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SARI  

Suntoro Teguh, Ari. 2011. Pelaksanaan Moving Class pada Mata Pelajaran 
Geografi Kelas di SMA Negeri 1 Tunjungan Kabupaten Blora. Skripsi. Jurusan 
Geografi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Drs. Suroso, M.Si, 
Drs. R. Sugiyanto, SU.  

Kata Kunci : Pelaksanaan dan Hambatan Moving Class  

Sistem pembelajaran dalam suatu Sekolah Kategori Mandiri (SKM) sudah 
beragam. Salah satu diantaranya adalah sistem pembelajaran dengan moving class. 
Dalam pelaksanaan moving class ternyata masih terdapat berbagai hambatan-
hambatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan 
moving class pada proses pembelajaran geografi; (2) Hambatan-hambatan 
pelaksanaan moving class pada proses pembelajaran geografi. Berdasarkan 
permasalahan tersebut tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui 
pelaksanaan moving class pada proses pembelajaran geografi; (2) Untuk 
mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan moving class pada pembelajaran 
geografi. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS yang berjumlah 125 
siswa, sampel dengan menggunakan proportional random sampling yang 
berjumlah 32 siswa dan guru geografi berjumlah 3 orang. Variabel dalam 
penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan moving class; (2) Hambatan pelaksanaan 
moving class. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Analisis data penelitian menggunakan deskripsi 
kuantitatif.  

Hasil penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan movig class di SMA Negeri 1 
Tunjungan: a. Kurikulum yang digunakan pada sekolah yang melaksanakan 
moving class sudah baik dan sesuai (cukup optimal) dengan memiliki Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang mencerminkan kurikulum Sekolah 
Kategori Mandiri, b. Karakteristik ruang kelas geografi masih seperti ruang kelas 
geografi kelas biasa dimana belum mencerminkan nuansa-nuansa fenomena 
geografi di kelas c. Sumber belajar kurang optimal karena jumlah peta dan globe 
masih kurang sehingga tingkat penggunaannya juga kurang optimal, d. Media 
belajar kurang optimal karena hanya terdapat LCD dan komputer di kelas 
sehingga masih diperlukan media pembelajaran lainnya seperti OHP, Televisi 
maupun VCD, e. Pengelolaan moving class sudah berjalan selama 5 tahun dengan  
perpindahan kelas membawa tas dan adanya waktu jeda sekitar 5 sampai 10 
menit. Setiap mata pelajaran sudah memiliki kelas dan sudah ditata sesuai dengan 
karakteristiknya serta sarana dan prasarana yang ada sudah menunjang dalam 
proses pembelajaran geografi. Guru diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dan 
menilai kemampuan siswa dengan menggunakan teknik penilaian afektif, 
psikomotorik dan kognitif. Kemudian guru juga melaporkan hasil penilaian 
kepada Biro Akademik supaya dapat diketahui tingkat kemampuan siswa selama 
mengikuti sistem moving class; (2) Hambatan pelaksanaan moving class yang 
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dialami oleh guru antara lain suasana pembelajaran tidak kondusif, ruang kelas 
mata pelajaran masih ada yang kurang, pengelolaan pembelajaran masih kurang 
karena guru sulit untuk mengatur dan mengendalikan suasana kelas, 
ketidakhadiran guru sulit diantipasi karena tidak team teaching, penataan ruang 
kelas masih seperti kelas biasa karena keterbatasan sarana dan prasarana di kelas. 
Hambatan pelaksanaan moving class yang dialami oleh siswa antara lain interaksi 
belajar sebanyak 25% siswa kelas XI IPS tidak terjalin karena siswa merasa 
kecapekan dan kelelahan saat perpindahan kelas, pengkondisian kembali suasana 
belajar tidak diberikan waktu untuk berpindah, keterlambatan siswa sebanyak 
32,5% karena jarak kelas geografi cukup jauh, kebersihan kelas geografi masih 
kurang terjaga sehingga perlu kesadaran dari siswa untuk membersihkannya, 
biaya sekolah juga mempengaruhi belajar siswa karena harus membeli 
perlengkapan untuk belajar, keamanan kelas saat perpindahan kelas tidak aman 
karena banyak siswa yang sering kehilangan barang seperti perlengkapan menulis 
bahkan ada juga yang kehilangan handphone, ketersediaan loker belum tersedia di 
kelas geografi sehingga diperlukan loker untuk menaruh barang-barang siswa. 

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah (1) Sekolah yang telah 
menerapkan moving class untuk lebih menyelaraskan kurikulum agar sesuai 
dengan rambu-rambu yang dikemukakan Direktorat Pembinaaan SMA; (2) 
Kondisi kelas geografi masih membutuhkan pengadaan sarana dan prasarana 
seperti jumlah globe, jumlah peta baik peta umum maupun peta khusus gambar-
gambar fenomena geografi dan diagram blog ; (3) Sebaiknya kelas geografi harus 
mempunyai laboraturium tersendiri; (4) Dalam pelaksanaan moving class guru 
diharuskan untuk mengatur jalannya proses pembelajaran di kelas geografi ; (5) 
Dalam pelaksanaan moving class siswa harus dituntut untuk selalu disiplin dan 
tepat waktu; (6) Pengadaan loker harus disediakan di kelas geografi agar siswa 
dapat meletakkan tas di loker dan tidak membawa tas ke dalam kelas.            
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1  

BAB I 

PENDAHULUAN  

A.  Latar Belakang 

Di era globalisasi ini setiap sekolah hendaknya selalu melakukan 

berbagai inovasi pembelajaran untuk mendasari dan mencetak sumber daya 

manusia yang berkualitas. Pembelajaran yang dilakukan guru hendaknya 

dapat memberikan situasi dimana siswa dapat secara optimal 

mengembangkan kompetensi dirinya sesuai perkembangan umur dan 

intelektual masing-masing siswa. Situasi ini dapat terwujud jika guru 

diberikan keleluasaan dalam mengelola kelas sesuai karakteristik mata 

pelajaran masing-masing, karakteristik siswa, dan keleluasaan melakukan 

penilaian sesuai perkembangan masing-masing siswa. Di dalam kelas guru 

harus melakukan berbagai inovasi dan kreatifitas pembelajaran, mengelola 

kelas, menata ruang, menata alat peraga, menata tempat duduk sesuai 

karakteristik mata pelajaran masing-masing dan sebagainya. Jika guru telah 

mampu mengelola dan mengatur kelas sesuai mata pelajaran maka akan 

dapat memotivasi siswa dalam belajar, karena siswa tidak hanya belajar di 

kelas yang monoton, tetapi siswa akan selalu mengalami berbagai 

pengalaman belajar pada kelas-kelas yang selalu berubah sesuai karakteristik 

mata pelajaran. 
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Kemampuan belajar setiap anak sendiri dipengaruhi oleh dua faktor, 

yaitu faktor genetik dan lingkungan. Anak-anak akan tumbuh dengan baik 

jika mereka dilibatkan secara alamiah dalam proses belajar yang didukung 

lingkungan yang dirancang secara cermat dengan menggunakan konsep 

yang jelas. Untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam bereksplorasi, 

mencipta, berpikir kreatif, dan mengembangkan kemampuan lain yang 

dimiliki siswa, guru perlu menerapkan berbagai model pembelajaran yang 

menarik dan diberi wewenang penuh dalam pengelolaan kelas sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran yang diampunya.  

Pengembangan sistem pembelajaran dalam proses belajar mengajar 

perlu dilakukan oleh sekolah. Dalam pengembangan sistem pembelajaran 

tentu saja tidak sembarangan, tetapi ada tujuan yang hendak dicapai yaitu 

meningkatkan dan memelihara perhatian peserta didik terhadap relevansi 

proses belajar mengajar, memberikan kesempatan berfungsinya motivasi, 

membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah, memberikan 

kemungkinan pilihan dan fasilitas belajar individual, dan mendorong peserta 

didik untuk belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, pemilihan sistem 

pembelajaran merupakan strategi awal dalam mencapai proses belajar yang 

optimal yang pada akhirnya akan berimbas pada pencapaian hasil belajar.  

Sistem pembelajaran memiliki andil yang cukup besar dalam proses 

belajar mengajar. Kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki peserta didik 

akan ditentukan oleh ketepatan penggunaan suatu sistem pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan. Tujuan pembelajaran dari suatu pembelajaran akan 
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dapat dicapai apabila menggunakan sistem yang tepat, sesuai dengan standar 

keberhasilan yang telah ditetapkan. Sistem pembelajaran yang dapat 

dipergunakan dalam proses belajar mengajar ada berbagai macam salah satu 

diantaranya adalah sistem moving class. 

Moving class merupakan sistem belajar mengajar yang bercirikan 

siswa yang mendatangi guru/pendamping di kelas. Konsep moving class 

mengacu pada pembelajaran kelas yang berpusat pada anak untuk 

memberikan lingkungan yang dinamis sesuai dengan pelajaran yang 

dipelajarinya. Dengan moving class, pada saat subjek mata pelajaran berganti 

maka siswa akan meninggalkan kelas menuju ruang kelas lain sesuai mata 

pelajaran yang dijadwalkan, jadi siswa yang mendatangi guru/pendamping, 

bukan sebaliknya. 

Melihat karakteristik penyelenggaraan moving class tersebut, bagi 

sekolah yang jumlah ruang kelasnya terbatas, pelaksanaan sistem moving 

class ini sebenarnya akan cukup menyulitkan. Idealnya adalah satu ruang 

kelas untuk satu mata pelajaran. Dengan demikian, ruangan bisa diatur 

sedemikian rupa sesuai mata pelajaran yang menggunakannya dan guru 

pengampu menjadikan kelas itu sebagai ruang kerja sehingga dia selalu ada 

ketika siswa yang akan belajar datang. Namun bagaimana hal itu bisa 

terlaksana bila jumlah ruangan terbatas, apalagi bila jumlah tenaga 

pengajarnya terbatas serta jumlah mata pelajaran juga banyak.  

SMA N 1 Tunujungan Blora sejak tahun pelajaran 2007/2008 telah 

melaksanakan berbagai program menuju pemenuhan standar nasional 
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pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 

19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Upaya pemenuhan 

standar pendidikan tersebut dilaksanakan melalui program (SKM) atau 

Sekolah Kategori Mandiri. Salah satu profil Sekolah Kategori Mandiri 

adalah penyelenggaraan proses pembelajaran dengan sistem kelas berpindah 

(moving class). Berkaitan dengan hal tersebut, sejak tahun pelajaran 

2007/2008 dengan berbagai keterbatasan yang ada terutama karena jumlah 

ruang kelas yang terbatas SMA N 1 Tunjungan Blora telah 

menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sistem moving class. 

Sistem moving class yang diselenggarakan oleh SMA N 1 Tunjungan 

Blora merupakan sebuah sistem baru dalam dunia pendidikan dan 

pelaksanaanya  masih berada dalam tahap penyesuaian. Kesiapan sarana dan 

prasarana sangat berpengaruh dalam berlangsungnya pembelajaran yang 

optimal, SMA N 1 Tunjungan Blora sendiri masih dalam tahap pemenuhan 

sarana dan prasarana yang mendukung berlangsungnya proses belajar 

mengajar di setiap mata pelajaran. Seperti keberadaan LCD proyektor dalam 

setiap kelas, media-media pembelajaran dan sarana lain yang dapat 

mempermudah atau menambah pengetahuan siswa dalam belajar. Dengan 

keberadaan berbagai sarana dan prasarana tersebut di dalam kelas 

diharapkan setiap kelas memiliki karakteristik masing-masing sesuai dengan 

mata pelajaran. 

Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan guru di SMA 

Negeri 1 Tunjungan yang telah menerapkan sistem moving class, bahwa 
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pelaksanaan moving class telah dilakukan di sekolah, dan ini merupakan 

tahun ke-5 pelaksanaan moving class tetapi pembelajarannya masih belum 

menggunakan team teaching dan Satuan Kredit Semester (SKS). SMA 

Negeri 1 Tunjungan memiliki 20 ruang kelas. Setiap mata pelajaran disana 

sudah memiliki ruang kelas sendiri dan ruangan kelas ditata sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran. Perpindahan siswa pada saat pergantian jam 

pelajaran, siswa belum disediakan loker untuk menaruh barang bawaannya 

dan belum memberikan waktu jeda untuk berpindah kelas sehingga 

perpindahan kelas memakan alokasi waktu pembelajaran. Rata-rata 

pelaksanaan pembelajaran khususnya di kelas geografi sebanyak 6 jam 

pelajaran per-harinya, dan kebanyakan yang memakai kelas geografi adalah 

siswa kelas XI IPS yaitu 12 jam pelajaran per-minggunya. Hal ini karena 

mata pelajaran geografi memiliki 3 guru sehingga pengajaran pada siswa di 

SMA Negeri 1 Tunjungan mendapatkan mata pelajaran geografi dibagi 

dalam mengajarnya. Pengajaran mata pelajaran geografi dilakukan di kelas 

geografi.  

Siswa kelas XI IPS menjadi subyek penelitian karena peneliti 

mempertimbangkan siswa kelas XI IPS yang lebih banyak menggunakan 

kelas geografi dibandingkan kelas X dan kelas XII IPS, serta kelas XI IPS 

sudah cukup merasakan pembelajaran moving class dibandingkan dengan  

siswa kelas X yang masih harus membiasakan dengan pembelajaran moving 

class sedangkan apabila subyek penelitian siswa kelas XII IPS penelitian ini 
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akan mengganggu persiapan sekolah untuk memfokuskan siswa kelas XII 

IPS menghadapi ujian.  

Terkait dengan hal-hal di atas peneliti tertarik untuk megetahui 

sejauhmana optimalisasi sistem moving class pada mata pelajaran geografi 

di SMA Negeri 1 Tunjungan. Maka peneliti mengajukan skripsi dengan 

judul  “Pelaksanaan Moving Class Pada Mata Pelajaran Geografi di SMA 

Negeri 1 Tunjungan Kabupaten Blora”. 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka permasalahan yang 

di angkat adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan moving class pada proses pembelajaran geografi? 

2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan moving class pada 

mata pelajaran geografi ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan moving class pada proses pelajaran 

geografi. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan moving class 

pada mata pelajaran geografi. 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :  
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1. Secara Teoritis  

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan, 

khususnya  mengenai pelaksanaan moving class di suatu sekolah. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan oleh pihak – 

pihak yang berkompeten dalam menentukan kebijakan, khususnya 

bidang pembelajaran atau pembelajaran.  

a. Bagi Siswa 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengurangi 

permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan moving class pada 

pelajaran geografi. 

b. Bagi Guru 

Diharapkan dapat memperbaiki proses belajar mengajar 

terutama mata pelajaran geografi, sehingga siswa dapat memperkecil 

hambatan yang dihadapi siswa dan guru. 

c. Bagi Sekolah  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

terhadap ilmu pengetahuan dan untuk melihat kesiapan diri dalam 

pelaksanaan sistem moving class dan diharapkan dapat 

meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian ini juga dapat menjadi 

memicu sekolah lain untuk menerapkan sistem moving class agar 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.  
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d. Bagi Peneliti 

Sebagai calon guru memperoleh pengalaman baru yang dapat 

dijadikan acuan dalam perbaikan model pengajaran di masa yang 

akan datang. 

e. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi peneliti lain 

untuk mengadakan penelitian sejenis di masa mendatang. 

E.  Batasan Istilah 

Dalam penelitian ini, perlu diberikan batasan istilah mengenai hal-

hal yang akan diteliti untuk mempermudah dalam mengartikan atau 

menafsirkan serta untuk membatasi permasalahan yang ada. 

1. Pelaksanaan  

Pelaksanaan berarti bahwa sejauhmana tingkat pelaksanaan 

moving class pada mata pelajaran geografi yang dilakukan di suatu 

sekolah.  

2. Sistem Moving Class (kelas bergerak) 

Menurut Anim Hadi (2009), sistem moving class adalah sistem 

pembelajaran dimana setiap guru mata pelajaran sudah siap mengajar di 

ruang kelas yang telah ditentukan sesuai dengan mata pelajaran yang 

diampunya. Sehingga saat pergantian pelajaran, bukannya guru yang 

datang ke kelas siswa, namun siswa yang datang ke kelas.   
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3. Mata Pelajaran Geografi  

Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan 

fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan 

dalam konteks keruangan (Nursid Sumaatmadja, 2006:11) 

F.  Sistematika Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi disusun dan dibagi menjadi tiga bagian  

untuk memudahkan pemahaman tentang struktur dan isi skripsi. Penulisan 

skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian pendahuluan skripsi, 

bagian isi skripsi, dan bagian akhir isi skripsi. 

1. Bagian pendahuluan skripsi, terdiri dari halaman judul, sari (abstrak), 

halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, 

daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. 

2. Bagian isi skripsi, terdiri dari lima bab yang tersusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I. Pendahuluan, berisi latar belakang, permasalahan, tujuan 

penelitian,  kegunaan penelitian, batasan istilah dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II.    Kajian Pustaka, berisi teori-teori pendukung penelitian. 

BAB III.  Metode Penelitian, berisi lokasi penelitian, populasi dan sampel, 

variabel penelitian, teknik pengumpulan data dan metode 

analisis data. 
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BAB IV. Hasil Penelitian, dalam bab ini dibahas tentang hasil-hasil 

penelitian yang telah dilakukan. 

BAB V.  Penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian yang 

telah dilakukan serta saran-saran yang berkaitan dengan hasil 

penelitian. 

3. Bagian akhir skripsi memuat tentang daftar pustaka yang digunakan sebagai 

acuan dari penulisan skripsi.               
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

A. Pembelajaran Sebagai Sebuah Sistem   

Pembelajaran sebagai sebuah sistem diperlukan adanya pendalaman 

konsep sistem dan konsep pembelajaran. Sistem adalah suatu kesatuan 

berbagai unsure yang mempunyai hubungan yang fungsional dan berinteraksi 

secara dinamis untuk mencapai tujuan dan fungsi tersebut. Maka sistem 

sebagai pendekatan berarti cara memandang sesuatu secara sistematik dan 

menyeluruh dan tidak terpisah-pisah. Sedangkan pembelajaran sendiri 

digambarkan sebagai kesatuan sub-sub sistem yang membentuk suatu sistem 

yang utuh. Disini dapat diartikan bahwa pembelajaran di sekolah terdiri dari 

sub-sub sistem yang membentuk satu sistem pembelajaran yang utuh. Sub-

sub sistem tersebut terdiri dari sub sistem kurikulum, kesiswaan, tenaga 

pendidikan, perpustakaan, sarana dan prasarana yang mendukung (Sugandi, 

2006:19-20).    

Masing-masing sub sistem saling terkait satu lain dalam rangka 

mencapai keberhasilan tujuan sebagaimana yang diharapkan. Secara garis 

besar proses pendidikan mengaitkan tiga komponen subsistem pokok, yaitu 

subsistem masukan, proses dan keluaran. Kaitan diantaranya ketiganya dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

Subsistem masukan terdiri atas subsistem peserta didik (siswa) dan 

segala macam potensinya. Subsistem proses terdiri atas subsistem pendidik 



12    

(guru), kurikulum, gedung sekolah, sarana pembelajaran, metode dan 

sebagainya. Subsistem keluaran meliputi hasil belajar siswa yang berupa 

pengetahuan, sikap dan ketrampilan.  

