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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Fungsi dan tujuan pendidikan di Indonesia seperti yang tertuang pada 

Bab II pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga nagara yang demokratis serta bertanggung jawab
1
. Tujuan 

tersebut dapat tercapai dengan adanya pendidikan, yang mana pendidikan 

sebagai usaha membina dan mengembangkan aspek-aspek rohaniah dan 

jasmaniah juga harus berlangsung secara bertahap. Suatu proses yang 

digunakan dalam usaha kependidikan adalah proses yang terarah dan 

bertujuan, yaitu mengarahkan anak didik (manusia) kepada titik optimal 

kemampuanya. Keberhasilan sebuah lembaga pendidikan tidak ditentukan 

oleh beberapa faktor saja, namun banyak faktor yang mempengaruhinya. 

Salah satu faktor tersebut adalah kegiatan monitoring dan controlling atau 

dengan kata lain pengawasan seluruh komponen dan aktivitas akademik 
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2 

 

 

adalah kegiatan yang sangat krusial, untuk meningkatkan mutu pendidikan di 

madrasah. 

Pengawasan merupakan fungsi akademik dan fungsi administrasi yang 

tergolong pokok dan penting. Pengawasan juga merupakan kegiatan 

administrasi yang dilakukan setelah perencanaan dan pengorganisasian. 

Pengawasan sering dimaknai dengan beberapa pengertian antara lain, 

pengontrolan (controlling), pengendalian, pengarahan, dan sebagainya. 

Pengawasan memiliki arti menguji, memeriksa, memverifikasi atau bahkan 

mengecek apakah segala sesuatu yang terjadi sudah sesuai dengan rencana, 

instruksi yang dikeluarkan, atau prinsip dan asas yang telah ditetapkan atau  

dibakukan.
2
 Peran pengawas dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan 

dan pembelajaran di sekolah bukan saja sebagai seorang supervisor 

pendidikan, namun ia juga sebagai konselor dan motivator agar dapat 

menciptakan suasana kondusif dalam proses belajar mengajar di sekolah. 

Tugas pokok pengawas Madrasah berdasarkan Peraturan Menteri 

Negara Aparatur Negara dan Reformasi Birokerasi Nomor 21 tahun 2010 

pasal 5 adalah melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan pengawasan 

manajerial pada satuan pendidikan (madrasah) yang meliputi penyusunan 

program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 

(delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan 
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  Departemen Agama RI,  Profesionalisme Pelaksanaan Pengawasan Pendidikan 

(Jakarta: DIRJEND Kelembagaan Agama Islam, 2005), 31. 
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pelatihan professional guru danevaluasi hasil pelaksanaan program 

pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. 
3
 

Pengawas Madrasah menurut Peraturan Menteri Agama ( PMA ) No. 2 

Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama 

Islam pada Sekolah  yang telah diubah oleh PMA No. 31 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah adalah 

Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas 

Satuan Pendidikan yang tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya melakukan 

pengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada Madrasah. 

Pengawasan dalam konteks ini meliputi penyusunan program, pelaksanaan 

pembinaan, pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan, serta 

pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.
4
 Pengawas Madrasah 

berwenang: a. Memberi masukan, saran, dan bimbingan dalam penyusunan, 

pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan dan/atau pembelajaran kepada 

kepala Madrasah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; b. Memantau dan 

menilai kinerja Kepala Madrasah serta merumuskan saran tindak lanjut yang 

diperlukan; c. Melakukan pembinaan terhadap pendidik dan tenaga 

kependidikan di madrasah; dan d. Memberikan pertimbangan dalam penilaian 
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 Kementrian Agama RI, Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Beban Kerja Pengawas 
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Kementrian Agama RI, 2014), 1. 
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pelaksanaan tugas, dan penempatan Kepala Madrasah serta guru kepada 

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.  

Pengawasan terhadap sekolah umum dan madrasah yang dilakukan 

oleh Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama adalah dalam 

rangka pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu dan 

pelayanan terhadap sekolah dan madrasah tersebut. Pengawasan tersebut lebih 

merupakan upaya untuk memberikan bimbingan, dorongan dan pengayoman 

bagi semua satuan pendidikan yang bersangkutan yang diharapkan terus 

menerus dapat meningkatkan mutu pendidikan maupun mutu pelayanannya. 

Pengawasan atau supervisi dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan di 

sekolah umum dan madrasah untuk memperoleh gambaran menyeluruh 

mengenai pengelolaan sekolah atau madrasah yang meliputi aspek edukatif 

dan administrative. 

