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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu komponen yang paling utama

dalam kehidupan. Tanpa adanya pendidikan maka seseorang akan sulit

untuk menghadapi dunia yang semakin maju ini. Pendidikan secara

populer disamakan dengan persekolahan (schooling) yang lazim dikenal

dengan pendidikan formal yang bergerak dari tingkat pertama Sekolah

Dasar hingga mencapai tingkat terakhir dan perguruan tinggi (Dwi

Siswoyo, 2008:16). Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang

layak sebagai bekal hidupnya di masa depan. Tanpa pendidikan anak sulit

untuk berkembang dan hidup bermasyarakat. Pentingnya pendidikan tidak

dapat di ukur dengan apapun. Anak wajib memperoleh pendidikan dasar

mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah

menengah atas.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan

Nasional, pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan

negara. Melalui pendidikan seseorang akan mendapatkan banyak hal
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seperti pengetahuan, pengalaman dan kehidupan yang berbeda. Pendidikan

merupakan harta yang sangat berharga bagi setiap orang.

Saat ini pendidikan di Indonesia mengalami beberapa perubahan

dari sistem pembelajarannya. Tujuan dari perubahan untuk menghadapi

globalisasi terutama dalam bidang pendidikan agar Indonesia dapat

bersaing dengan negara-negara maju. Menurut Anita Lie (2010:11)

peranan yang harus dimainkan oleh dunia pendidikan dalam

mempersiapkan anak didik untuk berpartisipasi secara utuh dalam

kehidupan bermasyarakat di abad 21 akan sangat berbeda dengan peranan

tradisional yang selama ini dipegang erat oleh sekolah-sekolah. Guru

memberikan seluruh materi dengan ceramah untuk siswa dalam

pembelajaran di sekolah yang sering kali di terapkan adalah suatu contoh

yang tidak tepat untuk di terapkan. Saat ini siswa harus lebih kreatif untuk

mencari informasi melalui buku-buku atau media lainnya sedangkan guru

bertugas sebagai fasilitator.

Menurut W. Gulo (2008:viii) mengajar bukan lagi usaha untuk

menyampaikan ilmu pengetahuan, melainkan juga usaha menciptakan

sistem lingkungan yang membelajarkan subjek didik agar tujuan

pengajaran dapat tercapai secara optimal. Lingkungan belajar yang di

gunakan siswa untuk menerima pelajaran memang sangat berpengaruh

terhadap semangat belajar siswa. Penyebab kurang berhasilnya model

pembelajaran dengan kelas permanen, adalah faktor kejenuhan siswa

dalam menerima pelajaran (Cahyo Budi Winoto 2007: 6). Kejenuhan
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memang bisa menyebabkan siswa malas untuk menerima pelajaran. Sistem

pembelajaran yang di terapkan untuk mengatasi kejenuhan siswa belajar

yaitu dengan di ubahnya pembelajaran dengan moving class.

Pembelajaran model moving class merupakan suatu pembaruan

model pembelajaran agar tercipta suasana belajar yang berbeda di sekolah.

Dalam Sekolah Kategori Mandiri (SKM), ada beberapa alasan mengapa

penerapan moving class harus diterapkan, yaitu (1) mendekatkan siswa

dengan kelas mata diklat atau mata pelajaran; (2) karakteristik mata

pelajaran yang berbeda-beda; (3) keleluasaan desain kelas, mengurangi

kejenuhan; (4) hubungan yang lebih harmonis antara guru dengan siswa;

(5) kemajuan belajar siswa lebih mudah terpantau; dan (6) mengurangi

konflik antarsiswa (Suparji 2012: 218). Penerapan pembelajaran moving

class bagi mata pelajaran sejarah dilakukan dalam upaya untuk

meningkatkan semangat siswa dalam belajar sejarah.

Model pembelajaran moving class sering disebut juga dengan

“moving student” ataupun “running class” yang berarti sebuah model

pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek bukan sebagai

objek, yaitu siswa dalam proses pelajaran menempati ruangan-ruangan

yang telah ditetapkan untuk setiap mata pelajaran (Ahmad Sumindar

2012:18). Moving class menuntut siswa untuk mendatangi guru di setiap

ruangan kelas. Penerapan moving class menuntut siswa untuk bergerak

aktif dalam kegiatan pembelajaran.
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Dengan menerapkan sistem moving class, diharapkan semua pihak

mendapatkan kemudahan dalam proses belajar mengajar, interaksi guru

dengan siswa lebih baik, perangkat media mudah didapat, siswa tidak

bosan, siswa lebih termotivasi untuk belajar lebih giat, waktu

pembelajaran dapat dioptimalkan, kedisiplinan dapat lebih baik, dan

kemandirian siswa lebih meningkat (Suparji 2012: 218). Moving class

memberikan banyak kelebihan jika penerapannya dapat berlangsung

dengan baik. Proses belajar mengajar akan berlangsung dengan mudah,

perangkat dan media pembelajaran sudah tersedia. Tetapi belum semua

sekolah yang menerapkan moving class dapat secara langsung memiliki

sarana dan prasarana yang lengkap.

