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SARI 

Saputri, Maudi Yulias. Pengaruh Penerapan Sistem Pembelajaran Moving 

Class Terhadap Minat Belajar IPS Siswa Kelas VIII di SMP N 3 Semarang. 2019. 

Skripsi. Prodi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing Rudi Salam, S.Pd.,M.Pd.         

Kata Kunci : Sistem Pembelajaran Moving Class, Minat Belajar IPS 

Penerapan sistem pembelajaran moving class di SMP Negeri 3 Semarang 

sudah berjalan selama 12 tahun.Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh penerapan sistem pembelajaran moving class 

terhadap minat belajar IPS siswa kelas VIII di SMP N 3 Semarang. 

Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif 

deskriptif presentase. Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas VIII di SMP 

N 3 Semarang yang  berjumlah 251. Pengambilan sampel dengan teknik random 

sampling dan diperoleh 155 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan 

melalui observasi, angket, wawancara dan dokumentasi.  

Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Penerapan sistem pembelajaran  

moving class pada mata pelajaran IPS kelas VIII di SMP Negeri 3 Semarang 

termasuk dalam kategori sangat tinggi 63,23%. (2) Minat belajar IPS kelas VIII 

dalam kategori tinggi 79,35%. (3) Terdapat pengaruh yang signifikan antara 

penerapan sistem pembelajaran moving class terhadap minat belajar IPS siswa 

kelas VIII di SMP N 3 Semarang. Pernyataan ini dapat dibuktikan dari tabel hasil 

uji signifkansi diperoleh nilai sig. lebih kecil dari 0,05 (0,000< 0,05) sehingga  

ditolak dan  diterima. Nilai Koefisien Determinasi (R2)=0,243, artinya 

penerapan sistem pembelajaran moving class memberikan pengaruh sebesar 

24,3% terhadap minat belajar IPS sedangkan sisanya sebesar 75,7 % dipengaruhi 

oleh variabel lain. 
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ABSTRACT 

Saputri, Maudi Yulias. The Effectiveness of Moving Class Learning System to 

the Learning Interest of Social Students Grade 8 State JHS 3 Semarang. 2019. 

Undergraduate Thesis. Major Social Science Education, Faculty of Social 

Science, Universitas Negeri Semarang. Supervisor Rudi Salam, S.Pd.,M.Pd.    

Keywords: Moving Class Learning System, Social Science Learning Interest  

The implementation of moving class learning system in SMP Negeri 3 

Semarang has been running for 12 years. This study was aimed to determine how 

the influence of the implementation of the moving class learning systems on the 

student interest in learning social studies at class VIII SMP Negeri 3 Semarang. 

This research uses a quantitative descriptive percentage approach. The 

population in this study are students of grade VIII at SMP N 3 Semarang, which 

are 251 in total. The samples are taken using random sampling technique and 

obtained 155 respondents. The data are collected using some techniques such as 

observation, questionnaires, interviews and documentation. 

The result of this study are: (1) The implementation of moving class 

learning system in learning social studies at class VIII SMP Negeri 3 Semarang in 

the high range of 63,23%. (2) The interest of learning social studies at class VIII 

SMP Negeri 3 Semarang in the high range 79,35%. (3) There are significant 

influence between implementation of moving class learning system toward 

student interest in learning social studies at class VIII SMP Negeri 3 Semarang. 

This statement can be proved by significance research table with sig. score less 

than 0,05 (0,000 < 0,05) which is H0 rejected and H1 accepted. Coefficient 

determination score (R2) = 0,243 means implementation of moving class system 

gave effect of 24,3 % toward social studies while the remaining 75,7 % effected 

by another variable. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan sumber daya manusia diawali dengan sebuah sistem 

pendidikan. Pendidikan merupakan unsur terpenting dalam usaha 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut didukung dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyatakan bahwa Pendidikan nasional dapat diartikan sebagai 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, bangsa dan negara. 

 Tujuan pendidikan yang hendak dicapai dapat dilakukan melalui  

jalur pendidikan. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik 

untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang 

sesuai dengan tujuan pendidikan. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Pasal 

13 ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, 

pendidikan non formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal adalah 

pendidikan yang dilakukan di dalam suatu institusi resmi yang disebut 

sekolah. Pendidikan non formal adalah pendidikan tambahan di luar sekolah. 

Pendidikan informal secara umum bisa digambarkan sebagai pendidikan dari 
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lingkungan keluarga sebelum anak menginjak masa sekolah. Konteks 

pendidikan lebih mengarah pada pendidikan formal di sekolah. Pemerintah 

membangun sekolah untuk memfasilitasi pendidikan di Indonesia. Jenjang 

pendidikan formal di Indonesia yaitu pendidikan dasar, menengah dan 

pendidikan tinggi.  

Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Penddikan Nasional, Bab X Pasal 37 Ayat 1 dikemukakan bahwa 

kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat sepuluh mata 

pelajaran. Salah satu mata pelajaran tersebut yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS). Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), sebagai mata pelajaran 

yang wajib ditempuh oleh peserta didik, merupakan mata pelajaran yang 

disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu sebagaimana yang 

tertuang dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006. Sapriya (2018:7) 

menjelaskan bahwa “mata pelajaran IPS merupakan sebuah nama mata 

pelajaran integrasi dari mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi serta 

pelajaran ilmu sosial lainnya”. IPS dirumuskan atas dasar realitas dan 

fenomena sosial yang mewujudkan suatu pendekatan interdisipliner dari 

aspek dan cabang-cabang ilmu sosial. IPS ditingkat sekolah pada dasarnya 

bertujuan untuk mempersiapkan para peserta didik sebagai warga negara yang 

menguasai pengetauhan (knowledge), keterampilan (skills), sikap dan nilai 

(attitudes and values) yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah 

pribadi atau masalah sosial serta kemampuan mengambil keputusan dan 
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berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan agar menjadi warga 

negara yang baik (Sapriya, 2009:12). 

Setiap sekolah di era modern selalu melakukan inovasi pembelajaran 

untuk mendasari dan mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. 

Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, pembelajaran adalah proses interaksi antar peerta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan pembelajaran. 

Pembelajaran yang dilakukan guru hendaknya dapat memberikan situasi agar 

peserta didik dapat secara optimal mengembangkan kompetensi dirinya 

sesuai kemampuan yang dimiliki peserta didik. Suatu  proses pembelajaran 

pada umumnya dibutuhkan strategi yang tepat khususnya dalam pembelajaran 

IPS yang telah dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, 

dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki 

kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Pelly (1990) dalam Sanjaya (1998) 

menemukan adanya kecenderungan di kalangan siswa yang menganggap 

bahwa IPS merupakan bidang studi yang menjemukan dan kurang menantang 

minat belajar, sehingga membosankan. Padahal IPS merupakan mata 

pelajaran yang sangat penting, karena akan menjadi bekal bagi siswa dalam 

kehidupan masyarakat secara nyata (Salam, 2017: 8). Pembelajaran harus 

mampu memberikan bekal kepada siswa untuk berpikir kritis, logis, analisis, 

sistematis, dan kreatif.  

Salah satu cara untuk memberikan bekal kepada siswa, diperlukan 

pembelajaran IPS yang inovatif, menarik dan menyenangkan bagi siswa agar 
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mata pelajaran IPS bukan lagi dianggap sebagai mata pelajaran yang hafalan 

dan kurang menyenangkan yang akan berimbas pada rendahnya minat belajar 

siswa pada pelajaran IPS. Menurut Fauziyah (2017: 48) dalam proses 

pembelajaran minat merupakan sebuah awal penggerakan untuk siswa dalam 

belajar yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan 

dalam kaitan ini adalah tujuan pembelajaran. Minat belajar siswa sangat 

dibutuhkan dalam pembelajaran, agar siswa tersebut mempunyai ketertarikan 

terhadap materi yang diajarkan. Minat merupakan respon atas sesuatu yang 

disukai atau tidak disukai. Minat merupakan suatu aspek dari perilaku 

seseorang yang cenderung lebih kepada hal-hal yang positif. 

Menurut Mahmud (2010:99) minat dapat mempengaruhi kualitas 

belajar seseorang. Siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya jika bahan 

pelajaran yang di pelajari tidak sesuai dengan minatnya, hal tersebut 

dikarenakan tidak ada daya tarik baginya. Bahan pelajaran yang menarik 

minat siswa, lebih mudah dipelajari dan disimpan, karena minat menambah 

kegiatan belajar (Slameto, 2010:57). Minat besar pengaruhnya terhadap 

aktivitas belajar. Peserta didik yang berminat terhadap suatu mata pelajaran 

maka akan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, karena ada daya tarik 

baginya. Minat muncul tidak secara tiba-tiba melainkan terbentuk dan 

berkembang melalui proses pendidikan, proses sosialisasi dan proses interaksi 

sosial di dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. Salah satu upaya untuk 

membangkitkan minat belajar yaitu dengan menerapkan sistem pembelajaran 

moving class.  