Berdasarkan uraian di atas dapat diuraikan bahwa pembelajaran 

merupakan sebuah sistem sehingga dalam prosesnya melibatkan berbagai 

komponen. Komponen-komponen itu adalah tujuan, subyek belajar, materi 

pelajaran, strategi, media, evaluasi, dan penunjang.  

1) Tujuan   

Tujuan secara eksplisit itu diupayakan pencapainnya melalui 

kegiatan kegiatan pembelajaran adalah instructional effect biasanya 

berupa pengetahuan, ketrampilan atau sikap yang dirumuskan dalam 

tujuan pembelajaran khusus. Makin spesifik operasional tujuan 

pembelajaran khusus dirumuskan maka akan mempermudah dalam 

menentukan kegiatan pembelajaran yang tepat.  

2) Subyek belajar   

Subyek belajar dalam sistem pembelajaran merupakan komponen 

utama karena berperan sebagai subyek sekaligus objek. Sebagai subjek 

karena siswa adalah individu yang melakukan proses belajar mengajar. 

Sebagai subjek karena kegiatan pembelajaran diharapkan dapat mencapai 

perubahan perilaku pada diri subjek belajar.  

3) Materi Pelajaran   

Materi pelajaran juga merupakan komponen utama dalam proses 

pembelajaran, karena materi pelajaran akan memberi warna dan bentuk 
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dari kegiatan pembelajaran. Materi pelajaran yang komprehensif, 

terorganisasi secara sistematis dan dideskripsikan dengan jelas terhadap 

intensitas proses pembelajaran. 

4) Strategi Pembelajaran    

Strategi pembelajaran merupakan pola umum mewujudkan proses 

pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

5) Media Pembelajaran   

Media pembelajaran adalah alat atau wahana yang digunakan guru 

dalam proses pembelajaran untuk membantu menyampaikan pesan 

pembelajaran. Untuk meningkatkan fungsi media dalam pembelajaran 

guru perlu memilih media yang sesuai dan tepat untuk digunakan dalam 

pembelajaran.  

6) Penunjang   

Komponen penunjang yang dimaksud dalam pembelajaran adalah 

fasilitas belajar, buku sumber, alat pelajaran, bahan pelajaran, dan 

semacamnya. Komponen penunjang berfungsi untuk memperlancar, 

melengkapi dan mempermudah proses pembelajaran. Pembelajaran dapat 

dilakukan di mana saja atau kapan saja, misalnya lingkungan keluarga, 

sekolah dan di dalam masyarakat.     
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B. Sistem Pembelajaran 

1. Pengertian Sistem Pembelajaran  

Sistem adalah perangkat unsur yang secara terkait saling 

berkaitan sehingga membentuk totalitas (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

2002:1076), sedangkan sistem pembelajaran adalah suatu kombinasi 

terorganisasi yang meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 

perlengkapan, dan prosedur yang berinteraksi untuk mencapai suatu 

tujuan (Hamalik, 2003:10). Setiap sistem memiliki tujuan tertentu, tujuan 

lembaga pendidikan ialah untuk memberikan pelayanan pendidikan 

kepada yang membutuhkan (Hamzah, 2006:11). 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sistem Pembelajaran  

Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam 

memahami materi pelajaran untuk kemudian dapat menunjang hasil 

belajar secara optimal. Sekolah dalam menentukan sistem pembelajaran 

harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut : 

a) Faktor Guru  

Guru adalah komponen yang sangat menentukan dalam 

implementasi suatu strategi pembelajaran. Keberhasilan suatu 

strategi pembelajaran akan tergantung pada kepiawaian guru dalam 

menggunakan media, teknik, taktik pembelajaran. Guru dituntut 

untuk mampu mengatur jalannya proses pembelajaran di kelas, 

megatur siswa di dalam kelas agar disiplin, serta memberikan 

dampak yang cukup besar terhadap kualitas pembelajaran di kelas. 



15    

Oleh karena itu peran guru sangatlah penting dalam mencapai tujuan 

pembelajaran yang diharapkan di suatu sekolah. 

b) Faktor Siswa  

Siswa adalah organisme unik yang berkembang dalam tahap 

perkembangannya. Sikap dan ketrampilan siswa di dalam kelas juga 

merupakan aspek lain yang biasa mempengaruhi proses 

pembelajaran. Ada kalanya ditemukan siswa yang aktif dan ada pula 

siswa yang pendiam, tidak sedikit juga ditemukan siswa yang 

memiliki motivasi yang rendah dalam belajar. Semua itu akan 

mempengaruhi proses pembelajaran di dalam kelas. Oleh sebab itu 

bagaimanapun faktor sangat menentukan dalam interaksi 

pembelajaran.  

c) Faktor Sarana dan Prasarana  

Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung 

terhadap kelancaran proses pembelajaran, misalnya media 

pembelajaran, alat-alat pelajaran, perlengkapan sekolah dan lain 

sebagainya. Sedangkan prasarana sekolah adalah segala sesuatu 

secara tidak langsung dapat mendukung keberhasilan proses 

pembelajaran, misalnya jalan menuju sekolah, penerangan sekolah 

dan sebagainya.  

Kelengkapan sarana dan prasarana akan membantu guru dalam 

penyelenggaraan proses pembelajaran, dengan demikian sarana dan 

prasarana merupakan komponen penting yang dapat mempengaruhi 
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proses pembelajaran. Ketersediaan sarana dan prasarana yang 

lengkap memungkinkan guru memiliki berbagai pilihan yang dapat 

digunakan untuk melaksanakan fungsi mengajarnya, dengan 

demikian ketersediaan sarana dan prasarana dapat meningkatkan 

gairah dalam mengajar.  

d) Faktor Lingkungan  

Dilihat dari dimensi lingkungan ada dua faktor yang 

mempengaruhi proses pembelajaran, yaitu faktor organisasi kelas 

dan faktor iklim sosial dan psikologis.  

Faktor organisasi kelas yang di dalamnya meliputi jumlah 

siswa dalam satu kelas merupakan aspek penting yang dapat 

mempengaruhi proses pembelajaran.  

Faktor lain adalah faktor iklim sosial dan psikologis secara 

internal adalah hubungan antara orang yang terlihat dalam 

lingkungan sekolah, misalnya iklim sosial antara siswa dengan 

siswa, antara siswa dengan guru, antara guru dengan guru, dan antara 

guru dengan pimpinan sekolah.   

C. Sekolah Kategori Mandiri (SKM) 

1. Landasan Sekolah Kategori Mandiri (SKM) 

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

pemerintahan daerah. 
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b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. 

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang otonomi daerah 

yang mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah, 

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.  

e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, bagian ketiga pada 

Pasal 10 dan 11 mengatur tentang beban belajar dalam bentuk sistem 

paket dan sistem satuan kredit semester (SKS). Pada Ayat 3 

menyebutkan bahwa beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, 

SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada jalur pendidikan 

formal kategori mandiri dinyatakan dalam satuan kredit semester. 

Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa sekolah kategori mandiri 

“harus” menerapkan sistem SKS (Satauan Kredit Semester), 

sedangkan sekolah kategori standar menerapkan sistem paket dan 

“dapat” menerapkan sistem SKS (Satauan Kredit Semester). 

2. Pengertian Sekolah Kategori Mandiri (SKM) 

Sekolah Kategori Mandiri (SKM) adalah sekolah yang mampu 

mengoptimasikan pencapaian tujuan pendidikan, potensi, dan sumber 

daya yang dimiliki untuk melaksanakan proses pembelajaran yang dapat 

mengembangkan potensi peserta didik sehingga menghasilkan lulusan 
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yang berkualitas (Direktorat Pembinaan SMA, 2007:5). Sekolah Kategori 

Mandiri memiliki persyaratan minimal sebagai berikut : 

1. Dukungan Internal  

a. Kinerja sekolah di atas rata-rata. 

b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang 

mencerminkan kurikulum Sekolah Kategori Mandiri dengan 

beban belajar dinyatakan dengan Satuan Kredit Semester.. 

c. Ketersediaan panduan pelaksanaan yang memadai. 

d. Sekolah siap menyatakan ingin melaksanakan Sistem Kredit 

Semester. 

e. Kesiapan Sumber Daya Manusia. 

f. Ketersediaan fasilitas ruang belajar. 

2. Dukungan Eksternal 

a. Dukungan dari Komite Sekolah 

b. Persentase orang tua yang menayatakan bersedia putranya 

mengikuti pembelajaran dengan SKS > 60%. 

c. Dukungan dari Dinas Kabupaten/Kota secara tertulis (kebijakan 

dan fasilitas/pembiayaan). 

d. Dukungan tenaga pendamping/nara sumber dalam keseluruhan 

proses pengembangan dan pelaksanaan SKM.  

3. Sistem Kredit Semester (SKS) 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pasal 11 ayat (3) 

menyatakan bahwa beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, MA/MAK 
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atau bentuk lain yang sederajat pada jalur pendidikan formal kategori 

mandiri dinyatakan dalam satuan kredit semester. Ketentuan tersebut 

mengisyaratkan bahwa kategori mandiri harus menerapkan sistem satuan 

kredit semester.  

Satuan Kredit Semester (SKS) menurut Standar Isi adalah sistem 

penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan 

sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikutinya setiap semester 

pada satuan pendidikan (Direktorat Pembinaan SMA, 2007:7). 

1. Dasar penerapan Satuan Kredit Semester (SKS) 

a. Kecepatan belajar siswa tidak sama 

b. Potensi belajar siswa tidak sama  

c. Minat siswa terhadap mata pelajaran tidak sama 

d. Siswa akan sukses bila belajar sesuai dengan potensi dan 

minatnya 

e. Siswa dapat menyelesaikan studi lebih cepat atau lebih lama 

2. Pembelajaran pada Satuan Kredit Semester (SKS) 

a. Pelaksanaan pembelajaran menerapkan pendekatan tatap muka, 

kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri tak berstruktur. Oleh 

karena itu siswa didorong untuk belajar secara mandiri.  

b. Menerapkan pengelolaan pembelajaran dengan sistem siswa 

berpindah ruang kelas (moving class).  

c. Ada program remidi sepanjang semester. 

d. Menerapkan pembelajaran berbasis TIK. 
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D. Sistem Pembelajaran Moving Class 

1. Pengertian Moving Class 

Moving class merupakan sistem belajar mengajar yang bercirikan 

siswa yang mendatangi guru di kelas. Konsep moving class mengacu 

pada pembelajaran kelas yang berpusat pada anak untuk memberikan 

lingkungan yang dinamis sesuai dengan mata pelajaran yang 

dipelajarinya (Hadi, 2008). 

Adapun syarat-syarat moving class adalah sebagai berikut: (a) 

kondisi kelas harus ditata dengan sempurna, (b) ruang kelas harus 

dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana belajar sesuai dengan mata 

pelajaran terkait, (c) ruangan kelas didesain dan ditata sesuai kebutuhan 

belajar, (d) sarana yang dibutuhkan saat moving seperti loker atau rak tas, 

(e) sikap disiplin bagi guru dan siswa, (f) kebersihan harus tetap terjaga 

(Wiyarsih, 2008). 

Dalam sistem moving class, siswa dan guru harus bisa mengatur 

waktu sebaik mungkin, karena dimungkinkan waktu belajar mengajar 

akan terpotong karena berbagai hal. Misalnya untuk pelajaran 

sebelumnya melebihi waktu semestinya, jalan atau pindah ruangan dari 

satu ruangan ke ruangan lainnya, mempersiapkan pelajaran, dan lain-lain. 

Seorang siswa dituntut untuk kreatif dalam belajar. Guru sudah tidak 

saatnya lagi menyuruh siswa untuk rajin belajar. Namun siswa harus 

belajar dengan kesadaran diri. Sehingga siswa mampu menguasai konsep 
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dengan sepenuhnya. Jadi, bukan guru yang butuh siswa, namun siswa 

yang butuh guru (Wiyarsih, 2008). 

Hasil penelitian oleh Wiyarsih (2008) mengemukakan bahwa 

pelaksanaan pembelajaran dengan sistem moving class tentunya 

membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang lebih dibanding 

dengan pembelajaran konvensional baik kebutuhan ruang maupun 

peralatan pembelajaran yang bercirikan mata pelajaran. Melihat 

karakteristik  penyelenggaraan moving class tersebut, bagi sekolah 

dengan jumlah ruang kelasnya terbatas, pelaksanaan moving class ini 

sebenarnya akan cukup menyulitkan. Idealnya adalah satu sampai dua 

ruang kelas untuk satu mata pelajaran. Dengan demikian, ruangan bisa 

diatur sedemikian rupa sesuai mata pelajaran yang menggunakannya dan 

guru pengampu menjadikan kelas itu sebagai ruang kerja sehingga dia 

selalu ada di dalam kelas ketika siswa yang akan belajar datang. Namun 

bagaimana hal itu bisa terlaksana bila jumlah ruangan terbatas, apalagi 

bila jumlah tenaga pengajarnya terbatas serta jumlah mata pelajaran juga 

banyak. Salah satu cara untuk menyiasati keterbatasan kelas itu adalah 

dengan mengelompokkan mata pelajaran - mata pelajaran yang 

serumpun. 

Dalam segala kebijakan yang terkait dengan kondisi di dalam 

kelas, guru mempunyai otoritas sesuai dengan yang menjadi kesempatan 

dalam progam pembelajaran. Moving class juga dapat berdampak buruk 

bagi siswa, misalnya siswa akan tiba dikelas terlambat disesuaikan 
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dengan alasan yang sangat rill apabila itu juga dilakukan oleh guru itu 

sendiri. Pada dasarnya akan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak 

baik itu Kepala Sekolah, guru mata pelajaran dan siswa sendiri. 

Kaitannya adalah diharapkan dengan adanya dukungan akan 

menciptakan iklim yang baik dalam sebuah unit kerja, dimana dilakukan 

pencegahan supaya tidak terjadi konflik-konflik saat pembelajaran 

berlangsung. 

2. Tujuan Moving Class  

Adapun tujuan sistem moving class (Nugroho, 2009) adalah: 

a. Memfasilitasi siswa yang memiliki beraneka macam gaya belajar 

baik visual, auditori, dan khususnya kinestetik untuk 

mengembangkan dirinya. 

b. Menyediakan sumber belajar, alat peraga, dan sarana belajar yang 

sesuai dengan karakter mata pelajaran. 

c. Melatih kemandirian, kerjasama, dan kepedulian sosial siswa. 

Karena dalam moving class mereka akan bertemu dengan siswa lain 

bahkan dari jenjang yang berbeda setiap ada perpindahan kelas atau 

pergantian mata pelajaran. 

d. Merangsang seluruh aspek perkembangan dan kecerdasan siswa 

(multiple intelegent). 

e. Meningkatkan optimalisasi dan efisiensi waktu pembelajaran. 

Karena guru mata pelajaran tetap berada di ruang/laboratorium mata 
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pelajarannya, sehingga waktu guru mengajar tidak terganggu dengan 

hal-hal lain. 

f. Meningkatkan disiplin siswa dan guru.  

g. Guru akan dituntut datang tepat waktu, karena kunci setiap 

ruang/laboratorium dipegang oleh masing-masing guru mata 

pelajaran. 

h. Siswa ditekankan oleh setiap guru mata pelajaran untuk masuk tepat 

waktu pada pada saat pelajarannya. 

i. Meningkatkan keterampilan guru dalam memvariasikan metode dan 

media pembelajaran yang diaplikasikan dalam kehidupan siswa 

sehari-hari. 

j. Meningkatkan keberanian siswa untuk bertanya, menjawab, 

mengemukakan pendapat dan bersikap terbuka pada setiap mata 

pelajaran serta meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa.  

3. Kelebihan Dan Kelemahan Sistem Moving Class 

Menurut Maskun (2009) dalam sistem pembelajaran moving class 

mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan antara lain : 

a. Kelebihan Sistem Moving Class 

1) Membuat siswa siap mengahadapi sistem yang diterapkan di 

kuliah (moving class) sejak dini.  

2) Guru tidak perlu berpindah-pindah ruangan. 

3) Tidak membuat siswa bosan dengan ruangan kelas dan membuat 

siswa aktif di kelas. 
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b. Kelemahan Sistem Moving Class 

1) Kelas kotor, siswa tidak bertanggung jawab karena merasa 

bukan ruangan kelasnya. 

2) Kurang optimal dalam waktu, karena waktu terbuang untuk 

berpindah-pindah ruangan. 

3) Siswa sering kehilangan barang, karena siswa harus berpindah 

dari ruang kelas yang satu ke kelas yang lain sehingga barang 

yang dibawa siswa ketinggalan di kelas dan sering hilang. 

4. Strategi Pengelolaan Moving Class 

Strategi pengelolaan moving class menurut Nugroho (2009) antara lain : 

a. Pengelolaan Perpindahan Peserta didik 

1) Peserta didik berpindah ruang belajar sesuai mata pelajaran yang 

diikuti berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. 

2) Waktu perpindahan antar kelas adalah 5 menit. 

3) Peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan tempat 

duduknya sendiri.  

4) Peserta didik perlu ditegaskan peraturan tentang penggunaan 

ruang dan tata tertib dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

serta konsekuensinya. 

5) Bel tanda perpindahan suatu kegiatan pembelajaran dibunyikan 

pada saat pelajaran kurang 5 menit. 

6) Sebelum tersedia loker, peserta didik diperkenankan membawa 

tas masuk dalam ruang belajar. Kegiatan pembelajaran di 
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Laboratorium dibuat peraturan tersendiri hasil kesepakatan guru 

dengan laboran. 

7) Peserta didik diberi toleransi keterlambatan 10 menit, diluar 

waktu tersebut peserta didik tidak diperkenankan masuk kelas 

sebelum melapor kepada guru piket atau penanggung jawab 

akademik. 

8) Keterlambatan berturut-turut lebih dari 3 (tiga) kali diadakan 

tindakan pembinaan yang dilakukan penanggung jawab 

akademik bersama dengan guru pembimbing. 

b. Pengelolaan Ruang Belajar-Mengajar 

1) Guru diperkenankan untuk mengatur ruang belajar sesuai 

karakteristik mata pelajarannya. 

2) Ruang belajar setidak-tidaknya memiliki sarana dan media 

pembelajaran yang sesuai, jadwal mengajar guru, tata tertib 

peserta didik dan daftar inventaris yang ditempel di dinding. 

3) Ruang belajar dapat dilengkapi dengan perpustakaan referensi 

dan sarana lainnya yang mendukung proses Pembelajaran. 

4) Tiap rumpun mata pelajaran telah disediakan prasarana 

multimedia. Penggunaan prasarana diatur oleh penanggung 

jawab rumpun mata pelajaran. 

5) Guru bertanggungjawab terhadap ruang belajar yang 

ditempatinya. Dengan demikian setiap guru memiliki kunci 

untuk ruang kelas masing-masing. 
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c. Pengelolaan Administrasi Guru dan Peserta didik 

1) Guru berkewajiban mengisi daftar hadir peserta didik dan guru. 

2) Guru membuat catatan-catatan tentang kejadian-kejadian di 

kelas berdasarkan format yang telah disediakan. 

3) Guru mengisi laporan kemajuan belajar peserta didik, absensi 

peserta didik, keterlambatan peserta didik dan membuat rekapan 

sesuai format yang disediakan. 

4) Guru membuat laporan terhadap hal-hal khusus yang 

memerlukan penanganan kepada penanggung jawab akademik. 

