinci tentang objek penulisan ini dan bisa dilakukan tanpa 

hipotesis yang telah dirumuskan secara ketat. 

2. Tehnik Pengumpulan Data 

Penulis mengumpulkan data dengan dua cara yaitu sebagai berikut: 
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a. Interview; sebagai salah satu sumber dalam penulisan skripsi ini, karena 

penulis telah mendapatkan izin dari salah satu orang Thailand, untuk 

membantu meberikan/mencarikan informasi mengenai judul yang sedang 

penulis angkat sebagai judul skripsi. Dia bernama Nuridan yang berasal dari 

Patani dan sekarang melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam di 

Patani. Dia layak sebagai salah satu sumber untuk penulisan skripsi ini. 

b. Kajian pustaka; teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi 

perpustakaan dan dokumentasi, yaitu mempelajari buku-buku dan bahan-

bahan tertulis,sebagai pengangan penulis dalam mengunakan teori-teori serta 

metode-metode yang berikutan dengan syarat-syarat penelitian. Selain buku-

buku, jurnal,penulis mempelajari laporan-laporan yang ada kaitannya dengan 

sasaran penulisan seperti majalah-majalah, suarat kabar dan media cetak 

lainnya. 

3. Teknik Analisis Data 

Ada pun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

a. Setelah data-data yang diperoleh sudah terkumpul, maka data tersebut 

dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu pengumpulan data, 

mengklasifikasi, menyusun, menganalisa, dan menginterpretasikan. 

b. Metode komparatif, yaitu analisis yang dilakukan membandingkan antara data 

yang satu dengan yang lain. Metode ini digunakan untuk menganalisis data, 



 

baik yang diperoleh dari perpustakaan ataupun data yang diperoleh dari 

lapangan.
17

 

4. Tipe Pendekatan 

Pendekatan yang penulis lakukan adalah pendekatan dengan menggunakan 

sejarah pendidikan. Sejarah pendidikan dianggap sebagai penggambaran dari 

fakta-fakta pendidikan secara kronologis yang terjadi guna mengetahui berbagai 

macam pendidikan yang berada di negara Patani. Metode ini penulis gunakan 

untuk mengamati pemahaman Pendidikan Islam di Patani Selatan Thailand 

kemudian akan diambil kesimpulan secara umum. 

  

                                                             
17 IAIN Raden Intan Lampung, Pedoman penulisan skripsi, Bandar lampung, 1989, h. 24  



 

BAB II 

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI PATANI 

A. Sejarah Umat Islam di Patani 

Patani yang penulis maksud dalam bahasa ini bukanlah suatu provinsi 

(Changwad Pattani) sebagaimana yang terwujud dalam peta negara Thailand 

sekarang, tetapi Patani di sini (dengan „t‟ satu) adalah sebuah Negeri Kerajaan 

Melayu yang pernah berdaulat pada masa dahulu, memiliki daerah terdiri dari 

wilayah propinsi Narathiwat, Yala, Pattani, Setan dan sebagian dari pada propinsi 

Songkhla yaitu distrik Tibor, Canak dan Sebayor. Wilayah-wilayah Negeri Kerajaan 

Melayu Patani tersebut sejak 1902 M, telah dihapus dan diakui oleh dunia 

Internasional masuk menjadi wilayah negara Thailand sampai sekarang. 

Negeri Patani mempunyai sejarah yang panjang. Ia merupakan sebuah 

kerajaan Melayu tua pengaruh India-Langka Suka. Buku Hikayat Patani 

menjelaskan bahwa pendiri Negeri Patani ialah Phya Tu Nakpa. Beliau raja 

terakhir dari kerajaan dinasti Langka Suka, beliau putra dari Phya Tukrub 

Mahajana yang memerintah di suatu tempat yang bernama „Kota Mahligai‟. 

Setelah Phya Tu Nakpa pindah ke Patani ( Patani berasal dari kata Pantai ini/ 

Pak tani), Patani menjadi lebih ramai dan oleh karena lokasi yang strategis, 



 

Patani ini menjadi makmur dan mewah serta terdapat sebuah bangunan megah 

Istana Kerajaan yang terletak di daerah Kresik sekarang.
18

 

Kawasan kekuasannya meliput semenanjung tanah Melayu, yang pada dahulu 

dikenali dalam sejarah sebagai semenanjung emas (Laem Tong). “Kerajaan Melayu 

Patani terletak di antara garis lintang 7.00- 5.37 dan garis bujur 99.50-102.30, 

keluasan bumi Patani ialah 15.000 Km persegi dan keluasan setiap wilayah ialah 

1.940 Km persegi, Jala 4.521 Km persegi, Narathiwat 4.475 Km persegi, Setun 2.470 

Km persegi dan sebagian dari wilayah Songkla yaitu Tibor, Chana dan Sebayor 1.594 

Km persegi.”
19

Geografi Patani adalah bumi yang perbatasan dengan dua negara : di 

bagian utaranya dengan Siam (Thailand), di sebelah selatan dengan Malaysia, dan 

bagian barat perbatasan dengan laut Andaman dan timurnya dengan laut China 

Selatan. 

Islam mulai berkembang di Patani bermula dengan Islamnya Raja Patani. 

Mengikuti Hikayat Patani, Rajanya yang bernama Phya Tu Nakpa menghidup 

penyakit kulit dan sudah tidak ada dukun atau Thobib yang sanggup mengubatinya. 

Akhirnya terdapat seorang “Syaikh dari kampung Pasai Aceh bernama Syaikh Said 

sanggup mengobatinya dengan syarat apabila penyakitnya sembuh baginda hendaklah 

memeluk agama Islam. Raja pun setuju. Setelah beberapa kali penyakitnya sembuh 

dan berulang kali menyalahi janji, baginda pun pada akhirnya memeluk agama Islam 
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(1457 M) setelah kembali sembuh dari penyakitnya.”
20

 Dia kemudian mengganti 

nama dengan Sultan Ismail Syah dan anaknya juga diganti yaitu Sultan Muzaffar 

Syah (Krub Pichai Paina), Siti Aisyah Tengku Maha Chai) dan Sultan Mansyur Syah 

(Maha Chai Pailang). Penyebaran agama Islam di kalangan rakyat jelata secara 

individu melalui para pedagang muslim dari Arab dan Persia Lebih kurang 300 tahun 

sebelum Raja Patani memeluk Islam. 

Dengan Islamnya Raja, keluarganya, dan hulubalang serta sebagian besar 

rakyat, maka tersebarlah Islam di seluruh Negeri Patani, dan dipanggil Negeri Patani 

dengan Patani Darussalam. “dengan demikian dapat dikatakan kerajaan Patani 

Darussalam bermula dari Sultan Ismail Syah. Kerajaan Melayu Patani diperintah oleh 

dua dinasti : pertama, Dinasti Sri Wangsa dan Kedua, Dinasti Kelatan.”
21

 

Pada abad ke-16, Patani menjadi sebuah kerajaan termasyhur dan dikenal 

umum. Pelabuhannya berkembang dan menjadi salah satu pusat perdangangan yang 

terkemuka di Asia Tenggara. “banyak pedangang dari timur dan barat datang 

berniaga di Patani. Dikunjungi oleh pedangan Portugis, Cina jepang dan Siam, 

kemudian datang pula orang Belanda berniaga di patani dan pada 1611 M. Portugis 

membangun gedung perdagagang di Patani”.
22
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Pada abad ke 17, pada zaman pemerintah Raja Hijau (1589-1616). Kerajaan 

Patani berada pada kemajuan dan kemakmuran. Patani menjadi pusat perdagangan 

yang pesat. Ketika itu, Ayudthaya (Kerajaan Siam) pun tidak dapat menandingi 

kemajuan perniagaan negeri Patani. Di samping kemajuan perniagaan, Patani juga 

terkenal sebagai  pusat perkembangan agama Islam yang terbesar di Asia Tenggara. 

 

Kemajuan dan kemasyhuran ini telah menimbulkan kinginan kerajaan Siam 

Ayudthaya untuk menaklukkan dan menguasai negeri Patani. Kerajaan Ayudthaya 

telah beberapa kali melancarkan serangan pada negeri Patani tetapi tidak berjaya. 

Kemenangan Patani ini sebabkan oleh pertahanannya yang kuat. “Walau 

bagaimanapun, serangan kerajaan Siam pada 1785, zaman Dinasti Chakri atau Rama 

I telah berjaya menundukkan kekuasaan Patani dengan paksa. Dengan itu kerajaan 

Patani berada dibawah taklukan kerajaan Siam (Thailand) sampai saat ini”
23

 

Phya Kalahom selaku panglima perang Siam telah melantik tengku lamidin 

seorang pembesar keterunan Raja Bendang Badan menjadi Raja Patani, maka dari 

sini bermulanya dasar-dasar pemerintahan yang berlandaskan ciri-ciri petadhbiran 

Bangkok telah diterapkan ke dalam pemerintah Kerajaan Patani. 

Sebenarnya rakyat Patani masih berniat untuk merampas kembali negeri Patani 

dari kekuasaan Siam. Pada tahun 1791, syeikh Ahmad Kamal dari kota suci Mekkah 
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telah kembali ke Tanah Jawi untuk membela Patani. Sultan Abdullah Kedah juga 

memberi dukungan dengan menjadikan Kedah sebagai pangkalan persiapan tentara 

Patani. Kemudian terjadilah peperangan antara Patani dan Siam, dalam peristiwa itu 

sungguh pun Patani memberikan tantangan hebat, namun kekuatan musuh dapat 

mematahkan kekuatan Patani, akhirnya Tengku Lamidin ditawan atas tuduhan 

durhaka kepada kerajaan Siam. 

Kemudian kerajaan Siam Rama I, melantik Datuk Pangkalan menjadi Raja 

Patani pada tahun 1791-1810. Semasa di bawah pemerintahan Datuk Pangkalan, 

Patani dalam suasana aman buat beberapa waktu. Menjelang tahun 1808 muncul 

perselisihan antara pembesar Patani dengan pegawai-pegawai pentadhbiran Siam 

dalam perkara yang berkaitan dengan istiadat Melayu. Dalam keadaan seperti itu 

Datuk Pangkalan bersama rakyat bermuafakat untuk menggulingkan pemerintahan 

Siam. Dan terjadi pula seri peperangan menetang Siam, kali ini Patani mengalami 

kekalahan. 

Kebijakan pemerintahan dalam menerapkan “Divide and Rule”. Semata-mata 

untuk melemahkan kekuatan Patani, Siam sendiri menyadari Patani mempunyai daya 

yang sangat besar dan kekuatannya sungguh hebat. 

“Dalam pemerintahan Raja Chulalong Khorn 1868-1910, dia memperkenalkan 

suatu sistem pemerintahan baru yaitu sistem pemerintahan „Thesaphiban‟. Corak 

sistem ini adalah menggabungkan tujuh pecahan negeri Patani ke dalam suatu unit 



 

pemerintahan yang dikenal dengan Kawasan Tujuh Wilayah, di bawah peraturan ini 

kerajaan negeri tidak lagi mempunyai kuasa otonomi dan dengan itu juga rakyat 

Patani akan kehilangan kedaulatan mereka.”
24

 

Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan suatu bangsa tumbuh dan 

berkembang sejalan dengan sejarah perjalanan bangsa tersebut. Hal itu juga yang 

dialami oleh Patani. Sepanjang masa ini harus menghadapi berbagai gejolakan dan 

permasalahan sehingga mengharuskan Patani mencari jalan yang terbaik dan 

bertindak selayaknya sesuai dengan perkembangan keadaan di masa itu. 