5 
 

 
 

Moving Class merupakan suatu model pembelajaran yang diciptakan 

untuk belajar aktif dan kreatif dengan sistem belajar mengajar bercirikan 

peserta didik yang mendatangi guru dikelas, bukan sebaliknya (Sagala, 

2011:183), oleh karena itu guru diberikan kewenangan untuk mengelola 

kelasnya. Manajemen kelas sangat berpengaruh dalam proses belajar 

mengajar, setiap guru mata pelajaran harus melakukan berbagai inovasi dan 

kreatifitas pembelajaran, mengelola kelas, menata ruang dan tempat duduk 

sesuai dengan karakteristik mata pelajaran masing-masing (Jayanti, Irinne, 

2017: 2). Konsep moving class mengacu pada pembelajaran kelas yang 

berpusat pada anak untuk memberikan lingkungan yang dinamis sesuai 

dengan pelajaran yang dipelajarinya. Pada saat mata pelajaran berganti siswa 

akan meninggalkan kelas menuju ruang kelas lain sesuai mata pelajaran yang 

dijadwalkan. Sementara itu para guru dapat menyiapkan materi pelajaran 

terlebih dahulu. Ruang kelas telah didesain untuk mata pelajaran tertentu 

sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Siswa akan belajar dengan 

bervariasi dari satu kelas ke kelas lain sesuai dengan mata pelajaran yang 

sudah terjadwal. 

Sistem belajar moving class mempunyai banyak kelebihan baik bagi 

peserta didik maupun guru. Bagi peserta didik, mereka lebih fokus pada 

materi pelajaran, suasana kelas menyenangkan, dan interaksi peserta didik 

dengan guru lebih intensif. Setiap hari siswa dapat menikmati dan mengalami 

proses belajar pada tempat dan lingkungan belajar yang bervariasi. Sejalan 

dengan (Istiqomah dkk, 2014:2) yang mengtakan bahwa  mobilitas gerak 
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dapat menghindarkan siswa dari kejenuhan akibat tata ruang kelas yang 

monoton. Pergerakan- pergerakan yang dialami siswa saat perpindahan kelas 

juga memungkinkan terjadinya  interaksi yang lebih aktif dan hidup di 

kalangan siswa, hal tersebut dapat menstimulasi dan mengembangkan sikap- 

sikap empati, kerjasama, kepedulian dan berbagai sikap proporsial siswa 

lainnya . Bagi guru, mempermudah mengelola pembelajaran, lebih kreatif dan 

inovatif dalam mendesain kelas, guru lebih maksimal dalam menggunakan 

berbagai media, pemanfaatan waktu belajar lebih efisien, dan lebih mudah 

mengelola suasana kelas. Penyelenggaraan pembelajaran moving class 

bertujuan meningkatkan kualitas proses pembelajaran, meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi waktu pembelajaran, meningkatkan disiplin peserta 

didik dan guru, meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan 

metode dan media pembelajaran yang bervariasi, serta untuk bertanya, 

menjawab, mengemukakan pendapat, dan bersikap terbuka pada setiap mata 

pelajaran, serta meningkatkan minat belajar siswa. 

Demi kemajuan dan meningkatkan kualitas sekolah, SMP Negeri 3 

Semarang mempunyai kewenangan dalam menentukan sistem belajar yang 

digunakan. SMP Negeri 3 Semarang menggunakan sistem belajar yang 

berbeda dengan dengan sekolah-sekolah lain yaitu menggunakan sistem 

pembelajaran moving class. Penerapan sistem pembelajaran moving class di 

SMP Negeri 3 Semarang sudah berjalan selama 12 tahun. Siswa mendatangi 

kelas sesuai dengan mata pelajaran masing-masing dan guru mempunyai 

kelas pribadi yang sesuai dengan mata pelajarannya. SMP Negeri 3 Semarang 



7 
 

 
 

merupakan salah satu sekolah negeri yang ada di Kota Semarang. SMP 

Negeri 3 Semarang terletak di Jl. Mayor Jend. D.I Panjaitan No.58 Semarang 

Tengah, Kota Semarang. SMP Negeri 3 Semarang selalu berusaha 

memberikan pembelajaran yang terbaik. Pembelajaran yang didukung oleh 

sistem pembelajaran yang efektif dan efisien serta menyenangkan bagi 

peserta didik, karena faktor utama keberhasilan dalam pembelajaran adalah 

bagaimana kreativitas guru dalam proses belajar mengajar. Menurut 

Widiasworo (2018:172) sistem moving class memiliki beberapa kelebihan 

dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Hal ini dapat terlihat dari 

sisi keaktifan peserta didik dan kretivitas guru dalam menyajikan kegiatan 

pembelajaran. Siswa diharapkan dengan cara ini akan lebih bersemangat 

dalam belajar dan minat belajar mereka lebih meningkat lagi yang nantinya 

juga akan berimbas pada hasil belajar siswa. 

Berdasarkan hasil observasi di kelas VIII SMP Negeri 3 Semarang 

peneliti menemukan bahwa saat proses pembelajaran IPS ada beberapa 

peserta didik bermain dan berlama-lama di luar kelas saat proses moving 

class. Hal tersebut mengakibatkan waktu belajar peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran berkurang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu 

Nunung, ketika ada peserta didik yang telambat masuk karena mendapat 

tugas dari sekolah atau kepentingan yang menyangkut sekolah bukan karena 

di sengaja guru tidak akan memberikan sanksi, akan tetapi ketika ada peserta 

didik yang memang sering terlambat karena disengaja pasti akan diberi 

teguran dan dinasehati. Hal terebut dilakukan agar peserta didik bisa datang 
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tepat waktu sehingga proses pembelajaran IPS dapat berlangsusng dengan 

efektif. Kelemahan dari sistem pembelajaran moving class 

Kelemahan dari sistem pembelajaran moving class yaitu peserta didik 

terlihat kelelahan ketika harus berpindah dari kelas yang satu ke kelas yang 

selanjutnya, sehingga ketika sampai di kelas mereka tidak semangat untuk 

mengikuti pembelajaran IPS. Saat proses pembelajaran berlangsung peserta 

didik cenderung mengobrol dengan teman sebangku sehingga guru harus 

sering menegur. Hal tersebut dapat mengganggu kelancaran proses belajar 

mengajar.  

Minat belajar dapat dilihat dari aktivitas siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Siswa yang memiliki minat belajar yang tinggi akan 

menampakkan kesungguhannya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

Tinggi rendahnya minat belajar sangat dipengaruhi oleh faktor dari luar 

maupun dari dalam diri siswa. Lingkungan belajar merupakan faktor dari luar 

diri seseorang yang dapat mempengaruhi minat  seseorang untuk belajar. 

Kondisi lingkungan belajar yang baik akan menambah minat  belajar siswa.  

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan peneliti, peneliti 

bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh  Sistem 

Pembelajaran Moving Class Tehadap Minat Belajar IPS Siswa Kelas VIII di 

SMP Negeri 3 Semarang”. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penerapan sistem pembelajaran moving class pada  mata 

pelajaran IPS di kelas VIII SMP Negeri 3 Semarang? 

2. Bagaimana minat belajar IPS siswa kelas VIII di SMP Negeri 3 

Semarang? 

3. Bagaimana pengaruh penerapan sistem pembelajaran moving class 

terhadap minat belajar IPS siswa kelas VIII di SMP Negeri 3 Semarang? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam  penelitian ini dimaksudkan untuk: 

1. Mengetauhi penerapan sistem pembelajaran moving class pada mata 

pelajaran IPS di kelas VIII SMP Negeri 3 Semarang. 

2. Mengetauhi minat belajar IPS siswa kelas VIII di SMP Negeri 3 

Semarang. 

3. Mengetahui pengaruh penerapan sistem pembelajaran moving class 

terhadap minat belajar IPS siswa kelas VIII di SMP Negeri 3 Semarang. 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini, baik dalam segi manfaat teoretis maupun 

manfaat praktis adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini mampu mengembangkan pengetauhan dan 

menembah referensi di bidang pendidikan khususnya mengenai sistem  

pembelajaran moving class 
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2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini , yaitu sebagai berikut : 

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai sistem pembelajaran moving class dan minat 

belajar IPS. 

b. Bagi Peserta Didik 

Penerapan sistem pembelajaran moving class dapat 

menumbuhkan minat belajar peserta didik khususnya mata pelajaran 

IPS sehingga memberikan bahan masukan bagi siswa agar lebih giat 

lagi belajar guna mencapai prestasi belajar yang lebih baik. 

c. Bagi Guru 

Penelitian ini berguna untuk mengoptimalkan proses 

pembelajaran di dalam kelas agar tercapainya tujuan pembelajaran 

dengan maksimal  

d. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan masukan 

bagi pihak sekolah mengenai sistem pembelajaran moving class dan 

minat belajar siswa.  
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E. Batasan Istilah 

Batasan Istilah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut. 

