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 َواَ ْكَمُل اْلُمْؤ ِمنِْيَن إِْيْمانًاأَْحَسنًُهُهْم ُخلُقًا

‘’Dan orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling 

baik akhlaknya’’. (HR.Ahmad)  



 

x 

PEDOMAN TRANSLITERASI 

ARAB-LATIN 
 

 

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 
0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 

 
I. Konsonan Tunggal 
 

HURUF 
ARAB NAMA HURUF LATIN NAMA 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 - Bā’ b ب

 - Tā t ت

 Sā ṡ s (dengan titik di atas) ث

 - Jīm j ج

 Hā’ ḥ h (dengan titik di bawah) ح

 - Khā’ kh خ

 - Dāl d د

 Zāl ż z (dengan titik di atas) ذ

 - Rā’ r ر

 - Zā’ z ز

 - Sīn s س

 - Syīn sy ش

 Sād ṣ s (dengan titik di bawah) ص

 Dād ḍ d (dengan titik di bawah) ض

 Tā’ ṭ t (dengan titik di bawah) ط

 Zā’ ẓ z (dengan titik di bawah) ظ

 Aīn ‘ koma terbalik ke atas‘ ع



 

xi 

HURUF 
ARAB NAMA HURUF LATIN NAMA 

 - Gaīn g غ

 - Fā’ f ف

 - Qāf q ق

 - Kāf k ك

 - Lām l ل

 - Mīm m م

 - Nūn n ن

 - Wāwu w و

 - Hā’ h ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 - Yā’ y ي

 

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
 

 ditulis muta’addidah متعددة

 ditulis ‘iddah عدة

 

III. Ta’ Marbūṭah di akhir kata 
 

1. Bila dimatikan tulis h 
 

 ditulis ḥikmah حكمة

 ditulis jizyah جزية

 

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya) 

 

2. Bila ta’ marbūṭah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 
terpisah, maka ditulis dengan h 

 



 

xii 

امة األولياءكر  ditulis karāmah al-auliyā’ 

 

3. Bila ta’ marbūṭah hidup atau dengan harakat, faṭḥah, kasrah dan ḍammah 
ditulis t 

  

 ditulis zakāt al-fiṭr زكاة الفطر
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ABSTRAK 
 

SINERGI PENGAWAS DAN KEPALA SEKOLAH DALAM 
MEMBENTUK KARAKTER GURU PAI DI SMA NEGERI 1 TELADAN 

YOGYAKARTA 
 
 

Yuni Hastariningsih 
NIM. 15913169 

 
Fungsi pengawas PAI dan kepala sekolah dalam membentuk guru PAI 

berkarakter salah satunya terletak pada pelaksanaan supervisi akademik. Fungsi ini 
akan menjadi lebih efektif apabila ada sinergi di antara keduanya. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui sinergi dan strategi pengawas PAI dan kepala sekolah 
dalam membentuk karakter guru PAI di SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. 
Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta dan kantor Pokjawas 
PAI Kota Yogyakarta dengan waktu penelitian selama tiga bulan, sejak Februari 
sampai dengan April tahun 2017. Sumber primer dalam penelitian ini adalah 
pengawas PAI yang membina SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta, kepala sekolah 
dan seluruh guru PAI di SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta. Sumber sekunder 
yaitu dokumen tentang profil pengawas PAI, wakil kepala sekolah dan guru PAI, 
dokumen program kerja pengawas, dan 7 siswa kelas X, XI, XII. Peneliti 
mendapatkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan langkah-
langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertama sinergi pengawas dan 
kepala sekolah dalam membentuk karakter guru PAI di SMA Negeri 1 Teladan 
Yogyakarta sudah ada, tapi karena faktor kesibukan, dll, belum begitu tampak, baru 
sekedar ada jalinan komunikasi, namun belum sampai tahap kesepakatan 
kerjasama, meskipun kedua pihak sudah menjalankan fungsinya masing-masing. 
Kedua, strategi Pengawas PAI dan kepala sekolah dalam membentuk karakter guru PAI di 
SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta adalah dengan keteladanan, kedisiplinan, penghargaan 
prestasi, dan pembiasaan. 

 

Kata Kunci: Sinergi, Pengawas, Kepala Sekolah, Karakter, Guru PAI  
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ABSTRACT 

 

THE SYNERGY OF SUPERVISOR AND HEAD OF SCHOOL IN 
SHAPING TEACHER CHARACTER OF PAI IN SMA NEGERI 1 

TELADAN YOGYAKARTA 
 
 

Yuni Hastariningsih 
Student Number. 15913169 

 

The synergy of PAI supervisor and principal in forming characterized PAI 
teachers by one of them lies in the implementation of academic supervision. This 
study aims to determine: 
1) the form of synergy of supervisor of PAI and principal in shaping the character 

of PAI teacher in SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta; 
2) PAI supervisory strategies and principal in shaping the character of PAI 

teachers in SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta. 
This type of research is descriptive qualitative research. This research was 

conducted at SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta and Pokjawas PAI office in 
Yogyakarta with research time for three months, from February to April 2017. 
Primary source in this research is supervisor of PAI who foster SMA Negeri 1 
Teladan, principal and all teachers PAI in SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta. 
Secondary sources are documents on supervisory profiles of PAI, vice principal and 
teachers of PAI, supervisory work program documents, and 7 students of class X, 
XI, XII. Researcher get data through interviews, observation and documentation. 
With data collection steps, data reduction, data presentation and conclusion. 

The results of this study indicate that the form of synergy of supervisor and 
principal in shaping the character of PAI teachers in SMA Negeri 1 Teladan 
Yogyakarta is through consultations between supervisor and principal, direct 
telephone communication between supervisor and principal, fostering PAI teachers, 
especially in improving religious character, and rewarding accomplished PAI 
teachers. Second, supervisor strategy and principal in shaping the character of PAI 
teacher in SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta with exemplary, discipline and 
habituation. 

