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SARI 
 

Faozi, Adnan. 2009. Penerapan Moving Class Pada Mata Pelajaran Geografi di 
SMA Kota Semarang Tahun 2009. Sarjana Geografi Universitas Negeri 
Semarang. 78 halaman. 
 
Kata kunci: Moving Class, SMA Kota Semarang, Hambatan. 
 

Pembelajaran sistem moving class adalah kegiatan pembelajaran dengan 
peserta didik berpindah kelas sesuai dengan pelajaran yang diikutinya. Proses 
adaptasi menuju Sekolah Kategori Mandiri dengan menerapkan moving class 
mendapat hambatan yang harus secepatnya ditemukan solusi yang tepat. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan moving class dan hambatan 
yang dihadapi dalam pembelajaran terutama pelajaran Geografi di SMA Kota 
Semarang. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa dari SMA yang telah 
menerapkan moving class di Kota Semarang yaitu siswa SMA N 5 Semarang, 
SMA Karangturi Semarang, dan SMA Semesta Semarang tahun ajaran 
2009/2010. Pengambilan sampel dengan teknik Simple Random Sampling, yaitu 
mengambil sampel dengan memberi kesempatan yang sama untuk dipilih bagi 
setiap individu atau unit dalam keseluruhan populasi. Besarnya jumlah sampel 
dihitung dengan menggunakan rumus yang dibuat oleh Dixon dan B. Leach. 
Jumlah sampel yang diambil sebanyak 85 siswa. Variabel pada penelitian ini 
yaitu; (1) penerapan sistem moving class, dan (2) hambatan penerapan moving 
class. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrument penelitian yang 
dikembangkan peneliti, instrument penelitian ini meliputi: (a) Metode 
Dokumentasi, (b) Metode kuesioner/angket, (c) metode observasi. Analisis data 
penelitian dengan menggunakan deskripsi frekuensi dan deskripsi persentase. 

Hasil penelitian untuk variabel penerapan moving class menunjukan 
bahwa kurikulum yang digunakan SMA Semesta dari 11 sampel siswa, sebanyak 
9 siswa (81,81%) menyatakan sesuai dan kurikulum yang digunakan SMA 
Karangturi dari 29 sampel siswa, sebanyak 22 siswa (75,86%) menyatakan sangat 
sesuai dengan rambu-rambu dari Direktorat pembinaan SMA. Berbeda dengan 
SMA 5 Semarang sebagai rintisan sekolah kategori mandiri dari 45 sampel siswa, 
sebanyak 33 siswa (73,33%) menyatakan dalam kategori kurang sesuai dengan 
kurikulum yang telah dinyatakan oleh Direktorat pembinaan SMA. Kondisi fisik 
SMA Karangturi dari 29 sampel siswa, sebanyak 21 siswa (72,41%) menyatakan 
dalam kategori sesuai. Kondisi fisik SMA Semesta dari 11 sampel siswa, 
sebanyak 9 siswa (81,81%) menyatakan dalam kategori sangat sesuai. Sedangkan 
kondisi fisik SMA 5 Semarang dari 45 sampel siswa, sebanyak 28 siswa (62,22%) 
menyatakan dalam kategori sesuai. Deskriptif Persentase variabel hambatan 
penerapan moving class menurut siswa termasuk dalam kategori cukup terhambat 
(70,29%) berdasarkan kriteria distribusi persentase siswa yang menjawab angket. 
Pada sub variabel hambatan penerapan moving class oleh guru, siswa menyatakan 
dalam kategori terhambat (77,65%). Kemudian penerapan moving class oleh 
siswa, siswa menyatakan dalam kategori terhambat (69,41%). 
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Penerapan moving class di SMA Kota Semarang pada bidang kurikulum 
termasuk kategori sesuai, tetapi masih membutuhkan perbaikan agar dapat 
mengoptimasikan pencapaian tujuan pendidikan, potensi dan sumber daya yang 
dimiliki untuk melaksanakan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan 
potensi peserta didik sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas. Kondisi 
fisik sekolah masih membutuhkan pengadaan ruang kelas untuk setiap mata 
pelajaran dan dalam pelaksanaan tata tertib sekolah perlu ditingkatkan. Penerapan 
moving class oleh guru mendapatkan hambatan saat guru berlahangan hadir 
karena tidak menggunakan team teaching dalam pembelajaran. Penerapan moving 
class oleh siswa mendapatkan hambatan dalam pengkondisian kembali suasana 
belajar di kelas, kedisiplinan waktu. 

Saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut. (1) Sekolah yang 
telah menerapkan moving class untuk lebih menyelaraskan kurikulum agar sesuai 
dengan rambu-rambu yang dikemukakan Direktorat Pembinaan SMA. (2) 
Pengadaan kelas untuk setiap mata pelajaran yang dirancang sesuai dengan 
karakteristik mata pelajaran tersebut. Kemudian pengadaan fasilitas dan sarana 
prasarana pendukung dalam proses pembelajaran.  (3) Pembelajaran dilaksanakan 
dengan team teaching, agar ketidakhadiran guru tidak menjadi kendala dan juga 
dengan team teaching penilaian terhadap siswa lebih objektif. Kemudian untuk 
lebih memperbanyak penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar 
mengajar, (4) Manajemen waktu dalam perpindahan siswa menuju kelas 
berikutnya perlu untuk lebih ditingkatkan lagi. Kemudian untuk guru yang 
terkadang menambah waktu pelajaran sendiri untuk lebih menyadari pentingnya 
manajemen waktu dalam belajar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan jembatan menuju kesuksesan. Siapapun yang hidup 

di dunia ini, berhak untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Pendidikan didapat 

dengan kegiatan belajar mengajar yang merupakan suatu  proses komunikasi yang 

harus diciptakan melalui penyampaian dan tukar menukar pesan atau informasi 

oleh setiap guru atau peserta didik.  

Pada proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar mengajar merupakan  

kegiatan  yang sangat penting, berhasil atau tidaknya tujuan pencapaian 

pengajaran di sekolah banyak tergantung pada bagaimana proses belajar mengajar 

yang dilakukan di sekolah tersebut serta pengelolaan kegiatan manajemen dari 

pihak sekolah  dalam menunjang  proses pembelajaran. Tetapi guru bukanlah 

merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan proses belajar mengajar 

yang bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal yang 

memungkinkan siswa dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan bertanggung 

jawab sebagai anggota masyarakat. 

Perkembangan ilmu pendidikan dan teknologi menyebabkan perubahan 

dalam masyarakat dan memerlukan kesiapan diri dari sumber daya manusia 

sendiri. Menurut Preslysia (2007) sekolah yang tepat dengan era globalisasi saat 

ini adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan dengan kurikulum 
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berstandar internasional, namun juga menekankan nilai-nilai akhlak yang mulia 

kepada anak didiknya. Sehingga dihasilkan insan cendekia dengan akhlak yang 

terpuji. 

Menurut Direktorat Pembinaan SMA (2007: 1), Permasalahan utama 

pendidikan adalah disparitas mutu pendidikan khususnya yang berkaitan dengan: 

1. ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memadai baik 

secara kuantitas dan kualitas, maupun kesejahteraannya. 

2. prasarana sarana belajar yang belum tersedia, dan bilapun tersedia belum 

didayagunakan secara optimal. 

3. pendanaan pendidikan yang belum memadai untuk menunjang mutu 

pembelajaran. 

4. proses pembelajaran yang belum efisien dan efektif. 

5. penyebaran sekolah yang belum merata, ditandai dengan belum meratanya 

partisipasi pendidikan antara kelompok masyarakat,  seperti masih 

terdapatnya kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin, kota dan desa, 

laki-laki dan perempuan, antar wilayah. 

Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini masih belum cukup untuk 

dikatakan baik atau bagus. Hal tersebut dapat dilihat dengan masih banyaknya 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Selain yang telah disebutkan di atas, 

komponen pendidikan yang masih menjadi permasalahan diantaranya kurikulum, 

sumberdaya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana, serta pembiayaan. 

Komponen pendidikan tersebut keberadaannya belum dapat mengurangi 

permasalahan utama pendidikan, malah menjadi parah karena kurang mendukung.  



3 

 

Pemerintah menerbitkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional sebagai solusi untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

Undang-undang tersebut tercermin dalam rumusan Visi dan Misi pendidikan 

nasional. Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai 

pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga 

negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga 

mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sedangkan 

misi pendidikan nasional adalah sebagai berikut. 

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh 

pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. 

2. Meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, 

regional, dan internasional. 

3. Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan 

tantangan global. 

4. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh 

sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat 

belajar. 

5. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk 

mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. 

6. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai 

pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan 

nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global.  
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7. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan 

berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (Direktorat Pembinaan SMA, 2007: 1). 

Diperlukan suatu acuan dasar (benchmark) oleh setiap penyelenggara dan 

satuan pendidikan untuk mewujudkan Visi dan menjalankan Misi pendidikan 

nasional yang antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal berbagai aspek 

yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Acuan dasar tersebut di atas 

merupakan standar nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu 

pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan 

kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

telah menetapkan kebijakan tentang pengkategorian sekolah berdasarkan tingkat 

keterlaksanaannya standar nasional pendidikan ke dalam kategori standar, 

mandiri, dan bertaraf internasional. Pada ayat (2) dan ayat (3) Peraturan 

Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa dengan diberlakukannya Standar 

Nasional Pendidikan, maka pemerintah memiliki kepentingan untuk memetakan 

sekolah/madrasah menjadi sekolah/madrasah yang sudah atau hampir memenuhi 

Standar Nasional Pendidikan dan sekolah/madrasah yang belum memenuhi 

Standar Nasional Pendidikan (Direktorat Pembinaan SMA, 2007: 1-2). 

Terkait dengan hal tersebut, pemerintah mengkategorikan 

sekolah/madrasah yang telah memenuhi atau hampir memenuhi Standar Nasional 

Pendidikan dalam kategori mandiri dan sekolah/madrasah yang belum memenuhi 

Standar Nasional Pendidikan ke dalam kategori standar. Pengkategorian tersebut 
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memberikan gambaran bahwa kategori sekolah standar dan mandiri didasarkan 

pada terpenuhinya delapan Standar Nasional Pendidikan antara lain: isi, proses, 

kompetensi kelulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, 

pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. 

Pemerintah telah menetapkan bahwa satuan pendidikan wajib 

menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut paling lambat tujuh tahun sejak 

diterbitkannya Peraturan Pemerintah tersebut. Hal tersebut berarti bahwa paling 

lambat pada tahun 2013 semua sekolah jalur pendidikan formal khususnya di 

SMA/MA sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan yang berarti 

berada pada kategori sekolah mandiri. Pembelajaran dalam Sekolah Kategori 

Mandiri dilaksanakan dengan menggunakan kelas berpindah (moving class) dan 

menggunakan sistem Satuan Kredit Semester. Dengan demikian, perlu adanya 

peraturan yang menunjang keterlaksanaan dalam sistem tersebut. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengkategorikan sekolah menjadi 

Sekolah Kategori Mandiri dan Sekolah Kategori Standar, di antaranya sekolah 

rintisan Sekolah Kategori Mandiri yang memiliki program terkait dengan hal 

tersebut adalah SMA Negeri 5 Semarang, SMA Karangturi Semarang, dan SMA 

Semesta Semarang dan telah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang 

diisyaratkan dalam pelaksanaan Sekolah Kategori Mandiri. Dengan rambu-rambu 

yang telah ditetapkan, disusun suatu acuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan 

tersebut, salah satunya adalah kegiatan pembelajan dengan menggunakan sistem 

kelas berpindah (moving class). 
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Pada umumnya seorang siswa dalam proses pembelajaran akan dilakukan 

pada suatu kelas dari pagi sampai siang secara rutin. Setiap pergantian jam 

pelajaran, seorang siswa menunggu guru yang akan mengajarnya dengan masih 

tetap berada di ruangan tersebut. Seringkali ada siswa yang merasa bosan dengan 

suasana kelasnya kemudian ada yang keluar baik ke kamar kecil ataupun sekedar 

keluar ruangan agar sedikit mengurangi kebosanannya. Oleh karena itu, untuk 

menciptakan suatu lingkungan belajar yang baru dengan menerapkan sistem 

pembelajaran dengan cara kelas bergerak (moving class). Cara ini diharapkan 

siswa akan lebih bersemangat dalam belajar karena seorang siswa akan berpindah 

ruangan kelas dengan cara mendatangi ruangan yang khusus untuk belajar pada 

mata pelajaran tertentu. 

Pembelajaran sistem moving class adalah kegiatan pembelajaran dengan 

siswa berpindah sesuai dengan pelajaran yang diikutinya. Dengan demikian 

diperlukan adanya kelas mata pelajaran atau kelas mata pelajaran serumpun untuk 

memudahkan dalam proses keterlaksanaannya dan memudahkan dalam 

pengaturan kegiatan mengajar guru yang dilaksanakan secara team teaching. 

Pembelajaran team teaching memudahkan guru dalam mengembangkan materi 

pembelajaran, kegiatan penilaian, kegiatan remedial dan pengayaan serta 

mengambil keputusan dalam menentukan tingkat pencapaian siswa terhadap mata 

pelajaran atau materi tertentu (Sirajuddin, 2009). 

Penerapan sistem moving class diharapkan dapat mendekatkan siswa 

dengan kelas mata pelajaran, penerapan sistem moving class juga mengurangi 

kejenuhan siswa dengan kelas yang selalu berbeda sesuai dengan karakteristik 
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mata pelajaran. Menurut Martono (2008) moving class diadakan dengan tujuan 

memberikan suasana belajar yang menyenangkan dan menghasilkan anak yang 

kreatif juga mandiri. Baik siswa maupun guru harus mampu beradaptasi untuk 

membiasakan diri dengan sistem moving class. Pada proses adaptasi tersebut, 

mereka menemukan hambatan-hambatan yang harus segera diselesaikan supaya 

tidak mengganggu dalam proses belajar mengajar. Selama mereka mengenal 

bangku sekolah, peserta didik hanya mengetahui mereka masuk ke kelas masing-

masing dan guru akan mendatangi kelas mereka untuk mengajar sesuai dengan 

jadwal yang telah ditetapkan. Moving class dapat dikatakan lebih inovatif dari 

pada sistem pembelajaran dimana murid yang selalu menunggu gurunya untuk 

mengajar, tetapi apakah sekolah tersebut telah siap, mampu dan mapan untuk 

menerapkan sistem moving class. Kesiapan guru dan siswa apa juga sudah 

diperhatikan saat menerapkan moving class. 