1. Sistem Pembelajaran Moving Class 

Menurut Widiasworo ( 2018: 154) menejelaskan moving class 

merupakan sistem pembelajaran dimana peserta didik mendatangi guru 

yang berada di kelas. Konsep moving class mengacu pada pembelajaran 

kelas yang berpusat pada peserta didik untuk memberikan lingkungan 

yang dinamis sesuai bidang yang dipelajarinya. Proses pembelajaran 

dengan moving class, saat mata pelajaran berganti maka peserta didik 

akan meninggalkan kelas menuju kelas lain sesuai mata pelajaran yang 

dijadwalkan. Peserta didik yang mendatangi guru bukan sebaliknya, oleh 

karena itu terdapat penamaan kelas sesuai bidang studi, misalnya kelas 

IPS, IPA, Matematika, dan sebagainya. Penelitian ini akan mengamati 

pelaksanaan sistem pembelajaran moving class terhadap minat belajar 

siswa pada mata pelajaran IPS. 

2. Minat Belajar 

Menurut Crow and Crow dalam Djaali (2008: 121) mengatakan 

bahwa minat berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong 

seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan orang, benda 

kegiatan, pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri, jadi 

minat dapat diekspresikan melalui pernyataan yang menunjukkan bahwa 

siswa lebih menyukai suatu hal daripada hal lainnya, dapat pula 
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dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Belajar 

menurut  Sudjana ( 2009:28) adalah suatu proses yang ditandai dengan 

adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil proses 

belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubah 

pengetahuannya, pemahamnnya, sikap dan tingkah lakunya, 

keterampilannya, kecakapan, daya reaksinya, daya penerimaannya dan 

lain-lain aspek yang ada pada individu. Berdasarkan penegertian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa minat belajar adalah perhatian, rasa suka, 

ketertarikan seseorang (siswa) terhadap aktivitas belajar yang 

ditunjukkan melalui keantusiasan, partisipasi, dan keaktifan dalam 

belajar serta menyadari pentingnya kegiatan itu. Selanjutnya terjadi 

perubahan dalam diri siswa yang berbentuk keterampilan, sikap, 

kebiasaan, pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman belajar. 

3. IPS (Ilmu Pengetauhan Sosial) 

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan disiplin ilmu pengetahuan 

yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep dan generalisasi 

yang berkaitan dengan isu-isu sosial dan berbagai kenyataan sosial dalam 

kehidupan. Mata pelajaran IPS merupakan sebuah nama mata pelajaran 

integrasi dari mata pelajaran sejarah, geografi dan ekonomi serta mata 

pelajaran ilmu sosial lainnya (Sapriya, 2018:7).
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teoretis 

1. Moving Class 

a. Pengertian Moving Class 

Moving class menurut John M. Echols (2005: 387) terdiri dari 

dua suku kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu  moving dan 

class. Moving yang berarti berpindah, dan class yang berarti kelas atau 

tempat belajar, jadi moving class dapat diartikan sebagai suatu 

pergerakan dari satu kelas ke kelas yang lain sesuai dengan 

pelajarannya. Sulastomo dalam Nursella, Picha (2017:13) menyatakan 

bahwa moving class adalah suatu model pergantian pembelajaran 

dengan berpindahnya siswa dari kelas yang satu ke kelas yang lain 

sesuai jadwal yang telah ditentukan. Moving class merupakan sistem 

pembelajaran yang bercirikan peserta didik yang mendatangi guru 

atau pendamping di kelas.  

Sistem pembelajaran dengan moving class, saat mata pelajaran 

berganti maka peserta didik akan berpindah kelas menuju ruang kelas 

lain sesuai mata pelajaran yang dijadwalkan, jadi peserta didik yang 

mendatangi guru atau pendamping, bukan sebaliknya. Menurut Sagala 

(2011:183) moving class merupakan suatu model pembelajaran yang 

diciptakan untuk belajar aktif dan kreatif dengan sistem belajar 

mengajar bercirikan peserta didik yang mendatangi guru di kelas, 
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bukan sebaliknya. Sedangkan menurut Putrielis, Ekwanis (2017:127) 

moving class adalah teknik pembelajaran yang menggunakan kelas-

kelas tertentu beserta media dan alat peraga yang mendukung 

pembelajaran yang digunakan oleh siswa.  

Berdasarkan pendapat yang telah disampaikan dapat 

disimpulkan bahwa moving class adalah suatu sistem pembelajaran 

yang bercirikan peserta didik yang mendatangi guru di kelas serta 

terdapat penamaan kelas sesuai bidang studinya. Sistem moving class 

merupakan suatu sistem yang full actifity, karena aktifitas belajar 

siswa yang dibutuhkan, sebelum adanya sistem ini, seorang guru yang 

harus aktif memasuki kelas ketika jam pelajaran berganti, tetapi 

dengan adanya sistem ini, seorang siswa dituntut untuk aktif, karena 

ketika pergantian jam pelajaran bukan lagi guru yang mencari kelas 

tetapi siswa yang harus aktif mencari kelas sedangkan guru yang 

menunggu diruang kelas, jadi pelaksanaan sistem moving class ini 

sangat membutuhkan keaktifan siswa untuk belajar, keaktifan siswa 

akan terlihat secara intelektual dan emosional sehingga ia betul-betul 

berperan dan berpartisipasi dalam melakukan kegiatan belajar.  

Moving class adalah upaya untuk mendekatkan proses 

pembelajaran kepada proses ideal yang diinginkan. Sistem ini 

diharapkan dapat direalisasikan berdasarkan prinsip menyenangkan, 

dapat mengoptimalkan potensi peserta didik, serta bermanfaat dalam 

proses pembelajaran. Penerapan sistem moving class ini, siswa dan 
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guru harus bisa mengelola waktu sebaik mungkin karena 

dimungkinkan waktu belajar mengajar akan terpotong karena berbagai 

hal. Misalnya untuk pelajaran sebelumnya tidak tepat waktunya, jalan 

atau pindah ruangan dari satu ruangan ke ruangan lainnya (Sintara, 

Stefani Tantra, 2015: 958). Moving class ini tidak hanya terbatas pada 

tempat ruang kelas saja tetapi dapat dilakukan di luar kelas, di 

perpustakaan , di laboratorium dan di musholla sekolah (Imanda, 

Rizky Cahya, 2013: 5 ). Perpindahan tempat belajar dari satu tempat 

ke tempat lain dapat mengurangi tingkat kejenuhan, siswa dapat lebih 

bersemangat menerima pelajaran dan dapat meningkatkan minat 

belajarnya.  

b. Tujuan Moving Class 

Moving class merupakan sistem belajar mengajar yang 

bercirikan siswa yang mendatangi pendamping di kelas. Konsep 

Moving Class mengacu pada pembelajaran kelas yang berpusat pada 

anak untuk memberikan lingkungan yang dinamis sesuai dengan mata 

pelajaran yang dipelajarinya. Sistem pembelajaran dengan Moving 

Class, siswa akan belajar bervariasi dari satu kelas ke kelas lain sesuai 

dengan mata pelajaran yang dipelajarinya. Tujuan penerapan moving 

class menurut Widiasworo (2018:157)  adalah: 

1. Memfasilitasi siswa yang memiliki beraneka macam gaya 

belajar baik visual, auditori, dan khususnya kinestetik untuk 

mengembangkan dirinya. 
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2. Menyediakan sumber belajar, alat peraga, dan sarana belajar 

yang sesuai dengan karakter mata pelajaran. 

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

karena dalam moving class mereka akan bertemu dengan siswa 

lain bahkan dari jenjang yang berbeda setiap ada perpindahan 

kelas atau pergantian mata pelajaran. 

4. Merangsang seluruh aspek perkembangan dan kecerdasan siswa 

(multiple intelegent). 

5. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran; 

a) Proses pembelajaran melalui moving class akan lebih 

bermakna karena setiap ruang atau laboratorium mata 

pelajaran dilengkapi dengan perangkat-perangkat 

pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, 

jadi setiap siswa yang akan masuk suatu 

ruang/laboratorium mata pelajaran sudah dikondisikan 

pemikirannya pada mata pelajaran tersebut. 

b) Pendampping mata pelajaran dapat mengkondisikan 

ruang/laboratoriumnya sesuai dengan kebutuhan setiap 

pertemuan tanpa harus terganggu oleh mata pelajaran lain. 