5) Guru membuat jadwal topik/materi yang diajarkan kepada 

peserta didik yang ditempel di ruang belajar. 

d. Pengelolaan Remedial dan Pengayaan 

1) Remedial dan pengayaan dilaksanakan diluar jam kegiatan tatap 

muka dan praktik. 

2) Remedial dan pengayaan dilaksanakan secara team teaching, 

dimana kolaboran dapat menjadi guru utama pada materi 

tertentu. 

3) Kegiatan remedial dan pengayaan dapat menggunakan waktu 

dalam kegiatan pembelajaran tugas terstruktur (25 menit) 

maupun tak terstruktur ( 25 menit ). 

4) Remedial dan pengayaan dilaksanakan dalam waktu berbeda 

maupun secara bersamaan jika memungkinkan, misal: guru 
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utama memberi pengayaan, sedangkan kolaboran memberi 

remedial. 

5) Remedial dan pengayaan dilaksanakan secara berkelanjutan 

berdasarkan hasil analisis postes, ulangan harian dan ulangan 

mid semester. 

e. Pengelolaan Penilaian 

1) Penilaian dilakukan untuk mengukur proses dan produk hasil 

pembelajaran. 

2) Penilaian proses dilakukan setiap saat untuk menilai kemajuan 

belajar peserta didik, sedangkan penilaian produk/hasil belajar 

dilakukan melalui ulangan harian, mid semester maupun 

ulangan semester. 

3) Penilaian meliputi kognitif, praktik dan sikap yang disesuaikan 

dengan peraturan yang telah ditetapkan serta mengacu pada 

karakteristik mata pelajaran. 

4) Untuk memudahkan pengelolaan hasil penilaian maka hasil-

hasil penilaian harian yang telah dilaksanakan segera diserahkan 

kepada penaggung jawab akademik. 

5) Guru mata pelajaran bertanggungjawab dan memiliki 

kewenangan penuh terhadap hasil penilaian terhadap mata 

pelajaran yang diampunya. Segala perubahan terhadap hasil 

penilaian hanya dapat dilakukan oleh guru yang bersangkutan.  
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5. Sumber dan media belajar di kelas geografi 

Sumber dan media belajar di kelas menurut Wiyarsih (2008) 

sangatlah penting dalam menunjang proses pembelajaran geografi karena 

akan membantu siswa dalam belajar.  

a. Sumber belajar geografi  

Sumber belajar adalah daya yang bisa dimanfaatkan guna 

kepentingan proses pembelajaran, baik secara langsung maupun 

tidak langsung, sebagian atau keseluruhan (Sudjana dan Rivai, 

2002:76). 

Sumber belajar yang dimaksud dalam hal ini adalah guru, 

bahan-bahan pelajaran atau bahan pembelajaran baik buku-buku 

bacaan atau semacamnya, peta, atlas, globe, flipchart, citra satelit 

dan lain-lain. Sumber belajar dalam moving class berfungsi sebagai 

multi sumber artinya semua sumber yang ada dipergunakan secara 

maksimal untuk mendukung proses pembelajaran mata pelajaran 

geografi. 

Jenis sumber belajar tidak hanya sumber belajar yang berasal 

dari media cetak dan elektronik tetapi juga bisa sumber belajar yang 

berasal dari orang (guru), media pembelajaran, perpustakaan di 

ruang kelas geografi. Jumlah guru geografi yang ideal dalam sistem 

moving class berjumlah 2 sampai 3 di dalam kelas yang membantu 

siswa dalam belajar geografi (Hadi, 2009). Guru geografi disini 

menjadi fasilitator dan memberikan segala bentuk informasi tentang 
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mata pelajaran geografi. Selain itu guru juga harus mampu mengatur 

jalannya proses pembelajaran serta mampu mengatur kondisi dan 

suasana kelas agar siswa tidak ramai dan tertib pada saat mengikuti 

pelajaran. 

Penggunaan sumber belajar yang optimal di kelas geografi 

hendaknya dipergunakan setiap jam pelajaran khususnya pada mata 

pelajaran yang sedang berlangsung (Wiyarsih, 2008). Jadi 

penggunaan sumber belajar akan lebih optimal jika dapat 

dipergunakan secara optimal oleh guru maupun siswa. Pemanfaatan 

sumber belajar yang sesuai akan mempengaruhi proses pembelajaran 

di kelas. Di dalam sistem moving class sumber belajar sangat 

berperan penting dalam tercapainya hasil belajar (Hadi, 2009). Jika 

sumber belajar yang ada dapat dipergunakan secara optimal oleh 

siswa maka besar kemungkinan tujuan pembelajaran akan dapat 

dicapai. Pemanfaatan sumber belajar oleh siswa dapat meningkatkan 

hasil belajarnya, menambah ilmu pengetahuan tentang mata 

pelajaran geografi, aktif dalam belajar geografi.  

b. Media Belajar  

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan informasi dari guru ke siswa sehingga 

dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa dan 

pada akhirnya dapat menjadikan siswa melakukan kegiatan belajar. 

Manfaat media pembelajaran antara lain : penyampaian materi 
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pembelajaran dapat diseragamkan, proses pembelajaran menjadi 

lebih jelas dan menarik, proses pembelajaran menjadi lebih 

interaktif, efisiensi dalam waktu dan tenaga, meningkatkan kualitas 

hasil belajar siswa, memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di 

mana saja dan kapan saja, menumbuhkan sikap positif siswa 

terhadap materi dan proses belajar serta mengubah peran guru ke 

arah yang lebih positif dan produktif (Murtikasari, 2008). 

Jenis media pembelajaran geografi dalam moving class lebih 

banyak jenisnya seperti : media cetak (buku pelajaran, modul, 

gambar, peta), media audiovisual gerak (film gerak bersuara, VCD, 

televisi), media komputer, LCD proyektor, globe, atlas.  Media 

seperi peta, globe sudah tersedia di dalam kelas geografi, LCD sudah 

terpasang di atas dan komputer sudah ada di kelas dan tanpa 

memindahkannya sehingga memudahkan siswa untuk 

mempergunakan secara optimal sesuai dengan pokok bahasan yang 

sedang di bahas dalam mata pelajaran geografi. Media yang ideal 

dalam sistem moving class berupa komputer dan LCD disetiap kelas 

(Wiyarsih, 2008).  

Penggunaan media dalam kegiatan belajar mengajar akan 

lebih optimal apabila media yang tersedia digunakan setiap jam 

pelajaran berlangsung dan disesuaikan dengan materi atau bahan 

yang disampaikan baik dalam hal besar maupun detail sebagai 

pengalaman kreatif untuk memperkaya fakta serta memperbaiki 
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ketidakpahaman siswa akan materi-materi yang belum diketahui 

(Wiyarsih, 2008). Dalam pembelajaran geografi seringkali 

menggunakan media yang ada seperti globe, peta untuk membantu 

siswa dalam memahami jenis peta, manfaat peta serta tujuan peta 

untuk mengetahui letak suatu tempat di permukaan bumi. Oleh 

karena itu penggunaan media harus relevansi dengan tujuan 

pembelajaran. 

Kelayakan media belajar yang optimal dalam kelas geografi 

adalah media tersebut dalam kondisi baik dan masih layak untuk 

dipergunakan secara optimal oleh guru dan siswa dalam 

pembelajaran di kelas (Hadi, 2009). Kelayakan media akan sangat 

mempengaruhi proses pembelajaran di kelas. Oleh karena itu 

kelayakan media di kelas harus diperhatikan agar proses 

pembelajaran geografi dapat berjalan dengan optimal. 

Relevansi media pembelajaran dengan tujuan pembelajaran 

sangatlah penting karena akan berkaitan dengan penggunaan dan 

pemanfaatan media pembelajaran yang ada di kelas geografi. Media 

yang relevan dengan materi akan memberikan dampak terhadap 

kualitas hasil belajar di kelas. Relevansi media yang optimal jika 

media tersebut mampu memberikan hubungan antara materi dengan 

tujuan pembelajaran (Wiyarsih, 2008). Media mempunyai hubungan 

yang sangat erat dengan topik atau materi yang sedang dibahas, jika 

media yang dipergunakan sudah tepat maka boleh dikatakan bahwa 
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pembelajaran sudah berjalan dengan baik, lancar dan optimal. Selain 

itu tampilan media pembelajaran hendaknya harus menarik dan 

menggugah rasa keingintahuan siswa dalam belajar geografi 

sehingga akan mempermudah guru dalam menyampaikan informasi 

dan materi pelajaran geografi. Dan hasil akhirnya adalah siswa akan 

lebih aktif dalam belajar geografi, aktif dalam berdiskusi dan 

menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan materi 

geografi dan menambah pengetahuan tentang geografi. 

Tampilan media belajar di kelas geografi dapat berjalan 

optimal jika media tersebut menarik perhatian siswa di kelas 

sehingga pembelajaran berjalan dengan lancar (Hadi, 2009). Oleh 

karena itu tampilan media belajar yang ada di kelas geografi harus 

diperhatikan oleh sekolah agar optimalisasi moving class dapat 

berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

f. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sistem moving class 

Hambatan dalam pelaksanaan sistem moving class di suatu sekolah 

menurut Bandono (2008) antara lain : 

1. Karakteristik ruang kelas  

Di dalam sistem moving class, ruang kelas harus mempunyai 

karakteristik yang mencerminkan setiap mata pelajaran atau kelompok 

rumpun mata pelajaran agar kelas tersebut mencerminkan ruang kelas 

mata pelajaran sesuai yang diharapkan di sekolah. Di dalam ruang 

kelas tersebut harus mempunyai berbagai sarana dan prasarana yang 



33    

memadai agar dapat membantu proses pembelajaran di kelas. Tetapi 

tidak semua kelas dapat mencerminkan karakteristik mata pelajaran 

karena keterbatasan tempat dan fasiltas pembelajaran. 

2. Kondisi kelas Belum Ditata Sempurna. 

Dalam moving class, seharusnya ruangan kelas dilengkapi 

dengan berbagai sarana-prasarana belajar sesuai mata pelajaran 

terkait. Dan ruangan kelas, di desain dan di tata sesuai kebutuhan 

belajar. Sehingga siswa bisa belajar dengan nyaman dan didukung 

dengan alat-alat yang dibutuhkan. Contohnya pada kelas geografi 

dilengkapi dengan berbagai buku sumber, peta, globe. 

3. Sarana dan Prasarana Belum Lengkap 

Beberapa sarana yang dibutuhkan dalam moving class, belum 

tersedia, diantaranya adalah loker (almari/rak tas), sarana prasarana 

dan media belajar sesuai dengan mata pelajaran. 

4. Interaksi belajar siswa 

Interaksi belajar sangatlah penting dalam proses pembelajaran 

karena akan membuat siswa apakah aktif atau tidak dalam mengikuti 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas. Di dalam moving 

class interaksi belajar siswa sering berkurang karena siswa merasa 

capek dan lelah saat perpindahan kelas sehingga diperlukan peran 

guru untuk memotivasi siswa agar dapat berinteraksi dalam proses 

pembelajaran di kelas.   
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5. Keterlambatan siswa 

Sistem moving class sering memberikan dampak bagi siswa 

khususnya saat siswa berpindah kelas dan masuk ke kelas. Oleh 

karena itu perlu diperhatikan oleh siswa agar siswa tidak terlambat 

masuk kelas dan dapat mengikuti pembelajaran di kelas dengan 

optimal. 

6. Kerapian dan kebersihan kelas 

Dalam sistem kelas tetap, kebersihan kelas sepenuhnya 

menjadi tangung jawab kelas dibawah kordinasi wali kelas, dengan 

moving class maka kebersihan menjadi tanggung jawab guru mata 

pelajaran. Untuk menjaga kebersihan kelas bersama semestinya siswa 

bersama guru yang menempati jam pertama dan atau jam terakhir 

untuk membersihkan kelas yang ditempati. Namun dalam praktiknya 

hal demikian tidak selalu bisa dilaksanakan karena siswa merasa kelas 

yang ditempati bukan kelasnya sehingga siswa jarang untuk 

membersihkan kelas yang sudah digunakan. 

7. Keamanan kelas saat perpindahan kelas  

Dalam perpindahan kelas siswa sering mengalami kehilangan 

barang yang mereka bawa di kelas. Barang yang dibawa oleh siswa 

sering kali tertinggal di dalam kelas sehingga pada saat barang 

tersebut mau diambil lagi ternyata sudah hilang. Oleh karena itu perlu 

adanya kesadaran siswa untuk menjaga keamanan kelas.   
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E. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan telah menetapkan kebijakan tentang pengkategorian 

sekolah berdasarkan tingkat keterlaksanaanya ke dalam sekolah kategori 

standar, mandiri dan bertaraf internasional. Menindaklanjuti pengkategorian 

sekolah/madrasah tersebut, strategi yang dilakukan oleh Direktorat 

Pembinaan SMA sejak tahun anggaran 2007 adalah melakukan Sekolah 

Kategori Mandiri. 

Sekolah Kategori Mandiri mempunyai persyaratan minimal 

diantaranya memiliki Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), 

menerapkan pengelolaan pembelajaran dengan sistem kelas berpindah 

(moving class) dan mempunyai peraturan sekolah dalam pelaksanaan sistem 

moving class. SMA Negeri 1 Tunjungan merupakan Sekolah Kategori 

Mandiri (SKM) yang telah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang 

diisyaratkan dalam pelaksanaan Sekolah Kategori Mandiri, salah satunya 

adalah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan sistem kelas berpindah 

(moving class). Dan tahun ini merupakan tahun ke-5 dalam pelaksanaan 

sistem pembelajaran dengan moving class.     
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Gambar 2.1  Alur Kerangka Berfikir 

Gambar bagan menunjukkan bahwa gambaran dari kerangka berfikir 

pada penelitian dimana sistem pembelajaran yang baru yaitu sistem 

pembelajaran moving class yang menjadi syarat minimal dalam pelaksanaan 

Sekolah Kategori Mandiri itu memiliki persyaratan sendiri yang telah 

dinyatakan oleh Direktorat Pembinaan SMA. Syarat tersebut memiliki 
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indikator dalam dalam bidang kurikulum sekolah diantaranya; (1) kurikulum 

sekolah, (2) beban belajar, (3) kondisi fisik sekolah dan (4) peraturan sekolah. 

Sedangkan indikator pelaksanaan moving class diantaranya; (1) Perpindahan 

siswa, (2) Karakteristik ruang kelas, (3) fasilitas pendukung, (4) interaksi 

belajar, (5) Pembelajaran. Kemudian persyaratan tersebut ditetapkan di SMA 

yang berkategori mandiri. Pelaksanaan moving class tersebut apakah sesuai 

dengan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMA atau tidak 

dalam proses pembelajaran.              
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah SMA N 1 

Tunjungan Blora dengan alokasi waktu dari bulan Juli sampai Agustus tahun 

2011. Untuk lokasi SMA Negeri 1 Tunjungan berada di Jalan Gatot Subroto 

Km. 4 Blora yang terletak di Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora.  

B. Populasi dan Sampel 

1.  Populasi 

Populasi adalah himpunan individu atau objek yang banyaknya 

terbatas atau tidak terbatas (Tika, 2005 : 24). Populasi dalam penelitian 

ini adalah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Tunjungan yang berjumlah 

125 siswa. 

2.  Sampel  

Menurut Arikunto (2006 : 131), sampel adalah sebagian atau 

wakil populasi yang diteliti. Sampel dari populasi nantinya akan diteliti 

dan datanya akan dianalisis yang kemudian disimpulkan. Teknik 

pengambilan sampel atau teknik sampling yamg digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik proportional random sampling, bahwa 

karakteristik populasi penelitian dianggap sama, sehingga dalam populasi 

mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kesempatan dipilih 

menjadi sampel. Menurut Arikunto (2006:111), apabila subyeknya 
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kurang dari 100 lebih baik diambil semua sedangkan jika jumlah 

subjeknya besar maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau 

lebih. 

Tabel 3.1  Distribusi jumlah sampel siswa. 

Kelas Jumlah siswa x 25% 
Hasil jumlah siswa x 

25% 

Sampel 
yang 

diambil 

XI IPS 1 32 x 25% 8 8 

XI IPS 2 31 x 25% 77,5 8 

XI IPS 3 32 x 25% 8 8 

XI IPS 4 30 x 25% 7,5 8 

 

Sumber : Data primer jumlah siswa kelas XI IPS 

Sedangkan untuk sampel guru diambil semuanya karena jumlah 

guru geografi di SMA Negeri 1 Tunjungan hanya berjumlah 3 orang. 

Maka peneliti mengambil sampel guru geografi secara keseluruhan. 

C. Variabel Penelitian   

Variabel adalah hal-hal yang menjadi objek penelitian dalam suatu 

kegiatan penelitian yang menunjukkan variasi, baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif (Arikunto, 2006 :10). Adapun yang menjadi variabel dalam 

penelitian ini adalah pelaksanaan moving class pada mata pelajaran geografi 

meliputi : 

1. Pelaksanaan moving class 

a. Bidang Kurikulum Sekolah 
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1) Kurikulum yang digunakan dalam kaitannya dengan 

pelaksanaan moving class 

2) Pengelolaan jadwal pelajaran 

3) Penyusunan peraturan dalam pelaksanaan kegiatan PBM 

4) Beban belajar dinyatakan dalam SKS 

b. Kondisi fisik sekolah 

1) Kondisi fisik sekolah yang melaksanakan moving class 

2) Karakteristik kelas 

3) Sarana dan prasarana fasilitas kelas 

4) Pelaksanaan tata tertib kelas geografi 

c. Sumber Belajar Geografi 

1) Jenis sumber belajar yang digunakan 

2) Penggunaan sumber belajar  

d. Media Belajar Geografi  

1) Jenis media yang digunakan  

2) Penggunaan media 

3) Kelayakan media  

4) Tampilan media  

e. Pengelolaan Moving Class  

1) Perpindahan peserta didik 

2) Ruang belajar mengajar 

3) Administrasi guru dan siswa 

4) Remedial dan pengayaan  
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5) Penilaian 

2. Hambatan pelaksanaan moving class 

a. Hambatan pelaksanaan moving class oleh guru 

1) Suasana pembelajaran 

2) Ruang kelas mata pelajaran 

3) Pengelolaan pembelajaran 

4) Ketidakhadiran guru 

5) Penataan ruang kelas 

b. Hambatan pelaksanaan moving class oleh siswa 

1) Interaksi belajar 

2) Pengkondisian kembali suasana belajar 

3) Keterlambatan siswa 

4) Kebersihan kelas 

5) Biaya sekolah  

6) Keamanan kelas saat perpindahan kelas 

7) Ketersediaan loker  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengamatan (observasi) 

Pengamatan adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadapa 

gejala dan fenomena yang ada pada objek penelitian. Pengamatan 
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dilakukan terhadap proses pembelajaran dengan menggunakan sistem 

moving class. Pengamatan yang dilakukan adalah untuk mendapatkan 

data tentang pelaksanaan moving class pada mata pelajaran geografi.  

Hal-hal yang dilakukan dalam pengamatan adalah selalu 

berusaha hadir di sekolah saat proses pembelajaran berlangsung. 

Pengumpulan data dimulai dengan memusatkan perhatian pada kegiatan 

pengamatan secara terus menerus yaitu mengamati berbagai ragam 

aktivitas guru dan siswa dalam proses belajar mengajar mata pelajaran 

geografi. 