Berdasarkan observasi awal dan wawancara terhadap guru di SMA yang 

telah menerapkan sistem moving class, beliau mengutarakan bahwa penerapan 

sistem moving class sudah dilaksanakan di sekolah, meskipun sudah menerapkan 

moving class tetapi masih belum sempurna sesuai dengan rambu-rambu yang 

telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah. Pelaksanaan moving class yang 

belum sempurna ini dapat dilihat dari pembelajaran yang belum menggunakan 

team teaching dan Satuan Kredit Semester (SKS). Peneliti tertarik untuk 

mengetahui sejauh mana penerapan sistem moving class dan hambatan yang 

dihadapi dalam pembelajaran terutama pelajaran Geografi di SMA Kota 

Semarang. Maka peneliti mengajukan skripsi dengan judul Penerapan Moving 

Class pada Mata Pelajaran Geografi di SMA Kota Semarang Tahun 2009. 
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B. Permasalahan  

1. Bagaimana penerapan moving class dalam proses pembelajaran geografi di 

SMA Kota Semarang tahun 2009? 

2. Hambatan apa yang dihadapi dalam penerapan moving class pada 

pembelajaran geografi di SMA Kota Semarang tahun 2009? 

 

C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui penerapan moving class dalam proses pembelajaran 

geografi di SMA Kota Semarang tahun 2009. 

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penerapan moving class 

pada pembelajaran geografi di SMA Kota Semarang tahun 2009. 

 

D. Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi siswa 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang 

timbul dalam penerapan moving class pada pembelajaran geografi di SMA 

Kota Semarang. 

2. Bagi guru 

Diharapkan dapat memperbaiki proses belajar mengajar terutama mata 

pelajaran geografi, sehingga dapat memperkecil hambatan yang dihadapi 

siswa dan guru. 
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3. Bagi sekolah 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap ilmu 

pengetahuan dan untuk melihat kesiapan diri dalam penerapan moving class 

dan berharap dapat lebih meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian ini juga 

dapat menjadi memicu sekolah lain untuk menerapkan sistem moving class. 

 

E. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah diperlukan untuk menghindari salah pengertian tentang 

judul penelitian ini dan untuk membatasi penelitian ini agar tidak meluas dan tetap 

pada pengertian yang dimaksud, maka diperlukan batasan konsep. 

1. Moving class 

Menurut Sirajuddin (2009), Pembelajaran sistem moving class adalah 

kegiatan pembelajaran dengan peserta didik berpindah sesuai dengan 

pelajaran yang diikutinya. 

2. Geografi  

Hasil dari seminar dan lokakarya tahun 1988 telah merumuskan definisi 

geografi. Geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perbedaan dan 

persamaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan, 

kewilayahan dalam konteks keruangan. (Swastanto, 2009) 
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F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memberikan kejelasan arah dalam memahami keseluruhan isi 

skripsi ini, maka sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut. 

1. Bagian awal, pada bagian awal ini terdiri dari halaman judul, halaman 

pengesahan, halaman motto dan persembahan, prakata, abstrak, daftar isi, 

daftar tabel, dan daftar lampiran. 

2. Bagian isi merupakan  bagian yang mengandung pokok permasalahan yang 

menjadi inti pembahasan skripsi yang terdiri dari beberapa bab yaitu sebagai 

berikut.  

BAB I Pendahuluan, pada bab ini diuraikan tentang latar belakang 

masalah, Permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II Landasan teori, sesuai dengan judul dan tujuan penelitian ini, 

berisikan tinjauan pustaka, landasan teori dalam penelitian ini 

diambil dari berbagai teori dalam buku referensi, artikel, serta 

kutipan dari pendapat seseorang yang berkaitan dengan judul 

skripsi. 

BAB III Metode penelitian, dalam bab ini membahas tentang populasi dan 

sampel , variable penelitian, metode pengumpulan data, validitas 

dan reliabilitas, analisis data. 

BAB IV Hasil penelitian, dalam bab ini akan mengemukakan tentang tempat 

dan waktu penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil 
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penelitian yang berisikan deskripsi situasi dan kondisi daerah 

penelitian penyajian data. 

BAB V Kesimpulan dan Saran, dalam bab terakhir ini akan disajikan 

mengenai kesimpulan dan saran-saran hasil penelitian. 

3. Bagian akhir merupakan penyajian berbagai sarana yang menunjang 

keberhasilan penelitian, di antaranya daftar kepustakaan dan lampiran-

lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Belajar 

Belajar adalah perubahan tingkah laku pada diri individu dengan berkat 

adanya interaksi antara individu dengan individu dan individu dengan 

lingkungannya (Usman, 1993: 2). Belajar  merupakan proses penting bagi 

perubahan perilaku manusia dan ia mencangkup segala sesuatu yang dipikirkan 

dan dikerjakan (Anni, 2007: 2). Dalam proses belajar terdapat faktor yang 

memberikan kontribusi belajar yaitu faktor  kondisi internal dan kondisi eksternal 

pembelajaran. 

1. Kondisi internal mencakup: 

a. kondisi fisik seperti kondisi kesehatan organ tubuh. 

b. kondisi psikis seperti kemampuan intelekual, emosional, konsentrasi 

siswa. 

c. kondisi sosial diantaranya cara siswa  bersosialisasi dengan linkungannya. 

2. Kondisi eksternal mencakup: 

a. variasi dan derajat kesulitan materi yang dipelajari. 

b. lokasi atau tempat belajar, sarana dan prasarana, pengeloalan keuangan, 

proses belajar mengajar (kegiatan manajerial). 

c. iklim dan suasana lingkungan. 
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Selain  faktor ekternal yang mempengaruhi proses kegiatan belajar 

terdapat satu unsur yang sangat berpengaruh pula terhadap aktivitas sekolah yaitu 

kegiatan manejerial sekolah atau sebuah pengelolaan sekolah (Anni, 2005 : 11). 

 

1. Tujuan Pendidikan  

Tujuan Pendidikan merupakan suatu gambaran dari falsafah hidup atau 

pandangan hidup manusia, baik secara perorangan maupun secara kelompok  

(bangsa dan negara). Membicarakan tujuan pendidikan akan menyangkut 

sistem nilai dan norma-norma dalam suatu konteks kebudayaan, baik dalam 

mitos, kepercayaan dan religi, filsafat, idiologi dan sebagainya. Tujuan 

pendidikan di suatu negara akan berbeda dengan tujuan pendidikan di negara 

lainnya, sesuai dengan dasar negara, falsafah hidup bangsa, dan ideologi 

negara tersebut.  

Pendidikan mengemban tugas untuk menghasilkan generasi yang baik, 

manusia-manusia yang lebih berkebudayaan, manusia sebagai individu yang 

memiliki kepribadian yang baik. Nilai-nilai yang hidup dan berkembang di 

suatu masyarakat atau negara, menggambarkan pendidikan dalam suatu 

konteks yang sangat luas, menyangkut kehidupan seluruh umat manusia yang 

digambarkan bahwa tujuan pendidikan adalah mencapai suatu kehidupan 

yang lebih baik.  

2. Sistem Pendidikan Nasional 

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan 

yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.  
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Pendidikan merupakan suatu hak setiap individu anak bangsa untuk 

dapat menikmatinya. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh 

manusia agar dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses 

pembelajaran. Keberadaan pendidikan yang sangat penting tersebut, telah 

diakui dan sekaligus memiliki legalitas yang sangat kuat sebagaimana yang 

tertuang di dalam UUD 1945 pasal 31 (1) yang menyebutkan bahwa “setiap 

warga negara berhak mendapat pendidikan“, sedangkan pada ayat (3) 

dituangkan pernyataan yang berbunyi “Pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan 

keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang“ (Munib, 2007: 139).  

3. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional 

 Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana yang tercantum 

di dalam UU No 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 adalah mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 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. 
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B. Standar Nasional Pendidikan 

Direktorat Pembinaan SMA (2007: 5) menjelaskan Standar Nasional 

Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah 

hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan terdiri 

dari delapan standar yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, 

standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 

pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Pengertian 

masing-masing standar tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang 

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

2. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang 

dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan 

kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus 

dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 

3. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai 

standar kompetensi lulusan. 

4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan 

prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam 

jabatan. 

5. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang 

berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, 

tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, 
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tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan 

untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi. 

6. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan 

dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada 

tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar 

tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. 

7. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya 

biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. 

8. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang 

berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar 

peserta didik. 

 

C. Sekolah Kategori Mandiri 

Sekolah Kategori Mandiri (SKM) adalah sekolah yang mampu 

mengoptimasikan pencapaian tujuan pendidikan, potensi dan sumberdaya yang 

dimiliki untuk melaksanakan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan 

potensi peserta didik sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas (Direktorat 

Pembinaan SMA, 2007:  5). Sekolah Kategori Mandiri memiliki persyaratan 

minimal sebagai berikut.  

1. Dukungan Internal 

a. Kinerja Sekolah di atas rata-rata. 
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b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang mencerminkan 

kurikulum Sekolah Kategori Mandiri dengan beban belajar dinyatakan 

dengan Satuan Kredit Semester. 

c. Ketersediaan panduan pelaksanaan yang memadai. 

d. Sekolah siap menyatakan ingin melaksanakan Sistem Kredit Semester. 

e. Kesiapan Sumber Daya Manusia. 

f. Ketersediaan fasilitas ruang belajar dan yang lain. 

 

2. Dukungan Eksternal 

a. Dukungan dari komite sekolah. 

b. Persentase orang tua yang menyatakan bersedia putranya mengikuti 

pembelajaran  dengan SKS ≥ 60 %. 

c. Dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota secara tertulis 

(kebijakan dan fasilitas/pembiayaan). 

d. Dukungan tenaga pendamping/nara sumber dalam keseluruhan proses 

pengambangan dan pelaksanaan SKM. 

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

menyatakan bahwa beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau 

bentuk lain yang sederajat pada jalur pendidikan formal kategori mandiri 

dinyatakan dalam satuan kredit semester. Ketentuan tersebut mengisyaratkan 

bahwa sekolah kategori mandiri harus menerapkan sistem satuan kredit semester. 

Satuan Kredit Semester (SKS) menurut Standar Isi adalah sistem 

penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri 



18 

 

beban belajar dan  mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan 

pendidikan (Direktorat Pembinaan SMA, 2007: 7). 

1. Dasar penerapan Satuan Kredit Semester  

a. Kecepatan belajar siswa tidak sama. 

b. Potensi belajar siswa tidak sama. 

c. Minat siswa terhadap mata pelajaran tidak  sama. 

d. Siswa akan sukses bila belajar sesuai dengan potensi dan minatnya. 

e. Siswa dapat menyelesaikan studi lebih cepat atau lebih lama. 

2. Pembelajaran pada Satuan Kredit Semester 

a. Pelaksanaan pembelajaran menerapkan pendekatan tatap muka, 

kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Oleh karena 

itu siswa didorong untuk dapat belajar secara mandiri. 

b. Menerapkan pengelolaan pembelajaran dengan sistem siswa pindah 

ruang kelas (moving class). Untuk itu diperlukan kelas mata pelajaran.  

b. Ada program remedi sepanjang semester. 

c. Menerapkan pembelajaran berbasis TIK. 

 

D. Pembelajaran Sistem Moving Class 

Menurut Sirajuddin (2009), Pembelajaran sistem moving class adalah 

kegiatan pembelajaran dengan peserta didik berpindah sesuai dengan pelajaran 

yang diikutinya. Pada bangku perkuliahan juga telah diterapkan pembelajaran 

sistem moving class dalam perkuliahan, tetapi berbeda dengan moving class yang 

diterapkan di bangku SMA yang menjadi penelitian. Seperti tampak pada gambar 
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2.1, pada bangku kuliah moving class yang diterapkan adalah memiliki ciri 

dimana mahasiswa dan dosen yang mendatangi ruang kelas untuk menerima mata 

kuliah dan akan pindah ke ruang kelas lain setiap ganti mata kuliah. Keuntungan 

tipe moving class yang diterapkan dalam perkuliahan adalah setiap ruang kelas 

dapat digunakan untuk setiap mata kuliah karena setiap kelas tidak dirancang 

untuk mata kuliah tertentu. 

 

Gambar 2.1 Tipe Moving Class dalam Jenjang Perkuliahan 

 
Sedangkan moving class yang diterapkan pada jenjang SMA yang 

menjadi temapat penelitian, yaitu SMA 5 Semarang, SMA Karangturi Semarang, 

dan SMA Semesta Semarang seperti tampak pada gambar 2.2 yakni sistem 

moving class yang memiliki ciri dimana siswa mendatangi ruang kelas yang sudah 

berkarakteristik untuk mata pelajaran tertentu dengan guru yang telah siap di kelas 

untuk memberikan materi pelajaran dan siswa akan pindah ke ruang kelas lain 

setiap ganti pelajaran. Seperti yang dijelaskan oleh Fung (2008), sistem moving 

class memiliki ciri siswa mendatangi ruang kelas yang sudah didesain untuk mata 

pelajaran tertentu dan akan pindah ke ruang kelas lain setiap ganti pelajaran. 

Segala yang ada di dalamnya sesuai dengan karakter masing-masing mata 

 
RUANG KELAS 

 

Siswa 

Guru 
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pelajaran dan ruang kelas tersebut dapat difungsikan seperti laboratorium. Moving 

class yang dilaksanakan pada jenjang SMA memiliki keuntungan bagi setiap 

siswa untuk lebih mendekatkan diri dengan mata pelajaran. 

 

Gambar 2.2 Tipe Moving Class dalam Jenjang SMA 

 

Menurut Sirajuddin (2009) agar pelaksanaan dengan sistem moving class 

dapat terlaksana dengan baik dan memberi peningkatan yang signifikan terhadap 

mutu pembelajaran dan lulusan peserta didik maka perlu disusun strategi 

pelaksanaan, strategi pengelolaan, perangkat peraturan dan administrasi yang 

dibutuhkan dalam kegiatan tersebut. 

1. Strategi Pelaksanaan Moving Class  

Strategi pembelajaran dengan sistem moving class merupakan salah 

satu syarat pelaksanaan Sekolah Kategori Mandiri dilaksanakan dengan 

pendekatan kelas mata pelajaran. Pendekatan ini mensyaratkan agar sekolah 

menyediakan kelas-kelas untuk kegiatan pembelajaran mata pelajaran tertentu 

atau untuk rumpun tertentu. Strategi ini memiliki beberapa keuntungan. 

a. Guru memiliki ruang mengajar sendiri yang memungkinkan untuk 

melakukan penataan sesuai karakteristik mata pelajaran. 

RUANG KELAS 
(berkarakteristik) 

+ 
Guru  

Siswa 
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b. Guru memungkinkan untuk mengoptimalkan sumber-sumber belajar dan 

media pembelajaran yang dimiliki karena penggunaannya tidak terikat 

oleh keterbatasan sirkulasi dan troubeling.  

c. Guru berperan secara aktif dalam mengontrol prilaku peserta didik dalam 

belajar.  

d. Pembelajaran dengan team teaching mudah dilakukan karena guru-guru 

dalam mata pelajaran yang sama terkumpul dalam satu tempat sehingga 

memudahkan dalam koordinasi.  

e. Penilaian terhadap hasil belajar peserta didik lebih obyektif dan optimal 

karena penilainnya dilakukan secara team teaching sehingga dapat 

mengurangi inkonsistensi dalam penilaian terhadap mata pelajaran 

tertentu. 

