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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah Menengah (SM) Al-Firdaus adalah unit pendidikan di 

bawah naungan Yayasan Lembaga Pendidikan Al-Firdaus yang berdiri 

pada tahun 2005 dengan Surat Keputusan Yayasan No. 12 Tahun 2005 

tentang Pendirian Sekolah Menengah Al-Firdaus sebagai kelanjutan 

pendidikan sebelumnya (Taman Pendidikan Prasekolah dan Sekolah 

Dasar). Sistem kelas berpindah (Moving Class) menjadi sistem yang 

berjalan di sekolah tersebut.   

Agar peserta didik bisa menikmati proses pembelajaran yang 

menyenangkan dan mudah menyerap materi pelajaran serta merasa fresh 

dan enjoy dengan proses pembelajaran yang dilakukan, dibutuhkan 

suasana kelas yang sangat mendukung. Siswa memerlukan suasana, 

tempat, dan kondisi baru sehingga tidak jenuh. Di sinilah pentingnya 

menerapkan pembelajaran dengan kelas yang berpindah-pindah (moving 

class), sesuai dengan pelajaran yang akan dilaluinya, dalam hal ini 

pembelajaran PAI. 

Pemilihan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi yang 

dialami oleh pendidik merupakan langkah yang tepat guna dapat 

beradapatasi dengan peserta didik dan materi pembelajaran yang ingin 
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disampaikan oleh pendidik dapat terserap dengan optimal oleh peserta 

didik. 

Kegiatan pembelajaran moving class peserta didik berpindah sesuai 

pelajaran yang diikutinya. Saat peserta didik memasuki ruang kelas, 

peserta didik akan dapat langsung memfokuskan diri pada pelajaran yang 

dipilihnya. Para peserta didik dapat memilih kelas yang ada sesuai dengan 

jadwal mereka. Sehingga para peserta didik terlatih untuk berpikir dewasa 

dengan memberikan pilihan-pilihan. moving class yang bertujuan untuk 

membiasakan anak-anak agar merasa hidup dan nyaman dalam belajar. 

Pembelajaran ini membuat peserta didik tidak bosan belajar dengan selalu 

menempati kelas yang sama setiap harinya.2 

Selain itu, dalam penerapan moving class ini, dibutuhkan juga 

lingkungan sekolah yang intensif dengan perawatan yang ditandai dengan 

adanya tanaman di mana-mana beserta pepohonan rindang. Lingkungan 

sekitar sekolah ditata agar suasananya menjadi sejuk, menyenangkan, dan 

menyegarkan. Fasilitas belajar dalam keadaan layak pakai dan terawat 

dengan baik serta tersedia kelengkapan maupun bahan yang dibutuhkan 

oleh peserta didik. 

 

 

 

                                                             
2Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan (Bandung: 

Alfabeta, 2009), hlm. 185. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pelaksanaan moving class di SM Al-Firdaus Sukoharjo? 

2. Bagaimana strategi pembelajaran PAI dalam proses moving class di SM 

Al-Firdaus Sukoharjo? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

a. Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan moving class di SM 

Al-Firdaus Sukoharjo. 

b. Untuk mendeskripsikan strategi pembelajaran PAI dalam proses 

moving class di SM Al-Firdaus Sukoharjo. 

2. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah hazanah keilmuan, terutama dalam bidang 

ilmu tentang moving class dan strategi pembelajaran. 

3. Manfaat Praktis 

Dapat mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran 

PAI dipadukan dengan sistem moving class dan mengetahui strategi 

apa yang digunakan oleh pendidik guna beradaptasi dengan sistem 

moving class ini. 