Alat yang digunakan adalah lembar observasi yang sudah berisi 

tentang uraian-uraian yang berkaitan dengan pelaksanaan moving class 

pada mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Tunjungan Blora. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si 

penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan 

menggunakan alat yang dinamakan paduan wawancara (Moh.Natzir, 

2005:194).  

Wawancara yang dilakukan adalah untuk menggali informasi 

langsung mengenai hambatan pelaksanaan moving class. Alat yang 

digunakan untuk melakukan kegiatan wawancara antara lain: pedoman 

wawancara, tape recorder, dan buku catatan. Pedoman wawancara 

digunakan agar data yang dikumpulkan tidak tercecer dan terlupakan.  
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Wawancara dilakukan kepada guru dan siswa yang benar-benar 

dapat memberikan keterangan-keterangan tentang persoalan dan dapat 

membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian 

ini. Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam wawancara ini timbul 

masalah-masalah seperti ingatan guru dan siswa yang tidak sempurna, 

analisis guru dan siswa yang tidak cermat, dan sebagainya. Sehingga 

dalam hal ini, peneliti juga memadukan sumber bukti dari wawancara 

ini dengan informasi-informasi lain yang memadai. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara 

terstruktur dan terbuka. Wawancara terstruktur karena pokok-pokok 

pertanyaan telah diatur secara terstruktur, dibuat kerangka dan garis 

besarnya sebelum berada di lapangan, sehingga pertanyaan lebih 

terarah. Pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan data, 

sehingga dapat menggali informasi secara mendalam. Wawancara 

terbuka artinya guru dan siswa tahu bahwa mereka sedang 

diwawancarai dan mengetahui pula maksud wawancara tersebut. 

Dengan demikian, sebelum wawancara dengan guru dan siswa tersebut 

dilakukan, peneliti telah menyiapkan instrumen wawancara yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan permasalahan penelitian. 

3.  Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang terdapat di lapangan (Arikunto, 2006 : 231). 
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Metode dokumentasi dilakukan untuk memperoleh arsip-arsip 

yang berupa data guru, data siswa kelas XI IPS, profil SMA Negeri 1 

Tunjungan, dan foto-foto mengenai aktivitas guru maupun siswa dalam 

sekolah yang terkait dengan penelitian.  

E. Metode Analisis Data 

Teknik analisis data adalah cara atau teknik yang digunakan untuk 

menganalisis data yang disesuaikan dengan bentuk problematik dan jenis-

jenis data (Arikunto, 2006: 44).  

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Data 

yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Observasi ini berisi tentang 

Pelaksanaan moving class pada mata pelajaran geografi. Sedangkan 

wawancara berisi hambatan-hambatan pelaksanaan moving class di SMA 

Negeri 1 Tunjungan yang sudah berlangsung.  

Data yang sudah terkumpul kemudian diklasifikasikan menjadi 2 dua 

kelompok data yaitu data kuantitatif yang berbentuk angka-angka dan data 

kualitatif yang dinyatakan dalam kata-kata. Data kualitatif yang berbentuk 

kata-kata disisihkan untuk sementara, karena akan sangat berguna untuk 

menyertai dan melengkapi gambaran yang diperoleh dari analisis data 

kuantitatif (Arikunto, 2006:239). 

Data yang berupa angka-angka tersebut kemudian diolah dengan 

menggunakan analisis data penelitian deskriptif persentase. Analisis data 

yang digunakan diharapkan dapat dijadikan alat dalam pengambilan 
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kesimpulan. Dimana hasil analisis ini bertujuan untuk membuat 

penggambaran tentang sesuatu keadaan secara obyektif dalam suatu deskripsi 

situasi. 

Rumus deskriftif persentase : 

% = 

 

x 100%     

(Ali,1984:184) 

Keterangan : 

n : nilai yang diperoleh 

N : jumlah seluruh nilai 

Untuk menganalisis pelaksanaan moving class menggunakan lembar 

observasi yang berisi uraian-uraian pengamatan dimana di dalamnya sudah 

terdapat hal-hal yang perlu untuk diamati oleh peneliti selama proses 

penelitian berlangsung dan kemudian diambil suatu kesimpulan yang tepat 

terhadap hal-hal yang sudah diamati berdasarkan pedoman observasi yang 

telah dibuat. 

Untuk menganalisis hambatan-hambatan pelaksanaan moving classs 

menggunakan lembar wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang akan 

ditujukan kepada narasumber yaitu guru dan siswa kemudian diambil 

kesimpulan terhadap segala bentuk jawaban yang ada, untuk menganalisis 

hambatan pelaksanaan moving class oleh siswa menggunakan deskriptif 

persentase sehingga didapatkan sejauhmana tingkat persentase dari masing-

masing indikator pada hambatan-hambatan pelaksanaan moving class yang 

dialami oleh siswa. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN   

A.  Gambaran Umum Obyek Penelitian  

SMA Negeri 1 Tunjungan Kabupaten Blora semula SPG Negeri 

Blora (Surat Keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 345/S.K/B./III Tanggal 14 Oktober 1960 SPG 

Negeri Blora berdiri sejak tanggal 01 Oktober 1960.  

1. Identitas Sekolah 

1) Nama Sekolah  :  SMA Negeri 1 Tunjungan 

2) Status Sekolah  :  Negeri 

3) Alamat Sekolah  : Jalan raya Tunjungan – Blora km.4 

Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora Jawa Tengah 58254 

4) Batas-batas administrasi : 

Sebelah Utara   : Kabupaten Rembang  

Sebelah Selatan   : Kecamatan Banjarejo 

Sebelah Barat   : Kecamatan Japah 

Sebelah Timur   : Kabupaten Blora 

2. Kondisi Fisik Sekolah 

Kondisi fisik sekolah tempat penelitian secara umum baik dan 

nyaman untuk proses belajar mengajar. SMA Negeri 1 Tunjungan 

memiliki wilayah yang cukup luas dan lokasinya berada di pinggir jalan 
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utama kecamatan sehingga memudahkan akses bagi siswa yang 

berangkat ke sekolah. (Gambar 4.1)  

Gambar 4.1  SMA Negeri 1 Tunjungan tampak dari depan  

SMA Negeri 1 Tunjungan sudah menggunakan sistem moving 

class dan masuk ke dalam Sekolah Kategori Mandiri (SKM). Sejak tahun 

2007 sampai sekarang sudah memiliki 20 kelas, sarana pendukung proses 

belajar SMA N 1 Tunjungan Blora antara lain: 2 lab komputer, 3 lab IPA 

(lab biologi, lab kimia, lab fisika), 1 sarana ibadah, 1 perpustakaan, 

lapangan sepakbola, bola basket, 1 ruang koperasi siswa, kantin sekolah, 

dan tempat parkir sepeda motor guru dan siswa, perpustakaan, koperasi 

siswa. Berikut ini adalah denah SMA Negeri 1 Tunjungan Kabupaten 

Blora. (Gambar 4.2)   
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Gagag                       

Gambar 4.2  Denah SMA Negeri 1 Tunjungan  

b 
MUSHOLA 

 

LAPANGAN 
BASKET 

 

LAPANGAN UPACARA 

c d 

AULA

 

P
A

R
K

IR
 

G
U

R
U

 

a a 

a 

2 

2 

A

 

C

 

B

 

D

 

e 

 

f 

g 
h 

PARKIR 
GURU 

 

TAMAN 

I

 

H

 

E

 

F

 

G

 

J

 

L

 

K

 

i ii 

M

 

N

 

O

 

S

 

T

 

iii 

R

 

Q

 

P

 
P
A
R
K
I
R 

 

M
O
T
O
R 

 

S
I
S
W
A 

iv 2 

  

LAPANGAN 
SEPAK BOLA 

a 

1 

1 

1

 

1

 

1 1 
1 

u

  

TAMAN 

PARKIR 
MOTOR 
SISWA 

3 3 



49    

Keterangan gambar : 

A : R. MATEMATIKA   a : Rumah Dinas Guru 

B : R. BAHASA INDONESIA  b : Ruang Guru 

C : R. PKn    c : Ruang Kepala Sekolah 

D : R. GEOGRAFI   d : Ruang Tata Usaha (TU) 

E : R. SOSIOLOGI ANTROPOLOGI e : Ruang BK 

F : R. SEJARAH   f : Laboraturium Komputer 
(TIK) 

G : R. EKONOMI   g : Kopsis (Koperasi Siswa) 

H : R. BAHASA INGGRIS  h : Pepustakaan 

I : R. BAHASA INGGRIS   

J : R. BAHASA JAWA   i : Lab. Biologi  

K : R. FISIKA    ii : Lab. Fisika    

L : R. BIOLOGI    iii : Lab. Kimia 

M : R. KIMIA    iv : Lab. Otomotif 

N : R. AGAMA 

O : R. MATEMATIKA   1 : Toilet 

P : R. BAHASA INDONESIA  2 : Kantin 

Q : R. PENJAS    3 : Pintu gerbang utama  

R : R. AGAMA 

S : R. BAHASA INGGRIS  R : Ruang Kelas 

T : R. MATEMATIKA   



50    

SMA Negeri 1 Tunjungan sudah menggunakan sistem moving 

class sejak tahun 2007 sampai sekarang, dimana dalam proses 

pembelajaran sudah menggunakan kelas berpindah, sehingga siswa 

mencari ruang kelas sesuai dengan jadwal mata pelajarannya. Dalam 

pelaksanaan sistem tersebut masih terdapat beberapa hambatan dalam 

pelaksanaannya. Oleh karena itu masih perlu adanya kerjasama dari 

semua pihak agar tercapai suatu pelaksanaan moving class yang baik 

dan sesuai dengan tujuan pembelajaran.  

3. Kondisi Ruang Kelas Geografi  

Kelas geografi di SMA Negeri 1 Tunjungan berada di kelas D 

karena setiap kelas diberi huruf dan nama sesuai dengan karakteristik 

mata pelajaran tertentu. Kondisi ruang kelas geografi di SMA Negeri 1 

Tunjungan masih kurang optimal dan masih seperti kelas biasa karena 

masih terdapat beberapa sumber belajar yang belum tersedia seperti 

jumlah peta dan globe yang masih kurang, selain itu juga gambar- 

gambar fenomena geografi masih kurang sehingga diperlukan suatu 

penambahan sarana dan prasarana agar mencerminkan karakteristik 

mata pelajaran geografi yang sebenarnya. Berikut ini adalah kondisi 

ruang kelas geografi di SMA Negeri 1 Tunjungan Blora. ( Gambar 4.3) 
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Gambar 4.3  Kondisi ruang kelas geografi    

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kelas geografi di 

SMA Negeri 1 Tunjungan mempunyai beberapa sarana dan prasarana 

yang dapat membantu guru dalam proses pembelajaran geografi di 

kelas dan memudahkan siswa untuk memahami segala bentuk 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru serta siswa dapat 

mengoptimalkan segala sarana dan prasarana yang tersedia di kelas agar 

dapat dipergunakan secara optimal. Berikut ini adalah data tentang 

jumlah sarana dan prasarana di kelas geografi SMA Negeri 1 

Tunjungan : 
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Tabel 4.1  Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang kelas 

geografi SMA Negeri 1 Tunjungan 

NO Sarana dan Prasarana 
Jumlah yang 

ada 

Jumlah yang 

ideal 

1 Ruang kelas geografi 1 2 

2 Peta Rupa Bumi (RBI) 1 4 

3 Globe Rupa Bumi 1 6 

4 Gambar-gambar fenomena 

geografi 

- 4 

5 Diagram blog fenomena 

geografi 

- 4 

6 OHP - 1 

7 Televisi dan VCD - 1 

8 Kipas angin 1 2 

9 Rak Buku  - 1 

10 Lemari 1 2 

Sumber : Hasil analisis penelitian, 2011 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana di 

kelas geografi masih kurang optimal karena masih terdapat beberapa 

sarana dan prasarana seperti kelas belum mempunyai OHP, televisi, 

gambar-gambar yang mencerminkan fenomena geografi di ruang kelas 

geografi, diagram blog fenomena geografi, kipas angin, rak buku belum 

tersedia. Untuk itu diperlukan penambahan perlengkapan sarana dan 

prasarana agar pelaksanaan moving class di SMA Negeri 1 Tunjungan 

dapat berjalan dengan optimal dan sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan.  
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B. Pelaksanaan Moving  Class 

1. Bidang Kurikulum Sekolah  

Kurikulum yang sesuai dengan moving class adalah Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang mencerminkan Sekolah 

Kategori Mandiri. Beban belajar dinyatakan dalam Satuan Kredit 

Semester (SKS).  Berikut ini adalah hasil analisis bidang kurikulum 

sekolah pada tabel 4.2.  

Tabel 4.2  Hasil Analisis Kurikulum Sekolah 

PENGAMATAN 

KATEGORI 
Sangat 
sesuai 

(optimal)

 

Sesuai 
(cukup 

optimal) 

Kurang 
sesuai 

(kurang 
optimal) 

Tidak 
sesuai 
(tidak 

optimal) 
Bidang Kurikulum 
Sekolah     
a. Kurikulum yang 

digunakan  

    

b. Pengelolaan jadwal 
pelajaran   

   

c. Penyusunan peraturan 
dalam pelaksanaan 
kegiatan PBM  

    

d. Beban belajar 
dinyatakan dalam 
SKS    

  

Sumber : Hasil analisis penelitian, 2011 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa kurikulum 

sekolah  yang digunakan masuk dalam kategori sesuai (cukup optimal) 

dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan 

SMA karena kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP),  pengelolaan jadwal pelajaran masuk dalam kategori 

kurang sesuai (kurang optimal) dengan rambu-rambu yang telah 
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ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMA, Penyusunan peraturan dalam 

pelaksanaan kegiatan PBM masuk dalam kategori sesuai (cukup optimal) 

dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan 

SMA, beban belajar dinyatakan dalam SKS masuk dalam kategori tidak 

sesuai (tidak optimal) dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh 

Direktorat Pembinaan SMA karena SMA Negeri 1 Tunjungan belum 

menggunakan SKS dalam pembelajaran geografi. Dari hasil penelitian di 

atas dapat disimpulkan bahwa : 

a. Kesesuaian kurikulum yang digunakan dengan adanya moving class 

SMA Negeri 1 Tunjungan telah memiliki Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) yang mencerminkan Sekolah Kategori 

Mandiri (SKM). Sehingga kurikulum yang digunakan sesuai (cukup 

optimal) dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Direktorat 

Pembinaan SMA. Jadi SMA Negeri 1 Tunjungan dapat melaksanakan 

sistem pembelajaran dengan moving class.  

b. Pengelolaan jadwal pelajaran 

Pengelolaan jadwal pelajaran di SMA Negeri 1 Tunjungan kurang 

sesuai (kurang optimal) karena masih ada perubahan jadwal menuruti 

permintaan guru yang mengajar. Hal ini disebabkan karena guru 

mempunyai kegiatan lain dan harus mengganti jadwalnya, tetapi tim 

pengelola jadwal tidak kerepotan dalam mengatur jadwal pelajaran 

sehingga pelajaran dapat berjalan sesuai dengan dengan jadawal yang 

ada. 
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c. Penyusunan peraturan dalam pelaksanaan PBM 

Penyusunan peraturan dalam pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar di SMA Negeri 1 Tunjungan termasuk dalam kategori sesuai 

(cukup optimal). Peraturan telah disusun dengan baik dan telah 

ditetapkan untuk dilaksanakan bagi seluruh anggota sekolah sehingga 

peraturan dapat menjadi pedoman semua elemen dalam sekolah 

khususnya di SMA Negeri 1 Tunjungan.   

d. Beban belajar dalam SKS (Satuan Kredit Semester) 

Beban belajar di SMA Negeri 1 Tunjungan belum dinyatakan 

dalam SKS. Sehingga beban belajar tidak sesuai (tidak optimal) dengan 

persyaratan dari Direktorat Pembinaan SMA.   

2. Kondisi Fisik Sekolah  

Kondisi fisik sekolah menyangkut kesiapan sekolah dalam 

melaksanakan sistem moving class. Moving class menjadikan ruang kelas 

sebagai kelas mata pelajaran dan guru berhak mengatur kelas. Kondisi 

sekolah akan mempengaruhi pelaksanaan sistem pembelajaran dengan 

moving class. SMA Negeri 1 Tunjungan sudah memiliki kondisi fisik 

yang sesuai dengan persyaratan dari Direktorat Pembinaan SMA. 

Kondisi fisik sekolah SMA Negeri 1 Tunjungan sudah memiliki sarana 

dan prasarana yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Berikut 

ini adalah hasil analisis kondisi fisik sekolah (tabel 4.3).  
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Tabel 4.3  Hasil Analisis Kondisi Fisik Sekolah  

PENGAMATAN 

KATEGORI 
Sangat 
sesuai 

(optimal)

 
Sesuai 
(cukup 

optimal) 

Kurang 
sesuai 

(kurang 
optimal) 

Tidak 
sesuai 
(tidak 

optimal) 
Kondisi Fisik Sekolah     
a. Kondisi fisik 

sekolah yang 
melaksanakan 
moving class

      

b. Kesesuaian sarana 
dan prasarana di 
kelas geografi   

   

c. Pelaksanaan tata 
tertib kelas geografi  

    

d. Karakteristik kelas 
geografi   

   

Sumber : Hasil analisis penelitian, 2011 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa kondisi fisik 

sekolah yang melaksanakan moving class dalam kategori sesuai (cukup 

optimal) karena setiap mata pelajaran mempunyai ruang kelas sendiri 

meskipun beberapa mata pelajaran masih dikelompokkan dalam satu 

kelas atas dasar satu rumpun mata pelajaran untuk itu diperlukan 

penambahan ruang kelas untuk setiap mata pelajaran. Kesesuaian sarana 

dan prasarana di kelas geografi berada pada kategori kurang sesuai 

(kurang optimal) karena masih terdapat beberapa sarana dan prasarana 

yang masih kurang seperti kelas geografi belum mempunyai OHP, 

gambar-gambar fenomena geosfer. Pelaksanaan tata tertib kelas geografi 

berada pada kategori sesuai (cukup optimal) karena tata tertib di kelas 

sudah dilaksanakan dan siswa mentaati tata tertib tersebut dengan 

kesadaran yang tinggi. Karakteristik kelas geografi berada pada kategori 
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kurang sesuai (kurang optimal) karena kelas geografi masih seperti kelas 

biasa dan belum mencerminkan karakteristik mata pelajaran geografi 

yang sesuai persyaratan dari Direktorat Pembinaan SMA.  

a. Kondisi fisik sekolah yang melaksanakan moving class  

Kondisi fisik sekolah di SMA Negeri 1 Tunjungan termasuk 

dalam kategori sesuai (cukup optimal). Walaupun demikian tetap 

masih membutuhkan pengadaan kelas untuk setiap mata pelajaran, 

karena masih ada beberapa mata pelajaran yang belum mempunyai 

kelas tersendiri seperti mata pelajaran seni rupa belum mempunyai 

kelas. Jadi kondisi kelas harus diperhatikan agar kelas dapat 

digunakan dengan optimal. 

b. Kesesuaian sarana dan prasarana di kelas geografi 

Sarana dan prasarana kelas geografi  di SMA Negeri 1 

Tunjungan termasuk dalam kategori kurang sesuai (kurang optimal) 

karena masih ada sarana dan prasarana yang masih kurang seperti 

tidak adanya OHP, gambar-gambar fenomena geosfer, ruang kelas 

masih seperti ruang kelas biasa dan belum mencerminkan kelas mata 

pelajaran geografi meskipun di kelas sudah tersedia LCD dan 

komputer.  

c. Pelaksanaan tata tertib kelas geografi 

Pelaksanaan tata tertib kelas kategori masuk dalam kategori 

sesuai (cukup optimal) karena siswa memiliki kesadaran yang tinggi 

untuk mematuhi peraturan sekolah. Pelaksanaan moving class juga 
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membuat siswa SMA Negeri 1 Tunjungan lebih disiplin waktu dan 

masuk ke kelas dengan tertib dalam mengikuti pelajaran geografi.  

d. Karakteristik kelas geografi 

Karakteristik kelas geografi di SMA Negeri 1 Tunjungan masuk 

pada kategori kurang sesuai (kurang optimal). Karakteristik kelas 

geografi di SMA tersebut masih seperti kelas biasa atau kelas pada 

umumnya. Kelas belum mencerminkan karakteristik mata pelajaran 

yang sebenarnya meskipun di dalam kelas sudah terdapat peta maupun 

globe. Oleh karena itu diperlukan penambahan sarana dan prasarana 

agar nuansa-nuansa geografi menjadi terlihat dan karakteristik kelas 

geografi dapat sesuai dan kelas dapat digunakan siswa dalam belajar 

mata pelajaran geografi.   