2. Strategi Pengelolaan Moving Class 

a. Pengelolaan Perpindahan Peserta Didik 

1) Peserta didik berpindah ruang belajar sesuai mata pelajaran yang 

diikuti berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. 

2) Waktu perpindahan antar kelas adalah 5 menit.  

3) Siswa diberi kebebasan untuk menentukan tempat duduknya sendiri.  

4) Peserta didik perlu ditegaskan peraturan tentang penggunaan ruang 

dan tata tertib dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran serta 

konsekuensinya. 

5) Bel tanda perpindahan suatu kegiatan pembelajaran dibunyikan pada 

saat pelajaran kurang 5 menit.  
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6) Sebelum tersedia loker, peserta didik diperkenankan membawa tas 

masuk dalam ruang belajar. Kegiatan pembelajaran di Laboratorium 

dibuat peraturan tersendiri hasil kesepakatan guru dengan laboran.  

7) Peserta didik diberi toleransi keterlambatan 10 menit, di luar waktu 

tersebut peserta didik tidak diperkenankan masuk kelas sebelum 

melapor kepada guru piket atau Penanggung Jawab Akademik . 

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

tindakan pembinaan yang dilakukan Penanggung Jawab akademik 

bersama dengan Guru Pembimbing. 

b. Pengelolaan Ruang Belajar-Mengajar 

1) Guru diperkenankan untuk mengatur ruang belajar sesuai 

karakteristik mata pelajarannya. 

2) Ruang belajar setidak-tidaknya memiliki sarana dan media 

pembelajaran yang sesuai, jadwal mengajar guru, tata tertib peserta 

didik dan daftar inventaris yang ditempel di dinding.  

3) Ruang belajar dapat dilengkapi dengan perpustakaan referensi dan 

sarana lainnya yang mendukung proses Pembelajaran. 

4) Tiap rumpun mata pelajaran telah disediakan prasarana multimedia. 

Penggunaan prasarana diatur oleh penanggung jawab rumpun mata 

pelajaran. 

5) Guru bertanggungjawab terhadap ruang belajar yang ditempatinya. 

Jadi setiap guru memiliki kunci untuk ruang masing-masing. 
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c. Pengelolaan Pembelajaran 

1) Pembelajaran dilaksanakan secara team teaching yang minimal 

terdiri dari 2 orang guru, dimana 1 orang guru sebagai guru utama 

dan yang lain sebagai kolaboran/asisten. 

2) Team teaching terdapat 1 guru yang bertanggung jawab untuk 

tingkat  kelas yang berbeda. Misal: Guru penanggungjawab kelas X, 

Guru Penanggungjawab kelas XI dan Guru Penanggungjawab kelas 

XII.  

3) Apabila ada seorang guru tidak dapat mengajar karena suatu hal atau 

sedang melaksanakan tugas dan kegiatan kedinasan lain yang 

berkaitan dengan Peningkatan mutu, dapat digantikan dengan 

kolaboran dan kepada yang bersangkutan mengganti hari-hari tidak 

mengajar kepada kolaboran sebagai guru utama. 

d. Pengelolaan Administrasi Guru dan Peserta Didik 

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

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

berdasarkan format yang telah disediakan. 

3) Guru mengisi laporan kemajuan belajar peserta didik, absensi peserta 

didik, keterlambatan peserta didik dan membuat rekapan sesuai 

format yang disediakan. 

4) Guru membuat laporan terhadap hal-hal khusus yang memerlukan 

penanganan kepada Penanggung Jawab Akademik. 
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5) Guru membuat Jadwal topik/materi yang diajarkan kepada peserta 

didik yang ditempel di ruang belajar. 

 

E. Hambatan Penerapan Moving Class 

Pada setiap penggunaan sistem pembelajaran yang baru, akan menemukan 

kendala dalam pelaksanaannya. Karena mulai dari mereka (peserta didik) 

menginjak bangku sekolah, yang mereka tahu adalah mereka masuk kelas duduk 

manis dan guru yang akan mendatangi mereka di kelas tersebut untuk 

memberikan materi pelajaran sesuai jadwalnya. Kendala-kendala yang kerap 

muncul dengan system moving class  dalam pembelajaran di sekolah antara lain. 

1. Menyediakan ruang kelas untuk setiap mata pelajaran. 

2. Setiap pergantian mata pelajaran, siswa harus menuju kelas mata pelajaran 

yang sesuai dengan jadwalnya dan pada saat perpindahan dari satu kelas ke 

kelas lain tersebut membutuhkan waktu yang dapat mengurangi waktu 

belajar. 

3. Setiap perpindahan siswa menuju kelas berikutnya membutuhkan 

pengkondisian siswa hingga siswa siap kembali untuk menerima pelajaran 

dan membutuhkan waktu yang dapat mengurangi waktu belajar. 

4. Dalam perubahan jadwal mata pelajaran dapat mempengaruhi kelancaran 

pelaksanaan pembelajaran. 

5. Karena tiap guru mempunyai satu kelas mata pelajaran sendiri, maka 

ketidakhadiran guru menyebabkan kesulitan dalam penanganan kelas. 
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6. Memungkinkan siswa yang tingkat kompetensinya rendah akan semakin 

dijauhi oleh temannya. 

7. Moving class menjadikan cost/biaya pembelajaran semakin tinggi. 

(Purwanto, 2008) 

 

F. Pelajaran Geografi 

Hasil dari seminar dan lokakarya tahun 1988 telah merumuskan definisi 

geografi. Geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perbedaan dan 

persamaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan, kewilayahan 

dalam konteks keruangan (Swastanto, 2009). 

 

G. Kerangka Berfikir 

Permasalahan utama pendidikan adalah disparitas mutu pendidikan. Solusi 

pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah menerbitkan UU Nomor 

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tercermin dalam 

rumusan Visi dan Misi pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan sebagai 

penjabaran Visi dan Misi pendidikan nasional tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

Implikasi dari Peraturan Pemerintah tersebut adalah Pemerintah 

berkepentingan untuk melakukan pemetaan sekolah/madrasah dengan melakukan 

pengkategorian sekolah khususnya di SMA berdasarkan tingkat terpenuhinya 

Standar Nasional Pendidikan. Pengkategorian sekolah/madrasah dilakukan dalam 

kategori standar, mandiri dan bertaraf internasional, keunggulan lokal. 
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Menindaklanjuti kebijakan pengkategorian sekolah/madrasah tersebut, strategi 

yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA pada tahun anggaran 2007 

adalah melakukan rintisan penyelenggaraan SMA Kategori Mandiri. 

Sekolah Kategori Mandiri memiliki persyaratan minimal diantaranya, 

memiliki Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang mencerminkan 

kurikulum Sekolah Kategori Mandiri, beban belajar dinyatakan dengan Satuan 

Kredit Semester (SKS), dan menerapkan pengelolaan pembelajaran dengan sistem 

pindah ruang kelas (moving class). SMA di Kota Semarang yang telah 

menerapkan moving class diantaranya SMA 5 Semarang, SMA Karangturi 

Semarang, dan SMA Semesta Semarang. Penerapan sistem moving class 

diharapkan dapat mendekatkan siswa dengan kelas mata pelajaran, juga 

mengurangi kejenuhan siswa dengan kelas yang selalu berbeda sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran. Sejauh mana penerapan moving class di SMA Kota 

Semarang. Apakah sesuai dengan rambu-rambu yang telah direalisasikan oleh 

Direktorat Pembinaan SMA? Oleh karena itu, baik siswa maupun guru harus 

mampu  beradaptasi untuk membiasakan diri dengan sistem moving class ini.  

Pada proses adaptasi ditemukan hambatan-hambatan yang harus segera 

diselesaikan supaya tidak mengganggu dalam proses belajar mengajar yang 

menjadikan siswa kurang berkonsentrasi dalam proses belajar mengajar. Kesiapan 

sekolah, guru dan murid untuk menerapkan sistim moving class apakah sudah 

diperhatikan sewaktu menerapkan moving class. Untuk mengetahui penerapan 

moving class di sekolah dan hambatan apa saja yang dirasakan siswa dan guru 

oleh kaca mata siswa, maka harus mendata hal-hal yang menjadi hambatan dalam 
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proses belajar mengajar dan fasilitas penunjang yang lain. Selanjutnya 

menganalisis untuk memberikan solusi yang benar dan rasional untuk 

memperbaiki proses belajar mengajar yang dapat meningkatkan mutu pendidikan. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagan 2.1 di atas menunjukan gambaran dari kerangka berfikir pada 

penelitian dimana system pembelajaran yang baru yaitu pembelajaran moving 

class yang menjadi syarat minimal dalam pelaksanaan sekolah kategori mandiri 

itu memiliki persyaratan sendiri yang telah dinyatakan oleh Direktorat Pembinaan 

SMA. Persyaratan tersebut mempunyai beberapa indikator dalam bidang 

kurikulum sekolah diantaranya; (1) kurikulum sekolah, (2) beban belajar, (3) 

kondisi fisik sekolah, dan (4) peraturan sekolah. Indikator dalam bidang 

penerapan moving class diantaranya; (1) Karakteristik ruang kelas, (2) 

Pembelajaran, (3) Interaksi belajar, (4) Perpindahan siswa, dan (5) Fasilitas 

pendukung. Kemudian persyaratan tersebut diterapkan pada SMA Negeri dan 

Pembelajaran Moving class 

Persyaratan dari Direktorat 
Pembinaan SMA

• Kurikulum sekolah 
• Beban belajar 
• Kondisi fisik sekolah 
• Peraturan sekolah  

• Karakteristik ruang kelas 
• Pembelajaran  
• Interaksi belajar 
• Perpindahan siswa 
• Fasilitas pendukung 

SMA Swasta SMA Negeri 

Sesuai/tidak sesuai 

Proses pembelajaran 

Gambar 2.3 Kerangka berfikir 
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SMA Swasta. Penerapan moving class tersebut apakah sesuai dengan yang telah 

disyaratkan oleh Direktorat Pembinaan SMA atau tidak dalam proses 

pembelajaran. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Menurut Tika (2005: 1), penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah untuk 

menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan atau 

masalah guna mencari pemecahan terhadap masalaha tersebut. 

 

A. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri 

yang telah ditetapkan (Nazir, 2005: 271). Menurut Tika (2005: 24), populasi 

adalah himpunan individu atau objek yang banyaknya terbatas atau tidak 

terbatas. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah SMA Kota 

Semarang yang menerapkan sistem moving class yaitu SMA 5 Semarang, 

SMA Karangturi Semarang, dan SMA Semesta Semarang. 

2. Sampel  

Dengan keterbatasan waktu, biaya dan tenaga penelitian ini 

mengambil sampel dari siswa SMA yang menerapkan sistem moving class. 

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

yang diteliti. Sampel dari populasi nantinya akan diteliti dan datanya akan 

dianalisis yang kemudian disimpulkan. Kesimpulan tersebut berlaku juga 

untuk populasi. Peneliti mengunakan sampel dalam penelitian untuk 

29
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menjaga ketelitian dalam pengambilan data. Cara pengambilan sampel 

dalam populasi ini menggunakan teknik Simple Random Sampling dimana 

mengambil sampel dengan memberi kesempatan yang sama untuk dipilih 

bagi setiap individu atau unit dalam keseluruhan populasi. Peneliti 

beranggapan bahwa populasi bersifat homogen karena tidak berhubungan 

dengan nilai akademik, tetapi berhubungan dengan hambatan siswa dalam 

penerapan moving class di sekolah (Tika, 2005: 30). 

Untuk mengetahui besarnya sampel yang diambil dan dapat 

mewakili  suatu populasi, maka menggunakan rumus yang dibuat Dixon dan 

B. Leach (Tika, 2005: 25): 

 

Keterangan: 

 jumlah sampel 

Z  = tingkat kepercayaan (confidence level) dinyatakan dalam persen. 

 variabilitas (dalam persen) dihitung dengan rumus: 

 

 persentase karakteristik sampel yang dianggap benar. 

 batas kepercayaan (confidence limit) dalam persen. Confidence 

limit adalah perbedaan rata–rata yang diharapkan untuk 

memperoleh nilai populasi. 
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Jumlah populasi pada penelitian ini adalah siswa dari SMA 5 

Semarang, SMA Karangturi Semarang, dan SMA Semesta Semarang 

dengan jumlah siswa 2125 siswa. terdiri dari: 

Tabel 3.1   Jumlah Siswa Tiap Kelas di Setiap Sekolah 

No. Sekolah  Kelas X Kelas XI Kelas XII Jmh siswa 

1 SMA 5 Semarang 322 360 375 1057 

2 SMA Karangturi Semarang 273 253 211 737 

3 SMA Semesta Semarang 151 111 69 331 

Jumlah siswa 756 724 655 2125 

Sumber: Data Primer Tahun 2009 

 

Berdasarkan tabel 3.1 di atas dapat diketahui sebanyak 756 siswa 

kelas X, 724 siswa kelas XI, dan 665 siswa kelas XII.  

Dengan : , 

 

Mencari variabilitas dengan rumus: 

 

 persentase karakteristik sampel yang dianggap benar. Peneliti 

hanya menggunakan siswa kelas XI dan kelas XII yang akan 

dijadikan , sehingga jumlah siswa kelas XI ditambah siswa kelas 

XII adalah 1379 siswa. 
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≈ 48 

 

 

 

Jumlah sampel yang akan diambil setelah dikoreksi adalah 

 

 

 

 , dibulatkan menjadi 

 

Jadi jumlah sampel yang diambil adalah 85 siswa.  
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Tabel 3.2 Jumlah populasi dan sampel 

No Keterangan SMA 5 SMA Karangturi SMA Semesta Jumlah 

1 Populasi  1057 737 331 2125 

2 Sampel  45 29 11 85 

Sumber: Data Primer Tahun 2009 

 

Dengan keterbatasan waktu, biaya dan tenaga penelitian ini 

mengambil sampel dari setiap SMA yang menerapkan sistem moving class.  

 

B. Variabel Penelitian 

Variabel adalah hal-hal yang menjadi objek penelitian, yang ditatap 

(dijinggleng-Jawa) dalam suatu kegiatan penelitian (point to be noticed), yang 

menunjukkan variasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif (Arikunto, 

2006:10). Judul penelitian ini adalah Penerapan Moving Class pada Mata 

Pelajaran Geografi di SMA Kota Semarang Tahun 2009 yang terdapat dua 

variabel. 

1. Penerapan moving class  

Variabel tersebut terdiri dari sub-sub variabel. 

a. Bidang Kurikulum sekolah 

1) Kurikulum yang digunakan kaitannya dengan penerapan moving 

class. 

2) Pengelolaan jadwal pelajaran dan perencanaan moving class. 

