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MOTTO 

 
 

﴾ ١١﴾ ِكَراماً َكاتِبِيَن ﴿١٠َوإِنَّ َعلَْيُكْم لََحافِِظيَن ﴿

﴾١٢يَْعلَُموَن َما تَْفعَلُوَن ﴿  
 

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

(pekerjaanmu), (11) yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (pekerjaan-

pekerjaanmu itu), (12) mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

(QS. Al-Infithar : 10-12)1 

 

 

  

                                                 
1Wawan Syachriyanto, dalam Quran Player versi 2.0.1.0 tahun 2005 
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ABSTRAK 

 

STRATEGI PENGAWAS PAI DALAM MENINGKATKAN  

KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU PAI SMP  

DI KECAMATAN PURWOSARI GUNUNGKIDUL 

 

Oleh : Muhammad Nashrun Fathoni 

NIM: 15913160 

 

Keberhasilan pengawas dalam membimbing guru salah satunya terletak dari 

strategi yang digunakannya dalam kepengawasan. Guru yang telah lama mengajar 

justru mengalami penurunan kompetensi pedagogiknya dikarenakan semakin tua 

dan kurang bisa mengikuti perkembangan metode pengajaran modern. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui : 1) strategi pengawas PAI dalam meningkatkan 

kompetensi pedagogik guru PAI SMP di kecamatan Purwosari Gunungkidul, 2) 

kompetensi pedagogik guru PAI SMP di kecamatan Purwosari Gunungkidul. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada 

seluruh SMP di kecamatan Purwosari dan kantor Pokjawas PAI Gunungkidul 

dengan waktu penelitian selama tiga bulan, sejak Januari sampai dengan Maret 

tahun 2017. Informan dalam penelitian ini adalah pengawas PAI yang membina di 

kecamatan Purwosari dan seluruh guru PAI SMP di kecamatan Purwosari. Peneliti 

mendapatkan data melalui wawancara mendalam, observasi pasif dan dengan 

mencermati dokumen yang diperlukan. Keabsahan data yang peneliti gunakan 

adalah triangulasi sumber dan teknik. Kemudian dianalisa dengan model interaktif, 

dengan langkah pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertama strategi yang 

digunakan pengawas dalam kepengawasan menggunakan pendekatan kolaboratif, 

sedangkan teknik yang digunakan adalah  kunjungan kelas, percakapan pribadi, dan  

workshop dalam MGMP kecamatan. Kedua bahwa secara garis besar guru-guru 

PAI SMP di kecamatan Purwosari menguasai tujuh aspek dalam kompetensi 

pedagogik terbukti dari mereka merancang pembelajaran, melaksanakan 

pembelajaran sampai evaluasi dan tindak lanjut. 

 

 

Kata kunci: Strategi, Kompetensi Pedagogik, Pengawas, Guru PAI 
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KATA PENGANTAR 

ةَ إِالَّ بِاهللِ َوأَْشَهدُ أَنْ  ِ، َوالَ َحْوَل َوالَ قُوَّ ِ َوالصَّالَةُ َوالسَّالَُم َعلَى َرُسْوِل ّٰللاه  الَ إِلَهَ اَْلَحْمدُ ّلِِلَّ

دًا َعْبدُهُ َوَرُسْولُهُ اَللَُّهمَّ َصل ِ َوَسل ِْم وَ  بَاِرْك َعلَى إِالَّ هللا َوْحدَهُ الَ َشِرْيَك لَهُ َوأَْشَهدُ أَنَّ ُمَحمَّ

ٍد َوَعلَى آِلِه      نَبِي َِك ُمَحمَّ
 َوَمْن تَبَِع ُهدَاهُ إِلَى يَْوِم اْلِقيَاَمةِ 

      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, S.H., M. Hum., LLM, Ph.D, selaku rektor Universitas 

Islam Indonesia Yogyakarta. Terimakasih atas kesempatan menimba ilmu 

kepada peneliti. 

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

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Terimakasih atas kesempatan 

menimba ilmu kepada peneliti.   

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. Wiwik Wijayanti, 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. Sudodo M.M., selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga 

Kabupaten Gunungkidul.  

9. Drs. Sadmonodadi, M.A., selaku kepala seksi PAIS Kemenag kabupaten 

Gunungkidul. 
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10. Drs. Rubino, M.A., selaku Ketua Pokjawas Kemenag kabupaten 

Gunungkidul beserta anggotanya. 

11. Faqih Somadi, M. Pd.I, selaku informan penelitian dari pengawas PAI 

kabupaten Gunungkidul 

12. Rohadi, S. Ag. Imam Nahjudin, M. Pd., Rumi Wasiyajie, S.H.I., selaku 

informan penelitian dari guru PAI SMP di kecamatan Purwosari 

13. Ibu dan bapak, saudara dan seluruh teman-teman mahasiswa MSI, yang telah 

memberikan dukungan, semangat serta sebuah persahabatan dan kerjasama 

yang baik selama bekerja dan kuliah.  

14. Ira Khikmawati istriku, yang selalu memberikan semangat ketika lelahku, dan 

selalu ada untukku, juga kedua putriku yang selalu membuat semangat 

hidupku 

15. Selain kepada pribadi-pribadi di atas peneliti mengucapakan terimakasih 

kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis 

ini. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang 

berkepentingan. 

         Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

                                                                     Yogyakarta,  13 Maret 2017 

 

                                                                      

Muhammad Nashrun Fathoni 

 

 

  