6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu pembelajaran 

pendamping mata pelajaran tetap berada di ruang atau 

laboratorium mata pelajarannya, sehingga waktu pendamping 

mengajar tidak terganggu dengan hal-hal lain. 
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7. Meningkatkan disiplin siswa dan pendamping. 

a) Pendamping akan dituntut datang tepat waktu, karena kunci 

setiap ruang atau laboratorium dipegang oleh masing-

masing Pendamping mata pelajaran. 

b) Siswa ditekankan oleh setiap pendamping mata pelajaran 

untuk masuk tepat waktu pada pada saat pelajarannya. 

8. Meningkatkan keterampilan pendamping dalam memvariasikan 

metode dan media pembelajaran yang diaplikasikan dalam 

kehidupan siswa sehari-hari. 

9. Meningkatkan keberanian siswa untuk bertanya, menjawab, 

mengemukakan pendapat dan bersikap terbuka pada setiap mata 

pelajaran. 

10. Meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. 

Sistem pembelajaran moving class pada intinya memiliki tujuan 

membangkitkan semangat belajar peserta didik secara aktif agar tidak 

bosan atau jenuh karena terus menerus berada pada satu kelas. 

c. Kelebihan dan Kelemahan Moving Class 

Penerapan sistem pembelajaran pada lembaga pendidikan selalu 

ada kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya, termasuk 

penerapan sistem moving class. Adapun kelebihan dari pelaksanaan 

moving class tersebut menurut Widiasworo (2018: 172)  adalah: 
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1) Peserta didik akan mendapat pendidikan umum yang antisipatif 

terhadap pekembangan ilmu pengetahuan. 

2) Peserta didik akan merasakan nuansa yang berbeda saat proses 

belajar mengajar, karena setiap kelas yang dimasuki selalu 

bernuansa seperti mata pelajarannya. 

3) Peserta didik akan selalu aktif dalam mengikuti setiap mata 

pelajaran. 

4) Peserta didik akan mendapatkan pendidikan layak dan 

proporsional. 

5) Peserta didik akan lebih cepat mengenal temannya sehingga 

proses pembelajaran dapat berjalan lancar.  

6) Perkembangan bakat, minat dan kecerdasan anak terinspirasi 

sejak dini karena dapat dilihat dari keaktifannya setiap hari. 

Kelemahan dari sistem pembelajaran moving class disampaikan 

oleh Purwanto dalam (Sulistyo, 2010:32) yaitu : 

1) Perpindahan dari satu kelas ke kelas lain mengurangi waktu 

belajar. 

2) Perubahan jadwal mempengaruhi kelancaran pelaksanaan 

pembelajaran. 

3) Ketidakhadiran guru menyebabkan kesulitan penanganan kelas. 

4) Siswa tidak memiliki ruang privasi untuk menempatkan benda-

benda atau barang milik kelas, misalnya piala atau piagam yang 

diraih dalam perlombaan antar kelas. 
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5) Tanggung jawab terhadap kebersihan dan penataan kelas sering 

mengalami benturan, karena banyaknya kelas yang 

menggunakan ruang tersebut pada hari yang sama. 

d. Strategi Penerapan Moving Class 

Pembelajaran yang dilakukan dengan sistem moving class  agar 

mencapai hasil yang optimal, maka perlu ditetapkan strategi 

pelaksanaannya, pengorganisasian pelaksana, tugas, kewajiban dan 

wewenang. Beberapa strategi penerapan moving class dinyatakan oleh 

Maskur dalam Widiasworo ( 2018 : 166) tersebut, di antaranya adalah: 

1) Pengelolaan perpindahan peserta didik 

a) Peserta didik berpindah ruang belajar sesuai mata pelajara 

yang diikuti berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan 

b) Waktu perpindahan antar kelas adalah 5 menit. 

c) Peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan tempat 

duduknya sendiri 

d) Peserta didik perlu ditegaskan peraturan tentang 

penggunaan ruang sesuai tata tertib dalam pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran serta konsekuensinya. 

e) Bel tanda perpindahan suatu kegiatan pembelajaran 

dibunyikan pada saat pelajaran kurang 5 menit yang sudah 

diatur secara otomatis melalui sistem komputerisasi. 

f) Sebelum tersedia loker, peserta didik diperkenankan 

membawa tas masuk dalam ruang belajar. Kegiatan 
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pembelajaran di laboratorium dibuat peraturan tersendiri 

hasil kesepakatan guru dengan laboran 

g) Peserta didik diberi toleransi keterlambatan 10 menit, diluar 

waktu tersebut peserta didik tidak diperkenankan masuk 

kelas sebelum melapor kepada guru piket atau 

Penanggungjawab Akademik 

h) Keterlambatan berturut-turut lebih dari 3 (tiga) kali 

diadakan tindakan pembinaan yang dilakukan penanggung 

jawab akademik bersama dengan guru pembimbing. 

2) Pengelolaan ruang belajar-mengajar 

a) Guru diperkenankan untuk mengatur ruang belajar sesuai 

karakteristik mata pelajarannya 

b) Ruang belajar setidak-tidaknya memiliki sarana dan media 

pembelajaran yang sesuai, jadwal mengajar guru, tata tertib 

peserta didik dan daftar inventaris yang ditempel di dinding. 

c) Ruang belajar dapat dilengkapi dengan perpustakaan 

referensi dan sarana lainnya yang mendukung proses 

Pembelajaran 

d) Tiap rumpun mata pelajaran telah disediakan prasarana 

multimedia. Penggunaan prasarana diatur oleh penanggung 

jawab rumpun mata pelajaran 
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e)  Guru bertanggungjawab terhadap ruang belajar yang 

ditempatinya. Dengan demikian setiap guru memiliki kunci 

untuk ruang masing-masing. 

3) Pengelolaan Administrasi Guru dan Peserta didik 

a) Guru berkewajiban mengisi daftar hadir peserta didik dan 

guru. 

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

kelas berdasarkan format yang telah disediakan. 

c) Guru mengisi laporan kemajuan belajar peserta didik, 

absensi peserta didik, keterlambatan peserta didik dan 

membuat rekapan sesuai format yang disediakan. 

d) Guru membuat laporan terhadap hal-hal khusus yang 

memerlukan penanganan kepada penanggung jawab 

akademik. 

e) Guru membuat jadwal topik atau materi yang diajarkan 

kepada peserta didik yang ditempel di ruang belajar . 

4) Pengelolaan Remedial dan Pengayaan 

a) Remedial dan pengayaan dilaksanakan diluar jam kegiatan 

tatap muka. 

b) Remedial dan pengayaan dilaksanakan secara tim teaching, 

dimana kolaboran dapat menjadi guru utama pada materi 

tertentu 
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c) Kegiatan remedial dan pengayaan dapat menggunakan 

waktu dalam kegiatan pembelajaran tugas terstruktur (25 

menit) maupun tak terstruktur (25 menit) . 

d) Remedial dan pengayaan dilaksanakan dalam waktu 

berbeda maupun secara bersamaan jika memungkinkan, 

misal : guru utama memberi pengayaan, sedangkan 

kolaboran memberi remedial. 

e) Remedial dan pengayaan dilaksanakan secara berkelanjutan 

berdasarkan hasil analisis post test, ulangan harian dan 

ulangan mid semester.  

5) Pengelolaan Penilaian 

a) Penilaian dilakukan untuk mengukur proses dan produk 

hasil pembelajaran 

b) Penilaian Proses dilakukan setiap saat untuk menilai 

kemajuan belajar peserta didik, sedangkan penilaian 

produk/hasil belajar dilakukan melalui ulangan harian, mid 

semester maupun ulangan semester. 

c) Penilaian meliputi kognitif, praktik dan sikap yang 

disesuaikan dengan peraturan yang telah ditetapkan serta 

mengacu pada karakteristik mata pelajaran 

d) Hasil penilaian dimasukkan sesuai dengan format yang 

telah disediakan dalam bentuk file excel yang kemudian 

diserahkan kepada Penanggung Jawab Akademik 
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e) Untuk memudahkan pengelolaan hasil penilaian maka hasil-

hasil penilaian harian yang telah dilaksanakan segera 

diserahkan kepada penanggung jawab akademik agar dapat 

dimasukkan ke dalam pengelolaan Sistem Informasi 

Manajemen (SIM) Sekolah oleh tim Teknologi Informasi 

dan Komputer (TIK). 

f) Tidak diadakan Remedial untuk ujian/ulangan semester. 

Remedial dilakukan sesuai dengan ketentuan pengelolaan 

Remedial dan Pengayaan. 

g)  Guru mata pelajaran bertanggungjawab dan memiliki 

kewenangan penuh terhadap hasil penilaian terhadap mata 

pelajaran yang diampunya. Segala perubahan terhadap hasil 

penilaian hanya dapat dilakukan oleh guru yang 

bersangkutan. 

