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BAB III 

PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PPAI) MADRASAH 

DINIYAH KECAMATAN SLAHUNG PONOROGO 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Kondisi Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Madrasah 

Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo 

Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Madrasah Diniyah 

merupakan instansi pemerintah yang berada dalam naungan Kementrian 

Agama, khususnya Kementrian Agama Kabupaten Ponorogo. Dalam hal 

inilah pemerintah bertanggungjawab terhadap pendidikan nasional secara 

keseluruhan. Pengawas juga merupakan fungsi akademik dan administrasi 

yang mana hal ini sebagai wujud pemerintah dalam melaksanakan 

tanggungjawabnya terhadap mutu pendidikan khususnya bidang 

pendidikan agama islam. Pengawas dalam pelaksanaannya terbagi menjadi 

beberapa tugas dalam tanggungjawabnya, yang diantaranya pengawas 

sekolah dan pengawas PAI sekolah/madrasah. Untuk wilayah Kecamatan 

Slahung Ponorogo yang mana tahap perkembangannya cukup luas dalam 

bidang pendidikan, yang dahulu hanya beberapa lembaga yang ada, baik 

itu yang formal maupun yang swasta. 

Untuk pengawas yang ditugaskan di wilayah Kecamatan Slahung 

Ponorogo terdapat penambahan dengan berkembangnya pendidikan 

tersebut, sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah dalam 
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meningkatkan mutu pendidikan, yang semula seluruh lembaga baik itu 

formal maupun swasta di wilayah Kecamatan Slahung hanya dibebankan 

kepada satu orang. Sehingga pemerintah melalui Kementrian Agama 

Kabupaten Ponorogo merasa perlu adanya penambahan petugas pengawas 

di wilayah Kecamatan Slahung Ponorogo. 

Dalam kenyataanya, pada akhir tahum 2015 terdapat satu 

penambahan petugas pengawas yang telah ditugaskan di wilayah 

Kecamatan Slahung Ponorogo oleh Kementrian Agama Kabupaten 

Ponorogo untuk membantu serta membagi tugas kepengawasan. 

Selain itu, Pengawas Pendidikan Agama islam (PPAI) Madrasah 

Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo  berkantor satu atap dengan Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Slahung Ponorogo, dan hal ini terbilang 

kondusif. Yang mana telah terpenuhi alat dan sarana prasarana dalam 

proses pelaksanaan beberapa kegiatana yang berkaitan dengan tugas-tugas 

kepengawasannya.
1
 

Dalam pelaksanaan kegiatan kepengawasan, Pengawas Pendidikan 

Agama Islam (PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung 

berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik itu dengan Kantor Kementrian 

Agama Kabupaten Ponorogo, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah 

(FKDT) Kecamatan Slahung Ponorogo maupun dengan pihak-pihak yang 

terkait.  

                                                      
1
 Lihat transkip Wawancara nomor : 30/W/20-VI/2016 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
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Selain itu, Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Madrasah 

Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo juga bekerjasama denga Forum 

Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kecamatan Slahung Ponorogo, 

yang mana surat tugas Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) 

ini langsung dari Kementrian Agama melalui Kasi PDPONTREN 

Kementrian Agama Kabupaten Ponorogo, ini sebagai wujud kepedulian 

pemerintah dalam membantu kelancaran kepengawasan Madrasah Diniyah 

yang berada di wilayah Kecamatan Slahung Ponorogo. 

