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SARI 

Wiyono, 2008. berjudul ”Manajemen Kelas Berjalan (Running Class) Pada Mata 
Pelajaran Bahasa Indonesia (Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 3 Semarang)”  Tesis: Program Studi Manajemen Pendidikan, 
Program Pasca Sarjana. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I:  Prof. 
Drs. Supardi, M.M. Pembimbing II:  Dr. Achmad Rifa’i RC, M.Pd. 

 
Kata Kunci: Kelas Berjalan, Manajemen Pembelajaran, Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia 
 
 Tujuan penelitian ini adalah menyelidiki pelaksanaan manajemen 
pembelajaran sebagai dampak dari model kelas berjalan yang memusatkan pada 
masalah: (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pelaksanaan, (4) Penilaian, dan 
(5) tindak lanjut pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berbentuk studi 
kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan, dan dokumen. Objek 
penelitian pada pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas VII yang 
diampu oleh Sugeng Budiarto. Kesahihan data diperoleh dengan cara trianggulasi, 
derajat kepercayaan, dan penilaian sesama peneliti. Data diananlisis dengan (1) 
reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian  menunjukkan bahwa pembelajaran pada mata pelajaran 
Bahasa Indonesia telah menerapkan manajemen yang profesional. Hal ini terbukti 
adanya otoritas guru bahwa: dalam perencanaan dengan menyusun perangkat 
pembelajaran yang lebih matang dan persiapan sarana yang lebih lengkap, 
melakukan pengorganisasian dengan cara memetakan materi dan memberdayakan 
siswa dalam pembahasan, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, 
melakukan penilaian berbasis kelas secara individual baik di dalam maupun di luar 
jam pelajaran, dan melakukan tindak lanjut dengan mengadakan remedi bagi siswa 
yang belum tuntas serta pengayaan bagi yang sudah tuntas. Keotoritasan guru Bahasa 
Indonesia dalam proses pembelajaran memiliki keunikan dan kelebihan dari mata 
pelajaran yang lain. Hal ini diketahui dari penataan ruang kelas, keaktifan siswa 
dalam melakukan kegiatan, instrumen pembelajaran yang disediakan, dan 
penggunakan waktu di luar jam pelajaran. Dengan demikian kunci keberhasilan pada 
pembelajaran Bahasa Indonesia terletak pada otoritas guru dalam pembelajaran  
sebagai dampak dari model pembelajaran Kelas Berjalan.   

Disarankan kepada kepala sekolah untuk meningkatkan fungsi 
motivatornya agar pola pembelajaran Bahasa Indonesia dapat dicontoh oleh mata 
pelajaran yang lain, dan  untuk pembelajaran Bahasa Indonesia terus meningkatkan 
kreatifitasnya sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang tetap menarik dan 
menyenangkan bagi siswanya. Selain itu pihak sekolah agar meningkatkan sarana 
dan fasilitas pembelajaran yang dibutuhkan oleh setiap mata pelajaran.Kepercayaan  
guru ditingkatkan, sehingga setiap mata pelajaran mempunyai karakteristik  masing-
masing. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan tanggung jawab 

pemerintah, masyarakat dan sekolah. Sebagai unsur yang bertanggungjawab 

terhadap keberhasilan pendidikan, sekolah sebagai lembaga formal memiliki 

tugas untuk melaksanakan  pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Berdasarkan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

menyebutkan bahwa pendidikan  bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat. berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Berlakunya otonomi daerah, menurut UU No. 22 Tahun 2000 yang 

sejalan dengan  reformasi dan demokratisasi pendidikan yang  sedang bergulir, 

pemerintah telah bertekat bulat untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan 

yang bertumpu pada pemberdayaan sekolah di semua jenjang pendidikan. 

Kewenangan pengelolaan pendidikan sebagian besar diserahkan kepada 

pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur penyelenggaraan pendidikan 

yang selanjutnya disebut otonomi pendidikan. Otonomi pendidikan di tingkat 

daerah yang selanjutnya pada tingkat  sekolah, diberikan hak otonom untuk  

mengelola pendidikan sekolahnya sendiri. Adanya suatu asumsi yang 

mengatakan, bahwa rendahnya mutu sekolah dipengaruhi oleh kurang baiknya 
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mutu manajemen pendidikan dan kebijakan pendidikan, dengan berlakunya  

otonomi tersebut terjadi pergeseran manajemen sekolah yang semula bersifat 

sentralistik menjadi desentralistik, maka daerah pada umumnya dan tingkat 

satuan pendidikan khususnya terdorong untuk  melakukan reorientasi manajemen  

sekolah dari manajemen pendidikan berbasis pusat menjadi manajemen berbasis 

sekolah  (MBS).  

Seiring dengan berlakunya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) sebagai kemasan kurikulum  tahun 2006, yang memberikan otoritas 

kepada sekolah untuk menyusun dan meramu kurikulum  yang disesuaikan 

dengan tingkat kemampuan dan kondisi sekolah yang menggambarkan 

karakterisitik daerah dimana sekolah berada. Hal tersebut merupakan bentuk 

pencerahan, perkembangan dan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, 

sehingga sekolah semakin dapat mewujudkan keinginannya untuk meningkatkan 

kemampuan, kekayaan, dan potensinya dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu 

berbagai kiat, cara, dan strategi dilakukan demi terwujudnya keoptimalan  

pembelajaran dengan melibatkan unsur-unsur di dalamnya sehingga akan dapat 

meningkatkan mutu dan prestasi pendidikan yang diharapkan oleh masyarakat. 

Strategi yang diciptakan dan dilakukan oleh sekolah dalam pelaksanaan  

proses pembelajaran   merupakan  tuntutan yang harus dilakukan oleh sekolah 

guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses pembelajaran  agar 

memberikan nuansa dan paradigma penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang  

dapat  menimbulkan ketertarikan dan kesenangan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran.  Hal ini perlu dilakukan dengan maksud dan tujuan agar semua 
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unsur pendidikan terutama tenaga pendidik (guru)  dapat memusatkan perhatian 

dan konsentrasinya terhadap upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Salah satu strategi atau model yang diterapkan dalam rangka  

untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembelajaran di SMP Negeri 3 

Semarang, adalah menggunakan model ”Kelas Berjalan”. 

Model kelas berjalan   yang diterapkan di sekolah tersebut dirasa lebih 

efektif dan efisien di dalam proses pembelajaran, karena setiap mata pelajaran 

memiliki ruang/kelas dengan guru pengampunya yang selalu berada di dalam 

ruangan, serta  adanya otoritas guru untuk menentukan, mengatur, dan 

menyelenggarakan kegiatan dengan segala kelebihan dan kekurangan sarana dan 

prasarana yang disediakan di dalam ruang yang bersangkutan, sehingga proses 

pembelajaran  akan lebih optimal dapat memberdayakan kemampuan siswa dan 

guru itu sendiri.  Otoritas guru yang terkait dengan pembelajaran dengan model 

Kelas berjalan, diantaranya adalah:  

1.1.1 Tugas pokok, yang meliputi: (1) menyusun perencanaan pembelajaran, 

(pengembangan silabus,  RPP, rencana evaluasi, dan rencana pengayaan 

dan remedial), (2) pelaksanaan pembelajaran (strategi, pemberdayaan 

siswa, peranan guru, dan peranan orang tua siswa), (3) cara melakukan 

evaluasi atau penilaian (objek, waktu, dan sarana) 

1.1.2 Pengembangan, yang meliputi: (1) menentukan kebutuhan dan peralatan 

pembelajaran yang diperlukan di dalam ruang, (2) mengatur penempatan 

dan pemanfataan peralatan/media dalam pembelajaran, (3) bertanggung 

jawab atas keutuhan dan keselamatan ruang dan kekayaannya. 
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Dari seluruh mata pelajaran yang melaksanakan pembelajaran dengan 

model kelas berjalan,  ada salah satu mata pelajaran  yang gurunya melaksanakan 

dan menggunakan otoritas  dalam melaksanakan tugas pembelajarannya, yaitu 

mata pelajaran ”Bahasa Indonesia”.  Seperti  dijelaskan  oleh kepala sekolah pada 

saat ditemui penulis yang diantaranya menjelaskan, bahwa  dengan model kelas 

berjalan, guru diberikan dan akan memiliki otoritas berupa kewenangan untuk 

mengatur dan menciptakan suasana ruang mata pelajaran yang mampu 

mencerminkan karakteristik  mata pelajarannya.  

Dari hasil pengamatan, kebiasaan yang terjadi di ruang mata pelajaran 

Bahasa Indonesia tampak berbeda dengan ruang mata pelajaran lainnya, 

misalnya: (1) terjadinya kesibukan  yang berbeda-beda  dari siswa dalam 

melakukan kegiatan pada saat jam istirahat, yaitu siswa melakukan kegiatan 

sesuai dengan kesiapan waktu dan materi yang berdasarkan pada kebutuhan 

penuntasannya, misalnya: berpidato, membaca puisi, melaporkan hasil kajian 

pustaka, dan lain-lain, (2) keakraban siswa terhadap guru mata pelajaran Bahasa 

Indonesia, yaitu terjadinya komunikasi interaktif guru dalam memberikan 

pelayanan terhadap siswa, misalnya:  konsultasi, melaporkan tugas rumah, dan 

lain-lain,  (3) terpasangnya jadwal pelayanan  di luar jam pelajaran, yaitu untuk 

mengatur dan melayani siswa yang akan melakukan kegiatan di luar jam 

pelajaran untuk menghindari banyaknya siswa dalam waktu yang bersamaan 

akan melakukan kegiatan, (4) disediakannya buku kunjungan bagi siswa, yaitu 

untuk mengetahui kondisi banyaknya siswa yang melakukan kegiatan di luar jam 

pelajaran atas dasar sukarela atau kemauannya sendiri, (5) difungsikannya ruang 
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mata pelajaran selain sebagai ruang pembelajaran juga berfungsi sebagai 

laboratorium dan perpustakaan dengan koleksi buku referensi yang relatif 

banyak,  (6) penataan dan formasi meja yang sering ada perubahan/pergantian 

yang dapat menggambarkan bahwa ruangan ini tercipta suasana yang berbeda-

beda antara kegiatan satu dengan kegiatan yang lain. 

Berdasarkan  gambaran mengenai keadaan tersebut di atas, dan 

mengingat keterbatasan penulis, maka penulis melakukan   penelitian  pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia, dengan  memperhatikan dua faktor, yakni: faktor 

teknis dan faktor non teknis. Faktor  teknis antara lain: (1) pembelajaran pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia memiliki keunikan dan kelebihan dari mata 

pelajaran lainnya, (2) guru mata pelajaran tersebut tampak menggunakan dan 

memanfaatkan otoritas dalam melaksanakan tugas profesinya, (3) suasana ruang 

dan perlengkapannya tampak berbeda dan relatif lebih banyak dibanding dengan 

ruang lainnya, (4)  guru pengampu bahasa Indonesia dipandang menguasai 

tentang pembelajaran model kelas berjalan. Sedangkan  faktor non teknis, antara 

lain: (1) adanya kesanggupan untuk memberikan keterangan yang diperlukan 

selama penelitian, (2) adanya keterlibatan langsung dalam kegiatan 

pembelajaran, (3) adanya kesanggupan untuk tidak menyembunyikan data atau 

keterangan yang diperlukan dalam penelitan, (4) guru tersebut telah lama dan 

mengetahui/menguasai model  dan mekanisme kelas berjalan. 

Berangkat dari alasan dan pertimbangan di atas, penulis melakukan 

penelitian pada mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk mengetahui tentang  

manajemen yang diterapkan di dalam proses pembelajaran tersebut, yang akan 
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mengungkap data dan keterangan secara rinci tentang  perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan,  penilaian, dan tindak lanjut  dalam satu proses 

pembelajarannya. 

1.2 Identifikasi Masalah  

Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model kelas berjalan 

(running class)  di SMP Negeri 3  Semarang secara serentak dilaksanakan untuk 

semua mata pelajaran sejak tahun pembelajaran 2007-2008. Sesuai dengan 

penuturan kepala sekolah, bahwa dengan model tersebut akan lebih ditekankan 

kepada otoritas guru di dalam mengelola pembelajaran. Dengan demikian untuk 

menciptakan ketertarikan dan kesenangan peserta didik (siswa) di dalam 

pembelajaran, akan sangat tergantung kepada  guru pengampu mata pelajaran  

dalam mengembangkan kreatifitas dan kreasinya.  

Kemampuan guru dalam mengembangkan kreatifitas dan kreasinya yang 

tidak sama, maka dengan model kelas berjalan ini  sangat tampak perbedaan 

antara guru yang memiliki kreatifitas tinggi dan guru yang kurang kreatif, yang 

diantaranya adalah dapat dilihat dari situasi penataan ruang mata pelajaran dan 

suasana siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran.  Oleh karena itu  

menurut pengamatan penulis bagi guru yang kurang kreatif dengan model kelas 

berjalan tidak ubahnya seperti model kelas tetap, namun bagi guru yang memiliki 

kreatifitas tinggi dapat memanfaatkan otoritasnya untuk mengelola ruang kelas 

dan proses pembelajaran yang sangat menarik bagi siswanya. 

Berdasarkan pengamatan penulis, permasalahan yang umum terjadi pada 

sebagian besar dalam proses pembelajaran kiranya perlu disebutkan sebagai 
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pembanding  dengan  mata pelajaran yang menjadi fokus di dalam penelitian ini, 

yaitu  sebagai berikut: 

1.2.1    Tahap Perencanaan 

 Perencanaan pembelajaran  meliputi rumusan tentang apa yang akan 

diajarkan, cara mengajar, dan tingkat penguasaan siswa terhadap bahan 

yang akan diajarkan, serta evaluasi yang akan digunakan untuk mengukur 

keberhasilan pembelajaran. Untuk dapat membuat perencanaan yang baik 

sebagai langkah awal yang dapat digunakan pedoman pelaksanaan 

pembelajaran diperlukan kemampuan guru yang tinggi. Permasalahan 

yang muncul dalam perencanaan ini, adalah  tidak setiap guru 

menggunakan otoritasnya mampu membuat perencanaan yang baik, 

sehingga tidak jarang terjadi perencanaan dibuat secara bersama-sama 

atau menggunakan perencanaan guru lain. Jika hal ini terjadi maka 

pelaksanaan pembelajaran tidak akan sesuai dengan situasi dan kondisi 

kelas yang ada serta kebutuhan siswa, yang pada akhirnya pembelajaran 

mudah menimbulkan kejenuhan dan ketidaktertarikan siswa dalam 

mengikuti pelajaran. 

1.2.2 Tahap Pengorganisasian 

 Untuk mencapai pembelajaran yang efisien dan efektif, guru dituntut 

memiliki kemampuan dalam memilih dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran yang tepat, dengan memperhatikan aspek pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap.  Permasalahan yang muncul dalam 

pengorganisasian ini antara lain adalah pada pemetaan materi yang harus 
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dikuasai siswa dalam waktu yang sama, serta kurang atau bahkan tidak 

diperdayakannya siswa di dalam pembelajaran. Sehingga siswa hanya 

ditempatkan sebagai objek penerima materi dan informasi belaka tanpa 

mempedulikan keinginan dan kemampuan siswa. 

1.2.3   Tahap Pelaksanaan 

 Seperti dijelaskan Suwardi  (2007:122), bahwa pembelajaran di dalam 

kelas dilaksanakan mulai dari; persiapan di kelas (menyiapkan bahan, 

media dan peralatan), membuka pelajaran (mengabsen, menyampaikan 

informasi, memberikan motivasi), dan melaksanakan pembelajaran. Pada 

kenyataannya, guru kurang terbiasa memperhatikan urutan tersebut dalam 

melaksanakan pembelajaran, sehingga yang terjadi guru kurang 

memahami kesiapan siswa dan media atau peralatan yang diperlukan. 

Oleh karena itu pelaksanaan pembelajaran monoton walaupun dalam 

kondisi dan materi yang berbeda, dan berakibat  pada kejenuhan dan 

kebosanan siswa mengikuti pelajaran. Pembelajaran semacam ini sudah 

barang tentu tidak akan efektif, karena sebaik apapun metode yang 

digunakan, apabila guru sebagai pusat pembelajaran dan kurang 

memberdayakan siswa, akan berakibat terbunuhnya kreatifitas dan 

kurangnya percaya diri pada siswa. 

1.2.4   Tahap Penilaian 

 Berdasarkan konsep penilaian menurut Suwardi (2007:87), bahwa untuk 

mengukur kompetensi siswa yang paling baik  menggunakan  penilaian 

berbasis kelas, yaitu dengan memberikan otoritas yang sangat besar 
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kepada guru dalam menentukan keberhasilan pembelajaran yang dicapai 

oleh peserta didiknya. Penilaian ini lebih berorientasi pada proses bukan 

berorientasi pada hasil. Oleh karena itu penilaian bagian yang integral 

dengan pelaksanaan pembelajaran, yaitu tentang perilaku dan kegiatan 

yang dilakukan oleh peserta didik. Namun kenyataannya guru melakukan 

penilaian hanya pada batas-batas akhir, misalnya akhir pembahasan 

materi dengan mengadakan ulangan blok ataupun akhir semester.  

1.2.5 Tahap Tindak Lanjut 

Kegiatan tindak lanjut merupakan satu kesatuan  dalam proses 

pembelajaran, dan merupakan  bagian dari tugas pokok seorang guru. 

Setelah melakukan penilaian terhadap peserta didik, guru harus 

menindaklanjuti hasil penilaian tersebut, yaitu  menganalisa hasil dan 

mengklasifikasikan siswa untuk dinyatakan telah berhasil atau belum 

berhasil, dan mengadakan remedi pembelajaran atau pengayaan 

pembelajaran, serta mengevaluasi program tindak lanjut. Dalam hal ini 

guru sering menghentikan kegiatan pembelajarannya pada penilaian, 

sehingga bagi siswa yang telah dinyatakan tuntas tidak ada perbedaan 

perlakukan guru terhadap siswa yang belum tuntas, atau sebaliknya, yaitu 

dengan memperlakukan siswa  belum tuntas untuk mengikuti kegiatan 

pembahasan materi yang dilakukan terhadap siswa yang sudah dinyatakan 

tuntas. 

Permasalahan yang dialami oleh sebagian banyak mata pelajaran di dalam 

proses pembelajaran tersebut, rupanya  di dalam pembelajaran mata pelajaran 
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Bahasa Indonesia yang diampu oleh  Sugeng Budiarto, S.Pd.  terdapat keunikan 

atau kelebihan dari mata pelajaran yang lain seperti disebutkan pada bagian 

sebelumnya di dalam bab ini. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk 

mengetahui lebih jauh dan secara mendalam tentang manajemen yang digunakan 

dan pelaksanaannya di dalam pembelajaran tersebut.  

1.3 Rumusan Masalah  

Dari proses pembelajaran yang dilaksanakan pada berbagai mata 

pelajaran di SMP Negeri 3 Semarang, penulis melakukan penelitian pada mata 

pelajaran yang memiliki kelebihan dan keunikan dari mata pelajaran yang lain, 

yakni mata pelajaran Bahasa Indonesia. Adapun   yang menjadi fokus dalam 

penelitian ini adalah tentang manajemen pembelajaran yang akan mengungkap 

data dan keterangan,  mengenai: 

1.3.1  Bagaimana perencanaan pembelajaran? yang meliputi penjabaran 

kurikulum (silabus dan RPP), menentukan media dan alat peraga, 

memilih metode dan strategi, menentukan teknik penilaian, dan 

mengalokasikan waktu. 

1.3.2  Bagaimana  pengorganisasiannya? yang meliputi penyusunan program, 

dan pemilihan materi yang sesuai dengan aspek yang akan dikuasasi 

siswa 

1.3.3  Bagaimana pelaksanaan pembelajaran? yang meliputi  proses 

pembelajaran (kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, penutup), 

menggunakan metode dan strategi, memotivasi siswa, menggunakan 

waktu, memanfaatkan sarana dan media pembelajaran. 
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1.3.4 Bagaimana  penilaiannya? yang meliputi  teknik, pembuatan soal, waktu 

penilaian. 

1.3.5 Bagaimana tindak lanjut pembelajarannya? yang meliputi teknik, waktu, 

dan materinya.  

1.4 Tujuan Penelitian  

Penulis melakukan penelitian terhadap pelaksanaan kelas berjalan di SMP 

Negeri 3 Semarang pada mata pelajaran Bahasa Indonesia,  dengan tujuan untuk 

memperoleh  gambaran dan pemahaman tentang: 

1.4.1  Perencanaan pembelajaran, yang meliputi penjabaran kurikulum (silabus 

dan RPP), menentukan media dan alat peraga, memilih metode dan 

strategi, menentukan teknik penilaian, dan mengalokasikan waktu. 

1.4.2  Pengorganisasian pembelajaran yang meliputi penyusunan program, dan 

pemilihan materi yang sesuai dengan aspek yang akan dikuasasi. 

1.4.3  Pelaksanaan pembelajaran yang meliputi  proses pembelajaran (kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, penutup), menggunakan metode dan strategi, 

memotivasi siswa, menggunakan waktu, memanfaatkan sarana dan media 

pembelajaran. 

1.4.4 Penilaian pembelajaran yang meliputi  teknik, pembuatan soal, waktu 

penilaian. 

1.4.5 Tindak lanjut pembelajaran yang meliputi teknik, waktu, dan materinya.  

1.5 Manfaat Penelitian   

Penelitian yang penulis lakukan menghasilkan rumusan laporan penelitian  

yang diharapkan memiliki manfaat  sebagai berikut:  
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1.5.1  Manfaat Teoritis, yaitu: 

1.5.1.1   Untuk  menambah kasanah keilmuan di bidang manajemen 

pembelajaran dengan model kelas berjalan  

1.5.1.2   Untuk pengembangan teori manajemen kelas berjalan pada kelas 

mata pelajaran. 

1.5.2 Manfaat Praktis, yaitu: 

1.5.2.1  Bagi guru, memberikan masukan tentang otoritas guru dalam  

proses pembelajaran yang efisien dan efektif guna meningkatkan 

prestasi belajar siswa. 

1.5.2.2  Bagi kepala sekolah, memberikan masukan di dalam membuat 

atau menentukan kebijakan  untuk meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolah. 

1.5.2.3 Bagi manajer pendidikan pada umumnya, sebagai sumbangan  

pemikiran  dan pendapat serta menambah informasi dan 

wawasan mengenai alternatif sebagai strategi yang dapat 

dilakukan suatu sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan 

pada umumnya 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kelas Berjalan 

 2.1.1 Pengertian 

  Kelas berjalan merupakan salah satu strategi pengelolaan pembelajaran 

yang diterapkan pada satuan pendidikan, seperti ditegaskan dalam Peraturan 

Pemerintah RI. No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab 

VIII mengenai Standar Pengelolaan pada pasal 49 ayat (1) menyebutkan  bahwa:  

 ”Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 
menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditujukan dengan kemandirian, 
kemitraan, pertisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas”. 

 
  Berdasarkan pada aturan tersebut, maka sekolah diberikan otoritas untuk 

mengatur dan mengelola penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran seperti 

yang dimaksud di dalam  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 19 

Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah, bahwa: 

”Sekolah/madrasah menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan yang 
kondusif untuk pembelajaran yang efektif dan efisien dalam prosedur 
pelaksanaan”. 

 
 Upaya yang dilakukan oleh satuan pendidikan, khususnya jenjang 

pendidikan dasar dan menengah untuk mengimplementasikan aturan tersebut, 

adalah meningkatkan profesional guru dalam pembelajaran, 

(http:/widayatumar:wordpress.com/2008/04/21/menuju-pembelajaranmoving-

class/),  menjelaskan bahwa: 
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”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. Guru dapat melakukan 
kegiatan itu semua jika guru diberikan kewenangan mengelola kelas sesuai 
karakteristik mata pelajarannya. Salah satu usaha agar guru mampu melakukan 
tugas profesionalnya tersebut maka sekolah harus mengatur pembelajaran dengan 
sistem Kelas berjalan”.  

 
 Dijelaskan lebih lanjut dalam sumber tersebut, bahwa keunggulan sistem 

ini  adalah para siswa lebih punya waktu untuk bergerak, sehingga selalu segar 

untuk menerima pelajaran berikutnya, dan sementara guru dapat lebih memiliki 

waktu  mempersiapkan pembelajaran untuk siswa yang akan mendatangi 

berikutnya.  

 Konsep pembelajaran kelas berjalan mengacu pada pembelajaran kelas 

yang berpusat pada anak, untuk memberikan lingkungan yang dinamis sesuai 

dengan bidang yang dipelajarinya. Oleh karena itu dengan model kelas berjalan 

siswa akan belajar lebih bervariasi dari satu kelas ke kelas lain yang dapat 

mencerminkan dan bercirikan mata pelajaran yang akan diterimanya. 

 Menurut Widayatumar, (Menuju Pembelajaran ”Moving Class”, 2008:7), 

tujuan dari pembelajaran kelas berjalan,  

adalah: (1) memfasilitasi siswa yang memiliki beraneka macam gaya belajar baik 
visual, auditori, dan khususnya kinestetik untuk mengembangkan dirinya, (2) 
menyediakan sumber belajar, alat peraga, dan sarana belajar yang sesuai dengan 
karakter bidang studi, (3) melatih kemandirian, kerjasama, dan kepedulian siswa, 
karena setiap perpindahan kelas akan bertemu dengan siswa lain dari jenjang 
yang berbeda, (4) merangsang seluruh aspek perkembangan  kecerdasan siswa.  
 
 Penerapan pembelajaran dengan model kelas berjalan menurut Ika 

Kartika (2007:8-12), (dalam file.//G:\MOVING CLASS\moving-class-di-

sekolah-berstandar-global.htm), bahwa sebenarnya di dalam pembelajaran kelas 
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berjalan tidak ada aturan/standar khusus, jadwal tetap mengikuti alokasi/jadwal 

dan struktur pelajaran yang biasa diterapkan di sekolah-sekolah pada umumnya.  

Oleh karena itu dalam hal ini sekolah mesti menghitung secara benar, berapa 

waktu yang diperlukan oleh anak-anak berpindah dari satu kelas ke kelas lainnya.  

 Alasan diterapkannya model kelas berjalan dalam pembelajaran pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah, menurut Muhammad Syaifullah 

(http://koran.seveners.com/2008/01/30/februari-1008-sma-n-7-mulai-terapkan-

moving-class/), adalah dalam rangka mensikapi UU No. 20 Tahun 2003 

mengenai Sistem Pendidikan Nasinal dan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan, untuk menuju pada Sekolah Kategori Mandiri (SKM) perlu 

melakukan berbagai upaya sebagai syarat terpenuhinya SKM, yang diantaranya 

adalah menerapkan pembelajaran dengan menggunakan model kelas berjalan. 

 Pelaksanaan pembelajaran dengan model kelas berjalan pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah di Indonesia belum lazim dilaksanakan,  namun 

berdasarkan kenyataan, ada beberapa sekolah yang sudah melaksanakan model 

tersebut, misalnya  SMP Negeri 34 Bandung dan  SMP-SMA Kharisma Bangsa 

Jakarta, SMP St. Yoseph Medan (dikutip dari  Harian Sinar Baru Indonesia), 

bahwa kelas berjalan merupakan salah satu alternatif dalam proses pembelajaran 

yang dimaksudkan agar proses pembelajaran lebih berkualitas, baik dilihat dari 

sisi efektifitas maupun efisiensi bagi siswa ataupun guru. Dalam banyak hal, 

sistem ini akan memberikan beberapa kemudahan kepada guru, karena guru 

memiliki ruangan khusus sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya, dengan 
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begitu ruang kelas akan ditata sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang 

diinginkan. 

 Dikemukakan oleh Hetti Aisah (guru BK SMP Negeri 34 Bandung), 

memberikan pengertian  tentang kelas berjalan sebagai berikut:  

”Kelas berjalan adalah suatu model pembelajaran dimana siswa berpindah dari 
kelas yang satu ke kelas yang lain pada setiap kali pergantian pelajaran sesuai 
dengan jadwal mata pelajaran yang harus ditempuh pada hari tersebut”. 

  

 Dengan demikian kelas berjalan  dianalogikan sebagai rombongan belajar 

yang melaksanakan pembelajaran dengan cara mencari dan menuju ruang/kelas 

mata pelajaran yang sesuai dengan jadwal pelajaran yang telah ditetapkan. Ruang  

yang diperlukan dalam model pembelajaran ini ditata menurut ciri dan 

karakteristik mata pelajaran yang bersangkutan, sehingga dinamakan ruang mata 

pelajaran. Misalnya, seorang guru bahasa Indonesia akan menata ruang tempat 

mengajar dan melengkapinya dengan peralatan peraga yang dibutuhkan untuk 

pelajaran tersebut. Demikian juga pada mata pelajaran lainnya yang memerlukan 

peralatan berbeda  antara mata pelajaran satu dengan yang lain tanpa harus 

memindahkannya. Selain itu juga memberikan kemudahan guru dalam memilih 

pendekatan mengajar yang lebih tepat, misalnya diskusi atau demonstrasi yang 

memerlukan formasi meja  berbeda dengan pendekatan metode ceramah, tugas 

dan sebagainya. 

 Beberapa sekolah yang telah menerapkan model pembelajaran kelas 

berjalan, antara lain: (1) Sekolah Kharisma Bangsa, yaitu sebagai sekolah 

berstandar global yang mempunyai keunggulan karena proses pembelajarannya 
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menggunakan model moving class. (www.isroma.wordpress.com), (2) SMAN 7 

Jogjakarta menerapkan model kelas berjalan merupakan salah satu syarat 

pelaksanaan sekolah kategori mandiri dengan pendekatan kelas mata pelajaran, 

(3)  SD Khadiyah Surabaya menerapkan kelas berjalan untuk menciptakan 

pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan , karena siswanya 

selalu berpindah-pindah sesuai dengan mata pelajarannya, (4) SDIL (Sekolah 

Dasar Islam Laboratorium) Aceh Besar, kelas berjalan dilaksanakan  untuk 

membiasakan anak-anak agar merasa hidup dalam belajar, selain itu agar mereka 

tidak jenuh dan bertanggung jawab terhadap apa yang dipelajari, (5) SMA 

Taruna Nusantara Magelang melaksanakan model kelas berjalan untuk 

memberikan pembelajaran yang lebih baik dengan penguasaan materi pelajaran 

yang lebih mendalam bagi para siswa sehingga mudah dikembangkan, (6) SMP 

St. Yoseph Medan, pelaksanaan kelas berjalan untuk meningkatkan cara belajar 

yang berkualitas, juga untuk mengantisipasi agar siswa tidak jenuh dalam 

mengikuti pelajaran. 

 Dijelaskan juga dalam http://widayatumar.wordpress.com/2008/04/21, 

bahwa ”Kelas berjalan merupakan sistem belajar mengajar yang bercirikan siswa 

mendatangi guru di kelas, yang mengacu pada pembelajaran kelas berpusat pada 

siswa untuk memberikan lingkungan yang dinamis sesuai dengan bidang yang 

dipelajarinya”.  

 Berdasarkan sumber media massa (internet) seperti tersebut di atas 

menggambarkan bahwa pada umumnya model pembelajaran kelas berjalan  pada 

dasarnya mempunyai alasan dan tujuan yang sama. Akan tetapi secara khusus 
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dari sekolah-sekolah yang telah melaksanakan   belum ada yang menyebutkan 

dan memberikan alasan tentang seberapa besar pengaruh guru menggunakan 

otoritasnya dalam pembelajaran. Oleh karena itu pembelajaran dengan model 

kelas berjalan yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Semarang, akan lebih 

menekankan pada keotoritasan guru dalam pembelajaran yang diharapkan 

mampu menciptakan karateristik mata pelajaran dan pembelajarannya. Seperti 

dikemukakan Widayatumar, ”Menuju Pembelajaran Kelas berjalan” bahwa 

dalam pembelajaran kelas berjalan guru diberikan keleluasaan mengelola kelas 

sesuai karakteristik mata pelajaran masing-masing, dan keleluasaan melakukan 

penilaian sesuai perkembangan siswa.    Dengan demikian situasi ruang kelas 

yang dapat mencerminkan mata pelajaran menjadi faktor yang sangat 

menentukan untuk mewujudkan keberhasilan pembelajaran, dan kesemuanya itu 

akan tergantung pada guru dalam menggunakan otoritasnya. Dengan demikian  

otoritas gurulah yang akan ditekankan pada pelaksanaan pembelajaran dengan 

model kelas berjalan.  

 Menurut Rakhmat, (dalam Suwardi, 2007:27)  dalam bukunya  ”Belajar 

cerdas: Belajar Berbasiskan Otak”, mengemukakan bahwa, salah satu  cara 

untuk memelihara, menyehatkan, dan mengembangkan otak kita yaitu melalui 

gerakan tubuh. Dalam kelas berjalan, siswa dituntut  lebih banyak beraktivitas, 

dengan cara berjalan dari satu kelas ke kelas lain pada setiap pergantian mata 

pelajaran. Bila dalam satu hari ada empat mata pelajaran, siswa akan bergerak 

empat kali dengan cara berjalan dari satu kelas ke kelas berikutnya. Gerakan 

tubuh yang demikian akan merangsang sel-sel otak tumbuh dan berkembang 



19 

 

membentuk cabang-cabang baru (koneksi-koneksi). Tumbuhnya koneksi-koneksi 

itu  menunjukkan adanya pertumbuhan kecerdasan. Gerakan ini sangat relevan 

dengan faktor aktivitas biologis dalam proses pembelajaran. Bahkan pada dewasa 

ini ditemukan senam otak dengan melakukan gerakan-gerakan sederhana untuk 

membuat otot-otot badan lebih rileks. 

