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ABSTRAK 

 

UPAYA PENGAWAS DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU 

PAI SD DI KECAMATA BLANGKEJEREN KABUPETEN GAYO LUES 

PROPINSI ACEH 

 

Oleh : Saimah Ridha 

NIM: 15913166 

 

Keberhasilan pengawas dalam membimbing guru salah satunya terletak dari 

upaya yang digunakannya dalam kepengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui : upaya, kendala dan capaian pengawas dalam meningkatkan 

kompetensi guru PAI SD di Kecamatan Blangkejeren. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini 

dilakukan pada tiga Sekolah Dasar yang berada di Blangkejeren dengan waktu 

penelitian selama tiga bulan, sejak Januari sampai dengan Maret tahun 2017. 

Informan dalam penelitian ini adalah pengawas PAI, Kepala Sekolah, Guru PAI SD 

dan Kasi Pendis Kemenag Gayo Lues. Peneliti mendapatkan data melalui 

wawancara, observasi partisipatoris dan dengan mencermati dokumen yang 

diperlukan. Keabsahan data yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber dan 

teknik. Kemudian dianalisa dengan model Miles dan Huberman, dengan langkah 

pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; pertama, upaya yang 

digunakan pengawas dalam kepengawasan menggunakan pendekatan non direktif 

dan kolaboratif, sedangkan teknik yang digunakan adalah kunjungan kelas, 

percakapan pribadi, dan workshop dalam KKG kecamatan, rapat rutin di sekolah, 

mengikutsertakan GPAI dalam diklat dan study banding. Kedua, kendala 

pelaksanaan supervisi adalah pengawas yang ada merupakan pengawas madrasah 

sekaligus sebagai pengawas PAI pada sekolah (tadak ada pengawas khusus PAI), 

dan lemahnya motivasi kerja pengawas itu sendiri. Ketiga, Target yang sudah 

tercapai adalah; pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman 

terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajran pengembangan silabus, penguasaan 

berbagai metode, setrategi dan pendekatan pembelajaran.   

 

 

Kata kunci: Upaya, Pengawas,  Kompetensi, Guru PAI 
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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 Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 

 

A. Konsonan Tunggal 

 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 - Bā’ b ب

 - Tā t ت

 Sā ث
ś s (dengan titik di atas) 

 - Jīm j ج

 Hā’ h h (dengan titik di ح
bawah) 

 - 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 s ص
s (dengan titik di 

bawah) 



x 

 

 Dād d ض
d (dengan titik di 

bawah) 

 Tā’ t ط
t (dengan titik di 

bawah) 

 Zā’ z ظ
z (dengan titik di 

bawah) 

 Aīn ‘ koma terbalik ke atas‘ ع

 - Gaīn g غ

Lanjutan… 

 - 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

 

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 

 Ditulis muta’addidah متعددة

 Ditulis ‘iddah عدة

 

 

C. Ta’ Marbūt ah di akhir kata 
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1. Bila dimatikan tulis h 

 

 Ditulis hikmah 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’ marbū tah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua 

itu terpisah, maka ditulis dengan h 

 

 ’ditulis karāmah al-auliyā كرامة األولياء

 

 

3. Bila ta’ marbū tah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t 

  

ditulis zakāt al-fi زكاة الفطر tr 

 

D. Vokal Pendek 

 

-------  َ- fathah ditulis a 

-  َ ------- Kasrah ditulis i 

-------  َ - dammah ditulis u 

 

V. Vokal Panjang 

1. Fathah  +  alif ditulis ā 

 ditulis jāhiliyah جاهلية 
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2. Fathah  +  ya’ mati ditulis ā 

 ditulis tansā تنـسى 

3. Kasrah  +  ya’ mati ditulis ī 

 ditulis karīm كـر يم 

4. dammah  +  wawu mati ditulis ū 

ditulis furū فروض  d 

 

 

VI.  Vokal Rangkap 

 

1. Fathah  +  ya’ mati ditulis ai 

 ditulis bainakum بينكم 

2. Fathah  +  wawu mati ditulis au 

 ditulis qaul قول 

 

 

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 

 

 ditulis a’antum أأنتم

 ditulis u’iddat أعدت

 ditulis la’in syakartum لئن شكـرتم

 

 

 

 

VIII. Kata Sandang Alif  + Lam 

 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 



xiii 

 

 

 ditulis al-Qur’ān القرآن

 ditulis al-Qiyās القياس

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf  l (el)-nya. 