3) Penyusunan peraturan dalam pelaksanaan kegiatan PBM. 
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4) Beban belajar dalam SKS. 

b. Kondisi fisik sekolah 

1) Kondisi fisik sekolah yang melaksanakan moving class. 

2) Karakteristik kelas. 

3) Sarana dan prasarana fasilitas kelas. 

4) Pelaksanaan tata tertib kelas. 

2. Hambatan penerapan moving class 

a. Hambatan penerapan moving class oleh guru 

1) Ruang kelas mata pelajaran. 

2) Pengelolaan pembelajaran. 

3) Ketidakhadiran guru. 

b. Hambatan penerapan moving class oleh siswa 

1) Interaksi belajar. 

2) Pengkondisian kembali suasana belajar. 

3) Ketersediaan loker. 

4) Biaya sekolah. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Observasi  

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau 
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fenomena yang ada pada objek penelitian (Tika, 2005: 44). Peneliti 

menggunakan  metode observasi dan mengadakan penelitian langsung pada 

lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran dan informasi mengenai proses 

belajar dan keterangan lain yang dapat membantu dalam penelitian ini. 

2. Angket/kuesioner 

Menurut Dr. Hadari Nawawi  (Tika, 2005: 54), angket (kuesioner) 

adalah usaha mengumpulkan informasi dengan menyampaikan sejumlah 

pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden. Menurut 

Winarno Surachmat (Tika, 2005: 55), angket bersifat kooperatif dalam arti 

responden diharapkan bekerja sama untuk menyisakan waktu dan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan peneliti secara tertulis, sesuai dengan petunjuk-

petunjuk yang diberikan. Dalam hal ini, perlu ditumbuhkan motivasi yang 

kuat dari responden untuk mengisi angket tersebut. Angket berupa soal 

objektif yang masing-masing jawaban mempunyai skor sebagai berikut: 

• Jawaban (a) dengan skor nilai 4 

• Jawaban (b) dengan skor nilai 3 

• Jawaban (c) dengan skor nilai 2 

• Jawaban (d) dengan skor nilai 1 

Peneliti menggunakan 4 (empat) pilihan jawaban dalam penyusunan 

angket. Menurut Arikunto (2006: 241) jika pembaca berpendapat bahwa ada 

kelemahan dengan lima alternatif karena responden cenderung memilih 

alternatifyang ada ditengah (karena dirasa paling aman dan gampang karena 
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hamper tidak berfikir) dan alasan itu ada benarnya. Maka memang disarankan 

alternatif pilihannya hanya empat saja. 

3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai  hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2006: 231). 

 

D. Uji Coba Instrumen 

Data yang didapat dalam penelitian merupakan gambaran dari variabel 

yang sedang diteliti, sehingga berfungsi sebagai jawaban sementara dalam suatu 

penelitian. Mengingat hal tersebut, maka berkualitas atau tidaknya suatu 

penelitian dijalankan, dan benar tidaknya data yang akan diperoleh tergantung dari 

baik tidaknya instrument yang dibuat sedangkan instrument yang baik itu harus 

valid dan reliabel. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis melakukan uji coba 

instrument berupa soal yang peneliti cobakan pada 15 siswa di luar sampel. 

1. Uji Validitas Istrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesagihan suatu instrumen (Arikunto, 2006: 168). Dalam 

penelitian ini penelitian menggunakan analisis butir tersebut dengan menskor 

angket yang kemudian ditabulasi dan dimasukkan dalam rumus product 

moment yang dikemukakan oleh Person dengan rumus: 
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Keterangan: 

 : Koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y 

  : Skor item setiap nomor soal 

  : Skor item setiap peserta 

   : Jumlah peserta 

Rumus dari Person tersebut digunakan untuk mengetahui apakah 

angket yang digunakan valid atau tidak, maka nilai  yang telah diperoleh 

(rhitung) kemudian dikonsultasikan ke tabel, dengan taraf signifikansi 5% 

Apabila , maka instrument dikatakan valid. 

 Setelah angket dipersiapkan sebagai instrumen penelitian, selanjutya 

dibagikan kepada responden untuk diujicobakan. Uji coba instrumen 

dilakukan kepada 15 siswa diluar sampel dengan 18 butir soal. Hasil 

perhitungan validitas diperoleh hasil instrumen yang valid sebanyak 15 butir 

soal yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, dan 18 dengan 

taraf signifikansi 5% dengan rxy = 0,678 sesuai dengan hasil tiap butir soal, 

kemudian dikonsultasikan pada rtabel = 0,514, sehingga rhitung > rtabel. Adapun 

butir soal yang tidak valid yaitu nomor 7, 9, dan 13. Perhitungannya dapat 

dilihat pada lampiran 6 halaman 91. 

2. Uji Reliabilitas Istrumen  

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 
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data karena instrument itu sudah baik. Untuk menguji tingkat reliabilitas 

menggunakan rumus: 

 

Keterangan: 

 : reliabilitas instrumen 

 : Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 : jumlah varians butir 

 : varians total   

 (Arikunto, 2006: 196) 

 Untuk menentukan reliabel tidaknya suatu instrument suatu faktor 

adalah dengan mengkonsultasikan hasil perhitungan koefisien korelasi pada 

taraf signifikansi 5% karena yang diujicobakan penelitian adalah 15 maka N 

= 15 kemudian dilihat pada tabel taraf signifikansi 5% diperoleh tabel =0,514 

setelah diketemukan nilai reliabilitas dari masing-masing butir soal maka 

langkah selanjutnya adalah menentukan apakah soal tersebut reliabel atau 

tidak. Soal yang dikatakan reliabel jika r 11 > r tabel, dalam penelitian ini 

didapatkan bahwa r11 = 0,848 , jadi 0,848 > 0,514 dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa angket yang diujicobakan reliabel dan contoh 

perhitungannya dapat dilihat pada lampiran 6 halaman 92. 

 

E. Metode Analisis dan Pengelolaan Data 
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Teknik analisis data adalah cara atau teknik yang digunakan untuk 

menganalisis data yang disesuaikan dengan bentuk problematik dan jenis-jenis 

data (Arikunto, 2006: 44).  

1. Metode analisis untuk penerapan moving class 

Analisis untuk penerapan moving class di sekolah ialah dengan 

analisis deskriptif yang didapat dari kegiatan pengamatan atau observasi. 

Analisis data secara deskriptif penting untuk menjelaskan data yang bersifat 

kualitatif… (Tika, 116: 2005). Observasi dilakukan dengan memberi skor 

jawaban pada masing-masing  data atau komponen yang diamati. Skor 

jawaban tertinggi adalah skor 4 dan skor jawaban terendah adalah skor 1. 

Setiap data atau komponen dari hasil observasi yang telah mendapat skor 

jawaban kemudian dianalisis dengan menggunakan pedoman sebagai berikut. 

a. Skor maksimal = ∑ butir indikator × 4 

Skor maksimal = 4 × 4 

Skor maksimal = 16 

b. Skor minimal = ∑ butir indikator × 1 

Skor minimal = 4× 1 

Skor minimal = 4 

c. Rentang skor = skor maksimal – skor minimal 

Rentang skor = 16 – 4 

Rentang skor = 12 

d. Interval skor = rentang skor / 4 

Interval skor = 12 / 4 
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Interval skor = 3 

Tabel 3.3 Skor Interval Penerapan Moving Class 

No. Skor interval Kategori 

1 14 –16 Sangat sesuai 

2 11 –  13 Sesuai 

3 8 –  10 Kurang sesuai 

4 4  –  7 Tidak sesuai 

Sumber: Analisis Data Penelitian Tahun 2009 

 

 

2. Metode analisis variabel hambatan penerapan moving class 

Analisis data untuk variabel ini menggunakan analisis Deskriptif 

Persentase dan dengan cara pengharkatan/pengkategorian. Untuk mengetahui 

hambatan penerapan moving class di sekolah maka dilakukan kegiatan 

dengan angket/kuesioner. Semua skor dalam analisis ini dari setiap sub 

variabel maupun indikator dijumlahkan dan dibandingkan dengan skor 

idealnya sehingga akan diperoleh persentase skor. Persentase skor inilah 

selanjutnya dibandingkan dengan kategori yang digunakan untuk mengetahui 

tingkatannya. Metode ini digunakan untuk mengkaji variabel hambatan 

penerapan moving class dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Mengecek kelengkapan data. 

b. Menyusun tabulasi data. 
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c. Masukkan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang telah 

ditetapkan. 

1) Jawaban a dengan skor nilai 4 

2) Jawaban b dengan skor nilai 3 

3) Jawaban c dengan skor nilai 2 

4) Jawaban d dengan skor nilai 1 

d. Menjumlahkan skor jawaban yang telah diperoleh dari tiap-tiap responden. 

Setelah skor tersebut dijumlahkan secara keseluruhan, kemudian 

dibandingkan dengan skor idealnya sehingga akan diperoleh persentase skor 

dengan rumus persentase sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

 : Deskriptif Presentase 

 : jumlah nilai jawaban angket siswa 

 : skor maksimal  (Arikunto, 2006:236) 

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan tabel kategori 

deskriptif persentase, kemudian ditafsirkan dengan kalimat bersifat kualitatif, 

dimana masing-masing kategori mempunyai alternatif jawaban sendiri. 

Untuk mengetahui deskripsi frekuensi yang diperoleh, maka dibuat 

tabel kategori yang disusun melalui perhitungan sebagai berikut. 

a. Skor masksimal = ∑ butir soal × skor jawaban tertinggi 

Skor masksimal = 15 × 4 
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Skor masksimal = 60 

b. Skor minimal = ∑ butir soal × skor jawaban terendah 

Skor minimal = 15 × 1 

Skor minimal = 15 

c. Rentang = skor maksimal – skor minimal 

Rentang = 60 – 15 

Rentang = 45 

d. Interval = 45 ⁄ 4 

Interval = 11,25 

 (Hadi, 1996)   

 

Tabel 3.4   Kelas Interval pada Hambatan Penerapan Moving Class 

No. Skor interval  Kategori 

1 48,76 – 60 Tidak terhambat 

2 37,51 – 48,75 Cukup terhambat 

3 26,26 – 37,5 Terhambat 

4 15 – 26,25 Sangat terhambat 

Sumber: Analisis Data Penelitian Tahun 2009 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Semarang. Kota Semarang terdapat 78 

Sekolah Menengah Atas terdiri dari SMA Negeri dan SMA Swasta, tetapi hanya 

sedikit yang telah menerapkan moving class dalam sistem pembelajarannya. 

Peneliti mengambil 3 sekolah dalam penelitian untuk dijadikan populasi dalam 

penelitian karena sekolah tersebut telah menerapkan sistem moving class, di 

antaranya adalah SMA 5 Semarang, SMA Karangturi Semarang, dan SMA 

Semesta Semarang. 

1. SMA 5 Semarang   : 060 58’ 48” LS dan 1100 24’ 46” BT. 

2. SMA Karangturi Semarang : 060 57’ 48” LS dan 1100 26’ 09” BT. 

3. SMA Semesta Semarang  : 070 04’ 38” LS dan 1100 21’ 40” BT. 

.  
Gb 4.1 SMA 5 Semarang di Jl. Pemuda No. 143 Semarang 
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Gb 4.2 SMA Karangturi Semarang di Jl. Raden Patah 182-192 Semarang 

 

 
Gb 4.3 SMA Semesta Semarang di Jl. Manyaran Gunung Pati 

 

Gambar 4.1 di atas adalah gambar SMA 5 Semarang yang terletak di Jalan 

Pemuda No. 143. Letak sekolah yang dekat dengan pusat pemerintahan dan 

terletak pada pusat keramaian. Gambar 4.2 adalah gambar SMA Karangturi 

tampak depan di Jalan Raden Patah 182-192 yang terletak pada jalur keramaian. 

Sedangkan gambar 4.3 adalah gambar SMA Semesta tampak depan di Jalan 

Manyaran gunung Pati yang jauh dari keramaian. 
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Gb 4.4 Peta Lokasi SMA Penelitian Kota Semarang 
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B. Penerapan Moving Class 

Untuk malaksanakan pembelajaran moving class diperlukan syarat-syarat 

diantaranya menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang 

mencerminkan kurikulum sekolah kategori mandiri. Beban belajar ditentukan 

dengan menggunakan Sistem Kredit Semester. Kemudian menyediakan ruang 

kelas untuk setiap mata pelajaran atau mengelompokkan mata pelajaran yang 

serumpun dalam satu ruang kelas. 

1. Penerapan Moving Class 

Pembelajaran moving class sangat berdampak pada keseluruhan 

kegiatan siswa di sekolah dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran 

moving class adalah hasil adopsi dari bangku kuliah sehingga siswa diajak 

untuk merasakan lebih awal supaya tidak kesulitan untuk beradaptasi dengan 

dunia perkuliahan. Tujuan utama dengan adanya penerapan moving class 

pada bangku sekolah adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan, karena 

pembelajaran moving class terbukti lebih efektif daripada pembelajaran 

konvensional dimana siswa menunggu guru dating masuk kelas untuk 

menyampaikan materi. 

 Pada variabel ini cara pengumpulan data adalah dengan observasi. 

Observasi dilakukan dengan memberi skor jawaban pada masing-masing  

indikator yang diamati. Setiap skor jawaban kemudian dianalisis. Hasil 

observasi pada variabel ini adalah sebagai berikut. 
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a. Bidang Kurikulum Sekolah 

Kurikulum yang sesuai dengan moving class adalah Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang mencerminkan kurikulum 

Sekolah Kategori Mandiri. Beban belajar dinyatakan dalam sistem kredit 

semester.  

Tabel 4.1  Hasil Analisis Kurikulum Sekolah 

No. Kategori 
Skor 

interval 

Frekuensi 
SMA 5 

Semarang
SMA 

Karangturi 
SMA 

Semesta 
1 Sangat sesuai 14 –16 4 6 0 

2 Sesuai 11 –  13 8 20 9 

3 Kurang sesuai 8 –  10 33 3 2 

4 Tidak sesuai 4  –  7 0 0 0 

Jumlah 45 29 11 

Sumber: Analisis Data Penelitian Tahun 2009 

 

 Berdasarkan tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa dari 45 sampel 

siswa SMA 5 Semarang sebagian besar siswa (33 siswa) menyatakan 

kurikulum yang digunakan SMA 5 Semarang masuk dalam kategori 

kurang sesuai dengan rambu-rambu yang telah disampaikan oleh 

Direktorat Pembinaan SMA. Kemudian dari 29 sampel siswa SMA 

Karangturi Semarang sebanyak 20 siswa menyatakan kurikulum yang 

digunakan SMA Karangturi Semarang masuk dalam kategori sesuai 

dengan rambu-rambu yang telah disampaikan oleh Direktorat Pembinaan 

SMA. Sedangkan dari 11 sampel siswa SMA Semesta Semarang, 
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sebanyak 9 siswa menyatakan kurikulum yang digunakan SMA 

Karangturi Semarang masuk dalam kategori sesuai dengan rambu-rambu 

yang telah disampaikan oleh Direktorat Pembinaan SMA. 