Menjelang tahun 1921, pemerintah Siam telah mengeluarkan akta pendidikan 

rendah, yang mewajibkan anak-anak usia sekolah belajar di sekolah pemerintah yang 

menggunakan bahasa Siam sebagai bahasa pengantar. Orang Patani menganggap 

peraturan ini sebagai bagian dari program siamisasi. Menghapus kebudayaan mereka. 

Oleh karena itu, maka rakyat Patani enggan mengirin anak mereka ke sekolah 

pemerintah.
25

 

Sehubungan dengan itu, “di Patani telah muncul seorang figur pemimpin yang 

penuh kharismatik, yaitu H. Solong Tuan Mina, seorang ulama sekaligus politikus, 
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sebelumnya beliau tinggal di kota Mekah. Pada tahun 1927 beliau pulang ke Patani. 

Di Patani beliau menyaksikan berbagai masalah yang dihadapi oleh rakyat Patani.
26

 

Situasi di Patani bertambah memburuk, pada tahun 1938 seorang tentera 

bernama Phibul Songkram telah mengambil alih teraju pemerintah Siam. Beliau 

dikenal seorang nasionalisme yang ingin melihat Siam muncul sebagai sebuah negara 

maju. Maka beliau memperkenalkan suatu program dasar “Thai Ratananniyom” 

(dasar adat rezim Thai ). “dengan program ini beliau percaya bahwa, kesadaran dapat 

dicapai melalui rancangan sosial-budaya yang berasas konsep nasionalisme. Sejalan 

dengan itu, Phibul menggantikan nama negara Siam kepada nama Thailand.”
27

 

Berikutnya sekitar tahun 1958, pemerintah telah membuat pembaharuan 

pendidikan  nasional, dengan menetapkan  pembagian kawasan pendidikan kepada 12 

kawasan  seleruh negeri Thai. Sementara empat propinsi selatan atau Patani, termasuk 

ke dalam Kawasan Pendidikan II. Dari rencana ini pemerintah berupaya 

menghilangkan sistem pendidikan tradisional pondok dengan cara 

mentransformasikan lembaga pondok tradisional menjadi pondok modern atau 

sekolah swasta pendidikan Islam. 

Kebijakansanaan serta langkah yang strategis, pemerintah dapat mencapai 

hasilnya dengan sebagian pondok merubah statusnya dan sebagian lagi berprinsip 

keras tidak ingin diubah apapun resikonya. Maka dengan demikian sampai sekarang 
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di Patani terdapat dua corak lembaga pendidikan Islam, yaitu lembaga pendidikan 

Pondok Tradisional dan Modern (Sekolah Swasta Pendidikan Islam).
28

 

B. Latar Belakang Perkembangan Pendidikan Islam di Patani 

Sistem Pendidikan Tradisional Melayu adalah sistem yang muncul di Patani, 

sejak abad ke-17 dengan institusi seperti madrasah dan masjid. Masjid bukan hanya 

sebagai tempat beribadah, tetapi jga pusat pengajian dan penyebaran agama Islam. 

 

Perkembangan pendidikan Islam di Patani terlaksana melalui sistem pondok. 

Pondok berasal dari bahasa Arab “Funduq” artinya “bangunan untuk pengembara.” 

Menurut Awang Had Salleh, “pondok ialah “sebuah institusi pendidikan kampung 

yang mengendalikan pengajian agama islam. Guru yang mengajarnya dikenalkan 

sebagai Tuan Guru, dan diakui keahliannya oleh penduduk kampung, untuk mengajar 

mereka yang ingin melanjutkan pengajian agama Islam.
29

 

 

Pelajar-pelajar yang tinggi di pondok disebut “Tuk Pake” (Santri). Istilah ini 

berasal dari bahasa Arab yang berarti orang yang sangat berhajat kepada ilmu 

pengetahuan dan bimbingan keagamaan.
30

 

Sebagaimana dikenalkan bahwa pendidikan suatu bangsa bertumbuh dan 

berkembang sejalan dengan sejarah perjalanan bangsa tersebut. Seperti hal itu juga 

yang dialami oleh umat Islam Patani, sepanjang masa ini harus menghadapi berbagai 
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gejolakan dan permasalahan sehingga mengharuskan umat Islam Patani mencari jalan 

yang terbaik dan bertindak selayaknya sesuai dengan perkembangan keadaan di masa 

itu. 

Patani di bahwa rezim pemerintahan tujuh buah negeri bagian mengalami 

perkembangan yang berbeda antara satu sama lain. Karena tergantung pada 

kemampuan administrasi pemerintahan Raja masing-masing. Tuan Solong yang 

memerintah bagian Patani. Ketika itu di Krisik menjadi tempat tumpuan bagi 

perkembangan pendidikan (pondok). 

Menjelang tahun 1921, pemerintah Siam telah mengeluarkan akta pendidikan 

rendah, yang mewajibkan anak-anak usia sekolah belajar di sekolah pemerintah yang 

menggunakan bahasa Siam sebagai bahasa pengatar. Orang Patani menganggap 

peraturan ini sebagai sebagian dari program siamisasi, menghapuskan kebudayaan 

mereka. 

“Selanjutnya pada tahun 1932, terjadi peristiwa bersejarah di negeri Siam, yaitu 

ada pergantian sistem pemerintah negara dari sistem Monarki Absolut kepada sistem 

Monarki Konstitusi. Di bawah sistem ini umat Islam Patani berharap mereka akan 

memperoleh konsesi dari kerajaan pusat  untuk mengenalkan otonomi berhubungan 

dengan agama, budaya dan bahasa mereka. Namun mereka dikecewakan juga.”
31
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Walaupun demikian, semangat dan harapan masyarakat Patani tetap ada. 

Sehubungan dengan itu, “di Patani telah muncul seorang figur pemimpin yang penuh 

kharismatik, yaitu H. Solong Tuan Mina, seorang ulama sekaligus politikus, 

sebelumnya beliau tinggal di kota Mekah. Pada tahun 1927 beliau pulang ke Patani. 

Di Patani beliau menyaksikan berbagai masalah yang dihadapi oleh rakyat Patani, 

khususnya dalam bidang pendidikan agama”.
32

 

Dari permasalahan itulah, beliau berkeinginan menumbuhkan sebuah institusi 

pendidikan agama yang bercorak baru. Sistem pendidikan pondok yang menjadi 

tradisi masyarakat Patani perlu ada perubahan dari segi struktur dan organisasinya. 

”Pada tahun 1929, peletakan batu asas bangunan pun dilaksanakan. Mengingat 

pembangunan tersebut memerlukan dana yang cukup banyak sekitar 7.200 Bath. 

Sehingga dalam pelaksanaannya waktu, sambil membina sambil mencari dana. 

Akhirnya sekolah diselesaikan juga pada tahun 1933 dibuka secara resmi oleh 

Perdana Mentri Thai.”
33

 

Semenjak itu Madrasah modern Al-Maarif Al-wathaniah Fathoni dioperasikan. 

Dimana madrasah ini merupakan sekolah agama pertama di tanah Patani. Ia adalah 

sebuah sekolah model baru yang bukan saja memiliki tingkatan mata pelajaran dan 

bersistem kelas, tetapi juga menjadi istimewa karena adanya latihan baris berbaris. 
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Mengenai mata pelajaran menulis tidak dapat menjelaskan secara rinci karena 

keterbatasan sumber. Mungkin saja tidak terlalu jauh dari buku-buku agama yang 

dipelajari oleh masyarakat umum Patani. Namun beliau sendiri sangat menguasai 

bidang ilmu tasawuf , Tafsir. 

“Sekalipun sekolah ini disambut baik oleh masyarakat Patani dan memberi 

harapan bagi anak didik bangsa Patani, akan tetap sangat disayangkan setelah 

berdirinya tiga tahun kemudian ditutup oleh pemerintah Thai. Lantaran diduga setelah 

berdirinya bermotif lain, apalagi terdapat kalimat Wathaniah (kebangsaan)”
34

. 

Bagaimana pun hal ini merupakan peristiwa bersejarah bagi dunia pendidikan Islam 

Patani. 

Situasi di Patani bertambah memburuk, pada tahun 1938 seorang tentera 

bermana Phibul Songkram telah mengambil alih teraju pemerintah Siam. Beliau 

dikenal seorang nasionalisme yang ingin melihat Siam muncul sebagai sebuah negara 

maju. Maka beliau memperkenalkan suatu program dasar “Thai Ratananiyom”(dasar 

adat rezim Thai). “ dengan program ini beliau percaya bahwa, kesadaran dapat 

dicapai melalui rancangan sosial-budaya yang berasas konsep nasionalisme. Sejalan 

dengan itu, Phibul menggantikan nama negara Siam kepada nama Thailand.”
35

 

                                                             
34Sahanah Semae, “Dampak Transformasi Pendidikan Islam Pondok Tradisional ke Pondok 

Meodern di Thailand Selatan” (Skripsi  SI Fakultas Tarbiyah Institusi Ilmu Al-Quran),hal.42 
35Nik Anwari Nik Mahmud, Op,Cit,hal.24 



 

Berikutnya sekitar tahun 1958, pemerintah telah membuat pembaharuan 

pendidikan nasional, dengan menetapkan pembagian kawasan pendidikan kepada 12 

kawasan seluruh negeri Thai. Sementara empat provinsi selatan atau Patani, termasuk 

ke dalam kawasan Pendidikan. Dari rencana ini pemerintah berupaya menghilangkan 

sistem pendidikan tradisional pondok dengan cara mentransformasikan lembaga 

pondok tradisional menjadi pondok modern atau sekolah swasta pendidikan Islam. 

Campur tengan pemerintah dalam hal pendidikan agama ini akan membawa kepada 

kurangnya mutu pendidikan agama. Sehingga menimbulkan reaksi dari kalangan 

rakyat Patani. 

Berikutnya  tahun 2004-an sampai sekarang terjadi penyerangan besar besaran 

terhadap pondok pondok ini, terutama oleh militer dan pemerintahan yang mayoritas 

beragama budha. 

Selain institusi yang menjadi serangan para pengajar di pondok, para ustadz dan 

juga dimasukkan sebagai daftar hitam oleh pemerintah Thailand. Mereka dituduh 

sebagai pejuang pembebasan Patani. Banyak Ustadz yang dikejar-kejar oleh alasan 

ini. Sejak 2004, banyak pula pondok yang akhirnya ditutup oleh pemerintah Thailand 

oleh alasana serupa. Kisah pemberangusan pondok di Patani ini bisa ditelusuri dari 

penutupan paksa Pondok Tuan Guru Haji Sulong al- Fatani yang bernama Madrasah 

Al Ma‟arif al Wataniyah tahun 1926. Kemudian secara massal militer Thailand 

memburu para guru dan Ustadz pasca unjuk rasa besar-besaran tahun 1975. 