Penerapan pembelajaran moving class di sekolah membutuhkan

berbagai persiapan. Guru memiliki waktu yang lebih banyak untuk

mendesain, menata dan melengkapi semua sarana dan prasarana

pembelajaran di kelasnya (Ahmad Sumindar 2012:18). Berbagai sarana

dan prasarana pembelajaran harus bisa di siapkan oleh sekolah atau guru

secara maksimal dalam moving class. Salah satunya adalah

mempersiapkan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan dan keperluan

lainnya dilengkapi dengan perlengkapannya (http://www.slideshare.net/

selvyimelia/ model-pembelajaran-moving-class-di-sekolah diakses tanggal

03 April 2014). Persiapan sarana dan prasarana moving class tentunya

membutuhkan proses waktu yang cukup lama sehingga penerapan moving

class sering terhambat.

http://www.slideshare.net/
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Moving class juga di harapkan agar guru dapat memanfaatkan

semua sarana dan prasarana yang telah di sediakan sekolah untuk proses

pembelajaran. Pembelajaran sejarah yang umumnya pada sekolah-sekolah

menggunakan ceramah dengan moving class guru harus bisa

memanfaatkan perlengkapan untuk mengubah sistem belajar siswa.

Pemanfaatan seluruh sarana dan prasarana yang ada akan dapat

menciptakan pembelajaran sejarah yang lebih bagus dalam penerapan

moving class.

Penelitian ini mengambil tema mengenai pembelajaran moving

class yang di terapkan di SMA Negeri 2 Wates. Alasan dari peneliti

mengambil tema tersebut karena belum semua sekolahan yang ada di

Yogyakarta dan sekitarnya menerapkan pembelajaran moving class.

Pembelajaran model ini juga merupakan cara pembelajaran yang masih di

anggap baru. Dalam pelaksanaan pembelajaran ini tentunya masih ada

beberapa permasalahan yang muncul tetapi juga banyak kelebihan yang

dapat di peroleh. Penelitian tentang pembelajaran sejarah dengan model

moving class di SMA Negeri 2 Wates dilakukan untuk mengetahui

penerapan pembelajaran sejarah dengan menggunakan model moving

class.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasikan masalah yang

ditemukan di SMA Negeri 2 Wates sebagai berikut.

1. Siswa merasa jenuh ketika mengikuti pembelajaran pada kelas tetap.
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2. Kurangnya sarana dan prasarana bagi pelajaran sejarah dengan moving

class di sekolah.

3. Pembelajaran sejarah pada umumnya di sekolah-sekolah menggunakan

metode ceramah.

4. Pembelajaran sejarah yang kurang menarik bagi siswa.

5. Permasalahan penerapan pembelajaran model moving class yang di

terapkan di sekolah.

6. Cara yang dilakukan sekolah untuk mengatasi permasalahan

pembelajaran model moving class di sekolah.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah banyak permasalahan yang

ditemukan di lapangan. Agar penelitian lebih terfokus dan terarah, serta

adanya keterbatasan kemampuan, waktu, dan biaya maka penelitian di

batasi pada pembelajaran sejarah dengan moving class di SMA Negeri 2

Wates.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah

penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan pembelajaran model moving class di SMA

Negeri 2 Wates ?

2. Apa kelebihan, kekurangan dan kendala yang di hadapi dalam

pembelajaran sejarah dengan model moving class di SMA Negeri 2

Wates ?
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3. Bagaimana cara mengatasi kekurangan dan kendala dalam

pembelajaran sejarah dengan model moving class di SMA Negeri 2

Wates ?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari

penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui penerapan pembelajaran model moving class di SMA

Negeri 2 Wates.

2. Mengetahui kelebihan, kekurangan dan kendala yang di hadapi dalam

pembelajaran sejarah dengan model moving class di SMA Negeri 2

Wates.

3. Mengetahui cara mengatasi kekurangan dan kendala dalam

pembelajaran sejarah dengan model moving class di SMA Negeri 2

Wates.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain.

1. Manfaat bagi pembaca

Setelah membaca penelitian ini, diharapkan pembaca mendapat

tambahan pengetahuan dan deskripsi mengenai pembelajaran sejarah

dengan model pembelajaran moving class khususnya di SMA Negeri 2

Wates.
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2. Manfaat bagi sekolah

a. Hasil penelitian ini diharapkan bagi sekolah-sekolah lain yang

belum menerapkan model pembelajaran moving class dapat

dijadikan gambaran untuk menerapkan  pembelajaran dengan

model yang sama.

b. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menambah koleksi

tulisan-tulisan di SMA Negeri 2 Wates khususnya.

3. Manfaat bagi peneliti

a. Peneliti mendapatkan pengetahuan tentang model pembelajaran

moving class.

b. Menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti sebagai calon

pendidik agar dapat terbiasa dengan moving class dalam

pembelajaran sejarah.

c. Sebagai sumbangan pemikiran dalam usaha meningkatkan mutu

pendidikan di masa yang akan datang melalui model pembelajaran

sejarah dengan moving class.


