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MOTTO 

 
 

 

 

Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi 

(pekerjaanmu). (Al-Infithaar: 10) 1 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1Al-Quran dan Terjemahnya, Mujmma’ Al-Malik Fahd li Thiba’at al-Mush-haf Asy-Syarif 

Medinah Munawwarah P.O.BOX 6262 Kerajaan Saudi Arabia, 1424 H, hlm. 1032 
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ABSTRAK 

 

PERMASALAHAN PENGAWAS DALAM UPAYA MENINGKATKAN  

PROFESIONALITASITAS GURU PAI SMA  

DI KOTA SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR 

 

Oleh : Imron Jauhari 

NIM: 15913158 

 

Setiap kegiatan yang mengarah kepada kebaikan pasti menghadapi 

permasalahan atau hambatan begitu pula dengan kepengawasan dalam upaya 

meningkatkan profesionalitas guru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) 

pelaksanaan kepengawasan PAI dalam upaya meningkatkan profesionalitas guru 

PAI SMA di Kota Samarinda, 2) permasalahan yang dihadapi pengawas dalam 

upaya meningkatkan profesionalitas guru PAI SMA di Kota Samarinda. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada 

kantor Pokjawas PAI Kota Samarinda dan SMA di Kota Samarinda dengan waktu 

penelitian selama tiga bulan. Informan dalam penelitian ini adalah pengawas dan 

guru PAI SMA di Kota Samarinda. Peneliti mendapatkan data melalui wawancara 

in-depth interview, observasi pasif dan dokumentasi. Kemudian dianalisa dengan 

langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertama pelaksanaan 

kepengawasan di Kota Samarinda belum maksimal. Karena kegiatan kepengawasan 

masih hanya sekedar pengecekan adminitrasi belajar mengajar. Pendekatan yang 

digunakan dalam pengawasan juga masih menggunakan pendekatan lansung dan 

tidak langsung. Sedangkan teknik – teknik yang digunakan yaitu teknik individual 

dengan percakapan pribadi dan observasi kelas sedangkan teknik kelompoknya 

dengan teknik tukar menukar pengalaman. Kedua permasalahan pengawas dalam 

upaya meningkatkan profesionalitas guru PAI SMA di Kota Samarinda adalah (a) 

kurangnya pelatihan bagi pengawas, (b) adanya guru yang mengajar dibanyak 

sekolah dan guru honor, (c) mindset guru senior dan guru PAI Dikbud yang kurang 

baik terhadap pengawas, (d) masalah jarak sekolahan yang menjadi binaan 

pengawas. 

 

 

Kata kunci: Permasalahan, Pengawas, Profesionalitas, Guru PAI 
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KATA PENGANTAR 
 َ اَلُم عَََل َرُسْوَل اّلِّلٰ اَلُة َوالسه َ َوالصه اله َالَْحْمُد ّلَِله

ِ
َة ا ، َواَل َحْوَل َواَل ُقوه

ًدا  اله هللا َوْحَدُه اَل ََشَيَْك ََلُ َوَأْشهَُد َأنه ُمَحمه
ِ
ََلَ ا
ِ
َِبهلَل َوَأْشهَُد َأْن اَل ا

ٍد َوعَََل أ ََلَ َوَمْن  ْ َوَِبَرْك عَََل نََبيََّك ُمَحمه َعْبُدُه َوَرُسْوَُلُ َاللههُمه َصّلَ َوَسّّلَ

ََل يَْوَم الَْقيَاَمةَ تََبَع ُهدَ 
ِ
 اُه ا

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

Islam Indonesia Yogyakarta.    

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. Dr. Drs. Harun al-Rosyid, M. Pd., selaku pembimbing Tesis yang dengan 

penuh kesabaran membimbing kami dalam penelitian ini. 

6. 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. 

7. Para Staf Administrasi yang telah banyak membantu dan mempermudah 

peneliti dalam menyelesaikan studi di Program Magister Studi Islam 

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

8. Drs. Masdar Amin, selaku kepala Kementrian Agama Kota Samarinda 

Provinsi Kalimantan Timur. 

9. Drs. Ardaniansyah, M.Pd., selaku Ketua Pokjawas Kemenag Kota Smarinda 

beserta anggotanya. 

10. Seluruh Pengawas PAI SMA Kota Samarinda, selaku informan dalam 

penelitian ini. 
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11. Seluruh guru-guru PAI SMA Kota Samarinda, selaku informan dalam 

penelitian ini. 

12. Ibu dan bapak, istri, anak, saudara dan seluruh teman-teman mahasiswa MSI, 

yang telah memberikan dukungan, semangat serta sebuah persahabatan dan 

kerjasama yang baik selama bekerja dan kuliah.  

13. 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, 23 Maret 2017 

 

 

                                                                     Imron Jauhari 

 

 

  