 

Selain itu, usaha untuk mengikis peradaban islam ialah dengan penggunakan 

bahasa thai yang diwajibkan oleh pemerintah, baik itu di kantor kerajaan, pemerintah, 

sekolah dan media. Dan ternyata strategi pemerintah Thailand memang membuahkan 

hasil. Dalam waktu sekitar 50 tahun, banyak generasi muda Melayu Muslim lebih 

suka berbahasa Thai dibandingkan bahasa Melayu, baik di sekolah maupun dalam 

pergaulan sehari-hari. Tetapi mereka „dipaksa‟ keluarga untuk berbicara dalam 

bahasa Melayu ketika mereka berkumpul dilingkungan keluarga. Yang mana 

hilangnya kecintaan terhadap bahasa melayu akan menyebabkan hilangnya juga 

kecintaan terdap agama islam yang mana kebanyakan penganutnya di Thailand 

menggunakan bahasa melayu.
36

 

Kebijakansanaan serta langkah yang strategis pemerintah dapat mencapai 

hasilnya dengan sebagian pondok bersedi mengubah statusnya dan sebagian lagi 

berprinsip keras tidak ingin diubah apapun resikonya. Maka dengan demikian sampai 

sekarang di Patani terdapat dua corak lembaga pendidikan islam, yaitu lembaga 

pendidikan Pondok tradisional dan Pondok modern (sekolah Swasta Pendidikan 

islam). 

C. Lembaga dan Metode Pendidikan Islam di Patani 

Pendidikan Islam di Patani bermula sejak Islam datang dan menetap di Patani 

yaitu pada abad ke-15, pendidikan dasar bermula di kalangan masyarakat Islam 

dengan mempelajari Al-Qur‟an. Bacaan Al-Qur‟an menjadi pengajian utama yang 
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harus dilalui oleh setiap anggota masyarakat. Pendidikan Al-Qur‟an telah 

mengalahkan Pendidikan berbentuk pondok, kemudian pondok mulai didirikan di 

Patani secara ramai-ramai. Pondok menjadi institusi pendidikan terpenting di Patani. 

Dalam hal ini Patani menjadi pusat pendidikan agama Islam yang terkenal di selatan 

Thailand dan semenanjung tanah melayu pada waktu itu. 

Pondok menjadi institusi pendidikan yang sangat berpengaruh dan sebagai 

tempat panduan masyarakat serta dianggap sebagai benteng bagi mempertahankan 

budaya setempat. Para santri sama-sama menggunakan kain sarung, berbaju Melayu, 

berkupiah putih, dan menggunakan tulisan Jawi dan buku-buku Jawi. 

Pada masa pemerintahan Thailand Raja Cula Longkon atau Rama V melalui 

kebijakan penumbuhan sekolah di Patani pada 1889 M, pendidikan kerajaan Thai 

yang berbentuk formal mulai diterapkan ke dalam masyarakat Islam Patani, tetapi 

tidak mendapat sambutan yang positif di kalangan masyarakat Islam, kemudian pada 

tahun 1921 M, kerajaan telah mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan belajar 

pada tingkat sekolah rendah hingga kelas empat. Masyarakat Patani masih tetap 

tidakn menyambut baik tehadap pendidikan itu, menurut statistik hanya 13% saja, 

masyarakat masih terikat dengan pendidikan pondok. Dalam menghadapi masalah ini, 

pemerintah Thai pada awal 1960 an menegaskan kembali agar pondok mendaftarkan 

diri sebagai institusi pendidikan yang terdaftar dengan pihak kerajaan.
37
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Setelah tahun 1966 M, pemerintah mewajibkan secara paksa setiap institusi 

pendidikan agama mendaftarkan diri kepada pihak kerajaan di bawa Akta “Rong 

Rean Son Saksana Islam” (Sekolah swasta pendidikan Islam), sejak itu pendidikan 

Islam mengalami perubahan, dari pondok kepada madrasah yang sistematis dan 

terkontrol. Perubahan itu memunculkan timbulnya madrasah-madrasah yang 

memiliki ciri: 

1.    Madrasah adalah lembaga pendidikan gabungan antara pendidikan agama dan 

akademik. Guru-guru pendidikan akademik disediakan oleh pemerintah. 

Pemerintah memberi bantuan terhadap sekolah-sekolah agama yang telah 

melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

2.    Pada akhir tahun 1970-an sekolah-sekolah agama yang telah memiliki dua aliran 

ini (agama dan akademik) mendapat sambutan dari masyarakat. Banyak pelajar-

pelajar dikirim untuk menuntut ilmu pengetahuan ke instusi tersebut. Dengan 

demikian peranan pondok semakin mengecil. 

3.   Pada tahun 1981 ada sejumlah 199 sekolah agama, 122 diantaranya yang 

melaksanakan pendidikan dan akademik (umum) 

Di sekolah-sekolah pemerintah, para murid termasuk yang beragama Islam 

diharuskan mempelajari budhisme sebagai mata kuliah wajib. Pada perkembangannya 

pemerintah mengijinkan pengajaran pengetahuan Islam di sekolah-sekolah 

pemerintah, namun pada kenyataannya di mata orang Islam praktek ini gagal, karena 

gurunya kurang bermutu dan bukan guru tetap. Sementara itu dalam hal masa depan, 

sekolah Islam swasta tidak dapat bersaing dengan sekolah pemerintah, oleh 



 

karenanya untuk menyeimbangkan di madrasa-madrasah juga diajarkan mata kuliah 

sekuler agar para murid dapat berhasil dalam ujian negara. 

Para lulusan sekolah agama tidak memungkinkan bekerja di pemerintahan. 

Maka tidak mengherankan jika madrasah kurang diminati bagi kaum muslim. Bagi 

orang tua muslim yang menyekolahkan anaknya di sekolah pemerintah, mereka 

menyuruh anaknya untuk sekolah agama dengan sistem nonformal dimasjid. 

Secara garis besar lembaga pendidikan Islam di Patani dapat diklasifikasi ke 

dalam empat jenis, yaitu:
38

 

 

 

1. Surau dan Masjid. 

Keberadaan Surau dan Masjid di Patani bukan saja berfungsi sebagai tempat 

ibadah, melainkan berfungsi juga sebagai lembaga pendidikan Islam. Surau dan 

Masjid sejak dari dulu telah memegang peranan penting dalam penyebaran agama 

Islam di Patani. Melalui lembaga tersebut para ulama dapat menyampaikan ajaran 

agama Islam kepada masyarakat dalam bentuk pengajian agama secara rutin. 

Di siang hari pun Surau dan Masjid di Patani tetap merupakan lembaga agama 

yang masih aktif sebagai lembaga pendidikan agama walaupun sudah ada lembaga-

lembaga pendidikan formal lainnya. Adapun pengajian yang di tetapkan di masjid ini 
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diantaranya belajar membaca Al-Qu‟ran, belajar kitab-kitab Jawi, belajar berzanji, 

belajar menjadi imam sholat, serta melaksanakansholat jama‟ah. 

2. Pondok Tradisional 

Pondok adalah sebuah tempat pengajian yang menjalankan sistem pengajiannya 

yang tersendiri. Sistem talaqi (Menadah kitab) merupakan sistem utama yang 

diamalkan di pondok. Di sini Tuan-tuan Guru bukan hanya sebagai seorang tenaga 

pengajar, akan tetapi sebagai qudwah (teladan) bagi pelajar-pelajar, di samping 

sebagai penasihat dan pembimbingan pelajar tersebut sepanjang masa. Sehingga 

pelajar tersebut mampu untuk membaca kitab sendiri. Serta mampu berdiri sendiri 

dan keluar sebagai seorang Tuan Guru untuk mengembangkan sistem pondok dan 

agama Islam. 

Pondok merupakan lembaga pendidikan tradisional yang tertua di Patani, para 

sejarawan memperkirakan lembaga ini sudah ada seiring dengan penyebaran agama 

Islam di Patani. 

Keberadaan pondok di patani tidak berbeda jauh dari keberadaan pondok 

pesantren lain di Nusantara, baik dari segi latar belakang, pembentukan pondok 

maupun fungsinya. Namun dalam perkembangan berikutnya pondok tidak lagi 

sebagai lembaga pendidikan agama yang seutuhnya, karena sudah dicampur dengan 

pendidikan umum, setelah pemerintah Thai mengtransformasikan lembaga pondok 

kepada pendidikan Sekolah Swasta Pendidikan Islam atau Pondok Modern. 

Pondok tradisional ciri utamanya adalah: 



 

a. Non klasikal, peserta didik di Thailand Selatan disebut namanya tok pake 

tidak dibagi atas tingkatan-tingkatan kelas. Tingkatan dan jenjang ilmu 

seseorang diukur berdasarkan kitab-kitab yang dibacanya. Karena itu, tidak 

ada batas tahun untuk mengakhiri belajar. 

b. Kurikulum, mata pelajaranya semuanya terfokus pada pembelajarannya ilmu-

ilmu agama saja yang bersumber dari kitab-kitab klasik. 

c. Metode pembelajaran, terfokus pada metode pembelajaran kitab lewat 

pembacanya dengan benar dan juga pemahamannya baik dari pihak guru (tok 

guru) dan tok pake. 

d. Manajemen administrasi tidak mementingkan, seperti umur induk pelajar, 

raport, ijazah (sertifikat) dan lain sebagainya.
39

 

3. Madrasah 

Pertama kali madrasah yang dibangun di bumi Patani adalah: Madrasah Al-

Maarif al-Wathaniyah al-Fathani, pada tahun 1933, walaupun aktif hanya tiga tahun 

namun hal ini tentunya sudah merupakan pedoman bagi pertumbuhan Madrasah lain 

sesudahnya. 

Adapun tingkat pendidikan di lembaga Madrasah bermula pada tingkat 

Ibtidaiyah, kemudian berkembangan menjadi Mutawasitah dan seterusnya tingkat 
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Tsanawiyah. Sistem pengajian agama di madrasah mengutamakan sistem talaqqi
40

 

dan Sistem turath
41

 

4. Pondok Modern (Sekolah Swasta Pendidikan Islam) 

Lembaga ini merupakan lembaga pendidikan hasil proses transformasi dari 

lembaga pondok pesantren tradisional ke pondok pesantren modern. Semua kegiatan 

diatur oleh pemerintah Thai melalui Pusat Pendidikan KawasanII, di provinsi Yala. 

Sistem pendidikan dilaksanakan dalam bentuk dualisme semi-sekuler, yaitu: 

pendidikan agama tingkat pendidikan Ibtidaiyah, Mutawasitah dan Tsanawiyah, 

sedangkan pendidikan umum dari tingkat Menengah Pertama (SLTP) dan Menengah 

Atas (SLTA). 