 

2. Letak Greografis Kantor Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) 

Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo 

Lokasi Kantor Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) 

Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo secara geografis terletak 

di tengah wilayah Kecamatan Slahung Ponorogo, yang bertepat berada di 

Desa Menggare Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa 

Timur.
2
 

Adapun batasan lokasi tersebut adalah: 

Sebelah Utara : dibatasi oleh Desa Galak 

Sebelah Selatan : dibatasi oleh Desa Broto 

Sebelah Timur : dibatasi oleh Dusun Truneng 

                                                      
2
 Lihat transkip Dokumentasi nomor : 02/D/09-IV/2016 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
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Sebelah Barat : dibatasi oleh Desa Kambeng 

Letak Kantor Pegawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Madrasah 

Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo dari Kecamatan Slahung sekitar 

kurang lebih 3 km, sedangkan dari Kabupaten Ponorogo sekitar kurang 

lebih 27 km.
3
 

3. Visi dan Misi Pengawas Pendidikan Agama Islam ( PPAI ) Madrasah 

Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo 

Bagi setiap instansi atau suatu kelembagaan tentu memeliki atau 

mempunyai Visi dan Misi dalam rangka untuk mewujudkan atau 

merealisasikan tujuan dari instansi atau lembaga tersebut. Adapun Visi 

dan  Misi dari Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Madrasah 

Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo yang bekerjasama dengan Forum 

Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kecamatan Slahung Ponorogo 

Jawa Timur menetapkan visi misi sebagai berikut: 

a. Visi Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Madrasah Diniyah 

Kecamatan Slahung Ponorogo 

   Visi merupakan pandangan atau gambaran masa depan 

yang diinginkan dan diharapkan oleh setiap instansi yang bersangkutan 

dan menjamin kelangsungan perkembangannya. Adapun Visi 

Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Madrasah Diniyah 

Kecamatan Slahung Ponorogo adalah sebagai berikut: “menyetarakan 

                                                      
3
 Lihat transkip Dokumentasi nomor : 02/D/09-IV/2016 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
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pendidikan madrasah diniyah setaraf dengan pendidikan formal pada 

tahun 2020”. 

b. Misi Pengawas Pendidikan Agama Islam ( PPAI ) Madrasah Diniyah 

Kecamatan Slahung Ponorogo 

Misi merupakan suatu tindakan untuk mewujudkan atau 

merealisasikan visi yang harus mengakomodasi semua kelompok 

kepentingan yang berada dalam lingkup instansi atau lembaga terkait, 

atau dapat diartikan sebagai tindakan yang merumuskan misi instansi 

atau  lembaga tesebut. Adapun Misi Pengawas Pendidikan Agama 

Islam (PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo adalah 

sebagai berikut: melakukan kegiatan validasi data kelembagaan setiap 

tiga (3) bulan, managerial  setiap enam (6) bulan, pelatihan 

peningkatan guru-guru Madrasah Diniyah dan penyetaraan guru-guru 

Madrasah Diniyah. 

Berdasarkan misi dan visi diatas, Pengawas Pendidikan Agama 

Islam (PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo 

beserta dengan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) 

Kecamatan Slahung Ponorogo  memiliki tujuan terhadap lembaga-

lembaga binaanya. Yang mana tujuan tersebut “menghasilkan 

lembaga-lembaga Diniyah yang professional dalam segala aspek 
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pendidikan dan yang mampu memenuhi kebutuhan pendidikan 

keagamaan masyarakat”.4 

Sehingga dengan adanya visi, misi dan tujuan yang telah 

ditetapkan oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Madrasah 

Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo beserta dengan Forum 

Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kecamatan Slahung 

Ponorogo seperti itu diharapkan mampu menghasilkan lembaga-

lembaga yang berkompeten dan professional dalam bidang 

keagamaan serta mampu untuk berkolaborasi dengan masyarakat luas 

dan memenuhi kebutuhan pendidikan yang berada di lingkungan 

masyarakat khusunya dalam bidang pendidikan keagamaan. 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Data Tentang Kompetensi Kepribadian Pengawas Pendidikan Agama 

Islam ( PPAI ) Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo 

Dengan adanya standar kualifikasi seorang pengawas yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah. Yang mana pengawas harus sudah 

berpendidikan minimal sarjana (S1) dan bersertifikat yang setaraf dengan 

beban kerjanya. Hal ini diharapkan mampu untuk menarik simpatik 

Pengawas Pendidikan Agam Islam (PPAI) secara keseluruhan untuk lebih 

menambah keilmuan dalam rangka untuk menunjang profesinya. 

Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan 

                                                      
4
 Lihat transkip Dokumentasi nomor : 01/D/09-IV/2016 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
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Slahung Ponorogo untuk dalam hal ini telah memenuhinya. Karena 

merupakan sebagai syarat menjadi pengawas. 

Dalam standar kompetensi kepribadian, Pengawas Pendidikan 

Agama Islam (PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo 

dituntut untuk mampu memiliki rasa tanggungjawab dalam segala sesuatu 

yang menjadi tanggungjawabnya terhadap satuan pendidikan. Dari data 

yang diperoleh diketahui bahwa Pengawas Pendidikan Agama Islam 

(PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo sangat 

bertanggungjawab terhadap lembaga-lembaga binaannya, khusunya 

lembaga Madrasah Diniyah di wilayah Kecamatan Slahung Ponorogo.
5
 

Hal ini dibutktikan dengan kegiatan kunjungan Pengawas 

Pendidikan Agama Islam (PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung 

Ponorogo secara bertahap dalam kurun waktu sekali dalam satu semester.
6
 

Dengan hal ini Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) 

Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo sangat mendukung dan 

berpatisipasi terhadap lembaga-lembaga Madrasah Diniyah yang berada di 

wilayah Kecamatan Slahung Ponorogo. 

Dan rasa bentuk tanggungjawab Pengawas Pendidikan Agama 

Islam (PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo ini 

diperjelas dengan adanya kunjungan-kunjungan terhadap lembaga-

                                                      
5
 Lihat transkip Wawancara nomor : 01/W/11-IV/2016 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
6
 Lihat transkip Wawancara nomor : 11/W/12-IV/2016 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
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lembaga yang menjadi tanggungjawabnya, yang mana dilakukan oleh 

Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan 

Slahung Ponorogo setiap enam bulan sekali.
7
 

Selain dalam hal bertanggungjawab dalam lembaga-lembaga 

binaanya, Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Madrasah Diniyah 

Kecamatan Slahung Ponorogo juga diharapkan mampu mengatasi 

persoalan atau masalah yang berkaitan dengan tugas-tugas dalam 

jabatannya atau profesinya sebagai pengawas dan masalah dalam 

kehidupannya sendiri. 

Dalam kompetensi kepribadaian yang berkaitan dengan pemecahan 

masalah atau persoalan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga Madrasah 

Diniyah. Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) juga diharapkan 

mampu mengatasi hal tersebut. Ketika mendapatkan persoalan atau 

permasalahan yang terjadi di suatu lembaga, Pengawas Pendidikan Agama 

Islam (PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo melihat 

terlebih dahulu persoalan yang dihadapi oleh lembaga tersebut, bila 

persoalan atau masalah itu tidak mampu untuk diselesaikan secara 

individual oleh lembaga tersebut, maka Pengawas Pendidikan Agama 

Islam (PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo perlu 

mengadakan musyawarah.
8
 

                                                      
7
 Lihat transkip Wawancara nomor : 21/W/15-IV/2016 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
8
 Lihat transkip Wawancara nomor : 02/W/11-IV/2016 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini.  
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Dalam melaksanakan musyawarah, Pengawas Pendidikan Agama 

Islam (PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo meminta 

kepada seluruh staf dari lembaga tersebut untuk andil bermusyawarah, 

dalam rangka mencari solusi atas persoalan-persoalan atau masalah yang 

sedang dihadapi.
9
 

Disisi lain, Pengawas Pendidikan Agama islam (PPAI) Madrasah 

Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo dalam kunjungannya ke lembaga 

juga memberikan solusi dan memberikan motivasi  terhadap permasalahan 

atau persoalan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga pendidikan, pada 

umumnya tentang pemenuhan standar kelembagaan.
10

  

Selain itu, yang diketahui oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam 

(PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo tentang kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh Madrasah Diniyah terbilang sangat 

menarik. Sehingga Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Madrasah 

Diniyah kecamatan Slahung Ponorogo memiliki rasa ingin tahu yang 

sangat tinggi akan pendidikan Madrasah Diniyah.
11

 

Hal ini juga diungkapkan oleh Ketua Forum Komunikasi Diniyah 

Takmiliyah (FKDT) Kecamatan Slahung Ponorogo bahwa Pengawas 

Pendidikan Agama Islam (PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung 

Ponorogo tertarik dengan pembelajaran yang berada dilingkungan 
                                                      

9
 Lihat transkip Wawancara nomor : 12/W/12-IV/2016 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
10

 Lihat transkip Wawancara nomor : 22/W/15-IV/2016 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini.  
11

 Lihat transkip Wawancara nomor : 03/W/11-IV/2016 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
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Madrasah Diniyah, yang mana banyak menggunakan metode dan cara 

dalam penyampaian materi.
12

 

Selain itu juga Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) 

Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo meninjau secara 

langsung proses pembelajaran yang sedang berlangsung di Madrasah 

Diniyah dalam kunjungannya. Serta Pengawas Pendidikan Agama Islam 

(PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo memberikan 

saran terhadap guru, supaya tercapai apa yang menjadi tujuan dari proses 

pembelajaran tersebut.
13

 

Tuntutan seorang Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) 

Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo terhadap lembaga 

binaannya, juga diharapkan mampu memberikan hal-hal yang positif,  

dengan selalu hadir lebih awal dalam rangka menumbuhkan semangat 

kerja.
14

 Hal ini  juga diperkuat oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam 

(PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo dengan selalu  

berusaha untuk aktif disetiap kegiatan sebagai contoh  terhadap 

steakholder.
15

 Dan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Madrasah 

                                                      
12

 Lihat transkip Wawancara nomor : 13/W/12-IV/2016 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
13

 Lihat transkip Wawancara nomor : 23/W/15-IV/2016 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
14

 Lihat transkip Wawancara nomor : 14/W/12-IV/2016 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
15

 Lihat transkip Wawancara nomor : 24/W/15-IV/2016 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
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Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo juga selalu berusaha 

menumbuhkan semangat kerja pada dirinya sendiri.
16

 

Dengan adanya standar kompetensi kepribadian ini diharapkan 

seorang pengawas mampu untuk lebih professional dalam menjalankan 

tugas-tugas jabatannya. Dalam hal ini Pengawas Pendidikan Agama Islam 

(PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo berusaha 

memberikan masukan, dorongan dan motivasi dalam setiap kesempatan 

yang ada, dalam hal pemenuhan kompetensi kepribadian sebagai 

Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI), dan dalam aspek ini 

Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan 

Slahung Ponorogo berusaha untuk memenuhi, karena kompetensi ini 

merupakan sebagai kompetensi dasar profesionalnya sebagai pengawas. 

 

2. Data Tentang Kompetensi Supervisi Manajerial Pengawas 

Pendidikan Agama Islam (PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan 

Slahung Ponorogo 

Adapun tugas pokok pengawas adalah sebagai supervisor yang 

lebih menekankan pada aspek teknis kelembagaan pendidikan dan 

pembelajaran. Dan dalam hal ini supervisor manajerial Pengawas 

Pendidikan Agama Islam (PPAI) yaitu melaksanakan tugas pokok 

supervisor yang lebih menekankan pada aspek manajemen lembaga 

sekolah/madrasah. 

                                                      
16

 Lihat transkip Wawancara nomor : 04/W/11-IV/2016 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
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Terkait dengan Kompetensi Supervisi Manajerial ini, Pengawas 

Pendidikan Agama Islam ( PPAI ) Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung 

Ponorogo dalam melaksanaan kegiatan supervise managerial tentunya 

bertanggungjawab penuh dalam kegiatan tersebut dan juga sebagai 

pemateri. Segingga dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak bingung 

dalam menghadapi tanggapan-tanggapan dari audien.
17

 Yang mana 

sebagai pembicara sekaligus pengawas dituntut mampu untuk 

mensukseskan dalam pelaksanakan kegiatan supervise tersebut. 

