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BAB II 

PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PPAI) 

A. Kajian Teori 

1. Landasan Hukum Pengawas Pendidikan Agama Islam ( PPAI ) 

Pengawas merupakan sebagai tenaga kependidikan memiliki 

banyak peran dalam meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan 

kepala madrasah dalam rangka meningkatkan kinerja madrasah. Tuntutan 

profesionalitas mewajibkan pengawas untuk memenuhi kompetensinya 

dalam berbagai aspek kepengawasan.dan adapun landasan hukum tugas 

Penagawas Madrasah sebagai berikut : 
1
 

a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1994 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian. 

b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 

c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah. 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1999 tentang Jabatan 

Fungsional PNS. 

                                                      
1
 Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam, Pedoman Pembinaan Pengawas Madrasah 

dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah. ( Jakarta : 2014), 2. 
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f. Peraturan Pemerintah 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pemerintah 

Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai. 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, 

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2006. 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan 

Agama, dan Pendidikan Keagamaan. 

j. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru. 

k. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan 

Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang 

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. 

l. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, 

dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2010 tentang Perubahan 

atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, 
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Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, 

Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara. 

m. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2007 tentang 

Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. 

n. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang 

Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah. 

o.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 tahun 2009 tentang 

Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan. 

p. Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang 

Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. 

q. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara RI tahun 2010 

nomor 562). 

r. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 

tentang pengelolaan pendidikan Agama pada Sekolah. 

s. Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN Nomor 

01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka 

Kreditnya. 
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t. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 

Pendidikan Agama Pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 596); 

u. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 

Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada 

Sekolah. 

 

2. Standar Kompetensi Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam 

Permendikans No. 12 Tahun 2007 

a. Standar Kompetensi Kepribadian Pengawas Pendidikan Agama 

Islam dalam Permendikans No. 12 Tahun 2007 

Pemerintah dalam memantau pendidikan yang sedang 

berkembang ini melakukan banyak inovasi, baik itu melaului 

pembaharuan dari segi kebijakan, standar yang diterapkan, maupun 

kurikulum. Yang mana hal ini dari segi kepedulian pemerintah 

terhadap pendidikan secara luas. 

Dalam Permendiknas No.12 tahun 2007 disebutkan bahwa 

seorang pengawas harus memiliki standar kompetensi kepribadian 

yang mana standar kompetensi kepribadian ini sebagai standar 

kompetensi dasar dalam menjalankan peran, tugas dan 

tanggungjawabnya sebagai pengawas. Dan hal ini pula menjadi acuan 
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dalam pelaksanakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh seorang 

pengawas.  

Dalam Permendiknas No.12 tahun 2007 disebutkan ada 

beberapa poin dalam kompetensi kepribadian dan adapun standar 

kompetensi kepribadian seorang pengawas didalam Permendiknas 

No.12 tahun 2007 disebutkan bahwa pengawas harus mampu untuk 

memiliki tanggungjawab sebagai pengawas satuan pendidikan. 

Tidak hanya bertanggungjawab, pengawas juga dituntut untuk 

kreatif dalam melaksanakan pekerjaanya, serta  dalam memecahkan 

masalah diharapkan mampu lebih bervariasi, baik masalah itu yang 

berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun dalam tugas-tugas 

jabatannya sebagai pengawas. 

Dalam kompetensi kepribadian ini seorang pengawas juga 

dituntut untuk memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal yang baru tentang 

dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni yang 

mana hal ini akan menunjang tugas pokok dan tanggungjawabnya 

sebagai pengawas.  



24 

 

 

Serta seorang pengawas dituntut untuk mampu menumbuhkan 

motivasi kerja pada dirinya dan pada stakeholder pendidikan yang 

mana sebagai mitra dalam menjalankan tugas-tugas dalam jabatannya.
2
 

b. Standar Kompetensi Supervise Manajerial Pengawas Pendidikan 

Agama Islam dalam Permendikans No. 12 Tahun 2007 

Adapun tentang standar kompetensi supervise manajerial 

pengawas juga telah disebutkan ada beberapa poin yang harus dimiliki 

oleh seorang pengawas dalam menjalankan tugas-tugasnya. 