 Pendapat yang serupa juga disebutkan  dalam sumber media massa 

http:/isrona.wordpress.com/2007/04/03/moving.class-di-sekolah-berstandar-

global/ bahwa ”Setiap kali subjek pelajaran berganti, maka siswa akan 

meninggalkan kelas, dan mendatangi kelas lainnya sesuai dengan bidang studi 

yang dijadwalkan, terangnya kelas berjalam merupakan model pembelajaran 

yang telah lama diimplementasikan di berbagai sekolah luar negeri. Keunggulan 

sistem ini, para siswa lebih punya waktu untuk bergerak, sehingga selalu segar 

untuk menerima pelajaran. Sementara itu guru, dapat menyiapkan meteri pada 

pembelajaran berikutnya akan lebih baik”. 

 Pengalaman  yang dilakukan oleh beberapa sekolah di atas memberikan 

asumsi bahwa  model kelas berjalan  merupakan salah satu alternatif untuk  

melaksanakan pembelajaran secara efisien dan efektif. Oleh karena itulah SMP 

Negeri 3 Semarang mencoba melaksanakan  model kelas berjalan yang 

menekankan pada otoritas guru dalam pembelajaran yang dimulai  sejak tahun 

pembelajaran 2007-2008. 
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2.1.2 Unsur-unsur Kelas Berjalan 

 Berangkat dari penjelasan di atas, bahwa pelaksanaan  pembelajaran 

dengan model kelas berjalan terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan, 

yaitu: 

2.1.2.1 Manajemen pembelajaran, yaitu kesiapan sumber daya untuk melakukan 

pengelolaan pembelajaran kelas berjalan mulai dari, perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, penilaian, dan tindak lanjut. 

2.1.2.2 Ruang mata pelajaran, yaitu tercukupinya ruang pembelajaran yang sesuai 

dengan jumlah guru pengampu yang akan menempati ruang tersebut. 

2.1.2.3 Sarana dan fasilitas pembelajaran, yaitu tersedianya sarana dan fasilitas 

yang berada di dalam ruang pembelajaran secara permanen. 

2.1.2.4 Adanya komitmen, yaitu adanya kesiapan dan kesanggupan pelaksana 

pembelajaran (guru), yang diaktualisasikan dalam kegiatan melaksanakan 

tugas dengan penuh tanggung jawab. 

2.1.2.5 Keterlibatan pihak lain, yaitu adanya dukungan dan peran serta komite 

sekolah dan masyarakat baik secara moral spiritual maupun material guna 

terselenggara dan kelancaran program yang dilakukan. 

2.1.3 Tujuan Kelas Berjalan 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005,  pada Bab VIII 

tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan, diantaranya menyebutkan, 

bahwa: 

”Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 
menerapkan manajemen berbasis sekolah yang tunjukkan dengan kemandirian, 
kemitraan, pertisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas” 
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Oleh karena itu selaras dengan dasar hukum tersebut, bahwa pelaksanaan 

pembelajaran dengan model kelas berjalan memiliki dua tujuan, yaitu: 

2.1.3.1 Tujuan Khusus, yang meliputi: (1) meningkatkan keoptimalan proses 

pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

penilaian, dan tindak lanjut, (2) meningkatkan pemanfaatan sarana dan 

fasilitas  sekolah yang mendukung terselenggaranya pembelajaran yang 

efisien dan efektif, (3) mencegah dan menekan sekecil mungkin 

terjadinya permasalahan yang kurang  mendukung perwujudan 

pembelajaran yang kondusif, (4) memacu peningkatan prestasi peserta 

didik dan mutu pendidikan sekolah 

2.1.3.2 Tujuan Umum, yaitu untuk mewujudkan sekolah yang efektif. 

 Seperti dikatakan oleh Satori (1995:115) bahwa suatu sekolah dikatakan 

menjadi sekolah efektif apabila sekolah tersebut dapat mewujudkan tingkat 

kinerja yang diharapkan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar yang 

ditunjukkan oleh hasil belajar yang bermutu bagi peserta didik sesuai  dengan 

tugas pokoknya, maka mutu pembelajaran dan hasil belajar yang memuaskan 

tersebut merupakan produk akumulatif dari seluruh layanan yang dilakukan 

sekolah dan pengaruh dari suasana atau iklim yang diciptakan sekolah.  

2.1.4 Karakteristik Kelas Berjalan 

2.1.4.1 Budaya Sekolah 

  Budaya sekolah merupakan kebiasaan yang berlaku setiap hari pada 

individu maupun kelompok warga sekolah. Djam’an Satori mengemukakan 

bahwa budaya sekolah merupakan respon penghuni sekolah terhadap peristiwa  
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kehidupan seharian yang terjadi di sekolah. Dalam upaya pencapaian misi 

sekolah, maka budaya sekolah itu akan bersifat suportif dan akan menyenangkan 

bagi penghuni sekolah tersebut.  Budaya sekolah juga diartikan sebagai iklim 

sekolah yang kondusif dalam kelangsungan berbagai kegiatan sekolah. Dengan 

adanya iklim sekolah yang kondusif tersebut para penghuni sekolah merasa betah 

dan damai berada di sekolah tersebut. Para guru akan merasakan bahwa sekolah 

merupakan tempat bekerja yang paling menyenangkan dan  dengan sendirinya 

akan menimbulkan rasa cinta terhadap pekerjaan,  anak didik dan   tugas yang 

telah diembankan kepadanya. 

 Budaya sekolah banyak ditentukan oleh perilaku manajemen sekolah 

yang berkaitan dengan kepemimpinan. Menurut  Pidarta (1995:67-97) ada lima 

indikator dari budaya sekolah yang baik, yaitu:  

(a) Menempatkan personil sesuai dengan spesifikasi kegemaran/ketrampilan  dan 
atau wataknya; (b) Membina antara hubungan dan komunikasi yaitu dengan 
membangun keakraban di antara personalia terutama antara guru dengan guru; 
(c) Mendinamiskan dan menyelesaikan konflik yaitu dengan cara kepala sekolah 
mendorong para guru untuk kreatif, merealisasikan  ide-ide selama kreasi dan 
ide-ide tidak bertentangan dengan prinsip pendidikan dan pengajaran; (d) 
Menghimpun dan memanfaatkan informasi yang akan digunakan untuk 
kepentingan sekolah; (e)  Memperkaya dan mengharmoniskan lingkungan kerja 
dan lingkungan belajar yaitu dengan mengupayakan agar lingkungan itu kaya 
dengan benda-benda yang  diperlukan oleh sekolah  atau ruang belajar.  
 
2.1.4.2  Indikator Keberhasilan  

 Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut di atas perlu ditetapkan 

indikator-indikator keberhasilan model kelas berjalan, yaitu meliputi:  

(1) terwujudnya budaya tertib di sekolah dalam melaksanakan proses 

pembelajaran, (2) semakin berkurangnya permasalahan akibat tindakan atau 
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sikap yang kurang produktif, (3) semakin efisien dan efektifnya pemanfaatan 

sarana dan fasilitas sekolah dan pembelajaran, (4) meningkatnya keoptimalan 

pembelajaran yang dilakukan guru dan peserta didik, (5) meningkatnya prestasi 

peserta didik yang mencerminkan mutu pendidikan sekolah.  

2.1.4.3  Karakteristik dan Keunikan Kelas Berjalan 

 Kelas berjalan sebagai pilihan di dalam melaksanakan proses 

pembelajaran secara efisien dan efektif, yang diharapkan dapat meningkatkan 

prestasi belajar peserta didik, yang  memiliki karakteristik, antara lain: (1) ruang 

kelas merupakan ruang mata pelajaran, sehingga namanya sesuai  dengan nama 

mata pelajarannya, (2) ruang kelas berfungsi sebagai ruang laboratorium untuk 

melakukan kegiatan praktik, dan sekaligus sebagai perpustakaan untuk kegiatan 

kajian pustaka, (3) penataan ruang menunjukkan ciri khas dan identitas mata 

pelajaran yang bersangkutan, (4) guru selalu berada di ruang kelas baik saat jam 

pembelajaran maupun di luar jam pembelajaran, (5) guru memiliki otoritas 

terhadap pengaturan dan penempatan ruang kelas, (6) siswa berhak menempati 

ruang kelas pada saat atau selama pembelajaran  berlangsung, (7) selain hal-hal 

tersebut di atas pembelajaran dengan model kelas berjalan menuntut adanya  

komitmen yang kuat dari seluruh unsur pendidikan,  terutama tenaga pendidik,  

tenaga kependidikan, maupun peserta didik yang ada. Jika hal itu dapat terwujud, 

maka model kelas berjalan dapat menciptakan keunikan atau keistimewaan.  

 Keunikan dan keistimewaan model kelas berjalan  adalah dapat 

mencegah, mengatasi, atau meminimalisir kelemahan/permasalahan  yang terjadi, 

yaitu: (1) penanganan ketertiban, kedisiplinan, dan  kebersihan, (2) efesiensi dan 
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keefektifan sarana dan fasilitas belajar, (3) peningkatan peran serta guru dalam 

menangani masalah-masalah yang   terjadi di sekolah dan lingkungannya. 

 

2.2 Manajemen Kelas Berjalan 

 2.2.1 Pengertian Manajemen 

  Pengertian  manajemen menurut Stoner (dalam Handoko, 2001:8),  

adalah: 

 ”Proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-
usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi 
lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”. 

 
  Dari definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa manajemen adalah suatu 

proses melalui perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan 

untuk mencapai tujuan tertentu melalui kerja sama dengan orang lain. Sedangkan 

hakikat manajemen adalah bagaimana seorang pimpinan mampu memanfaatkan 

sumber daya secara optimal, sehingga ia dapat mencapai tujuan organisasi.  

  Definisi secara umum tersebut  bila dianalogikan dalam  suatu 

organisasi/institusi pendidikan, baik secara makro maupun mikro adalah 

merupakan suatu  pengelolaan  proses penyelenggaraan pendidikan dan 

pembelajaran di suatu satuan pendidikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Seperti dikemukakan oleh Sagala (2000:80) yang menyatakan bahwa:   

”Proses pendidikan di sekolah merupakan interaksi dari tiga level pokok, yaitu: 
1) level kelas (regulator) yang merupakan representasi dari karakter pembelajaran 
di kelas yang banyak dipengaruhi oleh aturan main, atau regulasi yang dianut 
oleh guru, termasuk dalam level ini misalnya suasana psikologis kelas yang 
nyaman, pembelajaran yang menarik, motivasi siswa yang tinggi dan sebagainya; 
2) level mediator (provesi) yang merupakan representasi dari karakter profesional 
pada pengelola sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, konselor, dan tenaga 
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teknis/administrasi sekolah, termasuk dalam level ini adalah karakter 
kepemimpinan dan sifat-sifat semacam dedikasi, motivasi, kompetensi, 
kreativitas, dan kolaborasi; 3) level sekolah (manajemen)  yang merupakan 
representasi dari karakter kolektif warga sekolah secara keseluruhan atau iklim 
sekolah, seperti budaya mutu, progresive, demokrasi, partisipasi warga, 
keamanan, dan sebagainya”. 
 

2.2.2 Manajemen Kelas Berjalan 

 2.2.2.1 Konsep Manajemen Sekolah 

      Burhanuddin (1994:47) menyatakan bahwa: 

 ”Pada hakikatnya manajemen pendidikan dan manajemen sekolah mempunyai 
pengertian yang sama, keduanya sulit untuk dibedakan dan sering dipakai secara 
bergantian dalam pengertian yang sama, akan tetapi banyak ahli menganggap 
bahwa manajemen sekolah merupakan manajemen pendidikan dalam organisasi 
sekolah”. 

 

Manajemen pendidikan merupakan kegiatan memimpin, mengambil 

keputusan serta berkomunikasi dalam organisasi sekolah sebagai usaha untuk 

mencapai tujuan pendidikan (Suryosubroto 2004:27), sebagaimana ditulis dalam 

buku Depdiknas (1998:1-2) disimpulkan bahwa: 

 ”Manajemen sekolah merupakan proses mengatur agar seluruh potensi sekolah 
berfungsi secara optimal dalam mendukung tercapainya tujuan sekolah. Proses 
pengelolaan sekolah mencakup empat tahap yaitu: Perencanaan (planning), 
Pengorganisasian (organizing), Pengerahan (actuiting), dan Pengawasan 
(controling)”. 

 
Sesuai dengan pendapat di atas, Burhanuddin (1994:4) memberi batasan sebagai 

berikut: 

 ”Manajemen pendidikan merupakan usaha kerja sama secara rasional dalam 
pengelolaan sistem pendidikan beserta segenap substansinya melalui proses 
administratif (perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, 
pengawasan/penilaian) dengan mendayagunakan sumber material dan personal 
secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan yang 
telah ditetapkan”. 
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 Substansi manajemen sekolah  meliputi ruang lingkup manajemen pengajaran, 

kesiswaan, personalia, peralatan pengajaran, gedung dan perlengkapan sekolah, 

hubungan sekolah dan masyarakat (Burhanuddin 1994:53).   

Manajemen pendidikan merupakan penerapan dari prinsip manajemen  

pada umumnya. Oleh karena itu manajemen pendidikan mempunyai kekhasan 

seperti dikemukanan Hartati, dkk (1998:26), dimana ciri khas manajemen 

pendidikan dapat dilihat dari tujuan, proses, dan orientasinya.  Berdasarkan 

tujuannya, manajemen pendidikan harus senantiasa bermuara pada tujuan 

pendidikan, yaitu pengembangan kepribadian dan kemampuan dasar peserta 

didik.  Dari prosesnya manajemen pendidikan harus dilandasi sifat edukatif yang 

berkenaan dengan unsur manusia yang tidak semata-mata dilandasi prinsip 

efektifitas dan efisiensi saja, melainkan dilandasi prinsip mendidik. Menurut 

orientasinya, manajemen pendidikan diorientasikan atau memusat pada peserta 

didik. Dengan demikian manajemen pendidikan yang berkaitan dengan 

manajemen kelas, minimal meliputi manajemen pengajaran (perencanaan, proses, 

dan evaluasi pengajaran), kurikulum, personal, siswa, sarana prasarana, waktu 

dan keuangan. 

2.2.2.2  Konsep Manajemen Kelas 

 Manajemen kelas disusun sebagai rangkaian tugas (peranan) seorang 

pengajar, seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pendorong yang akan 

menaikkan (meningkatkan) waktu kerja siswa dalam pembelajaran dan 

mengurangi serta menghindari kekacauan atau kebiasaan tugas siswa. (Turney, 

1992:1). 
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 Memahami dan mengenal berbagai aspek  manajemen pendidikan 

merupakan salah satu kemampuan (kompetensi) dasar yang harus dimiliki oleh 

setiap guru, karena disamping memiliki tugas pokok sebagai pendidik/pengajar, 

guru juga berfungsi sebagai manajer pendidikan di sekolahnya (Suryobroto, 

2004:33) 

 Pidarta (dalam Djamarah, 1997:172), mengatakan bahwa: 

“Pengelolaan kelas adalah proses seleksi dan penggunaan alat-alat yang tepat 
terhadap problem dan situasi kelas. Ini berarti guru bertugas menciptakan, 
memperbaiki dan memelihara sistem / organisasi kelas. Sehingga anak didik 
dapat memanfaatkan kemampuannya, bakatnya dan energinya pada tugas”. 

 
 Menurut Sudirman (1991:31) “Pengelolaan kelas merupakan upaya dalam 

mendayagunakan potensi kelas”. Karena itu, kelas mempunyai peranan dan 

fungsi tertentu dalam menunjang keberhasilan proses interaksi edukatif. Maka 

agar dapat memberikan dorongan dan rangsangan terhadap anak didik untuk 

belajar, kelas harus dikelola sebaik-baiknya oleh guru. 

  Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan 

kelas adalah suatu upaya memberdayagunakan potensi kelas yang ada seoptimal 

mungkin untuk mendukung proses interaksi edukatif dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. 

 ”Guru adalah unsur manusiawi dalam pendidikan. Guru adalah figur 

manusia, sumber yang menempati posisi dan memegang peranan penting dalam 

pendidikan”. (Djamarah 1997:1). 

Sagala  (2000:83), menyatakan bahwa: 

 ”Keberhasilan guru melaksanakan kegiatan pembelajaran tidak saja menuntut 
kemampuan menguasai materi pelajaran, strategi dan metode mengajar, 
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menggunakan media atau alat pembelajaran, tetapi guru harus melaksanakan 
tugas profesionalnya dituntut kemampuan lainnya, yaitu menyediakan atau 
menciptakan situasi dan kondisi belajar yang kondusif dan menyenangkan yang 
bisa menghidupkan kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan baik sesuai 
dengan perencanaan untuk mencapai tujuan sesuai yang dikehendaki”. 

  
 Manajemen kelas merupakan proses perencanan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan evaluasi secara terpadu, terarah dan berkesinambungan 

sehingga akan lebih berbobot dan representatif untuk  diaplikasikan pada proses 

pembelajaran guna mendukung tercapainya tujuan. Manajemen kelas sama 

dengan pengelolaan kelas, yaitu pengelolaan terhadap sekelompok orang yang 

sedang melakukan kegiatan belajar bersama,  dengan mendapat pengajaran dari 

guru dalam suatu proses pembelajaran. 

 Pada saat melaksanakan pembelajaran di kelas, guru menghadapi dua 

masalah, yakni masalah pengajaran dan masalah manajemen. Masalah 

pengajaran usaha yang secara langsung dapat membantu peserta didik dalam 

mencapai tujuan pengajaran. Masalah pengajaran yang dimaksud meliputi 

pembuatan rencara pembelajaran, penyajian informasi, pengajuan pertanyaan, 

pelaksanaan evaluasi. Sedangkan masalah manajemen adalah usaha untuk 

menciptakan dan mempertahankan kondisi sedemikian rupa sehingga proses 

pembelajaran dapat berjalan secara efisien dan efektif, misalnya memberi 

penguatan, mengembangkan hubungan guru dengan peserta didik, membentuk 

kelompok, dan sebagainya. 

 Uraian di atas menunjukkan bahwa  pengelolaan kelas sebagai  salah satu 

tugas utama guru sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. 
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Oleh karena itu, seorang guru perlu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang 

cukup agar mampu mengelola pembelajaran secara efisien dan efektif. 

2.2.2.3 Pengertian Manajemen Kelas Berjalan 

 Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa manajemen kelas disusun sebagai 

rangkaian tugas (peranan) seorang pengajar, seperti perencanaan, 

pengorganisasian, dan pendorong yang akan menaikkan (meningkatkan) waktu 

kerja siswa dalam pembelajaran dan mengurangi serta menghindari kekacauan 

atau kebiasaan tugas siswa.  Sedangkan kelas berjalan,  dianalogikan sebagai 

sekelompok orang sedang belajar yang melaksanakan pembelajaran dengan cara 

mencari dan menuju ruang/kelas mata pelajaran yang sesuai dengan jadwal 

pelajaran yang telah ditetapkan.  

  Dengan demikian manajemen kelas berjalan dapat diartikan suatu 

rangkaian  pengelolaan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, penilaian, dan tindak lanjut (pengembangan) dalam  pembelajaran 

dengan cara mencari dan menuju ruang/kelas mata pelajaran yang sesuai dengan 

jadwal pelajaran yang ditentukan. 

2.2.3 Tujuan Manajemen Kelas Berjalan 

  Secara umum disebutkan pada bagian sebelumnya,  bahwa proses 

pembelajaran dengan menggunakan kelas berjalan bertujuan agar proses 

pembelajaran lebih berkualitas, baik  dilihat dari sisi efektifitas maupun efisiensi 

bagi siswa ataupun guru. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, penerapan kelas 

berjalan dalam proses pembelajaran perlu adanya cara pengelolaan yang baik, 

yaitu dengan menggunakan dan melaksanakan manajemen yang benar, sehingga 
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proses pembelajaran akan dapat menghasilkan manfaat yang besar. Adapun 

tujuan secara rinci dari manajemen kelas berjalan antara lain: 

2.2.3.1 Tujuan  Perencanaan, meliputi: (1) memberikan pemahaman kepada 

warga sekolah tentang pentingnya perubahan, (2) memberikan 

pemahaman tentang peranan dan otoritas guru dalam pembelajaran dan 

pengelolaan kelas, (3) untuk mengetahui dan menentukan kebutuhan 

(sarana) yang diperlukan dalam pembelajaran, (4) memberikan 

pemahaman tentang mekanisme pelaksanaan pembelajaran kelas berjalan. 

2.2.3.2 Tujuan Pengorganisasian, adalah untuk: (1) mengatur pemberdayaan 

sumber daya dari segenap unsur yang ada, (2) mengatur dan menentukan 

tugas dan tanggung jawab baik unsur pimpinan, guru, maupun tenaga 

administrasi, (3) mengatur dan memilih jenis dan muatan kegiatan yang 

dilakukan untuk menunjang keberhasilan  pelaksanaan pembelajaran.  

2.2.3.3 Tujuan  Pelaksanaan, agar dapat: (1) melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya secara optimal, (2) mengembangkan daya kreatifitas dalam 

proses pembelajaran, (3) meningkatkan kualitas pembelajaran dan 

prestasi belajar siswa. 

2.2.3.4 Tujuan  Penilaian, adalah untuk: (1) mengetahui sejauh mana dan 

keberhasilan pelaksanaan dari perencanaan yang telah ditetapkan, (2) 

mengetahui kendala atau hambatan dan sekaligus perkembangan dalam 

proses pembelajaran, (3) mengendalikan kegiatan agar tidak terjadi 

penyimpangan. 
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2.2.3.5 Tujuan  Tindak Lanjut, agar dapat:  (1) menganalisa dan 

mengklasifikasikan  keberhasilan suatu kegiatan, (2) melakukan kegiatan 

yang sesuai  kebutuhan dengan membedakan antara yang dinyatakan telah 

berhasil dan belum berhasil, (3) menentukan besarnya keberhasilan 

sebagai akhir dari suatu proses kegiatan. 

2.2.4 Fungsi Manajemen Kelas Berjalan 

 Banyak pendapat para ahli manajemen, membagi fungsi manajemen 

menjadi beberapa kategori. Seperti dikemukakan oleh  Robinson (1997:429)  

bahwa fungsi manajemen dibagi menjadi empat bagian yaitu  perencanaa 

(planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan 

pengawasan (controlling). Berkaitan dengan manajemen pembelajaran Kelas 

berjalan menurut  Suwardi, bahwa di dalam  pembelajaran membagi fungsi 

manajemen menjadi  lima macam, yaitu: (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, 

(3) pelaksanaan, (4) penilaian, (5) tindak lanjut (pengembangan). Dengan 

demikian di dalam pembahasan pada bagian ini, akan lebih difokuskan pada 

fungsi manajemen dalam pembelajaran sebagai pendekatan  untuk meneliti dan 

membahas manajemen mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu sebagai berikut: 

2.2.4.1 Fungsi Perencanaan  

Sebelum guru  melaksanakan kegiatan pembelajaran terlebih dahulu guru 

harus membuat perencanaan, agar di dalam pelaksanaannya terarah dan dapat 

mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam perencanaan guru memutuskan apa 

yang harus dilakukan, kapan melakukannya, dan bagaimana melakukannya serta 

kepada siapa melakukannya. Dengan perencanaan yang baik akan memiliki 
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manfaat: (1) dapat dijadikan sebagai alat untuk menemukan dan memecahkan 

masalah, (2) dapat mengarahkan proses pembelajaran, (3) dapat dijadikan dasar 

dalam memanfaatkan sumber daya secara efektif, (4) dapat dijadikan alat untuk 

meramalkan hasil yang akan dicapai. Sedangkan untuk membuat perencanaan 

yang dapat memiliki manfaat  tersebut, maka harus memperhatikan hal-hal, 

seperti: (1) menetapkan tujuan, (2) merumuskan keadaan saat ini, (3) 

mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, (4) mengembangkan rencana. 

2.2.4.2 Fungsi Pengorganisasian   

        Pengorganisasian, yaitu proses pengaturan kerja bersama sumber-sumber 

daya keuangan, fisik, dan manusia dalam organisasi.  Perencanaan menunjukkan 

cara dan perkiraan bagaimana menggunakan sumber-sumber daya tersebut untuk 

mencapai efektifitas  paling tinggi (Handoko, 2001:62).  Pengorganisasin ini 

merupakan  tindakan mengusahakan hubungan kelakuan yang efektif  antara 

orang-orang, hingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, sehingga 

memperoleh kepuasan pribadi dalam melakukan tugas-tugas tertentu dalam 

lingkungan tertentu, guna mencapai sasaran/tujuan tertentu. (Winardi, 1983:217). 

 Suatu rencana yang telah tersusun secara matang dan ditetapkan 

berdasarkan perhitungan tertentu tidak langsung mendekatkan organisasi pada 

tujuan yang hendak dicapainya. Untuk merealisasikan suatu rencana ke arah 

tujuan yang telah ditetapkan memerlukan suatu peraturan-peraturan yang 

menyangkut wadah kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan.  Namun aturan main 

tersebut harus diikuti oleh setiap orang dalam organisasi yang bekerjasama 

mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain tanpa pengorganisasian suatu 
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rencana mustahil dapat mencapai tujuan yang diinginkan suatu organisasi. Oleh 

karena itu dengan pengorganisasian berfungsi: (1) untuk mempermudah 

menyusun program pembelajaran, (2) untuk mengklasifikasikan materi yang 

sesuai dengan aspek yang akan dikuasai, (3) untuk memperhitungkan  alokasi 

waktu yang diperlukan berdasarkan struktur pembelajaran.  

 Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, fungsi 

pengorganisasian, adalah penentuan, pengelompokkan dan penyusunan macam-

macam kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan proses pembelajaran agar 

dapat mencapai hasil yang diinginkan yaitu kondisi yang kondusif, kegiatan 

pembelajaran yang aktif dan kreatif, komunikasi guru dan siswa yang interaktif, 

serta penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi lingkungan (keperluan 

kegiatan) dan menunjukkan hubungan yang harmonis dalam kegiatan 

pembelajaran.  

2.2.4.3 Fungsi Pelaksanaan  

 Pelaksanaan/penggerakan  pada dasarnya merupakan fungsi manajemen  

pembelajaran yang kompleks dan ruang lingkup yang luas serta berhubungan 

dengan sumber  daya manusia.  

 Pengertian pelaksanaan/penggerakan menurut Koons dan O’Donnel 

dalam (Hasibuan, 1998), adalah hubungan erat antara aspek-aspek individual 

yang ditimbulkan  adanya pengaturan terhadap bawahan untuk dapat dimengerti 

dari pembagian kerja yang efektif dan efisien guna tujuan perusahaan yang nyata. 

 Seperti juga dikemukakan oleh Terry (1986:97), bahwa penggerakan 

merupakan usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa hingga 
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mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran  perusahaan yang 

bersangkutan, karena para anggota akan mencapai sasaran  yang diinginkan. 

 Dari kedua pengertian tersebut di atas memberikan penjelasan, bahwa 

pelaksanaan/penggerakan adalah kegiatan untuk mengarahkan orang lain agar 

suka dan dapat melakukan kegiatan/bekerja dalam upaya mencapai tujuan. 

Definisi  penggerakan tersebut terdapat penekanan tentang cara tepat yang 

digunakan untuk menggerakkan bawahan, yaitu dengan cara  

memotivasi/memberi motif-motif bekerja kepada bawahan agar senang 

melakukan segala aktivitas dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien, oleh 

karena itu dalam manajemen pembelajaran,  bahwa fungsi 

pelaksanaan/penggerakan guru  mempunyai peranan untuk memberikan motivasi, 

dengan tujuan agar para siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang  sesuai 

dengan konteks pelajaran yang telah ditetapkan.  Penggerakan yang dilakukan 

oleh guru dapat pula berupa petunjuk-petunjuk, instruksi ataupun pemberian 

tugas tertentu untuk dapat dikerjakan para siswa. Dengan demikian fungsi 

pelaksanaan dalam manajemen pembelajaran  secara implisit,  berarti bahwa guru 

berada di tengah-tengah para siswa dan dengan demikian dapat memberikan 

bimbingan, instruksi, nasehat dan koreksi jika diperlukan di dalam proses 

pembelajaran. 

2.2.4.4 Fungsi Penilaian 

 Istilah penilaian sangat terkait dengan istilah mengukur, menguji, menilai 

dan mengevaluasi. Istilah-istilah tersebut merupakan suatu rangkaian proses 

penilaian pembelajaran, yaitu mengukur berarti melakukan kegiatan  menentukan 
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angka pada objek atau gejala untuk membandingkan sesuatu dengan satu ukuran, 

(Arikunto, dalam Suwardi, 2007:86), menguji  berarti penafsirkan  sejumlah 

pertanyaan yang memiliki jawaban benar atau salah, menilai, berarti penafsiran 

hasil pengukuran dan penentukan pencapaian hasil belajar,  dan evaluasi berarti 

menentukan nilai suatu program dan penentuan pencapaian tujuan suatu program.   

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penilaian dapat berfungsi: (1) 

untuk menentukan angka keberhasilan peserta didik dalam menguasai materi 

pembelajaran, (2) untuk mengetahui kedudukan peserta didik dalam suatu 

kelompok, (3) untuk menentukan tindak lanjut yang perlu dilakukan peserta 

didik, (4) untuk menetapkan berakhirnya suatu kegiatan pada jenjang tertentu. 

2.2.4.5 Fungsi Tindak lanjut  

 Fungsi tindak lanjut dalam manajemen sangat diperlukan setelah 

dilakukannya penilaian. Di dalam kegiatan penilaian akan dapat diketahui 

tentang keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran, yaitu yang dapat 

mencapai ketuntasan atau belum mencapai ketuntasan. Sebagai tindak lanjut bagi 

peserta didik yang telah mencapai ketuntasan  dilakukan pengayaan atau 

pengembangan, sedangkan sebagai tindak lanjut bagi peserta didik yang belum 

tuntas diadakan pembelajaran kembali (remedial teaching), atau tes ulang 

(remedial test). Dengan demikian secara sederhana fungsi tindak lanjut dalam 

manajemen pembelajaran adalah untuk memberikan kesempatan dan 

memberikan fasilitas kepada peserta didik  dalam menguasai dan menuntaskan 

materi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuannya.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu 

penelitian  untuk menggambarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi 

berdasarkan kenyataannya yang bertujuan untuk memperoleh informasi atau 

keterangan-keterangan tentang  manajemen kelas berjalan  di SMP Negeri 3 

Semarang pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

 Alasan lain pemilihan penelitian kualitatif didasarkan dengan 

pertimbangan bahwa penelitian meliputi proses atau pelaksanaan manajemen 

kelas berjalan yang dilakukan melalui kajian atau telaah terhadap perilaku para 

pelaku yang terlibat di dalamnya. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri penelitian 

kualitatif yang antara lain bersifat alamiah, peneliti sebagai instrumen utama, 

bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan berupa uraian kata-kata atau kalimat, 

mengutamakan data langsung, partisipasi tanpa menggangu dan analisis secara 

induktif dilakukan secara terus menerus sejak memasuki lapangan. 

 

3.2  Rancangan Penelitian 

  Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus.  

Bogdan dan Blinken, (1982:109) menyarankan bahwa rancangan studi kasus 

paling baik disajikan dalam bentuk cerobong. Bentuk cerobong ini merupakan 

langkah yang sistematis, berawal dari eksplorasi yang bersifat luas dan dalam, 
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kemudian berlanjut dengan kegiatan pengumpulan dan analisis data yang lebih 

menyempit dan terarah pada suatu topik tertentu. Bentuk cerobong dikatakan 

sistematis karena pada mulanya peneliti menjajagi tempat dan orang yang dapat 

dijadikan sumber data atau subyek penelitian, mencari lokasi yang dipandang 

sesuai dengan maksud dan tujuan pengkajian, dan selanjutnya mengembangkan 

jaringan yang lebih luas untuk menemukan sumber data. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

      Seperti diutarakan pada bagian sebelumnya bahwa pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah  deskriptif kualitatif. Oleh karena itu untuk 

mengambil data tentang peristiwa yang terjadi  secara kontekstual  memilih 

lokasi  yang sesuai dengan topik masalah yang akan diteliti. 

  Menyadari adanya keterbatasan pada penulis, berdasarkan judul  dalam 

penelitian ini, bahwa penelitian akan difokuskan pada manajemen kelas berjalan 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, yang mengambil  lokasi  SMP Negeri 3 

Semarang. Ditetapkannya SMP Negeri 3 Semarang sebagai  lokasi penelitian 

dengan alasan sebagai berikut: 

3.3.1 Lebih dari 160 (seratus enam puluh) sekolah  di Kota Semarang, bahwa 

SMP Negeri 3 Semarang adalah satu-satunya sekolah negeri yang  

melaksanakan  pembelajaran dengan model kelas berjalan. 

3.3.2 Dipilihnya mata pelajaran Bahasa Indonesia sebagai fokus penelitian, 

karena: (1) pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia memiliki 

keunikan dan kelebihan dari mata pelajaran lainnya, (2) guru mata 
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pelajaran tersebut tampak menggunakan dan memanfaatkan otoritas 

dalam melaksanakan tugas profesinya, (3) suasana ruang dan 

perlengkapannya tampak berbeda dan relatif lebih banyak dibanding 

dengan ruang lainnya, (4)  adanya kesanggunpan guru bahasa Indonesia  

memberikan keterangan yang diperlukan selama penelitian, (5) telah 

cukup lama bertugas di lokasi penelitian dan terlibat secara lagsung dalam 

kegiatan pembelajaran serta menguasai  pelaksanaan pembelajaran kelas 

berjalan, (6) adanya asumsi bahwa guru yang bersangkutan tidak akan 

menyembunyikan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam 

penelitian.  