Pengelolaan jadwal SMA 5 Semarang yang merupakan rintisan 

Sekolah Kategori Mandiri masuk dalam kategori kurang sesuai yang 

masih membutuhkan banyak perbaikan. Sedangkan pengelolaan jadwal 

SMA Karangturi Semarang dan SMA Semesta Semarang masuk dalam 

kategori sesuai dimana sudah teratur (lihat lampiran 2). Pengelolaan 

jadwal tiap sekolah dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini. 

Tabel 4.2 Jadwal Berangkat dan Pulang Sekolah  

No SMA 
1 Jam 

MaPel 
Masuk 

Pulang 

Sen Sel Rab Kam Jum Sab Ming 

1 SMA 5 45 mnt 07.00 13.30 13.30 13.30 13.30 11.00 11.45 Libur

2 Karangturi 40 mnt 07.00 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 Libur Libur

3 Semesta 40 mnt 07.00 15.30 14.30 14.30 14.30 15.30 Libur Libur

Sumber: Data Primer Tahun 2009 
 

Penyusunan peraturan dalam proses belajar mengajar di SMA 5 

Semarang, SMA Karangturi Semarang, dan SMA Semesta Semarang 

masuk dalam kategori sesuai. Peraturan sekolah telah ditetapkan dan 

dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. Peraturan sekolah yang 

telah ditetapkan juga sudah termasuk peraturan kelas. Beban belajar yang 

digunakan di SMA 5 Semarang SMA, SMA Karangturi Semarang, dan 

SMA Semesta Semarang belum menggunakan sistem kredit semester 

(lihat lampiran 2). 
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b. Kondisi Fisik Sekolah 

Kondisi fisik sekolah menyangkut kesiapan sekolah dalam 

menerapkan sistem moving class. Moving class menjadikan ruang kelas 

sebagai kelas mata pelajaran dan guru berhak mengatur kelas tersebut 

sesuai karakteristik mata pelajaran yang diampu.  

Tabel 4.3  Hasil Analisis Kondisi Fisik Sekolah 

No. Kategori 
Skor 

interval 

Frekuensi 
SMA 5 

Semarang
SMA 

Karangturi 
SMA 

Semesta 
1 Sangat sesuai 14 –16 10 22 9 

2 Sesuai 11 –  13 28 5 2 

3 Kurang sesuai 8 –  10 7 2 0 

4 Tidak sesuai 4  –  7 0 0 0 

Jumlah 45 29 11 

Sumber: Analisis Data Penelitian Tahun 2009 

 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dari 45 sampel siswa SMA 5 

Semarang sebagian besar siswa (28 siswa) menunjukkan SMA 5 

Semarang masuk dalam kategori sesuai. Kemudian dari 29 sampel siswa 

SMA Karangturi Semarang sebanyak 22 siswa menyatakan bahwa 

kondisi fisik SMA Karangturi Semarang masuk dalam kategori sangat 

sesuai. Sedangkan dari 11 sampel siswa SMA Semesta Semarang 

sebanyak 9 siswa menyatakan bahwa kondisi fisik SMA Semesta 

Semarang masuk dalam kategori sangat sesuai.  

Setiap mata pelajaran memiliki ruang kelas sendiri. Walau begitu 

masih terdapat mata pelajaran yang dikelompokkan dalam satu kelas atas 
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dasar satu rumpun mata pelajaran. Untuk itu masih memerlukan 

penambahan ruang kelas baru untuk setiap mata pelajaran.  

Sarana dan prasarana kelas merupakan unsur yang penting dalam 

proses pembelajaran dan berfungsi sebagai penunjang dalam proses 

belajar mengajar. Sarana dan prasarana fasilitas kelas di SMA 5 

Semarang masuk kategori kurang sesuai. Khususnya kelas geografi 

masih memerlukan pengadaan sarana dan prasarana fasilitas kelas. 

Sedangkan untuk SMA Karangturi Semarang dan SMA Semesta 

Semarang masuk dalam kategori sangat sesuai dalam hal sarana dan 

prasarana kelas (lihat lampiran 2). 

Pembelajaran akan menjadi efektif dan terkondisi jika tata tertib 

kelas ditaati oleh siswa dengan kesadaran yang tinggi. Pelaksanaan tata 

tertib kelas khususnya kelas geografi di SMA 5 Semarang dan SMA 

Karangturi Semarang masuk dalam kategori kurang sesuai. Sedangkan 

pelaksanaan tata tertib kelas geografi di SMA Semesta Semarang masuk 

kategori sesuai (lihat lampiran 2). 

Karakteristik kelas geografi di SMA 5 Semarang masuk pada 

kategori kurang sesuai. Karakteristik kelas geografi di SMA Karangturi 

Semarang masuk pada kategori sangat sesuai. Karakteristik kelas 

geografi di SMA Semesta Semarang masuk pada kategori sangat sesuai 

(lihat lampiran 2). 
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2. Hambatan Penerapan Moving Class di SMA Kota Semarang. 

Hasil penelitian dari variabel ini diperoleh dengan menggunakan 

angket. Sesuai dengan tujuan analisis kuantitatif  yaitu untuk mengetahui 

tentang hambatan penerapan moving class di SMA kota Semarang dapat 

dilihat dari hasil angket terhadap 85 responden sebagai sampel. Penerapan 

moving class di SMA Karangturi Semarang, SMA 5 Semarang dan SMA 

Semesta Semarang yang menjadi objek penelitian. Menurut angket dari siswa 

memperoleh hasil sebagai berikut. 

Skor total   = 3585 (lihat lampiran 7 hal 94) 

Skor maksimal  = 5100 

 

      

Hambatan penerapan moving class di SMA kota Semarang termasuk 

dalam kategori cukup terhambat (70,29%) berdasarkan kategori distribusi 

persentase siswa yang menjawab angket (lampiran 7). 

Tabel 4.4 Hasil Penelitian Hambatan Penerapan Moving Class  

No. Kategori 
Skor 

interval 

Frekuensi 

SMA 5 

Semarang 

SMA 

Karangturi 

SMA 

Semesta 

1 Tidak terhambat 48,76 – 60 1 5 0 

2 Cukup terhambat 37,5– 48,75 36 21 11 

3 Terhambat  26,26 – 37,5 8 3 0 

4 Sangat terhambat 15 – 26,25 0 0 0 

Jumlah 45 29 11 

Sumber: Analisis Hasil Penelitian 2009 
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Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dilihat pada hambatan penerapan 

moving class di SMA 5 Semarang sebanyak 36 siswa menyatakan termasuk 

dalam kategori cukup terhambat, di SMA Karangturi Semarang sebanyak 21 

siswa menyatakan termasuk dalam kategori cukup terhambat, dan di SMA 

Semesta Semarang berdasarkan kacamata siswa sebanyak 11 siswa 

menyatakan termasuk dalam kategori cukup terhambat. Untuk lebih rinci 

berikut di bawah ini distribusi frekuensi hambatan penerapan moving class 

pada setiap sekolah disajikan berikut di bawah ini. 

 
Gambar 4.5  Hambatan Penerapan Moving Class di SMA 5 Semarang 

 

Berdasarkan gambar 4.5 di atas diperoleh dari sampel 45 siswa SMA 

5 Semarang yang menjawab angket. Sebesar 36 siswa (80,00%) menyatakan 

cukup terhambat, siswa yang menyatakan tidak terhambat sebanyak 1 siswa 

(2,22%) dan siswa yang menyatakan terhambat sebanyak 8 siswa  (17,78%) 
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dan tidak ada siswa yang menyatakan sangat terhambat dalam penerapan 

moving class. Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 8. 

 
Gambar 4.6 Hambatan Penerapan Moving Class di SMA Karangturi 

Semarang 

 

Berdasarkan gambar 4.6 di atas, dari sampel 29 siswa SMA 

Karangturi Semarang, sebesar 21 siswa (66,67%) menyatakan cukup 

terhambat, sebanyak 5 siswa (12,12%) menyatakan tidak terhambat, dan 

sebanyak 3 siswa  (9,09%) menyatakan terhambat, dan tidak ada yang 

menyatakan sangat terhambat. Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 8. 
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Gambar 4.7  Hambatan Penerapan Moving Class di SMA Semesta 
Semarang 
 

Berdasarkan gambar 4.7  di atas, dari sampel siswa SMA Semesta 

Semarang sebayak 11 siswa, sebesar 11 siswa (100%)  menyatakan penerapan 

moving class cukup terhambat dan tidak ada siswa yang menyatakan dalam 

kategori tidak terhambat, terhambat atau sangat terhambat. Untuk data 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 8. 

Berikut hambatan penerapan moving class dijabarkan dari setiap sub 

variabel yang dapat dilihat seperti di bawah ini. 

a. Hambatan Penerapan Moving Class oleh Guru 

Moving class menyaratkan setiap mata pelajaran untuk memiliki kelas 

mata pelajaran sendiri atau mengelompokkan mata pelajaran serumpun dalam satu 

kelas. Selain itu moving class menggunakan team teaching dalam pembelajaran. 

Jadi ketidakhadiran guru bisa digantikan oleh guru lain. Berikut hasil penelitian 

dari hambatan penerapan moving class oleh guru. 
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Tabel 4.5 Hambatan Penerapan Moving Class oleh Guru 

No. Kategori 
Skor 

interval  

Frekuensi  
SMA 5 

Semarang 
SMA 

Karangturi 
SMA 

Semesta 
1 Tidak terhambat 16,25– 20 0 0 0 

2 Cukup terhambat 12,5 – 16,25 6 4 3 

3 Terhambat 8,75 – 12,5 36 22 8 

4 Sangat terhambat 5 – 8,75 3 3 0 

Jumlah  45 29 11 

Sumber: Analisis Data Penelitian Tahun 2009  

 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas pada SMA 5 Semarang dengan 

sampel 45 siswa, sebanyak 36 siswa (80,00%) menyatakan dalam kategori 

terhambat. Sebanyak 6 siswa (13,33%) menyatakan kategori cukup 

terhambat, sebanyak 3 siswa (6,67%) menyatakan kategori sangat 

terhambat, tetapi tidak ada siswa yang menyatakan tidak terhambat pada 

hambatan penerapan moving class oleh guru (lihat lampiran 9). Untuk 

SMA Karangturi Semarang dengan sampel 29 siswa, sebanyak 22 siswa 

(75,86%) menyatakan dalam kategori terhambat. Sebanyak 4 siswa 

(13,79%) menyatakan kategori cukup terhambat, sebanyak 3 siswa 

(10,34%) menyatakan kategori sangat terhambat, tetapi tidak ada siswa 

yang menyatakan tidak terhambat pada hambatan penerapan moving class 

oleh guru (lihat lampiran 10). Kemudian untuk SMA Semesta Semarang 

dengan sampel 11 siswa, sebanyak 8 siswa (72,73%) menyatakan dalam 

kategori terhambat. Sebanyak 3 siswa (37,27%) menyatakan kategori 
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cukup terhambat, tetapi tidak ada siswa yang menyatakan kategori sangat 

terhambat dan tidak terhambat pada hambatan penerapan moving class 

oleh guru (lihat lampiran 11). 

Secara rinci maka hambatan penerapan moving class oleh guru 

dapat dilihat rinciannya berdasarkan setiap indikator adalah sebagai 

berikut. 

1) Ruang kelas mata pelajaran 

Moving class menyaratkan setiap mata pelajaran untuk 

memiliki kelas mata pelajaran sendiri atau mengelompokkan mata 

pelajaran serumpun dalam satu kelas. Indikator ruang kelas mata 

pelajaran terdapat pada butir soal no. 1. 

Tabel 4.6 Indikator Ruang Kelas Mata Pelajaran 

No. Kategori 
Skor 

interval 

Frekuensi  
SMA 5 

Semarang 
SMA 

Karangturi 
SMA 

Semesta 
1 Tidak terhambat 4 21 13 5 

2 Cukup terhambat 3 17 11 6 

3 Terhambat 2 6 2 0 

4 Sangat terhambat 1 1 3 0 

Jumlah  45 29 11 

Sumber: Analisis Data Penelitian 2009 

 
Berdasarkan tabel 4.6 di atas pada SMA 5 Semarang dengan 

sampel 45 siswa, sebanyak 21 siswa menyatakan dalam kategori tidak 

terhambat. Sebanyak 17 siswa menyatakan kategori cukup terhambat, 

sebanyak 6 siswa menyatakan kategori terhambat, dan sebanyak 1 
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siswa menyatakan sangat terhambat pada keterbatasan ruang kelas. 

Untuk SMA Karangturi Semarang dengan sampel 29 siswa, sebanyak 

13 siswa menyatakan dalam kategori tidak terhambat. Sebanyak 11 

siswa menyatakan kategori cukup terhambat, sebanyak 2 siswa 

menyatakan kategori terhambat, dan 3 siswa menyatakan sangat 

terhambat pada keterbatasan ruang kelas. Kemudian untuk SMA 

Semesta Semarang dengan sampel 11 siswa, sebanyak 5 siswa 

menyatakan dalam kategori tidak terhambat. Sebanyak 6 siswa 

menyatakan kategori cukup terhambat, tetapi tidak ada siswa yang 

menyatakan dalam kategori sangat terhambat dan tidak terhambat 

pada keterbatasan ruang kelas. 

2) Pengelolaan pembelajaran 

Kemampuan guru dalam mengontrol perilaku siswa dalam 

pembelajaran serta peran aktif guru dalam pembelajaran menjadikan 

materi yang disampaikan oleh guru dapat diterima dengan baik oleh 

siswa. Pembelajaran pun menjadi efektif. Pengelolaan pembelajaran 

terangkum dalam 2 item soal. 

Tabel 4.7 Indikator Pengelolaan Pembelajaran 

No. Kategori Skor 
interval 

Frekuensi  
SMA 5 

Semarang 
SMA 

Karangturi 
SMA 

Semesta 
1 Tidak terhambat 6,5 – 8 7 5 2 
2 Cukup terhambat 5 – 6,5 31 20 8 
3 Terhambat 3,5 – 5 7 3 1 
4 Sangat terhambat 2 – 3,5 0 1 0 

Jumlah  45 29 11 
Sumber: Analisis Data Penelitian 2009 
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Berdasarkan tabel 4.7 di atas pada SMA 5 Semarang dengan 

sampel 45 siswa, sebanyak 31 siswa menyatakan dalam kategori 

cukup terhambat. Sebanyak 7 siswa menyatakan kategori tidak 

terhambat, sebanyak 7 siswa menyatakan kategori terhambat, dan 

tidak ada siswa menyatakan sangat terhambat pada pengelolaan 

pembelajaran oleh guru. Untuk SMA Karangturi Semarang dengan 

sampel 29 siswa, sebanyak 5 siswa menyatakan dalam kategori tidak 

terhambat. Sebanyak 20 siswa menyatakan kategori cukup terhambat, 

sebanyak 3 siswa menyatakan kategori terhambat, dan 1 siswa 

menyatakan sangat terhambat pada pengelolaan pembelajaran oleh 

guru. Kemudian untuk SMA Semesta Semarang dengan sampel 11 

siswa, sebanyak 2 siswa menyatakan dalam kategori tidak terhambat. 

