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  ABSTRAK 

Mubarok، Khusnil. 2015. Problematika Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Islam Phattana Wittaya Yala Thailand. Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi Dr. Mamluatul Hasanah، M.Pd 

 

Pendidikan tidak terlepas dari masalah yang terjadi didalamnya. Masalah 

dalam pendidikan tidak muncul dari satu aspek saja. Negara Thailand merupakan 

salah satu negara di Asia Tenggara yang sebagian besar beragama budha. 

Keadaan tiga wilayah di thailand selatan terkenal rawan dan tidak aman. Padahal 

sekolah membutuhkan tempat yang aman، maka bagaimana keadaan pendidikan 

agama islam disana dan masalah-masalah yang ada. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan keadaan pendidikan 

agama islam di Sekolah Islam Phattana Wittaya Yala Thailand  (2) 

mendeskripsikan problematika pendidikan agama islam di Sekolah Islam Phattana 

Wittaya Yala Thailand. 

Untuk mencapai tujuan diatas، digunakan pendekatan penelitian kualitatif 

dengan jenis penelitian studi kasus. Informan primer yang terpilih ada tiga orang 

sedangkan metode untuk mengumpulkan data-data adalah dengan cara observasi، 

wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis kebenaran data digunakan 

analisis domain، analisis taksonomi dan analisis komponensial. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) keadaan pendidikan agama islam di 

sekolah islam phattana wittaya yala thailand memiliki konsep integrasi antara 

pendidikan akademik dan pendidikan islam dan memiliki 4 materi pokok yang 

kemudian dibagi menjadi cabang mata pelajaran, mata pelajaran wajib dari 

pemerintah tentang pendidikan agama islam ada 8 yaitu: alquran dan tafsir, fiqh, 

hadits, aqidah, sejarah, bahasa arab, bahasa melayu, akhlaq. Dasar ideal 

pendidikan agama islam adalah alquan dan hadits dan mengikuti imam syafi’I 

dalam fiqh, sedangkan dasar operasional adalah kurikulum pendidikan tahun 2546 

(tahun thailand) dan diperbarui tahun 2550 dari kementrian pendidikan thailand. 

Tujuan pendidikan agama islam di sekolah ini adalah mendidik dan mengajarkan 



ك

seorang muslim supaya menjadi negarawan yang baik dengan mempersiapkan 

jiwanya untuk kehidupan akhirat (2) Problematika pendidikan agama islam di 

sekolah phattana islam wittaya school adalah adanya perubahan kurikulum yang 

cepat, tidak adanya guru khusus yang ahli dalam bidang mata pelajaran bahasa 

melayu, guru lebih mementingkan buku pelajaran dari padakurikulum, keamanan 

didaerah sekitar sekolah tidak terjamin jadi ketikastatus keadaan rawan dan tidak 

aman maka pembelajaran di sekolah diliburkan, adanya masalah bahasa dalam 

pembelajaran peserta didik khususnya bahasa arab, problematika dalam sarana 

prasarana adalah proses penggunaannya seperti internet yang tidak bertanggung 

jawab, dan hubungan antara masyarakat dan sekolah terdapat kekurangan 

khususnya dalam modek hubungan edukatif karena hanya terjadi 2 kali dalam satu 

tahun akademik, ketika penerimaan siswa dan kelulusan saja. 

  

Kata kunci: Problematika، Pendidikan Agama Islam، Thailand 
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ABSTRACT 

Mubarok. Khusnil. 2015. The Problems of Islamic Education in Islamic 

School Phattana Wittaya Yala Thailand. Islamic Education Program، Faculty of 

Tarbiyah and Teacher Training، Maulana Malik Ibrahim State Islamic University، 

Malang. Advisor: Dr. Mamluatul Hasanah، M. Pd 

 

Education could not separates from problem that occurs in it. As we know 

the problems in education do not appear from one aspect only. Thailand is one of 

country in the Southeast Asia that mostly embrace the Buddhism religion. Those 

three regions in South Thailand are known well had a troubled and unsafety from 

conflict but Islamic Educations are many found out over there. In fact the schools 

need the safety place، then how the condition of Islamic Education and what kind 

of problems which would happened over there. 

The aims of this research are (1) describing the condition of Islamic 

Education in Islamic School Phattana Wittaya Yala Thailand and (2) describing 

the problems Islamic Education in Islamic School Phattana Wittaya Yala 

Thailand.   

In achievement the aims above، applied the qualitative research approach 

with the research design as case study. There are three chosen primary informant 

and the methods for collecting data are observation، interview and documentation. 

To analyze the data validation applied the domain analysis، taxonomy analysis 

and componential analysis.   