 
Keywords: Synergy, Supervisor, Principal, Character, PAI Teachers 
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KATA PENGANTAR 

 

ِ َحنَْمُدُه َو َنْسـَتِعْيـُنُه َوَنْسـتَـْغِفـُرُه َو نـَُعـْوُذ ِب ِهللا ِمْن ُشـُرْور اَنْـُفِسـَنا َو ِمْن َسـيَِّأتِ ِانَّ ْاحلَمْ   َاْعَما َد 
َوْحَدُه َالَشرِْيَك  لَِنا. َمْن يـَّْهِدِه هللاُ َفَال ُمِضلَّ لَُه َوَمْن يُّْضِلْل َفَالَهاِدَي َلُه. َاْشَهُد َاْن الَّ ِاَلَه ِاالَّ هللاُ 

 ْنيَ َلُه, َوَاْشَهُد َانَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسْولُُه. الّلُهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َوَعَلى اَلِِه َوَاْصَحِبِه َاْمجَعِ 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. atas segala rahmat dan karunia-

Nya yang tak terhingga, terutama nikmat Iman dan Islam. Sholawat dan Salam 

selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang telah 

membawa cahaya Islam, keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa 

istiqomah hingga akhir zaman. Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah 

swt. sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Tesis ini berjudul Sinergi Pengawas dan Kepala Sekolah Dalam Membentuk 

Karakter Guru PAI di SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta. Sebetulnya kepala 

sekolah menjadi salah satu fokus utama penelitian ini, tapi berhubung beliaunya 

sedang sangat sibuk, sehingga terpaksa wawancara lebih banyak dialihkan kepada 

informan tambahan, yaitu wakil kepala sekolah, sehingga sesi wawancara dengan 

beliau kurang begitu mendalam. Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa, 

sinergi pengawas dengan kepala sekolah dalam membentuk karakter guru PAI di 

SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta sudah ada namun karena faktor kesibukan, dll, 

belum begitu tampak. Sudah ada jalinan komunikasi di antara keduanya namun 

belum sampai tahap kesepakatan kerjasama, meskipun begitu keduanya sudah 

menjalankan fungsinya masing-masing. Dan strategi yang dijalankan keduanya 
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dalam membentuk karakter guru PAI yaitu dengan keteladanan, kedisiplinan, 

penghargaan prestasi, dan pembiasaan. 

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih 

sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa 

arahan dan motivasi selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan 

terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat: 

1. Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum, LLM, Ph.D, selaku Rektor Universitas 

Islam Indonesia yang telah memberikan izin penulis untuk menempuh studi 

sehingga sampai pada penyusunan tesis ini.  

2. Dr. Tamyiz Mukharram, M.A., selaku Dekan Universitas Islam Indonesia 

yang memberikan bantuan dan dukungan secara moril dalam rangka 

kelancaran proses studi sampai pada penyusunan tesis ini. 

3. Dr. Hujair AH Sanaky, M.S.I., selaku Direktur Program Pascasarjana 

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia beserta staf yang 

telah memberikan bantuan dan dukungan secara moril dalam rangka 

kelancaran proses studi sampai pada penyusunan tesis ini. 

4. Prof. Dr. H. Maragustam Siregar, M.A., selaku pembimbing yang dengan 

penuh kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan hingga tesis ini 

dapat terselesaikan. 

5. Direktur PAIS Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah 

memberikan beasiswa S2 Supervisi Pendidikan Islam di Universitas Islam 

Indonesia. 
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6. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang telah memberikan 

kesempatan berupa tugas belajar kepada penulis untuk menempuh studi lanjut 

di Universitas Islam Indonesia. 

7. Kirlah, S.Pd., selaku kepala SD Brajan, Tamantirto, Bantul yang telah 

memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi 

lanjut di Universitas Islam Indonesia. 

8. Muginah, M.Pd., selaku kepala SD Brajan, Tamantirto, Bantul yang baru 

yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menempuh studi 

lanjut di Universitas Islam Indonesia. 

9. Para dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia atas 

bimbingannya selama penulis menempuh kuliah hingga mendapat 

pengetahuan yang tak ternilai harganya. 

10. Walikota Yogyakarta telah memberikan izin penelitian dalam penyusunan 

tesis ini. 

11. Kepala Kantor Kemenag KotaYogyakarta telah memberikan izin penelitian 

dalam penyusunan tesis ini. 

12. Kepala Seksi PAIS beserta staf Kantor Kemenag Kota Yogyakarta telah 

memberikan izin penelitian dalam penyusunan tesis ini.  

13. Drs. Sutanta, M.Pd.I, selaku informan dari pengawas PAI kota Yogyakarta.  

14. Rudy Prakanto, S.Pd., M.Eng, selaku informan dari kepala sekolah SMA 

Negeri 1 Teladan Yogyakarta dan Drs. Asrori sebagai wakil kepala sekolah, 

selaku informan tambahan. 
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16. Berliana S, Raihan, Salsabila, Salsabilia, Liontine Hertansyah, Dita, Sasa, 
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Tari serta kakakku semuanya yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis 

sehingga tesis ini terselesaikan. 

18. Muhsin Anwar Suyuti dan Farisa Zulfa Adriani, suami dan putriku tercinta 

yang selalu membantu dan mendampingi penulis dalam menyelesaikan studi 

ini. 

19. Teman-teman Konsentrasi Supervisi Pendidikan Islam angkatan 2015 yang 
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20. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi ini. 

Hanya doa semoga Allah swt. membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara 

dan teman-teman sekalian.  

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih banyak 

kekurangan, namun penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis 
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