


ABSTRAK 
 
  
 Kondisi keagamaan masyarakat Pohonleban, Yaha, yala, Thailand Selatan cukup baik 
dan harmonis. Kehidupan keagamaannya semakin meningkat setelah berdirinya Majlis 
Keagamaan Islam Yala. Keberadaan majlis tersebut cukup membawa manfaat bagi 
masyarakat Ponohleban terutama di bidang kegiatan agama dan dakwah Islam.  
 
 Subyek penelitian ini diambil dari masyarakat Pohonleban dan pimpinan masyarakat 
nya, pimpinan pemerintahan, dan pengurus Pondok Pesantren Raudhah al-Ulum. Dan yang 
menjadi obyek penelitian  adalah aktivitas dakwah masyarakat Pohonleban. Teknik 
pengumpulan datanya melalui metode interview, metode observasi dan metode dokumentasi. 
Teknik analisa datanya menggunakan metode deskriptif analitik. 
 
 Aktivitas dakwah di Pondok Pesantren Raudhah al-Ulum, masjid Pohonleban dan  
Taman Kanak-kanak cukup berhasil dalam mengembangkan syi’ar Islam. Dalam 
melaksanakan program-programnya lembaga tersebut harus dihadapkan pada kendala yang 
menghadang yaitu jangkauannya kurang jauh, adanya tekanan penguasa yang beragama 
Budha akibat sikap keras umat Islam untuk Pondok Pesantren. Dengan kendala dan dukungan 
yang ada, lembaga tersebut terus mengupayakan perbaikan agar lebih mengaktifkan 
pelaksanaan kegiatan untuk mempersatukan umat Islam dan meningkatkan keimanan, 
ketaqwaan demi terealisasinya ajaran Islam di Pattani Thailand Selatan. 
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