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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Thailand (Muangthai) adalah salah satu negara yang terletak di Asia 

Tenggara dan termasuk anggota Association of South East Asian Nations 

(ASEAN). Pemerintahnya berbentuk kerajaan yang terdiri dari 77 propinsi 

dengan jumlah penduduk 75 juta jiwa. Wilayah Thailand bagian selatan banyak 

dihuni oleh umat Islam. Jumlah mereka adalah 2,3 juta atau sekitar 4% dari 

seluruh penduduk Thailand. Wilayah yang banyak dihuni umat Islam ini meliputi 

Pattani, Yala, Narathiwat, dan Satun. Mereka mempunyai budaya sendiri jika 

dibandingkan dengan penduduk Thailand di wilayah lain yang mayoritas 

beragama Budha.
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Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga 

mengimani ajaran agama Islam dan dibarengi dengan tuntunan untuk 

menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antara 

beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. 
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Bidang studi administrasi pendidikan di negara yang sedang berkembang 

dapat dikatakan masih baru. Di negara-negara yang sudah maju, administrasi 

pendidikan berkembang sejak pertengahan pertama abad ke-20. 

Thailand salah satu negara yang sedang berkembang, memperkenalkan 

administrasi pendidikan dalam penyelenggaraan dan pengembangan 

pendidikan,dan Meningkatnya  ilmu pengetahuan serta teknologi diiringi dengan 

persaingan dan tantangan di era globalisasi mengharuskan lembaga pendidikan 

atau perguruan tinggi meningkatkan mutu sehingga dapat membina generasi-

generasi sesuai dengan tuntutan zaman dan masyarakat. Dengan demikian, 

generasi tersebut mampu mendinamisir kehidupan menuju kondisi yang lebih 

kondusif serta bersikap kritis yang merupakan salah satu aspek penting dalam 

kehidupan bermasyarakat.  

Pengembangan sumber daya manusia perlu mendapat perhatian yang lebih 

serius supaya dapat membangun dan mendidik peserta didik yang berkualitas dan 

profesional yang sangat dibutuhkan pada masa kini. Kemajuan suatu bangsa 

ditentukan oleh tingkat pendidikan. Watak, kecerdasan, kemampuan dan 

kemajuan bangsa di masa mendatang ditentukan oleh pendidikan yang diberikan 

sekarang. Oleh karena itu, untuk menghasilkan anak didik yang berkualitas ini 

dapat dibentuk dalam lembaga pendidikan Islam. 

Administrasi pendidikan sebagai salah satu pendukung suksesnya 

pendidikan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mengembangkan 
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kualitas sumber daya manusia dalam masyarakat Islam di Thailand pada masa 

kini.
2
 Pada tahap pembangunan pendidikan yang sedang berkembang seperti 

sekarang ini seharusnya sudah ada konsep administrasi dan manajemen 

pendidikan sekolah, agar lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan institusi. 

Umumnya kepala sekolah tidak pernah mendapat pendidikan tentang kekepala 

sekolahan. Jadi menerapkan administrasi dan mengelolaan pendidikan di sekolah 

menurut konsep tradisional. 

Kualitas lembaga pendidikan Islam di Thailand pada umumnya masih 

rendah mutunya, maka diperlukan perhatian yang serius terhadap lembaga 

pendidikan tersebut, pada tingkat pelaksanaan di lembaga pendidikan Islam 

senantiasa dihadapkan pada keterbatasan sumberdaya, baik  dana, sarana dan 

prasarana yang mendukung dan menunjang pelaksanaan. Perhatian pemerintah 

terhadap lembaga pendidikan Islam di Thailand sebenarnya sudah banyak, 

misalnya dengan memberi bantuan dana, sarana dan prasarana, dan sebagainya, 

namun belum juga memadai dan meningkatkan perkembangan pendidikan.
3
 

Menurut Zakiyah Daradjat Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha 

untuk membina dan mengasah peserta didik agar senantiasa dapat memahami 

ajaran Islam secara menyeluruh, selanjutnya yang tidak kalah penting menghayati 
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tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkannya serta menjadikan Islam 

sebagai pandangan hidup.
4
 

Ada hal lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pendidikan yaitu sistem 

administrasi personal yang baik agar dapat membentuk kerjasama dalam 

kelompok guna mencapai tujuan lembaga pendidikan masing-masing. Konsep 

pengelolaan personal sekolah pada lembaga pendidikan Islam di Thailand dapat 

dibagi menjadi tiga sistem, diantaranya sistem tradisional, semi modern dan 

modern. Pada umumnya cara pengelolaan personal di lembaga pendidikan Islam 

di Thailand selatan masih dilakukan secara tradisional. 

Di masyarakat tradisional berlaku apa yang di kenal dengan istilah sistem 

keluarga (extended family system) berbeda dengan masyarakat maju, di negara-

negara yang sudah maju di mana norma-norma kehidupan seseorang didasarkan 

pada (nucleus family system).
5
 Keputusan-keputusan seleksi atau penepatannya 

dipengaruhi oleh etika, walaupun kualitas rendah namun jika orang yang 

bersangkutan mempunyai hubungan baik dengan penentu kebijakan akan lebih 

mudah masuknya daripada yang berkualitas lebih tinggi namun tidak begitu dekat 

hubungannya dengan penentu kebijakan. 