3. Sumber Belajar Geografi 

Sumber belajar geografi di ruang kelas geografi meliputi buku 

paket, atlas, globe, dan peta. Sumber belajar tersebut digunakan untuk 

menunjang proses pembejaran geografi di kelas. Berikut ini adalah hasil 

analisis sumber belajar geografi yang meliputi jumlah dan jenis, tingkat 

penggunaanya.  

a. Jenis dan jumlah sumber belajar 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah dan 

jenis sumber belajar geografi di kelas geografi antara lain : (lihat 

tabel 4.4)  
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Tabel 4.4  Hasil analisis jumlah dan jenis sumber belajar geografi 

No 
Nama Sumber 

Belajar 
Jumlah Keterangan 

1 Buku Paket 40 Optimal 

2 Atlas 40 Optimal 

3 Globe Rupa Bumi 1 Tidak optimal 

4 Peta RBI 1 Tidak optimal 

Sumber : Hasil analisis penelitian, 2011 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa jumlah 

dan jenis sumber belajar meliputi : 

a)  Buku paket geografi  

Jumlah buku paket geografi di kelas geografi berjumlah 40 

buah. Jumlah buku paket tersebut sudah optimal karena setiap 

siswa mendapat 1 buku paket sehingga jumlahnya optimal untuk 

dipergunakan dalam belajar. Oleh karena itu siswa harus dapat 

mempergunakan buku paket secara optimal agar dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa.  

b) Globe  

Jumlah dan jenis globe di kelas geografi hanya berjumlah 1 

buah. Sehingga jumlah dan jenisnya tidak optimal untuk 

dipergunakan oleh siswa. Oleh karena itu globe di kelas geografi 

SMA Negeri 1 Tunjungan masih perlu ditambahkan agar 

pelaksanaan pembelajaran dengan sistem moving class dapat 

berjalan optimal.  
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c) Atlas  

Jumlah atlas di kelas geografi berjumlah 40 buah. Jumlah 

atlas tersebut sudah optimal karena setiap siswa mendapat 1 atlas 

sehingga jumlahnya optimal untuk dipergunakan dalam belajar. 

Oleh karena itu siswa harus dapat mempergunakan atlas secara 

optimal. 

d) Peta  

Jumlah peta di kelas geografi hanya berjumlah 1 buah yaitu 

peta Rupa Bumi Indonesia. Sehingga jumlah dan jenis peta 

tersebut tidak optimal untuk dipergunakan siswa secara secara 

optimal. 

Jadi diperlukan penambahan adanya peta baik peta umum 

maupun peta khusus agar pembelajaran geografi dengan 

menggunakan sistem moving class dapat berjalan dengan optimal 

dan siswa dapat mempergunakan peta tersebut untuk 

pembelajaran di kelas geografi. 

b. Penggunaan Sumber Belajar 

Penggunaan sumber belajar di kelas geografi didasarkan dari 

tingkat penggunaannya pada mata pelajaran geografi berlangsung 

selama satu minggu. Tingkat penggunaan sumber belajar yang 

optimal jika sumber belajar dipergunakan 4 jam pelajaran selama 

satu minggu sehingga sumber belajar yang tersedia dapat 

dipergunakan secara optimal oleh guru dan siswa untuk kegiatan 
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pembelajaran geografi di kelas. Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat penggunaan sumber belajar di kelas 

geografi yaitu: (lihat tabel 4.5)  

Tabel 4.5  Hasil analisis tingkat penggunaan sumber belajar  

No 
Nama sumber 

belajar 
Jumlah 

Tingkat  

penggunaan 
Keterangan 

1 Buku paket 40 
4 jam pelajaran per 

minggu 
optimal 

2 Atlas 40 
4 jam pelajaran per 

minggu 
optimal 

3 Globe 1 
1 jam pelajaran per 

minggu 

tidak 

optimal 

4 Peta 1 
1 jam pelajaran per 

minggu 

tidak 

optimal 

 

Sumber : Hasil analisis penelitian, 2011 

Berdasarkan gambar 4.5 di atas dapat diketahui bahwa 

penggunaan sumber belajar meliputi: 

a) Buku paket 

Tingkat penggunaan buku paket sudah optimal karena 

siswa mempergunakan buku paket selama 4 jam pelajaran 

seminggu atau setiap pelajaran geografi siswa mempergunakan 

buku paket. 

b) Atlas  

Tingkat penggunaan atlas sudah optimal karena siswa 

mempergunakan atlas selama 4 jam pelajaran seminggu atau 

setiap pelajaran geografi siswa mempergunakan atlas tersebut. 



62    

c) Globe 

Tingkat penggunaan globe di kelas geografi tidak optimal 

karena sjumlahnya hanya 1 buah sehingga penggunaannya tidak 

optimal. 

d) Peta 

Tingkat penggunaan peta di kelas geogarfi tidak optimal 

karena jumlah dan jenisnya hanya 1 sehingga siswa tidak dapat 

mempergunakan dengan baik dan hanya dipergunakan selama 

satu jam pelajaran selama satu minggu.   

4. Media Belajar  

a. Jumlah dan jenis media belajar  

Media belajar dalam kelas geografi dangat dibutuhkan untuk 

mendukung proses pembelajaran dengan menggunakan sistem 

moving class. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jumlah 

dan jenis media belajar di kelas geografi antara lain : (tabel 4.6) 

Tabel 4.6  Hasil analisis jumlah media belajar di kelas geografi  

No Nama media belajar Jumlah Keterangan 

1 LCD 1 Optimal 

2 Komputer 1 Optimal 

Sumber : Hasil analisis penelitian, 2011  

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa jumlah 

dan jenis media belajar di kelas geografi meliputi : 
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a) Komputer  

Jumlah komputer di kelas geografi berjumlah 1 buah 

sehingga jumlahnya sudah optimal karena setiap kelas 

hendaknya mempunyai 1 komputer untuk dapat dipergunakan 

oleh guru dan siswa dalam pembelajaran geografi. Berikut 

adalah gambar ketersediaan komputer di kelas geografi. 

(Gambar 4.4)  

Gambar 4.4  Ketersediaan komputer di kelas geografi  

b) LCD  

Jumlah LCD di kelas geografi berjumlah 1 buah. Jumlah 

tersebut sudah optimal karena di kelas geografi sudah terdapat 

LCD. Sehingga LCD tersebut dapat dipergunakan untuk 

membantu proses pembelajaran geografi. Berikut ini adalah 

gambar ketersediaan LCD di kelas geografi. (Gambar 4.5) 
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Gambar 4.5  Ketersediaan LCD di kelas geografi  

b. Penggunaan Media Belajar 

Penggunaan media harus dimanfaatkan secara optimal oleh 

guru dan siswa. Penggunan media belajar akan mempengaruhi 

tingkat kemampuan siswa dalam belajar menggunakan media. 

Berikut ini adalah gambar penggunaan media belajar di kelas 

geografi. (Gambar 4.6)  

Gambar 4.6  Penggunaan media belajar (LCD) 
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Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 

penggunaan media pembelajaran optimal karena guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mempergunakan media belajar yang 

tersedia di kelas selama 4 jam selama satu minggu. Berikut ini 

adalah tingkat penggunaan media belajar yang meliputi LCD dan 

komputer (tabel 4.7). 

Tabel 4.7 Hasil analisis tingkat penggunaan media belajar  

No 
Nama 

media 
Tingkat penggunaan Keterangan 

1 LCD 4 jam pelajaran per minggu optimal 

2 Komputer 4 jam pelajaran per minggu optimal 

 

Sumber : Hasil analisis penelitian, 2011 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat di ketahui bahwa tingkat 

penggunaan media belajar berupa LCD dan komputer sudah optimal 

karena siswa mempergunakan media tersebut 4 jam pelajaran setiap 

minggunya. Oleh karena itu penggunaan media belajar di kelas 

optimal. 

c.   Kelayakan media belajar 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat 

kelayakan media belajar meliputi tingkat kelayakan LCD dan 

komputer. Tingkat kelayakan media belajar sudah layak karena media 

dalam kondisi baik dan dapat digunakan oleh guru dan siswa untuk 

proses pembelajaran di kelas geografi. Oleh karena itu kelayakan 



66    

media tersebut sudah optimal untuk digunakan dalam pembelajaran di 

kelas geografi. 

d.   Tampilan Media Belajar 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tampilan media belajar di 

kelas geografi sudah optimal karena media belajar yang dipakai untuk 

kegiatan pembelajaran adalah komputer dan LCD. Media tersebut 

menarik dan inovatif bagi siswa karena dengan mempergunakan 

komputer dan LCD pembelajaran menjadi lebih optimal.   

5. Pengelolaan Moving Class   

Pembelajaran moving class sangat berdampak pada keseluruhan 

kegiatan siswa di sekolah dalam proses belajar mengajar. Tujuan utama 

dengan adanya pelaksanaan moving class pada bangku sekolah adalah 

untuk meningkatkan mutu pendidikan, karena pembelajaran moving class 

terbukti tidak membosankan karena selalu berpindah kelas setiap mata 

pelajaran.    

SMA Negeri 1 Tunjungan merupakan Sekolah Kategori Mandiri 

yang dalam pembelajarannya telah menggunakan moving class. Tahun 

ini merupakan tahun ke-5 dalam pelaksanaannya. Menurut bapak Drs. 

Joko Santoso, M.Si selaku kepala sekolah di SMA Negeri 1 Tunjungan 

dalam perbincangannya dengan peneliti dalam waktu senggang 

penelitian, SMA Negeri 1 Tunjungan merupakan salah satu sekolah 

negeri yang ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Blora untuk 
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melaksanakan pembelajaran moving class pada tahun ajaran 2007/2008. 

Dalam melaksanakan pembelajaran moving class diperlukan syarat-

syarat diantaranya menggunakan Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan 

(KTSP) yang mencerminkan kurikulum Sekolah Kategori Mandiri. 

Beban belajar menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS), kemudian 

menyediakan ruang kelas untuk setiap mata pelajaran atau 

mengelompokkan mata pelajaran yang serumpun dalam satu ruang kelas.  

a. Perpindahan Peserta Didik 

Pengelolaan perencanaan moving class di SMA Negeri 1 

Tunjungan diatur oleh Biro Akademik Sekolah. Jadwal yang 

digunakan tiap semester berbeda. Guru harus bisa mengikuti jadwal 

yang sudah ditentukan oleh sekolah. Dalam perencanaan moving 

class belum sesuai dengan pengelolaaan moving class yang 

memberikan waktu jeda untuk berpindah kelas dan siswa masih 

membawa tas. Sehingga membuat siswa mengalami kecapekan dan 

keterlambatan masuk kelas.  

Oleh karena itu guru harus bisa mentoleransi keterlambatan 

siswa 5 sampai 10 menit. Dan jika waktu lebih dari 10 menit siswa 

terlambat masuk kelas maka akan mendapatkan konsekuensi tidak 

boleh masuk ke kelas. Hal ini dilakukan agar siswa lebih disiplin 

dalam hal ketepatan waktu agar waktu dalam proses pembelajaran 

tidak terbuang serta siswa akan lebih mudah dikondisikan dengan 

datang tepat waktu di kelas. Dan perlu adanya ketersediaan loker di 
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setiap kelas. Berikut ini adalah gambar perpindahan siswa menuju 

kelas geografi. (Gambar 4.7)         

Gambar 4.6  Perpindahan peserta didik menuju kelas geografi    

b. Ruang Belajar  

Dalam pelaksanaan moving class di SMA Negeri 1 Tunjungan 

sudah memiliki kelas untuk setiap mata pelajaran dan ditata sesuai 

dengan karakteristik mata pelajaran tersebut. Penataan ruang kelas di 

SMA Negeri 1 Tunjungan belum diserahkan kepada guru mata 

pelajaran tetapi karakteristik kelas sudah sesuai dengan kelas mata 

pelajaran geografi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penempelan 

gambar fenomena geografi. Selain itu juga sarana dan prasarana di 

kelas sudah memadai. Hal ini untuk menunjang proses pembelajaran 

di kelas.  
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Pengelolaan ruang belajar dalam kelas geografi sangat 

diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran geografi. Ruang 

belajar ditata sebaik mungkin oleh guru dan siswa agar pembelajaran 

dapat berjalan dengan baik. Pengelolaan tersebut bisa berupa penataan 

media belajar yang ada di kelas, penataan tempat duduk siswa di 

kelas, penataan gambar-gambar yang berhubungan dengan fenomena 

geografi. Dari sinilah penataan ruang kelas akan dapat tercapai secara 

optimal dalam pembelajaran. Berikut ini adalah gambar pengelolaan 

ruang belajar di kelas geografi. (Gambar 4.8)     

Gambar 4.8  Pengelolaan ruang belajar 

c. Administrasi Guru Dan Siswa  

Guru dan siswa diwajibkan untuk mengisi daftar hadir di kelas. 

Hal ini dilakukan untuk mengetahui kehadiran guru dan siswa pada 

saat pembelajaran berlangsung. Sehingga kegiatan pembelajaran di 

kelas dapat berjalan dengan baik dan optimal. Guru juga belum 
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membuat jadwal topik atau materi yang diajarkan kepada siswa yang 

di kelas. Oleh karena itu penempelan jadwal atau topik perlu untuk 

membantu siswa dalam belajar khususnya belajar mata pelajaran 

geografi. Berikut ini adalah gambar pengelolaan administrasi guru 

dan siswa berupa kehadiran siswa. Pengelolaan administrasi yang 

baik oleh guru dan siswa akan memperlancar proses kegiatan belajar 

siswa. Sehingga di dalam pengelolaan administrasi yang tepat sangat 

diperlukan untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. 

d. Remedial dan pengayaan   

Pelaksanaan remedial dan pengayaan di SMA Negeri 1 

Tunjungan dilakukan diluar jam pulang sekolah, serta dilaksanakan 

secara berkelanjutan berdasarkan hasil analisis posttest, ulangan 

harian dan ulangan mid semester.   

SMA Negeri 1 Tunjungan dalam pelaksanaannya belum 

menggunakan team teaching, sehingga dalam pelaksanaan remedial 

dan pengayaan tidak dilakukan dengan team teaching dan guru 

tunggal yang melakukannya di setiap mata pelajaran. Kegiatan 

remedial dan pengayaan dapat menggunakan waktu dalam kegiatan 

pembelajaran di SMA Negeri 1 Tunjungan. 

e.  Penilaian  

Penilaian dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 1 

Tunjungan dilakukan guru untuk mengukur proses dan produk hasil 

pembelajaran. Penilaian proses dilakukan setiap saat untuk menilai 
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kemajuan belajar peserta didik, sedangkan penilaian produk/hasil 

belajar dilakukan melalui ulangan harian, mid semester. Guru dalam 

menilai meliputi kognitif, praktik, dan sikap yang disesuaikan 

dengan peraturan sekolah yang telah ditetapkan serta mengacu pada 

karakteristik mata pelajaran.  

Hasil penilaian yang sudah dilakukan guru di SMA Negeri 1 

Tunjungan dimasukkan sesuai dengan format yang sudah disediakan 

oleh Biro Akademik dalam bentuk file Excel. Pengelolaan nilai-nilai 

hasil belajar I SMA negeri 1 Tunjungan dimasukkan oleh Biro 

Akademik Sekolah ke dalam SIM Sekolah. Sehingga setelah guru 

melakukan penilaian langsung diserahkan kepada Biro Akademik 

Sekolah.    

Berdasarkan penjabaran pengelolaan moving class di atas dapat 

dilihat dalam tabel 4.8 sebagai berikut : 

Tabel 4.8 Hasil observasi pengelolaan moving class pada mata pelajaran 

geografi kelas XI IPS SMA Negeri 1 Tunjungan 

NO

 

URAIAN OBSERVASI YA TIDAK

 

1 Memiliki jadwal pelajaran moving class setiap 

pelajaran  

  

2 Memberikan waktu jeda pada saat perpindahan 

kelas 

  

3 Ketersediaan loker tiap kelas   

  

4 Setiap guru memiliki ruang kelas sendiri 

  

5 Setiap guru diperkenankan untuk mengatur 

ruang belajar sesuai dengan karakteristik mata 
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pelajarannya 

6 Karakteristik mata pelajaran sesuai dengan mata 

pelajaran  

  
7 Terdapat media pembelajaran di setiap kelas 

  

8 Terdapat buku ajar setiap kelas mata pelajaran 

dilengkapi dengan modul 

  

9 Setiap kelas dilengkapi dengan perpustakaan 

referensi dan sarana lainnya yang mendukung 

proses pembelajaran  

  

10 Tiap kelas mata pelajaran memiliki tata tertib 

peserta didik dan inventaris yang ditempel di 

dinding 

  

11 Memiliki peraturan dalam melaksanakan 

kegiatan PBM  

  

12 Mengisi daftar hadir guru dan siswa setia kelas 

  

13 Guru berperan aktif selama pembelajaran 

  

14 Terdapat interaksi antara guru mata pelajaran 

dengan peserta didik selama pelajaran 

  

15 Guru mata pelajaran membuat jadwal topik atau 

materi yang akan diajarkan kepada peserta didik  

  

16 Remedial dan pengayaan dilakukan di luar jam 

pelajaran 

  

17 Remedial dan pengayaan dilakukan oleh team 

teaching (tim guru)  

  

18 Remidial dan pengayaan dilaksanakan secara 

berkelanjutan 

  

19 Format penilaian dalam belntuk file Excel 

  

20 Pengelolaan hasil penilaian dilakukan oleh Biro 

Akademik Sekolah 

   

Sumber : Hasil analisis penelitian, 2011 
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Tabel 4.8 tentang hasil observasi pengelolaan moving class di atas, 

dari 20 uraian observasi terdapat 6 uraian yang belum dilaksanakan di 

SMA Negeri 1 Tunjungan yaitu : (1) Memberikan waktu jeda pada saat 

perpindahan kelas, (2) Ketersediaan loker tiap kelas, (3) Setiap guru 

diperkenankan untuk mengatur ruang belajar sesuai dengan karakateristik 

mata pelajarn, (4) Setiap ruang kelas dilengkapi dengan perpustakaan 

referensi dan sarana lainnya yang mendukung proses pembelajaran, (5) 

Guru mata pelajaran membuat topik/materi yang diajarkan kepada peserta 

didik yang ditempel di ruang kelas dan (6) Remedial dan pengayaan 

dilakukan oleh team teaching.  