The results showed that (1) the state of Islamic religious education in 

Islamic schools Phattana Wittaya yala thailand have a concept of integration 

between academic education and Islamic education and has four principal material 

is then divided into branches of subjects, compulsory subjects of the government 

on Islamic religious education there 8 namely: the Quran and tafsir, fiqh, hadith, 

faith, history, Arabic, Malay language, morality. Ideal basic Islamic religious 

education is the Koran and the hadith and follow the Shafi'i fiqh, while its 

operational base is the education curriculum in 2546 (in Thailand) and updated in 

2550 from the Ministry of Education thailand. The purpose of Islamic religious 



م

education in this school is to educate and teach a Muslim in order to be a good 

statesman to prepare his soul to the afterlife (2) Problems of Islamic religious 

education in schools Phattana Islam Wittaya school is the curriculum changes fast, 

the absence of special teachers who are experts in the subject areas the Malay 

language, teachers are more concerned with textbooks from the curriculum, the 

security in the area surrounding the school is not guaranteed so ketikastatus state-

prone and unsafe then learning in schools were closed, the issue of language in 

education of students, especially Arabic, the problems in infrastructure is the 

process of internet usage as irresponsible, and the relationship between the 

community and the schools there is a lack in particular in relation modek 

instructive because it happened two times in an academic year, when enrollment 

and graduation only. 

 

Keyword: Problem، Islamic Education، Thailand. 
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1 Salam pak    

2 Salam    

3 

Sesuai janji kemaren pak  

saya mewancarai bapak 

tentang pendidikan agama 

islam di sekolahan ini pak 

   

4 Iya  silahkan    

5 

Bapak sebagai bagian dari 

pengurus jajaran seolahan  

menurut bapak bagaimana 

konsep keadaan pendidikan 

agama islam di Sekolah ini  

seperti apa? 

   

6 
Pendidikan Agama Islam 

disini didasarkan kepada 
W1.IL.6 

PAI berdasarkan 

Ma’had dan 

Keadaan 

Pendidikan 



Ma’had yang mengikuti dari 

dasar-dasar peraturan dari 

pemerintah kerajaan 

Thailand  

Peraturan 

Pemerinatah 

Agama Islam 

7 
Tolong  bisa dijelaskan lagi 

pak 
   

8 

Berarti Sekolah yang kita 

laksanakan disini adalah 

mengikuti kurikulum 

Akademik yang digabung 

dengan kurikulum Agama 

(Terpadu) 

W1.IL. 8 

Pelaksanaan 

pembelajaran di 

sekolah bersifat 

integrasi dari 

Akademik dan 

Agama 

Keadaan 

Pendidikan 

Agama Islam 

9 

Perbedaan apa yang 

mendasar dalam kurikulum 

akademik dan agama 

   

10 

Perbedaan kurikulum 

Akademik adalah digunakan 

pada sekolahan SD  SMP  

SMA sedangkan kalau 

Agama dimulai dari 

Raudhah  Ibtidai  

Muthawasith dan Tsanawi 

terakhir dari keduanya 

adalah Kuliah 

W1.IL.10 

Perbedaan 

penggunaan 

kurikulum 

Keadaan 

Pendidikan 

Agama Islam 

11 

Dasar-Dasar Pendidikan 

Agama Islam yang diadakan 

di sekolahan ini itu Apa? 

   

12 

Dasar Pendidikan Agama 

Islam yang telah 

dilaksanakan disini adalah 

dari peraturan menteri 

kerajaan 

W1.IL.12 

Dasar 

operasional PAI 

dari peraturan 

menteri kerajaan  

Keadaan 

Pendidikan 

Agama Islam 

13 
Tujuan Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah ini Apa? 
   

14 

Tujuan Pendidikan Agama 

Islam di sekolah ini  kami 

ingin agar semua pelajar 

(siswa-siswi) menjadi hamba 

yang taat kepada Allah SWT 

berdasarkan kepada Al-

Quran  Hadits  Sunnah  

Ulama’ dan Ijma 

W1.IL.14 

Tujuan PAI 

menjadikan 

pelajar yang taat 

kepada Allah 

SWT berdasar 

al-quran  hadits 

dan sunnah 

ulama dan ijma’ 

Keadaan 

Pendidikan 

Agama Islam 

15 
Berbicara mengenai pokok-

pokok pembelajaran 
   



Pendidikan Agama Islam di 

sekolahan ini itu apa saja? 

16 

Pokok-pokok pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam 

yang dilaksanakan oleh 

Ma’had Al-khoiryyah atau 

PIW (Pattana Islamic 

Wittaya) School berdasar 

kepada 8 Pokok 

pembelajaran yang khusus 

pada Pembelajaran Agama 

W1.IL.16 

8 Pokok 

pembelajaran 

PAI 

Keadaan 

Pendidikan 

Agama Islam 

17 

Bisa disebutkan nama mata 

pelajaran yang pokok 

tersebut pak 

   

18 

jadi 8 pokok pembelajaran 

ini adalah Mata Pelajaran 

dasar  setiap sekolah islam 

harus memiliki 8 mata 

pelajaran dasar ini  

diantaranya : Al-Quran  

Tafsir  Hadits  Aqidah  

Fiqh  Tarikh  Bahasa Arab  

Bahasa Melayu 

W1.IL.18 

8 mata pelajaran 

dasar ini  

diantaranya : Al-

Quran  Tafsir  

Hadits  Aqidah  

Fiqh  Tarikh  

Bahasa Arab  

Bahasa Melayu 

Keadaan 

Pendidikan 

Agama Islam 

19 

Berbicara mengenai 

problematika  Problematika 

Pendidikan Agama Islam 

secara umum disini seperti 

apa? 