 

3.4 Kehadiran Peneliti di Lapangan 

  Kehadiran dan keterlibatan secara langsung peneliti di lapangan harus 

dilakukan dalam penelitian kualitatif, karena peneliti merupakan instrumen 

penelitian utama yang harus hadir di lapangan untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan dalam situasi yang sesungguhnya. Kecuali itu peneliti kualitatif harus 

menyadari bahwa dirinya merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, 

penganalisis data, penafsir data, dan sekaligus menjadi pelapor dari hasil 

penelitian. Oleh karena itu peneliti harus berusaha semaksimal mungkin untuk 

dapat menjaring data sesuai dengan kenyataan di lapangan, sehingga data yang 

terkumpul benar-benar sesuai dan terjamin keabsahannya. Peneliti harus bersikap 

hati-hati, terutama dengan informan kunci agar tercipta suasana yang mendukung 

keberhasilan dalam pengumpulan data, karena dengan sikap kehatian-hatian akan 
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terjadi hubungan yang harmonis antara peneliti dengan informan, akan dapat 

mengungkap secara lengkap keterangan untuk memperoleh data-data yang 

diperlukan. Selain itu juga harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan  

kondisi di lapangan, agar dapat memahami dan menguasai peristiwa yang terjadi 

serta memiliki ketepatan menentukan informan yang akan diminta penjelasannya 

dan menimbulkan kepercayaan bagi kedua belah pihak, karena dengan tingkat 

kepercayaan yang tinggi akan membantu kelancaran proses penelitian, sehingga 

data yang diinginkan dapat diperoleh dengan mudah dan lengkap. 

  Sebagai instrumen penelitian, peneliti harus memandang masalah aktual 

di lapangan sebagai suatu kesatuan yang utuh dari kasus-kasus yang terjadi. Data 

yang telah terkumpul pada saat tertentu perlu segera dianalisis agar dapat 

membantu peneliti dalam memahami dan menjelaskan kasus-kasus yang terjadi 

untuk dibuat ikhtisarnya, sehingga dapat segera dipahami secara baik. Peneliti 

akan benar-benar berada di lapangan untuk meneliti dan mendapatkan sumber 

data yang akurat. 

 

3.5  Data dan Sumber Data 

  Data yang dikumpulkan  sesuai dengan fokus penelitian ini, yaitu tentang 

manajemen kelas berjalan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Adapun jenis 

data yang akan diungkap berasal dari  dua  macam, yaitu: (1) data primer, dan (2) 

data sekunder. Data primer diperoleh dalam bentuk verbal atau kata-kata atau 

ucapan lisan dan perilaku dari subjek (informan). Moloeng (1994:119) 

menegaskan bahwa karakteristik data primer adalah dalam bentuk kata-kata atau 
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ucapan lisan dan perilaku manusia. Sedangkan data sekunder bersumber dari 

dokumen-dokumen dan foto-foto yang dapat digunakan sebagai pelengkap data 

primer. Karakteristik data sekunder yaitu berupa tulisan-tulisan, rekaman-

rekaman, gambar-gambar atau foto-foto. 

  Dalam rangka untuk memperoleh data primer memerlukan sumber data 

yang dapat dipertanggung jawabkan. Ada beberapa persyaratan yang harus 

dipenuhi oleh sumber data, agar data yang diperoleh  dalam penelitian  dapat 

dipertanggung jawabkan, yaitu: (1) memahami permasalahan tentang kegiatan 

yang akan diteliti, (2) sudah cukup lama dan  intensif menyatu dalam kegiatan 

atau bidang yang menjadi kajian penelitian, (3) terlibat penuh dengan kegiatan 

atau bidang kegiatan tersebut, (4) memiliki waktu yang cukup untuk memberikan 

informasi, (5) dapat memberikan keterangan atau informasi secara menyeluruh 

tanpa menyembunyikan informasi yang diperlukan dalam penelitian. 

  Berdasarkan persyaratan tersebut dapat digunakan sebagai alasan penulis 

untuk menentukan sumber data sebagai informan di dalam penelitian ini. Dengan 

demikian menurut pertimbangan penulis di dalam menetapkan sumber data 

menggunakan teknik purposif. Penggunaan teknik ini didasari oleh pertimbangan 

bahwa peneliti cenderung memilih informan yang dipandang mengetahui dan 

dapat dipercaya sebagai sumber data yang mantap dan memahami permasalahan 

secara mendalam. Dengan demikian sumber data yang ditetapkan sebagai 

informan seperti tersebut di dalam tabel berikut: 
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 Tabel  3.1  Sumber Data (informan) Penelitian 
 

NO NAMA INFORMAN TUGAS/JABATAN KODE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Dra. Roch Mulyati, M.Si 
Sugeng Budiarto, S.Pd 
Sugeng Budiarto, S.Pd 
Sudarto 
Dr. Sofa Kazan 
Annisa 
Arnaldo 
Vety 
Dena 
Siti 
Rr. Clara 
Mayangsari 
Teo Eris 
Juniar F 
Anindya 
Soraya 
Zahra 

Kepala Sekolah 
Ketua Tim 
Guru (Pengampu Mapel BI) 
Koordinator TU 
Ketua Komite 
Siswa 1 
Siswa 2 
Siswa 3 
Siswa 4 
Siswa 5 
Siswa 6 
Siswa 7 
Siswa 8 
Siswa 9 
Siswa 10 
Siswa 11 
Siswa 12 

KS 
KT 
Gr 
KT 
Kom 
Sis 1 
Sis 2 
Sis 3 
Sis 4 
Sis 5 
Sis 6 
Sis 7 
Sis 8 
Sis 9 
Sis 10 
Sis 11 
Sis 12 

 
 Sumber: Catatan Hasil Penelitian Lapangan 
 

  Penetapan informan sebagai sumber data seperti pada tabel 3.1 di atas, 

dimaksudkan untuk memperoleh keterangan atau data yang sesuai dengan fokus 

penelitian, yaitu  sebagai berikut: 

3.5.1  Kepala Sekolah, yaitu  sebagai sumber data utama karena  kepala sekolah  

bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan program pembelajaran 

kelas berjalan yang diselenggarakan di sekolah baik secara intern maupun 

ekstern. Dengan demikian dari sumber data utama ini akan diperoleh 

keterangan serta gambaran umum tentang; (1) munculnya gagasan atau 

pemikiran dan sekaligus alasan akan diterapkannya  pembelajaran kelas 

berjalan, (2) langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka penerapan 

kelas berjalan, (3) target yang akan dicapai. 
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3.5.2 Ketua Tim Pengelola Kelas berjalan, yaitu seorang yang mendapat tugas 

secara langsung dari kepala sekolah untuk melaksanakan program kelas 

berjalan. Dari ketua Tim ini dapat  memperoleh keterangan tentang 

manajemen kelas berjalan yang meliputi: perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengawasan. 

3.5.3 Guru pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu sesuai dengan 

fokus penelitian, bahwa guru tersebut dipandang selain memeliki 

keunikan dalam pembelajaran juga telah memenuhi  beberapa persyaratan 

untuk mengungkap hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran mata 

pelajaran Bahasa Indonesia, seperti dijelaskan di atas diantaranya adalah: 

(1) sudah cukup lama dan  intensif menyatu dalam kegiatan atau bidang 

yang menjadi kajian penelitian, (2) terlibat penuh dengan kegiatan atau 

bidang tersebut, (3) memiliki waktu yang cukup untuk memberikan 

informasi, (4) dapat memberikan keterangan atau informasi secara 

objektif. Sedangkan informasi dan keterangan yang akan digali dari 

sumber data ini adalah; (1) perencanaan pembelajaran, (2) 

pengorganisasin, (3) pelaksanaan pembelajaran, (4) penilaian, dan (5)   

tindak lanjut.  

3.5.4 Peserta didik, yaitu sebagai objek didik  dalam proses pembelajaran yang 

dapat  memberikan keterangan atau informasi tentang; (1) tanggapan 

siswa terhadap operasional pembelajaran, (2) suka duka diterapkannya 

kelas berjalan, (3) eksistensi guru dalam pembelajaran, (4) suasana ruang 

pembelajaran. 
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3.5.5 Staf karyawan Tata usaha, yaitu bagian dari unsur sekolah yang ikut 

bertanggung jawab terhadap keberhasilan program baru yang 

diterapkannya. Dari staf karyawan diperoleh keterangan tentang; (1) 

tersedianya sumber biaya atau anggaran, (2) penyediaan sarana dan 

fasilitas pembelajaran, (3) penginventarisasian. 

3.5.6 Komite Sekolah, yaitu salah satu komponen yang turut bertanggung 

jawab terhadap keberhasilan program sekolah. Mengingat lokasi 

penelitian adalah sekolah negeri, pelaksanaan model pembelajaran 

dengan kelas berjalan yang membutuhkan dana relatif besar dan tidak 

mungkin mengajukan anggaran kepada pemerintah, maka harus 

melibatkan orang tua murid/komite sekolah. Oleh karena itu komite 

sekolah dijadikan informan untuk mengungkap keterangan tentang: (1) 

keterlibantannya dalam perencanaan kelas berjalan, (2) dukungan yang 

diberikan, (3) peran serta dalam pembiayaan, (4) peran serta dalam 

operasional kegiatan.  

 

3.6 Teknik  Pengumpulan Data 

 Sesuai dengan fokus masalah yang ditetapkan, untuk mendapatkan data 

yang dikehendaki penulis menggunakan teknik pengumpulan data,  yaitu: (1) 

pengamatan berpartisipasi (participation observation); (2) wawancara; (3) studi 

dokumentasi. 

3.6.1   Pengamatan Partisipasi (participation observation)  

Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi 
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yang terjadi di lapangan, baik keadaan fisik mupun perilaku yang terjadi selama 

penelitian. Peran peneliti adalah mengobservasi keadaan dan operasional 

kegiatan model kelas berjalan, kemudian mencatat pada suatu media bisa berupa 

tulisan, tape recorder atau handycam. Peneliti mancantumkan tempat, 

hari/tanggal,  waktu ketika  melakukan pengamatan.  

Semua data yang diperoleh melalui pengamatan dicatat pada buku catatan 

lapangan yang selalu dibawa oleh peneliti selama pengamatan berlangsung. 

Selanjutnya data hasil pengamatan tersebut dipindahkan ke dalam lembar catatan 

pengamatan lapangan yang formatnya telah disiapkan sebelunmya. Format 

catatan pengamatan lapangan terdiri atas tiga bagian. Bagian pertama berisi 

tempat, waktu dan judul kejadian, bagian kedua berisi rekonstuksi suasana dan 

dialog, dan bagian ketiga berisi tanggapan pengamat.  

Data  yang dicatat dari hasil pengamatan ini berupa kejadian atau 

fenomena keadaan dan perilaku warga sekolah yang menggambarkan  dampak 

berlakunya model pembelajaran kelas berjalan, yang antara lain : (1) desain 

ruang mata pelajaran dan kelengkapannya, (2) kesiapan guru di dalam ruangan, 

(3) suasana pergantian jam pelajaran, (4)pelayanan guru  di luar jam pelajaran. 

3.6.2  Wawancara (interview)  

      Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan informasi atau keterangan dengan cara bertanya langsung kepada 

informan (sumber informasi). Guna memperoleh keterangan dan informasi yang 

mendasar maka wawancara akan dilakukan dengan kepala sekolah terlebih 

dahulu, mengingat kepala sekolah merupakan informan kunci. Dari informan 
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kunci ini peneliti mendapatkan rekomendasi untuk dapat dijadikan  informan 

berikutnya, yaitu : (1) Bapak Sugeng Budiarto, sebagai Ketua Tim pengelola 

Kelas Berjalan yang sekaligus  guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia, 

(2) Siswa kelas VII, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penulis, (3) Bapak 

Sudarto sebagai Koordinator staf Tata Usaha, (4) salah satu pengurus Komite 

sekolah yang memungkinkan dapat ditemui oleh penulis, (5) dan apabila 

diperlukan, penulis dapat menggunakan informan guru lain sesuai dengan 

kebutuhan.  

 Berdasarkan rekomendasi tersebut penulis berusaha mengungkap atau 

menggali data dan keterangan secara rinci   dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data yang ditentukan, yaitu kepada : 

3.6.2.1 Kepala Sekolah, yaitu mendapatkan keterangan dan penjelasan tentang ; 

(1) munculnya gagasan atau pemikiran dan sekaligus alasan pada waktu 

akan diterapkannya  pembelajaran kelas berjalan, (2) langkah-langkah 

yang dilakukan dalam rangka penerapan kelas berjalan, (3) target yang 

akan dicapai dengan diterapkannya pembelajaran kelas berjalan 

3.6.2.2 Ketua tim, yaitu mendapatkan keterangan tentang manajemen kelas 

berjalan (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan) 

3.6.2.3 Guru Bahasa Indonesia, yaitu memperoleh penjelasan mengenai ; (1) 

manajemen pembelajaran (perencanaan, pengorganisasin, pelaksanaan, 

penilaian, dan tindak lanjut), (2) tanggapan guru tentang aktivitas siswa, 

(3) pengelolaan ruang, (4) penyediaan sarana dan fasilitas pembelajaran, 

dan (5) otoritas guru 
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3.6.2.4 Peserta didik, yaitu dapat memperoleh keterangan tentang (1) tanggapan  

terhadap operasional kelas berjalan, (2) suka duka diterapkannya kelas 

berjalan, (3) eksistensi guru dalam pembelajaran, (4) suasana dalam 

pembelajaran 

3.6.2.5 Staf Tata Usaha,  yaitu dapat memperoleh keterangan mengenai (1) 

sumber biaya atau anggaran, (2) penyediaan sarana dan fasilitas 

pembelajaran, (3) penginventarisasian 

3.6.2.6 Komite Sekolah, yaitu dapat memperoleh keterangan tentang 

(1)keterlibantannya dalam perencanaan kelas berjalan, (2) dukungan yang 

diberikan, (3) peran serta dalam pembiayaan, (4) peran serta dalam 

operasional kegiatan. 

3.6.3   Dokumentasi      

Dokumentasi digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan  

mendorong  serta  bersifat  alamiah sesuai dengan konteks lahiriah. 

Diperlukannya dokumen ini dengan maksud untuk memperkuat dan melengkapi 

data atau keterangan yang diperoleh dari teknik yang lain, yang menunjukkan 

atau menggambarkan suatu kegiatan dari model kelas berjalan. Adapun data 

yang akan diperoleh dari tenik pengumpulan data dokumentasi , antara lain : (1) 

notula rapat atau catatan  kegiatan sosialisasi dalam rangka persiapan 

pelaksanaan model kelas  berjalan, (2) daftar inventarisasi sarana yang 

diperlukan dan mendukung pembelajaran kelas berjalan, (3) daftar dan susunan 

tim kerja yang ditugasi mempersiapkan model kelas berjalan, (4) Foto-foto tata 

ruang kelas mata pelajaran, (5) surat-surat dari warga sekolah yang dimasukkan 
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ke dalam kotak saran yang disediakan sekolah, (6) data prestasi siswa yang 

diperoleh dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester tahun 2007-2008, 

(7) foto-foto suasana pergantian pelajaran, (8) foto-foto suasana aktivitas siswa 

di dalam dan di luar jam pelajaran, (9) dokumen lain yang mendukung dan 

menunjukkan dampak dan gejala dari pembelajaran kelas berjalan. 

3.7 Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan tujuan agar data yang diperoleh lebih 

bermakna. Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses 

penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 

diinterpretasikan. Dari pandangan tersebut peneliti  memproses data penelitian 

dari reduksi data, penyajian data sampai pada pengambilan kesimpulan atau 

verifikasi. Adapun  langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:   

3.7.1  Reduksi Data        

 Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik suatu 

kesimpulan akhir dan diverifikasikan.  

Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian. 

Setelah pengumpulan data se1esai dilakukan, semua catatan lapangan dibaca, 

dipahami dan dibuat ringkasan  yang berisi uraian hasil penelitian terhadap 
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catatan lapangan, pemfokusan, dan penjawaban terhadap masalah yang diteliti.  

Untuk mempermudah kegiatan reduksi data, ada beberapa hal yang perlu 

dilakukan, yaitu sebagai berikut: 

3.7.1.1 Membuat Sistem Pengkodean 

 Semua data yang telah dituangkan dalam catatan lapangan, ringkasan 

kontak dibaca dan ditelaah sekali lagi secara seksama untuk mengi-

dentifikasi topik-topik liputan yang perlu dibuatkan kode untuk  

menggambarkan topik tersebut. Kode-kode itu digunakan untuk 

mengorganisasi satuan-satuan data. Yang dimakasud satuan data adalah 

potongan-potongan catatan lapangan yang berupa kalimat, satu paragraf 

dan urutan paragraf.  Sesuai dengan fokus penelitian  yang telah 

ditetapkan, maka topik dan meteri penelitian diberi kode seperti pada 

tabel 3.2 berikut. 
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Tabel 3.2   Kode Topik Penelitian Berdasarkan pada  Informan dan  
   Teknik  Pengumpulan Data 

 
NO SUMBER TEKNIK FOKUS KODE 
1 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 

 
5 

 

Kepala sekolah 
Ketua Tim 
Guru 
Siswa 
Ka TU 
Komite 
Kepala sekolah 
Ketua Tim 
Guru 
Siswa 
Ka TU 
Komite 
Kepala sekolah 
Ketua Tim 
Guru 
Siswa 
Ka TU 
Komite 
Kepala sekolah 
Ketua Tim 
Guru 
Siswa 
Ka TU 
Komite 
Kepala sekolah 
Ketua Tim 
Guru 
Siswa 
Ka TU 
Komite 

Wawancara / 
Pengamatan / 
Dokumentasi 
 
 
 
Wawancara / 
Pengamatan / 
Dokumentasi 
 
 
 
Wawancara / 
Pengamatan / 
Dokumentasi 
 
 
 
Wawancara / 
Pengamatan / 
Dokumentasi 
 
 
 
Wawancara / 
Pengamatan / 
Dokumentasi 

Perencanaan  
 
 
 
 
 
Pengorganisasian  
 
 
 
 
 
Pelaksanaan  
 
 
 
 
 
Penilaian  
 
 
 
 
 
Tindak lanjut 
 

Ks.W/P/D.Ren 
Kt.W/P/D.Ren 
Gr.W/P/D.Ren 
Ss.W/P/D.Ren 
Tu.W/P/D.Ren 
Kom.W/P/D.Ren 
Ks.W/P/D.Org 
Kt.W/P/D.Org 
Gr.W/P/D.Org 
Ss.W/P/D.Org 
Tu.W/P/D.Org 
Kom.W/P/D.Org 
Ks.W/P/D.Pel 
Kt.W/P/D.Pel 
Gr.W/P/D.Pel 
Ss.W/P/D.Pel 
Tu.W/P/D.Pel 
Kom.W/P/D.Pel 
Ks.W/P/D.Nil 
Kt.W/P/D.Nil 
Gr.W/P/D.Nil 
Ss.W/P/D.Nil 
Tu.W/P/D.Nil 
Kom.W/P/D.Nil 
Ks.W/P/D.Tl 
Kt.W/P/D.Tl 
Gr.W/P/D.Tl 
Ss.W/P/D.Tl 
Tu.W/P/D.Tl 
Kom.W/P/D.Tl 
 

 

Sumber: Ditabulasikan dari Berbagai Sumber 
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  Setiap data  harus diketahui  dari mana sumber mendapatkannya, siapa 

informannya, dan menggunakan teknik  apa mendapatkannya. Oleh karena itu 

dengan membuat sistem pengkodean seperti pada tabel 3.2 di atas akan 

mempermudah mengetahui dan mengenali  perolehan datanya. 

3.7.1.2 Penyortiran Data.  

 Setelah kode-kode dibuat secara lengkap, semua catatan lapangan dibaca 

kembali dan setiap satuan data yang tertera di dalamnya diberi kode 

yang sesuai. Kode-kode tersebut dituliskan pada bagian akhir setiap 

paragraf dari hasil catatan lapangan. Untuk mempermudah memilih data 

yang diperlukan dan mendukung fokus penelitian, maka setiap lembar 

catatan lapangan ditujukan untuk mengungkap dan mendapatkan  data 

dari tiap-tiap sumber data (informan). Oleh karena itu dari semua data 

yang diperlukan dan mendukung fokus masalah secara langsung diberi 

kode, sedang  bagi data yang kurang mendukung fokus penelitian tidak 

diberi kode. Hal ini dilakukan karena pada saat melakukan penelitian, 

banyak data yang diperoleh secara spontanitas, dan setelah diadakan 

pengkajian ternyata kurang mendukung fokus masalah, atau karena 

banyaknya keterangan sebagai data yang sama (dobel). Dengan 

demikian di dalam penulisan laporan ini tidak mengalami kekeliruan 

dengan memasukan data yang kurang diperlukan dalam laporan 

penelitian. 
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3.7.2 Penyajian Data         

 Menurut Miles dan Hubennan (1984) penyajian data dimaksudkan untuk 

menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya 

penarikan  kesimpulan serta memberikan tindakan. Penyajian data dalam 

penelitian ini juga dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari data-data 

yang telah diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, dari bentuk informasi 

yang kompleks menjadi sederhana  dan  selektif.  

Karena data yang diperoleh berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau 

paragraf-paragraf baik dari penuturan informan, observasi maupun dokumentasi, 

maka agar dapat tersaji dengan baik dan mudah dicari/ditelusuri kembali 

kebenarannya, di bawah satuan data yang dikutip tersebut diberi label atau notasi 

tertentu. Kode yang digunakan dalam teknik perolehan data ada tiga macam 

seperti tertuang di dalam tabel 2, yaitu P (pengamatan),  W (wawancara), dan D 

(dokumentasi). Sedangkan sebagai sumber data atau informan dengan 

menggunakan kode, KS (kepala sekolah), KT (Ketua Tim), Gr (guru), KT 

(Koordinator TU), Kom (Komite sekolah), dan Ss (siswa). Adapun berdasarkan 

fokus masalah yang diteliti menggunakan kode Ren (perencanaan), Org 

(pengorganisasian), Pel (pelaksanaan), Nil (penilaian), dan  Tl (tindak lanjut). 

Contoh: kode ”Ks.W.Ren” (sebagai informan ”kepala sekolah”, dengan teknik  

”wawancara”, dan pada fokus ”perencanaan”), kode ”Gr.P.Pel” (sebagai 

informan ”guru”, dengan teknik ”Pengamatan”, dan pada fokus ”pelaksanaan”). 
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3.7.3   Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.    

 Analisis data yang dikumpulkan selama pengumpulan data dan sesudah 

pengumpulan data digunakan untuk menarik suatu kesimpulan, sehingga dapat 

menggambarkan suatu pola tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Analisis 

data yang terus menerus dilakukan mempunyai implikasi terhadap pengurangan 

dan atau penambahan data yang dibutuhkan. Oleh karena itu apabila dipandang 

perlu hal ini memungkinkan peneliti untuk kembali ke lapangan untuk 

mendapatkan tambahan data guna kelengkapan data yang diperlukan.   

Sejak pengumpulan data, peneliti telah mulai mencari makna atau arti 

dari simbol-simbol, mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan-penjelasan, dan 

alur sebab akibat yang terjadi. Dari kegiatan ini peneliti dapat membuat 

kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya masih longgar dan terbuka, mula-mula 

masih belum jelas lama-kelamaan menjadi lebih rinci dan mengakar. 

Kesimpulan final mungkin baru diperoleh setelah pengumpulan data berakhir, 

hal ini tergantung pada kumpulan catatan lapangan, dan pengkodean yang 

digunakan. 

3.8  Pengecekan Keabsahan Data 

Pemeriksaan terhadap keabsahan data  merupakan bagian yang sangat 

penting dan tidak terpisahkan dari penelitian kualitatif. Pelaksanaan pemeriksaan 

data didasarkan atas empat kriteria yaitu derajat kepercayaan, keteralihan, 

kebergantungan, dan kepastian (Moleong, 1984:93).  

Dari empat kriteria pengecekan keabsahan data tersebut kriteria yang 
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pertama yaitu derajat kepercayaan (credibility)  merupakan faktor yang sangat 

pantas untuk melakukan pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif. 

Oleh karena itu   menurut pertimbangan penulis untuk melakukan pengecekan 

keabsahan data  sesuai dengan fokus permasalahan di dalam penelitian ini 

menggunakan  kriteria derajat kepercayaan (credebility). Alasan digunakannya 

kriteria ini karena  peneliti di dalam mengumpulkan data terjun langsung dan ikut 

serta di dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek penelitian. Dengan derajat 

kepercayan dapat digunakan sebagai  triangulasi untuk mengukur keabsahan 

data, mengingat langkah-Iangkah yang ditempuh dalam teknik triangulasi 

tercermin pula keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Moleong (1994:112) 

menegaskan bahwa teknik triangulasi paling banyak digunakan ialah 

pemeriksaan melalui sumber lainnya. Menurut Denzin yang dikutip oleh 

Moleong (1994:112) ada empat jenis triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data, 

yaitu (a) memanfaatkan pcnggunaan sumber, (b) memanfaatkan penggunaan 

metode, (e) memanfaatkan penggunaan peneliti, dan (d) memanfaatkan peng-

gunaan teori.  

Derajat kepercayaan (credebility) pemeriksaan data dapat dilakukan 

dengan: (1) teknik perpanjangan keikutsertaan peneliti di lapangan, (2) ketekunan 

peneliti dalam pengamatan mendalam, (3) triangulasi dengan cara memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data untuk mengecek atau sebagai pembanding terhadap 

data yang telah diperoleh, (4) pemeriksaan oleh teman sejawat melalui diskusi, 

(5) analisis kasus negatif yang kontras dengan data atau informasi sebagai bahan 

pembanding, (6) ketercukupan referensi sebagai alat untuk menampung data 
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menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi, dan (7) 

pengecekan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data.  

Triangulasi dengan memanfaatkan penggunaan sumber dengan 

membandingkan dan mengecek balik derajad kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh dari informan yang satu dengan informan lainnya. Triangulasi dengan 

jalan memanfaatkan penggunaan metode dengan cara mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui metode tertentu misalnya 

observasi dibandingkan dengan hasil wawancara. Triangulasi dengan 

memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya dapat dilakukan dengan cara 

membandingkan hasil pekerjaan  seorang peneliti dengan peneliti lainya. 

Triangulasi dengan memanfaatkan teori dapat dilakukan dengan cara 

membandingkan secara logis teori lain yang bisa menunjang dan mendukung 

data atau informasi yang diperoleh dan diperlukan.  

 

3.9  Pertimbangan Etika Penelitian  

Pertimbangan etika dalam penelitian yang penulis lakukan sangat 

diperhatikan guna mendapatkan data dan keterangan secara objektif dan 

mendalam, karena dengan faktor etikalah  dapat menimbulkan kepercayaan dan 

keterbukaan di dalam mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan, serta sekaligus 

dapat menghindari permasalahan di luar perkiraan peneliti. Dengan 

memperhatikan faktor etika yang baik, akan tercipta hubungan dan suasana 

harmonis antara peneliti dengan informan atau objek penelitian, sehingga 

penggalian dan pengungkapan data dapat diperoleh secara lengkap, karena tanpa 
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didukung suasana seperti ini setiap gerak-gerik peneliti akan menimbulkan 

kecurigaan dan kekurangpercayaan informan, yang berakibat pada kurang 

lengkapnya data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

Untuk menghindari masalah tersebut, maka selama penelitian 

berlangsung prinsip-prinsip etika yang disarankan oleh Spradley (1980:117), 

yang dikutip oleh Ekosusilo (dalam Mantja 1989:97) ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan, yaitu:   

3.9.1 Memperhatikan, menghargai, dan menjunjung tinggi responden.  

3.9.2 Memperhatikan kepekaan, minat, dan hak asasi responden.  

3.9.3 Mengkomunikasikan maksud peneliti kepada responden.  

3.9.4 Tidak melanggar kebebasan dan tetap menjaga rahasia pribadi responden.  

3.9.5 Tidak mengeksploitasi responden.  

3.9.6 Mengkomunikasikan hasil penelitian kepada responden atau pihak-pihak 

terkait secara langsung jika diperlukan.  

3.9.7 Memperhatikan pandangan emik responden yang muncul dalam 

kebudayaan, sehingga responden memiliki pandangan dan penafsiran 

terhadap sekitarnya.  

 

3.10  Kegiatan Penelitian 

Kegiatan penelitian yang penulis lakukan  melalui beberapa tahap, yakni  

meliputi: (1) tahap persiapan, (2) tahap pelaksanaan,  (3) tahap pembuatan 

laporan, dan (4) tahap pertanggungjawaban. 
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3.10.1 Tahap Persiapan  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah studi pendahuluan, yaitu 

untuk memahami literatur yang berhubungan dengan fokus penelitian yang akan 

dilaksanakan. Langkah selanjutnya peneliti mencoba mendeskrepsikan dalam 

kerangka penelitian atau melakukan penyusunan proposal yang kemudian  

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing akademik yang telah ditetapkan. 

Kegiatan selanjutnya adalah seminar proposal untuk mendapatkan masukan guna 

penyempurnaan proposal.  

3.10.2 Tahap Pelaksanaan  

Setelah proposal  mendapat masukan-masukan pada saat seminar 

proposal dan diijinkan untuk melanjutkan penelitian, maka pada tahap ini peneliti 

melakukan penelitian untuk pengumpulan data, dan sebagai instrumen peneliti 

mendatangi lokasi penelitian untuk mengadakan penyesuaian dengan para 

informan agar merasa akrab dengan peneliti, sehingga pengumpulan data sesuai 

dengan apa yang dikehendaki peneliti. Setelah terjalin hubungan baik antara 

peneliti dengan informan, maka pengumpulan data dimulai dengan menggunakan 

metode pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi. Untuk mengecek 

kebenaran data yang diperoleh, peneliti melakukan triangulasi untuk menghindari 

subjektivitas dengan cara menanyakan data yang sama dari sumber yang berbeda, 

dan dengan menggunakan teknik-teknik yang berlainan. Selain itu dilakukan pula 

pengecekan ulang untuk mengkonfirmasikan kebenaran catatan lapangan yang 

telah dianalisis kepada sumber datanya. Kegiatan ini dilakukan untuk 

meyakinkan bahwa data yang diperoleh dan cara perolehan datanya dapat 
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dipertanggungjawabkan. Kemudian mendiskrepsikan dan menganalisis data yang 

diperoleh untuk verifikasi dan penarikan kesimpulan. Setiap kali diperoleh data 

langsung dianalisis dengan melakukan reduksi data dan penyajian data, serta 

penarikan kesimpulan. Kegiatan tersebut dilakukan berulang-ulang sampai dapat 

memperoleh temuan sesuai dengan tujuan penelitian.  

3.10.3 Tahap Penyusunan Laporan 

Penyusunan laporan merupakan  kegiatan yang dilakukan setelah 

mengadakan penelitian untuk menyusun segala sesuatu yang diperoleh dari 

teknik pengamatan, wawancara, dan dokumentasi ke dalam bentuk tesis. Sebagai 

laporan ilmiah, hasil penelitian ini disusun secara sistematis sesuai dengan kaidah 

atau ketentuan penulisan karya ilmiah. 

Di dalam penyusunan  laporan penelitian ini penulis selalu konsultasi dan 

mendapat  bimbingan dosen pembimbing yang telah ditentukan. Oleh karena itu 

laporan penelitian yang disusun dan akan dipertanggungjawabkan merupakan 

hasil arahan dan petunjuk dari para dosen pembimbing. Namun apabila terdapat 

kekuranganlengkapan data serta kelemahan di dalam penulisan laporan,  semata-

mata karena adanya keterbatasan penulis sendiri sebagai peneliti. 

 3.10.4 Tahap Pertanggungjawaban 

  Pertanggungjawaban merupakan bagian atau tahap terakhir di dalam 

serangkaian kegiatan penelitian, yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan 

dan penilaian,  bahwa  penelitian ini dilakukan secara benar dan sungguh-

sungguh sesuai dengan keterbatasan kemampuan peneliti. 
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  Pertanggungjawaban hasil penelitian dilakukan melalui  seminar tesis di 

hadapan dewan penguji akademik yang jadwalnya diatur dan ditentukan oleh 

bagian akademik, oleh karena itu dengan diterimanya pertanggungjawaban  

tersebut akan mengakhiri  tugas penulis dalam melakukan penelitian. 
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BAB IV 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 

 Di dalam laporan penelitian ini akan dipaparkan tentang data dan 

keterangan  atau segala sesuatu mengenai SMP Negeri 3 Semarang,  yang sampai 

sekarang tetap eksis sebagai lembaga pendidikan yang  berperan serta mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Oleh karena itu untuk mewujudkan opsesinya berbagai cara dan 

strategi dilakukan guna meningkatkan pembelajaran yang efisien dan efektif. Dari  

pemikiran inilah dijadikan  latar belakang dan alasan  munculnya gagasan untuk 

menerapkan model pembelajaran kelas berjalan.  

 Sesuai dengan fokus masalah yang akan diteliti, yakni pembelajaran pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia, guna kelengkapan data tentang SMP Negeri 3 

Semarang, maka secara berturut-turut akan dipaparkan hal-hal sebagai berikut: 

 

4.1 Profil Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Semarang 

  Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Semarang secara geografis 

terletak pada posisi pertengahan kota Semarang. Kisah rintisan sebuah sekolah  

yang menempati sebidang tanah di Kampung Kali ini pada mulanya berdiri 

sekolah swasta dengan nama Be Biau Tjoan, sekolah yang setingkat dengan 

Holand Chinese School (HCS). Lakasi sekolah yang tidak jauh dari kampung 

Pecinan ini pada mulanya digunakan untuk menampung anak-anak kampung 

Pecinan. Pada perkembangannya sekolah ini berubah fungsi menjadi  Sekolah 
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Guru Bantu (SGB) dan Sekolah Koperasi. Hal ini terjadi masa peralihan 

Pemerintahan RI dan perkembangan Kota Semarang.  