Sedangkan metode pengajaran dapat dikelompokkan menjadi tiga macam 

metode, di mana diantara masing-masing metode mempunyai ciri khas tersendiri, 

yaitu: 

Pertama,metode Sorogan, kata sorogan berasal dari bahasa Jawa yang berarti „ 

sodoran atau yang disodorkan‟. Maksudnya suatu metode belajar secara individual di 

mana seorang santri berhadapan dengan seorang guru, terjadi interaksi saling 

mengenal di antara keduanya. Seorang kiai atau guru menghadapi santri satu persatu 

secara bergantian. Pelaksanaannya, santri yang banyak itu datang bersama, kemudian 

mereka antri menunggu giliran masing-masing. Metode sorogan ini menggambarkan 

bahwa seorang kiai di dalam memberikan pengajarannya senantiasa berorientasi pada 
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tujuan, selalu berusaha agar santri yang bersangkutan dapat membaca dan mengerti 

serta mendalami isi kitab. 

Kedua, Metode Bandungan, metode ini sering disebut dengan halaqah, di mana 

dalam pengajian, kitab yang dibaca oleh kiai hanya satu, sedangkan para santrinya 

membawa kitab yang sama, lalu santri mendengarkan dan menyimak bacaan kiai. 

Orientasi pengajaran secara bandungan ini, lebih banyak pada keikutsertaan santri 

dalam pengajian. Sementara kiai berusaha menanamkan pengertian dan kesadaran 

kepada santri bahwa pengajian itu merupakan kewajiban bagi mukhalaf. Kiai dalam 

hal ini memandang penyelenggaran pengajian halaqah dari segi ibadah kepada Allah 

SWT. 

Ketiga, Metode Weton, istilah weton berasal dari bahasa Jawa yang diartikan 

berkala atau berwaktu. Pengajian weton tidak merupakan pengajian rutin harian, 

tetapi dilaksanakannya pada saat-saat tertentu, misalnya pada setiap selesai shalat 

jum‟at dan sebagainya. Peserta pengajian weton tidak harus membawa kitab, karena 

apa yang dibicarakan kiai tidak bisa dipastikan, cara penyampaian kiai kepada peserta 

pengajian bermacam-macam, ada yang dengan diberi makna, tetapi ada juga yang 

hanya diartikan secara bebas.
42

 

Selain itu, pondok juga masih bertahan dengan ciri-ciri tradisionalnya adalah 

sebagi berikut: 
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Pertama,Pondok tradisional biasanya di kawasan pedalaman. Pondok itu 

didirikan di tanah milik tok guru atau sebagainya, dibeli sendiri dan sebagian lagi 

dimiliki oleh masyarakat dan menyerahkan kepada tok guru. 

Kedua, Pondok-pondok yang menjadi asrama penginapan para pelajar semasa 

beradadi institusi pengajian itu, biasannya didirikan oleh pelajar. Oleh karena itu 

pelajar mempunyai hak yang sama, baik menjual atau mewakafkannya setelah tamat 

belajar. 

Ketiga, balai atau Masjid merupakan pusat kegiatan, disinilah tok guru akan 

melaksanakan kegiatan mengajar kepada para pelajar dan kadang kala menyampaikan 

pengajaran ilmu kepada masyarakat pada hari tertentu. 

Keempat, Tok guru atau Baba pondok merupakan pemimpin yang bertanggung 

jawab ke atas keseluruhan aktivitas termasuk pentadbiran maupun hubungan pondok 

dengan masyarakat dan ibu bapa pelajar. 

Kelima, Tok guru pondok tidak memungut sembarangan bayaran daripada para 

pelajar, biaya hidup keluarganya diperoleh daripadaa sumber kekayaannya sendiri. 

Walaupun kedudukannya yang dihormati itu mendapat sedekah, infaq dan zakat 

daripada para pelajarnya dan masyarakat sekeliling.
43

 

 

Penyelenggaraan pendidikan pondok, awalnya memang belum menampakan 

sistem pentadbiran yang jelas. Pengelolaan pondok hanya sekadar mengisi kebutuhan 

masyarakat tentang pengetahuan agama. Kemudian dalam perkembangan berikut 
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sejalan dengan bertambahnya pelajar dan perkembangan zaman serta pengalaman 

kiai, telah memberi angin baru dalam pertumbuhan dan perkembangan pendidikan 

pondok di Patani. 

 

Sejajar dengan kedudukan Patani sebagai pusat tamadun Islam di era akhir abad 

ke-18 dan awal abad ke-19, pertumbuhan dan perkembangan pondok semakin pesat, 

sehingga terdapat beberapa buah pondok yang terkenal, di antaranya : Pondok Kuala 

Bekah, Pondok samela Bendang Daya Pondok Dala, Pondok Teragu, pondok 

Tokyong dan Pondok Asistan. 

 

Keberpadaan pondok di Patani sangatlah penting sebagai satu-satunya institusi 

pendidikan Islam yang telah membawa harum nama Patani sebagai pusat kegiatan 

Islam di Semenanjung Tanah Melayu dan telah mencetak beberapa ulama yang 

termasyhur. Pondok dalam fungsinya telah banyak memberi jasa mempertahankan 

nilai-nilai Islam. Sebagai institusi kemasyarakatan, pondok juga selalu membina dan 

membimbing masyarakat Patani ke arah kemajuan sosial, membentuk pola fikir dan 

prilaku kehidupan masyarakat umum.
44

 

5. Sekolah 

Sistem pendidikan di Thailand, berpedoman pada undang-undang tentang 

sistem pendidikan nasional tahun 1999. 

Berdasarkan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional bab 3, ada tiga 

bentuk pendidikan yaitu formal, nonformal dan informal. 
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a.    Pendidikan Formal 

Terdiri dari dua tingkatan  yaitu tingkatan dasar dan pendidikan tinggi. Tingkatan 

dasar dilaksanakan selama 12 tahun yang terdiri dari 6 tahun pendidikan rendah, 3 

tahun tingkat menengah bawah, 3 tahun menengah atas, termasuk juga pendidikan 

taman kanak-kanak, tingkat pendidikan tinggi. 

b.    Pendidikan Nonformal 

Pendidikan nonformal ini adalah pendidikan anak sampai usia 6 tahun, 

selanjutnya pendidikan pemberantasan buta huruf bagi orang yang telah berusia 14 

tahun keatas.  

c.    Pendidikan Informal 

Pendidikan ini adalah pendidikan yang mengharuskan seseorang belajar sendiri 

sesuai dengan intres, potensi, kesiapan, kesempatan mereka, seperti: pendidikan di 

perpustakaan dan musium. Pendidikan lewat jaringan pembelajaran masyarakat 

misalnya, pusat pemelajaran masyarakat, pusat bacaan desa, dan lain-lain. 

6. Pendidikan Tinggi Islam  

Sebagai sempel dari perguruan tinggi Islam di Thailand dikemukakan seperti 

College Of Islamic Studies Princce Of Songkla University. 

College Of Islamic Studies mempunyai status yang sama dengan fakultas. Kolej 

ini didirikan pada tahun 1989 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim 

Thailand dalam bidang pengajian tinggi Islam. Kolej ini satu-satunya kolek Islam 



 

negeri (yang diasuh oleh pemerintah) di Thailand. Dan diharapkan akan menjadi 

pusat pengajian tinggi Islam di Thailand.  

Kolej ini disamping melaksanakan kegiatan akademik dalam pengkajian ilmu-

ilmu Islam, juga melaksanakan riset dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan 

tinggi ini juga sering kali mengadakan seminar dan diskusi masalah keagamaan dan 

keIslaman dengan melibatkan sarjana muslim dan mancanegara. 

Tingkat pendidikan yang dikelola oleh collage ini ada dua. Pertama tingkat 

sarjana (S1) undergraduate program (4 tahun) yang meliputi hukum Islam (Islamic 

Law), Islamic studies (Studi Islam), Islamic studies (Arabic Language), Islamic 

Economic And Management, Middle East Study. Kedua, tingkat program master yang 

meliputi Islamic studies sengan spesialisasi, Islamic law (Hukum Islam), Usuludin, 

Sejarah dan Peradaban Islam, dan Pendidikan Islam. 

D. Tokoh-Tokoh Pendidikan Islam di Patani Selatan Thailand 

Negeri Patani termasuk antara beberapa buah negeri Melayu yang banyak 

melahirkan para ulama‟, dan ini tentu sahaja, berbarengan dengna beberapa buah 

negeri Melayu lain, baik di semenanjung Melayu maupun di Nusantara.
45

 

Namun, sejauhmana pondok – pondok  baik di semenanjung Melayu maupun 

di Nusantara  ini berjaya melahirkan ulama‟ semasa atau memunculkan barisan 

murid-murid yang menuruskan tugasnya menjadi pendakwah dan penyebaran Islam.  
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Dengan diketahui, negeri Patani juga yang termasuk  berjaya melahir ulama‟ 

bahkan, sudah muncul menjadi antara pusat  penyebaran Islam yang utama di dunia 

Melayu, serentak dengan kemunculan pusat-pusat dakwah lain seperti Acheh dan 

Demak (Jawa).
46

 

Akan tetapi, banyak ulama‟ Patani peranannya yang sangat besar dalam 

pengajaran ilmu-ilmu termasuk salah seorang ulama‟ yang pertama kali  merubah 

pendidikan tradisional menjadi pendidikan swasta, yang telah meninggal tanpa bekas; 

maksudnya tidak tahu dimana kuburannya.  

Walau bagaimanapun, hubungan kegiatan Islam antara ulama‟ dengan 

masyarakat Islam tetap berterus menuntut ilmu dan berdakwah di pusat pendidikan 

tradisional (pondok)  maupun sekolah pendidikan swasta (Sekolah Umum). dengan 

beberapa ulama‟ atau tokoh- tokoh Pendidikan di Patani Selatan Thailand sebagai 

berikut : 

1. Tuan guru Hj Musthofa Kamil bin Abdulrahmah : adalah seorang guru di 

“Maqhad al- Ikhiyar al-ulumuddin”, di tempat No. 1  M. Luboksawah D. 

Bachok W. Naratiwat. 

2. Tuan guru Hj Ibrahim bin Abdulrahman : adalah seorang guru di “Maqhad 

Muhasasah As-saqofah al- Islamiyah”, di tempat No. 3  M. Panarik D. 

Panarik W. Patani. 

3. Tuan guru Hj Ahmad bin Hj Ab-dulyaqup : adalah seorang guru di “ 

Pondok al-Anshory”, di tempat No. 5 M. Panarik D. Panarik  W. Patani. 
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4. Tuan guru Hj Ibrahim bin Abdulwahab (Takyah Him ) : adalah seorang 

guru di “ Pondok Darul – Huulum” di tempat No. 5  M. Panarik  D. 

Panarik W. Patani. 

5. Tuan guru Hj Ghozali bin Yahya : adalah seorang guru di “ Maqhad 

Darul-Huda ( Pondok Tok Hadi )”, di tempat No. 1 M. Wang paya  D. 

Raman W. Yala. 

6. Tuan guru Hj Azmi bin Hj Daud : adalah seorang guru di “ Maqhad al- 

Hadiyah Taqoddam” di tempat No. 7  M. Tokjong D. Nongcik W. Patani. 

7. Tuan guru Hj Abdullah bin  Hj Ahmad : adalah seorang guru di “ Maqhad 

Darul- Falah” di tempat No. 1 M. Takeh  D. Yarang W. Patani. 

8. Tuan guru Hj Sholahudin (Babo Din) : adalah seorang guru di “ Maqhad 

As-sulhidayah”, di tempat No. 5  M. Resok-oq D. Resok- oq W. Patani. 