Sebanyak 8 siswa menyatakan kategori cukup terhambat, sebanyak 1 

siswa menyatakan kategori terhambat, dan tidak ada siswa yang 

menyatakan dalam kategori tidak terhambat pada pengelolaan 

pembelajaran oleh guru. 

3) Ketidakhadiran guru 

Pembelajaran yang dianjurkan dengan adanya moving class 

adalah pembelajaran dengan team teaching. Maka ketidakhadiran guru 

dalam pembelajaran tidak menghambat proses belajar mengajar. 

Indikator ketidakhadiran guru terdapat pada butir soal no. 5. 
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Tabel 4.8 Indikator Ketidakhadiran Guru 

No. Kategori 
Skor 

interval 

Frekuensi  
SMA 5 

Semarang 
SMA 

Karangturi 
SMA 

Semesta 
1 Tidak terhambat 4 1 0 1 

2 Cukup terhambat 3 8 7 3 

3 Terhambat 2 25 19 7 

4 Sangat terhambat 1 11 3 0 

Jumlah  45 29 11 

Sumber: Analisis Data Penelitian 2009 

 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas pada SMA 5 Semarang dengan 

sampel 45 siswa, sebanyak 1 siswa menyatakan dalam kategori tidak 

terhambat. Sebanyak 8 siswa menyatakan kategori cukup terhambat, 

sebanyak 25 siswa menyatakan kategori terhambat, dan sebanyak 11 

siswa menyatakan sangat terhambat pada ketidakhadiran guru dalam 

pembelajaran. Untuk SMA Karangturi Semarang dengan sampel 29 

siswa, sebanyak 7 siswa menyatakan kategori cukup terhambat. 

Sebanyak 19 siswa menyatakan kategori terhambat, 3 siswa 

menyatakan sangat terhambat, dan tidak ada siswa yang menyatakan 

dalam kategori tidak terhambat pada ketidakhadiran guru dalam 

pembelajaran. Kemudian untuk SMA Semesta Semarang dengan 

sampel 11 siswa, sebanyak 1 siswa menyatakan dalam kategori tidak 

terhambat. Sebanyak 3 siswa menyatakan kategori cukup terhambat. 

Sebanyak 7 siswa menyatakan kategori terhambat tetapi tidak ada 
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siswa yang menyatakan dalam kategori sangat terhambat dan tidak 

terhambat pada ketidakhadiran guru dalam pembelajaran. 

b. Hambatan Penerapan Moving Class oleh Siswa 

Penerapan moving class di sekolah mendidik siswa untuk lebih disiplin 

waktu. Siswa yang selalu berpindah kelas setiap pergantian mata pelajaran 

menjadikan siswa membutuhkan loker untuk menyimpan buku yang belum 

waktunya digunakan. Berikut dibawah ini hasil penelitian dari hambatan 

penerapan moving class oleh siswa. 

Tabel 4.9 Hambatan Penerapan Moving Class oleh Siswa 

No. Kategori 
Skor 

interval 

Frekuensi  
SMA 5 

Semarang 
SMA 

Karangturi 
SMA 

Semesta 
1 Tidak terhambat 32,5– 40 0 0 0 

2 Cukup terhambat 25 – 32,5 0 10 0 

3 Terhambat 17,5 – 25 2 17 0 

4 Sangat terhambat 10 – 17,5 43 2 11 

Jumlah  45 29 11 

Sumber: Analisis Data Penelitian Tahun 2009 
 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas pada SMA 5 Semarang dengan 

sampel 45 siswa, sebanyak 2 siswa (4,44%) menyatakan dalam kategori 

terhambat. Sebanyak 43 siswa (95,56%) menyatakan kategori sangat 

terhambat, dan tidak ada siswa yang menyatakan tidak terhambat dan 

cukup terhambat pada hambatan penerapan moving class oleh siswa (lihat 

lampiran 9). Untuk SMA Karangturi Semarang dengan sampel 29 siswa, 
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sebanyak 10 siswa (34,48%) menyatakan dalam kategori cukup terhambat. 

Sebanyak 17 siswa (58,62%) menyatakan kategori terhambat, sebanyak 2 

siswa (6,9%) menyatakan kategori sangat terhambat, tetapi tidak ada siswa 

yang menyatakan tidak terhambat pada hambatan penerapan moving class 

oleh siswa (lihat lampiran 10). Kemudian untuk SMA Semesta Semarang 

dengan sampel sebanyak 11 siswa (100%) menyatakan dalam kategori 

sangat terhambat pada hambatan penerapan moving class oleh siswa (lihat 

lampiran 11). 

Secara rinci maka hambatan penerapan moving class oleh siswa 

dapat dilihat rinciannya berdasarkan setiap indikator adalah sebagai 

berikut. 

1) Interaksi belajar 

Interaksi belajar antara guru dan siswa yang hidup dapat 

membangkitkan konsentrasi terhadap materi yang diajarkan. Perhatian 

guru terhadap siswa juga penting dilakukan supaya siswa merasa 

selalu diutamakan oleh guru. Indikator interaksi belajar terangkum 

dalam 2 soal. 

Tabel 4.10 Indikator Interaksi Belajar 

No. Kategori Skor 
interval 

Frekuensi  
SMA 5 

Semarang 
SMA 

Karangturi 
SMA 

Semesta 
1 Tidak terhambat 6,5 – 8 14 5 3 

2 Cukup terhambat 5 – 6,5 28 20 8 

3 Terhambat 3,5 – 5 3 3 0 

4 Sangat terhambat 2 – 3,5 0 1 0 

Jumlah  45 29 11 

Sumber: Analisis Data Penelitian Tahun 2009 
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Berdasarkan tabel 4.10 di atas pada SMA 5 Semarang dengan 

sampel 45 siswa, sebanyak 14 siswa menyatakan dalam kategori tidak 

terhambat. Sebanyak 28 siswa menyatakan kategori cukup terhambat, 

sebanyak 3 siswa menyatakan kategori terhambat, dan tidak ada siswa 

menyatakan sangat terhambat pada interaksi belajar antara guru dan 

siswa. Untuk SMA Karangturi Semarang dengan sampel 29 siswa, 

sebanyak 5 siswa menyatakan dalam kategori tidak terhambat. 

Sebanyak 20 siswa menyatakan kategori cukup terhambat, sebanyak 3 

siswa menyatakan kategori terhambat, dan 1 siswa menyatakan sangat 

terhambat pada interaksi belajar antara guru dan siswa. Kemudian 

untuk SMA Semesta Semarang dengan sampel 11 siswa, sebanyak 3 

siswa menyatakan dalam kategori tidak terhambat. Sebanyak 8 siswa 

menyatakan kategori cukup terhambat, dan tidak ada siswa yang 

menyatakan kategori terhambat dan tidak terhambat pada interaksi 

belajar antara guru dan siswa. 

2) Pengkondisian belajar 

Moving class juga bertujuan untuk mendidik siswa supaya 

lebih menghargai waktu. Manajemen waktu saat perpindahan kelas 

sangat diperhitungkan dalam proses belajar mengajar. Pengkondisian 

suasana kelas setelah perpindahan kelas untuk membangkitkan 

konsentrasi belajar siswa juga turut diperhitungkan. Kedisiplinan 

siswa perlu ditingkatkan. Indikator pengkondisian belajar terangkum 

dalam 6 item soal. 
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Tabel 4.11 Indikator Pengkondisian Belajar 

No. Kategori Skor 
interval 

Frekuensi  
SMA 5 

Semarang 
SMA 

Karangturi 
SMA 

Semesta 
1 Tidak terhambat 19,5 – 24 17 10 3 

2 Cukup terhambat 15 – 19,5 14 10 5 

3 Terhambat 10,5 – 15 10 6 2 

4 Sangat terhambat 6 – 10,5 4 3 1 

Jumlah  45 29 11 

Sumber: Analisis Data Penelitian Tahun 2009 

 

Berdasarkan tabel 4.11 di atas pada SMA 5 Semarang dengan 

sampel 45 siswa, sebanyak 17 siswa menyatakan dalam kategori tidak 

terhambat. Sebanyak 14 siswa menyatakan kategori cukup terhambat, 

sebanyak 10 siswa menyatakan kategori terhambat, dan sebanyak 4 

siswa menyatakan sangat terhambat pada pengkondisian suasana 

belajar. Untuk SMA Karangturi Semarang dengan sampel 29 siswa, 

sebanyak 10 siswa menyatakan dalam kategori tidak terhambat. 

Sebanyak 10 siswa menyatakan kategori cukup terhambat, sebanyak 6 

siswa menyatakan kategori terhambat, dan 3 siswa menyatakan sangat 

terhambat pada pengkondisian suasana belajar. Kemudian untuk SMA 

Semesta Semarang dengan sampel 11 siswa, sebanyak 3 siswa 

menyatakan dalam kategori tidak terhambat. Sebanyak 5 siswa 

menyatakan kategori cukup terhambat, sebanyak 2 siswa menyatakan 

kategori terhambat, dan 1 siswa menyatakan sangat terhambat pada 

pengkondisian suasana belajar. 
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3) Ketersediaan loker 

Penyediaan loker siswa dibutuhkan untuk menyimpan barang-

barang siswa yang belum waktunya untuk digunakan, karena siswa 

tidak memiliki kelas untuk menetap. Indikator ketersediaan loker 

terdapat pada soal no. 6. 

Tabel 4.12 Indikator ketersediaan loker 

No. Kategori Skor 
interval 

Frekuensi  
SMA 5 

Semarang 
SMA 

Karangturi 
SMA 

Semesta 
1 Tidak terhambat 4 0 13 9 

2 Cukup terhambat 3 0 10 2 

3 Terhambat 2 0 3 0 

4 Sangat terhambat 1 45 3 0 

Jumlah  45 29 11 

Sumber: Analisis Data Penelitian Tahun 2009  

 

Berdasarkan tabel 4.12 di atas pada SMA 5 Semarang dengan 

sampel sebanyak 45 siswa menyatakan dalam kategori sangat 

terhambat, karena loker siswa belum disediakan. Untuk SMA 

Karangturi Semarang dengan sampel 29 siswa, sebanyak 13 siswa 

menyatakan dalam kategori tidak terhambat. Sebanyak 10 siswa 

menyatakan kategori cukup terhambat, sebanyak 3 siswa menyatakan 

kategori terhambat, dan 3 siswa menyatakan sangat terhambat dengan 

kurang tersediaannya loker siswa. Kemudian untuk SMA Semesta 

Semarang dengan sampel 11 siswa, sebanyak 9 siswa menyatakan 

dalam kategori tidak terhambat. Sebanyak 2 siswa menyatakan 
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kategori cukup terhambat, dan tidak ada siswa yang menyatakan 

terhambat dan sangat terhambat dengan kurang tersediaannya loker 

siswa. 

4) Biaya sekolah 

Moving class mempengaruhi biaya sekolah, karena setiap kelas 

mata pelajaran dilengkapi dengan alat bantu dan media pembelajaran 

yang sesuai dengan materi pelajaran. Hal tersebut dapat 

mempengaruhi biaya sekolah. Indikator biaya sekolah terdapat pada 

butir soal no. 15. 

Tabel 4.13 Indikator Biaya Sekolah 

No. Kategori Skor 
interval 

Frekuensi  
SMA 5 

Semarang 
SMA 

Karangturi 
SMA 

Semesta 
1 Tidak terhambat 4 19 12 1 

2 Cukup terhambat 3 17 11 6 

3 Terhambat 2 6 3 4 

4 Sangat terhambat 1 3 3 0 

Jumlah  45 29 11 

Sumber: Analisis Data Penelitian Tahun 2009 

 

Berdasarkan tabel 4.13 di atas pada SMA 5 Semarang dengan 

sampel 45 siswa, sebanyak 19 siswa menyatakan dalam kategori tidak 

terhambat. Sebanyak 17 siswa menyatakan kategori cukup terhambat, 

sebanyak 6 siswa menyatakan kategori terhambat, dan sebanyak 3 

siswa menyatakan dalam kategori sangat terhambat pada biaya 

sekolah. Untuk SMA Karangturi Semarang dengan sampel 29 siswa, 
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sebanyak 12 siswa menyatakan dalam kategori tidak terhambat. 

Sebanyak 11 siswa menyatakan kategori cukup terhambat, sebanyak 3 

siswa menyatakan kategori terhambat, dan 3 siswa menyatakan sangat 

terhambat pada biaya sekolah. Kemudian untuk SMA Semesta 

Semarang dengan sampel 11 siswa, sebanyak 1 siswa menyatakan 

dalam kategori tidak terhambat. Sebanyak 6 siswa menyatakan 

kategori cukup terhambat, sebanyak 4 siswa menyatakan kategori 

terhambat, dan tidak ada siswa menyatakan sangat terhambat pada 

biaya sekolah. 

Penerapan moving class di SMA Kota Semarang masuk dalam kategori 

sesuai dengan rambu-rambu yang telah dinyatakan Direktorat Pembinaan SMA. 

Berdasarkan indikator yang digunakan untuk mengetahui penerapan moving class 

diantaranya; kesesuaian kurikulum, pengelolaan jadwal, dan penyusunan 

peraturan masuk dalam kategori sesuai dengan pernyataan dari Direktorat 

Pembinaan SMA.  

Hambatan penerapan moving class di SMA Kota Semarang masuk dalam 

kategori cukup terhambat (70,29%) yang berarti penerapan moving class di SMA 

Kota Semarang mendapatkan hambatan dalam penerapan yang sesuai dengan 

rambu-rambu yang telah dinyatakan Direktorat Pembinaan SMA. Tetapi 

hambatan yang terjadi tidak sampai mengganggu proses belajar mengajar. 
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C. Pembahasan 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya peraturan pemerintah yang 

menyatakan bagi sekolah yang telah memenuhi atau hampir memenuhi Standar 

Nasional Pendidikan dalam kategori mandiri dan sekolah/madrasah yang belum 

memenuhi Standar Nasional Pendidikan ke dalam kategori standar. Sekolah 

Kategori Mandiri dilaksanakan dengan menggunakan sistem Satuan Kredit 

Semester dan menerapkan pembelajaran kelas berpindah (moving class). 

Suatu sekolah dalam menerapkan sebuah sistem pembelajaran yang baru 

yaitu kelas berpindah (moving class) akan mengalami hambatan dalam 

menerapkan pembelajaran baru tersebut. Dari hasil penelitian diperoleh hambatan 

penerapan moving class di SMA Kota Semarang sebesar 70,29% yang artinya 

masuk dalam kategori cukup terhambat. 

