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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Iklim pembelajaran dapat diartikan sebagai suasana yang dirasakan oleh 

peserta didik selama proses belajar mengajar di dalam kelas maupun di 

lingkungan sekolah. Proses pembelajaran erat sekali kaitannya dengan 

lingkungan atau suasana di mana proses itu berlangsung. Meskipun prestasi 

belajar juga dipengaruhi oleh banyak aspek seperti gaya belajar dan fasilitas 

yang tersedia, pengaruh iklim kelas masih sangat penting. Hal ini beralasan 

karena ketika para peserta didik belajar di ruangan kelas, lingkungan kelas, baik 

itu lingkungan fisik maupun nonfisik kemunkinan mendukung mereka atau 

bahkan mengganggu mereka (Widiyoko, 2012:191) 

Iklim pembelajaran dapat dipengaruhi oleh interaksi antar warga sekolah 

dimana peserta didik sebagai pemeran utama yang berinteraksi dengan peserta 

didik lain, guru, kepala sekolah, karyawan dan staf sekolah yang lain. Interaksi 

yang terjalin dengan baik akan membuat suasana pembelajaran akan berjalan 

dengan kondusif dan nyaman. Apabila ada salah satu peserta didik yang 

kesulitan mengikuti pembelajaran, dengan adanya interaksi yang baik peserta 

didik lain akan dengan senang hati membantu untuk mempelajari pelajaran yang 

belum dipahami oleh peserta didik tersebut.  

Keharmonisan hubungan guru dengan siswa mempunyai efek terhadap 

pengelolaan kelas. Guru yang apatis terhadap siswa membuat siswa 

menjahuinya. Siswa lebih banyak menolak kehadiran guru. Rasa benci yang 

tertanam di dalam diri siswa menyebabkan bahan pelajarn sukar diterima dengan 

baik. Kecenderungan sikap siswa yang negatif lebih dominan. Sifat kemunafikan 

ini menciptakan jurang pemisah antara guru dengan siswa. Lain halnya dengan 

guru yang selalu memperhatikan siswa, selalu terbuka, selalu tangguh terhadap 

keluhan siswa, selalu mau mendengarkan saran dan kritikan dari siswa, dan 

sebagainya, adalah guru yang disenangi siswa. (Djamarah dan Zain, 2010:215) 
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Pengelolaan kelas yang baik akan membuat suasana kelas menjadi 

kondusif dan proses belajar mengajar berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh 

karena itu peran guru sangat penting dalam mengelola kelas agar tercapainya 

tujuan untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif. Guru yang dapat 

mengambil hati para siswa akan lebih mudah dalam mengontrol kelas, karena 

para siswa akan menaruh hormat yang lebih pada guru yang disukai. 

Penelitian Farida (2013) mengemukakan bahwa interaksi yang baik antar 

semua warga sekolah dapat menumbuhkan iklim belajar yang kondusif. Iklim 

yang kondusif di suatu sekolah itulah yang dapat memberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap proses kegiatan belajar mengajar yang efektif. Pembentukan 

lingkungan sekolah yang kondusif menjadikan seluruh anggota sekolah 

melakukan tugas dan peran secara optimal. 

Selain interaksi warga sekolah, iklim pembelajaran juga dapat dipengaruhi 

oleh kondisi lingkungan sekolah itu sendiri. Lingkungan sekolah yang dijaga 

kebersihan, kerapian dan keasriannya membuat proses belajar mengajar menjadi 

lebih nyaman. Foto tokoh-tokoh pahlawan, kata-kata mutiara  maupun prestasi 

sekolah yang dipasang di dinding-dinding kelas maupun di luar kelas dapat 

meningkatkan jiwa nasionalisme dan semangat untuk belajar. 

Strategi pembelajaran yang baik sangat dibutuhkan oleh guru untuk 

mencapai iklim pembelajaran yang kondusif. Strategi pembelajaran merupakan 

cara-cara atau metode yang digunakan guru untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Guru yang kompeten dapat menggunakan berbagai macam 

metode sesuai materi yang diajarkan untuk mencapai pembelajaran yang efektif 

dan efisien, apalagi belajar mata pelajaran matematika yang merupakan mata 

pelajaran yang paling tidak disukai siswa. Menurut Majid (2011:165) iklim 

pembelajaran yang kondusif merupakan tulang punggung dan faktor pendorong 

yang dapat memberikan daya tarik tersendiri bagi proses pembelajaran, 

sebaliknya iklim belajar yang kurang menyenangkan akan menimbulkan 

kejenuhan dan rasa bosan.  