9. Tuan guru Hj Husen bin Pukrong : adalah seorang guru di “ Maqhad Ad-

dirasyah”, di tempat No. 5  M. Takluwo  D. Muang W. Naratiwat. 

10. Tuan guru Hj Abdul-Aziz bin Abdurahman : adalah seorang guru “ 

Maqhad An-nahdhotul al-Islahiyah tul al-ashoriyah (Pondok Padang 

Pusu)”, di tempat No. 4 M. Sakdawa D. Yarang W. Patani. 

11. Tuan guru Khuzaifi (Takyah Bukit ) : adalah seorang guru di “ Pondok 

Darul Qur‟an al-Hasaniyah”, di tempat No. 2  M. Sisakhon  D. Sisakhon 

W. Naratiwat. 



 

12. Tuan guru Hj Husen bin Hj Mahyudin : seorang guru di “ Madrasah al-

Imaniyah (Kota Tokleng Prigi)”. Di tempat No. 2 M. Kedo D. Yarang W. 

Patani.  

E. Kurikulum Pendidikan Islam di Patani 

Adapun kurikulum pendidikan yang dipakai dalam penyelenggarakan 

pendidikan di Pondok terbagi menjadi tiga tingkat, yaitu : 

1. Kurikulum Pendidikan Islam Tingkat Dasar atau Tingkat Ibtidaiyah, 

2. Kurikulum Pendidikan Islam Tingkat Menengah Pertama atau Tingkat 

Mutawasitah (SLTP). 

3. Kurikulum Pendidikan Islam Tingakat Menengah Atas (SLTA) 

Secara umum dapat dikategorikan sebagai berikut : 

1. Bagian Agama : 

a. Kurikulum Pendidikan Islam Tingkat Dasar (Ibtidaiyah) tahun 1980. 

b. Kurikulum Pendidikan Islam Tingkat Menengah (Mutawasitah) tahun 

1980. 

c. Kurikulum Pendidikan Islam Tingkat Atas (Tsanawiyah) tahun1980. 

2. Bagian Umum : 

a. Kurikulum Pendidikan Islam Tingkat Umum Pertama tahun 1992 

b. Kurikulum Pendidikan Islam Tingkat Umum Atas tahun 1992. 

c. Kurikulum Pendidikan Islam Umum Tingkat Pertama tahun 1978 (Edisi 

pembaharuan 1990). 



 

d. Kurikulum Pendidikan Umum Tingkat Atas tahun 1981 (Edisi 

pembaharuan 1990). 

e. Kurikulum Pendidikan Luar Sekolah. 

 

Secara umum sekolah yang masih aktif sekarang ini bisa dibagikan kepada tiga 

bentuk yaitu: pertama,Sekolah pendidikan agama Islam berbentuk sekolah Kedua, 

Sekolah pendidikan agama Islam berbentuk pondok dan ketiga,Sekolah Pendidikan 

agama Islam menyendiri (tradisional).
47

 

 

Selanjutnya, mengenai ketentuan umum tentang pendidikan sekolah agama 

yang berada di bawah kontrol pemerintah, baik tingkat Ibtidaiyah, Mutawasitah 

maupun Tsanawiyah, diantaranya: 

1. Masa Belajar 

a. Menurut ketetapan dalam kurikulum, masa belajar bagi tingkat Ibtidaiyah 4 

tahun atau sama dengan 8 semester, tingkat Mutawasitah 3 tahun atau sama 

dengan 6 semester dan tingkat Tsanawiyah 3 tahun atau sama dengan 6 

semester. 

b. Dalam satu tahun ajaran di bagi kepada 2 semester, setiap semester 20 

minggu, dan bagi sekolah yang ingin mengadakan pendidikan semester 

pendek (summer) diperbolehkan sesuai dengan keadaan yang memungkinkan. 

Maksimal tempo belajar hanya 4 minggu saja dan masa belajar perminggu 

harus menempuh waktu lebih banyak lima kali dari waktu biasa. 
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c. Dalam seminggu sekolah harus menyelenggarakan pendidikan tidak kurang 

dari 6 hari. Perhari tidak kurang 4 kali tatap muka, setiap kali tatap muka 45 

menit dan secara keseluruhan minimal 26 tatap muka. Adapun bagi sekolah 

agama menyendiri minimal 26 tatap muka. Adapun bagi sekolah agama 

menyendiri minimal seminggu 5 hari. 

d. Diharuskan melaksanakan kegiatan pendidikan perminggu tidak kurang 22 

kali tatap muka. Dan bagi sekolah diharuskan menyelenggarakan kegiatan 

keagama perminggu 2 kali tatap muka.
48

 

2. Beban Studi 

Bagi materi yang memakai masa belajar 2 kali tatap muka perminggu, 

persemester harus memiliki beban 1 SKS. Bagi materi yang memiliki waktu tatap 

muka banyak atau kurang dari 2 kali tatap muka dalam seminggu, persemester, harus 

memiliki beban studi sesuai dengan jumlah tersebut. 

3. Mata Pelajaran Wajib dan Pilihan 

a. Siswa harus mengambil beban studi mata pelajaran wajib dan mata pelajaran 

pilihan sesuai dengan paket kurikulum pendidikan. 

b. Bagi mata pelajaran bahasa asing, semua siswa boleh memilihnya. 

c. Dalam menyiapkan mata pelajaran wajib dan pilihan, selain tersedia di dalam 

paket kurikulum harus juga disesuaikan dengan ketetuan Departemen 

Pendidikan. 

4. Pengevaluasian Pendidikan 
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Pengevaluasi hasil pendidikan dan pengesahanya harus berjalan sesuai dengan 

ketetapan Departemen Pendidikan tentang prihal Pengevaluasian Hasil Pendidikan 

Menurut Kurikulum Pendidikan Islam yang dikeluarkan pada 1980. Ketentuan 

Penyelesaian Pendidikan 

a. Siswa harus mengabiskan mata pelajaran wajib dan pilihan sesuai dengan 

ketetapan program pendidikan sedikitnya 66 SKS. Dan setiap mata pelajaran 

harus melalui ujian. 

b. Harus memiliki SKS mata pelajaran wajib agama, bahasa Arab, bahasa 

Melayu atau bahasa asing. 

c. Harus memiliki SKS secara keseluruhan sekurang-kurangnya 66 SKS. 

d. Harus mengikuti “kegiatan keagamaan sekurang-kurang 80% dari keseluruhan 

masa belajar pada tahun ajaran dan harus menyelesaikan tujuan tertentu yang 

ditetapkan di dalam kegiatan tesebut.
49
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BAB III 

TINJAUAN KEBIJAKAN PEMERINTAH THAILAND 

TERHADAPPENDIDIKAN ISLAM DI PATANI 

 

A. Latar Belakang Kebijakan Pemerintah Thailand Terhadap Pendidikan 

Islam di Patani 

Masyarakat Patani dianugrahi seorang tokoh yang bernama Haji Sulong.   Haji 

Sulong adalah seorang tokoh ulama Patani yang memimpim masyarakat Patani dalam 

menghadapi dasar kebudayaan Thai Rathaniyum yang diciptakan oleh perdana Mentri 

Pibul Songgram, sehingga Haji Sulong terkenal. Haji Sulong dianggap sebagai bapak 

perjuangan Patani. Beliau adalah termasuk golongan ulama yang terlibat dalam 

politik dan menentang keras terhadap campur tangan pemerintah Thai dalam urusan 

agama. 

 

Sebelum Haji Sulong terlibat dalam masalah politik di negaranya, beliau adalah 

seorang guru pengajar dengan mendirikan sebuah madrasah al-Maarif al-wathniyah 

dan sebagai seorang ulama dalam ilmu tafsir dan ilmu Ushuluddin. Namun tidak 

berjalan lama, madrasah yang didirikan oleh haji Sulong tersebut kemudian ditutup 

oleh pemerintah Thai karena diduga berbahaya dan mempunyai maksud untuk 

mempersiapkan sebuah pemberontakan terhadap pemerintah Thai. Akhirnya selain 

beliau melaksanakan dakwah Islam juga terlibat dalam masalah politik. 

 

Pesantren yang terdapat di Thailand tertumpa di Selatan Thailand, khususnya 

Patani, Yala dan Narathiwat yang paling banyak di Patani, disana disebut pondok. 



 

Namun, pondok ini berfungsi sebagai institusi pengajian agama yang bersifat 

tradisional. Selatan Thailand terutama Patani adalah pusat kegemilangan tamadun 

Islam dimana disana terletak pusat-pusat pengajian Islam terkenal. 

Menurut Azyumardi Azra bahwa tradisionalisme pondok Patani mempunyai 

sejarah panjang. pondok merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Nusantara, 

meski sumber-sumber sejarah umumnya menyebutkan, Islam datang dan berkembang 

di wilayah ini baru pada abad ke-16 Terlepas dari kondisi itu, pondok Patani 

mengirimkan lulusan terbaiknya ke Haramyun yang kemudian menjadi ulama besar 

seperti Daud bin Abdullah al-Fatani (abad ke-19), ahmad bin Muhammad al-Fatani 

(abad ke-20). Mereka juga punya pondok sebagai asas untuk memainkan peranan 

sebagai pendakwah dalam menyebarkan syiar Islam sendiri.
50

 

 

Pada tahun-ketahun awal kepuluangan Haji Sulong, beliau membangun sebuah 

madarasah, madrasah Al-maarif Al-wathoniyah. Menurut keterangan yang diperoleh, 

sekolah ini adalah sekolah agama yang pertama yang pernak didirikan di Patani. 

Walaupun demikian, masyarakat Patani yang pada waktu itu, malah sampai sekarang 

pun, lebih mengenal institusi pondok sebagai tempat belajar agama.
51

 

 

Madrasah ini merupakan sekolah agama pertama di Patani. Struktur organisasi 

dan disiplin pelajar teratur. Dimadrasah ini pelajar-pelajar diperkenalkan dengan 
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sistem kelas, tingkatan pelajaran dan pelajar menjalami latihan berbaris.
52

 Para 

pemerhati beranggap bahwa ada maksud lain lagi bagi Haji Sulong dibalik 

pembaharuan dalam sistem dan corak pendidikan yang diperkenalkan kepada 

masyarakat patani ini. Keadaan ini menjadi lebih dipahami apabila mengingat adanya 

kalimat Al-wathoniyah , yang dimaksud “Kebangsaan” pada papan tanda sekolah ini. 

 

Meskipun mendapat sambutan baik daripada masyarakat, tetapi sekolah ini 

ditakdirkan tidak berusia lama. Setelah berjalan antara 2 hingga 3 tahun, sekolah ini 

menerima perintah penutupan dari pihak berkuasa kerajaan Thai yang sangat merasa 

curiga atas sambutan dan perkembangannya.
53

 

 

Sejak dari awal lagi masyarakat melayu Patani menolak pendidikan nasional 

yang diterapkan oleh Pemerintah Thai, karena mereka merasa bahwa itu adalah usaha 

awal pihak pemerintah untuk mensiamkan mereka. Lagi pula bahasa yang diajarkan 

di sekolah bukanlah mereka. 