Penelitian ini membahas tentang penerapan moving class di SMA Kota 

Semarang yang meliputi bidang kurikulum sekolah dan kondisi fisik sekolah, 

kemudian mengenai hambatan penerapan moving class di SMA Kota Semarang 

yang meliputi hambatan penerapan moving class oleh guru dan hambatan 

penerapan moving class oleh siswa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian 

dibawah ini. 

1. Penerapan Moving Class di SMA Kota Semarang 

Sekolah yang telah menerapkan sistem pembelajaran moving class 

adalah sekolah yang sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan 

termasuk dalam Sekolah Kategori Mandiri.  
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a. Bidang Kurikulum Sekolah 

1) Kesesuaian kurikulum yang digunakan dengan adanya moving class 

Sekolah Kategori Mandiri mempunyai persyaratan dalam 

dukungan internal dengan memiliki Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan yang mencerminkan kurikulum Sekolah Kategori Mandiri. 

Kurikulum Sekolah Kategori Mandiri yang dimaksud adalah 

kurikulum mampu mengoptimasikan pencapaian tujuan pendidikan, 

potensi dan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan proses 

pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi peserta didik 

sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas. 

SMA Karangturi Semarang dan SMA Semesta Semarang telah 

memiliki Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang mencerminkan 

kurikulum Sekolah Kategori Mandiri. Sedangkan SMA 5 Semarang 

telah memiliki Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tetapi belum 

mencerminkan kurikulum Sekolah Kategori Mandiri, terlihat dari 

pelaksanaan moving class yang belum teratur. 

2) Pengelolaan jadwal dan perencanaan moving class 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, pengelolaan jadwal di SMA 

Karangturi Semarang dan SMA Semesta Semarang dalam 1 jam mata 

pelajaran 40 menit, bell masuk pada pukul 07.00, dan bell pulang 

berbunyi pada pukul 14.30. Untuk SMA Semesta Semarang pada hari 

Senin dan Jum’at bell pulang berbunyi pada pukul 15.30. Pada hari 

Sabtu di SMA Karangturi Semarang digunakan untuk jam tambahan 
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bagi siswa yang kurang dapat menerima materi pelajaran dengan cepat 

dan baik, sedangkan di SMA Semesta Semarang digunakan untuk 

membaca buku dari jam 08.00 s/d 09.00. Berbeda dengan SMA 5 

Semarang yang dalam 1 jam mata pelajaran 45 menit, bell masuk pada 

pukul 07.00, dan bell pulang berbunyi pada pukul 13.30, kecuali hari 

Jum’at bell pulang pada pukul 11.00 dan Sabtu pada pukul 11.45. 

Untuk setiap minggunya SMA Semesta Semarang selalu ada 

perubahan jadwal menuruti permintaan guru yang mengajar karena 

guru mempunyai kegiatan lain dan harus mengganti jadwalnya, tetapi 

pengelola jadwal tidak kerepotan dan teratur. Sedangkan SMA 

Karangturi pengelolaan jadwal sudah tetap untuk satu semester. 

Berbeda lagi dengan SMA 5 Semarang sebagai rintisan Sekolah 

Kategori Mandiri. SMA 5 Semarang masih membutuhkan perbaikan 

dalam perencanaan moving class  karena dalam pelaksanaannya 

belum sepenuhnya moving class, terkadang sekolah memberlakukan 

kembali pada sistem konvensional dimana siswa duduk di dalam kelas 

menunggu guru datang. Jadi pengelolaan jadwal masih labil. 

3) Penyusunan peraturan dalam pelaksanaan KBM 

Penyusunan peraturan dalam pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar di SMA Karangturi Semarang, SMA Semesta Semarang, 

dan SMA 5 Semarang termasuk dalam kategori sesuai. Peraturan telah 

disusun dengan baik dan telah ditetapkan untuk dilaksanakan bagi 

seluruh anggota sekolah. 
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4) Beban belajar dalam SKS 

Beban belajar dari ketiga sekolah tersebut belum dinyatakan 

dalam SKS. Tetapi SMA Karangturi Semarang telah mempunyai 

rancangan sistem Satuan Kredit Semester tetapi belum berani 

diterapkan yang di karenakan tidak adanya perguruan tinggi yang 

menerima mahasiswa baru selama 2x dalam satu tahun. 

b. Kondisi Fisik Sekolah 

1) Kondisi fisik sekolah yang menerapkan moving class. 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, kondisi fisik dari ketiga sekolah 

termasuk dalam kategori sesuai. Walau dikatakan demikian tetap 

masih membutuhkan pengadaan kelas untuk setiap mata pelajaran, 

dikarenakan SMA Semesta Semarang pada kelas mata pelajaran 

geografi dikelompokkan dalam satu rumpun kelas sosial. 

SMA Semesta Semarang selain menggunakan moving class 

dalam pembelajaran, juga memberlakukan asrama bagi siswanya. 

Sementara SMA Karangturi Semarang dan SMA 5 Semarang tidak 

memberlakukan asrama bagi siswanya. 

2) Kesesuaian sarana dan media pembelajaran pada ruang belajar. 

Sarana dan media pembelajaran kelas geografi di SMA 

Karangturi Semarang dan SMA Semesta Semarang telah memadai 

dilengkapi dengan perangkat komputer, LCD yang siap untuk 

digunakan dan pendingin ruangan. Kelas geografi di SMA Karangturi 

yang juga dilengkapi pengeras suara sangat sesuai dengan 
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karakteristik geografi terlihat dengan adanya peta dinding dan tugas-

tugas siswa yang dipajang di dinding kelas menjadikan nuansa 

geografi sangat dominan. Sedangkan Karakteristik mata pelajaran 

geografi di SMA Semesta Semarang kurang dominan kerena 

penggunaan kelas dibarengkan dengan mata pelajaran yang serumpun. 

Sedangkan sarana dan media pembelajaran kelas geografi di SMA 5 

Semarang sebagai sekolah rintisan Sekolah Kategori Mandiri cukup 

sesuai dan perlu dilengkapi pada media pembelajaran agar 

katerteristik geografi lebih dominan. 

3) Pelaksanaan tata tertib kelas geografi. 

Pelaksanaan tata tertib di SMA Karangturi Semarang, SMA 5 

Semarang berdasarkan tabel 4.2 termasuk kategori kurang sesuai. 

Antusias siswa SMA 5 Semarang dalam mengikuti palajaran kurang 

bersemangat. Hal tersebut terlihat dari perilaku siswa yang tidur dalam 

kegiatan belajar mengajar dan terlihat juga siswa yang ijin ke 

belakang sembari makan jajan dari kantin. Sedangkan di SMA 

Karangturi Semarang masih banyak terlihat siswa yang mengenakan 

pakaian kurang rapi dan siswa putra yang berambut panjang. Sekolah 

masih memberikan toleransi terhadap pelanggaran-pelanggaran ringan 

yang masih bisa diperingatkan dengan teguran. 

Berbeda dengan siswa SMA Semesta Semarang yang 

berdasarkan tabel 4.2 termasuk kategori sesuai dalam pelaksanaan tata 

tertib, karena siswa memiliki kesadaran yang tinggi untuk mematuhi 
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peraturan sekolah. Penerapan moving class juga membuat siswa SMA 

Semesta Semarang lebih disiplin waktu.  

4) Karakteristik kelas  

Karakteristik kelas geografi di SMA 5 Semarang masuk pada 

kategori kurang sesuai. Karakteristik kelas geografi di SMA 

Karangturi Semarang masuk pada kategori sangat sesuai. Sedangkan 

karakteristik kelas geografi di SMA Semesta Semarang masuk pada 

kategori sangat sesuai. 

2. Hambatan Penerapan Moving Class di SMA Kota Semarang 

Hambatan penerapan moving class dibagi menjadi 2 (dua) sub 

variabel yang dijabarkan seperti berikut di bawah ini. 

a. Hambatan Penerapan Moving Class oleh Guru 

Pada sub variabel ini terdapat beberapa indikator diantaranya (1) 

Ruang kelas mata pelajaran, (2) Pengelolaan pembelajaran, dan (3) 

Ketidakhadiran guru. 

 Moving class merupakan sistem pembelajaran yang menyaratkan 

setiap mata pelajaran mempunyai ruang kelas sendiri bahkan mensyaratkan 

setiap guru mata pelajaran mempunyai ruang kelas sendiri. Berdasarkan 

45sampel  siswa SMA 5 Semarang, sebagian besar siswa (21 siswa) 

menyatakan setiap guru di SMA 5 Semarang memiliki ruang mengajar 

sendiri (tabel 4.6, halaman 53). Untuk pengelolaan pembelajaran sebagian 

besar siswa (31 siswa) menyatakan guru dapat mengontrol perilaku siswa 

dalam pembelajaran (tabel 4.7, halaman 54). Tetapi karena tidak 
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menggunakan team teaching dalam pembelajaran, maka sebagian besar 

siswa (25 siswa) menyatakan terhambat bila guru berhalangan hadir dalam 

kegiatan belajar mengajar (tabel 4.8, halaman 56). 

Untuk SMA Karangturi Semarang dari 29 sampel siswa sebanyak 

11 siswa menyatakan setiap guru mata pelajaran mempunyai ruang 

mengajar sendiri (tabel 4.6, halaman 53). Untuk pengelolaan 

pembelajaran sebanyak 20 siswa menyatakan guru dapat mengontrol 

perilaku siswa dan sangat perperan secara aktif dalam pembelajaran 

(tabel 4.7, halaman 54). Pembelajaran tidak dengan team teaching, maka 

sebanyak 19 siswa menyatakan terhambat bila guru berhalangan hadir 

dalam kegiatan belajar mengajar (tabel 4.8, halaman 56). 

Hambatan penerapan moving class oleh guru di SMA Semesta 

Semarang dari 11sampel siswa, sebanyak 6 siswa menyatakan sebagian 

besar guru mempunyai ruang mengajar sendiri (tabel 4.6, halaman 53). 

Untuk pengelolaan pembelajaran sebanyak 8 siswa menyatakan guru 

dapat mengontrol perilaku siswa dan sangat perperan secara aktif dalam 

pembelajaran (tabel 4.7, halaman 54). Pembelajaran juga tidak 

menggunakan team teaching, maka sebanyak 7 siswa menyatakan 

terhambat bila guru berhalangan hadir dalam kegiatan belajar mengajar 

(tabel 4.8, halaman 56). 

b. Hambatan Penerapan Moving Class oleh Siswa 

Hambatan penerapan moving class oleh siswa berdasarkan tabel 

4.3 terdapat beberapa indikator. Indicator tersebut diantaranya adalah (1) 
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Interaksi belajar, (2) Pengkondisian kembali suasana belajar, (3) 

Ketersediaan loker, dan (4) Biaya sekolah. Indikator tersebut dijabarkan 

dari setiap sekolah seperti di bawah ini. 

SMA 5 Semarang dengan sampel sejumlah 45 siswa. Pada sub 

variabel hambatan penerapan moving class oleh siswa ini, interaksi 

belajar saat proses belajar mengajar antara guru dan siswa cukup hidup 

dinyatakan oleh sebanyak 28 siswa (tabel 4.10, halaman 58). Sebanyak 

17 siswa menyatakan pengkondisian kembali suasana belajar di kelas 

setelah pergantian jam pelajaran membutuhkan waktu sekitar 1-2 menit 

(tabel 4.11, halaman 60). Hal tersebut menjadikan manajemen waktu 

lebih diperhatikan lagi saat proses belajar mengajar. Kemudian sebanyak 

45 siswa atau semua sampel siswa menyatakan tidak memiliki loker 

(tabel 4.12, halaman 61). Untuk masalah biaya sekolah sebanyak 19 

siswa menyatakan penerapan moving class tidak ada pengaruhnya 

terhadap biaya sekolah (tabel 4.13, halaman 62). 

Untuk penjabaran SMA Karangturi Semarang dari tabel 4.3 

dengan sampel sejumlah 29 siswa pada sub variabel hambatan penerapan 

moving class oleh siswa adalah sebagai berikut. Interaksi belajar saat 

proses belajar mengajar antara guru dan siswa cukup hidup dinyatakan 

oleh sebanyak 20 siswa (tabel 4.10, halaman 58). Sebanyak 10 siswa 

menyatakan pengkondisian kembali suasana belajar di kelas setelah 

pergantian jam pelajaran membutuhkan waktu sekitar  ± 3–5 menit (tabel 

4.12, halaman 61). Kemudian sebanyak 13 siswa menyatakan tidak 



75 

 

terhambat dalam penyediaan loker siswa (tabel 4.11, halaman 60). Untuk 

masalah biaya sekolah sebanyak 12 siswa menyatakan penerapan moving 

class tidak berpengaruh terhadap biaya sekolah (tabel 4.13, halaman 62). 

Kemudian berikutnya penjabaran dari SMA Semesta Semarang 

dengan jumlah sampel 11 siswa. Interaksi belajar saat proses belajar 

mengajar antara guru dan siswa cukup hidup dinyatakan oleh sebanyak 8 

siswa (tabel 4.10, halaman 58).  Sebanyak 5 siswa menyatakan 

pengkondisian kembali suasana belajar di kelas setelah pergantian jam 

pelajaran membutuhkan waktu sekitar  ±3-5 menit (tabel 4.11, halaman 

60). Kemudian sebanyak 9 siswa menyatakan tidak terhambat dalam 

penyediaan loker siswa (tabel 4.12, halaman 61). Untuk masalah biaya 

sekolah sebanyak 6 siswa menyatakan penerapan moving class tidak 

begitu berpengaruh terhadap biaya sekolah ((tabel 4.13, halaman 62). 

 

D. Solusi Hambatan Penerapan Moving Class 

Telah dijabarkan di atas kesesuaian penerapan moving class di SMA Kota 

Semarang dengan ketentuan yang telah dijabarkan oleh Direktorat Pembinaan 

SMA. Seberapa besar kesesuaian penerapan moving class di SMA Kota Semarang 

dengan ketentuan yang dijabarkan oleh Direktorat Pembinaan SMA menjadi 

deteksi hambatan yang dihadapi dalam penerapan moving class tersebut. Berikut 

solusi untuk mengurangi hambatan yang dihadapi dalam penerapan moving class.  
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1. Bidang Kurikulum 

Kurikulum disesuaikan dengan ketentuan dari Direktorat Pembinaan 

SMA yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pedidikan yang mencerminkan 

Sekolah Kategori Mandiri. Selain itu beban belajar dinyatakan dalam sistem 

Satuan Kredit Semester. 

2. Kondisi Fisik Sekolah 

Pengadaan kelas untuk setiap mata pelajaran yang dirancang sesuai 

dengan karakteristik mata pelajaran tersebut. Pengadaan fasilitas dan sarana 

prasarana pendukung dalam proses pembelajaran. 