Dan juga, menurut Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah 

(FKDT) Kecamatan Slahung Ponorogo, bahwa Pengawas Pendidikan 

Agama Islam (PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo 

sangat bagus dalam pelaksanaan kegiatan supervise manajerial tersebut. 

Hal ini dibuktikan dengan persiapan yang matang oleh Pengawas 

Pendidikan Agama Islam (PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung 

Ponorogo yang berkaitan dengan kegiatan supervise tersebut dan  

penyampaian materi yang bagus, sehingga audien antusias terhadap materi 

yang disampaikan oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) 

Madrasah Diniyah Kecamatan Slaung Ponorogo.
18

 

Selain itu juga, Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) 

Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo mendorong dan 

                                                      
17

 Lihat transkip Wawancara nomor : 05/W/11-IV/2016 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
18

  Lihat transkip Wawancara nomor :15/W/12-IV/2016 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
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memotivasi audien untuk melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh 

Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan 

Slahung Ponorogo dalam kegiatan supervise manajerial.
19

 

Tidak hanya bertanggungjawab tehadap kegiatan yang telah 

dilaksanakan, tentunya didalam setiap proses kegiatan tersebut Pengawas 

Pendidikan Agama Islam (PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung 

Ponorogo juga diharapkan mampu memberikan kesan yang positif 

terhadap peserta kegiatan supervise tersebut. Dalam hal pelaksanakan 

kegiatan supervise managerial yang dilaksanakan oleh Pengawas 

Pendidikan Agama Islam (PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung 

Ponorogo sudah cukup baik dengan melihat respon Kepala Madrasah 

Diniyah. 

Selain itu, tuntutan Pengawas Pendidikan Agama islam (PPAI) 

Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung ialah mencangkan program 

kepengawasan terhadap lembaga-lembaga binaannya, pada kenyataannya 

Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Madrasah Diniyah kecamatan 

Slahung Ponorogo mengikuti program yang telah ditetapkan oleh 

Kementrian Agama Kabupaten Ponorogo.
20

 

Dan program yang dijalankan oleh Pengawas Pendidikan Agama 

Islam (PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo masih 

                                                      
19

 Lihat transkip Wawancara nomor : 25/W/15-IV/2016 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
20

 Lihat transkip Wawancara nomor : 06/W/11-IV/2016 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini.  



46 

 

 

sangat erat kaitannya dengan apa yang telah dicanangkan oleh Kemetrian 

Agama Kabupaten dan Kementrian Agama Daerah Jawa Timur.
21

 

Dalam program ini, Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) 

Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo mengkhususkan dalam 

pemenuhan standar satuan lembaga pendidikan, serta mengaitkan akan 

visi, misi dan tujuan suatu lembaga secara luas. Dan program yang telah 

dicanangkan oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Madrasah 

Diniyah sangat membantu terhadap lembaga-lembaga binaannya.
22

  

Selain melaksanakan program yang telah dicanangkan, Pengawas 

Pendidikan Agama Islam (PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung 

Ponorogo juga menyusun instrument dalam melaksanakan tugas 

kepengawasannya, serta menekankan dalam pemenuhan administrasi 

kelembagaan yang mana hal ini sering kurang diperhatikan oleh kepala 

atau staf di suatu lembaga.
23

 

Dengan pemenuhan administasi tersebut, lembaga diharapkan 

untuk lebih menyiapkan segala sesuatu tentang data kelembagaan secara 

lebih professional. 