Madrasah Diniyah di wilayah Kecamatan Slahung Ponorogo 

merupakan bagian dari pendidikan keagamaan Islam yang mengajarkan nilai-

nilai agama Islam yang sudah lama berkembang di masyarakat dan telah 

melekat dalam kehidupan keseharian masyarakat, baik dalam kehidupan 

berprilaku, tata hubungan kemasyarakatan, tradisi, seni dan budaya dalam 

segala aspeknya. Secara historis,  keberadaan pendidikan keagamaan berbasis 

masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat 

belajar, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus 

mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan 
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pendidikan. Dalam kenyataan terdapat kesenjangan sumber daya yang besar 

antar satuan pendidikan keagamaan. Sebagai komponen Sistem Pendidikan 

Nasional, pendidikan keagamaan perlu diberi kesempatan untuk berkembang, 

dibina dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

Pada penjajakan awal, peneliti mencoba menggali informasi dari ketua 

Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) dalam pelaksanaan kegiatan 

verifikasi data kelembagaan madrasah diniyah yang juga di hadiri oleh 

Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI)  dan mendapatkan informasi 

bahwa setiap pelaporan aktualisasi data atau validasi data kelembagaan ke 

Kasi PD Pontren Kantor Kementrian Agama harus mengetahui Pengawas 

Pendidikan Agama Islam (PPAI) di daerahnya masing-masing.
5
 

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, penulis ingin 

mengetahui upaya Pemerintah melalui Kasi PD Pontren Kantor Kementrian 

Agama dan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) yang berkaitan 

dengan madrasah diniyah dari segala aspek, maka dari itu untuk menjawab 

masalah di atas penulis mengambil judul “STUDI ANALISIS 

KOMPETENSI PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PPAI) 

MADRASAH DINIYAH PERSPEKTIF PERMENDIKNAS NO. 12 

TAHUN 2007“ 
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B. Fokus Penelitian 

Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Kec. Slahung Ponorogo 

pada tahun ajaran 2015/2016 melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan 

dengan peningkatan kuwalitas dan mutu kelembagaan Madrasah Diniyah di 

wilayah Kecamatan Slahung Ponorogo yang dalam pelaksanaanya 

bekerjasama dengan bergagai pihak yang salah satunya bekerjasama dengan 

Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kecamatan Slahung 

Ponorogo.  

Sebagaimana uraian diatas, peneliti tidak memfokuskan semua aspek 

yang berada didalam Permendiknas No.12 tahun 2007, akan tetapi dengan 

melihat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Pengawas Pendidikan Agama 

Islam (PPAI) Kecamatan Slahung Ponorogo, peneliti menentukan fokus  

penelitian ini pada Kompetensi Kepribadian dan Kompetensi Supervisi 

Manajerial Pengawas Pendidikan Agma Islam (PPAI) Madrasah Diniyah 

Kecamatan Slahung Ponorogo. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan focus penelitian di atas, maka rumusan 

masalahnya adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kompetensi kepribadian Pengawas Pendidikan Agama 

Islam (PPAI) Madrasah Diniyah  Kecamatan Slahung Ponorogo ? 



7 

 

 

2. Bagaimana kompetensi supervisi manajerial Pengawas Pendidikan 

Agama Islam (PPAI) Madrasah Diniyah  Kecamatan Slahung 

Ponorogo ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian ini, 

tujuan pembahasan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan kompetensi kepribadian Pengawas Pendidikan Agama 

Islam (PPAI) Madrasah Diniyah  Kecamatan Slahung Ponorogo. 

2. Untuk menjelaskan kompetensi supervise manajerial Pengawas 

Pendidikan Agama Islam (PPAI) Madrasah Diniyah  Kecamatan Slahung 

Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan persoalan dan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan 

mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi tambahan 

khazanah keilmuan dalam meningkatkan kualitas sumber daya dalam 

kehidupannya. Sumber daya sebagai potensi, pada dasarnya baru berupa 

kemungkinan, layaknya lembaga atau benih pada tumbuh-tumbuhan 

hasilnya baru akan terlihat apabila potensi tersebut dapat disalurkan 

melalui pengarahan, bimbingan maupun latihan yang terarah, teratur, dan 

berkesinambungan. 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 

Sebagai calon pendidik, yang tentunya mengemban tugas dan 

tanggung jawab yang tinggi dalam pengajaran dapat dijadikan acuan 

dalam mencapai keberhasilan pengajaran di samping untuk menambah 

wawasan dalam meningkatkan mutu suatu lembaga pendidikan 

 

b. Bagi guru atau pendidik 

Sebagai wacana bahwa dalam meningkatkan suatu lembaga 

pendidikan diperlukan kerjasama antara pendidik dan pihak yang 

terkait yaitu pemerintah pusat atau pemerintah daerah.  

c. Bagi Siswi 

Agar mereka mengetahui betapa pentingnya kuwalitas 

pengawas lembaga dalam mecapai dari tujuan pendidikan dalam 

perspektif pendidikan nasional yang tercantum dalam Perundang – 

undangan Negara Republik Indonesia maupun perspektif pendidikan 

agama islam secara baik dan benar. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

deskriptif, yaitu pengumpulan data sebanyak-banyaknya sebagai sumber 

data langsung yang mana proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Dalam 
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hal ini mengenai Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI)  Kecamatan 

Slahung Kabupaten Ponorogo. 

Penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam kategori kualitatif, 

tepatnya deskriptif kualitatif. Dimana pada penelitian ini,penulis 

melakukan diaolog dengan subjek yang diteliti untuk memperoleh 

masukan berupa data-data lisan untuk kemudian melakukan pencatatan 

secara lengkap semua masukan yang diperoleh dari subjek tersebut. Data-

data tersebut selanjutnya dideskripsi.
6
 Sehingga dalam penelitian ini 

mampu mengungkapkan informasi tentang apa yang mereka lakukan 

tentang fokus penelitian serta pengambilan data dengan menggunakan 

metode wawancara, observasi dan dokumentasi tentang Pengawas  

Pendidikan Agama Islam (PPAI) Kecamatan Slahung Kabupaten 

Ponorogo.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial 

tertentu yang meliputi individu, kelompok, institusi atau masyarakat. 

Dalam penelitian kasus ini akan dilakukan penggalian data secara 

mendalam dan menganalisis intensif faktor-faktor yang terlibat di 

dalamnya.
7
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 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2009), 4. 
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 Yatim` Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan (Surabaya: SIC, 2001), 24.  
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2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat penting, peneliti 

dilokasi sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, 

memilih informan sebagai sumber data melakukan pengumpulan data, 

menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat 

kesimpulan atas temuannya.8 Peran peneliti sebagai partisipan pengamat, 

dan sebagai pendukung adalah berupa catatan-catatan kecil, buku-buku, 

camera, alat perekam dan lain-lain. 

Penelitian ini berlangsung dengan kehadiran di lapangan, pertama 

menemui Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Kecamatan Slahung 

Kabupaten Ponorogo. Guna untuk observasi dan wawancara  dalam 

mencari data tentang focus penelitian, kemudian dilanjutkan observasi dan 

wawancara dengan kepala Madrasah Diniyah yang berada di wilayah 

Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yang sekiranya faham akan 

penelitian yang akan dibahas. Serta dilanjutkan observasi dan wawancara 

dengan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kecamatan 

Slahung Ponorogo. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi kantor Pengawas 

Pendidikan Agama Islam  (PPAI) di Kecamatan Slahung Kabupaten 

Ponorogo, yang masih satu lokasi denga Kantor Urusan Agama 
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 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2008), 60. 
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Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Alasan Peneliti memilih lokasi 

ini karena Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) sebagai pusat 

informasi dari lembaga-lembaga Madrasah Diniyah yang berada di 

wilayah Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. 

4. Data dan Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata 

dan tindakan sebagai sumber utama/primer, selebihnya adalah tambahan/ 

sekunder seperti data tertulis dan foto. Yang dimaksud kata-kata/ tindakan, 

yaitu kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai. 

Sumber data ini dicatat melalui catatan tertulis dan pengambilan foto 

sedangkan sumber data tertulis merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara.9 

Sumber dalam penelitian ini meliputi informan kunci yaitu 

pengawas pendidikan agama islam (PPAI) Kecamatan Slahung Kabupaten 

Ponorogo, Selain itu  juga ada informan-informan lain yang tidak kalah 

penting seperti kepala Madrasah Diniyah yang berada di wilayah 

Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dan mitra kerja Pengawas 

Pendidikan Agama Islam (PPAI) Kecamatan Slahung Kabupaten 

Ponorogo. 
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 Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Ponorogo Jurusan Tarbiyah 

Edisi Revisi (Ponorogo: Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo, 2013),  43. 
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5. Prosudur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi 

wawancara, observasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat 

dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi denagn 

subjek malalui wawancara mendalam dan diobservasi pada latar, dimana 

fenomena tersebut berlangsung dan disamping itu untuk melengkapi data, 

diperoleh dokumentasi (tentang bahan-bahan yang ditulis oleh atau 

tentang subyek). 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, Penulis 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Metode Wawancara 

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara 

dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang 

melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada 

orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan 

keyakinannya.
10

 

Dalam penelitian ini Penulis akan mewawancarai orang-orang 

yang telah Penulis tetapkan sebelumnya diantaranya: 

1) Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Slahung 

Kabupaten Ponorogo untuk mengetahui tentang kompetensi yang 
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 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data  (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2010), 50. 
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telah dimilik oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) 

Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo. 