3. Penerapan Moving Class oleh Guru 

Pembelajaran dilakukan dengan team teaching untuk menanggulangi 

ketidakhadiran guru dalam pembelajaran. Semua sekolah dalam penelitian 

belum ada yang menggunakan team teaching dalam pembelajaran. Kemudian 

penggunaan media dalam pembelajaran untuk lebih ditingkatkan. 

4. Penerapan Moving Class oleh Siswa 

Manajemen waktu dalam perpindahan siswa menuju kelas berikutnya 

perlu untuk lebih ditingkatkan lagi. Kesadaran siswa untuk lebih menghargai 

waktu belajar dalam sekolah, karena pengkondisian konsentrasi belajar siswa 

setelah berpindah kelas juga mengurangi jam mata pelajaran. Kemudian 

untuk guru yang terkadang menambah waktu pelajaran sendiri untuk lebih 

menyadari pentingnya manajemen waktu dalam belajar bagi siswa, karena 

secepatnya siswa harus menuju kelas berikutnya sesuai jadwal. 
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Secara keseluruhan penerapan moving class di SMA Kota Semarang 

masuk dalam kategori sesuai dengan rambu-rambu yang telah dinyatakan 

Direktorat Pembinaan SMA. Penerapan moving class di SMA Kota Semarang 

masih membutuhkan pembenahan dalam beban belajar yang digunakan agar 

menggunakan Satuan Kredit Semester, pembelajaran dengan team teaching, dan 

manajemen waktu siswa untuk lebih menghargai waktu belajar di sekolah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa 

hambatan penerapan moving class di SMA Kota Semarang adalah sebagai berikut. 

1. Kurikulum yang digunakan pada sekolah yang menerapkan moving class 

sudah baik dan sesuai dengan memiliki Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) yang mencerminkan kurikulum Sekolah Kategori 

Mandiri. Tetapi belum bisa untuk dikatakan sempurna, karena harus 

memperbaikinya kembali sesuai dengan ketentuan yang telah dijabarkan oleh 

Direktorat Pembinaan SMA. 

2. Kondisi fisik sekolah masih membutuhkan pengadaan ruang kelas untuk 

setiap mata pelajaran dan dalam pelaksanaan tata tertib sekolah perlu 

ditingkatkan. 

3. Penerapan moving class oleh guru mendapatkan hambatan saat guru 

berlahangan hadir karena tidak menggunakan team teaching dalam 

pembelajaran dan dalam pengelolaan pembelajaran. 

4. Penerapan moving class oleh siswa mendapatkan hambatan dalam 

pengkondisian kembali suasana belajar di kelas, kedisiplinan waktu, 

kemudian penyediaan loker siswa, dan masalah biaya sekolah. 

 

 

 

 



79 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang diberikan oleh peneliti antara lain. 

1. Sekolah yang telah menerapkan moving class untuk lebih menyelaraskan 

kurikulum agar sesuai dengan rambu-rambu yang dikemukakan Direktorat 

Pembinaan SMA. Kemudian beban belajar dinyatakan dengan sistem kredit 

semester. 

2. Pengadaan kelas untuk setiap mata pelajaran yang dirancang sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran tersebut. Kemudian pengadaan fasilitas dan 

sarana prasarana pendukung dalam proses pembelajaran. 

3. Pembelajaran dilaksanakan dengan team teaching, agar ketidakhadiran guru 

tidak menjadi hambatan dan juga dengan team teaching penilaian terhadap 

siswa lebih objektif. Kemudian untuk lebih memperbanyak penggunaan 

media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. 

4. Manajemen waktu dalam perpindahan siswa menuju kelas berikutnya perlu 

untuk lebih ditingkatkan lagi. Kemudian untuk guru yang terkadang 

menambah waktu pelajaran sendiri untuk lebih menyadari pentingnya 

manajemen waktu dalam belajar. 
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ANGKET PENELITIAN 

HAMBATAN PENERAPAN MOVING CLASS  

PADA MATA PELAJARAN GEOGRAFI 

 

Nama responden : … 

Kelas   : … 

Jenis kelamin  : L / P  (coret yang tidak perlu) 

Sekolah  : SMA … 

 

I. PETUNJUK 

a. Bacalah pertanyaan dengan teliti dan jawab dengan memberikan tanda silang 

(X) pada salah satu jawaban yang dianggap benar. 

b. Pilihlah jawaban yang sesuai atau mendekati dengan diri Anda pribadi. 

c. Kejujuran Anda sangat kami hargai dalam menjawab setiap butir pertanyaan. 

d. Angket ini tidak akan mempengeruhi nilai Anda terhadap mata pelajaran 

geografi. 

 
II. PERTANYAAN HAMBATAN PENERAPAN MOVING CLASS  

A. Hambatan Penerapan Moving Class Terhadap Guru 
1. Apakah setiap guru memiliki ruang mengajar sendiri? 

a. Ya. 

b. Sebagian besar. 

c. Sebagian kecil. 

d. Tidak. 

2. Apakah guru geografi Anda berperan secara aktif selama pembelajaran?  

a. Sangat berperan secara aktif. 

b. Berperan secara aktif. 

c. Kurang berperan secara aktif. 

d. Tidak berperan aktif. 

3. Seberapa besar guru geografi Anda dapat mengontrol perilaku siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar? 

Lampiran 1 
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a. Guru sangat dapat mengontrol perilaku siswa. 

b. Guru dapat mengontrol perilaku siswa. 

c. Guru kurang bisa mengontrol perilaku siswa. 

d. Guru tidak bisa mengontrol perilaku siswa. 

4. Bagaimana kelengkapan buku ajar di kelas Geografi? 

a. Sangat Lengkap. 

b. Lengkap. 

c. Cukup lengkap. 

d. Kurang lengkap. 

5. Jika guru mata pelajaran geografi berhalangan hadir, maka kelas akan… 

a. Diisi guru laboran. 

b. Diisi guru piket. 

c. Diberikan tugas. 

d. Diskusi sendiri. 

B. Hambatan Penerapan Moving Class Terhadap Siswa  

6. Apakah semua siswa memiliki loker sendiri? 

a. Ya, sudah semua siswa memiliki loker. 

b. Sebagian besar telah memiliki loker. 

c. Sebagian kecil telah memiliki loker. 

d. Tidak semua siswa memiliki loker. 

7. Berapa kali Anda pernah salah masuk kelas? 

a. Tidak pernah. 

b. 1-2 kali. 

c. 3-4 kali. 

d. > 4 kali. 

8. Disaat baru saja masuk ruang kelas geografi, saya… 

a. Langsung pilih tempat duduk tanpa gaduh. 

b. Mengelompokkan diri . 

c. Cari-cari tempat duduk. 

d. Menghampiri teman dulu sebelum guru mulai pelajaran. 
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9. Berapa kali Anda pernah bolos tidak ikut pelajaran dalam 1 semester? 

a. Tidak pernah. 

b. 1-2 kali. 

c. 3-4 kali. 

d. < 4kali. 

10. Sewaktu perpindahan kelas, saya akan… 

a. Langsung menuju kelas sesuai jadwal. 

b. Jalan santai saja menuju kelas sesuai jadwal. 

c. Jalan santai sampai batas toleransi. 

d. Sempatkan jajan dulu sebelum masuk. 

11. Setelah selesai menggunakan ruang kelas tersebut dan kotor, maka saya… 

a. Langsung membersihkan kelas yang menjadi kotor. 

b. Diam saja, menunggu jatah piket saya. 

c. Saya menunggu di luar sampai yang bersih-bersih selesai. 

d. Saya langsung pergi saja menuju kelas berikut. 

12. Pada saat pelajaran geografi telah dimulai, guru… 

a. Sangat perhatian kepada saya. 

b. Cukup perhatian kepada saya. 

c. Kurang perhatian kepada saya. 

d. Tidak perhatian kepada saya. 

13. Pada saat pelajaran geografi, interaksi antara guru dan murid… 

a. Sangat aktif/ hidup. 

b. Cukup aktif / hidup. 

c. Kurang aktif / hidup. 

d. Tidak aktif / hidup. 

14. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk memulai pelajaran setelah siswa 

masuk ruang kelas… 

a. 1-2 menit. 

b. 3-5 menit. 

c. 6-10 menit. 

d. < 10 menit. 
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15. Apakah dengan penerapan moving class mempengaruhi biaya sekolah 

Anda? 

a. Tidak ada pengaruh terhadap biaya sekolah. 

b. Tidak begitu berpengaruh terhadap biaya sekolah. 

c. Ya, mempengaruhi biaya sekolah. 

d. Ya, sangat mempengaruhi biaya sekolah. 

 

Terima kasih 
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Lampiran 2 
 

LEMBAR OBSERVASI 
HAMBATAN PENERAPAN MOVING CLASS  

PADA MATA PELAJARAN GEOGRAFI DI SMA KOTA SEMARANG 
 
Nama  :  

 SMA   :  

NO PENGAMATAN 

Kategori 

Sangat 

sesuai 
Sesuai 

Kurang 

sesuai 

Tidak 

sesuai 

1 SEJAUH MANA PENERAPAN MOVING CLASS   

 a. Bidang Kurikulum sekolah   

 
• Kurikulum yang digunakan dengan penerapan 

moving class    
 

 
• Pengelolaan jadwal dan perencanaan moving 

class    
 

 
• Penyusunan peraturan dalam pelaksanaan 

kegiatan PBM    
 

 • Beban belajar dalam SKS     

 b. Kondisi fisik sekolah   

 
• Kondisi fisik sekolah yang menerapkan 

moving class 
    

 
• Kesesuaian sarana dan prasarana pada ruang 

belajar 
    

 • Pelaksanaan tata tertib kelas geografi     

 • Karakteristik kelas     
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PEDOMAN SKORING LEMBAR OBSERVASI 

HAMBATAN PENERAPAN MOVING CLASS  

PADA MATA PELAJARAN GEOGRAFI DI SMA KOTA SEMARANG 

 
NO KOMPONEN SKOR 
A PENERAPAN MOVING CLASS   
1 Bidang Kurikulum sekolah  
 a. Kesesuaian kurikulum yang digunakan   
 • kurikulum yang digunakan sangat sesuai dengan yang 

dinyatakan Direktorat Pembinaan SMA 
4 

 • kurikulum yang digunakan cukup sesuai dengan yang 
dinyatakan Direktorat Pembinaan SMA 

3 

 • kurikulum yang digunakan kurang sesuai dengan yang 
dinyatakan Direktorat Pembinaan SMA 

2 

 • kurikulum yang digunakan tidak sesuai dengan yang 
dinyatakan Direktorat Pembinaan SMA 

1 

 b. Pengelolaan Jadwal dan Perencanaan moving class  
 • Pengelolaan Jadwal dan Perencanaan moving class telah 

teratur 
4 

 • Pengelolaan Jadwal dan Perencanaan moving class cukup 
teratur 

3 

 • Pengelolaan Jadwal dan Perencanaan moving class kadang 
teratur 

2 

 • Pengelolaan Jadwal dan Perencanaan moving class tidak 
teratur 

1 

 c. Penyusunan peraturan dalam pelaksanaan kegiatan PBM  
 • Penyusunan peraturan dalam pelaksanaan kegiatan PBM 

baik dan telah terlaksana 
4 

 • Penyusunan peraturan dalam pelaksanaan kegiatan PBM 
baik 

3 

 • Penyusunan peraturan dalam pelaksanaan kegiatan PBM 
kurang baik 

2 

 • Penyusunan peraturan dalam pelaksanaan kegiatan PBM 
tidak baik 

1 

 d. Beban belajar dinyatakan dalam SKS  
 • Sangat sesuai 4 
 • Sesuai  3 
 • Kurang sesuai 2 
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NO KOMPONEN SKOR 
 • Tidak sesuai 1 
   
2 Kondisi fisik sekolah  
 e. Kondisi fisik sekolah yang menerapkan moving class  
 • Tersedia ruang kelas untuk setiap mata pelajaran 4 
 • Tersedia ruang kelas untuk setiap rumpun mata pelajaran 3 
 • Kurang tersedia ruang kelas untuk setiap mata pelajaran 2 
 • Tidak tersedia ruang kelas untuk setiap mata pelajaran 1 
 f. Kesesuaian sarana dan prasarana fasilitas kelas   
 • Sarana dan prasarana fasilitas kelas sangat sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran 
4 

 • Sarana dan prasarana fasilitas kelas cukup sesuai dengan 
karakteristik mata pelajaran 

3 

 • Sarana dan prasarana fasilitas kelas kurang sesuai dengan 
karakteristik mata pelajaran 

2 

 • Sarana dan prasarana fasilitas kelas tidak sesuai dengan 
karakteristik mata pelajaran 

1 

 g. Pelaksanaan tata tertib kelas geografi  
 • Tata tertib kelas geografi sangat dipatuhi 4 
 • Tata tertib kelas geografi cukup dipatuhi 3 
 • Tata tertib kelas geografi kurang dipatuhi 2 
 • Tata tertib kelas geografi tidak dipatuhi 1 
 h. Karakteristik kelas  
 • Karakteristik kelas sangat sesuai dengan mata pelajaran 4 
 • Karakteristik kelas sesuai dengan mata pelajaran 3 
 • Karakteristik kelas kurang sesuai dengan mata pelajaran 2 
 • Karakteristik kelas tidak sesuai dengan mata pelajaran 1 
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KISI KISI INSTRUMEN ANGKET 

 

Dalam penelitian ini aspek yang akan diungkap pada instrument angket 

yaitu: 

 

No Variabel Sub Variabel No. Pertanyaan  

1 Hambatan 

penerapan moving 

class 

Hambatan penerapan moving 

class terhadap guru 

1, 2, 3, 4, dan 5 

Hambatan penerapan moving 

class terhadap siswa 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, dan 15, 
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Dokumentasi Foto 
 

 
Gambar 1. Siswa SMA Semesta Semarang berpindah ruang kelas setelah bell 

berbunyi 
 
 
 
 

 
 

Gambar 2. Ruang kelas geografi dikumpulkan dalam rumpun kelas sosial  
di SMA Semesta Semarang 
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Gambar 3. Pembelajaran dengan media LCD di SMA Semesta 
Semarang 

 
 
 

 
 

Gambar 4.  Loker siswa di SMA Semesta Semarang 
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Gambar 5.  Asrama Putri SMA Semesta Semarang 

 
 
 
 
 

 
 

Gambar 6.  Asrama Putra SMA Semesta Semarang 
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Gambar 7. Loker siswa SMA Karangturi Semarang 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 8. Siswa SMA Karangturi Semarang berpindah ruang kelas setelah bell 

berbunyi 
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Gambar 9. Ruang kelas geografi di SMA Karangturi Semarang  

 
 
 
 
 
 

 
Gambar 10. Karakteristik ruang kelas geografi di SMA Karangturi Semarang  
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Gambar 11. Sekolah belum menyediakan loker siswa 

 
 
 
 
 

 
 

Gambar 12. Terdapat ruang umum di SMA 5 Semarang 
 
 
 
 
 
 