Menurut Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang standar isi bahwa 

matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi 
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modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya 

pikir manusia. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan 

komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika di bidang teori 

bilangan, aljabar, analisis, teori peluang dan matematika diskrit. Untuk 

menguasai dan mencipta teknologi di masa depan diperlukan penguasaan 

matematika yang kuat sejak dini. 

Sistem pembelajaran yang tepat sangat dibutuhkan untuk membangkitkan 

semangat dan memotivasi peserta didik untuk belajar meskipun mengalami 

kesulitan memahami mata pelajaran matematika. Berawal dari semangat belajar 

dan menyukai mata pelajaran matematika peserta didik akan merasa termotivasi 

untuk tetap berusaha memahami materi yang dirasa sulit. Sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta 

didik untuk berpatisipasi aktif, dan pendidikan suatu bangsa memerlukan proses 

dan waktu secara bertahap. Pembelajaran aktif sangat penting untuk membuat 

generasi yang lebih baik dan kompeten.  Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 

22 tahun 2006 tentang Sandar Isi mengenai beban belajar menyebutkan bahwa 

satuan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan menyelenggarakan 

program pendidikan dengan menggunakan sistem paket atau sistem kredit 

semester. 

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. 

Di luar negeri sistem moving class sudah lama diterapkan, tetapi di 

Indonesia baru 2006 diterapkan sistem moving class. SMK Negeri 6 Surakarta 

merupakan salah satu sekolah di Indonesia yang menerapkan sistem moving 
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class. Sekolah bertaraf internasional ini mempunyai visi “Menjadi Sekolah 

Unggul dan Bermartabat dengan Mengedepankan Penguatan Kompetensi dan 

Kemandirian Lulusan”. Tidak semua sekolah di Indonesia menerapkan sistem 

moving class karena secara infrastruktur moving class membutuhkan lebih 

banyak biaya dari pada sekolah konvensional. Di sekolah konvensional cukup 

menyediakan ruang kelas dan laboratorium, tetapi sekolah dengan sistem moving 

class, sekolah harus melengkapi fasilitas dan sarana prasarana yang dibutuhkan 

setiap mata pelajaran.  

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 

lebih mudah terpantau; dan (6) mengurangi konflik antarsiswa (Suparji, 

2012:218) 

Perkembangan zaman dan persaingan global yang semakin ketat, 

seharusnya proses pembelajaran yang memfokuskan keaktifan siswa dan 

meningkatkan kualitas mutu pendidikan lebih digalakkan lagi. Berdasarkan latar 

belakang di atas maka peneliti ingin mengadakan penelitian tentang iklim 

pembelajaran matematika dengan sistem moving class di SMK Negeri 6 

Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan permasalahan 

yaitu “Bagaimana iklim pembelajaran matematika dengan sistem moving class 

di SMK Negeri 6 Surakata ditinjau dar manajemen kelas, interaksi di dalam 

kelas serta fasilitas dan lingkungan?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan iklim pembelajaran matematika dengan sistem moving class di 
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SMK Negeri 6 Surakata ditinjau dar manajemen kelas, interaksi di dalam kelas 

serta fasilitas dan lingkungan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Memberikan pengetahuan tentang iklim pembelajaran dengan sistem 

pembelajaran moving class. Sistem pembelajaran yang membuat peserta 

didik lebih aktif dan termotivasi untuk belajar. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru 

Dapat membatu guru dalam menkondisikan ikim kelas agar proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan kondusif dan nyaman.  

b. Bagi Siswa 

Dapat membantu siswa agar lebih aktif dan termotivasi dalam 

pembelajaran matematika 

c. Bagi Sekolah 

Hasil peneltian ini dapat membantu sekolah dalam mengambil 

kebijakan lebih lanjut. 