C. Hambatan Pelaksaanaan Moving Class di SMA Negeri 1 Tunjungan 

Hambatan pelaksanaan moving class di SMA Negeri 1 Tunjungan 

dibagi menjadi 2 sub variabel yang dijabarkan di bawah ini : 

1. Hambatan Pelaksanaan Moving Class oleh Guru  

Moving Class mensyaratkan setiap mata pelajaran untuk memiliki 

kelas mata pelajaran sendiri atau mengelompokkan mata pelajaran yang 

serumpun dalam satu kelas. Selain itu moving class menggunakan team 

teaching dalam pembelajaran. Jadi ketidakhadiran guru bisa digantikan 

oleh guru lain sehingga proses pembelajaran dengan moving class dapat 

berjalan dengan optimal. Berikut hasil penelitian dari hambatan 

pelaksanaan moving class oleh guru.  
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a) Suasana Pembelajaran  

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru geografi 

yang bernama Ibu April Apriyani bahwa suasana pembelajaran di 

kelas geografi sudah berjalan dengan baik dan lancar meskipun 

terkadang suasana pembelajarannya menjadi ramai dan tidak 

kondusif pada saat siswa memasuki ruang secara bersamaan dan 

setelah siswa keluar dari ruangan kelas. Oleh karena diperlukan 

kesadaran dari siswa untuk tetap tenang dan tidak ramai baik saat 

memasuki maupun keluar dari ruang.  

b) Ruang kelas mata pelajaran  

Moving class mensyaratkan setiap mata pelajaran untuk 

memiliki kelas mata pelajaran sendiri atau mengelompokkan mata 

pelajaran serumpun dalam satu kelas.   

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suyadi tentang 

ruang kelas mata pelajaran bahwa setiap mata pelajaran sudah 

memiliki ruang kelas mata pelajaran sendiri, khususnya mata 

pelajaran geografi sudah memiliki ruang kelas tersendiri tetapi masih 

ada mata pelajaran yang belum memiliki kelas sendiri seperti mata 

pelajaran seni rupa masih belum mempunyai kelas. 

c) Pengelolaan pembelajaran  

Kemampuan guru dalam mengontrol perilaku siswa dalam 

pembelajaran serta peran aktif guru dalam pembelajaran menjadikan 

materi yang disampaikan oleh guru dapat diterima baik oleh siswa.  
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Pelaksanaan pembelajaran moving class di SMA Negeri 1 

Tunjungan dalam pengelolaan pembelajarannya, guru terkadang sulit 

untuk mengatur dan mengendalikan suasana kelas dan guru juga 

terkadang kurang berperan aktif dalam proses pembelajaran.  

d) Ketidakhadiran guru 

Pembelajaran yang dianjurkan dengan adanya moving class 

adalah pembelajaran dengan team teaching. Sehingga ketidakhadiran 

guru dalam pembelajaran tidak menghambat proses belajar mengajar 

karena dapat diganti dengan guru lain.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru geografi 

yang bernama Ibu Sriyani, S.Pd bahwa SMA Negeri 1 Tunjungan 

khususnya mata pelajaran geografi belum menggunakan 

pembelajaran dengan team teaching. Sehingga apabila guru 

berhalangan tidak hadir siswa akan menuju ke ruang guru piket 

untuk menanyakan apakah ada tugas atau tidak untuk mengisi 

ketidakhadiran guru guru pada saat pembelajaran. Dengan begitu, 

apabila guru mata pelajaran berhalangan hadir dan tidak memberikan 

tugas maka kelas akan kosong dan siswa akhirnya bermain sendiri di 

dalam dan di luar kelas. 

e) Penataan ruang kelas  

Moving class mensyaratkan untuk menata ruang sesuai dengan 

karakteristik dan fasilitas yang ada di kelas mata pelajaran. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penataan ruang kelas mata pelajaran 
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sudah sesuai dengan karakteristik dan fasilitas yang ada meskipun 

kelas geografi kondisinya masih seperti kelas pada umumnya dan 

dalam tahap pemenuhan sarana dan prasarana yang mencerminkan 

karakateristik mata pelajaran geografi. Seperti penambahan gambar-

gambar fenomena geografi di kelas.   

2. Hambatan Pelaksanaan Moving Class Oleh Siswa  

Pelaksanaan moving class di SMA Negeri 1 Tunjungan menurut 

siswa masih banyak hambatan sehingga menyebabkan siswa menjadi 

kurang optimal dalam belajar di kelas geografi. Berikut ini adalah 

hambatan yang dialami oleh siswa di ruang kelas geografi antara lain : 

a) Interaksi belajar siswa  

Interaksi belajar antara guru dan siswa yang hidup dapat 

membangkitkan konsentrasi terhadap matari yang diajarkan. Untuk 

mengetahui data selengkapnya tentang interaksi belajar siswa pada 

tabel 4.9  dibawah ini.  

Tabel 4.9  Interaksi Belajar Siswa 

Kelas Terjalin Tidak terjalin Jumlah 

XI IPS 1 6 2 8 

XI IPS 2 6 2 8 

XI IPS 3 7 1 8 

XI IPS 4 5 3 8 

Jumlah 24 8 32 

% 75 25 100 

Sumber : Hasil analisis penelitian, 2011, lampiran 14 
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Berdasarkan tabel 4.9 tentang interaksi belajar siswa di kelas 

geografi dapat diketahui bahwa sebanyak 75% siswa kelas XI IPS 

mengatakan bahwa interaksi belajar siswa di kelas terjalin sehingga 

interaksi belajar menjadi optimal karena siswa diberikan kesempatan 

untuk bertanya, menjawab maupun menanggapi. Sedangkan 

sebanyak 25% siswa kelas XI IPS mengatakan bahwa interaksi 

belajar tidak terjalin sehingga menyebabkan interaksi belajar 

menjadi tidak optimal. Hal ini karena siswa marasa kecapekaan dan 

kelelahan saat perpindahan kelas. 

b) Pengkondisian kembali suasana belajar  

Pengkondisian suasana belajar setelah perpindahan kelas untuk 

mengembalikan konsentrasi belajar siswa di kelas agar siap kembali 

menerima pelajaran. Untuk mengetahui data selengkapnya tentang 

pengkondisian kembali suasana belajar di kelas geografi pada tabel 

5.0 

Tabel 5.0  Pengkondisian kembali suasana belajar 

Kelas Diberikan waktu Tidak diberikan waktu

 

Jumlah 

XI IPS 1 8 0 8 

XI IPS 2 5 3 8 

XI IPS 3 5 3 8 

XI IPS 4 5 3 8 

Jumlah 23 9 32 

% 72 28 100 

Sumber : Hasil analisis penelitian, 2011, lampiran 15 
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Berdasarkan tabel 5.0 di atas tentang pengkondisian kembali 

suasana belajar di kelas geografi menunjukkan bahwa sebanyak 72% 

siswa kelas XI IPS mengatakan bahwa pengkondisian kembali 

suasana belajar di kelas geografi diberikan waktu oleh guru sebanyak 

5 sampai 10 menit sehingga suasana kelas menjadi tidak ramai dan 

kondusif. Sedangkan sebanyak 28% siswa kelas XI IPS mengatakan 

bahwa dalam pengkondisian kembali suasana belajar tidak diberikan 

waktu oleh guru sehingga menyebabkan siswa sering terlambat 

masuk ke kelas. 

c) Keterlambatan siswa   

Pelaksanaan moving class sering kali meyebabkan siswa sering 

terlambat untuk memasuki ruang kelas khususnya pada ruang kelas 

mata pelajaran geografi. Untuk mengetahui data selengkapnya 

tentang keterlambatan siswa pada tabel 5.1 di bawah ini.  

Tabel 5.1 Keterlambatan Siswa  

Kelas Terlambat  Tidak terlambat Jumlah 

XI IPS 1 1 7 8 

XI IPS 2 4 4 8 

XI IPS 3 4 4 8 

XI IPS 4 3 5 8 

Jumlah 12 20 32 

% 37,5 62,5 100 

 

Sumber : Hasil tahun penelitian, 2011, lampiran 16  

Berdasarkan tabel 5.1 di atas tentang keterlambatan siswa 

menunjukkan bahwa sebanyak 37,5% siswa kelas XI IPS 
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mengatakan terlambat memasuki ruang kelas geografi karena jarak 

menuju ruang kelas geografi cukup jauh, selain itu siswa juga 

mengalami kelelahan saat perpindahan kelas sehingga menyebabkan 

siswa menjadi terlambat.  Sedangkan sebanyak 62,5% siswa kelas XI 

IPS mengatakan bahwa tidak pernah terlambat memasuki ruang 

kelas geografi karena siswa semangat dalam belajar, mentaati 

peraturan yang ada dan masuk ke kelas geografi sesuai dengan 

jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah.  

d) Kebersihan kelas geografi  

Kebersihan kelas menjadi salah satu faktor penting agar 

suasana kelas menjadi nyaman untuk belajar. Untuk mengetahui data 

selengkapnya tentang kondisi kebersihan pada tabel 5.2 di bawah ini. 

Tabel 5.2  Kebersihan kelas geografi 

Kelas Membersihkan 
Tidak 

membersihkan 
Jumlah 

XI IPS 1 8 0 8 

XI IPS 2 6 2 8 

XI IPS 3 5 3 8 

XI IPS 4 6 2 8 

Jumlah 25 7 32 

% 78 22 100 

Sumber : Hasil analisis penelitian, 2011, lampiran 17  

Berdasarkan tabel 5.2 di atas tentang kebersihan kelas geografi 

menunjukkan bahwa sebanyak 78% siswa kelas XI IPS 

membersihkan ruang kelas geografi setelah menggunakannya karena 
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ruang kelas sudah digunakan untuk belajar. Sedangkan sebanyak 

28% siswa kelas XI IPS mengatakan bahwa tidak membersihkan 

ruang kelas geografi karena tidak ada waktu untuk 

membersihkannya dan harus berpindah tempat menuju kelas 

berikutnya. Oleh karena itu diperlukan suatu kesadaran dari semua 

siswa agar membersihkan kelas terlebih dahulu sebelum 

meninggalkan ruang kelas geografi agar kebersihannya selalu 

terjaga.  

e) Biaya sekolah  

Moving class mempengaruhi biaya sekolah karena setiap kelas 

mata pelajaran dilengkapi dengan alat bantu dan media pembelajaran 

yang sesuai dengan materi pelajaran. Untuk data selengkapnya 

tentang biaya sekolah pada tabel 5.3  di bawah ini. 

Tabel 5.3  Biaya Sekolah  

Kelas Mempengaruhi Tidak mempengaruhi Jumlah 

XI IPS 1 2 6 8 

XI IPS 2 2 6 8 

XI IPS 3 4 4 8 

XI IPS 4 2 6 8 

Jumlah 10 22 32 

% 31 69 100 

Sumber : Hasil analisis penelitian, 2011, lampiran 18  

Berdasarkan tabel 5.3 di atas tentang biaya sekolah 

menunjukkan bahwa sebanyak 31% siswa kelas XI IPS mengatakan 

pelaksanaan moving class mempengaruhi biaya sekolah karena harus 
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membeli perlengkapan-perlengkapan untuk belajar geografi. 

Sedangkan sebanyak 69% siswa kelas XI IPS mengatakan bahwa 

pelaksanaan moving class tidak mempengaruhi biaya sekolah siswa 

karena di kelas geografi sudah tersedia perlengkapan belajar 

meskipun masih ada beberapa perlengkapan yang masih kurang.  

f) Keamanan kelas saat perpindahan kelas  

Keamanan kelas menjadi tanggung jawab siswa di kelas karena 

dengan pelaksanaan moving class seringkali keamanan kelas menjadi 

berkurang. Untuk data selengkapnya tentang keamanan kelas 

geografi pada tabel 5.4 di bawah ini.  

Tabel 5.4  Keamanan  kelas saat perpindahan kelas 

Kelas Aman Tidak aman Jumlah 

XI IPS 1 5 3 8 

XI IPS 2 2 6 8 

XI IPS 3 4 4 8 

XI IPS 4 2 6 8 

Jumlah 13 19 32 

% 40 60 100 

 

Sumber : Hasil analisis penelitian, 2011, lampiran 19  

Berdasarkan tabel 5.4 di atas tentang keamanan kelas saat 

perpindahan kelas menunjukkan bahwa sebanyak 40 % siswa kelas 

XI IPS mengatakan bahwa keamanan kelas saat perpindahan kelas 

aman karena siswa mentaati peraturan dan tata tertib di ruang kelas 

geografi sehingga merasa aman dalam membawa barang-barang 

mereka ke dalam kelas. Sedangkan sebanyak 60% siswa kelas XI 
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IPS mengatakan bahwa keamanan siswa pada saat perpindahan kelas 

tidak aman karena karena siswa sering kehilangan barang seperti 

perlengkapan menulis atau bahkan akhir-akhir ini siswa sering 

kehilangan handphone. 

g) Ketersedian loker   

Penyediaan loker siswa dibutuhkan untuk menyimpan barang-

barang siswa yang belum waktunya untuk digunakan karena siswa 

tidak memiliki kelas untuk menetap.  

SMA Negeri 1 Tunjungan dalam melaksanakan pembelajaran 

moving class tetapi belum menyediakan loker untuk siswa. Sehingga 

secara tidak langsung tidak tersedia loker dapat menghambat proses 

pembelajaran yang ada. Karena siswa mengalami kelelahan selama 

perpindahan dengan membawa tas atau barang yang dibawa selama 

perpindahan kelas, yang akan mengakibatkan siswa menjadi malas 

untuk melakukan perpindahan kelas dan siswa lebih memilih untuk 

membolos dan tidak mengikuti pelajaran khususnya pada mata 

pelajaran geografi.       
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Pelaksanaan movig class di SMA Negeri 1 Tunjungan Blora antara lain : 

a. Kurikulum yang digunakan pada sekolah yang melaksanakan moving 

class sudah baik dan sesuai (cukup optimal) dengan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang mencerminkan kurikulum 

Sekolah Kategori Mandiri. Tetapi belum bisa untuk dikatakan 

sempurna, karena harus memperbaikinya kembali sesuai dengan 

ketentuan yang telah dijabarkan oleh Direktorat Pembinaan SMA. 

b. Kondisi fisik sekolah terutama kondisi kelas geografi masih seperti 

ruang kelas biasa dimana belum mencerminkan nuansa-nuansa 

fenomena geografi di kelas. Selain itu kondisi dan kebutuhan sarana 

dan prasarana di kelas geografi masih kurang sesuai (kurang optimal) 

karena belum memadai (jumlahnya sedikit) untuk proses 

pembelajaran.   

c. Sumber belajar kurang optimal karena jumlah peta dan globe masih 

kurang sehingga tingkat penggunaannya juga kurang optimal.  

d. Media belajar kurang optimal karena hanya terdapat LCD dan 

komputer di kelas sehingga masih diperlukan media pembelajaran 

lainnya seperti OHP, Televisi maupun VCD. 
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e. Pengelolaan moving class di SMA Negeri 1 Tunjungan sudah 

berjalan selama 5 tahun, siswa masih melakukan perpindahan kelas 

dengan membawa tas dan adanya waktu jeda sekitar 5 sampai 10 

menit. Setiap mata pelajaran sudah memiliki kelas dan sudah ditata 

sesuai dengan karakteristiknya serta sarana dan prasarana yang ada 

sudah menunjang dalam proses pembelajaran geografi. Guru 

diwajibkan untuk mengisi daftar hadir siswa dan menilai 

kemampuan siswa dengan menggunakan teknik penilaian afektif, 

psikomotorik dan kognitif. Kemudian guru juga melaporkan hasil 

penilaian kepada Biro Akademik supaya dapat diketahui tingkat 

kemampuan siswa selama mengikuti sistem moving class.  

2. Hambatan Pelaksanaan Moving Class 

a. Hambatan pelaksanaan moving class menurut guru antara lain 

suasana pembelajaran tidak kondusif, ruang kelas mata pelajaran 

masih ada yang kurang, pengelolaan pembelajaran masih kurang 

karena guru sulit untuk mengatur dan mengendalikan suasana kelas, 

ketidakhadiran guru sulit diantipasi karena tidak team teaching, 

penataan ruang kelas masih seperti kelas biasa karena keterbatasan 

sarana dan prasarana di kelas. 

b. Hambatan pelaksanaan sistem moving class menurut siswa antara 

lain interaksi belajar sebanyak 25% siswa kelas XI IPS tidak terjalin 

karena siswa merasa kecapekan dan kelelahan saat perpindahan 

kelas, pengkondisian kembali suasana belajar tidak diberikan waktu 
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untuk berpindah, keterlambatan siswa kelas XI IPS sebanyak 32,5% 

karena jarak kelas geografi cukup jauh, kebersihan kelas geografi 

masih kurang terjaga karena merasa bukan kelasnya, biaya sekolah 

mempengaruhi belajar siswa karena harus membeli perlengkapan 

untuk belajar, keamanan kelas saat perpindahan kelas tidak aman 

karena banyak siswa sering kehilangan barang seperti perlengkapan 

menulis bahkan ada juga yang kehilangan handphone, ketersediaan 

loker belum tersedia di kelas geografi.  

B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang diberikan oleh peneliti antara lain : 

1. Sekolah yang telah menerapkan moving class untuk lebih menyelaraskan 

kurikulum agar sesuai dengan rambu-rambu yang dikemukakan 

Direktorat Pembinaaan SMA. Kemudian beban belajar dinyatakan 

dengan Satuan Kredit Semester (SKS). 

2. Kondisi kelas geografi masih seperti kelas biasa dan belum 

mencerminkan kelas geografi yang sesungguhnya, kebutuhan sarana dan 

prasarana di dalam kelas juga belum mencukupi untuk proses 

pembelajaran dan belum mencerminkan karakteristik mata pelajaran 

geografi sehingga membutuhkan pengadaan sarana dan prasarana seperti 

pengadaan globe, peta, gambar-gambar fenomena geografi dan diagram 

blog di kelas geografi.  
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3. Sebaiknya kelas geografi harus mempunyai laboraturium tersendiri yang 

di dalamnya terdapat segala macam sumber, media belajar geografi yang 

lengkap dimana mencerminkan karakteristik mata pelajaran geografi. 

4. Dalam pelaksanaan moving classs guru diharuskan untuk mengatur 

jalannya proses pembelajaran di kelas geografi mulai dari suasana 

pembelajaran di kelas, pengaturan kelas, penataan ruang kelas dan 

mengontrol perilaku siswa di kelas agar pembelajaran di kelas geografi 

dapat berjalan dengan optimal. 

5. Dalam pelaksanaan moving class siswa harus dituntut untuk selalu 

disiplin dan tepat waktu mulai dari masuk kelas, keluar kelas dan 

berpindah kelas supaya menghindari keterlambatan. Selain itu siswa juga 

harus menjaga kebersihan kelas yang merupakan tanggung jawab 

bersama serta keamanan kelas pada saat perpindahan kelas harus tetap 

dijaga untuk menghindari kehilangan barang. 

