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ABSTRAK 

 

Praktik pengalam lapangan (PPL) merupakan kegiatan kurikuler yang 

harus dilakukan oleh mahasiswa praktik, sebagai pelatihan untuk menerapkan 

teori yang diperoleh dalam bangku perkuliahan. Tujuan pelaksanaan praktik 

pengalaman lapangan adalah untuk membentuk mahasiswa praktik agar menjadi 

calon tenaga pendidik yang profesional, sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan 

berdasarkan kompetensi, yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Dalam 

pelaksanaanyatentu saa ada berbagai masalah yang dihadapi, salah satunya adalah 

masalah tentang pengelolaan kelas. 

 Kompetensi yang harus dikuasai peserta didik perlu dinyatakan 

sedemikian rupa agar dapat dinilai, sebagai wujud hasil belajar peseta didik yang 

mengacu pada pengalaman langsung. berdasarkan kinerja peserta didik, dengan 

bukti peguasaan mereka terhadap pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap 

sebagai hasil belajar. Salah sau kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa PPL 

sebagai pendidik adalah dalam pengelolaan kelas. Adapun pengelolaan kelas 

adalah kemampuan atau keterampilan guru dalam kegiatan belajar mengajar agar 

dapat tercapainya kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kagiatan 

pembelajaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sehingga pengelolaan sangat 

perlu diperhatikan karena pengelolaan kelas yang tidak efektif akan mengganggu 

proses pembelajaran. 

Metode dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, 

sehinggamenggunakan angket, wawancara dan dokumentasi dalam 
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mengumpulkan data. Sampel dalam penelitan ini adalah mahasiswa Jurusan 

Tarbiyah yang melaksakan PPL di SMA/MA tahun akademik 2013/2014.  

Setelah data-data dikumpulkan dailakukan pengukuran dengan skala likert, 

menentukan skor dan melakukan perhitungan untuk mengetahui persentase 

kemampuan mahasiswa dalam mengelola kelas.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa kompetensi 

pengelolaan kelas mahasiswa berada dalam kategori baik dengan rentang nilai 

51%-75% dengan perolehan skor rata-rata 77, 42.  Sebagian besar  berpendapat  

bahwa kempuan mahasiswa  mahasiswa dalam mengelolaan  kelas tergolong baik.  

Secara individual berdasarkan dari data-data yang didapat , mahasiswa 

mendapatkan nilai A- , jadi dapat kita simpulkan bahwa kompetensi mahasiswa 

dalam pengelolaan kelas dapat dikatan baik.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan kegiatan 

intrakurikuler yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang mencakup baik latihan 

mengajar secara langsung atau terbimbing dan terpadu untuk memenuhi 

persyaratan pembentukan profesi pendidik. 

Praktik pengalam lapangan (PPL) merupakan kegiatan kurikuler yang 

harus dilakukan oleh mahasiswa praktik, sebagai pelatihan untuk menerapkan 

teori yang diperoleh dalam bangku perkuliahan. Tujuan pelaksanaan praktik 

pengalaman lapangan adalah untuk membentuk mahasiswa praktik agar menjadi 

calon tenaga pendidik yang profesional, sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan 

berdasarkan kompetensi, yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. 

STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa adalah salah satu lembaga pendidikan 

yang profesional. Fungsinya menghasilkan tenaga-tenaga pedidik yang 

meningkatkan mutu lulusan antara lain dengan menjalankan kerja sama dengan 

berbagai pihak yang berkompeten dalam dalam penyelengaraan pendidikan. 

STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa sebagai penghasil tenaga kependidikan 

menjalin kerjasama dengan sekolah sebagai upaya penerapan tenagan pendidik 

yang profesional. Dengan adanya kegiatan PPL ini diharapakan dapat 

meningkatkan dan memperbaiki mutu tenaga pendidik. 
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Mengajar merupakan suatu aktvitas menguasai atau mengatur kelas 

sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan siswa, sehingga terjadi belajar 

mengajar. Kelas merupakan wahana paling dominan bagi terselenggaranya proses 

pembelajaran bagi siswa. Kedudukan kelas yang begitu penting mengisyaratkan 

bahwa mutu profesional guru harus terpenuhi salah satunya yaitu kompetensi 

pedagogik yang sakah satu subnya manejemen kelas. Hal tersebut terlihat pada 

kemampuanya agar terlaksanya pendidikan dan pembelajaran yang efektif dan 

efesien. 