2) Mitra kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Kecamatan 

Slahung Ponorogo 

b. Metode Observasi 

Observasi diartikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap 

kejadian, gejala, atau sesuatu.
11

 Dalam hal ini Penulis mengamati 

jalannya semua hal yang terkait dengan pengawas pendidikan agama 

islam, baik kegiatan-kegiatan yang di agendakan oleh Pengawas 

Pendidikan Agama Islam Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo 

terhadap Madrasah Diniyah di wilayah Kecamatan Slahung Kabupaten 

Ponorogo. Melalui teknik ini, peneliti dapat melihat langsung situasi 

dan kondisi dilapangan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan pada 

saat kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengawas Pendidikan Agama 

Islam Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo  berlangsung, yang 

bertujuan untuk mengetahui standar kompetensi apa yang dipenhui 

dalam kegiatan tersebut. 

c. Metode Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data 

yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan 
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masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah 

dan bukan berdasarkan perkiraan.
12

  

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari 

non insani, sumber ini terdiri dari dokumen. Dokumen yang 

dikumpulkan  sebagai data adalah dokumen tertulis yang dimiliki oleh 

Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Madrasah Diniyah 

Kecamatan Slahung Ponorogo yang berupa visi misi Pengawas 

Pendidikan Agama Islam (PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan 

Slahung Ponorogo. Lalu hasil pengumpulan data dicatat dalam format 

transkip dokumentasi. 

 

6. Teknik Analisi Data 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

lain-lain, sehingga dapat mudah dipahami dan diinformasikan kepada 

orang lain. mengikuti konsep Miles dan Huberman yaitu aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus menerus pada setiap tahapan penelitian, sehingga sampai tuntas dan 

datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi. 
13
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 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 

158. 
13

 Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, Terj. Tjetjep 

Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), 16. 
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a. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan 

polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

memudahkan Penulis melakukan pengumpulan selanjutnya dan 

mencarinya bila diperlukan.
14

 

b. Display Data 

Penyajian data (data display) adalah penyajian data dalam 

bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan sejenisnya. 

Dalam hal ini, Miles dan Huberman menyatakan: yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan 

mempermudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja 

selanjutnya dan berdasarkan yang dipahami tersebut.
15

 

c. Penarikan Kesimpulan  

Penulis menarik kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh 

sehingga dapat menggambarkan pola yang terjadi. 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang di perbaharui dari 

konsep kesaksian (validitas) dan keadaan (rehabilitas). Derajat 
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  Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2006), 338. 
15

  Ibid., 341. 
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kepercayaan keabsahan data (kredebilitas) dapat diadakan pengecekan 

dengan teknik pengamatan tringulasi. Teknik Triagulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar 

data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data 

itu. Tehnik triagulasi dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu 

Sumber, Metode, Penyidik, dan Teori.
16

 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan 

ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu penulisan laporan 

hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 

a. Tahap pra lapangan, yaitu meliputi penyusunan rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi, dan 

menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan 

etika penelitian. 

b. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi memahami latar penelitian 

dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data kemudian dicatat dengan cermat, menulis 

peristiwa-peristiwa yang diamati kemudian menganalisa data lapangan 

secara intensif yang dilakukan setelah pelaksanaan penelitian selesai. 
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c. Tahap analisis data, tahap ini dilakukan oleh penulis beriringan dengan 

tahap pekerjaan lapangan. Dalam tahap ini penulis menyusun hasil 

pengamatan, wawancara, serta data tertulis untuk selanjutnya penulis 

segera melakukan analisa data dengan cara distributif, dan selanjutnya 

dipaparkan dalam bentuk naratif. Tahap penulisan hasil laporan 

penelitian. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang urutan pembahasan 

skripsi ini agar menjadi sebuah kesatuan bahasa yang utuh maka penulis akan 

memaparkan mengenai sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab Pertama, Pendahuluan. Yang merupakan ilustrasi skripsi secara 

keseluruhan. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian dan juga sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, landasan teori dan telaah hasil penelitian terdahulu. Pada 

bab ini dipaparkan mengenai: standar kompetensi Pengawas Pendidikan 

Agama Islam dalam permendikanas No. 12 Tahun 2007. 

Bab Ketiga, merupakan deskripsi data. Dalam bab ini membahas 

tentang deskripsi data umum dan deskripsi data khusus lokasi penelitian. 

Adapun gambaran dalam bab ini membahas tentang hal kompetensi pengawas 

pendidikan agama islam dan kegiatan yang di lakukan oleh Pengawas 
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Pendidikan Agama Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo terhadap 

Madrasah Diniyah di wilayah Kecamatan Slahung Kapbupaten Ponorogo. 

Bab Keempat, ini berisi membahas tentang: analisis data tentang 

standar kompetensi pengawas pendidikan agama islam dan kegiatan yang di 

lakukan oleh Pengawas Pendidikan Agama Kecamatan Slahung Kabupaten 

Ponorogo terhadap Madrasah Diniyah di wilayah Kecamatan Slahung 

Kabupaten Ponorogo. 

Bab kelima, penutup. Bab ini membuat kesimpulan penilaian dan 

saran-saran. 