2. Minat Belajar 

a. Pengertian minat 

Menurut Syah (2012: 152), Secara sederhana “minat (interset) 

berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang 

besar terhadap sesuatu”. Minat merupakan keinginan terhadap sesuatu 

yang timbul akibat kegairahan atau ketertarikan yang tinggi. Djaali 

(2008: 121) mengutip pendapat Slameto mengartikan bahwa “ minat 

adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau 

aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat muncul atas dasar 
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keinginan individu itu sendiri. Ketertarikan tersebut dapat berupa 

terhadap orang, benda, kegiatan, maupun karier. Minat seorang 

individu akan timbul dari kegiatan yang pernah dilakukannya, 

sehingga ia merasa ada ketertarikan dan memperhatikan secara terus 

menerus yang pada akhirnya ada perasaan senang. Sedangkan 

menurut Sukardi (2004:9) minat merupakan suatu pernyataan dari 

kepribadian dan perkembangan kepribadian. Seseorang dengan 

minatnya akan mengembangkan kepribadiannya untuk lebih dewasa 

dalam mengambil sikap, karena minat erat hubungannya dengan 

sesuatu yang berhubungan hobi atau ketertarikan. 

Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan 

antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat 

hubungan tersebut, semakin besar minatnya. Minat merupakan 

ketertarikan seseorang terhadap sesuatu. Semakin kuat dan besar 

mengenai kemampuan yang dimilikinya maka semakin besar minat 

untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Budi wibowo (2016:61) 

mengatakan bahwa kegiatan dalam proses belajar diperlukan suatu 

pemusatan perhatian agar apa yang dipelajari dapat dipahami. Minat 

belajar pada dasarnya harus didasari dengan adanya kemampuan dari 

dalam dirinya. Maka dari kemampuannya lah seseorang akan 

mempertimbangkan minatnya untuk kemajuan dirinya.  

Menurut Crow and Crow dalam Djaali (2008: 121) 

mengatakan bahwa minat berhubungan dengan gaya gerak yang 



27 
 

 
 

mendorong seeorang untuk menghadapi atau berurusan dengan orang, 

benda kegiatan, pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri, 

jadi minat dapat diekspresikan melalui pernyataan yang menunjukkan 

bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada hal lainnya, dapat 

pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Minat 

tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian.  Berdasarkan 

pendapat tersebut dapat ditemukan adanya beberapa unsur pokok 

dalam pengertian minat yaitu adanya perhatian, ketertarikan, 

keinginan , daya dorong individu tehadap sesuatu.  

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli 

tentang belajar, pada umumnya mereka memberikan penekanan pada 

unsur perubahan dan pengalaman. Menurut W.S Winkel dalam 

(Darsono dkk, 2000:4) menyatakan bahwa belajar adalah suatu 

aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif 

dengan lingkungannya, yang menghasilkan perubahan dalam 

pengetahuan atau pemahaman, keterampilan dan nilai-sikap.Sejalan 

dengan Sudjana ( 2009:28) mengemukakan bahwa belajar adalah 

suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri 

seseorang. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan 

dalam berbagai bentuk seperti berubah pengetahuannya, 

pemahamnnya, sikap dan tingkah lakunya, keterampilannya, 

kecakapan, daya reaksinya, daya penerimaannya dan lain-lain aspek 

yang ada pada individu. Sedangkan menurut Baharuddin ( 2010:12) 
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belajar merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang untuk 

mendapatkan perubahan dalam dirinya melalui pelatihan-pelatihan 

atau pengalaman- pengalaman.  

Berdasarkan  beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa minat belajar itu adalah perhatian, rasa suka, ketertarikan 

seseorang (siswa) terhadap aktivitas belajar yang ditunjukkan melalui 

keantusiasan, partisipasi, dan keaktifan dalam belajar serta menyadari 

pentingnya kegiatan itu. Selanjutnya terjadi perubahan dalam diri 

siswa yang berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, 

kecakapan, dan pengalaman belajar. 

b. Ciri- Ciri Minat Belajar  

Minat dalam belajar memiliki beberapa ciri-ciri. Menurut 

Elizabeth Hurlock (dalam Susanto, 2013: 62) menyebutkan ada tujuh 

ciri minat belajar sebagai berikut:  

a) Minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan 

mental 

b) Minat tergantung pada kegiatan belajar  

c) Perkembangan minat mungkin terbatas  

d) Minat tergantung pada kesempatan belajar  

e) Minat dipengaruhi oleh budaya  

f) Minat berbobot emosional 

g) Minat berbobot egoisentris, artinya jika seseorang senang 

terhadap sesuatu, maka akan timbul hasrat untuk memilikinya. 
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Menurut Slameto (2010:57) siswa yang berminat dalam belajar 

adalah sebagai berikut : 

a) Memiliki kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang sesuatu yang dipelajari secara terus-menerus. 

b) Ada rasa suka dan senang terhadap sesuatu yang diminatinya. 

c) Memperoleh sesuatu kebanggan dan kepuasan pada suatu yang 

diminati. 

d) Lebih menyukai hal yang lebih menjadi minatnya daripada hal 

yang lainnya  

e) Dimanifestasikan melalui partisipasi pada aktivitas dan 

kegiatan.  

Ciri-ciri minat belajar dapat disimpulkan yaitu memiliki 

kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang 

sesuatu secara terus menerus, memperoleh kebanggaan dan kepuasan 

terhadap hal yang diminati, berpartisipasi pada pembelajaran, dan 

minat belajar dipengaruhi oleh budaya. Ketika siswa ada minat dalam 

belajar maka siswa akan senantiasa aktif berpartisipasi dalam 

pembelajaran dan akan memberikan prestasi yang baik dalam 

pencapaian prestasi belajar. 
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c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Belajar 

Minat belajar peserta didik sangat menentukan 

keberhasilannya dalam proses belajar. Menurut Fuad dan Zuraini 

(2006: 45) ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat belajar, 

antara lain : 

1) Faktor Internal  

Faktor internal adalah faktor dari dalam diri siswa yang 

meliputi dua aspek yaitu: 

a) Aspek Jasmaniah 

Aspek jasmaniah mencakup kondisi fisik atau 

kesehatan jasmani dari individu siswa. Kondisi fisik yang 

prima sangat mendukung keberhasilan belajar dan dapat 

mempengaruhi minat belajar. Namun jika terjadi gangguan 

kesehatan pada fisik terutama indera penglihatan dan 

pendengaran, otomatis dapat menyebabkan berkurangnya 

minat belajar pada dirinya. 

b) Aspek psikologis 

Aspek psikologis merupakan aspek dari dalam siswa 

yang meliputi intelegensi, bakat siswa, motivasi siswa dan 

sikap siswa. 
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2) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri 

siswa, meliputi:  

a) Keluarga 

  Keluarga memiliki peran yang besar dalam 

menciptakan minat belajar bagi anak. Seperti yang kita tahu, 

keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama bagi 

anak. Cara orang tua dalam mengajar dapat mempengaruhi 

minat belajar anak. Orang tua harus selalu siap sedia saat 

anak membutuhkan bantuan terlebih terhadap materi 

pelajaran yang sulit ditangkap oleh anak. Peralatan belajar 

yang dibutuhkan anak, jugaperlu diperhatikan oleh orang tua. 

Dengan kata lain, orang tua harus terus mengetahui 

perkembangan belajar anak pada setiap hari.Suasana rumah 

juga harus mendukung anak dalam belajar, kerapian dan 

ketenangan di dalam rumah perlu dijaga. Hal tersebut 

bertujuan agar anak merasa nyaman dan mudah membentuk 

konsentrasinya terhadapa materi yang dihadapi. 

b) Sekolah 

  Faktor dari dalam sekolah meliputi metode 

mengajar, kurikulum, sarana dan prasarana belajar, sumber-

sumber belajar, media pembelajaran, hubungan siswa dengan 

temannya, guru-gurunya dan staf sekolah serta berbagai 
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kegiatan kokurikuler. Pengetahuan dan pengalaman yang 

diberikan melalui sekolah harus dilakukan dengan proses 

mengajar yang baik. Pendidik menyelenggarakan pendidikan 

dengan tetap memperhatikan kondisi anak didiknya. 

Berdasarkan hal tersebut akan tercipta situasi yang 

menyenangkan dan tidak membosankan dalam proses 

pembelajaran. 

c) Lingkungan Masyarakat 

  Lingkungan masyarakat meliputi hubungan dengan 

teman bergaul, kegiatan dalam masyarakat, dan lingkungan 

tempat tinggal. Kegiatan akademik, akan lebih baik apabila 

diimbangi dengan kegiatan di luar sekolah. Banyak kegiatan 

di dalam masyarakat yang dapat menumbuhkan minat belajar 

anak. Seperti kegiatan karang taruna, anak dapat belajar 

berorganisasi di dalamnya. Tapi, orang tua perlu 

memperhatikan kegiatan anaknya di luar rumah dan sekolah. 