Maka dari itu, pada instrument yang telah dibuat dan ditetapkan 

oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Madrasah Diniyah 

                                                      
21

 Lihat transkip Wawancara nomor : 16/W/12-IV/2016 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
22

 Lihat transkip Wawancara nomor : 26/W/15-IV/2016 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
23

 Lihat transkip Wawancara nomor : 07/W/11-IV/2016 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
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Kecamatan Slahung Ponorogo lebih mengedepankan dan menekankan 

pada pemenuhan delapan (8) standar nasional pendidikan.
24

 

Dan dalam tugas kepengawasannya, Pengawas Pendidikan Agama 

Islam (PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo tidak 

hanya membuat atau menyusun instrument dalam menjalankan tugas 

pokok dan fungsinya sebagai pengawas pendidikan. 

Hal ini Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Madrasah 

Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo melakukan kunjungan terhadap 

lembaga, guna untuk mengetahui kelengkapan administrasi kelembagaan 

serta memantau dan menanyakan tentang penerapan standar kelembagaan 

yang telah diterapkan.
25

 

Kelanjutan dalam kompetensi ini, Pengawas Pendidikan Agama 

Islam (PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo dituntut 

untuk membuat dan menyusun laporan hasil dari kegiatan penilaiannya, 

kegiatan ini berupa melakukan penilaian atau verifikasi data kelembagaan. 

Yang mana standar pemenuhan dari tahun ke tahun semakin meningkat, 

kemudian untuk hasil dari kegiatan penilaian atau verifikasi data 

kelembagaan diberikan kepada lembaga setelah semua kegiatan tersebut 

selesai.
26
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Dalam kegiatan ini, Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) 

Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo tidak langsung 

memberikan hasil penilaian audit data kelembagaan yang telah selesai, 

akan tetapi  hasil dari penilaian audit data kelembagaan tersebut diberikan 

setelah semua kegiatan tersebut terlaksana.
27

 

Selain itu, Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Madrasah 

Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo juga melakukan pembinaan dalam 

rangka meningkatkan mutu pendidikan terhadap lembaga-lembaga 

binaannya. Hal ini, Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Madrasah 

Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo  melaksanakan pembinaan dengan 

mengadakan seminar/workshop, yang mana kegiatan ini di konfirmasikan 

dengan berbagai pihak, yang diantaranya Kementrian Agama, 

POKJAWAS, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) 

Kecamatan Slahung Ponorogo, Forum Komunikasi Kepala Madrasah 

Diniyah Takmiliyah (FK2DT) Kecamatan Slahung Ponorogo dan pihak-

pihak lain yang terkait dengan kegiatan ini. Karena kegiatan seperti ini 

perlu  berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
28

  

Selain itu juga, Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) 

Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo dalam melaksanakan 

kegiatan tersebut diadakan sekali dalam kurun satu semester, dikarenakan 
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kegiatan seperti itu membutuhkan akomodasi yang tidak sedikit. Hal ini 

juga disarankan oleh Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) 

Kecamatan Slahung Ponorogo.
29

 

Dalam kegiatan seminar/workshop yang dilaksanakan oleh 

Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan 

Slahung Ponorogo ini juga dihadiri oleh Kepala Seksi Pendidikan Diniyah 

dan Pondok Pesantren Kementrian Agama Kabupaten Ponorogo.
30

 

Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Madrasah Diniyah 

Kecamatan Slahung Ponorogo juga ditunutut untuk melaksanakan 

pembinaan dalam hal konseling terhadap kepala atau guru, yang mana hal 

ini diharapkan mampu menciptakan situasi yang kondisif dilingkungan 

lembaga tersebut. 

Selain melakukan kunjungan dalam penilaian maupun bentuk 

tanggungjawabnya, Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Madrasah 

Diniyah Kecamatan Slahung juga menemui kepala lembaga untuk 

memberi pengertian akan pentingnya bimbingan dan penyuluhan terhadap 

persoalan-persoalan yang dihadapai dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran di lingkungan lembaga pada umumnya. 