 

“Mendaftarkan anak ke sekolah pemerintah berarti membenarkan anak itu 

meninggalkan identitas mereka sebagai etnis Melayu.”
54

 Oleh karena itu, masyarakat 

Patani lebih memilih memasukkan putra-putri mereka ke lembaga pendidikan pondok 

daripada lembaga pendidikan yang dibuka oleh pemerintah. 
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Dalam keadaan seperti itu, membuat pemerintah Thai berfikir ekstra keras, 

selama orang-orang Melayu Patani beranggapan seperti itu. Semakin sulitnya untuk 

mengintegrasikan orang-orang Melayu Patani menjadi sebagian dari minoritas di 

Negara Thai. 

Sebagai dasar perencanaan tersebut, maka pendidikan menjadi alat yang ampuh 

untuk tercapainya cita-cita yang diinginkan. Buku “Tradisi dan kebangkitan Islam di 

Asia tenggara” menjelaskan sebagai berikut: 

Pemerintah Siam menggunakan pendidikan sebagai sebuah mekanisme 

bagi terciptanya keseragana nasional di antara kelompok-kelompok warga 

negara yang heterogen juga tercermin dalam kurikulum di setiap sistem 

pendidikan nasional, yang menekankan penyaluran kebudayaan nasional, 

penyusunan dan pengagungan sejarah nasional, serta lembaga-lembaga dan 

bahasa nasional. Serangkaian buku tes digunakan sekolah-sekolah pemerintah 

di seluruh kerajaan yang dipersiapkan oleh Kementrian Pendidikan.
55

 

 

Apapun yang diusahakan oleh pemerintah Thai pada masa itu tidak 

membuahkan hasil yang memuaskan. Sebaiknya langkah-langkah tersebut telah 

menimbulkan kemarahan orang-orang Melayu. Oleh karena itu pemerintah 

mengambil kebijakan baru yang lebih strategis. “Pada tahun 1961, pemerintah mulai 

turut campur tangan dalam pendidikan pondok dengan tujuan memuaskan sistem 

pendidikan semisekuler di lembaga pondok yang pada akhirnya bisa mengharapkan 
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dapat melahirkan pelajar yang dapat berbahasa Thai,mempunyai semangat dan 

merasakan diri mereka sebagian daripada warga negara Thai.
56

 

Dari penjelasan di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa tujuan 

pemerintah memperbaharui sistem pendidikan pondok bukan semata-mata ingin 

meningkatkan mutu pendidikan Islam. Namun sebaliknya, melalui rencana tersebut 

secara tidak langsung mengurangi kualitas pendidikan pondok pesantren. 

Pondok setelah berubah dengan status baru sebagai sekolah swasta Pendidikan 

Islam, maka semua hal kependidikan agama Islam di Patani berada di bahwa 

wewenang pemerintah Thai, yang mengatur serangkaian kegiatan pendidikan Islam 

sampai ke hari ini. 

Bersamaan dengan itu, pemerintah juga berusaha mengkontrol kehidupan 

keagamaan penduduk. Tujuannya adalah untuk menanamkan semangat nasionalisme 

Thai. Apalagi melihat tindakan pemerintah yang mengharamkan pemakaian bahasa 

Melayu. 

Pada tahun 1961 pemerintah Sarit tanarat mengajukan program modernisasi 

lembaga keagamaan yang tertua, yaitu pondok pesantren sebagai target utama dari 

usaha integrasi. Pondok pesantren lembaga pendidikan yang independen dan 
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tradisional diminta didaftarkan, kemudian ditransformasikanmenjadi sekolah swasta 

Pendidikan Islam.
57

 Kebijakan ini dalam rangka menghapuskan sistem pondok. 

Kebijakan pemerintah melalui jalur pendidikan sudah berlangsung sejak lama. 

Menurut Imron Malulem, “beliau mengatakan bahwa usaha pemerintah dalam 

menggunakan pendidikan sebagai alat untuk proses asimilasi kebudayaan di Patani 

bukanlah hal yang baru”.
58

 Mengadakan pendidikan bagi orang melayu adalah agar 

setiap pelajar mampu berbahasa Thai. 

Dewan Komite penasehat pembaharuan Pendidikan telah membuat pertanyaan 

“bahwa pendidikan dalam bentuk pondok merupakan pelaksanaan pendidikan yang 

ketinggalan zaman, Tidak modern.Hal ini akan menjadi ancaman bagi pembangunan 

dan keamanan negara. Untuk  itu, pondok perlu dilaksanakan dalm bentuk sekolah 

modern”.
59

 

Pada tanggal 12-17 november 1960, Depatemen Pendidikan kerja sama dengan 

departemen Dalam Negeri mengadakan seminar di Yala. Peserta yang ikut di 

antaranya perwakilan dari Departemen Pendidikan, Departemen Dalam Negeri, 

pemimpin dan tokoh-tokok Islam. Inti dari pertemuan tersebut membahas tentang 

pembaharuan di bidang pendidikan agar lebih baik, sesuai dengan perkembangan 

pendidikan nasional. 
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Adapun hasil dari pertemuan tersebut adalah : Pertama, Lembaga pondok 

diminta didaftarkan, pondok yang terdaftar berarti pondok tersebut menerima akan 

rencana perbaikan pendidikan di dalam pondok. Kedua, agar mengadakan perbaikan 

bangunan dan lokasi, mengadakan pembangunan jalan masuk ke pondok serta 

membaut papan nama pondok. Ketiga, memperbaikan cara belajar mengajar, 

perbaikan kurikulum dengan menggunakan sistem kelas, mengajar bahasa Thai dan 

mengadakan materi kejuruan sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan. Keempat, 

mengadakan evaluasi mutu pendidikan.
60

 

Sebagai lanjutan atas hasil rapat tersebut, kemudian pada tahun 1961 

Departemen Pendidikan merupakan peraturan kependidikan, isi dari peraturan 

tersebut adalah : Pertama, pondok mana ynag berminat ingin memperbaikan 

kegiatannya, harap mengajukan permohonan pendaftaran pada pemerintah. 

Kedua, pondok mana yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar lebih 

baik, maka akan mendapat bantuan dari Departemen Pendidikan. 

 

Berdasarkan pada hasil keputusan rapat pada tahun 1960 dan peraturan 

mengenai perbaikan pendidikan pondok yang dikeluarkan pada tahun 1961. 

Kemudian pada tahun yang sama itu juga pemerintah Thai langsung menerapkan 

program perbaikan lembaga pondok kepada lembaga pendidikan modern, sekolah 

swasta pendidikan Islam. Untuk tercapainya tujuan tersebut pemerintah mengambil 

langkah yang strategis sebagai landasan pelaksanaannya. 
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Pondok harus daftarkan pada pemerintah. Pada tahun 1960 pemerintah Thai 

memberikan tugas kepada Mentri Pendidikan untuk mendaftarkan semua pondok di 

seluruh Patani, guna untuk mengetahui berapa jumlah pondok yang akan menerima 

tawaran bantuan dari pemerintah untuk melakukan perbaikan pondok. Setelah pondok 

menerima bantuan, maka pondok harus mentrasformasikan diri menjadi sekolah 

swasta, dimana pemerintah Thai ikut serta mengurus pondok tersebut. Berhasillah 

pemerintah Thai mentransformasikan pondok tradisional menjadi pondok modern.
61

 

B. Kebijakan terhadap Sistem Pendidikan di Patani 

Sistem pendidikan modern, diperkenalkan oleh pemerintah Siam dan program-

program pendidikan baru diterapkan. Pada tahun 1908-1909 M, pelaksanaan langkah-

langkah yang lebih efektif untuk memperkuat sistem pendidikan umum, semua 

admistrator propinsi, baik para gubernur maupun para pejabat distrik semuanya 

diperintahkan untuk mendirikan komite pendidikan di setiap perkampungan, 

meskipun pemerintah Siam sadar dan peka berbangsa Siam. 

 

Pada tahun 1932 M, sistem pendidikan nasional mulai berlaku, kebijakan 

pemerintah telah menerapkan sistem pendidikan nasional ini dalam beberapa tujuan 

pokok, maksud pemerintah menggunakan politik untuk mempersatukan setiap 

kelompok agama dan etnis, sebagai cerminan dan tujuan sistem pendidikan nasional. 
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Sistem pendidikan itu terbagi menjadi 3, yaitu: pendidikan formal, pendidikan non 

formal, dan pendidikan informal. 

 

Negara berhak menyediakan pendidikan bagi rakyatnya dan kekuasaan untuk 

mengawasi pendidikan di Sekolah Pemerintah (negeri), sekolah lokal dan Sekolah 

Swasta. Pemerintah mewajibkan pendidikan pada setiap anak, tanpa pembatasan jenis 

kelamin, kebangsaan dan agama, berdasarkan undang-undang dasar pendidikan pada 

1921. Warga negara yang telah menyelesiakan pendidikan wajib dianggap memiliki 

pengetahuan yang berfungsi untuk memahami bagaimana seharusnya menjadi warga 

negara Siam, maksudnya orang yang mampu menghidupkan diri dari pekerjaan, dia 

mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban seorang warga negara, oleh karena itu 

dia harus membuktikan kepada negara akan hal tersebut untuk rakyat. 

 

Pemerintah juga mengeluarkan beberapa kebijakan mengenai unsur-unsur 

pendidikan yang terdapat di Patani di antaranya : 

1. Bahasa pengantar di sekolah agama dan pondok yang dahulunya berbahasa Arab 

dan Melayu telah dipaksa tukar ke dalam bahasa Thai sebagai ganti. 

2. Buku agama diterjemahkan ke bahasa Thai, serta kaedah dan pembelajaran 

mengikuti dasar kementrian pendidikan Thai.
62

 

 

Pemerintah Siam, menggunakan pendidikan sebagai sebuah mekanisme bagi 

terciptanya keseragaman nasional, di antara kelompok-kelompok warga negara 
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heterogen juga tercermin pada kurikulum di setiap sistem pendidikan nasional, yang 

menekankan penyaluran kebudayaan nasional, penyusunan dan penghormatan 

terhadap sejarh nasional, serta lembaga-lembaga dan bahasa nasional. Beberapa buku 

teks digunakan oleh sekolah-sekolah pemerintah di seluruh kerajaan yang 

dipersiapkan oleh kementrian pendidikan.
63

 

Pada 1970, pemerintah Thailand mengeluarkan kebijakan untuk 

memberlakukan nasionalisasi sistem pendidikan di seluruh wilayah, termasuk 

mengganti sistem pendidikan tradisional yang berlaku di podok-pondok di Melayu 

Patani, para elit Muslimya. Lebih jauh mereka bahkan menganggap bahwa kebijakan 

tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Thai untuk menghegemoni, dan 

bahkan mengganti kultur mereka, yang Melayu dan Islam denngan kultur Thai yang 

Budhis.
64
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BAB IV 

RESPON UMAT ISLAM PATANI TERHADAP KEBIJAKAN  

PEMERINTAH THAILAND 

 

A. Kelompok Umat Islam Patani yang Pro Terhadap Kebijakan Pemerintah 

Patani telah jatuh ke dalam kekuasaan Thai secara resmi pada tahun 1902 

pemerintah selalu menerapkan berbagai kebijakan guna mengisi masa transisi itu 

demi tercapai misi asimilasi dan proses siamisasi terhadap rakyat Patani. Pendidikan 

nasional selalu menjadi alat penting yang digunakan pemerintah Thai untuk tercapai 

integrasi bangsa.”
65

 

Akta Pendidikan sekolah Rendah, diperkenalkan oleh pemerintah bertujuan 

untuk meluaskan penggunaan bahasa Thai di kalangan umat Islam Patani. Orang 

Patani memandang hal ini sebagai program mengasimilasikan masyarakat Patani. 