Kompetensi ini merupakan kompetensi utama sorang pengawas, yang 

mana didalam Permendiknas No. 12 tahun 2007 disebutkan bahwa 

seorang pengawas harus menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip 

supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. 

Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi, misi, 

tujuan dan program pendidikan di sekolah . kemudian Menyusun 

metode kerja dan instrument yang diperlukan untuk melaksanakan 

tugas pokok dan fungsi pengawasan di sekolah, ini merupakan poin 

lanjutan dari standar kompetensi supervise manajerial pengawas, 

kemudian menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan 

menindaklanjutinya untuk perbaikan program pengawasan berikutnya 

                                                      
2
 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI  No. 12 Tahun 2007 tentang  Standar 

Pengawas Sekolah/Madrasah (jakarta: Menteri Pendidikan Nasional, 2007),  4. 
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di sekolah, serta membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan 

administrasi satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan 

mutu pendidikan di sekolah. 

Pengawas tidak hanya membina akan tentang pemenuhan 

standar, akan tetapi pengawas dituntut untuk membina kepala sekolah 

dan guru dalam melaksanakan kegiatan bimbingan konseling di 

sekolah, serta pengawas diharapkan mendorong guru dan kepala 

sekolah untuk mampu dalam merefleksikan hasil-hasil yang 

dicapainya dalam rangka untuk menemukan kelebihan dan kekurangan 

dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah. 

Selain itu pengawas juga memantau pelaksanaan standar 

nasional pendidikan dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk 

membantu kepala sekolah dalam mempersiapkan akreditasi sekolah.
3
 

3. Peran, Tugas dan Tanggungjawab Pengawas Pendidikan Agama 

Islam 

Pengawas Madrasah memiliki peran yang strategis dalam proses 

pendidikan yang bermutu di madrasah. Dalam konteks ini peran Pengawas 

Madrasah meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak 

lanjut pengawasan yang harus dilakukan secara berkesinambungan (PP 

                                                      
3
 Ibid., 5. 
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Nomor 19 tahun 2005, pasal 55). Peran tersebut berkaitan dengan tugas 

pokok Pengawas Madrasah dalam melakukan supervisi akademik dan 

supervisi manajerial serta pembinaan, pemantauan, dan penilaian. Peran 

Pengawas Madrasah dalam pembinaan setidaknya sebagai teladan bagi 

tenaga pendidik di madrasah dan rekan kerja yang serasi dengan pihak 

madrasah dalam memajukan madrasah binaannya. Peran pengawasan 

tersebut dilaksanakan dengan pendekatan supervisi yang bersifat ilmiah, 

klinis, manusiawi, kolaboratif, artistik, interpretatif, dan berbasis kondisi 

sosial budaya. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran.
4
Menurut PP No. 19 tahun 2005 pasal 55 bahwa peran 

pengawas sekolah meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan 

tindak lanjut pengawas yang harus dilakukan secara teratur dan 

berkesinambungan.
5
  Peran tersebut berkaitan dengan tugas pokok 

pengawas dalam melakukan supervisi manajerial dan akademik, serta 

pemantauan, pembinaan dan penilaian. 

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan 

fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, tugas pokok 

Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan 

                                                      
4
 Direktorat Pendidikan Madrasah, Pedoman Pembinaan Pengawas Madrasah. (Jakarta: 

Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2014), 6. 
5
 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
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manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyususnan program 

pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 

(delapan) Standar Nasional Pendidikan, Penilaian, pembimbingan dan 

pelatihan professional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program 

pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepangawasan di daerah 7 khusus. 