   

20 

Masalah Pendidikan Agama 

Islam khususnya di Thailand 

ini kurikulum yang tidak 

tetap  

W1.IL.20 
Kurikulum tidak 

tetap 

Problematika 

Pendidikan 

Agama Islam 

21 Maksudnya pak    

22 

berarti kalau mengikuti 

pemerintah kerajaan  disini 

(Thailand) memakai sistem 

kementerian  jadi ketika ada 

pergantian cabinet menteri 

atau menteri itu sendiri atau 

bahkan raja kerajaan maka 

dipastikan kurikulum akan 

berubah mengikut sesuai 

W1.IL.22 

Perubahan 

kurikulum 

mengikuti 

pergantian 

menteri 

Problematika 

Pendidikan 

Agama Islam 



peraturan kementerian di 

setiap periodenya – 

kurikulum 

23 

Itu dari segi kurikulum  

kalau dari segi peserta didik 

bagaimana  pak? 

   

24 

Masalah murid yaitu 

berkenaan dengan masalah 

kurikulum tadi  apabila 

kurikulum sering diubah  

maka murid tidak terpusat 

dalam satu kurikulum saja 

tetapi malah bingung  

W1.IL.24 

Fokus peserta 

didik terganggu 

akibat perubahan 

kebijakan berupa 

kurikulum 

Problematika 

Pendidikan 

Agama Islam 

25 Bisa dicontohkan pak    

26 

seperti tentang kebijakan 

waktu belajar yang dahulu 

ditetapkan pada pukul jam 

08;00 pagi sampai 04;00 

sore  sekarang diubah 

berdasarkan kebijakan 

kementerian terbaru saat ini 

dengan pembelajaran 

sampai pada pukul 02;00 

sore saja  dengan maksud 

setelah jam 02;00 itu bukan 

berarti habis waktu belajar 

di sekolah tetapi setelah itu 

harus ada kegiatan yang 

bersifat extrakulikuler yang 

terpusat pada siswa sampai 

jam 04;00  jadi ketika 

pembelajaran dengan masa 

yang tidak cukup maka akan 

menimbulkan masalah 

W1.IL.26 

Kebijakan 

perubahan 

kurikulum 

mengenai 

peraturan waktu 

belajar siswa 

mengurangi jam 

mata pelajaran 

yang tidak cukup  

Problematika 

Pendidikan 

Agama Islam 

27 
Owh… iya  selain itu pak  

ada lagi.. 
   

28 
dan juga permasalahan ada 

di tempat  
W1.IL.28 

Tempat sekolah 

bermasalah 

Problematika 

Pendidikan 

Agama Islam 

29 Iya  bagaimana pak    



30 

Maksudnya di wilayah 

keamanannya  seperti ketika 

ada pendidikan yang ada di 

wilayah negara bukan 

swasta  ketika ada keadaan 

yang tidak aman seperti 

adanya bom atau tembak-

menembak  sering tutup 

langsung sekolah  dengan 

penutupan sekolah oleh 

kepala sekolah  pegawai 

tidak masuk dan tidak tahu 

sampai kapan akan dibuka 

lagi  pembelajarannya  

terkadang juga sampai 1 

semester (6 bulan) 

W1.IL.30 

Tempat sekolah 

sering terjadi hal 

yang tidak aman 

seperti ledakan 

bom  tembak-

menembak 

sehingga 

aktivitas sekolah 

terganggu 

Problematika 

Pendidikan 

Agama Islam 

31 

Kalau masalah problematika 

mengenai personalia 

pendidikan  seperti guru atau 

karyawan yang mengurusi 

khususnya pendidikan 

agama islam bagaimana 

pak?  

   

32 

Masalah personalia 

pendidikan khususnya 

mengenai guru karena 

lembaga pendidikan di 

negara Thailand dibawah 

kementerian pendidikan itu 

dibagi menjadi 2  satu 

sekolah pemerintah kedua 

sekolah swasta  jadi kalau 

jalur pemerintah itu 

dibawah naungan 

Shophotho  adapun seperti 

sekolah agama berada 

dibawah tanggung jawab 

Shocho.begitu pula sekolah 

yang memiliki 2 kurikulum 

akademik dan agama tadi 

dibawah naungan Shocho  

W1.IL.32 

Kementrian 

Pendidikan 

Thailand terbagi 

menjadi 2 

bagian. 