  Setelah masa pemerintahan RI menjadi lebih teratur, secara definitif 

gedung sekolah yang berada di Jl. Be Biau Tjoan Semarang (berubah menjadi Jl. 

Wijaya Kusuma, dan sekarang berubah menjadi Jl. Mayjen D.I. Panjaitan 58) ini 

resmi menjadi milik SMP N III Semarang (Berdasarkan SK No. 4306/B Tanggal 

14-06-1950) dengan Kepala Sekolah Bp. Hardha Soemartha (1950-1955) 

  Seperti dijelaskan di dalam buku ”Menumbuhkembangkan Sekolah  

Standar Nasional – Unggul dalam Prestasi dan Luhur Budi Pekerti” (2005:17-

24), pada tahun-tahun awal banyak siswa SMP III yang terpilih menjadi anggota 

Mobilisasi Pelajar (Mobpel). Mobpel merupakan wadah untuk meyiapkan para 

pelajar untuk membantu tugas Tentara Nasional bila diperlukan, khususnya untuk 

menghadapi ancaman musuh, dan pada saat sekarang Mobpel adalah OSIS sub 

bidang Bela Negara.  

  Pada masa perjuangannya, opsesi warga sekolah berambisi  mengubah 

SMP Negeri 3 Semarang yang mirip gupon doro (kandang merpati) yang 

terbelakang menjadi sekolah yang maju dan berprestasi, mendapat tempat di hati 

masyarakat, dan benar-benar diakui eksistensinya. Bahkan dalam angan-angan, 

suatu saat nanti akan menjadi sekolah favorit yang disegani dan  dicari oleh 

masyarakat. 

  Memasuki usia yang ke 31 tahun, sejak dikepalai oleh R.S. Wuryanto 

(1981-1984), SMP Negeri 3 Semarang mulai bangkit  dan mulai berkarya untuk 

meraih prestasi yang membanggakan, baik secara akademik maupun non 
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akademik, oleh karena itu benar-benar mulai diperhitungkan baik di kota 

Semarang, tingkat Jawa Tengah, maupun tingkat Nasional. Prestasi yang  

diperoleh baik siswa maupun guru mulai berangsur-angsur dicapai SMP Negeri 3 

Semarang,  antara lain: Juara III siswa teladan tingkat Jawa Tengah Tahun 1983 

(Helmia Farida), Juara I lomba siswa teladan tingkat Nasional tahun 1989 

(Denny Purbasari P), Juara I lomba siswa teladan tingkat Nasional Tahun 1991 

(Imam Muthohar), Juara I lomba baca puisi Tahun 1992 (Aline Yusrina), Juara I 

lomba siswa teladan tingkat Nasional Tahun 1994 (Yusuf Setiawan), Juara II 

lomba siswa teladan tingkat Jawa Tengah  Tahun 1995 (Martha Ardiarta), Juara I 

lomba Wawasan Wiyata Mandala tingkat Nasional tahun 1995, dan  juga prestasi 

yang dicapai oleh guru juga menambah keharuman dan kepercayaan masyarakat 

kota Semarang  dalam lomba guru teladan tingkat Jawa Tengah maupun 

Nasional, antara lain: Drs. H. Soeprat Soegiarto, Drs. H. Sukasdi, Drs. Sutiarno, 

Drs. Wiyono. 

  Sampai pada masa ini, SMP Negeri 3 Semarang sudah semakin dewasa 

dengan berbagai pengalaman suka dan duka. Pasang surutnya prestasi justru 

menjadi cambuk untuk lebih maju. Dengan demikian terus bertekat untuk 

memposisikan diri sebagai sekolah unggulan, seperti yang dicanangkan pada Visi 

sekolah, yakni ”Unggul dalam Prestasi, Luhur Budi Pekerti”. Dengan Visi ini 

segenap warga sekolah berupaya untuk mewujudkan masa kini sebagai pijakan 

yang kuat untuk melangkah masa depan yang lebih cemerlang. Oleh karena itu, 

unsur-unsur kekinian lebih dititik beratkan pada karakteristik profesionalisme 

tugas dan tanggung jawab dalam pembelajaran. 
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  Sebagai indikasi pencapaian karakteristik ini adalah menciptakan suasana 

kerja dan pembelajaran yang kondusif didasari oleh semangat untuk mencapai 

prestasi yang maksimal. Sasaran utama keprofesionalan di SMP Negeri 3 

Semarang adalah lahirnya siswa-siswa yang andal, mempunyai dedikasi yang 

baik, berkepribadian yang baik, memiliki kehidupan spiritual yang baik, memiliki 

keseimbangan emosional yang baik, dan prestasi akademik maupun non 

akademik yang tinggi. 

  Pada perkembangan kurang lebih lima tahun terakhir ini  SMP Negeri 3 

Semarang yang secara fisik memiliki gedung yang megah dengan sarana 

pembelajaran yang relatif cukup memadai, mengalami penurunan  peringkat 

sekolah di Kota Semarang yang dilihat dari hasil ujian nasional pada akhir tahun, 

yang sebelumnya selalu menduduki peringkat tiga besar dari 160 sekolah negeri 

dan swasta di Kota Semarang. Dengan kondisi semacam ini SMP Negeri 3 yang 

ditetapkan sebagai Sekolah Standar Nasional (SSN) mulai tahun 2005, menjadi 

tantangan yang serius untuk menaikkan kembali peringkat sekolah di Kota 

Semarang. Dengan demikian berbagai kiat dan strategi dilakukan dalam upaya 

mewujudkan prestasi yang tinggi, sehingga pada tahun pembelajaran 2007-2008 

SMP Negeri 3 Semarang mencoba menerapkan model pembelajaran kelas 

berjalan sebagai salah satu alternatif yang dilakukan dalam rangka mewujudkan 

Visi  dan Misi yang dicanangkan. 

4.1.1 Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

  Pada tahun Pembelajaran 2007-2008, pendidik (guru) SMP Negeri 3 

Semarang sebanyak 49 orang, yang berkualifikasi pendidikan Sarjana S1 
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sebanyak 44 orang (90%), dan 5 orang berpendidikan D3 (10%), dengan tugas 

dan tanggung jawab mengampu mata pelajaran sesuai dengan kompetensinya 

masing-masing. Dari jumlah tenaga pendidik tersebut terdiri dari 1 orang 

mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah, 1 orang sebagai wakil kepala 

sekolah, 4 orang sebagai unsur pembantu pimpinan (urusan: Evaluasi 

Pembelajaran, Rencana dan Pengembangan  guru,   Pengembangan dan 

Dinamika siswa, dan Pembinaan siswa), serta memiliki tenaga administrasi 

(tenaga kependidikan) sebanyak 7 orang, seperti   tertera pada tabel 4.1 

 

 Tabel  4.1  Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

 

 
NO

 

 
TENAGA 

 
JML 

 
Pend. 

S2 

 
Pend. 

S1 

 
Pend. 

D 

 
SMA-
SMP 

1 Kepala Sekolah 1 1 - - - 
2 Wakil Kepala Sekolah 1 - 1 - - 
3 Ur. Pembantu Pimpinan 4 1 3 - - 
4 Pendidik (Guru) 43 - 38 5 - 
5 Tenaga Administrasi 17 - 1 - 16 

 

 Sumber: Data Primer SMP Negeri 3 Semarang 2007/2008 

 

  Melihat kondisi tentang pendidik (guru) pada tabel  4.1 di atas, secara 

kuantitas seperti yang syaratkan dalam Permen No 19 Tahun 2005, bahwa 

pendidik pada SMP/MTs harus memiliki kualifikasi pendidikan D IV atau S1, 

maka SMP Negeri 3 Semarang  telah memenuhi standar pendidik, yaitu memiliki  

guru yang berkualifikasi pendidikan S1 lebih dari 90%. 
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  Dengan terpenuhinya standar pendidik yang dilihat dari kualifikasi 

pendidikan tersebut, melalui tugas profesinya dapat menciptakan pembelajaran 

yang menyenangkan dan diharapkan dapat membangkitkan semangat siswa 

dalam proses belajar mengajar.  

4.1.2 Peserta Didik 

  Untuk memberi gambaran yang relatif lebih lengkap, penulis memperoleh 

informasi mengenai  kondisi peserta didik dalam kurun waktu lima tahun 

terakhir, yaitu tercantum dalam tabel  berikut: 

 4.1.2.1 Penerimaan Siswa Baru 

 Penerimaan siswa baru merupakan kegiatan yang dilakukan menjelang 

awal  tahun pembelajaran. Dari tahun ke tahun penerimaan siswa baru di 

SMP Negeri 3 Semarang cukup stabil dengan jumlah 390 sampai dengan 

410 calon  siswa baru. Data lengkap mengenai calon siswa yang 

mendaftar dan diterima selama lima tahun terakhir terdapat pada tabel 4.2 

berikut ini.  

 

 Tabel  4.2 Data Penerimaan Siswa Baru 

NO TAHUN PENDAFTAR JML DITERIMA JML 
1 2003-2004 L.194 – P.204 398 L.178 – P.174 352 
2 2004-2005 L.194 – P.215 405 L.168 – P.184 352 
3 2005-2006 L186 – P. 211 397 L.170 – P.182 352 
4 2006-2007 L.187 – P.211 398 L.164 – P.188 352 
5 2007-2008 L.288 – P.376 664 L.164 – P.172 336 

 
 Sumber:  Data Primer SMP Negeri 3 Semarang 2007-2008 
 
  Data penerimaan siswa baru tersebut diambil dalam waktu lima tahun 

terakhir untuk mengetahui naik turunnya peserta yang medaftarkan diri sebagai 

calon siswa. Dari data tersebut menunjukkan bahwa antara calon siswa yang 
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mendaftar dengan yang diterima perbedaannya sangat tipis. Hal ini 

menggambarkan longgarnya persaingan dan terbatasnya kesempatan untuk 

memilih siswa yang berprestasi tinggi. Berbeda dengan tahun 2007-2008, bahwa 

siswa yang mendaftarkan diri hampir dua kali lipat dari siswa yang diterima, hal 

ini memberikan kesempatan yang lebih baik untuk memilih siswa yang memiliki 

prestasi tinggi.  Menyadari adanya kondisi pada tahun-tahun sebelumnya, maka 

untuk tetap pempertahankan citra SMP Negeri 3 Semarang, perlu memacu untuk 

mengoptimalkan pembelajaran, sebagai alternatif pilihannya adalah dengan 

memberlakukan kelas berjalan, agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. 

Meskipun model kelas berjalan tidak semata-mata  karena faktor input siswa, 

namun dapat dijadikan pertimbangan dan bahan koreksi diri terhadap kelemahan 

dan kekurangannya serta langkah-langkah yang dapat ditempuh guna  

meningkatkan proses pembelajaran yang lebih baik. 

  Berkaitan dengan tersedianya tenaga pendidik yang  90 % memiliki 

kualifikasi pendidikan S1, diharapkan dapat meningkatkan sumberdayanya  

dalam bidang pembelajaran, karena apapun alasannya dengan pendidikan yang 

lebih tinggi dimungkinkan dapat menghasilkan hasil pembelajaran yang lebih 

tinggi.  

4.1.2.2 Data Kelulusan Siswa 

Pada kurun waktu lima tahun terakhir ini SMP Negeri 3 Semarang 

mencapai kelulusan 100% dari seluruh siswa peserta ujian akhir tahun, 

seperti tercantum dalam tabel  4.3. 
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 Tabel  4.3  Data Kelulusan Siswa pada Akhir Tahun Pembelajaran 
 

NO TAHUN JML. 
PENDAF 

JML. 
PESERTA

JML. 
LULUS 

% 

1 2002-2003 321 321 321 100% 
2 2003-2004 320 320 320 100% 
3 2004-2005 350 350 349 99,7% 
4 2005-2006 352 352 352 100% 
5 2006-2007 351 351 348 99.1% 

 
 Sumber: Data Primer SMP Negeri 3 Semarang 2007/-2008 
 
 Data kelulusan di atas menunjukkan hasil dari proses pembelajaran, yang 

antara lain dipengaruhi adanya faktor input siswa, sumber daya guru, dan 

proses pembelajaran.  Meskipun pada setiap tahunnya tidak dapat 

mencapai angka kelulusan 100%, namun hal tersebut sudah 

menggambarkan upaya yang optimal. Oleh karena itu dengan 

diberlakukannya pembelajaran kelas berjalan sejak tahun 2007-2008 

diharapkan dapat menghasilkan  lulusan pada tahun-tahun yang akan 

datang tidak sekedar mencapai 100%, tetapi juga dapat menaikkan 

peringkat sekolah di Kota Semarang khususnya. 

4.1.2.3 Jumlah Kelas dan Jumlah Siswa 

Sebelum tahun pembelajaran 2007-2008 ruang kelas yang digunakan 

untuk penyelenggaraan pembelajaran sebanyak 24 ruang kelas, yang 

sesuai dengan jumlah kelas rombongan belajar  siswa. Namun sejak tahun 

pembelajaran 2007-2008, ruang kelas dipersiapkan sebanyak jumlah guru 

pengampu mata pelajaran, sehingga satu orang guru menempati ruang 

mata pelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya, dan 
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ruang belajar dinamakan ruang mata pelajaran yang bersangkutan. Pada 

tabel 4.4 berikut ini  dicantumkan data ruang belajar  lima tahun terakhir 

di SMP Negeri 3 Semarang. 

 Tabel  4.4  Data Formasi Ruang Kelas dan Jumlah Siswa 
 

NO TAHUN R Kl. 1 R Kl. 2 R Kl. 3 J.R J.Siswa 

1 2003-2004 8 352 8 360 8 322 24 1.034 
2 2004-2005 8 352 8 348 8 356 24 1.056 
3 2005-2006 8 352 8 351 8 350 24 1.053 
4 2006-2007 8 352 8 352 8 352 24 1.056 
5 2007-2008 8 336 8 352 9 351 25 1.039 

 
 Sumber: Data Primer SMP Negeri 3 Semarang 2007-2008 
 
 Melihat formasi kelas lima tahun terakhir yang rata-rata ada delapan kelas 

setiap jenjang atau seluruhnya 24 kelas sampai dengan 25 kelas, 

menggambarkan bahwa SMP Negeri 3 Semarang termasuk kategori 

sekolah besar, maka pengelolaanya memerlukan manajemen yang baik 

agar semua kegiatan dapat berjalan secara optimal. Kebutuhan ruang 

kelas ini tanpa mengurangi kebutuhan ruang atau fasilitas lain yang 

diperlukan untuk mendukung keberhasilan pembelajaran. Oleh karena itu 

seperti tertuang dalam tabel 4.4,  bahwa fasilitas dan sarana yang 

diperlukan tetap terjalan dan dapat berfungsi secara baik.  

4.1.3 Sarana dan Prasarana  

  Sarana dan prasarana di SMP Negeri 3 Semarang  dapat dikatakan relatif 

memadai untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana dan prasarana yang 

memadai tersebut diusahakan pemanfaatannya secara efisien dan efektif. Dengan 
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pelaksanaan model pembelajaran kelas berjalan mendukung sekali dalam upaya 

mewujudkan keefisienan dan keefektifitas pendayagunaan sarana dan prasarana. 

Daftar keberadaan sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran, 

yaitu tertera dalam tabel 4.5 berikut ini: 

Tabel  4.5  Data Sarana  dan Prasarana 
 

 
NO 

 

 
JENIS FASILITAS 

 
JML

 
KETERANGAN / FUNGSI 

1 
 
 
2 
 
 
 

 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
 
 
8 
 

Ruang Kepala 
Sekolah 
 
Ruang Pembantu 
pimpinan 
 
 
 
Ruang rapat / 
pertemuan 
 
Ruang kerja tenaga 
administrasi  (TU) 
 
Ruang Perpustakaan 
 
 
 
 
 
Aula / ruang serba 
guna 
 
 
Ruang dan sarana 
Karawitan 
 
 
 
Ruang OSIS 
 

1 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 

Dilengkapi almari (buku referensi) dan 
1 set meja tamu dan meja rapat. 
 
Dilengkapi almari, meja/kursi sesuai 
dengan personal UPP, serta perangkat 
kerja keadministrasian  (komputer, 
mesin foto copy, dll. 
 
Dilengkapi dengan 60 buah kursi 
sidang, media audio visual. 
 
Dilengkapi dengan seperangkat kerja 
keadministrasian (8 komputer, TV, dll) 
 
Berisi buku-buku 
letiratur/referensi/koleksi fiksi maupun 
non fiksi yang dikelola oleh tenaga 
(pustakawan) yang profesional di 
bidangnya 
 
Yang sehari-harinya dimanfaatkan 
sebagai sholat dluhur berjamaah, sholat 
jumah, ekstra seni tari dan sebagainya 
 
Dilengkapi dengan  dua perangkat 
gamelan slendro dan pelog dan koleksi 
gambar alat-alat musik tradisional 
lainnya 
 
Dilengkapi dengan alat atau benda 
yang mendukung  dan menyimpan 
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9 
 
 
 

10 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 

13 
 
 
 

14 
 
 
 

15 
 

 
16 
 
 
 

17 
 
 

18 
 
 

 
 
Kantin 
 
 
 
Kamar mandi / WC 
 
 
 
CCTV 
 
 
 
 
 
 
 
Ruang Laboratorium: 

a. Bahasa 
b. Komputer 
c. IPA Físika 
d. IPA Biologi 
 

Koperasi Siswa 
 
 
 
Ruang UKS 
 
 
 
Green House 
 
 
Ruang Pramuka 
 
 
 
Ruang peralatan OR 
 
 
Ruang Mata 
Pelajaran 
 

 
 
3 
 
 
 

20 
 
 
 

40 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 

 
1 
 
 
 
1 
 
 

40 
 
 

kekayaan ke- OSIS-an 
 
Yang menyajikan kebutuhan makan 
siswa/guru baik makanan berat 
maupun ringan 
 
Yang ditempatkan di setiap pojok 
gedung lantai 1, 2 atau 3, dengan 
fasilitas air PDAM dan sumur sekolah 
 
Ditempatkan di setiap pojok atas yang 
berfungsi sebagai alat untuk 
mengawasi atau memantau aktivitas 
siswa di luar kelas, dan di dalam kelas 
berfungsi sebagai alat untuk 
memonitor proses pembelajaran, yang 
dimonitor dari ruang kepala sekolah  
 
Dilengkapi dengan peralatan / bahan  
dan koleksi yang menunjang dan 
mendukung kegiatan laboratorium, 
yang sesuai dengan kompetensi 
masing-masing 
 
Menyediakan kebutuhan siswa yang 
berkaitan dengan alat-alat tulis, 
ketertiban pakaian, dll. 
 
Berfungsi sebagai pertolongan pertama 
kepada siswa / guru yang menderita 
sakit secara mendadak 
 
Berisi tanaman yang sekaligus sebagai 
praktek  mata pelajaran yang relevan  
 
Dilengkapi dengan alat atau benda 
yang mendukung  dan menyimpan 
kekayaan ke- Pramukaan 
 
Berisi peralatan dan perlengkapan 
yang diperlukan dalam OR 
 
Berfungsi sebagai ruang kerja guru, 
proses pembelajaran, 
praktek/laboratorium, dan 
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19 
 
 

 
20 
 
 
 

21 

 
 
 
 
 
 
Lapangan OR 
 
 
 
Sarana Ibadah 
 
 
 
Ruang kelas  

 
 
 
 
 
 
1 
 
 

 
1 
 
 
 

33 

perpustakaan, yang diisi dengan 
perlengkapan sesuai dengan 
karakteristik mata pelajaran, serta 
untuk menyimpan kekayaan guru yang 
bersangkutan 
 
Yang berfungsi untuk 
menyelenggarakan upacara bendera 
dan keolah ragaan siswa dan guru 
 
Menempati ruang aula yang setiap 
harinya digunakan untuk sholat dluhur 
berjamaah dan setiap hari jum’ah 
 
Ruang mata pelajaran untuk 
melaksanakan kegiatan belajar 
mengajar 
 

 

 Sumber: Data Primer SMP Negeri 3 Semarang 2007-2008 

  Melihat tabel tersebut menunjukkan bahwa sarana dan fasilitas yang 

dimiliki guna menunjang pembelajaran relatif lengkap. Diinventarisirnya sarana 

tersebut untuk mengetahui tersedia dan berfungsinya sarana pendidikan, 

mengingat kebutuhan ruang untuk melaksanakan pembelajaran yang relatif lebih 

banyak, jika mengurangi sarana atau fungsi yang lain, maka seperti halnya ingin 

memecahkan suatu masalah tetapi menimbulkan masalah yang lain. Tetapi 

dengan melihat kesiapan dan keberadaan sarana ini menggambarkan bahwa 

kebutuhan ruang pembelajaran tidak mengganggu sarana dan fungsi yang lain, 

misalnya untuk menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang memerlukan 

ruang dapat berjalan dengan baik, terpasangnya CCTV berfungsi sebagai media 

untuk memantau kegiatan dan fungsi setiap ruang, tersedianya beberapa 

laboratorium (bahasa, komputer, dan IPA) untuk mendukung keberhasilan 
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kegiatan akademik, tersedianya beberapa ruang dan perlengkapan kegiatan 

keorganisasian siswa  juga  berfungsi dengan baik, dan sebagainya.  

 

4.2 Manajemen  Kelas Berjalan 

  Sebelum menuju pada permasalahan yang menjadi focus penelitian, 

terlebih dahulu penulis akan memaparkan data-data penelitian tentang 

manajemen Kelas berjalan. Pemaparan data ini dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran secara umum tentang pembelajaran yang dilakukan di SMP Negeri 3 

Semarang, sehingga dengan dipilihnya pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia akan memberikan alasan dan pertimbangan dalam melakukan 

penelitian. Karena dengan pembelajaran dengan model Kelas berjalan melahirkan 

dan memberikan otonomi kepada guru di dalam pengelolaan pembelajaran yang 

tidak mungkin diperoleh dengan model kelas tetap (kelas konvensional) 

  Hak otoritas guru di dalam proses pembelajaran melahirkan kreatifitas 

yang berbeda-beda, dan secara langsung akan memberikan dampak terhadap 

nuansa pembelajaran yang berbeda pula. Oleh karena itu bagaimana manajemen 

kelas berjalan yang diterapkan di SMP Negeri 3 Semarang, perlu dideskripsikan 

sebagai berikut:                   

 4.2.1 Perencanaan Kelas Berjalan 

  Model pembelajaran kelas berjalan yang telah diterapkan pada sekolah-

sekolah unggulan, dan belum lazim dilaksanakan oleh sekolah pada umumnya, 

memberikan asumsi bahwa dengan model pembelajaran tersebut dapat 

meningkatkan keoptimalan pembelajaran. Hal ini seperti diungkapkan pada 
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bagian sebelumnya, model kelas berjalan telah dilaksanakan diberbagai sekolah 

unggulan di Indonesia, dengan cara melakukan perpindahan dari ruang satu ke 

ruang kelas lain pada saat akan mengikuti pelajaran suatu mata pelajaran tertentu.  

  SMP Negeri 3 Semarang melaksanakan pembelajaran dengan model kelas 

berjalan menekankan   otoritas guru dalam menata ruang serta kegiatan belajar 

yang sesuai dengan ciri khas mata pelajaran, dan memiliki daya tarik  serta 

menyenangkan bagi  objek pembelajar. Meskipun   konsep tentang kelas berjalan 

masih sulit ditemukan, namun secara empiris berdasarkan sumber yang diperoleh 

penulis, telah membuktikan kelebihan dan keunggulan pada model tersebut. Oleh 

karena itu model pembelajaran yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Semarang 

didasari oleh pemikiran untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik dengan 

mengubah pola-pola pembelajaran yang kurang produktif. Melihat adanya 

sumberdaya yang memungkikan diberlakukannya kelas berjalan, maka diawali 

oleh kepala sekolah dengan menyampaikan wacana kepada para guru tentang 

rencananya yang menekankan pada aspek otoritas guru dalam mengelola ruang 

dan kegiatan belajar. 

  Rencana akan diterapkannya model pembelajaran Kelas berjalan mulai 

diwacanakan oleh Kepala Sekolah sejak semester satu tahun 2006-2007, berikut 

penjelasannya: 

 “SMP tiga itu sekolah yang potensial, baik dilihat dari input siswanya maupun 
sumberdaya pendidiknya, tapi kenyataannya kok tidak seperti yang diharapkan. 
Maka  saya kepengin mengubah pola-pola lama yang ternyata  banyak 
kelemahannya dengan mencari beberapa refenrensi dari sekolah-sekolah di kota 
lain yang sudah melaksanakan model kelas berjalan dan secara empiris dapat 
menunjukkan keberhasilannya. Melihat kondisi SMP tiga yang memiliki jumlah 
ruang kelas relative mencukupi apabila menggunakan model kelas berjalan, maka 
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saya mulai bicara dengan beberapa orang guru terutama pembantu pimpinan 
mengenai gagasan saya itu. Karena mendapat sambutan baik, selanjutnya 
membentuk tim untuk membicarakan segala sesuatu yang perlu dipersiapkan”. 
(Ks.W.Ren.1) 

 
 Berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam model kelas berjalan yang diberi 

nama Running class, kepala sekolah juga memberikan keterangan sebagai 

berikut: 

 “Sebetulnya nama atau istilah itu bagi saya tidak begitu prinsip. Mau pakai nama 
apapun yang penting substansinya tercapai, yaitu pada intinya pembelajaran ini 
dilaksanakan dengan cara siswa menempati ruang yang memiliki ciri-ciri khusus 
pada setiap mata pelajarannya, sehingga setiap ganti pelajaran siswa harus 
berpindah ruangan sesuai dengan jadwal. Mengenai nama yang digunakan dalam 
model ini terus terang memang menggunakan istilah running class, mengapa itu 
yang dipakai,  karena pertama di sekolah-sekolah kota lain sudah 
menggunakan istilah moving class kalau itu kan sudah biasa, sedang di SMP tiga 
kepenginnya lebih unik lagi, kedua sesuai dengan namanya  berharap agar proses 
yang berjalan dapat  bergerak cepat, lebih efisien dan efektif dengan 
mengoptimalkan sumberdaya yang ada menjadi pembelajaran yang lebih 
bermakna, ketiga untuk memberikan inspirasi bahwa dengan gerakan yang cepat 
berarti tidak akan mengalami keterlambatan. Jadi itulah kalau ditanya tentang 
alasannya, meskipun demikian sekali lagi tentang nama itu tidak menjadi 
persoalan,yang saya utamakan semua warga sekolah memahami dan mau 
pengimplentasikan substansi dari maksud dan tujuan model ini”. (Ks.W.Ren.2) 

 
  Berangkat dari gagasan dan pemikian kepala sekolah tersebut, maka 

rencana pembelajaran model Kelas berjalan mulai dipikirkan dengan 

menggunakan konsep manajemen yang baik, yaitu dengan diawali kegiatan 

perencanaan. 

  Perencanaan  merupakan kegiatan manajemen yang harus dilakukan 

sebelum melakukan kegiatan selanjutnya. Dalam perencanaan ini melakukan 

kegiatan  seperti memilih, menghubungkan fakta-fakta, memperhitungkan 

sumber daya yang ada, menginventarisir kebutuhan, dan memformulasikan 

kegiatan yang akan dilakukan. Pelaksanaan Kelas berjalan direncanakan akan 
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diterapkan pada tahun pembelajaran 2007-2008, maka kegiatan perencanaan ini 

dilakukan sejak masuk semester genap tahun pelajaran 2006-2007 (bulan Januari 

2007). 

 4.2.1.1 Perencanaan  Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

  Kelas berjalan merupakan model pembelajaran perubahan dari kelas 

konvensional. Perencanaan pendidik (guru) dan tenaga  kependidikan 

dimaksudkan memberikan pemahaman tentang perubahan yang akan 

dilakukan serta peranan, fungsi dan keotoritasan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran. Dengan demikian  semua unsur yang terkait 

secara langsung memiliki momitmen dan keantusiasan untuk 

mewujudkan tujuan yang diinginkan. 

  Seperti dijelaskan oleh kepala sekolah yang diperoleh dari hasil 

wawancara pada tanggal 3 September 2007 menyebutkan bahwa: 

  “Pada prinsipnya perencanaan  ini adalah mempersiapkan guru dan 
karyawan untuk mendukung dan melaksanakan program baru yang 
disertai komitmen yang kuat guna meningkatkan prestasi siswa dan mutu 
pendidikan di SMP Negeri 3 Semarang yang beberapa tahun terakhir ini 
mengalami penurunan. Strategi ini merupakan salah satu alternatife yang 
mesti dilakukan pada era sekarang ini, mengingat beberapa sekolah di 
daerah lain telah melaksanakan dan telah membuktikan keberhasilannya. 
Oleh karena itu mempersiapkan guru dan tenaga administrasi merupakan 
suatu kegiatan yang  harus dilakukan jauh sebelumnya, sehingga dengan 
kemantapan pemahamannya akan dapat mensosialisasikan kepada warga 
sekolah. Selama ini katanya guru merasa terkekang dan kurang dapat 
mengembangkan kreatifitasnya dalam pembelajaran. Dengan model baru 
ini guru diberikan otonomi yang berupa pengelolaan ruang kelas dan 
pembelajarannya, sehingga nanti akan nampak seberapa besar guru itu 
menggunakan otoritasnya”. (Ks.W.Ren.3) 
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  Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanan pendidik dan tenaga 

kependidikan ini, yaitu meliputi: (1) Kepala sekolah mengadakan rapat 

bersama seluruh guru dan karyawan dengan melemparkan wacana 

tentang model Kelas berjalan, dan selanjutnya terjadi pembahasan, yang 

diakhiri dengan terbentuknya petugas/tim untuk merencanakan segala 

sesuatu yang diperlukan dalam pembelajaran kelas berjalan, (2) 

mengadakan studi banding ke sekolah yang telah melaksanakan kelas 

berjalan, yakni SMA-SMP Karangturi Semarang, (3) mengadakan 

sosialisasi hasil studi banding melalui rapat bersama, dan sekaligus 

melaporkan hasil inventarisasi  kebutuhan dan persiapan yang harus 

dilakukan. 

Berdasarkan hasil wawancanra kepada beberapa sumber informasi, 

memperoleh keterangan seperti dipaparkan pada tabel 4.6 berikut ini: 

 Tabel  4.6  Penuturan Berbagai Informan 
 

NO INFORMAN PENUTURAN KET 
 
1 

 
Kepala 
Sekolah 

 
“Fokus perencanaan  ini adalah 
mempersiapkan guru dan karyawan untuk 
mendukung dan melaksanakan program baru 
yang disertai komitmen yang kuat guna 
meningkatkan prestasi siswa dan mutu 
pendidikan di SMP Negeri 3 Semarang yang 
beberapa tahun terakhir ini mengalami 
penurunan. Strategi ini merupakan salah satu 
alternatif yang mesti dilakukan pada era 
sekarang ini, mengingat beberapa sekolah di 
daerah lain telah melaksanakan dan telah 
membuktikan keberhasilannya. Oleh karena 
itu mempersiapkan guru dan tenaga 
administrasi merupakan suatu kegiatan yang  

 
R.Kepsek, 
Senin, 3 
September 
2007, 
Pukul 
11.00-
12.00WIB 
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harus dilakukan jauh sebelumnya, sehingga 
dengan kemantapan pemahamannya akan 
dapat mensosialisasikan kepada warga 
sekolah tentang program yang akan 
dilakukan. Yang lebih penting lagi, model 
kelas berjalan ini ingin melaksanakan 
pembelajaran yang memberikan otoritas 
penuh kepada guru untuk menciptakan 
pembelajaran yang efektif, karena setiap 
guru memiliki satu ruang khusus untuk 
melakukan aktivitas pembelajarannya. Maka 
dengan otoritas itu setiap guru akan 
berkompetisi menciptakan karakterisitik 
ruang mata pelajarannya, sehingga baik 
burukunya pembelajaran akan sangat 
tergantung kepada guru dalam 
mengekspresikan kemampuannya”.  
 

2 Ketua Tim “Program baru yang akan diterapkan  dalam 
rangka berupaya meningkatkan keoptimalan 
pembelajaran dan prestasi siswa, SMP 
Negeri 3 Semarang merencanakan model 
baru yang diberi nama Kelas berjalan atau 
running class. Perencanaan ini diawali 
dengan dibentuknya tim kecil yang diberi 
tugas membahas, merencanakan dan 
mempersiapkan segala sesuatu yang bakal 
diperlukan guna terlaksananya program baru 
tersebut. Langkah awal kerja tim adalah 
mengadakan studi banding ke sekolah yang 
telah melaksanakan model tersebut, yakni 
SMP-SMA Karangturi Semarang., dan 
selanjutnya menginventarisir persiapannya, 
yang meliputi: perencanaan penataan ruang, 
jadwal pelajaran, mengadakan simulasi, 
pemetaan peralatan pembelajaran setiap 
ruang pembelajaran”. 