Untuk pencapaian tujuan belajar perlu diciptakan adannya lingkungan 

(kondisi) belajar yang kondusif. Kondisi belajar tersebut dipengaruhi oleh 

berbagai komponen yang saling berpegaruh, komponen komponen tersebut 

misalnya tujuan pembelajaran, materi yang akan diajarkan guru, siswa, jenis 

kegiatan, serta sarana belajar mengajar tersedia. 

Menciptakan situasi yang kondusif untuk memperoleh hasil yang efektif 

dalam proses pembelajaran tidak cukup ditunjang oleh penguasaan materi 

pelajaran, strategi dan metode mengajar, menggunakan media atau alat 

pembelajaran saja, tetapi guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya dituntut 

kemampuan yang lain, yaitu menyediakan atau menciptakan situasi dan kondisi 

belajar yang kondusif dan menyenangkan yang memungkinkan kegiatan belajar 

bisa berjalan dengan baik sesuai perencanaan dan mencapai tujuan sesuai yang 

dikehendaki. Kondisi kelas yang kondusif dan menyenangkan dapat terwujud jika 

guru mampu mengatur suasana pembelajaran, mengkondisikan siswa untuk 

belajar dan memanfaatkan atau menggunakan sarana pengajaran serta dapat 
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mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan 

pelajaran. 

Kemampuan pengelolaan kelas sering juga manajemen kelas atau  

kemampuan menguasai kelas dalam arti seorang guru harus mampu mengontrol 

atau mengendalikan perilaku para muridnya sehingga mereka terlibat secara aktif 

dalam proses belajar mengajar. Tiada gunanya seorang guru menguasai bahan 

pelajaran, tidak bermanfaat kemampuannya menciptakan kegiatan belajar yang 

menarik sesuai dengan pokok bahasan, tiada banyak gunanya dia mengetahui jenis 

pertanyaan yang perlu ditanyakan, atau kemampuannya menjelaskan secara 

gamblang, jika segala yang diupayakan guru tersebut tidak diperhatikan atau 

didengarkan oleh murid-muridnya. 

Pengelolaan kelas merupakan sebuah masalah yang kompleks yang sering 

dihadapi oleh guru, baik pemula maupun yang sudah berpengalaman. Guru 

menggunakannya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas untuk 

mencapai tujuan pengajaran secara efisien dan memungkinkan anak didik belajar. 

Dengan demikian, pengelolan kelas yang efektif adalah syarat bagi pengajaran 

yang efektif. Tugas utama dan yang paling sulit dilakukan guru adalah 

pengelolaan kelas, lebih-lebih tidak ada satupun pendekatan yang dikatakan 

paling baik. 

Pengelolaan kelas diperlukan karena dari hari ke hari, bahkan dari waktu 

ke waktu tingkah laku dan perbuatan anak didik selalu berubah. Hari ini anak 

didik dapat belajar dengan tenang, tapi besok belum tentu akan tercipta suasana 

yang sama. Jadi. pengelolaan kelas adalah suatu upaya untuk memberdayakan 
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potensi kelas yang ada seoptimal mungkin untuk mendukung proses interaksi 

edukatif mencapai tujuan pembelajaran. 

Jurusan Tarbiyah adalah salah satu Jurusan di STAIN Zawiyah Cot Kala 

Langsa yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga ahli dan meningkatkan 

kompetensi dan profesionalitas dalam bidang pendidikan Islam. Selain dibekali 

seperangkat ilmu teoritis, mahasiswa juga dibekali pengalaman praktis melalui 

kegiatan praktik lapangan. Melalui praktik pengalaman lapangan (PPL) bertujuan 

untuk memberikan pengalaman nyata dan memperluas cakrawala mahasiswa 

dalam membentuk kompetensi pedagogik, profesional, personal maupun sosial 

sebagai calon pendidik maupun tenaga kependidikan, sehingga mampu 

melaksanakan tugas-tugas kependidikan disekolah, yang meliputi pengelolaan 

pembelajaran dan wawasan kependidikan secara memadai. 