 

 ’ditulis as-Samā السماء

 ditulis asy-Syams الشمس

 

 

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 

 ditulis zawi al-furūd ذوى الفروض

 ditulis ahl as-Sunnah أهل السنة
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KATA PENGANTAR 

ةَ إَاله  َ، َوالَ َحْوَل َوالَ قُوه َ َوالصهالَةُ َوالسهالَُم َعلَى َرُسْوَل ّٰللاه  بَاهللَ َوأَْشَهدُ أَْن الَ إَلَهَ اَْلَحْمدُ ّلَِله

ْم َوبَاَركْ  دًا َعْبدُهُ َوَرُسْولُهُ اَللهُهمه َصل َ َوَسل َ  َعلَى إَاله هللا َوْحدَهُ الَ َشَرْيَك لَهُ َوأَْشَهدُ أَنه ُمَحمه

ٍد َوَعلَى آَلَه   َوَمْن تَبََع ُهدَاهُ إَلَى يَْوَم اْلَقيَاَمةنَبَي ََك ُمَحمه  

      Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

      Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia 

rahmat dan hidayah-Nya, sehingga akhirnya Tesis ini dapat selesai. Penulisan tesis 

ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna memperoleh 

gelar Magister Pendidikan Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia 

(UII) Yogyakarta, disamping manfaat yang mungkin dapat disumbangkan dari 

hasil penelitian ini kepada pihak yang berkepentingan.   

      Penelitian Tesis ini merupakan kesempatan yang teramat berharga untuk 

mencoba menerapkan beberapa teori yang diperoleh selama duduk di bangku 

kuliah dalam situasi dunia nyata. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa baik 

dalam pengungkapan, penyajian dan pemilihan kata-kata maupun pembahasan 

materi tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya dengan penuh 

kerendahan hati peneliti mengharapkan saran, kritik dan segala bentuk pengarahan 

dari semua pihak untuk perbaikan tesis ini. Banyak pihak yang telah dengan tulus 

ikhlas memberikan bantuan, baik itu melalui kata-kata ataupun dorongan 

semangat langsung atau tak langsung untuk menyelesaikan penelitian dan 

penulisan tesis ini. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa terima kasih 

disertai penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 

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

Indonesia Yogyakarta. 
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2. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam 

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.  

3. Dr. Hujair AH Sanaky, MSI., selaku Ketua Program Pasca Sarjana Magister 

Studi Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.  

4. Dr. Yusdani, M.Ag., selaku Sekretaris Program Pasca Sarjana Magister Studi 

Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.  

5. Prof.Dr. Maragurtam, MA., selaku Pembimbing Tesis yang dengan penuh 

kesabaran membimbing kami dalam penelitian ini. 

6. Kementerian Agama RI, selaku penyelenggara beasiswa supervisi pendidikan 

islam. 

7. Para Staf pengajar Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta yang telah memberikan ilmu Pendidikan Islam melalui suatu 

kegiatan belajar mengajar dengan dasar pemikiran analitis dan pengetahuan 

yang lebih baik dan penuh kesabaran. 

8. Para Staf Administrasi yang telah banyak membantu dan mempermudah 

peneliti dalam menyelesaikan studi di Program Magister Studi Islam 

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

9. Drs. M. Jamin., selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Gayo Lues. 

10. Hasan Basri., selaku Kepala Kemeterian Agama Kabupaten Gayo Lues 

11. Dharmika Yoga, SE., selaku kepala seksi PAIS Kemenag Kabupaten Gayo 

Lues 

12. Abudin , A. Ma., selaku Pengawas PAI Kecamatan Blangkejeren. 
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13. Syarifuddin, S. Pd. SD, Seri Jemat, S. Th. I, Nurmaya, A. Ma. Pd selaku 

Kepala Sekolah SD Kecamatan Blangkejeren sekaligus sebagai informan dari 

penelitian ini. 

14. Bapak/Ibuk Guru PAI Kecamatan Blangkejeren, selaku informan dari 

penelitian ini. 

15. Ibu dan bapak, suami, anak, saudara dan seluruh teman-teman mahasiswa 

MSI, yang telah memberikan dukungan, semangat serta sebuah persahabatan 

dan kerjasama yang baik selama bekerja dan kuliah.  

16. Selain kepada pribadi-pribadi di atas peneliti mengucapakan ribuan 

terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam 

menyelesaikan tesis ini. Hanya doa yang dapat peneliti panjatkan semoga 

Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara dan 

teman-teman sekalian. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat 

bagi pihak yang berkepentingan. 

         Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 

Yogyakarta,  14 April 2017 

 

SAIMAH RIDHA 

NIM: 15913166 
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MOTTO 

 

 

 

 

ُ َعَملَُكۡم َوَرُسولُهُۥ َوٱۡلُمۡؤَمنُوَنَۖ   َوقَُل ٱۡعَملُواْ فََسيََرى ٱّلِله

 
“Dan katakanlah; Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu 

juga Rasul-Nya dan orang-orang mu’min”.1  

 

  

                                                           
1Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, (Jkarta: PT. Syamil Cipta Media, 

2005), hlm. 203.  
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