Sebab kegiatan yang berlebih akan menurunkan semangatnya 

dalam mengikuti pelajaran di sekolah.  

d. Upaya untuk Membangkitkan Minat Belajar Siswa 

Minat besar pengaruhnya terhadap aktifitas belajar. Minat 

merupakan alat motivasi utama yang dapat membangkitkan 

kegairahan belajar anak didik dala rentangan waktu tertentu. Menurut 
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Djamarah (2011: 167) ada beberapa macam cara untuk 

membangkitkan minat anak didik sebagai berikut: 

1) Membandingkan adanya suatu kebutuhan pada diri anak didik, 

sehingga dia rela belajar tanpa paksaan. 

2) Menghubungkan bahan pelajaran yang diberikan dengan 

persoalan pengalaman yang dimiliki anak didik, sehingga anak 

didik mudah menerima bahan pelajaran. 

3) Memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mendapatkan 

hasil belajar yang baik dengan cara menyediakan lingkungan 

belajar yang kreatif dan kondusif. 

4) Menggunakan berbagai macam bentuk teknik mengajar dalam 

konteks perbedaan individual anak didik. 

e.  Indikator Minat Belajar 

Menurut Djamarah (2011:132) indikator minat belajar yaitu 

rasa suka atau senang, pernyataan lebih menyukai, adanya rasa 

ketertarikan, adanya kesadaran untuk belajar tanpa disuruh, 

berpartisipasi dalam aktivitas belajar, memberikan perhatian. 

Menurut Slameto (2010: 180) beberapa indikator minat belajar yaitu 

perasaan senang, ketertarikan, penerimaan dan keterlibatan siswa. 

Dari beberapa definisi yang dikemukakan mengenai indikator minat 

belajar tersebut diatas, dalam penelitian ini menggunakan indikator 

minat yaitu: 
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1) Perasaan Senang 

Menurut Suryabrata (2008:66) “perasaan didefinisikan 

sebagai gejala psikis yang bersifat subjektif yang umumnya 

berhubungan dengan gejala-gejala mengenal dan dialami dalam 

kualitas senang atau tidak senang dalam berbagai taraf”. Apabila 

seorang siswa memiliki perasaan senang terhadap pelajaran 

tertentu maka tidak akan ada rasa terpaksa untuk belajar. 

Contohnya yaitu senang mengikuti pelajaran, tidak ada perasaan 

bosan, dan hadir saat pelajaran. 

2) Keterlibatan Siswa  

Keterlibatan siswa bisa diartikan siswa berperan aktif 

sebagai partisipan dalam proses belajar mengajar. Keaktifan 

siswa dapat didorong oleh peran guru. Furlong dalam (Sa’adah, 

2018:71) mengungkapkan bahwa siswa yang tidak terlibat 

dalam belajar cenderung bersikap apati, tidak bersemangat, 

mengobrol dengan teman, serta tidak fokus bahkan tidur saat 

pelajaran berlangsung. Untuk itu siswa perlu meningkatkan 

keterlibatan belajar. Contoh: aktif dalam diskusi, aktif bertanya, 

dan aktif menjawab pertanyaan dari guru.  

3) Ketertarikan  

Ketertarikan untuk belajar diartikan apabila seseorang 

yang berminat terhadap suatu pelajaran maka siswa akan 

memiliki perasaan ketertarikan terhadap pelajaran tersebut. 
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Siswa akan rajin belajar dan terus memahami semua ilmu yang 

berhubungan dengan bidang tersebut, ia akan mengikuti 

pelajaran dengan penuh antusias dan tanpa ada beban dalam 

dirinya. Contoh: antusias dalam mengikuti pelajaran, tidak 

menunda tugas dari guru. 

4) Perhatian Siswa 

Menurut Sagala (2012:130) perhatian adalah cara 

menggerakkan bentuk umum cara bergaulnya jiwa dengan 

bahan-bahan dalam tingkah laku. Perhatian merupakan 

konsentrasi atau aktivitas jiwa seseorang terhadap pengamatan, 

pengertian ataupun yang lainnya dengan mengesampingkan hal 

lain dari pada itu. Menurut Putri (2015:119) Siswa yang 

memiliki minat belajar yang tinggi akan senantiasa memberikan 

perhatian penuh dalam usahanya mencapai tujuan pembelajaran. 

Siswa akan mempunyai perhatian dalam belajar, jika jiwa dan 

pikirannya terfokus dengan apa yang ia pelajari. Contoh: 

mendengarkan penjelasan guru dan mencatat materi. 

3. Hakikat Pembelajaran Ilmu Pengetauhan Sosial (IPS) di SMP 

a. Pengertian IPS 

Ilmu pengetahuan Sosial merupakan salah satu mata pelajaran 

yang wajib ditempuh oleh peserta didik pada sekolah tingkat dasar dan 

menengah. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) berasal dari Amerika 

dengan nama Social Studies. National Council for Social (NCSS) 
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dalam Sapriya (2018: 10) bahwa IPS atau Social Studies sebagai 

berikut: 

“Sosial studies is the integrated study of the social sciences 

and humanities to promote civic competence. Within the 

school program, disciplin a anthropology, arcgeology, 

economics, geograph,history, law, philoshopy, political 

science, psychology, religion and sociology, as well 

appropriate content from the humanities, mathematics, and 

the natural sciences” (Savege and Armstrong, 1996). 

Terkait dengan pengertian tersebut, Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS)  adalah studi teintegrasi tentang ilmu-ilmu sosial dan humaniora 

untuk membentuk warga negara yang baik atau berkompeten. 

Program IPS di sekolah merupakan gambaran kajian sistematis dan 

koordinatif dari disiplin-disiplin ilmu sosial seperti anthropology, 

arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, politik, 

psikologi, agama dan sosiologi, juga yang bersumber dari humaniora, 

matematika dan ilmu pengetauhan alam. 

Forum Komunikasi II HISPIPSI tahun 1991 di Yogyakarta 

merumuskan pendidikan IPS dalam versi pendidikan sekolah dasar 

dan menengah sebagai bentuk penyederhanaan atau adaptasi dari 

disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia 

yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis untuk 

tujuan pendidikan (Sumantri, 2001:92). Sedangkan menurut Mulyasa 

dalam Salam (2017:9) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah ilmu 

pengetahuan yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep dan 

generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial dan berbagai kenyataan 
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sosial dalam kehidupan. Bidang kajian IPS dalam jenjang SMP/MTs 

mencakup materi geografi, ekonomi, sejarah dan sosiologi. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan 

bahwa Ilmu Penegtahuan Sosial merupakan penyederhanaan disiplin 

ilmu-ilmu sosial. Pembelajaran IPS di SMP/MTs tidak hanya 

memfokuskan pada ketercapaian materi yang disampaikan pada siswa 

tetapi juga menekankan pada unsur keterampilan dan memecahkan 

masalah sosial dari berbagai sudut pandang disiplin ilmu serta 

menanamkan nilai dalam kehidupan bermasyarakat. 

b. Tujuan IPS 

Tujuan utama Ilmu Pengetahuan Sosial ialah mengembangkan 

potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di 

masyarakat dengan memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan 

segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap 

masalah yang terjadi sehari-hari baik pada dirinya sendiri maupun 

masyarakat. 

Somantri (2001: 44) mendefinisikan dan merumuskan tujuan 

IPS untuk tingkat sekolah sebagai mata pelajaran, yaitu 1) 

menekankan pada tumbuhnya nilai-nilai kewarganegaraan, moral 

ideologi negara, dan agama, 2) menekankan pada isi dan metode 

berpikir ilmuan sosial, dan 3) menekankan pada reflective inquiry. 

Berdasarkan pendapat Numan Somantri, maka mata pelajaran IPS di 

tingkat SMP, menekankan kepada tumbuhnya nilai-nilai 
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kewarganegaraan, moral, ideologi, agama, metode berpikir sosial, dan 

inquiry. Sapriya (2018: 201) menyebutkan tujuan mata pelajaran IPS 

antara lain: 

1) Mengenalkan siswa pada konsep-konsep pembelajaran yang 

berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya, 

2) Membentuk siswa agar memiliki kemampuan dasar untuk 

berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan 

masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosisal. 

3) Membentuk siswa agar memiliki komitmen dan kesadaran 

terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, dan 

4) Membentuk siswa agar memiliki kemampuan berkomunikasi, 

bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat majemuk, 

ditingkat lokal, nasional dan global. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran IPS disekolah  memiliki 

tujuan yaitu untuk membekali siswa agar memiliki kemampuan 

berpikir secara logis dan rasional, mengembangkan potensi peserta 

didik agar peka terhadap masalah sosial yang ada di masyarakat 

sehingga dapat membentuk warga negara yang baik.  