Sebagai reaksinya rakyat Patani bangkit memberontak pada tahun 1923 di Kampung 

belukar Samak. Pemberontakan ini atas tindakan kekuasan siam yang mau 

mengintegrasikan masyarakat Melayu Patani yang dianggap minoritas ke dalam 

masyarakat Siam melalui proses pendidikan.
66

 

Menyadari akan permasalahan tersebut, departemen Pendidikan pada tahun 

1958 mendirikan Pusat Pendidikan Kawasan II di Provinsi Yala, sebagai badan 

koordinasi dan penelitian pendidikan di kawasan bagian Selatan, yaitu, Provinsi 
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Patani, Narathiwat,yala, dan Setun. Selian dari itu Pusat Pendidikan Kawasan II 

mempunyai fungsi ganda, sebagaimana yang dituturkan oleh Wakil Menteri 

Pendidikan, Sampant Tongsmart ketika berkunjung ke san pada 1985 sebagai berikut: 

“Pusat Pendidikan Kawasan II, Provinsi Yala harus mementingkan terhadap 

penanaman, pembinaan kepada setiap individu (warga) agar bersemangat rasa bangga 

sebagai warga negara Thai, cinta tanah air, dan turut berpartisipasi dalam bagian 

pemerintahan demokrasi, di mana Raja sebagai simbol tertinggi”.
67

 

Oleh karena itu, pada tahun 1961, pemerintah Sarit Tanarat mengeluarkan 

suatu kebijakan untuk mengubah pondok tradisional kepada pondok modern atau 

Sekolah Pondok Swasta. Ada laporan mengatakan bahwa institusi pondok di Patani 

telah dijadikan pusat penyebaran faham kebangsaan 

Perluasan pendidikan modern semi-sekuler dan perubahan institusi pondok di 

wilayah ini mempunyai dampak ekonomi, sosia;-budaya bagi golongan Melayu dan 

hal di atas bukan hanya menebarkan kebudayaan dan idiologi nasional Siam kepada 

para siswa. Namun sebaliknya akan memperkecilkan status pendidikan tradisi 

pondok. 

Semenjak Patani dinyatakan sah menjadi sebagian dari negara Thai, maka 

pemerintah berupaya terhadap rakyat Patani. Perlahan-lahan kebijakan tersebut 

direncanakan dengan langkah awal yang ditempuh adalah penghapusan status Raja 
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Patani, kemudian dilanjutkan dengan program Siamisasi, Integrasi Nasional dan 

Asimilasi sosial-budaya. 

Untuk tercapai tujuan tersebut di atas, “pada tahun 1921 pemerintah 

mengenakan Akta Pendidikan Rendah, yang mewjibkan anak bangsa Patani 

mengikuti pendidikan dasar di sekolah kebangsaan Thai. Di mana pada awalnya 

bertujuan menyebarluaskan penggunaan bahasa Thai di seluruh negeri”.
68

 Oleh sebab 

itu, terdapat tantangan keras di kalangan rakyat Patani, karena mereka menganggap 

hal ini merupakan sebagian program mengsiamkan orang Melayu Patani, 

menghapuskan budaya mereka. 

Pemerintah mengeluarkan rencana khusus yang berlaku hanya di Patani, yaitu, 

beberapa program untuk menunjang terhadap program penyebaran penggununaan 

bahasa Thai. Di antaranya yang penting adalah program memperdayakan pendidikan 

di daerah penggunaan bahasa selain bangsa Thai dan Program penyelenggaraan 

pendidikan Islam di sekolah dasar. Inti dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memperdayakan sekolah dasar agar mampu menyelenggarakan 

pendidikan berkualitas sesuai dengan program pemerintah. 

2. Mendorong masyarakat agar berminat dalam pendidikan dan cinta 

terhadap lembaga pendidikan, yang akan menjadi alasan untuk 

mengirimkan putra-putra mereka ke sekolah pemerintah 

                                                             
68 Farid Mat Zain,Op.Cit.,hal. 131 



 

3. Memberi peluang bagi siswa-siswa agar bisa belajar agama maupun 

umum dan pendidikan kejuruan.
69

 

Secara realitas, pondok merupakan lembaga pendidikan keagamaan dan 

pelestarian kebudayaan Melayu, khususnya mengenai bahasa Melayu. Hala ini bisa 

dilihat keseriusan pemerintah untuk menghilangkan bahasa Melayu. “Pada tahun 

1986 pemerintah memutuskan bahwa semua pondok yang telah terdaftar harus 

menghapuskan pelajaran  bahasa Melayu”
70

, dan mewajibkan menggunakan bahasa 

Thai sebagai bahasa pengantar. 

Penghapusan bahasa Melayu oleh pemerintah telah membuktikan sejauh mana 

tekad pemerintah untuk memusnahkan seni-seni kebudayaan Patani. Dampak dari 

tindakan tersebut telah mencipta suatu rasa kegetiran yang menggelisahkan 

masyarakat dan para ulama. Sebagiamana dijelaskan dalam buku pembangunan dan 

kebangkitan Islam di Asia Tenggara, yaitu: “Sekularisasi pondok-pondok, 

penyebaran bahasa Thai dan pengurangan peran bahasa melayu telah menghasilkan 

opini yang keras di antara orang-orang Melayu yang takut dengan musnahnya 

warisan bahasa dan kebudayaan mereka.”
71

 

“bagian orang-orang Melayu Patani, bahwa bahasa Melayu bukan hanya alat 

komunikasi dalam kelompok, tetapi juga penhubung keberadaan mereka sekarang 
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dengan kebesaran komunitas mereka di masa lalu, sebagai negara yang merdeka dan 

berdaulat. Lebih jauh lagi bahasa Melayu sebagai warisan Budaya”.
72

 

Untuk mencapai proses integrasi dan asimilasi sosial-budaya, pemerintah 

berupaya keras merubah lembaga pondok yang menjadi ladang penyemaian benih-

benih kebudayaan Melayu. Menghapuskan pondok berarti dapat menguraskan proses 

pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan. 

“pada hari ini ramai orang Islam Patani beranggapan bahwa dasar perubahan 

pondok ke sekolah swasta pendidikan Islam pada hakikatnya tidak lebih daripada 

suatu langkah awal pengikisan identitas budaya orang Melayu”.
73

 

B. Kelompok Umat Islam Patani yang Kontra Terhadap Kebijakan 

Pemerintah 

Keberadaan pondok di Patani sangatlah penting sebagai satu-satunya 

institusi pendidikan Islam yang telah membawa harum nama patani sebagai pusat 

kegiatan Islam di Semenanjung Tanh Melayu dan telah mencetak beberapa ulama 

yang termasyhur. Pondok dalam fungsinya telah banyak memberi jasa 

mempertahankan nilai-nilai Islam. Sebagia institusi kemasyarakatan, pondok juga 

selalu membina dan membimbing masyarakat Patani ke arah kemajuan sosial, 

membentuk pola fikir dan prilaku kehidupan masyarakat umum. 
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Pondok sebagai lembaga pendidikan Islam sampai sekarang eksistensinya 

masih diakui, bukan semakin memainkan perannya di tengah-tengah masyarakat 

dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang dapat dipercaya dan 

berkualitas. Kendatipun demikian bukan berarti pondok luput dari berbagia 

permasalahan dan kendala yang dihadapinya, apalagi di Patani merupakan muslim 

minoritas di Tahiland sering berhadapan dengan perubahan-perubahan kebijakan 

pemerintah yang terus menerus. 

Telah diakui di kalangan pejabat tinggi dan pemerintah Thai, bahwa secara 

umum keberadaan pendidikan nasional di daerah provinsi  bagian Selatan Thailand 

berada di dalam titik yang paling rendah kalau dibandingkan dengan kawasan lain di 

seluruh negeri. Penduduk di kawasan tersebut tidak tertarik dalam bidang pendidikan 

umum.
74

 

Perencanaan yang diberlakukan oleh pemerintah Thai ketika itu tidak ada 

respon dari masyarakat patani, mereka tidak peduli dan berkeberatan tentanh program 

pendidikan nasional yang di wajibkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, tujuan 

pendidikan nasional tidak tercapai dengan sepenuhnya. 

Proses perubahan pendidikan Islam di Patani khususnya pendidikan pondok, 

bahwa pada tahun 1966-seterusnya pondok tradisional yang ada di Patani sebagian 

besar dengan rasa terpaksa harus ikut arus perubahan sesuai dengan kebijakan 

pemerintah, sedangkan pondok yang tetap bersikukuh tidak mau dilibatkan 

pemerintah dalam usrusan lembaga miliknya, kemudian satu demi satu telah tutup 
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dengan sendiri dia tidak ikut mendaftarkan kepada pihak pemerintah dan murid 

semakin hari semakin berkurang. Bagi pondok yang daftar memang masih eksis 

tetapi muncul kekhawatiran umat Islam Melayu Patani. 

C. Dampak Perubahan Pendidikan Pondok di Patani 

Pondok sebagai lembaga pendidikan Islam sampai sekarang eksistensinya 

masih diakui, bahkan semakin memainkan perannya di tengah-tengah masyarakat 

dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas. 

Kendatipun demikian bukan berarti pondok luput dari berbagai permasalahan dan 

kendala yang dihadapinya, apabila di patani merupakan muslim minoritas di 

Thailand, sering berhadapan dengan perubahan-perubahan kebijakan pemerintah 

yang terus menerus.
75

 

Bagi pondok yang terdaftar memang masih eksis tetapi muncul kekhawatiran 

penduduk Patani akan dampak yang buruk dari proses tersebut terhadap budaya 

mereka. Beberapa dampak negatif dan positif, antara lain adalah: 

Dampak Negatif : 

 Pertama, Budaya dan Adat Istiadat Melayu nyaris hilang. Santri-

santri sekarang lebih senang berbicara dengan bahasa Thai daripada bahasa asli 

tepatnya yaitu bahasa Melayu.”Sehingga biasa di rumah orang tua berbicara bahasa 

Melayu sama anak setelah kebijakan pemerintah menghapus bahasa Melayu di 

sekolah pondok diganti dengan bahasa Thai, beberapa orang tua sama anaknya 

terpaksa menggunakan bahasa Thai karena anaknya sudah lupa bahasa Melayu. 
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Disamping itu, cara berpakaian sehari-hari lebih cenderung meniru cara orang-orang 

siam dan barat.” 

 Kedua, Tradisi Pondok diremehkan. Kiai atau pimpinan pondok 

bukan lagi merupakan satu-satunya sumber belajar. Dengan semakin beraneka ragam 

sumber-sumber belajar baru, dan semakin tingginya dinamika komunikasi antara 

sistem pendidikan dan sistem yang lain, maka santri dapat belajar dari banyak 

sumber. Jadi kelihatannya cara mereka bertolak belakang dengan budaya dan adat 

istiadat orang Melayu Patani. Semakin hari peran mereka lebih dominan daripada 

peran kiai atau ustaz-ustaz dalam mempengaruhi siswa-siswi di pondok. 