Keadaan 

Pendidikan 

Agama Islam 



33 Owh begitu  iya    

34 

jadi yang jadi 

permasalahannya dibawah 

Shophotho adalah dilihat 

dari sudut pandang sekolah 

negeri guru yang bertugas 

disitu adalah langsung 

pegawai kerajaan  

sedangkan guru yang 

bertugas dibawah Shocho 

adalah ada yang sebagian 

menjadi pegawai ada yang 

sebagian guru dari sekolah 

(pegawai dari sekolah 

swasta)  berarti pegawai 

dari Shocho tadi digaji oleh 

sekolahan  tetapi memang 

gajinya dapat dari kerajaan  

ya bedanya dengan 

Shophoto itu langsung 

masuk ke pegawai guru  

sedangkan Shocho itu 

mendapatkan bantuan dari 

kerajaan itu berdasarkan 

jumlah anggota murid di 

sekolahan   

W1.IL.34 

Perbedaan 

dibawah 

naungan satu 

dan yang lain 

diantaranya 

adalah 

pemberian 

anggaran 

sekolah dan 

pemberian gaji 

guru sekolah  

Problematika 

Pendidikan 

Agama Islam 

35 Em  iya    

36 

contohnya sekolahan ini ada 

murid 700  jika pemerintah 

memberikan bantuan 12.000 

per anak  maka akan 

menjadi 8.400.000 dengan 

masa 1 tahun tersebut untuk 

semua gaji guru  pegawai  

peralatan dan juga lain-lain 

semua.maka dari itu apabila 

kekurangan biaya sulit bagi 

lembaga pendidikan 

swasta.untuk menjamin 

profesionalisme guru 

W1.IL.36 

Pembatasan 

anggaran 

sekolah menjadi 

sebab sulit 

terjaminnya 

profesionalisme 

guru 

Problematika 

Pendidikan 

Agama Islam 



37 

Sangat jelas sekali ya  

masalah mengenai 

personalia sekolah   

   

38 

satu masalah yang lain  

apabila ada guru atau 

pegawai yang sudah ingin 

menjadi PNS atau sudah 

selesai yang kerjanya 

sampai 60 tahun، dan 

apabila ada penambahan 

guru yang baru، maka 

diadakan tes dari calon-

calon yang baru،berarti 

guru dari sekolahan kita 

seperti sekolahan dibawah 

naungan Shocho inilah yang 

daftar kemudian mendaftar 

menjadi PNS. 

W1.IL.38 

Perpindahan 

Status Guru 

yang cepat 

sedangkan 

anggaran tetap. 

Problematika 

Pendidikan 

Agama Islam 

39 

Emz  berganti ke masalah 

pendidikan agama islam dari 

segi sarana prasarana 

pembelajaran pak  

bagaimana di sekolah ini? 

   

40 

Adapun masalah sarana dan 

prasatrana  sudah cukup 

dan bangunan juga masih 

bertingkat-tingkat dan 

dikiranya masih cukup 

ruang kelas. Dikira tidak 

ada problem 

W1.IL.40 
Sarana prasarana 

sekolah baik 

Problematika 

Pendidikan 

Agama Islam 

41 

Mengenai hubungan dengan 

masyarakat  bagaimana di 

sekolah ini  pak? 

   

42 

Adapun hubungan dengan 

masyarakat  sering 

sekolahan kita mengadakan 

kegiatan seperti kegiatan 

asyura  mauled nabi  asyura 

dll  kami sering 

mengundang masyarakat 

disekitarnya khususnya di 

kota ini  kota lam maid an 

W1.IL.42 

Hubungan 

dengan 

masyarakat 

dilakukan 

dengan kegiatan 

perayaan  

Problematika 

Pendidikan 

Agama Islam 



juga tokoh-tokoh sekitar  

dan juga pegawai dari 

sekolahan Shocho dan 

Shophotho dan juga dari 

pemerintah  seperti polisi 

tentara dan juga yang lain 

43 

Terakhir pak  mungkin ada 

yang ingin disampaikan 

sebagai pesan dan kesan 

untuk pendidikan agama 

islam disini. 

   

44 

Masalah pendidikan di 3 

wilayah Thailand  

khususnya di sekolah ini dan 

untuk pelajar dari negara 

lain seperti Indonesia yang 

kesini  khususnya bagi 

pelajar kita untuk dalam 

rangka melanjutkan ke 

tingkat universitas  yang 

kami perlukan dari segi 

uang SPP atau perkulihan  

karena itu juga termasuk 

problem dalam pendidikan 

agama islam  karena itulah 

salah satu hal yang kami 

perlukan. 

W1.IL.43 

Masalah 

pendidikan 

agama islam 

bagi pelajar 

adalah 

kurangnya 

pendidikan 

tingkat lanjut ke 

universitas 

Problematika 

Pendidikan 

Agama Islam 

45 
Iya  pak  saya sampaikan ke 

kampus in sya Allah. 
   

46 

dan kami juga berterima 

kasih  untuk UIN malang 

yang membantu mengajar 

kita disini meskipun dalam 

waktu yang sedikit saja yaitu 

satu bulan 
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S – 1 Universitas Rajhbath Yala 

S – 2 Univeritas Taksin Songkla 

S – 3 Universitas Pathungthani Bangkok 

 

     

1 

Ingin bertanya tentang 

problematika pendidikan 

agama islam  masalah 

pendidikan agama islam  

kan disini ada pendidikan 

akademik dan agama islam 

   

2 Akademik dan Agama  W2.SH.2 

Terdapat 2 

pendidikan 

disekolah 

Akademik dan 

Agama  

Keadaan 

Pendidikan  

Agama Islam 

3 Kalau akademik kan sendiri     



agama juga sendiri juga  ada 

masalah kah dalam 

pendidikan agama?  