R. 
Pembantu 
Pimpinan, 
Kamis 6 
September 
2007, 
pukul 
09.15- 
11.00 
WIB 

3 Guru “Running class yang dilaksanakan mulai 
tahun ajaran 2007-2008, kami telah 
menerima penjelasan dan pemahaman 
tentang segala sesuatu yang harus kami 
lakukan, antara lain: guru diberi otoritas 
untuk mengatur tata ruang dan kebutuhan 
yang dapat mencerminkan karakteristik mata 
pelajaran, mengajukan sarana yang 

R. Mata 
pelajaran 
TIK, 
Kamis 13 
September 
2007, 
pukul 
11.45-
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diperlukan, mengadakan simulasi pergantian 
jam pelajaran. Dengan model tersebut, kami 
kira akan lebih efektif dalam pembelajaran 
dan sekaligus rasanya lebih efisien terhadap 
waktu, sarana dan perlengkapan kelas, yang 
selama ini  guru-guru kurang peduli terhadap 
keawetan barang-barang yang berada di 
dalam ruang kelas” 

13.00 
WIB 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

Koordinator 
TU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komite 
sekolah 

“Untuk mempersiapkan kelas berjalan, kami 
sebagai karyawan tidak begitu mengerti 
tentang operasional pembelajaran, karena 
kami hanya sebagai petugas birokrasi dan 
administrasinya saja. Maka berkaitan dengan 
hal ini, yang menjadi tugas kami hanya 
menerima daftar permintaan kebutuhan dan 
membantu mengatur penataan ruang, meja 
kursi dan perlengkapan andiministrasi guru 
yang diperlukan”. 
 
Sejak menjelang akhir tahun ajaran 2006-
2007 kami sudah diajak bicara tentang 
rencana sekolah akan mengadakan program 
barunya. Pada prinsipnya kami setuju saja, 
namun  harus benar-benar diperhitungkan 
konsekuensinya. Karena setahu saya tuntutan 
dari model itu tidak hanya sekedar 
tercukupinya ruangan saja, namun 
perlengkapan lain yang harus dipenuhi juga 
berat, maka ya dicoba saja. 

R.Tata 
Usaha, 
Sabtu 15 
September 
2007 
pukul 
11.00-
13.00 
WIB 
 
 
R. 
Kep.sek, 
Rabu 28 
Nop 2007 
Pukul 
20.00-
20.30 
WIB 

  

 Sumber: Data Primer SMP Negeri 3 Semarang 2007-2008 

 

  Berdasarkan penjelasan dari berbagai pihak pada saat ditemui penulis 

yang berkaitan dengan perencanaan kelas berjalan memperoleh gambaran, bahwa 

perencanaan dilakukan secara matang, yaitu dimulai dari kepala sekolah 

memberikan  penjelasan dan sosialisasi kepada guru yang berisi tentang 

pemahaman mengenai hakikat kelas berjalan terletak pada otoritas guru dalam 

pembelajaran.  
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  Dari penjelasan kepala sekolah tersebut, kemudian penulis menemui 

pihak-pihak yang dipandang layak untuk diminta keterangan, seperti tertera pada 

tabel 8  diantaranya adalah Ketua Tim, guru, Ketua Komite sekolah, yang pada 

dasarnya memberikan penjelasan sama dengan kepala sekolah.  Berbagai 

keterangan yang dapat diperoleh itu memberikan gambaran bahwa model kelas 

berjalan tidak sekedar proses belajar mengajar yang siswanya berpindah-pindah 

dari ruang satu ke ruang yang lain, tetapi lebih menekankan pada keotoritasan 

guru dalam menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan 

manata ruang serta melakukan pembelajaran yang dapat mencerminkan ciri khas 

mata pelajaran yang bersangkutan. Dengan demikian  semua warga sekolah akan 

memiliki pemahaman yang sama tentang  maksud dan tujuan dari kelas berjalan, 

karena penjelasan dan sosialisasinya tidak  hanya terbatas pada kepala sekolah, 

tetapi secara berkesinambungan dilakukan oleh berbagai pihak menurut 

berjalannya waktu dan kegiatan yang dilakukan.  

4.2.1.2 Perencanaan Peserta Didik 

Pada tahap perencanaan peserta didik, untuk melaksanakan  pembelajaran 

kelas berjalan, siswa diberikan penjelasan secara umum beberapa kali 

sebagai sosialisasi melalui kegiatan upacara bendera hari Senin yang 

terkait dengan manfaat dan tujuan kelas berjalan, cara pelaksanaan 

pembelajaran, mekanisme pergantian pelajaran, perlengkapan siswa, dan 

hal-hal lain yang berkaitan dengan pembelajaran kelas berjalan. Seperti 

dituturkan oleh ketua Tim, bahwa: 
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“Tujuan dari persiapan peserta didik ini, dimaksudkan agar siswa 
memiliki kesiapan dan dukungan baik secara moral maupun teknik 
terhadap program baru yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu agar 
dalam pelaksanaannya nanti tidak lagi  terjadi masalah yang besar, maka 
dilakukan simulasi pembelajaran kelas berjalan seminggu sekali pada hari 
Jumat mulai semester genap 2006-2007. Dengan simulasi ini akan dapat 
diketahui kendala-kendala atau kelemahan-kelemahan yang terjadi, 
sehingga sambil berjalan dapat dilakukan pembenahan dan perbaikan 
sebelum pelaksanaan kelas berjalan yang sesungguhnya. Dan tidak terlalu 
merepotkan, karena simulasi dilaksanakan hanya dalam pergantian dua 
kali jam pelajaran. Dengan demikian pada saatnya pelaksanaan kelas 
berjalan yang sesungguhnya siswa seperti sudah terbiasa atau telah 
membudaya mengikuti pembelajaran kelas berjalan”. (Kt.W.Ren.7) 

 

Di dalam proses pembelajaran dengan model kelas berjalan siswa selalu  

aktif dan  mengingat-ingat harus kemana dan dimana mereka mengikuti 

pelajaran selanjutnya. Hal ini pada awalnya mungkin dirasa merepotkan 

dan menyita perhatian yang banyak, namun dengan kebiasaan yang 

mereka lakukan diharapkan menjadi suatu budaya yang mengasikkan 

karena setiap pergantian pelajaran dengan  durasi waktu lima menit 

mereka mendengarkan alunan musik sambil berjalan menuju kelas / ruang 

pembelajaran berikutnya. Dituturkan oleh siswa kelas IX  tentang kelas 

berjalan setelah beberapa kali melakukan simulasi, sebagai berikut: 

“Pada awalnya sih agak bingung, apalagi  menerima penjelasan  saat 
upacara tidak langsung nyentel apa yang dimaksud dengan kelas berjalan. 
Tetapi sewaktu simulasi yang pertama meski  para siswa terlihat 
semrawut sudah mulai tahu gambaran yang harus dilakukan ketika 
pergantian pelajaran. Kemudian dengan simulasi yang dilakukan berulang 
kali toh akhirnya siswa paham juga. Maka ketika diberitahu akan ada 
simulasi kelas berjalan, siswa menunggu saatnya tiba untuk segera 
dilaksanakan, dan itu seperti menjadi  kerinduan datangnya tahun 
pelajaran baru 2007-2008. Jadi ya dibanyangkan sangat mengasikkan dan 
menyenangkan, meski harus repot selalu membawa tas dan peralatan lain 
dari kelas satu ke kelas lain saat pergantian pelajaran. Selain itu juga yang 
selalu ditunggu-tunggu itu, setiap guru seperti menjanjikan  suatu harapan 
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yang menyenangkan siswa, seperti: layanan terhadap siswa, karakteristik 
ruang mata pelajaran, kedekatan siswa dengan guru. Hal ini menurut saya 
ya suatu gambaran yang sangat menyenangkan bagi siswa, tetapi ya 
nggak tahu nanti bagaimana kenyataannya”. (Sa.W.Ren.8) 

 
Dari ungkapan penuturan-penuturan tersebut di atas, menunjukkan 

perencanan terhadap kesiapan peserta didik dilakukan dengan sebaik-

baiknya. Keberhasilan mempersiapkan peserta didik tersebut merupakan 

modal utama terselenggaranya pembelajaran kelas berjalan seperti yang 

diharapkan. Oleh karena perencanaan ini dilakukan jauh sebelumnya, 

yaitu sejak masuk semester genap tahun pelajaran 2006-2007. 

4.2.1.3 Perencanaan Sarana dan Prasarana  

Keoptimalan pembelajaran Kelas berjalan tidak terlepas dari tersedianya 

sarana  dan prasarana yang ada. Penyediaan sarana dan prasaran yang 

relatif sama dengan pelaksanaan kelas tetap (model lama), berarti sekolah 

belum maksimal melakukan persiapan model baru kelas berjalan. Dengan 

demikian  berbagai perlengkapan dan fasilitas yang mungkin dan akan 

dibutuhkan mulai dipetakan, diformulasikan, serta diperhitungkan dengan 

matang, dan ini merupakan konsekuensi dari suatu tujuan yang akan  

dicapainya. Seperti dituturkan oleh sumber informasi utama, yakni 

Kelapa SMP Negeri 3 Semarang, bahwa: 

“Perencanaan tentang sarana dan prasarana ini juga merupakan hal yang 
sangat penting dan harus dilakukan guna mengukur kemampuan dan 
keinginan yang akan dicapainya terhadap penyediaan kebutuhan yang 
diperlukan dalam pembelajaran kelas berjalan. Melalui perencanaan yang 
matang diharapkan kalaupun terjadi kendala, tidak terlalu mengganggu 
proses pembelajaran, dan tidak merugikan siswa. Hal-hal yang terkait 
dengan perencanaan sarana dan prasarana  ini meliputi: mendata 
kebutuhan, melihat tersedianya dana, membentuk tim pengadaan barang, 
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pengalokasian dan distribusi, serta penanggung jawab. Sarana yang 
dibutuhkan lebih difokuskan pada kebutuhan pembelajaran, maka setiap 
guru diberikan kesempatan untuk mengajukan  sarana yang akan 
dibutuhkan dalam pembelajaran, dan ini merupakan langkah awal, karena 
pada perkembangannya guru punya otonomi untuk memperbanyak atau 
memperkaya ruangannya dengan memberdayakan siswanya”. 
(Ks.W.Ren.9) 

 
Selain keterangan yang diperoleh dari sumber informasi utama, juga 

mendapatkan penjelasan dari sumber informasi lain, yakni tim pengadaan 

barang yang diketuai kepala Tata Usaha, yang memperoleh keterangan 

sebagai berikut: 

“Kami ditugasi oleh kepala sekolah yang berkaitan dengan rencana 
program pembelajaran kelas berjalan, meliputi: pendataan kebutuhan, 
penyediaan dana, mengatur pengadaannya, sampai dengan mengatur 
pendistribusiannya. Dan semuanya telah kami persiapkan, sehingga 
sewaktu dibutuhkan, kami sudah siap sesuai dengan rencana dan 
keinginannya”. (Kt.W.Ren.10) 

 

4.2.2 Pengorganisasian Kelas Berjalan  

  Pengorganisasian adalah proses pengelompokan dan pengaturan berbagai 

aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang/petugas 

untuk melakukan kegiatan tersebut, menyiapkan alat dan perlengkapan yang 

diperlukan dan menetapkan batasan tugas dan kewenangan pada setiap 

orang/petugas, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dengan kerja sama 

secara baik, efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

  Guna merealisasikan program pembelajaran kelas berjalan  yang telah 

direncanakan, maka diperlukan pengorganisasian yang melibatkan berbagai 

pihak dan bahkan semua unsur sekolah. Dalam penyelenggaraan program kelas 

berjalan, pihak sekolah membentuk tim yang terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang 
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sekretaris, 1 orang bendahara, dan 5 orang anggota, yang diberi tugas dan 

wewenang khusus untuk mempersiapkan sampai dengan pengelolaan realisasinya 

pembelajaran kelas berjalan. Kewenangan tim ini meliputi: perencanaan (studi 

banding, sosialisasi dan pendataan kebutuhan), pelaksanaan kegiatan, dan 

membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan evaluasi dan 

pemantauan program. 

  Berdasarkan sturktur organisasi sekolah, dimana kepala sekolah 

menduduki posisi yang tertinggi, maka secara umum kepala sekolah sebagai 

penanggung jawab program, sedangkan tim sebagai pelaksana program. Untuk 

mewujudkan kerja sama tim yang baik, maka kepala sekolah sebelumnya 

memberi penjelasan dan ketegasan tugas dan fungsi masing-masing malalui suatu 

rapat dan pertemuan secara rutin guna memantau dan mengetahui seberapa jauh 

yang dikerjakan oleh para petugas. Hal ini dituturkan oleh kepala sekolah ketika 

ditemui penulis memberi  keterangan sebagai berikut: 

 “Pengorganisasian pembelajaran kelas berjalan ini mulai dari peranan kepala 
sekolah, unsur pembantu pimpinan, wali kelas, maupun guru mata pelajaran 
diharapkan lebih optimal. Meskipun proses pembelajaran yang memiliki tugas 
pokok adalah guru, namun untuk mewujudkan kelancaran, ketertiban, dan 
keoptimalan pembelajaran  guru tidak akan dapat berdiri sendiri tanpa peranan 
unsur yang lain. Maka dengan sistem organisasi yang baik, diskrepsi  tugas, 
fungsi dan tanggung jawab yang jelas dan tegas merupakan wujud keberhasilan 
pengelolaan organisasi yang profesional. Apalagi guru, dalam aktivitas 
pengelolaan pembelajaran memiliki perbedaan yang cukup besar dibanding 
dengan pembelajaran konvensional, misalnya pelayanan terhadap siswa, 
pengaturan ruang, pemanfaatan fasilitas, serta perawatan alat-alat yang berada di 
dalam ruang kelasnya, semuanya menjadi otoritas penuh dari guru yang 
bersangkutan”. (Ks.W.Org.11) 
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  Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengorganisasian 

kelas berjalan, yaitu: 

4.2.2.1 Penanggung Jawab Akademik 

Berdasarkan struktur organisasi, secara umum penanggung jawab 

akademik berada pada kepala sekolah. Namun teknik pelaksanaannya 

setiap unsur diberi wewenang dan tanggung jawab. Yang dimaksud 

penanggung jawab secara teknik disini yaitu penanggung jawab 

berlangsungnya proses pembelajaran, yang meliputi pengaturan jadwal, 

penetapkan ruang pembelajaran, pengaturan media dan sarana 

pembelajaran, dan lain-lain. Penanggung jawab akademik ini dipegang 

oleh dua unsur pembantu pimpinan yaitu Bidang Rencana dan 

Pengembangan (renbang) guru yang bertugas mengatur dan mengelola 

kegiatan dan pembagian tugas yang harus dilakukan oleh guru yang 

berkaitan dengan tugas pokok pembelajaran, dan Bidang Evaluasi 

pengajaran, yang bertugas untuk mengatur pengelolaan kegiatan 

pembelajaran siswa dan kegiatan evaluasi baik tengah semestrer maupun 

semester.  Dua unsur pembantu pimpinan ini dalam istilah yang dipakai 

secara umum menangani bidang kurikulum dan pengajaran. Dengan 

demikian di dalam melaksanakan tugas merupakan satu kesatuan yang 

selalu dan harus bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap 

kelancaran dan keberhasilan operasional kegiatan pembelajaran di 

sekolah. Dituturkan oleh salah satu dari penanggung jawab akademik ini, 

adalah sebagai berikut:  
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“SMP Negeri 3 Semarang sejak tahun pembelajaran 2006-2007 
mengkategorikan unsur pembantu pimpinan menjadi empat macam. 
Bidang kurikulum ditangani oleh dua petugas yakni, Rencana dan 
pengembangan guru dan Evaluasi, dan Bidang Kesiswaan ditangani dua 
orang, yakni bidang pengembangan  dan bidang pembinaan siswa. 
Sedangkan bidang Sarana prasarana dan bidang hubungan masyarakat 
dipegang oleh masing-masing satu orang. Saya selaku petugas yang  
menangani  jawab bidang rencana pengembangan (renbang) guru dan 
evaluasi,  bertanggung jawab terhadap kegiatan pembelajaran dan 
envaluasi. Sehingga dari pengaturan jadwal sampai kegiatan ujian akhir 
tahun sepenuhnya menjadi wewenang saya, yang harus 
dipertanggungjawabkan langsung kepada kepala sekolah. Kaitannya 
dengan rencana dan pelaksanaan program baru kelas berjalan, cukup 
menyita pikiran dan tenaga, mengingat hal tersebut sesuatu yang baru dan 
belum lazim dilakukan di sekolah, ya terus terang  banyak kendala dan 
permasalahan yang dijumpai. Tetapi saya yakin berangkat dari obsesi 
kami yang ingin memperbaiki mutu pembelajaran di sekolah  ini, apapun 
resiko dan konsekuensinya siap dan mampu mengatasinya. Itulah yang 
menjadi target SMP 3, maka saya juga mengharapkan kepada semua 
pihak termasuk masyarakat dapat dan mau mendukung suatu opsesi yang 
baik ini sehingga dengan biaya yang besar nantinya tidak 
mengecewakan”. (Kt.W.Org.12) 

 

4.2.2.2 Tim Pengelola dan Penanggung Jawab Kelas Berjalan 

Tim pengelola kelas berjalan secara akademik dibentuk dibawah 

Pembanatu Pimpinan Urusan Rencana dan Pengembangan (PP 

Ur.Renbang) guru dan urusan Evaluasi Pengajaran, yang secara umum 

menjalankan kewajiban dan tugasnya sesuai dengan beban yang 

diberikan. Tim ini dibentuk secara khusus  untuk  bertanggung jawab 

dalam pengelolaan pelaksanaan kelas berjalan, dengan demikian di dalam 

pelaksanakan tugasnya selalu bekerjasama dengan unsur  pembantu 

pimpinan, yang meliputi: (1) mengelola jadwal dan perencanaan kelas 

berjalan, (2) bekerja sama dengan penanggung jawab akademik dalam 

melaksanakan administrasi dan bimbingan terhadap peserta didik, (3) 
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menyiapkan format-format yang diperlukan untuk pengelolaan 

administrasi pembelajaran dan pelaksanaannya, (4) menyusun peraturan 

dan tata tertib dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, remedial dan 

pengayaan, dan pengaturan petugas piket guru. 

 4.2.2.3 Guru  Mata Pelajaran 

  Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa penelitian ini di 

fokuskan pada pembelajaran kelas berjalan mata pelajaran Bahasa 

Indonesia. Oleh karena itu  disini akan diungkapkan tentang siapa yang 

bertanggung jawab,  dan bagaimana pelaksanaannya. 

Salah satu guru pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia di SMP 

Negeri 3 Semarang adalah Sugeng Budiyarto, S.Pd. Di dalam 

pelaksanaan pembelajaran kelas berjalan, beliau adalah ketua Tim yang 

ditugasi kepala sekolah untuk mempersiapkan program tersebut. Oleh 

karena itu dari merekalah banyak memperoleh keterangan yang  dapat 

dipertanggung jawabkan keobjektifitasannya, serta informasi secara 

lengkap tentang kelas berjalan di SMP Negeri 3 Semarang. Berikut ini 

penuturannya: 

“Menurut saya ada perbedaan yang banyak ya. Karena saya kebetulan 
salah satu orang yang terlibat langsung mulai dari perencanaannya dan 
tahu maksud  tujuannya. Sehingga apa yang harus dilakukan guru dan 
bagaimana melakukannya untuk menciptakan karakteristik ruang mata 
pelajaran, menjadi suatu bentuk perbedaan yang jelas dan banyak  dengan 
kelas konvensional. Saya sebagai pengampu mata pelajaran bahasa 
Indonesia, banyak yang saya lakukan, diantaranya: pengaturan tempat 
duduk, penyediaan alat peraga, membuat kartu pencatatan aktivitas siswa, 
mengatur jadwal kegiatan siswa, maupun mendesain ruang mata 
pelajaran, ini tidak dilakukan oleh guru sewaktu pembelajaran 
konvensional. Para siswapun merasakan perbedaannya, misalnya ketika 
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sebelum masuk ruang bahasa Indonesia mereka melihat hiasan dan 
asesori ruang yang sesuai dengan mata pelajaran sebelumnya, tetapi 
ketika masuk ruang bahasa Indonesia, mereka mulai dapat menikmati 
pemandangan baru dengan perlengkapan yang tidak sama dengan 
sebelumnya, dan itu berjalan terus setiap jam atau hari selama mereka 
mengikuti pembelajaran. Hal ini berarti secara psikologis akan 
berpengaruh terhadap kesegaran mental dan otak mereka kan”. 
(Gr.W.Org.13) 

 

4.2.3 Pelaksanaan Kelas Berjalan  

  Pelaksanaan pembelajaran dengan model Kelas berjalan secara umum 

dikelola oleh sebuah tim yang dibentuk kepala sekolah sejak awal akan 

diterapkannya model tersebut. Berikut penjelasan kepala sekolah: 

 ” Seperti yang pernah saya sebutkan, bahwa untuk mengelola Kelas berjalan saya 
membentuk tim yang diketuai oleh pak Segeng Budiarto. Tim ini bertanggung 
jawab untuk mengatur dan menentukan ruang pembelajaran, jadwal pelajaran, 
mekanisme pergantian jam pelajaran, dan sebagainya. Namun nanti setelah 
pelaksanaan pembelajaran di ruang kelas, bagaimana guru akan melaksanakan 
pembelajaran menjadi otoritas dan wewenang sepenuhnya guru yang 
bersangkutan, karena berulang kali saya menekankan tentang keotonomian guru 
dalam mengelola kelas dan pembelajarannya dan saya kira itu cukup bisa 
dipahami oleh semua warga sekolah. Kemampuan dan kreatifitas guru akan 
sangat menentukan karakteristik pembelajarannya”. Ks.W.Lak.14) 

 
 Selain penjelasan yang diperoleh dari kepala sekolah, ketua tim pelaksana 

pembelajaran Kelas berjalan juga memberikan keterangan yang berkaitan dengan 

tugas dan tanggung jawab yang dibebankan. Berikut penuturannya: 

 ”Sebagai orang yang mendapat tugas dari kepala sekolah setelah saya menyusun 
strategi atau segala sesuatu yang berkaitan dengan Kelas berjalan, misalnya: 
pengaturan dan menentukan ruangan, mekanisme perpindahan kelas, jadwal 
pelajaran, dan lain-lainya, kemudian di dalam pelaksanaan pada awalnya guru 
maupun siswa kelihatran kikuk, misalnya saya sering melihat beberapa guru 
keluar ruang melihat keadaan atau belum betah berada di ruang mengerjakan 
sesuatu, tapi setelah melalui bulan pertama saya sering keliling melihat ruang-
ruang, sebagian besar guru sudah mulai sibuk di dalam ruang ketika tidak 
mengajar. Hal ini menurut saya menunjukkan kemajuan yang baik. Maka secara 
umum saya dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan model ini dapat 
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berjalan dengan baik meskipun di sana-sini perlu adanya perbaikan dan 
pembenahan”. (Kt.W.Lak.15) 

 
   
  Beberapa hal yang dilakukan oleh Tim pelaksanaan Kelas berjalan  

meliputi: 

4.2.3.1 Pengaturan Kelas (ruang belajar), yaitu: (1) guru diberikan otoritas 

mengatur dan menentukan karakteristik ruang mata pelajarannya, (2) 

menata ruang belajar setidak-tidaknya memiliki sarana dan media 

pembelajaran yang sesuai, jadwal pelajaran, tata tertib siswa dan daftar 

inventaris ruang, daftar absensi siswa, (3) memanfaatkan ruang 

pembelajaran  sebagai ruang laboratorium dan perpustakaan mata 

pelajaran yang bersangkutan, (4) guru bertanggung jawab atas perawatan, 

keselamatan, serta keefisienan dan keefektifan sarana dan fasilitas yang 

berada di dalam ruang pembelajarannya. 

4.2.3.2 Pengaturan Perpindahan  Kelas (ruang belajar), yaitu melakukan 

pengaturan tentang: (1) peserta didik berpindah ruang belajar sesuai 

dengan mata pelajaran yang diikuti berdasarkan jadwal yang ditetapkan., 

(2) durasi waktu perpindahan antar kelas selama 5 menit, dengan iringan  

musik selama perpindahannya sejak bel dibunyikan, (3) memberi  

kebebasan kepada peserta didik untuk memilih tempat duduk sendiri, (4) 

memberikan ketegasan kepada peserta didik tentang peraturan  

penggunaan ruang dan tata tertib dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran serta konsekuensinya, (5) sebelum disediakan loker (tempat 
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menyimpan barang milik siswa), peserta didik berhak membawa peralatan 

mereka dari kelas satu ke kelas yang lain. 

4.2.3.3 Pengaturan Pembelajaran, yaitu meliputi: (1) guru memiliki otoritas 

menggunakan dan menempatkan  alat atau media dalam ruang 

pembelajaran, tanpa harus mengubah setiap saat (relatif lama) sesuai 

dengan kompetensi materi yang dibahasnya, (2) guru dapat melakukan 

kolaborasi dengan guru lain di dalam ruang pembelajarannya tanpa 

mengubah posisi dan situasi ruangan, (3) apabila guru mata pelajaran 

yang bersangkutan berhalangan hadir, guru hanya cukup sekali 

menuliskan tugasnya di papan tulis, yang dapat dilakukan atau dikerjakan 

oleh peserta didik kelas (rombongan belajar) lain yang berbeda, (4) di 

sela-sela melaksanakan jam pembelajaran, guru dapat memberi pelayanan 

terhadap peserta didik yang akan melakukan aktivitas pembelajaran 

sesuai dengan kesiapan dan kebutuhannya. 

4.2.3.4 Pengaturan Administrasi Guru dan Peserta didik, yang terdiri dari: 

(1) guru wajib mengisi daftar hadir dan mengabsen peserta didik   yang 

masuk diruangannya, (2) guru membuat catatan-catatan kejadian di 

kelasnya berdasarkan format yang disediakan, (3) guru mengisi laporan 

kemajuan belajar, absensi, dan perkembangan perilaku peserta didik, (4) 

guru membuat jadwal topik dan agenda kegiatan pembelajaran yang 

mudah diketahui dan dibaca peserta didiknya. 

4.2.3.5 Pengaturan Remidial dan Pengayaan, meliputi: (1) remedial dan 

pengayaan dilakukan di luar jam pembelajaran, (2) pelaksanaannya dapat 
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dilakukan dengan cara kolaborasi dengan guru dalam satu rumpun 

pelajaran, (3) dapat dilakukan secara individu ataupun secara kelompok 

sesuai dengan kesepakatan antara guru dengan peserta didiknya, (4) diatur 

dengan jadwal yang memungkinkan dan memudahkan peserta didik untuk 

melakukannya. 

4.2.4 Pengawasan Kelas Berjalan 

  Pengelolaan Kelas berjalan yang diawali dari perencanaan, 

pengorganisasi, dan  pelaksanaannya akan mewujudkan satu alur proses sampai 

tercapainya tujuan yang diinginkan apabila secara terus menerus dan 

komprehensif diikuti dan dilakukan pengawasan secara melekat dan menyeluruh. 

Hal ini dimaksudkan agar: 1) apa yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, 

2) segera mengetahui dan dapat menemukan kendala, kelemahan maupun tingkat 

kesulitannya, 3) keoptimalan petugas dalam melaksanakan tugas masing-masing, 

4) tidak terjadi penyimpangan, 5) sebagai pijakan melakukan perbaikan. 

  Model pengawasan  yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran 

Kelas berjalan, kepala sekolah memberikan penjelasan sebagai berikut: 

 ”Ada tiga hal yang saya bangun untuk melakukan pengawasan, yaitu yang 
pertama dengan cara melibatkan seluruh komponen dan warga sekolah untuk 
melakukan pemantauan atau pengamatan, yang kedua menggunakan wewenang 
saya  dengan melakukan supervisi, dan yang ketiga melalui pertemuan atau rapat 
seluruh guru dan karyawan dan juga pernah dengan perwakilan dari siswa, untuk 
melakukan dialog atau tanya jawab tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan 
pembelajaran tersebut. Dengan cara ini,  cukup efektif untuk menyikapi berbagai 
masalah yang perlu mendapat penanganan”. (Ks.W.Was.16) 
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  Atas dasar penjelasan kepala sekolah tersebut, maka di dalam 

pengawasan pembelajaran Kelas berjalan terdapat beberapa kegiatan yang perlu 

mendapat penjelasan, yaitu sebagai berikut: 

4.2.4.1 Pemantauan  

Pemantauan pelaksanaan kelas berjalan dapat dilakukan oleh semua 

pihak. Komitmen ini dibangun sejak diadakannya sosialisasi. Dengan 

melibatkan semua pihak dimaksudkan agar semua warga sekolah dapat 

memberikan kontribusinya yang berupa saran, kritikan, dan usulan-usulan 

dari apa yang dilihat atau dijumpai terhadap suatu kelemahan dan 

kelebihan Kelas berjalan. Pola pemantauan dari semua pihak ini pada 

saat-saat pertemuan rutin akan di bahas dan ditindak lanjuti, sehingga 

akan segera mendapat solusi dan pemecahan yang diperlukan. Hal ini 

juga tidak luput dari komentar siswa, yaitu sebagai berikut: 

”Murid-murid disuruh  memantau pelaksanaan running class, mengenai 
guru, murid-murid sendiri, kebersihan ruang kelas, ciri-ciri kelas, 
pokoknya apa saja yang disukai dan tidak disukai murid. Saya sendiri 
juga beberapa kali menyampaikan kritikan dan saran. Saya sih seneng 
sekali ya, karena  di kelas-kelas  itu guru-guru seperti bersaing ingin 
menciptakan ciri yang khas di ruang kelasnya, saya juga sering melihat 
guru bersih-bersih dengan menyapu kelas, nata-nata meja. Tapi ya masih 
banyak kelemahannya, seperti masih adanya guru yang cuek, media yang 
belum memadai dan masih banyak juga murid yang tergantung pada guru 
yang mestinya sudah berlatih mandiri”. (Ss.W.Ren.21) 

 

Pemantauan yang dilakukan oleh warga sekolah ini sesuai dengan bidang 

tugas dan pekerjaannya masing-masing, misalnya petugas kebersihan 

memantau perilaku siswa yang berkaitan dengan kebersihan, guru 

memantau perilaku siswa dalam melakukan pembelajaran, dan 
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sebagainya. Dengan demikian pemantauan yang dilakukan secara 

komprehensif pelaksanaan kegiatan akan berjalan dengan lancar dan 

setiap kendala dan hambatan ditempatkan sebagai tantangan yang harus 

dihadapi dan diselesaikan secara profesional. 

Selain  dengan menggunakan cara tersebut di atas, untuk melakukan 

pemantauan kegiatan kelas berjalan juga dilakukan dengan cara, Tim 

mengadakan pertemuan rutin dalam minggu ke empat setiap bulan apabila 

tidak ada permasalahan yang memerlukan penanganan segera, atau  

pertemuan mendadak apabila dipandang perlu untuk  menangani hal-hal 

yang bersifat mendesak. 

4.2.4.2 Supervisi 

Kegiatan supervisi  seyogyanya dilakukan secara struktural oleh lembaga 

atau orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi, misalnya kepala 

sekolah terhadap guru, guru terhadap murid, kepala TU terhadap 

karyawan, dan sebagainya. Supervisi terhadap pelaksanaan kelas berjalan 

dikategorikan beberapa hal, yang antara lain: (1) supervisi kepala sekolah 

terhadap guru, yaitu melakukan supervisi proses pembelajaran yang 

dilakukan guru dengan peserta didiknya. Di dalam supervisi ini selain 

proses pembelajaran juga perangkat dan administrasi mengajar yang 

sesuai dengan komponen atau instrumen yang telah disusun sebelumnya. 

Ada lima hal yang menjadi tugas pokok guru dalam pembelajaran, yaitu 

menyusun perencanaan, melaksanakan kegiatan, evaluasi, analisa hasil 

evaluasi, dan perbaikan  pengayaan, (2) supervisi guru terhadap peserta 
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didik, yaitu melakukan pengecekan  atau pemeriksaan terhadap kegiatan 

yang dilakukan siswa ataupun ketika siswa diberi tugas guru.  

Perlunya supervisi dalam suatu kegiatan, agar eksistensi kegiatan dapat 

berjalan secara efektif, dan segera dapat diketahui atau ditemukan apabila 

terjadi suatu penyimpangan atau kesalahan, sehingga segera dapat 

dilakukan perbaikan secepatnya agar tidak semakin merugikan. 

4.2.4.3 Evaluasi Program 

Evaluasi program adalah suatu proses pengumpulan, penyajian, 

penaksiran kegiatan pendidikan dan penilaian data atau informasi untuk 

mengetahui indikator keberhasilan suatu program dalam rangka 

pengambilan keputusan. Jadi evaluasi program merupakan suatu 

rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat 

keberhasilan program. Fungsi evaluasi program adalah untuk 

mengumpulkan informasi yang  dapat digunakan untuk menentukan 

kebijakan selanjutnya terhadap program yang telah dilaksanakan dan 

dievaluasi. Tujuan evaluasi dalam pembelajaran kelas berjalan secara 

empirik,  adalah untuk mendapatkan gambaran nyata atau diskrepsi 

empirik dan efektivitas penyelenggaraan pembelajaran Kelas berjalan 

sebagai bentuk layanan  pendidikan terhadap peserta didik untuk 

mewujudkan efesiensi dan efektifitas pembelajaran.  

Evaluasi program pembelajaran kelas berjalan lebih menekankan pada 

bagaimana operasional kegiatan pembelajaran  pada mata pelajaran 
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bahasa Indonesia. Program dikatakan berhasil jika telah memenuhi 

beberapa indikator. 

Beberapa indikator keberhasilan Pembelajaran kelas berjalan, diantaranya 

adalah: (1) terwujudnya budaya tertib di sekolah dalam  melaksanakan 

proses pembelajaran, (2) semakin berkurangnya permasalahan akibat 

tindakan atau sikap yang kurang produktif, (3) semakin efisiensi dan 

efektifnya pemanfaatan sarana dan fasilitas sekolah dalam  pembelajaran, 

(4) meningkatnya keoptimalan pembelajaran yang dilakukan guru dan 

peserta didik, (5) meningkatnya prestasi peserta didik yang 

mencerminkan mutu pendidikan sekolah. 