Oleh karena itu, setiap calon guru termasuk mahasiswa Jurusan Tarbiyah, 

dipersiapkan dengan berbagai kemampuan mengajar dan untuk dapat menjadi 

calon guru yang profesional. Maka mahasiswa harus mampu mengelola kelas 

dengan baik sehingga proses belajar mengajar dapat efektif dan efesien.   

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul ”Kompetensi Pengelolaan Kelas Mahasiswa PPL Jurusan 

Tarbiyah Pada Tingkat SMA/MA Tahun Akademik 2013/2014”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar  belakang  masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kompetensi pengelolaan kelas Mahasiswa PPL jurusan 

Tarbiyah pada tinakat SMA/MA tahun akademik 2013/2014? 

 

C. Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kompetensi pengelolaan kelas Mahasiswa PPL jurusan 

Tarbiyah pada tingakat SMA/MA tahun akademik 2013/2014. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Menambah wawasan keilmuan bagi penulis tentang kompetensi 

penguasaan kelas. 

2. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada mahasiswa  jurusan 

Tarbiyah  sebagai bekal pengetahuan yang menunjang dalam kegiatan PPL 

nantinya. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan apresiasi 

awal bagi mereka yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut. 
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E. Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara yang dimunculkan peneliti 

yang harus diuji lagi kebenarannya melalui penelitian.1 Adapun yang menjadi 

hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya kompetensi pengelolaan kelas yang 

dimiliki mahasiswa PPL Jurusan Tarbiyah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. 

 

F. Penjelasan Istilah 

1. Kompetensi 

Menurut Mulyasa kompetensi adalah perpaduan dari pengetahuan, 

keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan 

bertindak.2 Sedangkan menurut Muhammad Ali Kompetensi adalah 

kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan suatu hal.3  

Jadi kompetensi yang dimaksud penulis adalah keterampilan, sikap dan 

tindakan yang menunjukan kemampuan dalam pengelolaan kelas. 

2. Pengelolaan Kelas 

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan memelihara 

kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan 

dalam proses interaksi edukatif. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan untuk 

                                                             
1
 Abdullah Arya, Teknik Penulisan Karya Ilmiah, (Langsa, Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri (STAIN) Zawiyah Cotkala, 2011), hal. 210  
2
 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep, Karakteristik Dan Implementasi, 

(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2 003), hal. 38 
3
 Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, (Jakarta: Pustaka Amani, 

1990), hal. 193 
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menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya 

proses interaksi edukatif.4 

Ada dua kriteria dalam pengelolaam kelas; pertama, kemampuan yang 

berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang 

optimal (bersifat preventif), kedua, kemampuan yang berhubungan dengan 

pengembalian kondisi belajar yang optimal. Dengan dimilikinya 

kemampuan pengelolaan kelas  yang baik, diharapkan guru dapat 

mengelola kelas dengan baik dalam kondisi apapun, sehingga siswa dapat 

menunjukkan ketekunan semangat dalam belajar serta aktif dalam proses 

pembelajaran. 

3. Mahasiswa PPL 

Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi.
5
 Praktek 

pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu kegiatan yang 

dilaksanakan oleh mahasiswa calon guru/tenaga pendidikan pada program 

kependidikan dalam rangka menyelesaikan studinya. 

Jadi mahasiswa PPL yang dimaksud adalah masiswa jurusan Tarbiyah  

yang sedang melaksanakan PPL di SMA/MA tahun akademik 2013/2014. 

                                                             

4 Syaiful Bahri Djamarah, Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2005), hal. 144 -145 
5
 Depeartemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pusat bahasa edisi 

ke VI, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 856 