6. Pengadaan loker harus disediakan di setiap kelas khususnya kelas 

geografi agar siswa dapat meletakkan barang-barang di loker tersebut dan 

tidak membawanya masuk ke dalam kelas.      
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PROFIL DAN SEJARAH SMA NEGERI 1 TUNJUNGAN BLORA 

SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA SMA NEGERI 1 TUNJUNGAN 

KABUPATEN BLORA 

SMA Negeri 1 Tunjungan Kabupaten Blora semula SPG Negeri Blora 

(Surat Keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 345/S.K/B./III Tanggal 14 Oktober 1960 SPG Negeri Blora 

berdiri sejak tanggal 01 Oktober 1960) yang beralamat di 2 (dua) tempat, yaitu: 

1. Jalan Gunung Sindoro Nomor 13 Telp. 531085 Blora 

2. Jalan Gatot Subroto Km. 4 Nomor 553 Telp. 531564 Blora 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 0342/U/1989 tanggal 05 Juni 1989, SPG Negeri Blora 

dialihfungsikan menjadi SMA Negeri 3 Blora. 

Sejak tahun pelajaran 1991/1992 proses kegiatan proses kegiatan belajar 

mengajar dipustakan di 1 (satu) lokasi, yaitu di Jalan Gatot Subroto Km. 4 Blora 

yang terletak di Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora.  

Sedangkan gedung SPG di Jalan Gunung Sindoro Nomor 13 Blora, 

ditempati SMEA Negeri Blora dan pada akhirnya ditempati SD Negeri Tempelan 

1 dan SD Negeri Tempelan 2 sampai sekarang. 

Kerena tempatnya di Kecamatan Tunjungan, sehingga Pemerintah 

menetapkan SMA Negeri 3 Blora menjadi SMA Negeri 1 Tunjungan Kabupaten 

Blora.  

Lampiran 1 



90    

VISI DAN MISI 

A. VISI SEKOLAH 

“Memiliki keunggulan di bidang akademik   maupun ketrampilan dalam 

menghadapi persaingan global yang dilandasi iman dan taqwa yang kuat” 

Indikator pencapaian Visi :  

1. Unggul dalam layanan pembelajaran. 

2. Unggul dalam prestasi akademik  

3. Unggul dalam prestasi ketrampilan, kerajinan dan industry  

4. Unggul dalam ekstra kurikuler keolahragaan  

5. Memperkuat keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

6. Unggul dalam kedisplinan. 

B. MISI SEKOLAH : 

1. Melaksanakan bimbingan dan pembelajaran bagi peserta didik kelas X, 

XI dan XII yang berprestasi 

2. Melaksanakan program ketrampilan yang mendukung kondisi 

masyarakat lingkungan sekolah. 

3. Mengoptimalkan guru dalam pembelajaran bimbingan dan 

ketrampilan. 

4. Mengoptimalkan kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi 

dan Sosial, Dinas Pertanian, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan 

(Lemdiklat), Home Industri dan masyarakat pendukung. 

5. Memberikan pelatihan dan mendorong peserta didik mengenal potensi 

diri, sehingga mampu bersaing sehat dalam kehidupan masyarakat dan 
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di Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta bagi peserta didik yang 

melanjutkan. 

Tabel 1.  Jumlah siswa SMA Negeri 1 Tunjungan Blora 

No.

 

Tahun 

J u m l a h 
Jumlah Semua 

Kelas  X Kelas  XI Kelas  XII 

Siswa Kelas Siswa Kelas

 

Siswa Kelas Siswa Kelas 

1 2007/2008 279 7 262 7 247 7 788 21 

2 2008/2009 280 7 270 7 256 7 806 21 

3 2009/2010 280 8 259 8 271 8 827 24 

3 20010/2011 284 8 269 8 281 8 834 24 

Sumber : Data jumlah siswa SMA Negeri 1 Tunjungan tahun 2007 - 2011 

Tabel 2. Jumlah Guru Menurut Mata Pelajaran 

No. Mata  Pelajaran 
Jumlah  Guru 

Gr. Tetap Gr.Bantu G T T 

1 Pendidikan Agama 3 - 3 

2 PKn 2 - - 

3 Penjaskes 2 - 1 

4 Seni Rupa - - 1 

5 Bahasa Indonesia 4 - 2 

6 Bahasa Inggris 3 1 1 

7 Bahasa Jawa 1 - 1 

8 Matematika 4 - 1 

9 Fisika 3 - 1 

10 Biologi 3 - - 

11 Kimia 3 1 - 

12 Sejarah 2 - - 

13 Geografi 3 - 1 
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14 Sosiologi/Antropologi - - - 

15 Ekonomi/Akuntansi 4 2 1 

16 Ketramp.Teknin/Komputer - - 3 

17 Ketrampilan Otomotif - - 3 

18 Ketrampilan Menjahit - - 3 

19 BP/BK 4 - 1 

 

Jumlah   : 40 4 23 

 

Sumber : Data jumlah guru menurut mata pelajaran 

Tabel 3. Jumlah sarana dan prasarana 

NO Sarana  Prasarana 
Jumlah menurut tahun pelajaran 

2007/2008

 

2008/2009

 

2009/2010

 

2010/2011 

1 Ruang Kepala Sekolah

 

1 1 1 1 

2 Ruang Guru 1 1 1 1 

3 Ruang Kelas 18 18 20 20 

4 Ruang Perpustakaan 1 1 1 1 

5 Ruang Lab. IPA 3 3 3 3 

6 Ruang Lab. Komputer 1 1 2 2 

Sumber : Data sarana dan prasarana SMA N 1 Tunjungan tahun 2007-2011 

Tabel 4. Data media belajar 

NO 
Nama media 

belajar 

Jumlah menurut tahun pelajaran 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

1 OHP 5 6 8 10 

2 TV 4 6 8 9 

3 Komputer 25 30 36 40 

4 LCD 10 12 15 17 

5 Laptop 12 18 20 28 

Sumber : Data jumlah media belajar SMA Negeri 1 Tunjungan tahun 2007-2011 
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Tabel 5.  Data buku perpustakaan 

NO Jenis Buku Judul Buku Exemplar 

1 Buku Paket 45   judul 1.414  exemplar 

2 Buku Bacaan 1.884  judul 4.138  exemplar 

3 Buku Referensi 236  judul 1.125  exemplar 

Sumber : Data jumlah buku perpustakaan SMA Negeri 1 Tunjungan 

Tabel 6.  Penetapan Jumlah Jam Mata Pelajaran di SMA Negeri 1 Tunjungan 
Kabupaten Blora 

NO MATA PELAJARAN 

 

JAM 

 

JAM 
SELURUH 

KELAS X 
XI 

IPA 
XI 
IPS 

XII 
IPA 

XII 
IPS 

1 Pendidikan Agama 2 2 2 2 2 54 
2 PKn 2 2 2 2 2 54 
3 Bahasa Indonesia 4 4 4 4 4 108 
4 Bahasa Inggris 4 4 4 4 4 108 
5 Matematika 4 4 4 4 4 108 
6 Fisika 3 4 - 4 - 65 
7 Biologi 3 4 - 4 - 61 
8 Kimia 2 4 - 4 - 61 
9 Sejarah  1 2 3 2 3 47 

10 Geografi 1 - 4 - 4 33 
11 Ekonomi 2 - 5 - 5 56 
12 Sosiologi 2 - 3 - 3 42 
13 Seni Budaya 2 2 2 2 2 56 
14 Penjaskes 2 2 2 2 2 56 
15 TIK 2 2 2 2 2 56 
16 Ketrampilan Otomotif 

dan Menjahit 
2 2 2 2 2 56 

17 Bahasa Jawa 2 2 2 2 2 56 

 

Jumlah 40 40 40 40 40 1096 
Sumber : Data jumlah penetapan jam pelajaran SMA Negeri 1 Tunjungan tahun 
2011    
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DAFTAR NAMA SAMPEL SISWA KELAS XI IPS SMA 
NEGERI 1 TUNJUNGAN BLORA TAHUN 2011  

NO NAMA KELAS KODE NO NAMA KELAS KODE 

1 Eno Destiea M XI IPS 1 S 01 1 Adipta Ananta  XI IPS 
2 

S 09 

2 Febri Ari Sandi XI IPS 1 S 02 2 Aline Kurnia W. XI IPS 
2 

S 10 

3 Ferry Setya W. XI IPS 1 S 03 3 Anang Roman XI IPS 
2 

S 11 

4 Hastutik Satria  XI IPS 1 S 04 4 Anas Ibnu Hajar XI IPS 
2 

S 12 

5 Hijrah Adi  XI IPS 1 S 05 5 Ariyani Candra XI IPS 
2 

S 13 

6 Jian Perwira XI IPS 1 S 06 6 Asthma Azizah XI IPS 
2 

S 14 

7 M. Nasuha XI IPS 1 S 07 7 Denny Yuda K. XI IPS 
2 

S 15 

8 M. Fatkhur  XI IPS 1 S 08 8 Dewi Afikawati XI IPS 
2 

S 16 

        

NO NAMA KELAS KODE NO NAMA KELAS KODE 

1 Aditya Sandi 
Putra 

XI IPS 3 S 17 1 Amin Yahya XI IPS 
4 

S 25 

2 Ahmad Agus W.

 

XI IPS 3 S 18 2 Andri Setiawan XI IPS 
4 

S 26 

3 Ahmad 
Sugiyono 

XI IPS 3 S 19 3 Ari Wibowo XI IPS 
4 

S 27 

4 Anas Al Huda XI IPS 3 S 20 4 Chandra H XI IPS 
4 

S 28 

5 Andhika Dwi S. XI IPS 3 S 21 5 Diah Ariyanti XI IPS 
4 

S 29 

6 Artha Deby  XI IPS 3 S 22 6 Eko Tri Hadi XI IPS 
4 

S 30 

7 Danang  XI IPS 3 S 23 7 Estu Salindri XI IPS 
4 

S 31 

8 Diana Evi  XI IPS 3 S 24 8 Gading Alfian XI IPS 
4 

S 32 

Lampiran 2 
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PEDOMAN SKORING LEMBAR OBSERVASI 
PELAKSANAAN MOVING CLASS PADA MATA PELAJARAN 

GEOGRAFI KELAS XI IPS SMA NEGERI 1 TUNJUNGAN 

No Komponen Skor Keterangan 
1 Bidang Kurikulum Sekolah   

 

a. Kesesuaian kurikulum yang digunakan    

  

Kurikulum yang digunakan tidak sesuai dengan yang 
dinyatakan Direktorat Pembinaan SMA 

1 tidak optimal 

  

Kurikulum yang digunakan kurang sesuai dengan 
yang dinyatakan Direktorat Pembinaan SMA 

2 kurang optimal 

  

Kurikulum yang digunakan sesuai dengan yang 
dinyatakan Direktorat Pembinaan SMA 

3 cukup optimal 

  

Kurikulum yang digunakan sangat sesuai dengan 
yang dinyatakan Direktorat Pembinaan SMA 

4 optimal 

 

b. Pengelolaan Jadwal dan Perencanaan   

  

Pengelolaaan Jadwal dan Perencanaan moving class 
tidak teratur 

1 tidak optimal 

  

Pengelolaaan Jadwal dan Perencanaan moving class 
kadang teratur 

2 kurang optimal 

  

Pengelolaaan Jadwal dan Perencanaan moving class 
cukup teratur 

3 cukup optimal 

  

Pengelolaaan Jadwal dan Perencanaan moving class 
sudah teratur 

4 optimal 

 

c. Penyusunan peraturan dalam pelaksanaan kegiatan PBM   

  

Penyusunan peraturan dalam pelaksanaan kegiatan 
PBM belum terlaksana 

1 tidak optimal 

  

Penyusunan peraturan dalam pelaksanaan PBM 
kurang 

2 kurang optimal 

  

Penyusunan peraturan dalam pelaksanaan PBM baik 3 cukup optimal 

  

Penyusunan peraturan dalam pelaksanaan PMB baik 
dan terlaksana 

4 optimal 

 

d. Beban belajar dinyatakan dalam SKS   

  

Tidak sesuai 1 tidak optimal 

  

Kurang sesuai 2 kurang optimal 

  

Sesuai 3 cukup optimal 

  

Sangat sesuai

 

4 optimal 

    

2 Kondisi Fisik Sekolah   

 

e. Kondisi fisik sekolah yang melaksanakan moving class   

  

Tidak tersedia Tersedia ruang kelas untuk setiap 
mata pelajaran 

1 tidak optimal 

  

Kurang tersedia ruang kelas untuk setiap rumpun 
mata pelajaran 

2 kurang optimal 

Lampiran 3 
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Tersedia ruang kelas untuk setiap rumpun mata 
pelajaran 

3 cukup optimal 

  
Tersedia ruang kelas untuk setiap mata pelajaran  4 optimal 

 
f. Kesesuaian sarana dan prasarana fasilitas kelas   

  
Sarana dan prasarana fasilitas kelas tidak sesuai 
dengan karakteristik mata pelajaran 

1 tidak optimal 

  

Sarana dan prasarana fasilitas kelas kurang sesuai 
dengan karakteristik mata pelajaran 

2 kurang optimal 

  

Sarana dan prasarana fasilitas kelas cukup sesuai 
dengan karakteristik mata pelajaran 

3 cukup optimal 

  

Sarana dan prasarana fasilitas kelas sesuai dengan 
karakteristik mata pelajaran 

4 optimal 

 

g. Pelaksanaan tata tertib kelas geografi   

  

Tata tertib kelas geografi tidak dipatuhi

 

1 tidak optimal 

  

Tata tertib kelas geografi kurang dipatuhi

 

2 kurang optimal 

  

Tata tertib kelas geografi cukup dipatuhi 3 cukup optimal 

  

Tata tertib kelas geografi sudah dipatuhi

 

4 optimal 

 

h. Karakteristik kelas geografi   

  

Karakteristik kelas tidak sesuai dengan mata 
pelajaran geografi 

1 tidak optimal 

  

Karakteristik kelas kurang sesuai dengan mata 
pelajaran geografi 

2 kurang optimal 

  

Karakteristik kelas cukup sesuai dengan mata 
pelajaran geografi 

3 cukup optimal 

  

Karakteristik kelas sesuai dengan mata pelajaran 
geografi 

4 optimal 

    

3 Sumber Belajar Geografi   

 

i. Jenis  dan jumlah sumber belajar   

  

Buku paket dan atlas   

 

- Jumlah buku paket dan atlas < 10 1 tidak optimal 

 

- Jumlah buku paket dan atlas 11 – 20  2 kurang optimal 

 

- Jumlah buku paket dan atlas 21 – 30  3 cukup optimal 

 

- Jumlah buku paket dan atlas 31 – 40  4 optimal 

  

Globe   

 

- Jumlahnya 1 1 tidak optimal 

 

- Jumlahnya 2 2 kurang optimal 

 

- Jumlahnya 3 3 cukup optimal 

 

- Jumlahnya >4 4 optimal 

  

Peta   

 

Peta Umum   

 

- Jumlahnya 1 1 tidak optimal 

 

- Jumlahnya 2 2 kurang optimal 

 

- Jumlahnya 3 3 cukup optimal 
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- Jumlahnya 4 4 optimal 

 
Peta Khusus, macamnya :   

 
- Peta curah hujan  optimal 

 
- Peta persebaran penduduk  optimal 

 

- Peta tanah  optimal 

 

- Peta iklim  optimal 

 

- Peta geomorfologi  optimal 

 

- Peta geologi  optimal 

 

j. Tingkat penggunaan sumber belajar   

  

Digunakan 1 jam per minggu

 

1 tidak optimal 

  

Digunakan 2 jam per minggu

 

2 kurang optimal 

  

Digunakan 3 jam per minggu 3 cukup optimal 

  

Digunakan 4 jam per minggu 4 optimal 

    

4 Media Belajar Geografi   

 

k. Jenis media belajar   

  

Komputer

     

LCD   

  

OHP

    

l. Tingkat penggunaan   

  

Digunakan

 

1 jam per minggu

 

1 tidak optimal 

  

Digunakan 2 jam per minggu

 

2 kurang optimal 

  

Digunakan 3 jam per minggu 3 cukup optimal 

  

Digunakan 4 jam per minggu

 

4 optimal 

 

m. Tingkat kelayakan (kondisi) media belajar   

  

Rusak dan tidak digunakan

 

1 tidak optimal 

  

Rusak dan digunakan

 

2 kurang optimal 

  

Baik dan tidak digunakan 3 cukup optimal 

  

Baik dan digunakan 4 optimal 

 

n. Tampilan media belajar   

  

Tidak menarik 1 tidak optimal 

  

Kurang menarik 2 kurang optimal 

  

Cukup menarik 3 cukup optimal 

  

Menarik dan inovatif 4 optimal 
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KISI-KISI INTRUMEN LEMBAR OBSERVASI PELAKSANAAN 
MOVING CLASS 

Dalam penelitian ini aspek yang akan diungkap dalam lembar angket yaitu : 

Variabel No. Soal 

Bidang Kurikulum Sekolah 1 

Kondisi Fisik Sekolah 2 

Sumber Belajar Geografi 3 

Media Belajar Geografi 4 

                
Lampiran 4 



99    

LEMBAR OBSERVASI 
PELAKSANAAN MOVING CLASS PADA MATA PELAJARAN 

GEOGRAFI DI SMA NEGERI 1 TUNJUNGAN  

NO PENGAMATAN 

KATEGORI 
Sangat 
sesuai 
(optimal)

 

Sesuai 
(cukup 
optimal) 

Kurang 
sesuai 
(kurang 
optimal) 

Tidak 
sesuai 
(tidak 
optimal)

 

1 Bidang Kurikulum Sekolah     

 

a. Kurikulum yang digunakan     

 

b. Pengelolaan jadwal pelajaran     

 

c. Penyusunan peraturan dalam 
pelaksanaan kegiatan PBM     

 

d. Beban belajar dinyatakan dalam SKS     
2 Kondisi fisik sekolah     

 

a. Kondisi fisik sekolah yang melaksanakan 
moving class

      

b. Kesesuaian sarana dan prasarana di kelas 
geografi     

 

c. Pelaksanaan tata tertib kelas geografi     

 

d. Karakteristik kelas geografi     
3 Sumber belajar geografi     

 

a. Jenis dan jumlah sumber belajar     

 

- Peta dan atlas     

 

- Globe     

 

- Peta umum dan peta khusus     

 

b. Tingkat penggunaan sumber belajar     
4 Media belajar     

 

a. Jenis media belajar     

 

b. Tingkat penggunaan media belajar     

 

c. Tingkat kelayakan     

 

d. Tampilan media      
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HASIL LEMBAR OBSERVASI 
PELAKSANAAN MOVING CLASS PADA MATA PELAJARAN 

GEOGRAFI DI SMA NEGERI 1 TUNJUNGAN  

NO PENGAMATAN 

KATEGORI 
Sangat 
sesuai 
(optimal)

 

Sesuai 
(cukup 
optimal) 

Kurang 
sesuai 
(kurang 
optimal) 

Tidak 
sesuai 
(tidak 
optimal)

 

1 Bidang Kurikulum Sekolah     

 

a. Kurikulum yang digunakan  

     

b. Pengelolaan jadwal pelajaran   

    

c. Penyusunan peraturan dalam 
pelaksanaan kegiatan PBM  

     

d. Beban belajar dinyatakan dalam SKS    

  