Evaluasi program dilakukan pada akhir semester oleh Tim pengelola 

pembelajaran kelas berjalan, dan dilaporkan kepada kepala sekolah 

melalui rapat dewan guru dan karyawan. Hal ini seperti dituturkan oleh 

ketu Tim pengelola Kelas berjalan sebagai berikut: 

”Ya saya sebagai ketua Tim telah melaporkan pelaksanaan pembelajaran 
kelas berjalan yang sudah dilaksanakan selama satu semester. Dalam 
laporan ini memuat hasil evaluasi  program kelas berjalan terhadap segala 
sesuatu yang dapat dan berhasil kami laksanakan atau yang belum dapat 
kami laksanakan, melalui suatu rapat dewan guru dan karyawan. Tujuan 
kami melakukan laporan di forum rapat agar mendapat tanggapan dan 
sekaligus penilaian dari pelaksana pembelajaran kelas berjalan pada 
umumnya, dengan demikian hal-hal yang belum berhasil atau belum 
terlaksana faktor penyebab dan kendalanya dapat diketahui bersama dan 
mendapatkan pemecahan secara komprehensif”. (Kt.W.Was.18) 

 

Dilain pihak guru juga memberikan keterangan yang berkaitan dengan 

evaluasi program kelas berjalan, berikut ini penuturannya: 
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”Semula saya agak ragu dan kurang yakin betul terhadap program yang 
dicanangkan sekolah untuk melakukan pembelajaran kelas berjalan, 
namun setelah dievaluasi bersama-sama ternyata apa yang direncanakan 
bisa dilaksanakan dan bahkan menurut saya keberhasilan dapat mencapai 
hampir 90% ya. Contohnya: semula pergantian pelajaran itu bayangannya 
siswa semrawut, tetapi ternyata biasa-biasa saja, dan perilaku siswa ini 
betul-betul ada perubahan, kelihatannya siswa semakin antusias segera 
masuk ruang mata pelajaran yang baru. Dan ini menurut saya, siswa 
semakin dapat mandiri, semakin bertanggung jawab. Jadi ya itulah 
kenyataannya, apakah ini merupakan fenomena yang positif terhadap 
prestasi belajarnya kita tunggu hasilnya setelah akhir tahun ajaran nanti”. 
(Gr.W.Was.19) 

 

4.3 Manajemen Kelas Berjalan pada Pembelajaran Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia 

  Sebagaimana dijelaskan pada Bab I bahwa penelitian ini difokuskan pada 

manajemen pembelajaran  mata pelajaran Bahasa Indonesia yang akan 

memaparkan data-data dari hasil penelitian tentang: Perencanaan pembelajaran, 

pengorganisasian, pelaksanaan, penilaian, dan tindak lanjut (pengembangan). 

Adapun  alasan dan pertimbangan ditetapkannya pembelajaran mata pelajaran 

Bahasa Indonesia sebagai objek penelitian seperti dijelaskan pada bagian 

sebelumnya adalah: (1) pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

memiliki keunikan dan kelebihan dari mata pelajaran lainnya, diantaranya 

adalah: ada kartu penilaian sebagai data penilaian proses, lebih banyak 

menggunakan teknik penilaian individual, lebih banyak melayani siswa di luar 

jam pelajaran, memberdayakan siswa sebagai pusat pembelajaran, selalu 

menggunakan komputer dan LCD, (2) guru mata pelajaran tersebut tampak 

menggunakan dan memanfaatkan otoritas dalam melaksanakan tugas profesinya, 

misalnya: melakukan penyusunan silabus dan RPP, memberdayakan siswa dalam 
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melengkapi sarana pembelajaran, mengatur meja/kursi sesuai dengan kebutuhan 

pencapaian kompetensi, memanfaatkan ruang sebagai laboratorium dan 

perpustakaan mata pelajaran dengan koleksi buku referensi bahasa Indonesia 

tidak kurang dari 150 buah buku, (3) suasana ruang dan perlengkapannya tampak 

berbeda dan relatif lebih banyak dibanding dengan ruang lainnya, misalnya: tape 

recorder, komputer dan LCD, papan pajangan karya siswa, gambar tokoh-tokoh 

sastra berbagai angkatan, beberapa macam karya siswa, perpustakaan mata 

pelajaran, koleksi buku-buku cerita dan buku pendamping, (4) guru pengampu 

bahasa Indonesia dipandang menguasai tentang pembelajaran model kelas 

berjalan, misalnya: dipercaya sebagai ketua tim / penanggung jawab 

pembelajaran kelas berjalan, memperoleh pengalaman dari hasil studi banding, 

membuat perencanaan sampai dengan pelaksanaan model kelas berjalan, 

menyusun mekanisme pelaksanaan kelas berjalan. 

 Berkaitan dengan hal tersebut guru Bahasa Indonesia memberikan 

penjelasan tentang pembelajaran yang dilakukan, sebagai berikut: 

”Model kelas berjalan ini tidak sekedar pembelajaran dengan cara siswa 
berpindah-pindah ruangan saja, tetapi yang lebih substansi adalah meningkatkan 
efisiensi dan efektifitas pembelajaran yang didukung oleh penciptaan ruang dan 
suasana yang lebih khusus. Maka guru diberi otoritas penuh dalam menciptakan 
karateristik ruangannya. Dengan demikian seberapa banyak yang dapat dilakukan 
guru akan tergantung pada daya kreasi dan kreatifitasnya. Seperti yang saya 
lakukan ini sebetulnya hal-hal yang sederhana, tapi saya berusaha 
memberdayakan siswa. jadi keterlibatan siswa amat besar, sehingga siswapun 
merasa memiliki ruang dan fasilitas tersebut. Misalnya: gambar tokoh-tokoh 
sastra, pengisian papan pajangan karya siswa,   buku-buku koleksi perpustakaan, 
dan lain-lain”. (Gr.W.Ren.20) 

 
Selain guru yang bersangkutan, siswapun memberikan komentarnya tentang mata 

pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu sebagai berikut: 
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”Menurut saya ruang Bahasa Indonesia banyak alat-alat atau gambar yang dapat 
digunakan dalam pembelajaran, yang semua itu sebagian besar dari siswa sendiri. 
Siswa mau melakukan dengan senang hati karena mendapat bonus nilai, dan 
biasanya diminta mempresentasikan dulu. Karena gurunya kreatif ya, maka 
ruangannya juga berbeda dengan ruang pelajaran yang lain”. (Gr.W.Ren.21) 

 
 Berangkat dari hal-hal tersebut di atas, maka di dalam bagian ini akan 

memaparkan secara rinci dari hasil penelitian tentang manajemen pembelajaran 

Bahasa Indonesia yang meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

penilaian, dan tindak lanjut (pengembangan), yaitu sebagai berikut: 

4.3.1 Perencanaan dan Persiapan Pembelajaran 

  Perencanaan  merupakan kegiatan manajemen pembelajaran yang harus 

dilakukan sebelum melakukan kegiatan selanjutnya. Dalam perencanaan ini 

melakukan kegiatan  berupa perencanaan perangkat pembelajaran, seperti 

menyusun silabus, membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). 

Indikator-indikator yang perlu diperhatikan di dalam perencanaan pembelajaran 

ini, meliputi: (1) mendiskripsikan tujuan pembelajaran, (2) memilih dan 

menentukan materi, (3) menentukan strategi dan metode, (4) menentukan media 

dan alat peraga, (5) menyusun perangkat penilaian, (6) menentukan teknik 

penilaian, (7) mengalokasikan waktu pembelajaran. 

  Perencanaan pembelajaran yang dilakukan pengampu mata pelajaran 

bahasa Indonesia dibagi menjadi dua, yakni: 

4.3.1.1 Perencanaan administrasi, yaitu: (1) menyusun silabus, (2) menyusun 

RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), (3) membuat format penilaian, 

(4) Menyusun jadwal kegiatan di luar jam pelajaran untuk remedial dan 

pengayaan. 
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4.3.1.2 Perencanaan teknis, yaitu:  (1) pengaturan tempat duduk yang sesuai 

dengan kebutuhan pembelajaran, (2) menyiapkan media yang diperlukan 

dengan cara menawarkan kepada siswa yang akan  menyediakan secara 

bergantian, (3) membagi kelompok belajar, dan (4) mengatur kegiatan 

pembelajaran dengan cara dijadwalkan. 

  Mekanisme yang dilakukan guru pada saat perencanaan adalah: (1) guru 

memilih materi yang akan dibahas bersama siswa,  dan mengembangkan materi 

tersebut guna memudahkan pemahaman siswa, (2) guru memberitahukan sarana 

atau media dan cara penggunaannya dalam pembelajaran, (3) guru menentukan 

indikator dan memberitahukan target yang akan dicapai, (4) guru 

memberitahukan sumber belajar dan buku referensi yang dapat digunakan siswa, 

(5) guru memberikan tugas sebagai persiapan siswa sebelum pembelajaran. 

 Dari keterangan yang diperoleh pada saat melakukan wawancara kepada 

guru  dan siswa tentang perencanaan pembelajaran, adalah sebagai berikut: 

Penuturan guru Bahasa Indonesia: 

”Pelaksanaan pembelajaran dengan model Kelas berjalan ini bagi saya sangat 
menguntungkan, karena guru punya otoritas dalam menentukan kebutuhan, 
penataan dan penempatan ruang secara permanen menimbulkan suasana 
pembelajaran yang dapat menarik siswa, minimal dalam membahas satu 
kompetensi  tidak harus merubah tata ruang. Maka saya melakukan perencanaan 
yang matang baik secara administrasi maupun praktiknya. Misalnya, sejak saya 
menyusun silabus dan RPP sudah mempersiapkan pola penggunaan sumber 
belajar dan media yang tersedia di dalam ruang bahasa Indonesia. Praktik 
pembelajaranpun juga sudah dapat dipersiapkan sebelumnya, misalnya 
menyediakan media seperti tape recorder, slide (LCD), dan alat-alat peraga yang 
tidak lagi membawa kesana-kemari, tapi sudah terpasang dan tersedia di ruangan. 
Dalam pembelajaran bahasa Indonesia biasanya saya menyebutkan beberapa 
indikator, kemudian siswa mulai melakukan persiapan dari rumah 
mendiskrepsikan indikator tersebut, dan mereka laporkan sebelum pembelajaran 
tatap muka. Karena saya memiliki ruang khusus, sehingga siswa leluasa 



98 

 

menemui saya untuk melaporkan hasilnya dan melakukan kegiatan lain, maka 
pada saat  jam-jam istirahat di ruang saya selalu ada siswa yang berkunjung 
untuk melakukan suatu kegiatan atau melaporkan sesuatu. Selain itu saya juga 
menyediakan buku kunjungan siswa. Buku ini diisi oleh setiap siswa yang 
masuk/berkunjung ke ruang saya untuk melakukan suatu kegiatan, dan 
kelihatannya siswa semakin seneng melakukannya”. (Gr.W.Ren.22) 

 
Penuturan siswa tentang perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia: 

 
”Setiap hari ketika di rumah melihat jadwal pelajaran saya juga harus selalu 
mengingat-ingat ruang-ruang dimana saya akan masuki sesuai jadwal, kadang 
suka tapi kadang juga tidak. Kalau pas akan masuk ruang kelas yang menarik ya 
senang, karena gurunya kreatif seneng nata-nata segala sesuatu yang ada di 
ruangannya. Seperti ruang bahasa Indonesia, di sana ada tape, hasil tulisan siswa 
yang dipajang. Disamping itu siswa juga lebih aktif karena diberikan indikator 
yang dapat didiskrepsikan dari rumah untuk dilaporkan kepada guru dan 
sekaligus juga dapat dipresentasikan sebelum pertemuan. Saya senang, karena 
setiap kegiatan siswa mendapat bonus poin (tambahan nilai). Menurut saya hal 
ini menguntungkan sekali, karena kecuali mendapat tambahan nilai juga ketika 
pertemuan pada saat pelajaran  guru menerangkan materi, siswa sudah dapat 
menanggapi dan selalu bertanya, jadi ya tidak membosankan. Kecuali jam 
pelajaran siswa-siswa juga sering masuk di ruang Bahasa Indonesia, di sana ada 
buku yang bisa diisi siswa yang akan melakukan kegiatan, dan itu kelihatannya 
hanya di ruang Bahasa Indonesia saja”. (Ss.W.Ren.23) 

 
 Kecuali data yang diperoleh dari teknik wawancara, penulis melakukan 

pengamatan  secara acak dan berulang kali terhadap ruang mata pelajaran bahasa 

Indonesia pada saat akan melaksanakan pembelajaran terhadap kelas yang 

berbeda, memperoleh data antara lain: (1) ruang disediakan alat-alat 

pembelajaran seperti; tape recorder, komputer dan LCD, beberapa alat peraga, (2) 

seperangkat administrasi pembelajaran dan pendukungnya, misalnya; daftar 

absensi siswa, buku kunjungan, buku-buku pendamping, silabus dan RPP yang 

dibuat guru sendiri (tidak menggantungkan dari MGMP), kartu penilain kegiatan 

siswa, daftar kolektif nilai siswa, (3) penataan formasi meja/kursi  sesuai dengan 

kebutuhan, misalnya; berbentuk “U” , dibentuk menjadi beberapa kelompok, atau 
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semua meja menghadap kedepan seperti kelas yang lain pada umumnya, (4) 

kesiapan guru yang selalu berada di ruangan pada saat  tidak melakukan 

pembelajaran tatap muka dengan siswanya. 

 4.3.2  Pengorganisasi Pembelajaran 

 Banyaknya materi yang harus diajarkan dengan waktu yang terbatas 

merupakan masalah yang harus dihadapi guru. Oleh karena itu  agar tujuan 

pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien, guru dituntut memiliki 

kemampuan dalam memilih dan mengorganisasikan materi pembelajaran serta 

memberdayakan siswa secara optimal, yaitu dengan menempatkan siswa sebagai 

objek dan sekaligus subjek pembelajaran, sedangkan guru sebagai fasilitator 

dalam pembelajaran. Oleh karena itu siswa tidak hanya sebagai pihak penerima 

informasi belaka, tetapi justru ditempatkan sebagai pusat pembelajaran. 

 Beberapa hal yang dilakukan guru bahasa Indonesia di dalam 

pengorganisasian ini, adalah:  

4.3.2.1 Mengidentifikasi materi pelajaran yang akan dibahas kedalam indikator-

indikator yang harus dikuasai siswa, mulai dari materi yang sederhana ke 

materi yang kompleks, dan dari materi yang dianggap mudah ke materi 

yang sulit  

4.3.2.2 Membagi kelompok siswa untuk bertanggung jawab terhadap 

pembahasan materi pelajaran yang sesuai dengan indikator-indikator yang 

dibebankan. 

4.3.2.3 Menentukan seorang siswa yang bertanggung jawab atas terlaksananya 

dan keberhasilan kegiatan. 
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4.3.2.4 Menetukan alat atau sarana pelajaran yang dapat dipergunakan  

4.3.2.5 Mengatur dan menentukan jadwal  dan alokasi waktu setiap kelompok 

yang akan melakukan  kegiatan untuk membahas materi yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

4.3.2.6 Mengatur dan menentukan kewenangan setiap kelompok pada saat 

melakukan (memimpin) kegiatan pembahasan materi. 

4.3.2.7 Mengatur dan menentukan hak-hak siswa pada saat mengikuti 

pembahasan materi pelajaran. 

Kegiatan pengorganisasi pembelajaran ini selalu dilakukan oleh guru 

mata pelajaran Bahasa Indonesia, karena  pengorganisasian merupakan suatu 

perilaku pemberdayaan potensi peserta didik dalam pembelajaran. Dengan 

pengorganisasi inilah siswa merasa memiliki peranan yang besar, sehingga secara 

moral peserta didik juga memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan 

pembelajaran. Berikut ini penuturan  guru bahasa Indonesia ketika diminta 

keterangannya. 

”Paradigma pembelajaran sekarang itu harus dapat menempatkan siswa sebagai 
subjek belajar. Nah kalau mau ditempatkan sebagai subjek belajar ya harus diberi  
tanggung jawab, namun agar tanggung jawabnya tidak menjadi beban berat, 
siswa harus diberdayakan dengan diposisikan sebagai orang yang mengetahui 
atau menguasai. Maka di dalam pembelajaran, guru tidak boleh selalu menyuruh 
siswanya untuk aktif bertanya jika pada saat diterangkan (metode ceramah) 
belum jelas, itu membosankan. Oleh karena itu harus diubah polanya, yaitu diberi 
tanggung jawab, dengan cara ini jika akan melaksanakan tugasnya belum paham 
terhadap suatu materi tertetu, dengan sendirinya dia pasti bertanya, nah guru jadi 
enak kan?. Maka saya membagi indikator-indikator yang harus dikuasai anak 
untuk dipresentasikan (dilakukan pembahasan) oleh setiap kelompok secara 
bergantian dari pertemuan awal sampai nanti dilakukan penilaian”. 
(Gr.W.Org.24) 
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 Di dalam kegiatan pengorganisasin ini juga mendapat tanggapan dari 

peserta didik, yang salah satunya menuturkan sebagai berikut: 

”Di dalam membahas materi pelajaran Bahasa Indonesia, siswa dibagi menjadi 
beberapa kelompok. Dan setiap kelompok diberi tugas untuk mempresentasikan 
satu atau dua indikator yang ditugaskan, maka saya dengan teman-teman 
sebelumnya (di rumah) harus berdiskusi dulu tentang materi yang akan kami 
presentasikan. Sebagai persiapan presentasi kami juga berusaha mencari alat-alat 
peraga yang mungkin belum dipilih kelompok lain, sehingga nanti akan tampil 
PD gitu. Tugas kelompok juga sampai pada membuat soal segala, yang nanti 
akan dikerjakan oleh kelompok lain”. (Ss.W.Org.25) 

 
4.3.3 Pelaksanaan Pembelajaran 

  Pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia yang dilaksanakan di 

dalam ruang yang memiliki ciri khas (karakteristik) tertentu dirasa memiliki daya 

tarik yang memungkinkan siswa untuk melaksanakan pembelajaran lebih efektif. 

Dengan peralatan yang sederhana namun relatif lebih lengkap itu nuansa bahasa 

Indonesinya semakin terasa, seperti penataan meja/kursi, tape recorder, kaset-

kaset puisi dan cerita, puisi-puisi yang di pajang dipapan, buku-buku 

bacaan/cerita, gambar tokoh-tokoh sastra, dan lain-lain. Dengan situasi semacam 

ini secara kejiwaan menuntun siswa diajak berbuat sesuatu yang sesuai dengan 

kondisi yang ada. Pelaksanaan pembelajaran yang sebelumnya didahului dan 

dipengaruhi oleh suasana kebahasaindonesiaan itu, membangkitkan semangat 

dan dorongan kepada siswa untuk melakukan pembelajaran secara efektif. 

  Pembelajaran bahasa Indonesia meskipun hanya menempati satu ruang 

mata pelajaran, namun ruang tersebut di tata  yang berfungsi sebagai 

perpustakaan mata pelajaran dan laboratorium bahasa secara sederhana, 
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meskipun demikian pada saat yang diperlukan pembelajaran bahasa Indonesia 

juga dilaksanakan di dalam ruang khusus laboratorium bahasa. 

  Seperti diungkapkan pada bagian pengorganisasin pembelajaran, bahwa 

untuk melaksanakan pembelajaran ini siswa telah dibagi menjadi beberapa 

kelompok  yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pembahasan 

terhadap materi yang telah ditentukan.  Dengan demikian setiap kelompok 

memimpin pembahasan dengan cara mempresentasikan permasalahannya.  

Adapun urutan kegiatannya sebagai berikut: 

4.3.3.1 Kegiatan pendahuluan, yaitu dengan mengadakan pree test  dalam waktu 

kira-kira sepuluh menit siswa melakukan tanya jawab, deskripsi, atau 

guru memberi beberapa pertanyaan. Sebelum pembelajaran di dalam 

kelas, kegiatan pree test yang sering dilakukan dan menarik perhatian 

siswa, misalnya:  sebelum  masuk ruang kelas, siswa berjajar antri satu 

persatu melaporkan  (diskrepsi) tentang sesuatu hal yang telah 

dipersiapkan dari rumah. Sedangkan siswa yang sudah masuk ruang 

kelas, telah dipersiapkan oleh gurunya untuk melakukan suatu kegiatan 

tertentu. Kegiatan ini dilakukan siswa dalam waktu tidak lebih dari 

sepuluh menit, jadi sudah sesuai dengan norma pembagiatan waktu 

kegiatan pembelajaran. Keuntungan dari kegiatan ini sangat besar karena 

guru mengetahui kesiapan siswa untuk menerima dan mengikuti 

pembelajaran. Dan di satu sisi, siswapun juga bersemangat dan senang 

melakukannya, karena dari kesiapan tersebut siswa mendapat poin 

(tambahan nilai)  
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4.3.3.2 Kegiatan inti, yaitu pembahasan materi yang dilakukan oleh kelompok 

siswa dengan cara presentasi di depan kelas, sedangkan siswa lainnya 

melakukan kegiatan diantaranya mencatat, bertanya, menanggapi dan lain 

sebagainya. Peranan guru pada kegiatan ini, adalah membuat rumusan 

dan menyempurnakan materi untuk dijadikan catatan siswa. Di dalam 

kegiatan ini presentator dapat berkolaborasi dengan guru sehingga akan 

menambah kelengkapan dan kesempurnaan materi yang dibahasnya. Di 

dalam satu kali pertemuan (2 X 40 menit), presentasi  dapat dilakukan 

oleh lebih dari satu kelompok yang disesuaikan dengan kebutuhan 

seberapa banyak atau jauh siswa sudah memahami materi yang 

dibahasnya. 

4.3.3.3 Kegiatan penutup, yaitu mengakhiri pelajaran dengan cara mengambil 

kesimpulan dan evaluasi,  tentang: (1) pelaksanaan  kegiatan, (2) memberi 

beberapa pertanyaan sebagai post test, (3) tugas-tugas yang dapat 

dikerjakan siswa, dan (4) agenda kegiatan pada pertemuan yang akan 

datang. 

Pola pembelajaran  ini telah menjadi kode etik dan budaya pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia, sehingga  siswa mudah mengikuti dengan 

menghapalkan kegiatan yang harus dilakukan. Hal ini dituturkan guru bahasa 

Indonesia, sebagai berikut: 

 ”Urutan kegiatan pembelajaran itu sudah ada normanya, yaitu mulai dari 
pendahuluan atau pembukaan, kegiatan inti, dan diakhiri dengan penutup. Jadi 
kalau mengajar kok tidak diawali dengan pembukaan, misalnya dengan pree test, 
itu ya ibaratnya olah raga tanpa pemanasan, sehingga dapat berakibat salah urat, 
kan jadi sakit, maka ya harus urut.  Di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, 
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saya memandu siswa melakukan kegiatan, misalnya presentasi, dan  hal-hal yang 
perlu dicatat siswa saya menyempurnakan. Kegiatan yang demikian ini sangat 
bermakna bagi siswa, disamping materinya mudah dipahami, cepat tuntas 
sekaligus dapat meningkatkan percaya diri siswa, sayapun juga seneng melihat 
aktivitas  siswa yang begitu aktif dan saya tidak terlalu banyak mengeluarkan 
energi kan?”. (Gr.W.Lak.26) 

 
Searah dengan penuturan guru bahasa Indonesia,  siswapun memberikan 

keterangan tentang pelaksanaan pembelajaran  yang mereka ikuti, berikut ini 

penuturannya: 

”Memang ada perbedaannya ya, pelajaran Bahasa Indonesia ini dengan mata 
pelajaran lainnya. Sepertinya urut dan sistematis gitu lho. Gurunya jarang 
mencatatkan, tapi siswanya mempunyai catatan banyak karena mencatat dari 
teman-teman yang presentasi. Awalnya ada beberapa indikator yang harus 
dibahas, kemudian siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, dan setiap 
kelompok diberi tugas untuk membahas dan mempresentasikan di depan kelas. 
Meskipun kalau dengan guru gak pernah bertanya tetapi kalau dengan temannya 
sendiri senang mencari kelemahannya,  sehingga ingin bertanya. Dan gurunya 
menanggapi juga dengan enak. Maka akhirnya dengan gurupun semakin berani 
bertanya dan dialog. Seperti yang  saya lakukan, ketika menjumpai permasalahan 
yang ringan aja, inginnya dirembug dengan gurunya. Pada saat presentasi, saya 
sering meniru gaya guru, misalnya karena ada teman yang tidak memperhatikan  
langsung aja saya beri pertanyaan, dan sambil saya peringatkan untuk 
memperhatikan.  Jadi dalam pembelajaran suasananya aktif sekali, dan tahu-tahu 
waktunya habis dech. Apa lagi dengan model running class, gurunya mudah 
ditemui, ramah, dan kelasnya bikin kerasan”. (Ss.W.Lak.27) 

 

  Sesuai dengan fungsi manajemen yang diantaranya adalah fungsi 

pengawasan, mulai dilaksanakan pada saat pelaksanaan pembelajaran dan  dapat 

dilakukan  oleh guru ataupun siswa. hal ini bertujuan untuk mengarahkan  dan 

mencegah terjadinya penyimpangan dalam pembelajaran yang dimungkinkan 

keluar dari pokok permasalahan, serta mengendalikan siswa dalam melakukan 

kegiatan  untuk mewujudkan perilaku pembelajaran. Oleh karena itu meskipun 

ada teknik pengawasan dengan cara melakukan penilaian terhadap keberhasilan 
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suatu kegiatan,   pengawasan juga dilakukan sejak dan  menyatu dengan kegiatan 

pembelajaran. 

  Berdasarkan hasil pengamatan, bahwa pelaksanaan pembelajaran yang 

dimulai sejak siswa berada di luar ruang (sebelum masuk ruang) memperoleh 

catatan sebagai berikut: (1) siswa sering berjajar  (antri) sebelum masuk ruang 

yang dihadapi oleh guru yang bersangkutan, (2) ada kalanya dua orang siswa 

saling berhadapan melakukan tanya jawab, (3) siswa melakukan presentasi di 

depan kelas, (4) menjelang akhir tatap muka siswa antri meminta tanda tangan 

kepada guru di sebuah kartu, (5) sambil keluar ruangan siswa bersalaman dengan 

guru satu-persatu. 

  Sedangkan dari teknik dokumentasi, diperoleh data sebagai berikut: (1) 

print out power point yang telah dipresentasikan siswa di depan kelas (2) kartu 

penilaian/kegiatan siswa yang ditanda tangani guru dan orang tua siswa. 

4.3.4  Penilaian Pembelajaran 

  Penilaian pembelajaran dimaksudkan untuk mengukur dan mengetahui 

seberapa banyak dan berhasilnya siswa menguasai materi yang telah dipelajari. 

Sesuai dengan fungsi manajemen, bahwa kegiatan penilaian merupakan bagian 

dari fungsi pengawasan yang dilakukan setelah berakhirnya pembahasan materi 

tertentu, baik yang diukur dari jumlah dan  banyaknya materi atau dalam waktu 

tertentu. Teknik penilaian yang dilakukan dalam mata pelajaran Bahasa 

Indonesia dengan cara: (1)   klasikal dan (2) individual.  

4.3.4.1 Penilaian klasikal, yaitu dilakukan dengan cara guru mempersiapkan 

sejumlah soal atau tugas yang harus dikerjakan oleh seluruh siswa secara 
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bersama-sama, dan dengan menggunakan kreteria penilaian yang sama, 

misalnya ulangan harian atau ulangan blok. 

4.3.4.2 Penilain  individual, yaitu dilakukan oleh siswa di luar jam pelajaran 

dengan cara siswa datang dan menghadap guru secara perorangan yang 

sesuai dengan kesiapan materi dan waktu yang dipilihnya. 

 Dengan dua macam teknik penilaian ini  akan semakin tampak 

kemandirian siswa dalam bertanggung jawab terhadap pencapaian ketuntasannya 

masing-masing, meskipun guru disibukkan oleh  siswa, namun kegiatan dapat 

berjalan dengan baik dan lancar. Apalagi mengingat kemampuan siswa yang 

beraneka ragam, kegiatan ini sangat menguntungkan, karena guru semakin 

mudah memahami siswa dan guru tidak direpotkan untuk memanggil siswa yang 

harus melakukan penilaian. Berikut ini penuturan guru bahasa Indonesia tentang 

sekitar kegiatan penilaian. 

“Mengingat kemampuan siswa beragam, selain secara klasikal seperti mata 
pelajaran pada umumnya, saya melakukan penilaian dengan cara individual. 
Yaitu penilaian yang dilaksanakan diluar jam pelajaran, misalnya waktu istirahat 
atau setelah berakhirnya jam pelajaran. Mereka yang telah siap biasanya datang 
ke ruang ini untuk melakukan kegiatan sesuai dengan yang dipilihnya, seperti 
presentasi, diskrepsi, tanya jawab  sejumlah soal, dan lain sebagainya. Mereka 
kelihatannya seneng melakukan dengan kegiatan ini, terbukti setiap saat ada 
siswa yang datang untuk melakukan penilaian. Disamping siswa seneng, sayapun 
merasa tidak ada kesulitan menghapal dan mengenali kemampuannya sekaligus 
perilakunya. Maka di ruang saya setiap jam-jam istitahat tidak pernah sepi 
dikunjungi siswa, dan hal ini saya menyediakan buku kunjungan siswa di ruang 
saya ini”. (Gr.W.Nil.28) 

 
 Berkaitan dengan teknik penilaian individual ini, siswa memberikan 

keterangan ketika ditemui penulis, berikut ini penuturannya: 

“Selama ada running class, teman-teman sering pada antri  menghadap guru   
untuk melakukan penilaian individual. Karena ada beberapa nilai yang dapat 
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diperoleh dengan cara tersebut maka agar segera melengkapi tagihan ya dengan 
cara dilakukan pada waktu istirahat tanpa menunggu dipanggil guru. Kalau dulu 
kan susah menemui guru, misalnya jam istirahat gurunya di kantor sedang 
ngobrol dengan guru lain, kan jadi sungkan mau menemui, belum lagi nanti 
dibentak. Ya pokoknya sangar dech kalau mau menghadap. Tapi selama ada 
running class guru selalu berada di ruangnya, jadi mudah ditemui ketika  waktu 
istirahat”. (Ss.W.Nil.29) 

 
 Dari penuturan guru dan siswa perihal penilaian tersebut di atas, dengan 

adanya kelas berjalan menguntungkan bagi siswa dan guru itu sendiri. Kondisi 

yang tidak pernah terjadi sebelumnya akan muncul ketika pembelajaran dengan 

model Kelas berjalan. Dari hasil pengamatan penulis, terjadi suasana yang akrab 

dan bersahaja antara  kedua belah pihak dalam melakukan suatu kegiatan. 

Anggapan guru sangar, susah ditemui atau hal-hal yang menyebabkan keberanian 

siswa terkubur, menjadi cair dan terpecahkan secara alamiah dan membudaya. 

Berdasarkan  data yang diperoleh dari teknik dokumentasi, dalam waktu tertentu 

ternyata perolehan nilai yang dimiliki siswapun beragam jumlah dan jenisnya. 

Hal ini membuktikan bahwa guru memberikan pelayanan yang optimal terhadap 

siswa dalam melakukan kegiatan, dan penilaian juga beragam baik dari segi 

waktu, jenis kegiatan maupun materi yang dilainya. Seperti keterangan kepala 

sekolah ketika ditemui penulis, berikut ini penuturannya: 

“Penilaian itu menjadi otoritas guru mata pelajaran. Dengan cara bagaimana, 
dimana mereka melakukan, materi apa yang ditestkan, dan kapan melakukannya, 
itu kepala sekolah tidak perlu campur tangan terlalu jauh, selama itu efektif dan 
dapat digunakan sebagai alat ukur penguasaan materi,  dibebaskan. Kecuali pada 
ulangan blok terprogram atau ujian semester, tentu saja ada normatiknya. Dengan 
otoritas yang diberikan kepada guru, akan menambah kreatifitas dan kalau siswa 
tidak menyukainya, ya nanti akan dipecahkan bersama siswa. Jadi secara 
psikologis ya akan menambah kedewasaan masing-masing kan?”. (Ks.W.Nil.30) 
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  Teknik penilaian individual sekaligus juga dapat dimafaatkan sebagai 

upaya kegiatan remidial ataupun pengayaan. Kegiatan remidial diperuntukan bagi 

siswa yang belum mencapai ketuntasan materi tertentu, dan kegiatan pengayaan 

diperuntukan bagi siswa yang sudah mencapai ketuntasan untuk mempelajari 

materi selanjutnya yang belum waktunya dibahas, atau mengembangkan materi 

yang bersangkutan  dengan cara mengakses dari sumber lain yang relevan dan 

belum tersentuh dalam pembahasan bersama melalui kegiatan inti. 

  Di dalam kegiatan penilaian ini guru Bahasa Indonesia menggunakan 

kartu penilaian individual yang berfungsi, antara lain: (1) untuk mencatat nilai 

hasil kegiatan siswa (dokumen penilaian proses yang berbasis kelas), (2) untuk 

mencatat jenis kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan nilai, (3) sebagai alat 

kontrol dan komunikasi dengan pihak lain (orang tua). 