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nailil Ifadhoh tahun 2011 dengan judul 

Pengaruh Pelaksanaan Moving Class Terhadap Peningkatan Prestasi 
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Belajar Siswa Kelas VIII di SMP Islam Hidayatullah Semarang Tahun 

Ajaran 2011/2012. Hasil penelitian menujukkan pelaksanaan moving class 

yang baik dapat meningkatkan prestasi belajar siswanya, selain itu dengan 

adanya pembelajaran moving class siswa lebih aktif dan kritis, suasana 

kelas lebih menyenangkan, siswa memahami pelajaran tidak hanya teori 

saja tetapi juga dengan praktek. Ada pengaruh positif antara pelaksanaan 

moving class terhadap prstasi belajar siswa di SMP Islam Hidayatullah. 

Hal ini ditunjukkan dengan nilai Fhitung dari kedua variabel tersebut adalah 

8, 387. Berdasarkan hasil hitungan diperoleh bahwa F hitung > F tabel atau 

8,387 > 3,96 pada taraf 5%. Karena Fhitung > Ftabel, maka dapat disimpulkan 

bahwa persamaan regresi tersebut signifikan. Berdasarkan perhitungan ini, 

maka (Ho) yang menyatakan bahwa “tidak ada pengaruh pelaksanaan 

moving class terhadap prestasi belajar siswa di SMP Islam Hidayatullah 

Semarang” ditolak. Ha yang menyatakan bahwa “ada pengaruh 

pelaksanaan moving class terhadap peningkatan prestasi belajar siswa 

kelas VIII di SMP Islam Hidayatullah Semarang tahun ajaran 2011/2012” 

diterima. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu sama meneliti mengenai pengaruh penerapan moving class. 

Namun penelitian oleh Nailil Ifadhoh variabel Y atau variabel terikatnya 

adalah prestasi belajar sedangkan penelitian ini variabel Y atau variabel 

terikatnya adalah minat belajar siswa dalam mata pelajaran IPS. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Budi Dwi Sulistyo tahun 2010 dalam 

skripsinya yang berjudul Efektivitas Pembelajaran dengan Moving Class 

di SMA Negeri 2 Wates. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya 

kesiapan manajemen kelas dikategorikan efekif, mencapai 72,97% 

meliputi: kesiapan jadwal, silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), pengaturan kelas, penetapan aturan dan prosedur, peralihan antar 

segmen pelajaran, dan pengaturan siswa. Proses pembelajaran dengan 

sistem moving class dikategorikan efektif sekali, mencapai 91,90% yang 

mencakup: adaptasi kelas dan laboratorium, kesesuaian mengajar guru 

dengan RPP, penggunaan metode pembelajaran serta pengunaan media 

pembelajaran dan fasilitas sekolah. Ketercapaian tujuan pembelajaran di 

SMA N 2 Wates dengan sistem moving class dikategorikan efektif, 

mencapai 89.22% yang meliputi hasil penilaian ujian akhir semester, 

prestasi belajar dan ketercapaian tujuan pembelajaran dengan tingkat 

ketuntasan materi pelajaran. 

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Budi dengan 

peneliti yaitu penelitian yang dilakukan oleh Budi tentang efektivitas 

pembelajaran dengan moving class sedangkan peneliti yaitu tentang 

pengaruh penerapan sistem pembelajaran moving class. Adapun perbedaan 

antara penelitian yang dilakukan oleh Budi dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti ialah jenjang sekolah, di dalam penelitian Budi 

dipilih ranah Sekolah Menengah Atas, sementara peneliti memilih ranah 

Sekolah Menengah Pertama. Sementara itu, adapun persamaan antara 
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penelitian Budi dengan penulis yaitu melakukan penelitian tentang moving 

class. 

3. Penelitian yang dilakukan Didik Supriyanto dalam Jurnal Modelling Vol 

1, No.1, Maret 2014 dengan judul Meningkatkan Proses Pembelajaran 

melalui Moving Class. Hasil penelitannya yaitu model moving class sangat 

bagus diterapkan, karena dapat mengoptimalkan kemampuan siswa, tetapi 

model ini mungkin tidak bisa diterapkan bagi sekolah yang jumlah 

gurunya terbatas dan sarana prasarana yang kurang memadai. 

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Didik dengan 

peneliti yaitu penelitian yang dilakukan didik merupakan penelitian 

kualitatif sedangkan peneliti akan menggunakan penelitian kuantitatif. 

Adapun persamaannya yaitu meneliti tentang moving class 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhasanah dan A. Sobandi dalam 

Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran Vol 1, No.1, Agusus 2016 

dengan judul Minat Belajar sebagai Determinan Hasil Belajar Siswa. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa minat belajar dalam penelitian ini berada 

pada kategori sangat tinggi. Minat belajar tersebut di ukur menggunakan 

empat indikator yang dijadikan ukuran yaitu ketertarikan untuk belajar, 

perhatian dalam belajar, motivasi belajar dan pengetauhan. Sementara 

hasil belajar dalam penelitian ini berada pada kategori sedang. Hasil 

belajar siswa tersebut diukur berdasarkan hasil ujian akhir semester ganjil. 

Minat belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar. 

Adanya peningkatan minat belajar maka akan diikuti oleh peningkatan 
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hasil belajar. Artinya semakin baik minat belajar siswa, maka berdampak 

kepada hasil belajar siswa yang semakin baik. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa salah satu indikator pada variabel minat belajar yaitu 

perhatian dalam belajar mendapat skor terendah dibandingkan dengan 

indikator variabel minat belajar lainnya, oleh karena itu perlu untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan perhatian siswa dalam proses 

pembelajaran. Sebaiknya perhatian dalam mengikuti proses pembalajaran 

harus timbul atas dasar kesadaran yang tinggi dari siswa tersebut untuk 

belajar. Selanjutnya diharapkan guru mampu memberikan motivasi dan 

bimbingan kepada siswa, tujuannya agar siswa memiliki hasrat yang lebih 

tinggi untuk belajar sehingga perhatian dalam belajarnya akan semakin 

lebih baik. 

Persamaan  penelitian yang dilakukan oleh Siti dan Sobandi dengan 

peneliti adalah sama meneliti tentang minat belajar. Perbedaannya yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengetauhi apakah 

penerapan sistem pembelajaran moving class berpengaruh terhadap minat 

belajar siswa atau tidak. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Siti dan 

Sobandi bertujuan untuk mengetauhi pengaruh minat belajar terhadap hasil 

belajar siswa. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Vinsensius Andi Murdani dan Festa Yumpi 

Rahmawati dalam Jurnal Insight Vol 11No.1 Hal 92 April 2015 dengan 

judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Belajar Siswa Terhadap 

Pelajaran IPS di SMPK Maria Fatima Jember. Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa faktor- faktor yang mempengaruhi minat belajar 

siswa terhadap mata pelajaran IPS yaitu nilai reliabilitas sebesar 0.923 

(memenuhi kriteria skala baik). Hasil analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat belajar siswa terhadap mata pelajaran IPS di SMPK 

Maria Fatima Jember, antara lain: faktor perasaan senang (35.229%), 

faktor perhatian lebih (11.894%), faktor cara mengajar guru (6.400%), 

faktor karakter guru (5.904%), faktor suasana kelas (5.051%), faktor 

fasilitas belajar (4.271%). 

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Vinsensius dan 

Festa dengan peneliti yaitu penelitian yang diakukan oleh Vinsensius dan 

Festa yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar 

sedangkan penelitian yang diakukaan peneliti yaitu mengenai pengaruh 

sistem moving class terhadap minat belajar siswa. Adapun persamaannya 

yaitu meneliti minat belajar siswa. 

Berdasarkan penelitian yang relevan sekilas memang adanya 

hubungan permasalahan dengan yang akan penulis teliti. Keunikan 

penelitian ini dibanding dengan penelitian yang terdahulu yaitu 

menggambarkan pengaruh penerapan sistem pembelajaran moving class 

terhadap minat belajar siswa dalam mata pelajaran IPS. Minat belajar 

merupakan salah satu bagian dari ranah afekif dalam hasil belajar. Minat 

tersebut dapat digambarkan melalui perasaan senang dalam mengikuti 

pelajaran, keterlibatan siswa dalam diskusi, ketertarikan dan perhatian 

siswa. 
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C. Kerangka Berpikir 

Pendidikan saat ini memiliki berbagai macam variasi model dalam 

sistem  pembelajarannya. Berbagai strategi dirancang oleh sekolah untuk 

mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. Suatu proses pembelajaran 

dibutuhkan strategi yang tepat khususnya dalam pembelajaran IPS yang telah 

dirancang untuk mengembangkan pengetauhan, pemahaman dan kemampuan 

analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan 

bermasyarakat yang dinamis. Suatu proses pembelajaran harus mampu 

memberikan bekal kepada siswa untuk berpikir kritis, logis, analisis, 

sistematis, dan kreatif. Salah satau cara untuk memberikan bekal kepada 

siswa maka diperlukan pembelajaran IPS yang inovatif, menarik dan 

menyenangkan bagi siswa agar mata pelajaran IPS bukan lagi dianggap 

sebagai mata pelajaran yang hafalan dan membosankan yang akan berimbas 

pada rendahnya minat belajar siswa pada pelajaran IPS.  