2 Kondisi fisik sekolah     

 

a. Kondisi fisik sekolah yang melaksanakan 
moving class

       

b. Kesesuaian sarana dan prasarana di kelas 
geografi   

    

c. Pelaksanaan tata tertib kelas geografi  

     

d. Karakteristik kelas geografi   

   

3 Sumber belajar geografi     

 

a. Jenis dan jumlah sumber belajar     

 

- Peta dan atlas 

      

- Globe    

   

- Peta umum dan peta khusus    

   

b. Tingkat penggunaan sumber belajar 

     

4 Media belajar     

 

a. Jenis media belajar  

     

b. Tingkat penggunaan media belajar 

      

c. Tingkat kelayakan 

      

d. Tampilan media  

           
Lampiran 6 
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KISI-KISI INSTRUMEN LEMBAR OBSERVASI  
PENGELOLAAN MOVING CLASS PADA MATA PELAJARAN 

GEOGRAFI DI SMA N 1 TUNJUNGAN 

Dalam penelitian ini aspek yang akan diungkap dalam lembar observasi yaitu : 

Variabel Sub Variabel No.Soal 

Pelaksanaan Moving 

Class 

Perpindahan peserta didik 1,2,dan 3 

 

Ruang Belajar 4,5,6,7,8,9,10, dan 

11 

 

Administrasi guru dan peserta 

didik 

12,13,14,dan 15 

 

Remedial dan pengayaan  16,17, 18 

 

Penilaian 19 dan 20 

            
Lampiran 7 
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LEMBAR OBSERVASI  
PENGELOLAAN MOVING CLASS PADA MATA PELAJARAN 

GEOGRAFI DI SMA NEGERI 1 TUNJUNGAN  

NO

 
URAIAN OBSERVASI YA TIDAK

 

1 Memiliki jadwal pelajaran moving class setiap 

pelajaran    

2 Memberikan waktu jeda pada saat perpindahan kelas   

3 Ketersediaan loker tiap kelas    

4 Setiap guru memiliki ruang kelas sendiri   

5 Setiap guru diperkenankan untuk mengatur ruang 

belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajarannya   

6 Karakteristik mata pelajaran sesuai dengan mata 

pelajaran    

7 Terdapat media pembelajaran di setiap kelas   

8 Terdapat buku ajar setiap kelas mata pelajaran 

dilengkapi dengan modul   

9 Setiap kelas dilengkapi dengan perpustakaan referensi 

dan sarana lainnya yang mendukung proses 

pembelajaran   

10 Tiap kelas mata pelajaran memiliki tata tertib peserta 

didik dan inventaris yang ditempel di dinding   

11 Memiliki peraturan dalam melaksanakan kegiatan 

PBM    

12 Mengisi daftar hadir guru dan siswa setia kelas   

13 Guru berperan aktif selama pembelajaran   

14 Terdapat interaksi antara guru mata pelajaran dengan 

peserta didik selama pelajaran   

15 Guru mata pelajaran membuat jadwal topik atau 

materi yang akan diajarkan kepada peserta didik   

16 Remedial dan pengayaan dilakukan diluar jam   

Lampiran 8 
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pelajaran 

17 Remedial dan pengayaan dilakukan oleh team 

teaching   

18 Remidial dan pengayaan dilaksanakan secara 

berkelanjutan   

19 Format penilaian dalam belntuk file Excel   

20 Pengelolaan hasil penilaian dilakukan oleh Biro 

Akademik Sekolah   
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HASIL LEMBAR OBSERVASI PENGELOLAAN MOVING CLASS PADA 

MATA PELAJARAN GEOGRAFI DI SMA NEGERI 1 TUNJUNGAN 

NO

 
URAIAN OBSERVASI YA TIDAK

 

1 Memiliki jadwal pelajaran moving class setiap 

pelajaran  

   

2 Memberikan waktu jeda pada saat perpindahan kelas 

   

3 Ketersediaan loker tiap kelas   

  

4 Setiap guru memiliki ruang kelas sendiri 

   

5 Setiap guru diperkenankan untuk mengatur ruang 

belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajarannya 

   

6 Karakteristik mata pelajaran sesuai dengan mata 

pelajaran  

   

7 Terdapat media pembelajaran di setiap kelas 

   

8 Terdapat buku ajar setiap kelas mata pelajaran 

dilengkapi dengan modul 

   

9 Setiap kelas dilengkapi dengan perpustakaan referensi 

dan sarana lainnya yang mendukung proses 

pembelajaran  

  

10 Tiap kelas mata pelajaran memiliki tata tertib peserta 

didik dan inventaris yang ditempel di dinding 

   

11 Memiliki peraturan dalam melaksanakan kegiatan 

PBM  

   

12 Mengisi daftar hadir guru dan siswa setia kelas 

   

13 Guru berperan aktif selama pembelajaran 

   

14 Terdapat interaksi antara guru mata pelajaran dengan 

peserta didik selama pelajaran 

   

15 Guru mata pelajaran membuat jadwal topik atau 

materi yang akan diajarkan kepada peserta didik  

  

16 Remedial dan pengayaan dilakukan di luar jam 
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pelajaran 

17 Remedial dan pengayaan dilakukan oleh team 

teaching  

  
18 Remidial dan pengayaan dilaksanakan secara 

berkelanjutan 

   

19 Format penilaian dalam belntuk file Excel 

   

20 Pengelolaan hasil penilaian dilakukan oleh Biro 

Akademik Sekolah 
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KISI-KISI INTRUMEN WAWANCARA UNTUK GURU 

Dalam penelitian ini aspek yang akan diungkap dalam lembar wawancara yaitu : 

Variabel Sub Variabel No.Soal 

Hambatan Pelaksanaan Moving 

Class 

Suasana pembelajaran 1 

Ruang kelas mata 

pelajaran 

2 

Pengelolaan pembelajaran 3 

Ketidakhadiran guru 4 

Penataan ruang kelas 5 

                
Lampiran 10 
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LEMBAR WAWANCARA UNTUK GURU 

HAMBATAN PELAKSANAAN MOVING CLASS PADA MATA 

PELAJARAN GEOGRAFI DI SMA NEGERI 1 TUNJUNGAN BLORA  

Nama  :  

1. Bagaimanakah suasana pembelajaran di ruang kelas mata pelajaran geografi? 

2. Menurut bapak/ibu apakah setiap mata pelajaran mempunyai ruang kelas 

mata pelajaran tersendiri? 

3. Apakah bapak/ibu dapat mengontrol kegiatan pembelajaran siswa di kelas 

geografi? 

4. Jika bapak/ibu berhalangan hadir di kelas, apakah bapak/ibu memberikan 

tugas kepada siswa? 

5. Bagaimanakah penataan ruang kelas geografi?           
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KISI-KISI INTRUMEN WAWANCARA UNTUK SISWA 

Dalam penelitian ini aspek yang akan diungkap dalam lembar wawancara yaitu : 

Variabel Sub Variabel No.Soal 

Hambatan 

Pelaksanaan Moving 

Class 

Interaksi belajar siswa 1 

Pengkondisian kembali suasana 

belajar 

2 

Keterlambatan siswa 3 

Kebersihan kelas geografi  4 

Biaya sekolah 6 

Keamanan kelas saat perpindahan 

kelas 

7 

Ketersediaan loker  5 

               
Lampiran 12 
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LEMBAR WAWANCARA UNTUK SISWA 

HAMBATAN PELAKSANAAN MOVING CLASS PADA MATA 

PELAJARAN GEOGRAFI DI SMA NEGERI 1 TUNJUNGAN BLORA  

Nama  : 

Kelas  : 

1. Apakah  interaksi belajar anda terjalin dengan siswa yang lain di kelas 

geografi? 

2. Apakah anda diberikan waktu untuk mengkondisikan belajar setelah masuk ke 

dalam kelas geografi? 

3. Apakah anda pernah terlambat masuk ke ruang kelas geografi? 

4. Apakah anda membersihkan ruang kelas geografi setelah anda 

menggunakannya untuk belajar? 

5. Apakah pelaksanaan moving class mempengaruhi biaya sekolah anda?  

6. Bagaimanakah keamanan kelas saat perpindahan menuju kelas berikutnya? 

7. Apakah semua siswa sudah memiliki loker untuk meletakkan tas?      

Lampiran 13 
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Tabulasi Data Wawancara Tentang Hambatan Pelaksanaan Moving Class 
Pada Mata Pelajaran Geografi di SMA Negeri 1 Tunjungan Tahun 2011  

Soal No.1  Interaksi Belajar Siswa 

Subjek Terjalin Tidak terjalin Kelas 

S 01 1 0 XI IPS 1 

S 02 1 0 XI IPS 1 

S 03 1 0 XI IPS 1 

S 04 1 0 XI IPS 1 

S 05 0 1 XI IPS 1 

S 06 0 1 XI IPS 1 

S 07 1 0 XI IPS 1 

S 08 1 0 XI IPS 1 

S 09 0 1 XI IPS 2 

S 10 1 0 XI IPS 2 

S 11 0 1 XI IPS 2 

S 12 1 0 XI IPS 2 

S 13 0 1 XI IPS 2 

S 14 1 0 XI IPS 2 

S 15 1 0 XI IPS 2 

S 16 0 1 XI IPS 2 

S 17 1 0 XI IPS 3 

S 18 1 0 XI IPS 3 

S 19 0 1 XI IPS 3 

S 20 1 0 XI IPS 3 

S 21 1 0 XI IPS 3 

S 22 1 0 XI IPS 3 

S 23 1 0 XI IPS 3 

S 24 1 0 XI IPS 3 
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S 25 0 1 XI IPS 4 

S 26 1 0 XI IPS 4 

S 27 0 1 XI IPS 4 

S 28 1 0 XI IPS 4 

S 29 1 0 XI IPS 4 

S 30 1 0 XI IPS 4 

S 31 1 0 XI IPS 4 

S 32 0 1 XI IPS 4 

  

Tabel 4.9  Interaksi Belajar Siswa 

Kelas Terjalin Tidak terjalin Jumlah 

XI IPS 1 6 2 8 

XI IPS 2 6 2 8 

XI IPS 3 7 1 8 

XI IPS 4 5 3 8 

Jumlah 24 8 32 

% 75 25 100 
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Soal No.2  Pengkondisian Kembali Suasana Belajar 

Subjek Diberikan waktu 
Tidak diberikan 

waktu 
Kelas 

S 01 1 0 XI IPS 1 

S 02 1 0 XI IPS 1 

S 03 1 0 XI IPS 1 

S 04 1 0 XI IPS 1 

S 05 1 0 XI IPS 1 

S 06 1 0 XI IPS 1 

S 07 1 0 XI IPS 1 

S 08 1 0 XI IPS 1 

S 09 1 0 XI IPS 2 

S 10 1 0 XI IPS 2 

S 11 0 1 XI IPS 2 

S 12 0 1 XI IPS 2 

S 13 1 0 XI IPS 2 

S 14 0 1 XI IPS 2 

S 15 1 0 XI IPS 2 

S 16 0 1 XI IPS 2 

S 17 1 0 XI IPS 3 

S 18 0 1 XI IPS 3 

S 19 1 0 XI IPS 3 

S 20 1 0 XI IPS 3 

S 21 0 1 XI IPS 3 

S 22 1 0 XI IPS 3 

S 23 0 1 XI IPS 3 

S 24 1 0 XI IPS 3 

S 25 0 1 XI IPS 4 

S 26 1 0 XI IPS 4 

S 27 0 1 XI IPS 4 

Lampiran 15 
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S 28 1 0 XI IPS 4 

S 29 0 1 XI IPS 4 

S 30 1 0 XI IPS 4 

S 31 1 0 XI IPS 4 

S 32 1 0 XI IPS 4 

  

Tabel 5.0  Pengkondisian kembali suasana belajar 

Kelas Diberikan waktu Tidak diberikan waktu Jumlah 

XI IPS 1 8 0 8 

XI IPS 2 5 3 8 

XI IPS 3 5 3 8 

XI IPS 4 5 3 8 

Jumlah 23 9 32 

% 72 28 100 
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Soal No.3  Keterlambatan Siswa Masuk Kelas 

Subjek Terlambat  Tidak terlambat 

 
Kelas 

S 01 0 1 XI IPS 1 

S 02 0 1 XI IPS 1 

S 03 0 1 XI IPS 1 

S 04 0 1 XI IPS 1 

S 05 0 1 XI IPS 1 

S 06 0 1 XI IPS 1 

S 07 1 0 XI IPS 1 

S 08 0 1 XI IPS 1 

S 09 1 0 XI IPS 2 

S 10 0 1 XI IPS 2 

S 11 1 0 XI IPS 2 

S 12 1 0 XI IPS 2 

S 13 1 0 XI IPS 2 

S 14 0 1 XI IPS 2 

S 15 0 1 XI IPS 2 

S 16 0 1 XI IPS 2 

S 17 1 0 XI IPS 3 

S 18 1 0 XI IPS 3 

S 19 0 1 XI IPS 3 

S 20 1 0 XI IPS 3 

S 21 1 0 XI IPS 3 

S 22 0 1 XI IPS 3 

S 23 0 1 XI IPS 3 

S 24 0 1 XI IPS 3 

S 25 0 1 XI IPS 4 

S 26 1 0 XI IPS 4 

S 27 0 1 XI IPS 4 

S 28 1 0 XI IPS 4 

Lampiran 16 
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S 29 0 1 XI IPS 4 

S 30 1 0 XI IPS 4 

S 31 0 1 XI IPS 4 

S 32 0 1 XI IPS 4 

  

Tabel 5.1  Keterlambatan Siswa  

Kelas Terlambat  Tidak terlambat Jumlah 

XI IPS 1 1 7 8 

XI IPS 2 4 4 8 

XI IPS 3 4 4 8 

XI IPS 4 3 5 8 

Jumlah 12 20 32 

% 37,5 62,5 100 
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Soal No.4  Kebersihan kelas geografi 

Subjek Membersihkan  
Tidak 

membersihkan 
Kelas 

S 01 1 0 XI IPS 1 

S 02 1 0 XI IPS 1 

S 03 1 0 XI IPS 1 

S 04 1 0 XI IPS 1 

S 05 1 0 XI IPS 1 

S 06 1 0 XI IPS 1 

S 07 1 0 XI IPS 1 

S 08 1 0 XI IPS 1 

S 09 1 0 XI IPS 2 

S 10 0 1 XI IPS 2 

S 11 1 0 XI IPS 2 

S 12 0 1 XI IPS 2 

S 13 1 0 XI IPS 2 

S 14 1 0 XI IPS 2 

S 15 1 0 XI IPS 2 

S 16 1 0 XI IPS 2 

S 17 0 1 XI IPS 3 

S 18 1 0 XI IPS 3 

S 19 1 0 XI IPS 3 

S 20 1 0 XI IPS 3 

S 21 0 1 XI IPS 3 

S 22 1 0 XI IPS 3 

S 23 0 1 XI IPS 3 

S 24 1 0 XI IPS 3 

S 25 0 1 XI IPS 4 

S 26 1 0 XI IPS 4 

S 27 1 0 XI IPS 4 

Lampiran 17 
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S 28 1 0 XI IPS 4 

S 29 1 0 XI IPS 4 

S 30 1 0 XI IPS 4 

S 31 0 1 XI IPS 4 

S 32 1 0 XI IPS 4 

  

Tabel 5.2  Kebersihan kelas geografi 

Kelas Membersihkan Tidak membersihkan Jumlah 

XI IPS 1 8 0 8 

XI IPS 2 6 2 8 

XI IPS 3 5 3 8 

XI IPS 4 6 2 8 

Jumlah 25 7 32 

% 78 22 100 
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Soal No.5  Biaya Sekolah 

Subjek Mempengaruhi 
Tidak 

mempengaruhi 
Kelas 

S 01 1 0 XI IPS 1 

S 02 0 1 XI IPS 1 

S 03 0 1 XI IPS 1 

S 04 0 1 XI IPS 1 

S 05 0 1 XI IPS 1 

S 06 0 1 XI IPS 1 

S 07 0 1 XI IPS 1 

S 08 1 0 XI IPS 1 

S 09 0 1 XI IPS 2 

S 10 1 0 XI IPS 2 

S 11 0 1 XI IPS 2 

S 12 1 0 XI IPS 2 

S 13 0 1 XI IPS 2 

S 14 0 1 XI IPS 2 

S 15 0 1 XI IPS 2 

S 16 0 1 XI IPS 2 

S 17 1 0 XI IPS 3 

S 18 0 1 XI IPS 3 

S 19 1 0 XI IPS 3 

S 20 0 1 XI IPS 3 

S 21 1 0 XI IPS 3 

S 22 0 1 XI IPS 3 

S 23 1 0 XI IPS 3 

S 24 0 1 XI IPS 3 

S 25 1 0 XI IPS 4 

S 26 0 1 XI IPS 4 

S 27 1 0 XI IPS 4 

Lampiran 18 
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S 28 0 1 XI IPS 4 

S 29 0 1 XI IPS 4 

S 30 0 1 XI IPS 4 

S 31 0 1 XI IPS 4 

S 32 0 1 XI IPS 4 

  

Tabel 5.3  Biaya Sekolah  

Kelas Mempengaruhi Tidak mempengaruhi

 

Jumlah 

XI IPS 1 2 6 8 

XI IPS 2 2 6 8 

XI IPS 3 4 4 8 

XI IPS 4 2 6 8 

Jumlah 10 22 32 

% 31 69 100 
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Soal No.6  Keamanan kelas saat perpindahan kelas 

Subjek Aman Tidak aman Kelas 

S 01 1 0 XI IPS 1 

S 02 0 1 XI IPS 1 

S 03 1 0 XI IPS 1 

S 04 0 1 XI IPS 1 

S 05 1 0 XI IPS 1 

S 06 1 0 XI IPS 1 

S 07 1 0 XI IPS 1 

S 08 0 1 XI IPS 1 

S 09 0 1 XI IPS 2 

S 10 1 0 XI IPS 2 

S 11 0 1 XI IPS 2 

S 12 0 1 XI IPS 2 

S 13 0 1 XI IPS 2 

S 14 1 0 XI IPS 2 

S 15 0 1 XI IPS 2 

S 16 0 1 XI IPS 2 

S 17 0 1 XI IPS 3 

S 18 1 0 XI IPS 3 

S 19 1 0 XI IPS 3 

S 20 0 1 XI IPS 3 

S 21 1 0 XI IPS 3 

S 22 0 1 XI IPS 3 

S 23 1 0 XI IPS 3 

S 24 0 1 XI IPS 3 

S 25 1 0 XI IPS 4 

S 26 0 1 XI IPS 4 

S 27 0 1 XI IPS 4 

S 28 0 1 XI IPS 4 

Lampiran 19 
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S 29 0 1 XI IPS 4 

S 30 1 0 XI IPS 4 

S 31 0 1 XI IPS 4 

S 32 0 1 XI IPS 4 

  

Tabel 5.4  Keamanan  kelas saat perpindahan kelas 

Kelas Aman Tidak aman Jumlah 

XI IPS 1 5 3 8 

XI IPS 2 2 6 8 

XI IPS 3 4 4 8 

XI IPS 4 2 6 8 

Jumlah 13 19 32 

% 40 60 100 
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