4 

Sekolah ini  memiliki 

peraturan bagi lulusan 

Akademik harus mengajar 

akademik  dan untuk lulusan 

universitas Agama maka 

khusus mengajar agama 

saja  dan jika dikaitkan 

dengan lama belajar maka 

tidak ada masalah. Maka 

dari itu guru Akademik 

tidak boleh mengajar 

agama  dan guru agama 

tidak boleh mengajar 

akademik  karena mereka 

berbeda keahlian 

W2.SH.4 

Peraturan 

sekolah، lulusan 

agama mengajar 

agama – lulusan 

akademik 

mengajar 

akademik 

Keadaan 

Pendidikan  

Agama Islam 

5 

Untuk buku  ustadz  buku 

agama disini kan berbahasa 

arab  apa tidak menyulitkan 

peserta didik 

   

6 

Buku disini ada bahasa 

arab dan ada bahasa 

melayu dan juga ada 

bahasa rumi   

W2.SH.6 

Bentuk buku 

pembelajaran 

siswa dan murid 

memakai bahasa 

arab، melayu 

dan thai 

Keadaan 

Pendidikan  

Agama Islam 

7 Owh… begitu    

8 

itu telah dikeluarkan dari 

peraturan pemerintah 

kerajaan yang menjelaskan 

bahwa ada 8 mata 

pelajaran dan juga 

kurikulum yang sudah 

ditetapkan oleh kerajaan  

dan jika kita tidak 

mengambil buku paket yang 

telah diberikan kepada 

sekolah itu boleh  asal tetap 

dalam koridor mengikuti 

kurikulum yang telah 

W2.SH.8 

8 Pokok 

pelajaran yang 

diwajibkan 

pemerintah 

Keadaan 

Pendidikan  

Agama Islam 



ditetapkan dan menteri 

pelajaran 

9 Begitu    

10 

Akademik pun sama harus 

mengikuti muqorror yang 

ditentukan. 

W2.SH.10 

Pendidikan 

akademik harus 

mengikuti 

kurikulum 

Keadaan 

Pendidikan  

Agama Islam 

11 
Muqorror itu semacam 

kurikulum ya ustadz 
   

12 
Iya itu kurikulum  semacam 

itu 
   

13 

Kurikulum dalam 

pendidikan agama islam itu 

sudah diperbaruhi berapa 

kali ustadz 

   

14 

Sekarang ini sedang dalam 

keadaan memperbarui 

kurikulum baru atau 

menyesuaikan… 

W2.SH.14 
Kurikulum 

sedang dipebarui 

Keadaan 

Pendidikan  

Agama Islam 

15 

Tidak membuat kesulitan 

kah bagi para guru-guru 

yang seiring pergantian 

kurikulum 

   

16 

Kurikulum baru ini ini 

setiap guru dalam mata 

pelajaran dari 8 jurusan 

mata pelajaran  guru 

berkumpul  maka guru akan 

berdiskusi untuk 

mengembangkan kurikulum 

baru dalam bentuk rencana 

pembelajaran 

W2.SH.16 

Penetapan 

rencana 

pembelajaran 

berdasarkan 

diskusi antar 

guru dengan 

dasar kurikulum 

Keadaan 

Pendidikan  

Agama Islam 

17 

Kalau dari agama biasanya 

guru akademik gajinya 

banyak  kalau gaji guru 

agama sedikit  bagaimana 

kalau disini ustadz? 

   

18 

Gaji antara guru akademik 

dan agama disini sama  

yang membedakan hanya 

masa kerja  jika masa kerja 

guru tersebut lama maka 

W2.SH.18 

Besar tidaknya 

jumlah gaji 

ditentukan oleh 

masa kerja 

bukan perbedaan 

mata pelajaran 

Problematika 

Pendidikan  

Agama Islam 



akan mendapatkan kenaikan 

gaji 

yang diampu 

19 
Bantuan dari pemerintah 

kerajaan ada ustadz 
   

20 
Bantuan dari pemerintah 

kerajaan ada 
W2.SH.20 

Sekolah 

mendapatkan 

bantuan dari 

pemerintah 

Problematika 

Pendidikan  

Agama Islam 

21 

Kalau hubungan dengan 

masyarakat bagaimana 

ustadz 

   

22 

Hubungan dengan 

masyarakat baik  yang 

mana jika kita ada acara 

sering kita mengundang 

masyarakat untuk 

berkumpul disekolahan 

menghadiri acara tersebut  

yang mana akhir-akhir ini 

kita mengadakan acara 

mauled nabi kemaren. Yang 

mana acara mauled 

kemaren itu mendapatkan 

bantuan dari kerajaan 

sebesar 55.000 Bath  

berapa Ruppiah Indonesia 

itu 

W2.SH.22 

Bentuk 

hubungan 

dengan 

masyarakat 

sekitar dengan 

perayaan maulid 

nabi dengan 

anggran dari 

pemerintah 

kerajaan 

Problematika 

Pendidikan  

Agama Islam 

23 
Hehehe  banyak ustadz 

(Indonesia Rp. 22.000.000) 
   

24 Hehehe…    

25 

Semacam membuat 

proposal atau bagaimana 

ustadz… 

   

26 

itu uang dari kerajaan yang 

diberikan kepada kita  

(anggaran istilahnya) 

terserah kita dibuat acara 

seperti apa  lalu kita adakan 

acara mauled nabi tersebut 

   

27 

Kalau masalah sarana ruang 

kelas atau tempat guru  guru 

agama khususnya ustadz  

   