Alasannya ada bermacam-macam, dapat dicari, dilihat dan dinalar, banyak 

standar-standar etis dilanggar, maka banyak tenaga guru yang tidak tepat dengan 

tugasnya dan kepala sekolah kurang memberi kesempatan pada guru untuk 
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memberikan pendapat dan berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya, selain 

hanya mengikuti, mematuhi kepada perintah-perintah yang telah ditetapkan oleh 

kepala sekolah tersebut,  ini menjadikan lembaga pendidikan menjadi kaku, tidak 

berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini mempengaruhi 

perkembangan pendidikan Islam pada umumnya. Walaupun secara konsep 

dikatakan bahwa personalia pendidikan merupakan kunci keberhasilan 

pendidikan, kenyataannya kurang mendapat perhatian dari para manajer. 

Rapat kerja, seminar, dan diskusi tentang pendidikan sebagian besar hanya 

membahas kurikulum saja terutama tentang proses belajar mengajar. Namun 

bagaimana caranya agar proses belajar mengajar yang dihasilkan oleh seminar itu 

dapat dilaksanakan oleh guru-guru tidak pernah diperhatikan. Ini rupanya yang 

menjadi penyebab kegagalan inovasi dalam proses belajar mengajar (Made 

Pidarta,1988:118). Oleh karena itu sudah selayaknya para manajer pendidikan 

memberikan perhatiannya kepada personalia yang sama besarnya dengan 

kurikulum, teknik dan kepada subsistem manajemen yang lainnya demi 

tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.
6
  

Ma’had Sasnasuksa (Sayap)  Pattani Thailand selatan adalah salah satu 

lembaga pendidikan yang sudah diakui oleh Negara. Ma’had sasnasuksa (Sayap) 

terletak di wilayah Pattani Selatan Thailand. Pada asalnya Ma’had المدرسةاالصالحية 

atau sekolah Sasnasuksa Sayap terkenal di atas nama “Pondok Sayap” yang telah 

didirikan oleh To’guru Kyai H. Muhammad shaleh. Sistem mengajar di pondok 
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pada masa itu KH.Muhammad shaleh mengajar kitab tua dan al-Qur’an di atas 

masjid dengan cara yang sederhana. Pelaksanaan sistem pendidikan di sekolah 

Sasnasuksa (Sayap)  pada masa kini terdiri dari pendidikan agama dan umumnya 

yang dijalankan di bawah satu atap, namun pengelolaannya berjalan secara 

dualisme yaitu dalam satu sekolah mempunyai dua administrasi, dua kelompok 

tenaga edukatif,dua jenis kurikulum dan dua tujuan bagi siswa yang sama.
7
 

Dengan keinginan pemerintah untuk merubah status pondok menjadi 

sekolah pendidikan agama Islam dengan berbagai ketentuan yang telah 

ditetapkan, berangkat dari suatu pertimbangan bahwa memang keberadaan 

pondok sebagai institusi pengajaran pengetahuan keagamaan, namun kalau dilihat 

dari segi pengembangan sumber daya manusia secara umum masih kurang dalam 

tahapan realisasinya. 

Dari latar belakang masalah dan gejala-gejala di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peranan Administrasi 

Pendidikan terhadap Perkembangan Pendidikan Islam di Ma’had Sasnasuksa 

(Sayap) Pattani Thailand Selatan” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, masalah dalam dunia 

pendidikan saat ini terletak pada peningkatan kualitas lulusan agar memenuhi 

kesiapannya, dengan memperbaiki kurikulum, melengkapi sarana dan prasarana, 

fasilitas sekolah dan sebagainya. Faktor lain yang berkaitan salah satunya adalah 
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sistem administrasi pendidikan di lembaga pendidikan Islam, untuk mencapai 

tujuan pendidikan secara efektif dan efisien diperlukan sistem administrasi yang 

baik. 

Dari uraian di atas dapat dirumuskan masalah utama dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana peranan administrasi pendidikan sekolah terhadap 

perkembangan pendidikan Islam yang diterapkan di lembaga pendidikan 

Islam Ma’had Sasnasuksa (Sayap) Pattani Thailand Selatan? 

2. Bagaimana sistem administrasi pendidikan sekolah yang diterapkan di 

Ma’had Sasnasuksa (Sayap) Pattani Thailand Selatan? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan memberikan 

informasi mengenai bagaimana administrasi pendidikan terhadap perkembangan 

pendidikan Islam di Ma’had Sasnasuksa (Sayap) Pattani Thailand Selatan. Adalah 

sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui peranan administrasi pendidikan sekolah terhadap 

perkembangan pendidikan Islam yang diterapkan di lembaga pendidikan 

Islam Ma’had Sasnasuksa (Sayap) Pattani Thailand Selatan. 

2. Untuk mengetahui sistem administrasi pendidikan sekolah yang 

diterapkan di Ma’had Sasnasuksa (Sayap) Pattani Thailand Selatan. 

D. Manfaat Penelitian 
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Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi pengelola 

lembaga pendidikan Islam, dalam menerapkan prinsip-prinsip administrasi 

dengan kesiapan anak didik menjadi anak bangsa yang berkualitas dan untuk 

meningkatkan kualitas administrasi pendidikan di lembaga pendidikan Islam 

swasta.  

 