Tugas pokok tersebut termasuk tugas pokok pengawas madrasah. Hal ini 

sesuai dengan Permendiknas Nomor 13 tahun 2007 dimana Pengawas 

Madrasah satu nomenlatur dengan Pengawas Sekolah.
6
 

Tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas 

pengawasan akademik dan menejerial pada satuan pendidikan yang 

meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, 

pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional pendidikan, 

penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional guru evaluasi hasil 

pelaksanaan program pengawasan dan pelaksanaan tugas pengawasan di 

daerah khusus.
7
 

Tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh pengawas pendidikan 

agama Islam sesuai dengan jenjang jabatan pengawas yang bersangkutan 

adalah sebagai berikut: bagi pengawas pendidikan agama Islam yang 

bertugas di Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Raudlotul Athfal, 
                                                      

6
 Direktorat Pendidikan Madrasah, Pedoman Pembinaan Pengawas Madrasah. (Jakarta: 

Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2014), 7.  
7
 Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan 

Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya  
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Bustanul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Salafiyah Ula 

adalah
8
: 

1. Melaksanakan supervisi/pengawasan terhadap pelaksanaan 

pengembangan agama Islam di TK dan penyelenggaraan pendidikan di 

RA dan BA. 

2. Melakukan supervisi/pengawasan terhadap pelaksanaan mata pelajaran 

pendidikan agama Islam dan SD dan penyelenggaraan pendidikan di 

MI. Madrasah diniyah (MD) dan Madrasah salafiyah Ula (dasar). 

3. Melakukan supervisi/pengawasan terhadap pelaksanaan tugas guru 

pendidikan agama Islam TK.RA.BA.MI.MD dan Madrasah Salafiyah 

Ula (dasar). 

4. Melakukan supervisi/pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan 

ekstra kurikuler pendidikan agama Islam pada SD, MI, MD dan 

Madrasah salafiyah Ula (dasar). 

Dan sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara (SK MENPAN) nomor 118 Th. 1996 

tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya, 

dinyatakan bahwa pengawas sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh 

                                                      
8
 Departemen Agama RI, Pedoman Pengembangan Profesi Kepengawasan dan 

Penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi Pengawas (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan 

Agama Islam, 2004), 45-52. 



29 

 

 

pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan di sekolah dengan 

melakukan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan 

administrasi pada satuan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan 

menengah.
9
 Mengacu pada Surat Keputusan Menteri Pendaya Gunaan 

Aparatur Negara (MENPAN) tersebut, maka pengawas sekolah di 

lingkungan Kementrian Agama khususnya Direktorat Jenderal 

Kelembagaan Agama Islam, pengertiannya lebih spesifik sebagai berikut: 

“Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) adalah pegawai Negeri Sipil 

di lingkungan Kementerian Agama yang diberi tugas, tanggung jawab dan 

wewenang terhadap pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di sekolah 

umum dan penyelenggara pendidikan di madrasah dengan melakukan 

penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada 

satuan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan menengah”.
10

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Untuk mengetahui masalah dalam penelitian ini, maka Peneliti 

mengadakan telaah pustaka, dari hasil penelitian terdahulu, yaitu skripsi dari 

Sujilah, dengan NIM 243052090, Tahun 2010 dengan sekripsi yang berjudul: 

“Studi Analisis Kompetensi Kepribadian Guru Dalam Permendiknas No. 16 

Tahun 2007 Perspektif Islam”.  
                                                      

9
 DEPAG RI, Profesionalisme Pengawas Pendidikan Agama Islam (Jakarta: DIRJEND 

Kelembagaan Agama Islam, 2004), 18-19. 
10

 DEPAG RI, Pedoman Rekrutmen Calon Pengawas (Jakarta: DIRJEND Kelembagaan 

Agama Islam, 2004),  1. 