28 

Tapi guru kita cukup  Guru 

kita yang tidak ada yang 

profesi khusus bahasa 

melayu  

W2.SH.28 

Tidak ada guru 

ahli dalam mata 

pelajaran bahasa 

melayu 

Problematika 

Pendidikan  

Agama Islam 

29 Emzzz     

30 

jika ada anak PKL yang 

kesini baik dari Malaysia 

dan Indonesia kita suruh 

mereka mengajar bahasa 

melayu  jadi disini belum 

ada yang lulusan murni 

bahasa melayu   

W2.SH.30 

Sekolah sering 

menjadi tempat 

PKL anak dari 

Indonesia dan 

Malaysia 

Problematika 

Pendidikan  

Agama Islam 

31 Owh…    

32 

Dulu kita ada  tetapi 

sekarang sudah keluar dari 

sini dan mengajar di 

University (menjadi dosen)  

sebenarnya sebagian guru 

bisa dan mahir bahasa 

melayu tapi untuk 

profesionalisme guru maka 

diperlukan lulusan yang 

bahasa melayu juga 

   

33 

Kalau di peserta didik 

ustadz  ada masalah kan 

disitu 

   

34 

Ada  pasti ada masalah  

pelajar yang malah itu 

susah dan pelajar rajin itu 

mudah paham 

W2.SH.34 

Ada masalah 

dalam peserta 

didik 

Problematika 

Pendidikan  

Agama Islam 

35 

Saya pernah jumpa murid 

yang tidak paham sama 

sekali bahasa arab dia hanya 

paham bahasa thai  itu 

bagaimana ustadz 

   

36 

ada  dikarenakan orang tua  

ibu bapak seperti mereka 

berasal dari thailand utara 

asli dan mengajarkan 

mereka bahasa thai  karena 

W2.SH.36 

Permasalahan 

bahasa dari 

murid 

berdaraskan latar 

belakang orang 

tua 

Problematika 

Pendidikan  

Agama Islam 



disini sekolahan agama 

maka mereka kesulitan  

sebab di akademik di 

kerajaan tidak 

menggunakan bahasa arab 

dan melayu hanya 

menggunakan bahasa thai  

maka sedikit kesulitan jika 

menyesuaikan dengan 

keadaan sekolahan yang 

ada disini 

37 

Kalau menerima siswa itu 

bagaimana ustadz  ada tes 

atau kita lihat ijazah 

   

38 Boleh     

39 

Kalau tahun baru ada siswa 

datang ingin belajar disini 

bagaimana ustadz 

   

40 

Kalau ada yang ingin 

belajar disini ya  harus 

memiliki visa  tapi boleh lah 

   

41 

Kalau pelajar disini ada 

syahriyyah atau tidak 

ustadz  bayar bulanan 
   

42 

kalau pelajar disini yang 

ingin belajar disini mereka 

membayar satu semester 

tidak banyak hanya 230-400 

bath   

W2.SH.42 

Biaya peserta 

didik 

persemester 

92.000 – 

160.000 

Problematika 

Pendidikan  

Agama Islam 

43 Owh  begitu    

44 

untuk yang tinggal di 

asrama maka dikenakan 

biaya tambahan 350 bath  

berapa rupiah itu? Juta 

W2.SH.44 

Tambahan biaya 

untuk yang 

tinggal di 

Asrama 140.000 

Problematika 

Pendidikan  

Agama Islam 

45 

Tidak sampai  mungkin 

ratusan ribu  murah ustadz  

yang terakhir nasehat ustadz 

untuk guru dan murid-murid 

yang belajar agama 

   

46 
Semua pelajar itu harus 

ketika kita masih belajar 
   



harus mempunyai buku dan 

membacanya  belajar  

ketika selesai dari 

sekolahan  dan jangan 

dibaca hanya saat ada 

dikelas da nada gurunya  

karena itu susah untuk 

dimengerti  hendaknya 

pelajar itu selalu membaca 

buku di rumah juga atau di 

asrama. Kepada guru dan 

pelajar  yang penting sekali 

yaitu ibu dan bapak  

nasehat mereka  dan jangan 

banyak bermain dari pada 

belajar. 

47 
Emz  kalau nasehat untuk 

gurunya ustadz 
   

48 

Kalau nasehat untuk guru-

guru dalam mengajar  yang 

pertama dan harus yaitu 

persiapan mengajar dan 

perencanaannya  dan mesti 

harus belajar melebihi 

murid  tidak hanya belajar 

dari 1 buku sumber belajar 

saja  tetapi harus dari 

berbagai sumber  karna 

satu sumber saja kurang 

mencukupi  harus kenal 

dengan pelajar satu persatu 

   

49 Terima kasih ustadz    

50 Ya ya iya    
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 24  

 

 

     

1 

Nak tanya tentang  konsep 

keadaan pendidikan agama 

islam di sekolah ini 

bagaimana? 

   

2 

iya  konsep pendidikan 

agama islam itu sama  saya 

rasa.  

   

3 Emz  iya  ustadz    

4 

Yaitu tadi berdasarkan 

kepada al-Quran dan al-

Hadits  tujuannya yaitu 

melahirkan pelajar yang 

muttaqin 

W3.SL.4 

Kosep dasar PAI 

di sekolah 

berdasar al-

Quran dan 

Hadits 

Keadaan 

Pendidikan 

Agama Islam 

5 

Mengenai dasar yang 

menjadi pendidikan agama 

islam ini diadakan disekolah 

ini itu apa  ustadz? 