Keberhasilan peserta didik dalam belajar diukur dengan hasil belajar 

yang diperoleh selama mengikuti proses kegiatan pembelajaran. Hasil belajar 

pada umumnnya hanya tertuju pada aspek kognitif saja, padahal masih ada 

dua aspek lain yang harus dilibatkan dalam penilaian hasil belajar siswa. 

Berdasarkan teori Taksonomi Bloom dalam Anni (2009:86) hasil belajar 

dirumuskan menjadi tiga ranah yaitu ranah kognitif, ranah afektif dan ranah 

psikomotorik. Ranah kognitif meliputi hasil usaha berupa pengetauhan, 

kemampuan dan kemahiran intelektual. Ranah afektif meliputi sikap, 

perasaan, nilai dan minat. Ranah psikomotorik berkaitan dengan kreativitas. 
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Minat merupakan dasar yang paling penting dalam keberhasilan 

proses pembelajaran. Jika siswa merasa senang dalam belajar, maka ia akan 

dengan cepat mengerti dan memahami materi yang diberikan guru. Minat 

besar sekali pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang 

dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, maka mereka tidak belajar dengan 

sebaik-baiknya. Sebaliknya, bahan pelajaran yang menarik perhatian siswa, 

akan lebih mudah dipahami dan diingat karena minat menambah keinginan 

belajar, oleh karena itu minat belajar turut menentukan proses belajar 

mengajar dapat berjalan dengan baik dan kondusif, maka siswa akan 

termotivasi untuk mengikuti pelajaran. 

Penerapan moving class dalam sekolah merupakan salah satu 

perubahan yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan minat belajar siswa 

yang nantinya akan berimbas juga pada prestasi belajar siswa.  Moving Class 

merupakan salah satu inovasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas 

belajar mengajar. Penerapan moving class diharapkan dapat memberikan nilai 

tambah bagi siswa dalam upaya meningkatkan aktivitas belajar di sekolah. 

Adanya aktivitas yang meningkat ini akan merubah cara belajar siswa yang 

pasif menjadi cara belajar aktif. Ramadhani (2016:214) mengatakan bahwa 

penerapan sistem pembelajaran dengan moving class sangat efektif dalam 

memberikan suasana pembelajaran yang interaktif, menarik dan 

menyenangkan sehingga para siswa dapat lebih mudah menguasai materi 

yang diajarkan oleh guru. Moving Class adalah suatu model pembelajaran 

yang diciptakan untuk belajar aktif dan kreatif dengan sistem belajar 
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mengajar bercirikan peserta didik yang mendatangi guru di kelas,bukan 

sebaliknya, jadi moving class mengacu pada pembelajaran yang berpusat 

pada siswa dengan memberikan lingkungan yang dinamis sesuai dengan yang 

dipelajarinya dan dapat berjalan dengan optimal sehingga tujuan yang 

diharapkan dapat tercapai. Moving class dengan kelas yang memiliki 

karakteristik sesuai dengan mata pelajaran secara sengaja akan menggiring 

pada pemusatan perhatian siswa karena media dan alat-alat pembelajaran 

sudah tersedia di dalam kelas. Banyak siswa yang menganggap bahwa merasa 

tidak bosan saat kegiatan belajar mengajar berlangsung karena mereka akan 

menempati kelas yang berbeda, selain itu pembelajaran akan lebih 

menyenangkan karena ruang kelas didesain sesuai karakteristik mata 

pelajaran. Tetapi tidak sedikit pula siswa yang mengeluh dengan adanya 

penerapan model pembelajaran moving class ini. Mereka merasa lelah saat 

perpindahan kelas dan terkadang banyak barang mereka yang tertinggal di 

dalam kelas sebelumnya. Dampak lain yang dirasakan oleh guru diantaranya 

adalah guru lebih leluasa dalam mendesain ruang kelas sesuai ciri khas mata 

pelajaran, misalnya ruang kelas IPS, dalam ruang IPS ada peta, globe dan 

sebagainya. Tetapi adanya waktu yang terbuang selama pergantian jam juga 

mengakibatkan kurang efektifnya kegiatan belajar mengajar. Kebersihan 

kelas juga kurang terjaga akibat perpindahan kelas. Untuk mencapai 

keberhasilan dalam pembelajaran menggunakan sistem moving class 

diperlukan strategi khusus dalam pengelolaannya, diantaranya yaitu : 

pengelolaan perpindahan siswa, pengelolaan ruang belajar, pengelolaan 
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administrasi siswa dan guru, pengelolaan remidial dan pengayaan, 

pengelolaan penilaian. Jadi, dengan adanya penerapan sistem pembelajaran 

moving class diharapkan dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap 

minat belajar  IPS siswa, sehingga IPS bukan lagi dianggap sebagai mata 

pelajaran yang membosankan karena identik dengan hafalan. 

Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran angket yang di 

berikan pada siswa kelas VIII di SMP N 3 Semarang. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem pembelajaran moving class 

terhadap minat belajar IPS siswa kelas VIII di SMP Negeri 3 Semarang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir 

 

 

 

Inovasi Pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas belajar mengajar 

Penerapan Moving Class 

1. Pengelolaan perpindahan siswa 

2. Pengelolaan ruang belajar 

3. Pengelolaan administrasi guru 

dan siswa 

4. Pengelolaan remedial dan 

pengayaan 

5. Pengelolaan Penilaian 

 

Minat Belajar IPS Siswa  

1. Perasaan Senang 

2.  Ketertarikan 

3. Perhatian Siswa 

4. Keterlibatan 

Siswa 

 

Pengaruh penerapan sistem pembelajaran moving class 

terhadap minat belajar IPS siswa kelas VIII di SMP 

Negeri 3 Semarang. 
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D. Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2017:96) hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian. Berikut hipotesis penelitian ini sebagai 

berikut : 

H0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara penerapan sistem 

pembelajaran moving class terhadap minat belajar siswa kelas VIII 

dalam mata pelajaran IPS di SMP Negeri 3 Semarang. 

Ha : Terdapat pengaruh signifikan antara penerapan sistem pembelajaran 

moving class terhadap minat belajar siswa kelas VIII dalam mata 

pelajaran IPS di SMP Negeri 3 Semarang. 

 

 

 



 
 

114 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:  

1. Penerapan sistem pembelajaran  moving class dalam mata pelajaran IPS 

kelas VIII di SMP Negeri 3 Semarang termasuk dalam kategori sangat 

tinggi (63,23%), sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem 

pembelajaran moving class dapat  menciptakan lingkungan belajar yang 

aktif dan kreatif. Pembelajaran IPS dapat langsung terarah karena 

tersedianya ruang kelas yang sudah dirancang sesuai karakteristik mata 

pelajaran.  

2. Minat belajar IPS siswa kelas VIII dalam kategori tinggi (79,35%), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa  peserta didik  antusias saat proses 

pembelajaran IPS berlangsung. 

3. Terdapat pengaruh signifikan antara penerapan sistem pembelajaran 

moving class terhadap minat belajar IPS kelas VIII di SMP Negeri 3 

Semarang. Pernyataan ini dibuktikan dari analisis regresi sederhana 

melalui tabel uji signifikansi diperoleh nilai signifkansi sebesar 0,000. 

Karena 0,000 < 0,05 maka   ditolak dan  diterima. Penerapan sistem 

pembelajaran moving class memberikan kontribusi sebesar 24,3 % artinya 

bahwa penerapan sistem pembelajaran moving class  mepengaruhi  

variabel minat belajar IPS siswa kelas VIII SMP N 3 Semarang ( ) 
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sebesar 24,3%, sedangkan sisanya sebesar 75,7% minat belajar IPS siswa 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. 

B. Saran 

1. Bagi guru, dengan penerapan sistem pembelajaran moving class guru 

diharapkan mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran sehingga 

minat belajar IPS siswa dapat meningkat. 

2. Bagi Siswa, dengan penerapan sistem pembelajaran moving class  peserta 

didik diharapkan aktif selama mengikuti proses pembelajaran. Peserta 

didik juga harus mendukung penerepan sistem pembelajaran moving class 

salah satunya dengan cara  tidak terlambat masuk ke dalam kelas agar 

proses pembelajaran tetap efektif. 

3. Bagi Sekolah, dengan penerapan sistem pembelajaran moving class 

diharapkan dapat memenuhi kelengkapan fasilitas penunjang belajar di 

tiap-tiap kelas agar penerapan sistem pembelajaran moving class dapat 

berjalan dengan baik.  

4. Bagi Peneliti Selanjutnya, sebaiknya dapat mengembangkan penelitian ini 

untuk menemukan gagasan baru. 
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