30 

 

 

Yang mana hasil dari penelitan ini dapat disimpulkan. Yaitu, 

bahwasanya kompetensi kepribadian guru dalam Permendiknas No. 16 Tahun 

2007 secara keseluruhan merupakan manifestasidari kompetensi kepribadian 

guru dalam islam dan telah termaungi oleh konsep islam yang bersumber pada 

Al-Qur’an dan Al-Hadits. Mengingat pentingnya kompetensi kepribadianbagi 

seorang guru maka hendaknya bagi seorang guru maupun lembaga-lembaga 

pendidikan  maupun umum hendaknya lebih memperhatikan peningkatan 

kompetensi kepribadian guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 

Memang penelitian yang dilakukan penulis hampir sama dengan 

penelitian yang dilakukan oleh saudari Sujilah. Yaitu, sama-sama mengenai 

tentang hal kompetensi kepribadian, namun jika kita cermati lebih mendalam 

akan penelitian tersebut tidaklah sama, yang mana penelitian Sujilah tersebut 

lebih fokus pada pembahasan mengenai kompetensi kepribadian seorang guru 

saja. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih terfokuskan pada 

kompetensi kepribadian seorang Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) 

Madrasah Diniyah. 

Dapat disimpulkan bahwasanya penelitian Sujilah lebih mengarah 

dalam hal kompetensi kepribadian guru, yang mana penelitiannya 

berhubungan dengan segala aspek tentang kepribadian seorang guru, 

sedangkan penelitian yang penulis lakukan berhubungan dengan kompetensi 
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kepribadian dan kompetensi supervise manajerial seorang Pengawas 

Pendidikan Agama Islam (PPAI) Madrasah Diniyah. 

Selanjutnya dari telaah pustaka terdahuku didapat skripsi dari Siti 

Sofiah, Tahun 2009 dengan judul skripsi Studi Analisi Kompetensi Kepala 

MA Putra Ma’arif Ponorogo Perspektif Permendikanas No. 13 Tahun 2007. 

Yang mana hasil dari peneltitan ini dapat disimpulan. Yaitu, standar 

kompetensi kepribadian Kepala MA Putra Ma’arif Ponorogo yang merupakan 

kompetensi dasar harus dimiliki kepala sekolah saaat ini belum memenuhi 

standar karena bakat dan minat jabatannya masih kurang dimiliki. Standar 

kompetensi manajerial kepala MA Putra Ma’arif Ponorogo yang merupakan 

kompetensi utama dalam standar kepala sekolah dapat dikatakan belum 

memenuhi standar, karena karena belum sepenuhnya melaksanakan stnadar 

yang ada. Adapun usaha yang telah dilaksanakan belum berjalan secara 

optimal. Standar kompetensi kepala MA Putra Ma’arif Ponorogo yang 

menjadi kompetensi pendukung dalam peraturan menteri pendidikan nasional 

belum sesuai standar yang ada, karena naluri kewirausahaanya masih kurang 

dimiliki. Standar kompetensi Supervisi kepala MA Putra Ma’arif Ponorogo 

yang merupakan kompetensi utama telah memenuhi standar, karena telah 

sesuai dengan Permendiknas.  Kompetensi Sosial kepala MA Putra Ma’arif 

Ponorogo yang merupakan kompetensi dasar sudah memenuhi standar. 
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Memang penelitian yang akan dilakukan oleh penulis hampir sama 

dengan penelitian yang telah dilakukan oleh saudari Siti Sofiah. Yaitu, sama-

sama mengenai tentang hal Kompetensi menurut Permendiknas Tahun 2007, 

namun jika kita dicermati lebih mendalam kedua penelitian tersebut tidaklah 

sama, yang mana penelitian yang telah dilakukan oleh saudari Siti Sofiah 

tersebut lebih terfokuskan  pada pembahasan mengenai standar kompetensi 

kepala sekolah / madrasah atau lembaga. Sedangkan penelitian yang akan 

penulis lakukan lebih terfokuskan pada standar kompetensi Pengawas 

Pendidikan Agama Islam (PPAI) pada Madrasah Diniyah. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian Siti Sofiah lebih mengarah 

dalam standar kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah, sedangkan penelitian 

yang penulis lakukan berhubungan dengan standar kompetensi Pengawas 

Pendidikan Agama Islam (PPAI). Yang mana penelitian ini dilakukan di 

wilayah Kecamatan Slahung Ponorogo khususnya Pengawas Pendidikan 

Agama Islam (PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo. 