   

6 

dasar pendidikan agama 

islam yaitu al-Quran dan al-

Hadits  serta disini 
W3.SL.6 

Dasar ideal PAI 

Al-Quran dan 

Hadits serta 

Keadaan 

Pendidikan 

Agama Islam 



mengikuti madzhab syafi’I  

yang ditambah dengan al-

Qiya dan al-ijma  juga dasar 

hukum disini dilindungi oleh 

pemerintah dalam segi 

penyelengaraan pendidikan 

agama islam  oleh karena 

itu semua kurikulum 

pendidikan agama islam 

yang kita pakai sekarang 

pasti melalui department 

pendidikan agama islam  

ada kurikulum pendidikan 

agama islam  tahun 2546 

diperbaiki tahun 2550  dan 

sedang dipakai sekarang  

begitupula dasar 

operasional 

menganut 

madzhab Syafi’i  

dalam 

operasional 

mengikuti 

kurikulum 

pendidikan dari 

pemerintah  

7 

Kemudian setelah ada dasar 

pasti ada tujuan dari 

pendidikan islam itu sendiri  

seperti apa ustadz  kalau 

disini  tujuan pendidikan 

agama islamnya 

   

8 

Tujuan pendidikan agama 

islam sebagaimana yang 

saya sebutkan tadi 

melahirkan pelajar yang 

beriman kepada Allah  

dapat beriman dan akhirnya 

menjadi orang yang 

muttaqien  dan dapat 

berkhidmat kepada pribadi 

artinya dapat mengamalkan 

ilmunya dan bermanfaat 

kepada masyarakat 

W3.SL.8 

Tujuan PAI 

melahirkan 

pelajar yang 

beriman kepada 

Allah  dapat 

beriman dan 

akhirnya 

menjadi orang 

yang muttaqien  

dan dapat 

berkhidmat 

Keadaan 

Pendidikan 

Agama Islam 

9 

Pendidikan agama islam itu 

kan memuat pokok-pokok 

mata pelajaran wajib  

ustadz  kalau di indonesia  

seperti quran hadits dll  

   



kalau disini bagaimana 

ustadz? 

10 

pokok-pokok pendidikan 

agama islam ada 8  alquran 

dan tafsir  fikih  hadits  

aqidah  tarikh  bahasa arab  

bahasa melayu  akhlak. Itu 

dan akan dipecahkan lagi  

karena tadi adalah mata 

pelajaran pokok (wajib) 

saja. Seperti al-Quran 

dipecahkan lagi ke 

balaghah  hadit dipecah ke 

mushtholahah  bahasa arab 

dipecah ke ilmu nahwu  

imla’ fikih dipecah juga 

kepada faraid 

W3.SL.10 

Pokok 

pembelajaran 

PAI ada 8 dan 

dicabangkan 

lagi. 

Keadaan 

Pendidikan 

Agama Islam 

11 

Berbica mengenai problem 

masalah dalam pendidikan 

agama islam disini 

bagaimana ustadz  kalau dari 

segi kurikulumnya 

   

12 

Kurikulum saya rasa yang 

pertama dari segi dasar 

pembelajaran itu bahasa 

Thailand. Padahal disisi 

penggunaan disini 

menggunakan bahasa Arab 

semua dalam proses belajar 

mengajar beserta juga 

pengaantar pelajar juga 

bahasa arab dan sering 

terjadi juga  guru mengajar 

tidak berpandu kepada 

kurikulum tetapi berpandu 

kepada buku  artinya 

dimungkinkan buku yang 

terlambat melakukan 

pembaharuan  atau guru 

yang salah dalam 

merencanakan 

pembelajaran 

W3.SL.12 

Masalah PAI 

terkait 

kurikulum 

adalah dalam 

segi bahasa dan 

cara mengajar 

guru. 

Problematika 

Pendidikan 

Agama Islam 



13 
Masalah dalam murid 

ustadz? bagaimana 
   

14 

masalah dalam murid  yaitu 

kurangnya dalam segi 

bahasa  yaitu bahasa arab 

dan bahasa melayu  kalau 

bahasa thai itu tidak ada 

masalah karena basic 

mereka disitu 

   

15 

Kalau dalam personalia 

seperti guru bagaimana 

ustadz. Masalah yang 

dihadapi apa 

   

16 

Kalau guru  masalah 

umumnya disini tidak 

adanya ijazah keguruan  

atau ilmu keguruan. Kalau 

istilah Thailand sekarang 

kalau ingin mengajar 

diharuskan ada ijazah 

keguruan  seperti belajar 1 

tahun lebih  istilahnya pasti 

belajar tersendirilah 

W3.SL.16 

Masalah guru 

yang masih ada 

belum 

mempunyai 

ijazah mengajar 

Problematika 

Pendidikan 

Agama Islam 

17 

Kalau dalam sarana 

pembelajaran agama 

bagaimana ustadz  seperti 

ruang kelas atau yang 

lainnya 

   

18 
Ruang kelas baik disini tidak 

ada massalah 
   

19 
Kalau hubungan dengan 

masyarakat ustadz 
   

20 

Dalam hubungan 

masyarakat disini baik  

karena disini adalah 

awalnya adalah pondok 

pesantren yang awalnya 

belajar pada kitab-kitab 

lama dan belajar sholat  

santri-santri tinggal disini  

dan berubah menjadi 

sekolahan  tetapi hubungan 

W3.SL.20 

Hubungan 

dengan 

mayarakat 

terjalin dengan 

baik terlebih 

dalam hubungan 

kultural dan 

budaya 

Problematika 

Pendidikan 

Agama Islam 



dengan masyarakat masih 

terjalin dengan baik  karena 

sangat dibutuhkan bantuan 

dari masyarakat  sekolah 

tidak ada tanpa masyarakat. 