  Dari hasil wawancara dan dokumentasi, dalam kegiatan penilaian masih 

ada yang unik dan menarik dalam pembelajaran Bahasa Indonesia ini, yakni 

model pembuatan soal yang digunakan sebagai alat penilaian. Di dalam 

wawancara terhadap guru tersebut mendapatkan keterangan sebagai berikut: 

 ”Setiap penilaian yang memerlukan soal, disamping soal-soal yang telah saya 
siapkan, juga menggunakan teknik pembuatan soal dari siswa sendiri. Hal ini 
saya lakukan dengan tujuan agar siswa berlatih cara membuat soal atau 
pertanyaan yang benar, siswa merasa  dilibatkan dalam menentukan nilai 
temannya,  soal lebih berpariasi, dan untuk menghindari kebosanan. Meskipun ini 
ada kelemahannya, namun paling tidak siswa bersikap aktif dan senang 
melakukan, apalagi dengan trik-trik yang menantang, misalnya bagi siswa yang 
soalnya salah dapat dinyatakan dis atau dianggap salah pada nomor tersebut, 
kemudian siswa yang lain diberikan bonus (dibenarkan) tanpa mengisi 
jawabannya”. (Gr.W.Nil.31) 
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  Adapun dari hasil pengamatan, penulis mengkaji bahwa penilaian yang 

menggunakan soal atau pertanyaan ketika akan menyelenggarakan ulangan, ada 

tiga cara yang digunakan, yaitu:  (1) setiap siswa membuat soal maksimal dua 

butir, untuk dibacakan urut nomor absen secara bergantian yang harus dikerjakan 

oleh seluruh siswa. Dan apabila soalnya sudah dibacakan teman sebelumnya, 

maka mereka dinyatakan dis atau salah pada nomor tersebut dan temannya 

diberikan bonus. Pada teknik ini jika membutuhkan  40 nomor, maka minimal 

ada  40 siswa yang harus membacakan soalnya, (2) setiap siswa membuat 

sejumlah soal, misalnya 20 nomor, yang dikerjakan oleh siswa lain secara acak, 

(3) guru menyiapkan sejumlah soal untuk dikerjakan oleh siswanya.  Selain 

teknik pembuatan soal, masih ada juga yang menarik dilakukan guru Bahasa 

Indonesia, yaitu pendokumentasian nilai. Nilai-nilai siswa setiap melakukan 

kegiatan dicatat oleh siswa sendiri dengan menggunakan kartu penilaian yang 

diparaf oleh guru yang bersangkutan dan orang tua siswa.  Hal ini dituturkan oleh 

guru Bahasa Indonesia sebagai berikut: 

 ”Saya menyediakan kartu penilaian, yang digunakan: satu untuk mencatat semua 
kegiatan siswa yang layak mendapat nilai, dua  untuk mencatat jenis-jenis 
kegiatan yang dilakukan siswa, tiga untuk komunikasi dengan orang tua, karena 
dengan kartu semacam ini, orang tua siswa mengetahui dan dapat memantau 
kegiatan apa yang dilakukan anaknya, empat  lebih transparan dan objektif, lima 
lebih mudah mengontrol tagihan-tagihan yang belum terselesaikan atau sudak 
dilakukan. Dan dengan cara ini siswa tidak lagi menanyakan tentang tagihannya, 
nilainya atau selalu dapat membandingkan dengan temannya”. (Gr.W.Nil.32) 

 
 Masih dalam hal yang sama, juga mendapat komentar dari siswa pada saat 

ditemui, berikut penuturannya: 

 ”Di dalam pelajaran Bahasa Indonesia guruku memberikan kartu nilai, untuk 
mencatat kegiatan dan nilai yang dilakukan dan diperoleh siswa, ini tidak 
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dilakukan oleh guru lain. Dengan kartu ini saya selalu membandingkan kegiatan 
yang saya lakukan dengan teman, kalau yang saya lakukan lebih banyak ya 
tambah PD, tapi kalau ternyata kalah dengan teman ya ingin menghadap guru 
untuk melakukan kegiatan yang mendapat nilai. Jadi kartu ini selalu saya bawa 
jika sewaktu-waktu ingin melakukan kegiatan dan siap melakukan penilaian 
tinggal menghadap, karena gurunya kan selalu ada di ruangnya”. (Ss.W.Nil.33) 

 
 Sebagai pembanding terhadap kebenaran keterangan siswa tersebut, penulis 

mencoba menemui salah seorang guru lain untuk memperoleh penjelasan, berikut 

keterangannya: 

 ”Guru itu mempunyai otoritas untuk menciptakan teknik-teknik yang dapat 
menarik siswanya pak, kalau seperti yang dilakukan oleh guru Bahasa Indonesia, 
terus terang saya belum siap, karena saya lihat terlalu sibuk dan merepotkan. 
Memang di ruang pak Sugeng itu setiap saat selalu banyak siswa yang masuk 
pada saat istirahat, tapi saya tidak tau persis apa kegiatannya”. (Gr.W.Nil.34) 

 
  Dari  pengumpulan data  melalui teknik dokumentasi, dengan mengamati 

kartu kegiatan siswa tersebut tercatat beberapa jenis kegiatan yang sekaligus 

diterakan nilainya, kegiatannya antara lain: (1) melaporkan rangkuman atau 

membuat deskripsi, membuat  puisi, membuat cerita, (2) berpuisi / deklamasi, (3) 

membuat dan mengerjakan TTS (teka teki silang), (4) menyelesaikan tagihan, (5) 

membuat dan mempresentasikan kliping yang telah dibuatnya, dan lain-lain.   

  Penilaian terhadap kegiatan siswa dengan menggunakan kartu penilaian 

tersebut ternyata benar-benar efektif, karena dapat memberikan motivasi dan 

menggugah minat siswa untuk melakukian kegiatan tanpa harus dipanggil oleh 

gurunya, dan bahkan tidak jarang dijumpai penulis ada beberapa siswa ketika 

akan melakukan kegiatan belum kesampaian karena waktu istirahatnya habis 

tampak kecewa, namun karena gurunya juga pandai memberikan penenangan, 

sehingga siswapun tidak patah semangat. Hal ini berlangsung terus menerus dari 



111 

 

awal semester, terlebih lagi ketika menjelang akhir semester. Berikut ini 

penjelasan guru yang bersangkutan tentang kerutinitasannya: 

 ”Setelah siswa tahu yang saya inginkan dan mengerti cara-caranya, biasanya  
tampak mulai aktif sejak minggu ketiga pada semester tersebut. Dan rasanya saya 
semakin kewalahan kalau mau akhir semester, karena banyak siswa yang 
sebelutnya sudah tuntas tagihannya tetapi masih ingin memperbaiki lagi, dan ini 
saya memang memberikan kesempatan dengan harapan nilai siswa dapat 
maksimal. Perhitungan nilainya kan saya mengambil tiga nilai yang tertinggi, 
jadi selama masih ada kesempatan ya mereka ingin memanfaatkan”. 
(Gr.W.Nil.35) 

 
4.3.5 Tindak Lanjut (Pengembangan) 

  Berkaitan dengan kegiatan tindak lanjut dan pengembangan, guru Bahasa 

Indonesia memberikan keterangan ketika wawancara, sebagai berikut: 

 ”Tindak lanjut setelah dilakukan penilaian terhadap siswa, saya kira semua guru 
melakukannya. Mungkin yang berbeda tekniknya saja, misalnya  setelah hasil 
ulangan saya bagikan kepada siswa, mereka tidak usah saya panggil untuk 
menuntaskan atau mau memperkaya, karena mereka punya kartu jadi sudah tahu 
apa yang harus mereka lakukan. Maka ketika selesai ulangan, saya hanya 
menginformasikan keberhasilannya dan maksimal memberitahu dan 
mengingatkan untuk memberikan kesemapatan kepada siswa yang akan 
melakukan tindak lanjut remedi atau pengayaan. Kecuali apabila perlu 
pembahasan ulang terhadap kopetensi yang diteskan tadi  belum mencapai 65% 
ketuntasannya, baru saya memberitahu kapan akan dilakukan pembahasan lagi. 
Dan bagi siswa yang telah dinyatakan tuntas, saya berikan beberapa indikator 
kompetensinya agar dipilih sendiri mana yang akan dilakukan sesuai dengan 
keinginan dan kemampuannya”. (Gr.W.Tl.36) 

 
  Selaras dengan penjelasan guru tersebut, sesuai dengan norma 

pembelajaran bahwa setelah melakukan penilaian, di dalam manajemen 

pembelajaran masih terdapat satu kegiatan lagi yaitu remedial dan pengayaan. 

Kegiatan ini dilakukan setelah guru melakukan penilaian.  Dari hasil yang dapat 

diketahui pada kegiatan  penilaian ini, guru manganalisa tentang keberhasilan, 

dan selanjutnya mengklasifikasikan siswa yang dinyatakan tuntas atau belum 
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tuntas berdasarkan KKM (kreteria ketuntasan minimal). Keberhasilan 

pembelajaran yang dilakukan guru apabila jumlah siswa yang dinyatakan telah 

mencapai ketuntasan minimal 65 %. 

  Berdasarkan hasil analisis penilaian, kegiatan remidi akan dilakukan 

dengan membedakan dua kegiatan, yakni remedial teaching (pengulangan 

pembelajaran) apabila siswa yang mencapai ketuntasan kurang dari 65%, dan 

remedial test (pengulangan test) apabila siswa yang belum mencapai ketuntasan 

kurang dari 35%. 

  Teknik dan langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan kegiatan 

tindak lajut dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, meliputi 

4.3.5.1 Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan keberhasilan siswa setelah 

melakukan penilaian (ulangan harian/ulangan blok/ulangan akhir 

semester) 

4.3.5.2 Menginformasikan kepada siswa tentang ketercapaian keberhasilan dan 

memberitahukan kepada siswa yang belum mencapai KKM 

4.3.5.3 Menginformasikan kepada siswa tentang kegiatan yang dapat dilakukan 

setelah mengetahui nilainya, dan menentukan waktu pelaksanaan kegiatan 

4.3.5.4 Melakukan kegiatan tindak lanjut, dengan cara: (1) membuat jadwal 

kegiatan setiap kelas, (2) membuat format penilaian, (3) melakukan 

pelayanan. 

4.3.5.5 Menganalisa hasil tindak lanjut. 

 Dari hasil pengamatan, terdapat beberapa hal yang unik pada kegiatan 

tersebut yang tidak lazim dilakukan oleh mata pelajaran yang lain, yaitu antara 
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lain: (1) siswa datang secara perorangan tanpa dipanggil atau dicari gurunya, (2) 

siswa dapat memilih dan menentukan jenis materi, maka mereka mempersiapkan 

sarana atau peralatan yang diperlukan, (3) kegiatan siswa dilayani di luar jam 

pelajaran (pada saat istirahat atau setelah selesai pelajaran). Seperti dikemukakan 

oleh seorang siswa tentang kegiatan tindak lanjut yang mereka lakukan, yaitu 

sebagai berikut: 

”Yang biasa dilakukan setelah ulangan pak Sugeng membacakan nilai siswa yang 
tuntas dan belum tuntas. Kemudian yang belum tuntas siswa diperbolehkan 
mengulanginya dengan cara menemui guru di ruangan untuk melakukan 
penilaian, sedangkan yang sudah tuntas dapat melanjutkan materi dengan cara 
presentasi di luar jam pelajaran. maka nilai bahasa Indonesia hampir tidak ada 
yang jelek karena banyak kesempatan untuk memperbaiki nilai-nilai yang 
dianggap kurang”. (Ss.W.Tl.37) 

 
4.4 Pembahasan 

  Manajemen pembelajaran adalah upaya guru dalam merencanakan, 

mengorganisasikan, dan melaksanakan proses pembelajaran yang bertindak 

sebagai fasilitator, serta mengevaluasi hasil pembelajaran.  

  Tugas guru dalam pembelajaran di kelas, wajib melaksanakan lima 

macam kegiatan, yakni: (1) membuat perencanaan pembelajaran, (2) 

melaksanakan pembelajaran, (3) melaksanakan evaluasi, (4) menganalisa hasil 

evaluasi, dan (5) melaksanakan pengayaan. 

  Berdasarkan fokus penelitian tentang manajemen pembelajaran kelas 

berjalan  mata pelajaran Bahasa Indonesia, pada pembahasan ini  berturut-turut 

akan dijabarkan  secara rinci mengenai kegiatan sebagai berikut: 
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4.4.1 Perencanaan Pembelajaran 

  Seperti diterangkan pada bagian paparan hasil penelitian, bahwa 

perencanaan  dan persiapan merupakan kegiatan manajemen pembelajaran yang 

harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan selanjutnya. Jika pembelajaran 

direncanakan dan dipersiapkan dengan baik, maka dalam proses selanjutnya  

akan  mudah mengikuti alur atau urutan kegiatan seperti yang direncanakan 

tersebut. Oleh karena itu perencanaan yang baik  merupakan skenario yang dapat 

digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Di 

dalam  menjalankan tugas profesionalnya guru sebagai pihak yang paling 

menentukan dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan proses pembelajaran, 

maka baik atau tidaknya pelaksanaan pembelajaran, akan sangat tergantung 

kepada kesiapan guru dalam merencanakan program pembelajaran sekaligus 

mampu melaksanakan dalam bentuk pongelolaan kegiatan pembelajaran di kelas.  

 Berdasarkan  paparan data dalam penelitian ini, bahwa guru pengampu 

mata pelajaran Bahasa Indonesia telah melakukan dan membuat perencanaan dan 

persiapan mengajar dengan baik, yaitu melalui perencanaan administrasi, seperti   

(1) menyusun silabus, (2) menyusun RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran), 

(3)membuat format penilaian, (4) menyusun jadwal kegiatan di luar jam 

pelajaran untuk remidial dan pengayaan, serta melakukan perencanaan teknis, 

misalnya (1) pengaturan tempat duduk yang sesuai dengan kebutuhan 

pembelajaran, (2) meyiapkan media yang diperlukan, (3) membagi kelompok 

belajar, dan (4) mengatur kegiatan pembelajaran. 
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 Sebagai realisasi dari perencanaan tersebut guru bahasa Indonesia 

melakukan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut: 

4.4.1.1 Guru memilih materi yang akan dibahas bersama siswa,  dan 

mengembangkan materi tersebut guna memudahkan pemahaman siswa, 

dengan cara  menyebutkan sejumlah indikator yang telah dirumuskan di 

dalam silabus atau RPP, sehingga siswa mengetahui target materi yang 

harus dikuasainya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari 

mengembangnya dalam pembahasan materi dan untuk membatasi  

penguasaannya. Rumusan silabus dan RPP yang digunakan pedoman 

pembelajaran bahasa Indonesia disusun sendiri oleh guru yang 

bersangkutan dan tidak menggantungkan pada rumusan yang disusun di 

dalam MGMP. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi yang akan 

dicapai benar-benar disesuaikan pada kondisi dan kemampuan 

sumberdaya siswa dan peralatan yang tersedia, dan segala sesuatu yang 

dilakukan guru tersebut menunjukkan otoritas penuh dalam pengelolaan 

pembelajaran. 

4.4.1.2 Guru memberitahukan sarana atau media dan cara penggunaannya dalam 

pembelajaran.  

 Di dalam pelajaran Bahasa Indonesia sarana atau media yang digunakan 

untuk mencapai ketuntasan setiap kompetensi berbeda-beda, misalnya: 

aspek mendengarkan menggunakan tape recorder, aspek membaca 

menggunakan buku-buku bacaan dan lain sebagainya.  Mengingat hal 

tersebut, maka siswa perlu diberikan pemahaman tentang agenda 
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pembahasan materi untuk menguasai aspek tertentu, yang dimungkinkan 

siswa dapat mempersiapkan media-media yang diperlukan dari rumah 

masing-masing, dengan demikian akan semakin mempermudah dan 

memperlancar jalannya kegiatan pembelajaran. Kelengkapan alat-alat 

yang diperlukan di dalam pembelajaran yang selalu berganti-ganti, 

sebenarnya bukan karena banyaknya peralatan yang dimiliki di ruang 

bahasa Indonesia, tetapi karena  guru tersebut memberdayakan siswanya 

untuk menyediakan sendiri peralatan yang dibutuhkan. Oleh karena itu 

siswapun tidak akan bosan dan peralatanpun tampak begitu lengkap. 

4.4.1.3 Guru menentukan aspek-aspek yang akan dinilai dan memberitahukan 

target yang akan dicapai. 

 Ada empat aspek yang dinilai dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, 

yakni: mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Untuk mencapai  

ketuntasan pada kompetensi itu, guru bahasa Indonesia menentukan 

kreteria ketuntasan minimal (KKM) 65 pada setiap aspeknya.  Hal 

tersebut dijelaskan kepada siswa, dengan maksud agar siswa  memiliki 

pemahaman untuk mencapai nilai diatas KKM dengan memperhatikan 

setiap aspeknya, tanpa mengabaikan aspek yang lain.  

4.4.1.4 Guru memberitahukan sumber belajar dan buku referensi yang dapat 

digunakan siswa. 

 Sumber belajar dan buku referensi merupakan faktor yang mendukung 

keberhasilan penguasanaan materi pelajaran. Perlunya siswa diberitahu 

hal tersebut dengan tujuan agar siswa  semakin mudah menemukan dan 
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mencari sumber-sumber yang diperlukan sesuai dengan materi yang 

dibahasnya. Buku-buku bacaan yang dimaksud sebenarnya selain siswa 

memiliki buku pegangan, juga disediakan di perpustakaan ruang mata 

pelajaran atau perpustakaan sekolah. Walaupun demikian guru tetap 

memberitahukan agar siswa tidak merasa kesulitan dan menjadi beban 

untuk mendapatkan buku-buku sumber yang diperlukan. Di satu sisi, 

mencari dan menemukan buku-buku sumber tersebut juga dapat 

dimanfaatkan guru bahasa Indonesia sebagai bentuk tugas kepada siswa 

agar semakin sering dan terbiasa melakukan kegiatan perpustakaan.  

4.4.1.5 Guru memberikan tugas sebagai persiapan siswa sebelum pembelajaran. 

Pada setiap akan melaksanakan pembelajaran tatap muka, siswa 

melakukan persiapan dari rumah  yang juga merupakan bagian dari 

perencanaan. Hal ini dilakukan dengan maksud, agar siswa memiliki 

kesiapan dan apabila guru memberitahukan sebelumnya, maka siswa akan 

terbiasa dan menjadi karakterisitik pada mata pelajaran Bahasa 

Indionesia. Tugas yang diberikan kepada siswa ketika akan mengikuti 

pembelajaran ini, tidaklah semata-mata tugas atau pekerjaan rumah (PR), 

tetapi hanya untuk mengetahui kesiapan siswa. Jadi kegiatannya dapat 

berupa, melaporkan rangkuman yang dibuatnya, mendiskrepsikan 

indikator tertentu, berpuisi, dan lain sebagainya. 

 Kegiatan perencanaan pembelajaran Bahasa Indonesia melalui langkah-

langkah tersebut, dengan berlakunya pembelajaran kelas berjalan, sangat 

mendukung  kelancaran proses pembelajaran, misalnya: dengan  kesiapan guru 
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yang selalu berada di ruang kelas, memungkinkan siswa tidak berani masuk 

ruang kelas ketika tidak memiliki persiapan tertentu, meskipun guru tidak 

melarangnya, namun seperti sudah menjadi tradisi pada mata pelajaran tersebut. 

Keunikan lain yang ada pada mata pelajaran bahasa Indonesia, adalah dengan 

digunakannya kartu penilaian kegiatan siswa. Kartu tersebut  memuat empat 

macam aspek kegiatan yang harus dinilai, dan pencapaiannya dapat dilakukan 

secara individu dalam waktu yang berbeda-beda. Sehingga setiap siswa dapat 

melakukan dan memilih aspek mana yang akan dituntaskan terlebih dahulu akan 

tergantung pada kesiapan dan kemauannya.  

Sebagai guru yang profesional, guru Bahasa Indonesia mampu 

mengembangkan persiapan yang baik, logis, dan sistematis, karena hal tersebut 

merupakan tuntutan dalam proses pembelajaran dan merupakan bentuk 

pertanggungjawaban. Persiapan mengajar yang dikembangkan  guru memiliki 

makna yang cukup mendalam, bukan hanya sekedar rutinitas dan pelengkap 

administratif, tetapi merupakan cerminan dari pola pikir, sikap, dan keyakinan 

profesional guru mengenai apa yang terbaik untuk peserta didiknya. Oleh karena 

itu, guru harus memiliki persiapan mengajar yang matang sebelum melaksanakan 

pembelajaran, baik secara tertulis (administrasi), maupun tidak tertulis (teknis). 

4.4.2 Pengorganisasian Pembelajaran 

  Bagian yang tidak terlupakan dalam manajemen pembelajaran Bahasa 

Indonesia adalah kegiatan pengorganisasian, yaitu kegiatan untuk mengatur 

pemberdayaan semua sumberdaya yang ada baik manusia maupun 
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pendukungnya. Di dalam kegiatan pengorganisasian ini guru bahasa Indonesia 

melakukan beberapa hal seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu:  

4.4.2.1 Mengidentifikasi materi pelajaran yang akan dibahas kedalam indikator-

indikator yang harus dikuasai siswa. 

 Seperti dijelaskan pada langkah pertama perencanaan, bahwa sebelum 

melakukan pembahasan materi pelajaran perlu kiranya menentukan 

indikator yang akan dikuasai siswa. Maka di dalam pengorganisasian ini 

mengidentifikasi materi yang dirumuskan ke dalam bentuk indikator 

merupakan langkah awal pengorganisasian  untuk menentukan jenis 

materi apa yang akan digarap atau dikerjakan.  

 Di dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, terdapat  empat aspek yang 

dinilai, yakni: mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Dengan 

demikian hasil identifikasi materi disesuaikan dan dikelompokkan 

berdasarkan aspek-aspek yang harus dikuasai.  

 Dalam hal ini guru mata pelajaran Bahasa Indonesia melakukan 

pengidentifikasian dengan baik seperti yang dijabarkan di dalam silabus 

maupun RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran) yang dibuat oleh guru 

itu sendiri tanpa harus sama dengan rumusan yang dibuat bersama dengan 

guru-guru pada kegiatan MGMP. 

4.4.2.2 Membagi kelompok siswa untuk bertanggung jawab terhadap 

pembahasan materi pelajaran yang sesuai dengan indikator-indikator yang 

dibebankan. 
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 Setelah ditentukan materi yang akan dikerjakan atau digarap, langkah 

berikutnya menentukan siapa yang akan bertanggung jawab. Dalam hal 

ini guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok yang harus 

bertanggung jawab terhadap pembahasan materi melalui indikator-

indikator yang telah ditentukan. Sejumlah indikator yang telah 

dirumuskan dibagi secara merata kepada kelompok  siswa, maka setiap 

kelompok akan melakukan pembahasan dengan cara 

mempresentasikannya atau melakukan kegiatan di depan kelas sesuai 

dengan urutan jadwal yang ditentukan. 

 Pemberdayaan siswa melalui tanggung jawab ini sangat efektif, karena 

pembelajaran benar-benar digerakkan oleh siswa dan menempatkan siswa 

sebagai subjek dalam pembelajaran, sehingga metode dan strateginyapun 

lebih bervariasi.  

 Dari pengamatan penulis, pembelajaran seperti ini jarang dan bahkan 

belum ditemui, karena setiap pembelajaran pada umumnya yang terjadi di 

ruang-ruang mata pelajaran lain kebetulan selalu guru yang sedang 

menerangkan. 

4.4.2.3 Menentukan seorang siswa yang bertanggung jawab atas terlaksananya 

dan keberhasilan kegiatan. 

 Setiap kelompok perlu ditentukan, siapa yang harus bertanggung jawab 

sejak dari persiapan, pelaksanaan  sampai dengan  membuat laporan 

pelaksanaan kegiatan. Dengan ditentukannya seorang siswa yang 

bertanggung jawab ini akan mempermudah  koordianasi dan konsolidasi 
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pada saat persiapan dan pelaporannya, sehingga jika ada hal-hal yang 

mungkin kurang tepat atau kurang sesuai dengan harapan, cukup memberi 

tahu atau memperingatkan kepada penanggung jawabnya saja. Selain itu, 

dengan adanya penanggung jawab dimaksudkan untuk melatih 

kemandirian siswa yang tidak harus bergantung kepada guru di dalam 

proses pembelajaran. Oleh karena itu pengorganisasian ini dirasa sangat 

penting, karena selain melatih kemandirian dan tanggung jawab siswa, 

juga menempatkan siswa sebagai subjek dalam pembelajaran, sedangkan 

guru ditempatkan sebagai fasilitator, yang di dalam proses pembelajaran 

dapat berkolaborasi dengan siswa. 

4.4.2.4 Menetukan alat atau sarana pelajaran yang dapat dipergunakan. 

 Sebagai faktor pendukung keberhasilan di dalam proses pembelajaran, 

memilih dan menentukan alat atau sarana pembelajaran sangat penting, 

karena  untuk  mempermudah  siswa menguasai materi yang dibahasnya 

memerlukan  sarana, maka  diperlukan ketepatan dalam pemilihan dan 

menentukan sarana yang  dapat mendukung ketercapaian ketuntasan 

materi pelajaran. Pemilihan sarana yang dilakukan guru bahasa Indonesia 

sudah cukup baik, karena  memenuhi aspek-aspek yang akan dinilai, 

misalnya: tape recorder yang dilengkapi dengan mikenya untuk aspek 

mendengarkan dan berbicara, TV untuk aspek menyimak, buku-buku 

bacaan untuk aspek membaca, dan sebagainya. Dengan adanya beberapa 

sarana pelajaran ini memberikan gambaran bahwa di dalam proses 

pembelajaran  telah menerapkan beberapa metode mengajar  secara 
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bervariasi, sehingga kejenuhan siswa dalam mengikuti pembelajaran  

mudah teratasi. 

 Mengingat keterbatasan sarana yang disediakan sekolah, guru mata 

pelajaran ini memiliki cara yang menggelitik untuk pengadaannya, yaitu 

dengan cara memberikan bonus nilai bagi kelompok yang meyediakan 

atau membawa perlengkapan sendiri sesuai dengan keperluan 

kegiatannya. Ketepatan memilih sarana atau alat peraga pembelajaran, 

akan mendapat bonus nilai lebih banyak, sehingga siswapun aktif 

konsultasi tentang peralatan yang akan disediakan. 

4.4.2.5 Mengatur dan menentukan jadwal  setiap kelompok yang akan melakukan  

kegiatan untuk membahas materi yang menjadi tanggung jawabnya.  

 Untuk mencapai ketuntasan dari seluruh indikator yang ditargetkan dalam 

waktu tertentu, perlu mengatur jadwal secara tepat. Oleh karena itu setiap 

kelompok yang akan melakukan kegiatannya juga harus memahami 

kapan  kegiatannya akan dilaksanakan.  Di dalam pembahasan materi 

seyogyanya dilakukan dengan urutan dari yang mudah menuju hal-hal 

yang sulit. Oleh karena itu menentukan dan mengatur jadwalpun tidak 

boleh tumpang tindih yang justru akan menimbulkan kesulitan siswa 

dalam menguasai materi pelajaran. Seperti yang dilakukan guru bahasa 

Indonesia, pengaturan jadwal kegiatan terlihat urut dan sistematis, 

sehingga siswa tidak mengalami kesulitan atau kebingungan mengenai 

materi apa dan kapan melaksanakan kegiatannya. Hal ini membuktikan 

bahwa di dalam pembelajaran mata pelajaran tersebut telah membiasakan 
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diri bekerja secara sistematis dengan perencanaan yang matang. Oleh 

karena itu perkiraan waktu yang digunakan untuk kegiatan lain, misalnya 

kegiatan evaluasi, dapat dilakukan secara tepat. Sepanjang penulis 

melakukan pengamatan selama penelitian,  kegiatan pembelajaran bahasa 

Indonesia tampak tidak selalu tergantung kepada gurunya, misalnya pada 

saat guru ada tugas meninggalkan pelajaran, siswa sudah dapat 

melakukan pembelajaran sesuai dengan agenda yang telah ditentukan. 

Keuntungan lain dari model ini,  adalah siswa mengetahui kegiatan yang 

akan dilakukan, sehingga sebagian besar siswa tampak siap mengikuti 

pembelajaran.   

4.4.2.6 Mengatur dan menentukan kewenangan setiap kelompok pada saat 

melakukan (memimpin) kegiatan pembelajaran  

 Setiap kelompok yang melakukan kegiatannya, ternyata tidak hanya 

melakukan tanggung jawabnya saja, melainkan juga memiliki 

kewenangan untuk menciptakan suasana pembelajaran lebih hidup dan 

aktif yang dapat diikuti oleh seluruh temannya. Misalnya  pada saat 

melakukan presentasi ada temannya yang kurang memperhatikan atau 

sedang bicara/ramai sendiri, tanpa ragu-ragu mereka melemparkan 

pertanyaan atau teguran kepadanya, dan bahkan mereka secara sengaja 

menyiapkan beberapa soal atau pertanyaan yang disampaikan kepada 

temannya sebelum melakukan presentasi sebagai pendahuluan. Suasana 

yang variatif ini penulis rasa  tidak selalu dapat dilakukan oleh guru 

sendiri dalam pembelajaran. Seperti dalam pembelajaran bahasa 
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Indonesia, aktivitas gurunya tidak terlalu banyak,  karena  beberapa kali 

pertemuan ketika penulis melakukan pengamatan setiap kelompok siswa 

sudah kelihatan siap akan melakukan kegiatannya masing-masing, dan 

kadang-kadang kelihatan tidak sabar menunggu gilirannya. Oleh karena 

itu mengenai kewenangan yang dimaksudkan dalam kegiatan ini perlu 

dipahami oleh siswa, agar pada saat melakukan kegiatannya  tidak tampak 

kaku yang dapat menimbulkan kejenuhan siswa.  

4.4.2.7 Mengatur dan menentukan hak-hak siswa pada saat mengikuti 

pembahasan materi pelajaran. 

Selain kewenangan bagi kelompok siswa yang melakukan kegiatan 

pembahasan materi, bagi siswa lainnya juga diberi hak-hak yang 

memungkinkan mereka ikut aktif berpartisipasi dalam pembelajaran,  

misalnya bertanya, menanggapi, mempermasalahkan dan sebagainya. 

Keantusiasan siswa ini karena adanya suatu rangsangan penghargaan 

berupa  bonus nilai (poin kreatifitas) yang dapat digunakan untuk 

menambah nilai yang telah mereka dapatkan. Bonus nilai dalam bentuk 

poin ini ternyata memberikan dorongan yang mampu mengaktifkan siswa 

dalam pembelajaran, sehingga dapat dikatakan bahwa di dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia ini benar-benar menerapkan penilaian 

proses yang berbasis kelas. 

 Kegiatan pengorganisasian yang dilakukan oleh guru mata pelajaran 

Bahasa Indonesia ini merupakan perilaku dalam rangka pemberdayaan potensi 

peserta didik dalam pembelajaran. Dengan pengorganisasi inilah siswa merasa 
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memiliki peranan yang besar, sehingga secara moral peserta didik juga memiliki 

tanggung jawab terhadap keberhasilan pembelajaran. Seperti penuturan guru 

bahasa Indonesia, bahwa siswa diposisikan sebagai pusat dan subjek dalam 

pembelajaran. Maka dengan pengorganisasian yang jelas dan mudah dilakukan 

siswa, pembelajaran akan bermakna bagi siswa dan ketuntasan materipun dengan 

mudah tercapai.    

4.4.3 Pelaksanaan Pembelajaran 

  Pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang kompleks, karena 

melibatkan aspek pedagogis, psikologis, dan didaktis secara bersama-sama. 

Aspek pedagogis menunjuk pada kenyataan bahwa pembelajaran berlangsung 

dalam suatu lingkungan pendidikan. disinilah peran guru untuk mendampingi  

peserta didik mencapai kesuksesan belajar atau penguasaan sejumlah kompetensi 

tertentu. Kompetensi merupakan kemampuan yang harus dimiliki pembelajar 

sesuai dengan tingkatan tertentu. Aspek psikologis menunjuk pada kenyataan 

bahwa peserta didik pada umumnya memiliki perkembangan yang berbeda-beda, 

sehingga  menuntut pelayanan materi dan kesempatan yang berbeda pula. Selain 

itu aspek psikologis juga menunjuk pada proses belajar itu sendiri yang harus 

bervariasi, seperti belajar kemampuan motorik, belajar konsep, belajar sikap, dan 

seterusnya (Gagne, 1970).  Berdasarkan hal tersebut guru harus mampu 

menciptakan suatu pembelajaran yang efektif  dan bermakna. Dalam 

pembelajaran yang efektif dan bermakna, peserta didik harus dilibatkan secara 

aktif, karena mereka adalah sebagai pusat dari kegiatan pembelajaran dan 

pembentukan kompetensi. Melalui pembelajaran semacam itu kompetensi dapat 
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diterima dan tersimpan dengan baik karena masuk otak dan membentuk 

kepribadian melalui proses. (Mulyasa, 2005). 

  Pembelajaran bahasa Indonesia dengan model Kelas berjalan 

dilaksanakan di dalam ruang kelas yang memiliki ciri-ciri  mencerminkan 

kebahasaindonesiaan, seperti penataan meja/kursi, tape recorder, kaset-kaset 

puisi dan cerita, puisi-puisi yang di pajang dipapan, buku-buku bacaan/cerita, 

gambar tokoh-tokoh sastra, dan lain-lain. Dengan situasi semacam ini secara 

kejiwaan menuntun siswa diajak berbuat sesuatu yang sesuai dengan kondisi 

yang ada. Pelaksanaan pembelajaran yang sebelumnya didahului dan dipengaruhi 

oleh suasana kebahasaindonesiaan itu, membangkitkan semangat dan dorongan 

kepada siswa untuk melakukan pembelajaran secara efektif.  

  Pembelajaran bahasa Indonesia meskipun hanya menempati satu ruang 

mata pelajaran, namun ruang tersebut ditata  yang berfungsi sebagai perpustakaan 

mata pelajaran dan laboratorium bahasa secara sederhana, meskipun demikian 

pada saat yang diperlukan pembelajaran bahasa Indonesia juga dilaksanakan di 

dalam ruang khusus laboratorium bahasa. 