 Hampir seluruh pondok di Patani sudah tidak ada metode sorongan 

langsung dari kiai setelah menyelenggarakan jenis pendidikan formal umum dan 

pendidikan pesantren non-formal tradisional yang mempelajari kitab-kitab Islam 

klasik dan walaupun ada sangat kecil jumlahnya. 

 Ketiga,Pelajaran Pendidikan umum-sekuler lebih dominan. 

Terdapat kecenderungan santri-santri yang semakin kuat untuk mempelajari pelajaran 

umum-sekuler karena pelajaran ini kebanyakan diajarkan oleh guru yang dengan 

pandai menarik perhatian emosional siswa sehingga “hasil evaluasi secara 

keseluruhan jumlah siswa-siswa 80% suka pada pendidikan umum sekuler formal.”
76

 

Dampak Positif : 

 Kemudian dampak positif yang menunjukkan bahwa dampak positif 

lebih mudah diungkapkan karena berkesan terlalu ditonjol-tonjolkan dan propo ganda 
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oleh pemerintah agar masyarakat yakin kesungguhannya dalam pembangunan mutu 

pendidikan di Patani. Sedangkan masalahnya atau dampak negatif dan maksud yang 

berselumbung tidak mudah diketahui oleh masyarakat awam. Dampak positif adalah 

sebagai berikut : 

 Pertama, Pondok bersemangat mempromosi pondoknya.Jumlah 

siswa-siswi semakin bertambah, bearti semakin didorong dn dikontrol oleh 

pemerintah terhadap pondok tersebut semakin bertambah jumlah siswa. Karena pihak 

pondok mendapat bantuan keuangan dengan jumlah yang banyak, jika jumlah siswa 

semakin bertambah. Dengan asumsi perorang siswa dibantu oleh pemerintah 2.000 

Bath pertahun. 

 Kedua, Jumlah keuangan pondok berputar setiap tahun lebih 

besar.karena selain pemasukan dari usaha-usaha, pondok mendapat bantuan dana 

dari pemerintah dengan jumlah tahap awal sebanyak 10.000 Bath dan setiap periode 

atau pertahun setiap siswa mendapat subsidi 2.000 Bath, dan mengirim bantuan 

tenaga guru minimal 1 orang sesuai dengan jumlah siswa dan mendapat subsidi lain 

sesuai dengan peraturan dan jenis kategori pondok. 

 “dengan bantuan tersebut, pihak pondok mampu memberi gaji 

pegawai dan ustaz-ustazah dengan jumlah yang wajar dan sama dengan standar gaji 

guru yang ditetapkan pemerintah.” 

 Ketiga, Kesejahteraan siswa meningkat. Oleh karena siswa dapat 

mengajukan permohonan pinjaman modal kepada pemerintah untuk keperluan biaya 

hidup selama pendidikan dengan jumlah sebesar 3.000 Bath perbulan sehingga selesai 



 

belajar di pondok dan modal tersebut dapat diperpanjang jika meneruskan pendidikan 

tinggi atau universitas khusus dalam negeri sampai selesai kuliah. Dana pinjaman 

tersebut sesuai peraturan pemerintah harus mengembalikan setelah dua tahun selesai 

kuliah dengan cicilan jumlah uang pokok plus bunga 1%.
77
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah Penulis melakukan penelitian, membahas, menganalisa data tentang 

pendidikan Islam di Patani selatan thailand dalam perspektif historis,selanjutnya 

Penulis dapat menarik kesimpulannya, bahwa pendidikan pondok tradisional mulai 

ada di Patani sejak kedatangan agama Islam di bumi Patani kemudian dikelola oleh 

rakyat Patani selama 300 tahun sebelum Raja patani Sultan Ismail Syah memeluk 

agama Islam 91488-1511)”. Setelah baginda memeluk agama Islam anggota keluarga 

dan pembesar istana turut memeluk Islam, sejak itu mulailah Islam berkembang di 

Patani secara terang-terangan dan mengumumkan sebuah kedualatan kerajaan Islam 

Melayu Patani Darusalam. 

 Pendidikan bermula di kalangan masyarakat Islam dengan 

mempelajaran Al-Qur‟an, pengajian Al-Qur‟an ini dilaksanakan Mushola (balai 

Syah), Masjid dan rumah-rumah. Guru yang dipanggil “Tok Guru Al-Qur‟an” 

terdapat di setiap kampung di Patani. Pendidikan Al-Qu‟an telah menggalakkan 

pendidikan berbentuk pondok. Sejak itu di Patani pondok mulai didirikan, pondok 

menjadi institusi pendidikan penting dan sangat berpengaruh serta menajdi tempat 

tumpuan masyarakat, pondok dianggap sebagai benteng bagi mempertahankan 

budaya Melayu dan agama Islam. Di daerah Patani (Selatan Thailand), lembaga 

pondok telah tumbuh menjadi lambang kebanggaan orang-orang Melayu Muslim. 

Para ulama yang memberri bimbingan dan pelajaran di pondok juga berfungsi sebagai 



 

model segala keutamaan dan wawasan-wawasan etis bagi santri dan orang-orang di 

luar pondok. 

 Tetapi setalah adanya sebuah pemerintahan mengeluarkan kebijakan 

untuk mengatur sistem pendidikan di negaranya, sebenarnya merupakan suatu hal 

yang wajar. Apalagi jika kebijakan tersebut didasarkan pada alasan-alasan yang 

rasional, seperti dalam konteks kehidupan bernegara untuk mempersatukan 

kepentingan setiap kelompok agama dan etnis yang ada. Akan tetapi tidak 

sesederhana itu dengan apa yang terjadi di Patani. Ketika pada 1970, pemerintah 

Thailand mengeluarkan kebijakan untuk memberlakukan nasionalisasi sistem 

pendidikan di seluruh wilayah, termasuk mengganti sistem pendidikan tradisional 

yang berlaku di pondok-pondok di Melayu Patani, para elit Muslimnya mengajukan 

keberatan. Mereka menentang usaha-usaha pemerintah untuk memberlakukan sistem 

pendidikan modern di wilayahnya. Lebih jauh mereka bahkan menganggap bahwa 

kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Thai untuk 

menghegemoni, dan bahkan mengganti kultur mereka, yang Melayu dan Islam 

dengan kultur Thai yang Budhis. 

 Resistensi dari kelompok Muslim Melayu ini tampaknya harus 

dipahami sebagai bagian kecil saja dari ketegangan dan tarik menarik yang telah lama 

terjadi antara Pemerintah Thailand dengan kelompok minoritas Muslim Melayu. 

Dalam hal ini, pihak Pemerintah Thai telah lama ingin “mengajak” Muslim Melayu di 

empat Provinsi yang menjadi basis komunitasnya, khususnya di Patani, untuk “ 

menjadi orang Thai”, dengan segala atribut dan identitasnya. Upaya pemerintah ini 



 

diwujudkan melalui beberapa bentuk, seperti sekularisasi pendidikan di pondok-

pondok, penyebaran dan sosialisasi bahasa Thai, pengurangan penggunaan bahasa 

Melayu, dll. Ini dalam kaca mata pemerintah dilakukan, antara lain dengan 

pertimbangan bahwa perbedaan bahasa dan budaya sangat memperlambat dan bahkan 

menghambat interaksi dan sosialisasi program program pemerintah di kalangan 

Melayu Muslim, yang nota bene juga warga negara Thai. Khusus dalam hal pondok, 

pemerinah Thai tampaknya memang merasa khawatir lembaga tersebut akan menjadi 

semacam lembaga politis yang diorientasikan untuk memperkuat loyalitas etnis 

(Melayu). Selain itu pemerintah menganggap bahwa sistem pendidikan di pondok 

tidak memenuhi standar modern, dan pendidikan yang diberikannya “bermutu 

rendah”. Tidak heran, jika kebijakan pemerintah di bidang pendidikan ini banyak juga 

diarahkan untuk “mendesak” pendidikan pondok untuk diubah menjadi semacam “ 

Sekolah Islam Swasta yang mengajarkan Islam” saja. 

 Apalagi dalam kaitannya dengan institusi pondok, yang sejak awal 

telah menjadi simbol ke-Islaman dan ke-Melayuan, dan bahkan telah menjadi 

semacam tempat perlindungan budaya golongan Muslim Melayu, para elit Muslim 

Melayu merasa khawatir pada akhirnya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan 

pendidikan tersebut akan secara perlahan meminggirkan keberadaan dan peranannya 

yang sejauh ini sudah dianggap berhasil dalam proses transmisi keilmuan Islam 

tradisional, dan transformasi sosial massyarakat. 

 Kekhawatiran masyarakat Muslim Melayu Patani ini tampaknya tidak 

terlalu berlebihan, mengingat sistem pendidikan umumnya diyakini memiliki satu 



 

peranan penting, sosialisasi. Sistem pendidikan akan membantu mensosialisasikan 

pesan-pesan kebudayaan, nilai-nilai, dan ideologi-ideologi tertentu, sehingga setiap 

orang yang terlibat di dalamnya akan terpengaruh oleh pesan-pesan yang dibawanya 

tersebut. Selain itu, masyarakat Melayu-Muslim Patani tampaknya juga khawatir 

akan munculnya tantangan terhadap legitimasi sistem pendidikan tradisional yang 

sejauh ini telah berhasil menghasilkan elit-elit lokal. Dengan berbagai kekhawatiran 

tersebut, wajar jika kemudian mereka memobilisasi dan mengorganisasi anggota 

kelompok etnisnya untuk semaksimal mungkin membendung usaha pemerintah Thai 

untuk menghegemini sistem pendidikan tradisonal di pondok. 

 

B. Saran 

Membaca skripsi ini sebenarnya tidak terlalu tebal ini, kita akan menjumpai 

pembahasan menarik yang berbeda dengan beberapa buku atau beberapa karya 

lainnya tentang Pendidikan Islam di Patani Selatan Thailand, karena sebuah karya 

skripsi ini data-data yang diperoleh sangat kurang. 

Kemudian, penulis dan  generasi intelektual Patani semua bahwa perhatianlah 

atas pertumbuhan tradisi dan lembaga-lembaga Islam di kalangan Muslim Patani 

pada periode awal, karena masih jarang dilakukan. 

Akhirnya , sebagai khazanah keilmuan, karya ini sangat layak untuk dibaca , 

apalagi sejauh ini penulis tentang Pendidikan Islam di Patani masih terasa belum 

maksimal, dan “belum ada apa-apanya” dibanding kejayaan tradisi intelektual Islam 

yang pernah diraihnya.dan memberi kesempatan kepada penulis lain yang ingin 



 

mengangkat tentang Pendidikan Islam di patani selatan thailand. Karena dengan kritik 

dan saran yang membangun, diharapkan dalam penulis pendidikan Islam di Patani 

menjadi sempurna dengan masukan-masukan, ide-ide baru serta didukung dengan 

data-data yang lebih banyak lagi.  
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