Sarana semua ini adalah 

bantuan dari pemerintah 

yang mana bantuan tersebut 

dihitung dari jumlah pelajar 

yang belajar disekolahan 

ini  jika jumlah pelajar 

banyak maka bantuan uang 

juga banyak  tapi disini 

masyarakat pasti 

berhubungan dengan baik 

dengan masyarakat  kita 

harus berhubungan baik 

dengan masyarakat  sekolah 

tidak dapat hidup tanpa 

masyarakat. Begitu juga 

sebaliknya 

21 

Kalau ustadz inginnya ke 

depan pendidikan agama itu 

bagaimana ustadz 

   

22 

saya ingin pendidikan 

agama islam ini menjadi 

pendidikan yang utama 

karena pendidikan agama 

islam ini menjadi asas 

sebagai seseorang yang 

beragama islam. Dia 

mempunyai 2 alat yaitu 

dunia dan akhirat  yang 

mana agar pendidikan 

agama diutamakan  supaya 

mempunyai dua 

kebahagiaan sebagaimana 

dalam doa  robbana atina 

fidunya hasanah wa fil 

akhirati hasanah barang 

siapa yang ingin dunia maka 

dengan ilmu  barang siapa 

yang ingin akhirat maka 

   



dengan ilmu dan 

barangsiapa yang ingin 

keduanya maka dengan ilmu 

juga 

23 

Ustadz  kalau buku yang tadi 

di siswa-siswa itu kan 

menggunakan bahasa arab 

full  apakah tidak 

menyulitkan siswa kah? 

   

24 

Buku yang menggunakan 

bahasa arab  jika saya 

mengatakan 100% pelajar 

tidak menguasai maka tidak 

juga  ada siswa-siswi yang 

mampu menguasai bahasa 

arab  seperti para guru yang 

menggunakan bahasa arab 

dalam pembelajarannya itu 

baik  karena disini menurut 

saya kalau mulai dari awal 

bahasa arab dididik 

menggunakan bahasa arab  

dan bisa diterjemahkan 

bahasa melayu  kalau tidak 

mengerti diterjemahkan 

bahasa thai  tidak baik 

belajar bahasa 

menggunakan terjemahan   

   

25 Emz  iya ustadz     

26 

oleh karena itu kami 

menggunakan ini supaya 

mempermudah pelajar yang 

akan melanjutkan ke 

universitas khususnya 

beasiswa luar negeri seperti 

beasisiwa timur-timur  tapi 

menurut saya yang penting 

dalam pelajaran dan 

pembelajaran para siswa itu 

faham dan mengerti apa 

yang kita sampaikan  tidak 

   



apa-apa ketika saat itu 

bahasa arab tidak 

diutamakan tetapi setelah 

lulus mungkin ini akan 

membantu mereka 

27 

Bagaimana pendapat ustadz 

tentang gaji guru yang tidak 

sama dengan guru akademik 

atau sekolah kerajaan 

   

28 

Apa ini  jumlah guru dan 

gaji guru agama ini tidak 

diresmikan oleh kerajaan  

jadi ketika guru agama 

keluar dari mengajar 

(pension) maka dia tidak 

akan mendapatkan 

tunjangan dari pemerintah 

atau gaji lagi  jadi kalau 

guru agama ukurannya 

kalau mengajar dapat uang  

kalau sudah tidak mengajar 

ya tidak dapat. Ya seperti 

itu  tetapi kalau guru 

kerajaan akan ada meskipun 

tidak mengajar  tetapi disini 

jiwa untuk berkhidmat untuk 

agama itu masih sangat 

kuat. Kalau anda lihat 

seperti masjid-masjid 

khususnya diwilayah 

Thailand selatan yang 

besar-besar itu tidak 

mendapatkan bantuan sama 

sekali dari kerajaan  semua 

bantuan dari masyarakat 

muslim itu sendiri  

pemerintah kerajaan lihat 

bangunan itu heran  

W3.SL.28 

Perbedaan gaji 

guru kerajaan 

dan swasta 

Problematika 

Pendidikan 

Agama Islam 

29 Iya  iya saya pernah lihat …    

30 

Dr. Aly Hasyimi … saya 

dulu pernah ke patani  

belajar sholat. Dan banyak 

   



lulusan belajar dari makkah  

begitu pula banyak orang 

yang mengajar di makah 

dan madinah  saya tidak 

tahu di Indonesia 

pendidikan agama islam 

resmi atau tidak  

31 Resmi  resmi..    

32 

tapi kalau dibandingkan 

dengan negara kamboja 

sudah berbeda lagi  guru 

malah tidak digaji  oke ada 

lagi 

   

33 Sudah ustadz  terima kasih    
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