  Seperti diungkapkan pada bagian pengorganisasin pembelajaran, bahwa 

untuk melaksanakan pembelajaran ini siswa telah dibagi menjadi beberapa 

kelompok  yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pembahasan 

terhadap materi yang telah ditentukan.  Dengan demikian setiap kelompok 

memimpin pembahasan dengan cara mempresentasikan permasalahannya, 

dengan urutan kegiatannya sebagai berikut: 

 



127 

 

4.4.3.1 Kegiatan Pendahuluan 

Seperti diungkapkan di dalam paparan data, bahwa pelaksanaan 

pembelajaran bahasa Indonesia di dahului dengan mengadakan pree test, dengan 

tujuan untuk mengetahui kesiapan siswa serta  sejauh mana siswa mengetahui 

tentang materi yang akan dibahas. Dengan berbagai kesiapan siswa yang 

berbeda-beda, guru dapat memetakan materi yang sudah dikuasai atau belum 

dikuasai oleh siswa, dengan demikian guru akan dengan mudah mengambil 

langkah yang lebih tepat dalam pelaksanaan pembelajaran. Cara yang digunakan 

dalam mengadakan test pendahuluan ini, adalah siswa berjajar antri satu persatu 

di luar ruangan untuk melaporkan  (diskrepsi) tentang sesuatu hal yang telah 

dipersiapkan dari rumah. Setelah mereka melakukan test pendahuluan secara 

bergantian masuk ruang untuk melakukan kegiatan berikutnya seperti yang telah 

dipersiapkan oleh gurunya menurut agenda yang disepakati bersama.  

Kegiatan pendahuluan  yang dilaksanakan sekitar sepuluh menit ini 

memiliki pengaruh besar terhadap proses pembelajaran selanjutnya, karena 

dengan cara ini guru akan mengetahui kompetensi yang telah dikuasai oleh siswa 

apabila  sebagian besar siswa menyebutkan materi yang sama dan disampaikan 

dengan benar. Namun apabila hanya sebagian kecil siswa menyebutkannya dan 

apalagi kurang tepat, maka guru dapat mengambil kesimpulan bahwa pada 

bagian kompetensi tertentu belum dikuasai siswa dan perlu diulangi atau dibahas 

kembali.  

Kegiatan ini lebih menarik lagi karena setiap siswa yang mendiskrepsikan 

salah satu hal (kompetensi) secara benar, mendapat penghargaan (reward) berupa 
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poin yang bermanfaat untuk menambah nilai pada aspek tertentu sesuai dengan 

kegiatannya. Jadi siswa tidak merasa keberatan dan selalu mengharapkan 

diadakannya kegiatan pendahuluan yang berupa pree test. 

Sesuai dengan norma dalam pembelajaran, bahwa kegiatan pendahuluan 

harus dilakukan oleh guru ketika akan memasuki kegiatan inti pembelajaran. 

Oleh karena itu kegiatan yang dilakukan guru bahasa Indonesia ini secara 

normatif telah memenuhi aturan dan melaksanakan tugas profesionalnya dengan 

baik. Maka dengan adanya Kelas berjalan  dimana guru selalu siap berada di 

ruangnya, secara moral menuntut siswa sebelum masuk ruang  tersebut selalu 

mempersiapkan diri dan meyakinkan bahwa dirinya telah siap melakukan 

pembelajaran di ruang mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

4.4.3.2 Kegiatan Inti 

   Yang dimaksud kegiatan inti adalah  melakukan kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan agenda atau jadwal yang telah ditentukan atau direncanakan. yaitu 

pembahasan materi yang dilakukan oleh kelompok siswa dengan cara presentasi 

di depan kelas, sedangkan siswa lainnya melakukan kegiatan diantaranya 

mencatat, bertanya, menanggapi dan lain sebagainya. Peranan guru pada kegiatan 

ini, adalah membuat rumusan dan menyempurnakan materi untuk dijadikan 

catatan siswa. Di dalam kegiatan ini presentator dapat berkolaborasi dengan guru 

sehingga akan menambah kelengkapan dan kesempurnaan materi yang 

dibahasnya. Di dalam satu kali pertemuan (2 X 40 menit), presentasi  dapat 

dilakukan oleh lebih dari satu kelompok yang disesuaikan dengan kebutuhan 

seberapa banyak atau jauh siswa sudah memahami materi yang dibahasnya. 
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Di dalam satu kali pertemuan kegiatan inti yang berlangsung sekitar  

enam puluh menit (60’), metode pembelajaran yang diterapkan secara bervariasi, 

misalnya metode ceramah digunakan pada saat menjelaskan materi dengan cara 

presentasi, metode tanya jawab digunakan pada saat-saat tertentu ketika 

berlangsung presentasi, dan sebagainya.   

Ketika penulis melakukan pengamatan yang sesuai dengan penjelasan 

guru bahasa Indonesia, bahwa di dalam kegiatan pembelajaran tampak aktif. Hal 

ini menunjukkan suatu keberhasilan pengelolaan kelas oleh guru yang 

bersangkutan. Oleh karena  itu penulis dapat mengambil kesimpulan  bahwa 

keberhasilan pembelajaran tersebut sangat tergantung pada bagaimana guru 

mampu memberdayakan siswa dalam pembelajaran yang didukung oleh 

pengelolaan dan  situasi ruang kelas yang menjadi otoritas guru yang 

bersangkutan, karena kesenangan dan kepuasan guru mengatur dan menentukan 

kondisi ruang kelas secara moral akan mempengaruhi dan berdampak pada 

keantusiasan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.  

Ada beberapa hal yang perlu mendapat catatan menarik di dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia dengan model Kelas berjalan, yaitu: (1) di dalam 

pembahasan materi/kompetensi tertentu,   meja/kursi dan media yang diperlukan  

ditata dalam kondisi yang sama untuk beberapa kelas, (2) dalam kondisi dan 

fasilitas yang sama, guru lebih mudah  membandingkan perbedaan antara kelas 

satu dengan kelas yang lain, (3) guru lebih praktis dan efisien memberikan 

perintah atau komando kepada siswa untuk melakukan suatu kegiatan yang sama  

dengan  siswa kelas sebelumnya, (4) siswa memiliki catatan materi tanpa 
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diperintah dan tanpa didiktekan guru, (5) hasil catatan materi yang dilakukan 

siswa setiap akhir pembelajaran dimintakan tanda tangan kepada gurunya, (6) 

catatan materi yang dimiliki siswa beragam, (7) siswa selalu menanyakan kepada 

guru tentang agenda kegiatan yang akan dilakukan pada pertemuan yang akan 

datang, sebelum meninggalkan atau keluar ruangan. 

4.4.3.3 Kegiatan Penutup 

  Pelaksanaan pembelajaran pada kegiatan penutup ini seperti dijelaskan 

pada bagian paparan data dilakukan dengan mengambil kesimpulan dan evaluasi. 

Kegiatan ini berlangsung kurang lebih sepuluh menit, dengan memberikan 

evaluasi tentang kegiatan yang dilakukan.  

 Sesuai dengan norma pembelajaran, kegiatan penutup ini dilakukan dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia sudah baik, termasuk kegiatan lain yang tidak 

lazim dilakukan oleh pembelajaran pada mata pelajaran lainnya, misalnya 

sebelum siswa ke luar ruangan meminta tanda tangan guru pada buku catatan 

materi yang telah dibuatnya ketika temannya melakukan presentasi. Hal ini 

dilakukan oleh sebagian besar siswa, karena bagi siswa yang merasa catatannya 

tidak banyak, mereka tidak meminta tanda tangan dan gurunyapun tidak 

menegurnya. Menurut pengamatan penulis dengan kelonggaran yang diberikan 

guru tersebut tidak akan membebani siswa, namun  justru siswa merasa rugi 

ketika selesai pelajaran buku catatannya tidak ada tanda tangannya guru yang 

bersangkutan. Hal ini pernah dituturkan oleh salah seorang siswa ketika ditemui 

penulis, berikut penuturannya: 
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”saya tadi malas mendengarkan presentasi, jadi catatan saya nggak banyak. 
Biasanya kalau catatanya dianggap pak Sugeng kurang layak, beliau nggak mau 
tanda tangan. Ya sebetulnya rugi sih, karena setiap tanda tangan itu mendapat 
satu poin, tapi  biasanya catatan  saya banyak kok, ini lagi nggak mut aja”.  

 
Berdasarkan penuturan siswa tersebut di atas dapat penulis simpulkan bahwa 

pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia menggunakan konsep 

kemandirian belajar, sehingga pada saat-saat tertentu terdapat siswa yang kurang 

eksis dan kurang optimal mengikuti pembelajaran, selama dalam proses 

pembelajaran bersikap tertib gurupun tidak memaksa dan tidak  memberi 

tekanan. 

4.4.4 Penilaian Pembelajaran 

 Berdasarkan data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data baik 

melalui wawancara, pengamatan, maupun dokumentasi, penilaian dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia tergolong unik dan memiliki keistimewaan 

tersendiri. Hal ini membuktikan bahwa mata pelajaran tersebut benar-benar 

menggunakan otoritasnya dalam pembelajaran, dan penulis dapat memberikan 

kesimpulan bahwa pembelajaran tersebut didukung dengan diterapkannya model 

pembelajaran Kelas berjalan. Karena tanpa model kelas berjalan, otoritas guru 

dalam pembelajaran terdapat keterbatasan dan permasalahan yang sulit 

dipecahkan. Keunikan dalam melakukan penilaian pembelajaran Bahasa 

Indonesia, diantaranya adalah: (1) menggunakan kartu penilaian yang dimiliki 

oleh setiap siswa untuk mencatat setiap kegiatan dalam proses pembelajaran, (2) 

kegiatan yang memperoleh  nilai setiap siswa berbeda-beda yang menunjukan 

kemampuan dan kesiapan siswa yang bersangkutan, (3) setiap menyelenggaran 
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ulangan (blok atau harian) menggunakan pola pembuatan soal yang berbeda-

beda, yakni dibuat oleh siswa ataupun dari guru, (4) menggunakan teknik 

ulangan yang bervariasi, yakni test mandiri, speed test (menggunakan komputer), 

maupun model acak, (5) dalam menyelesaikan tagihan siswa melaksanakan 

secara individual di luar jam pelajaran (waktu istirahat atau setelah pelajaran), (6) 

pada akhir masa penilaian, siswa diberikan hak untuk menghitung nilainya 

sendiri yang kemudian disertahkan kepada guru untuk didata kedalam leger nilai 

secara kolektif. 

 Mencermati hal-hal sebagai contoh diatas, merupakan bukti dan bentuk 

keotoritasan guru untuk mengembangkan kreatifitasnya dalam pembelajaran 

khususnya kegiatan penilaian, yang tidak terjadi atau belum dilaksanakan oleh 

guru mata pelajaran lain, kecuali itu cara penilaian semacam ini memiliki 

keobjektifitasan yang sangat tinggi, sehingga berapapun nilai yang diperoleh oleh 

siswa dapat dijamin tidak ada rekayasa atau manipulasi nilai yang dilakukan oleh 

guru. 

 Dengan adanya model pembelajaran dimana setiap mata pelajaran 

menempati satu ruang secara permanen, mendukung sekali terhadap guru 

mewujudkan pembelajaran yang benar-benar efektif dan efisien. Contoh: dengan 

disediakannya perangkat komputer di ruang pelajaran tersebut, ketika akan 

mengadakan speed test guru memprogram sekali untuk keperluan  beberapa kelas 

yang dapat digunakan minimal selama satu minggu untuk satu kali pertemuan 

pada setiap kelasnya. Hal ini apabila dilakukan pada kelas konvensional akan 
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mengalami kesulitan, karena pada satu hari di dalam satu ruang dipergunakan 

untuk pembelajaran beberapa mata pelajaran. 

 
4.4.5 Tindak Lanjut (Pengembangan) 

  Dari penjelasan yang diperoleh guru Bahasa Indonesia ketika dilakukan 

wawancara, bahwa kegiatan yang perlu dilakukan setelah mengadakan ulangan 

atau penilaian adalah tindak lanjut yang berupa remidi atau pengayaan, jadi pada 

prinsipnya meskipun dengan waktu yang berbeda-beda siswa dituntut dapat 

mencapai ketuntasan, dan memberikan kesempatan kepada siswa yang akan 

memperdalam atau mempelajari kompetensi lebih cepat dari yang lainnya. 

  Pada umumnya kegiatan remedi dilakanakan secara bersama-sama oleh 

banyak siswa dan bahkan bersama kelas lain, tetapi pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia selama penulis melakukan penelitian belum pernah menjumpai hal 

tersebut, karena kegiatan remedi dilaksanakan secara individual di luar jam 

pelajaran. Kecuali remedial teching (pembelajaran kembali) terhadap kompetensi 

yang ketuntansannya belum mencapai 65%, yang perlu dilaksanakan secara 

klasikal dan diikuti oleh semua siswa yang dinyatakan belum tuntas mencapai 

KKM. 

  Berdasarkan data yang diperoleh dari teknik dokumentasi, pelaksanaan 

kegiatan tindak lanjut yang berupa remedi atau pengayaan ini memiliki bukti-

bukti fisik sebagai instrumennya. Dengan demikian penulis menyimpulkan 

bahwa kegiatan ini dilaksanakan secara efektif dan efisien di dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia. 
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  Dengan  model ruang mata pelajaran sangat mendukung pelaksanaan 

kegiatan tindak lanjut, karena guru yang selalu berada dan siap di dalam 

ruangannya  mempermudah siswa untuk menemui dan melaksanakan kegiatan 

yang dikehendaki. Dengan demikian  gurupun tidak mengalami kesulitan untuk 

memanggil siswa yang perlu melakukan remedi, karena siswa akan datang 

dengan sendirinya sesuai dengan kesiapan  yang dimiliki. 

 Seperti dipaparkan dalam data pengamatan, bahwa didalam kegiatan 

tindak lanjut memiliki keunikan, diantaranya: (1) siswa datang secara perorangan 

tanpa dipanggil atau dicari gurunya, (2) siswa dapat memilih dan menentukan 

jenis materi, maka mereka mempersiapkan sarana atau peralatan yang diperlukan, 

(3) kegiatan siswa dilayani di luar jam pelajaran (pada saat istirahat atau setelah 

selesai pelajaran). 

 Paradigma yang akan dibangun dalam kegiatan ini, adalah  

membangkitkan kesadaran siswa sebagai subjek belajar, terhadap kekurangan 

dan kelebihannya. Oleh karena itu siswa akan mengetahui tentang apa yang harus 

dilakukan ketika belum mencapai ketuntasan, dan apa yang dapat dilakukan 

apabila sudah mencapai ketuntasan pada kompetensi tertentu. 

 Uraian pembahasan di atas secara umum, bahwa manajemen 

pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dapat membangun 

paradigma pembelajaran yang bermakna, yaitu melakukan perencanaan yang 

sesuai dengan situasi dan kondisi, serta sumberdaya yang dapat disediakan, 

melibatkan siswa memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keberhasilan 

pembelajaran, memberdayakan siswa sebagai subjek dan pusat kegiatan belajar 
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mengajar, melaksanakan penilaian berorientasi pada proses belajar, dan 

membangkitkan kesadaran siswa terhadap kelebihan dan kekurangannya dalam 

pembelajaran. 

 Dengan demikian seperti disebutkan pada bagian sebelumnya tentang 

indikator keberhasilan pembelajaran kelas berjalan, tercermin pada pembelajaran 

mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hal ini dapat disebutkan bahwa: (1) 

terwujudnya budaya tertib pada saat melakukan kegiatan baik di dalam jam 

pelajaran maupun di luar jam pelajaran, yang diatur melalui jadwal kegiatan dan 

buku kunjungan ruang kelas. Dengan instrumen pelaksanaan kegiatan yang 

disediakan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan secara 

terus-menerus dan berlaku secara teratur, (2) aktifnya siswa dalam melakukan 

kegiatan di luar jam pelajaran, berdampak pada semakin berkurangnya 

permasalahan akibat tindakan atau sikap yang kurang produktif, (3) dengan 

adanya kesadaran dan kerelaan siswa untuk membawa dan menyediakan 

peralatan atau sarana pembelajaran, membuktikan bahwa semakin efisiensi dan 

efektifnya pemanfaatan sarana dan fasilitas serta dapat mengatasi keterbatan 

sekolah, (4) semakin aktifnya siswa dalam kegiatan pembelajaran menunjukkan 

semakin meningkatnya keoptimalan pembelajaran yang dilakukan guru dan 

peserta didik, (5) dengan ditetapkannya Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yang lebih tinggi pada tahun pembelajaran 2008-2009 (dari 65 menjadi 70) 

membuktikan keberhasilan manajemen pembelajaran kelas berjalan pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

  Setelah dilakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh selama 

penelitian, kemudian mendapatkan gambaran tentang manajemen pembelajaran pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan model Kelas Berjalan di SMP Negeri 3 

Semarang, maka memperoleh kesimpulan  sebagai berikut: 

5.1.1 Perencanaan pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia sudah 

dilakukan secara baik dengan menggunakan otoritas guru di dalam menyusun 

perencanaan yang disesuaikan  antara kompetensi dengan kemampuan  sumber 

daya pendukung yang ada. Hal ini terbukti dengan adanya sarana pembelajaran 

yang relative lebih lengkap dari pada mata pelajaran yang lain. Selain itu 

adanya perangkat pembelajaran yang terdiri dari administrasi sebagai 

penjabaran  kurikulum, serta instrumen-instrumen yang dipergunakan di dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia juga lebih memadai. Melihat kelengkapan 

perangkat pembelajaran tersebut membuktikan bahwa guru pengampu mata 

pelajaran Bahasa Indonesia benar-benar mampu menggunakan otoritasnya di 

dalam mengelola kelas dan mengelola pembelajaran yang efektif serta dapat 

menimbulkan ketertarikan dan kesenangan siswa dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran. 

5.1.2 Pengorganisasian pembelajaran sudah dilakukan dengan baik. Karena dalam 

kegiatan pembelajaran ini sudah mampu memberdayakan siswa, yaitu dengan 
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menempatkan siswa sebagai pusat dan subjek dalam kegiatan pembelajaran. 

Pemberdayaan dan keterlibatan siswa di dalam pembelajaran bukanlah cara 

yang mudah dilakukan oleh setiap guru, namun di dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia ternyata benar-benar efektif. Hal ini tidak serta merta dapat 

dilakukan secara tiba-tiba tanpa adanya suatu perencanaan dan 

pengorganisasian yang baik sejak awal kegiatan dilakukan.  

5.1.3 Pelaksanaan pembelajaran  sangat efisien dan efektif. Hal ini menunjukkan  

keberhasilan  dalam melakukan perencanaan dan pengorganisasiannya, dimana  

dengan perencanaan yang matang siswa dapat menguasai kompetensi yang 

diinginkan, dan dengan pengorganisasian yang baik kegiatan pembelajaran 

mampu menggerakkan semua ranag siswa. Pelaksanaan pembelajaran yang 

diamati oleh penulis hampir tidak terputus atau terhenti pada kegiatan di dalam 

jam pelajaran  saja, namun di luar jam pelajaranpun terdapat kesibukan 

kegiatan pembelajaran yang  dapat menggambarkan keaktifan dan kreatifitas 

siswa. 

5.1.4 Kegiatan penilaian tergolong unik dari mata pelajaran lainnya, karena di dalam 

menilai siswa  benar-benar menggunakan konsep penilaian berbasis kelas, yaitu 

menilai siswa dari setiap kegiatan di dalam proses pembelajaran yang ditulis 

atau dicatat di dalam kartu penilaian. Dengan instrumen yang disediakan  untuk 

mencatat semua kegiatan, maka siswa akan selalu mengetahui kegiatan yang 

pernah dilakukan dan nilai yang mereka dapatkan. Selain itu, model penilaian 

cenderung menggunakan  teknik penilaian individual, karena  di dalam 

melakukan penilaian berdasarkan kesiapan dan kemampuan siswa sendiri. 
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5.1.5 Sebagai akhir dari kegiatan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia, 

melaksanakan tindak lanjut  setelah mengadakan penilaian. Dari kegiatan 

penilaian dapat memetakan ketuntasan siswa dan materi pelajaran. Bagi siswa 

yang belum tuntas dapat melakukan kegiatan remedi di luar jam pelajaran, dan  

bagi siswa yang sudah tuntas difasilitasi untuk melakukan kegiatan pengayaan.  

 Dari kelima kegiatan tersebut di atas penulis memberikan kesimpulan, 

bahwa pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh 

Sugeng Budiarto, S.Pd  sudah baik, yaitu dengan keotoritasannya pembelajaran dapat 

dilaksanakan berbasis kompetensi, dengan memberikan tanggung jawab dan mampu 

memberdayakan siswa, pembelajaran berpusat pada siswa, dengan menggunakan 

konsep penilaian proses, serta dapat mencapai ketuntasan yang diinginkan.  

 Berdasarkan sumber media massa seperti disebutkan pada bagian 

sebelumnya yang menjelaskan bahwa  model kelas berjalan  siswa selalu berpindah 

ruang kelas setiap pergantian pelajaran, tetapi di SMP Negeri 3 Semarang model 

kelas berjalan lebih menekankan pada otoritas guru dalam pengelolaan pembelajaran 

seperti tampak pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Sugeng 

Budiarto, yang memunculkan kondisi ruang dan pembelajaran sebagai berikut: (1) 

penataan kursi selalu berubah, (2) adanya beberapa gambar tokoh sastra yang 

dipasang pada dinding, (3) adanya papan pajangan karya siswa, (4) beberapa alat 

pembelajaran seperti;  tape recorder, TV, komputer dan LCD, (5) buku kunjungan 

siswa. (6) kartu catatan kegiatan siswa, (7) berlangsungnya kegiatan siswa di luar 

jam pelajaran, (8) adanya kesadaran dan ketertarikan siswa melakukan kegiatan,  
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(9) diberdayakannya siswa sebagai pusat pembelajaran, dan (10) dilakukannya 

penilaian siswa yang berbasis proses.  

 Dengan adanya kondisi  pembelajaran tersebut di atas dapat disimpulkan 

bahwa penetapan indikator keberhasilan kelas berjalan dapat diimplementasikan ke 

dalam indikator keberhasilan pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, 

yaitu sebagai berikut:  (1) berlangsungnya kegiatan dan pemanfaatan waktu di luar 

jam pelajaran, serta ketepatan masuk ruang kelas saat pergantian pelajaran, 

menciptakan budaya tertib pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan khususnya pada 

ruang Bahasa Indonesia, (2) terbiasanya siswa memanfaatkan waktu untuk kegiatan 

pembelajaran, akan dapat mengurangi dan  menghindari  sikap atau perbuatan yang 

tidak produktif atau kondisi yang dapat menimbulkan permasalahan  sekolah, (3) 

dengan semakin diberdayakannya siswa dalam penyediaan atau pengadaan sarana 

dan fasilitas pembelajaran, maka akan semakin efisien pemanfaatan anggaran 

sekolah dan lebih efektif pemanfaatannya,  (4) tersedianya media dan peralatan, serta 

lengkapnya instrumen/perangkat pembelajaran dengan pelayanan terhadap siswa 

secara individual menunjukkan  meningkatnya keoptimalan pembelajaran yang 

dilakukan guru dan siswa, (5) penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 70 

pada tahun pembelajaran 2008-2009 yang sebelumnya dengan KKM 65, 

membuktikan bahwa secara umum terjadi peningkatan prestasi siswa yang 

mencerminkan peningkatan mutu pembelajaran.  

 Perbedaannya dengan mata pelajaran lain yang dikategorikan sebagai 

keunikan dan kelebihan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, adalah sebagai 

berikut: (1) perencanaan pelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa, 
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serta pendukung alat-alat pelajaran yang tersedia, (2) pembahasan materi relatif lebih 

banyak dilakukan oleh siswa dengan cara presentasi, (3) sebagai bagian dari 

pelaksanaan melakukan penilaian yang berbasis proses, (4) penggunaan kartu 

penilaian untuk mencatat seluruh kegiatan yang dilakukan siswa secara individual, 

(5) melayani siswa di luar jam pelajaran (jam istirahat) untuk melakukan kegiatan 

sesuai dengan kesiapan masing-masing, (6) siswa menyediakan/membawa peralatan 

sendiri sesuai dengan kebutuhan kegiatannya, (7) siswa lebih aktif melakukan 

kegiatan di luar jam pelajaran dan lebih kreatif memilih dan menyediakan peralatan 

yang dibutuhkan, (8) penilaian lebih lengkap dan objektif yang ditulis/dicatat dalam 

kartu penilaian, (9) dengan ditetapkannya KKM 70, menggambarkan prestasi siswa 

lebih baik/meningkat dari tahun sebelumnya, (10) situasi ruang dan peralatannya 

dapat mencerminkan   ruang pembelajaran bahasa Indonesia. 

 

5.2. Saran 

  Berangkat dari data yang diperoleh dalam penelitian, pembahasan dan 

pengkajian hasil penelitian, serta simpulan yang  dirumuskan maka penulis 

memberikan saran-saran sebagai berikut:  

5.2.1 Kepala Sekolah selaku pimpinan yang bertanggung jawab terhadap SMP 

Negeri 3 Semarang dan eksistensinya, diharapkan dapat lebih serius 

memperhatikan  pemenuhan kelengkapan sarana dan fasilitas pembelajaran di 

semua mata pelajaran, serta lebih sering melakukan supervisi terhadap 

pembelajaran di dalam ruang kelas untuk semua mata pelajaran, sehingga 

dapat mengetahui seberapa besar otoritas guru di dalam mengelola kelas. 
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Dengan demikian Kepala Sekolah akan mengetahui dan menindak lanjuti 

dengan mengambil langkah-langkah atau sikap terhadap guru yang memiliki 

kreatifitas tinggi dan guru yang kurang kreatif. Hal ini perlu dilakukan karena 

dikawatirkan bagi guru yang sudah memiliki kreatifitas tinggi tanpa adanya 

motivasi dari Kepala Sekolah akan mengalami kejenuhan, mengingat guru 

yang memiliki kreatifitas tinggi relatif sedikit. Kecuali itu bagi guru yang 

kurang kreatif akan mendapat perhatian dan diberikan dorongan untuk dapat 

mencontoh kelas atau guru lain  yang sudah mampu menggunakan 

otoritasnya dengan baik. 

5.2.2 Mengingat pembelajaran dengan model kelas berjalan dilaksanakan untuk 

semua mata pelajaran, maka guru-guru hendaknya melihat secara objektif 

terhadap kelebihan-kelebihan guru atau mata pelajaran yang sudah mampu 

mengelola pembelajaran secara optimal. Seperti yang diharapkan oleh semua 

pihak, guru harus mampu menggunakan otoritasnya melakukan pengelolaan 

ruang mata pelajaran dan pembelajaran, dengan memberdayakan siswa tanpa 

harus menggantungkan dan menunggu perintah atau disediakannya fasilitas 

dari pihak sekolah. Karena tanpa hal ini pembelajaran dengan model kelas 

berjalan tidak akan berarti apa-apa dan tidak ada perbedaannya dengan model 

kelas tetap. Seperti ditekankan oleh Kepala Sekolah bahwa dengan model 

Kelas Berjalan ruang kelas harus mampu menciptakan karakteristik mata 

pelajaran yang dapat menimbulkan ketertarikan dan kesenangan siswa di 

dalam melakukan kegiatan pembelajaran. 



142 

 

5.2.3 Guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia harus dapat 

mempertahankan dan bahkan semakin dapat meningkatkan model-model 

pembalajaran yang lebih menarik bagi siswa. karena dengan hal ini diyakini 

bahwa sesuatu yang baik akan memiliki dampak positif terhadap 

pembelajaran pada mata pelajaran yang lain. 

5.2.4 Mengingat model pembelajaran Kelas Berjalan merupakan model yang 

belum lazim dan baru dilaksanakan di SMP Negeri 3 Semarang, maka semua 

warga sekolah harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan 

dalam mewujudkan  tujuan yang diinginkan. Karena sebaik apapun sistem 

atau modelnya tanpa sumberdaya manusia yang memiliki komitmen kuat, 

tidak akan dapat menghasilkan tujuan yang diharapkan. 

5.2.5 Untuk mengkawal model pembelajaran yang sudah berjalan selama satu 

tahun, maka kedepan pihak sekolah harus melakukan evaluasi dan 

pemantauan secara rutin guna mengurangi kelemahan dan kekurangannya, 

agar pada tahun-tahun berikutnya minimal pembelajaran yang sudah 

dilakukan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dapat dilakukan oleh semua 

mata pelajaran yang lain. 

5.2.6 Meskipun model pembelajaran yang diterapkan di sekolah tersebut 

merupakan bentuk otoritas dan kewenangan sekolah sendiri, namun bagi 

instansi yang berkaitan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan 

pendidikan, yaitu dinas pendidikan  kota maupun propinsi ikut campur tangan 

dalam hal pengawasan dan penilaian secara objektif, serta tidak menutup 

kemungkinan dapat memberikan dorongan dengan memberi bantuan 
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kelengkapan sarana dan prasarana guna mendukung terwujudnya mutu 

pendidikan yang semakin baik. Kepedulian dan perhatian  dari instansi terkait 

akan memberikan dorongan kepada SMP Negeri 3  khususnya dan sekolah 

pada umumnya untuk semakin optimal dalam mencari dan menciptakan 

strategi pembelajaran yang lebih bermakna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

144 

DAFTAR PUSTAKA 
 
2006. Peratuan Pemerintah R.I Nomor 19 Tahun 2005 Tantang Standar Nasional 

Pendidikan. Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal 
Departemen Pendidikan Nasional 

 
Arikunto, Suharsini dan Jabbar, Cepi Safruddin Abdul, 2004, Evaluasi Program 

Pendidikan,. Pedoman Teoritis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan. Jakarta: 
Bumi Aksara. 

 
Bogdan, R.C & Biklen, S.K. 1982. Riset Kualitatif untuk Pendidikan: Pengantar 

Teori dan Metode. Terjemahan oleh Munnadir. Jakarta: PAU. Dirjen Dikti 
Depdikbud 

 
Bungin, Burhan, 2003. Metodologi Penelitian Kualitatif. Aktualisasi Metodologi Ke 

Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers. 
 
Dahar, Ratna Wilis. 1996. Teori-teori Belajar. Jakarta: Erlangga 
 
Departemen Pendidikan Nasional,  Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakrta: Depdiknas 
 
Dimiyati dan Mudjiono. 1994. Petunjuk Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar. 

Jakrta: Ditjen Dikdasmen Depdiknas. 
 
Djamarah, Syaiful Bahri. 2002. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: PT.Rineka Cipta 
 
Djamarah, Syaiful Bahri. 2005. Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif. 

Jakarta: PT. Rineka Cipta 
 
Djamarah, Syaiful Bahri. Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru. Surabaya: Usaha 

Nasional, 1994 
 
file://G:\MOVING 

CLASS\Belajar_Ala_Mahasiswa._SDIL_PKPU_Terapkan_Moving 
.Class/7/22/2008 

 
File://G:\MOVING CLASS\SMA-Negeri-7-yogyakarta-mencoba-terapkan-moving-

class.... 7/22/2008 
 
file://M;\ data\dimas\EENET Asia Newsletter Edisi 3 – Redaktur Refleksi terhadap 

Manajemen Kelas d… 3/4/2008 
 
Handoko, Hani. 1992. Manajemen. Edisi Kedua. Jogjakarta: BPFE 
 



145 

 

Hasibuan. I dan Moedjiono, 2004. Proses Belajar Mengajar. Bandung: Rosdakarya 
 
http://isroma.wordpress.com/2007/04/03/moving-class-di-sekolah-berstandar-global/ 
 
http://widayatumar.wordpress.com/2008/04/21/menuju-pembelajaran-moving-class/ 
 
http:/sma-7-jogja.com/2007/11/28/movingclass-sekolah-berstandar-global/ 
 
Isjoni. 2007. Pembelajaran Visioner. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 
 
Purwanto, Ngalim. 2004. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Bandung: 

Rosdakarya 
 
Roestiyah. 2001. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Rineka Cipta 
 
Rosyada, Dede. 2004. Paradigma Pendidikan Demokratis. Sebuah Model Pelibatan 

Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan. Yakarta: Prenada Media 
 
Sahertian, Piet A. 2000. Konsep Dasar & Teknik Supervisi Pendidikan Dalam 

Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Rineka Cipta 
 
Sayafaruddin. 2002. Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan. Jakarta: Grasindo 
 
Soekamto, Toeti. Winataputra, Udin Saripudin. 1997. Teori Belajar dan Model-

model Pembelajaran. Jakarta: PAU-PPAI Universitas Terbuka 
 
Sudjana, Nana. 1988. Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah. 

Bandung: Sinar Baru Algensindo 
 
Suparlan. 2005. Menjadi GuruEfektif. Yogyakarta: Hikayat 
 
Suparno, Paul. Rohandi. Sukadi. Kartono. 2002. Reformasi Pendidikan Sebuah 

Rekomendasi. Yogyakarta: Penerbit Kanisius 
Suryosubroto. 2002. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: PT. Rineka Cipta 
 
Suwardi. 2007. Manajemen Pembelajara. Salatiga:JP. Books 
 
Suyanto dan Abbas. 2001. Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa. 

Jogjakarta: Adicita 
 
Usma, Moh Uzer. 2002. Menjadi Guru Profesional. Bandung: Rosdakarya 
 
Usman, Husaini. 2006.  Manajemen, Teori, Praktek, dan Reset Pendidikan. 

Yogyakarta: PT. Bumi Aksara 
 



146 

 

Wiyono. 2007. SMP N 3 Semarang Menerapkan Running Class. 
file:///H:/default.htm/2/28/2008.2.28PM.E-LEARNING 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

 
 