Dalam mengembangkan yang berkaitan dengan tugas-tugas dalam 

jabatannya, Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Madarsah Diniyah 
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Kecamatan Slahung Ponorogo melakukan pemantauan dari hasil kegiatan-

kegiatan yang telah terlaksana sebagai bentuk kepedulian dan 

tanggungjawab atas apa yang telah disampaikan oleh Pengawas 

Pendidikan Agama Islam (PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung 

Ponorogo dalam berbagai kesempatan. 

Selain itu, Pengawas Pendidikan agama Islam (PPAI) Madrasah 

Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo menyarankan kepada Kepala 

Madrasah Diniyah untuk melakukan evaluasi terhadap persoalan-

persoalan yang terjadi di lembaga-lembaga, dan Pengawas Pendidikan 

Agama Islam (PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo 

mendorong kepala untuk mencari solusi dari persoalan-persoalan yang 

sedang dihadapi.
31

 

Akan tetapi dalam penerapan yang lain, Pengawas Pendidikan 

Agama Islam (PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo 

tentunya ada instansi pihak lain yang membantu dalam menghadapi setiap 

persoalan atau masalah yang sedang terjadi. 

Hal ini, Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Madrasah 

Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo memberikan kesempatan terhadap 

Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyahn (FKDT) Kecamatan Slahung 

Ponorogo untuk menghadapi persoalan-persoalan yang sedang terjadi, 
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sebagai bentuk kepedulian kepada pihak-pihak yang berkaitan dalam 

meningkatkan mutu pendidikan.
32

 

Tuntutan sebagai Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) juga 

berperan aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan secara luas, baik 

terhadap lembaga-lembaga yang menjadi tanggungjawabya dan segala 

aspek tentang terselenggaranya pendidikan yang berada di lingkungan 

suatu lemabaga atau instansi. 

Selain itu juga, tugas pokok Pengawas Pendidikan Agama Islam 

(PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo terhadap 

lembaga-lembaga binaanya ialah membina serta memantau perkembangan 

yang telah dilaksanakan dan diterapkan oleh lembaga-lembaga yang 

menjadi tanggungjawabnya. Baik dari segi melengkapi administrasi 

kelembagaan maupun dalam hal penerapan delapan (8) standar tentang 

kelembagaan yang telah dicanangkan oleh Pengawas Pendidikan Agama 

Islam (PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo. 

Dalam kegiatan pemantauan, Pengawas Pendidikan Agama Islam 

(PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo melakukan 

setelah kegiatan-kegiatan dalam program kepengawasan terlaksana. 

Karena sebelum melakukan kegiatan pemantaun tersebut, ada  beberapa 

hal yang perlu disampaikan kepada kepala lembaga perihal apa saja yang 

harus dipenuhi sebagai satuan lembaga pendidikan.  
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Hal ini dibuktikan dengan kegiatan kunjungan Pengawas 

Pendidikan Agama Islam (PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung 

Ponorogo dalam memantau perkembangan lembaga-lembaga binaanya. 

Yang mana setiap lembaga harus memenuhi standar kelembagaan 

pendidikan, yang  meliputi delapan (8) standar nasional pendidikan yang 

telah menjadi program kepengawasan Pengawas Pendidikan Agama Islam 

(PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo. 

Selain itu juga, kunjungan yang dilakukan oleh Pengawas 

Pendidikan Agama Islam (PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung 

Ponorogo meliputi dengan memberikan perhatian terkait bagaimana 

Kepala Madrasah Diniyah di dalam mengelola pendidikan dan bagaimana 

usaha Kepala Madrasah Diniyah dalam melaksanakan inovasi pendidikan 

yang mana menjadi tugas dan tanggungjawab di lembaganya. 

Kegiatan pemantaun yang dilakukan oleh Pengawas Pendidikan 

Agama Islam (PPAI) Madrasah Diniyah Kecamatan Slahung Ponorogo ini 

juga mengikutsertakan pihak yang lain, yaitu Forum Komunikasi Diniyah 

Takmiliyah (FKDT) Kecamatan Slahung Ponorogo dalam hal penerapan 

delapan (8) standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap 

satuan lembaga pendidikan.
33
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