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Isi pada Lampiran Bab III 

 Sistem belajar moving class memiliki banyak
kelebihan baik bagi peserta didik maupun bagi guru

 Masih sedikit sekolah yang  melaksanakan sistem
belajar moving class sekalipun dipersyaratkan
sebagai salah satu indikator keberhasilan sekolah

 Kendala yang dihadapi adalah belum terpahaminya
cara merancang dan melaksanakan sistem moving 
class



RUANG LINGKUP

Pembentukan tim kerja

Pembagian tugas untuk analisis kebutuhan ruang dan sarana

Penyusunan dan pembahasan draf rencana kegiatan

Penyusunan draf pedoman sistem belajar moving class

Pembahasan, revisi dan finalisasi draf pedoman

Pengesahan pedoman sistem belajar moving class

Penggandaan dan pendistribusian pedoman



PERSONIL YANG TERLIBAT

 Kepala SMA

 Wakil Kepala SMA

 Tim Kerja

 Guru

 Penanggung jawab

ruang mata pelajaran
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PENGERTIAN DAN KONSEP

Moving Class

Sistem belajar yang peserta didik belajar berpindah
ruangan setiap pergantian pelajaran sesuai mata
pelajaran yang dipelajarinya. Guru mata pelajaran
beserta perangkat pembelajarannya menetap di
ruang mata pelajaran yang ditetapkan

Sistem belajar yang bercirikan kelas berkarakter
mata pelajaran , dengan demikian peserta didik
akan berpindah tempat sesuai dengan jadwal mata
pelajaran yang harus ditentukan



Perbedaan moving class dan kelas menetap

No Moving class Kelas Menetap

1 Pendidik menetap dalam 
ruang mata pelajaran, peserta 
didik berpindah-pindah

Peserta didik menetap dalam 
kelas, guru berpindah-pindah

2 Alat peraga/alat bantu KBM 
berada dalam ruang mata 
pelajaran

Alat peraga/alat bantu KBM 
harus dibawa guru berpindah-
pindah kelas

3 Ruang belajar mencirikan 
kekhasan mata pelajaran

Ruang belajar tidak mencirikan 
kekhasan mata pelajaran

4 Identitas ruang belajar adalah 
ruang mata pelajaran

Identitas ruang belajar adalah 
ruang  kelas

5 Setiap pergantian pelajaran 
tercipta suasana baru bagi 
peserta didik karena  kondisi 
ruang mata pelajaran yang 
suasananya berbeda-beda

Suasana baru  peserta didik 
diperoleh sewaktu jam istirahat 
dan pulang sekolah



NO KELAS MENETAP MOVING CLASS KETERANGAN 

 
1 

 
Waktu yang terbuang setiap 

pergantian pelajaran berkisar 
5,4 s.d. 2,9 menit dengan 
rata-rata 9,9 menit 

 
Waktu yang terbuang setiap 
pergantian pelajaran berkisar 
0,22 s.d. 3,9 menit dengan rata - 
rata 1,9 menit 

 
Efisiensi waktu yang 
terbuang setiap 
pergantian pelajaran 
8 menit pada moving 
class 

 
2 

 
Peserta didik yang kurang 

bergairah selama 
berlangsungnya proses 
pembelajaran  (ijin keluar, 
tidak perhatian/ mengantuk) 
15% 

 
Peserta didik yang kurang 

bergairah selama 
berlangsungnya proses 
pembelajaran  (ijin keluar, tidak 
perhatian/ mengantuk) 3,57% 

 
Moving Class 
meningkatkan gairah 
belajar  peserta didik 
11,43% 

 
3 

 
Pemanfaatan laboratorium 
ruang kesenian, ruang 
keterampilan, alat peraga, 
media pembelajaran, buku 
paket dan ruang belajar 
belum optimal 

 
Pemanfaatan laboratorium ruang 
kesenian, ruang keterampilan, 
alat peraga, media 
pembelajaran, buku paket dan 
ruang belajar optimal 

 
Moving Class 
mengoptimalkan 
pemanfaatan 
sarana/prasarana 
penunjang 

 
4 

 
Hubungan emosional antara 
peserta didik dan guru kurang 

 
Hubungan emosional antara guru 
dan s peserta didik lebih baik 

 
Moving class 
meningkatkan 
hubungan emosional 
antara guru dan 
peserta didik 

 

DATA HASIL EVALUASI SISTEM KELAS MENETAP

DAN SISTEM  MOVING CLASS

(Sukarno, 2006)



Analisis kebutuhan ruang
adalah menghitung jumlah 
ruang mata pelajaran yang 
diperlukan.
Dilakukan dengan cara 
menghitung keseluruhan jam 
setiap mata pelajaran dari 
kelas X sampai dengan kelas 
XII, hasilnya dibagi dengan 
jumlah jam yang ditetapkan 
dalam satu minggu. 



. Mata pelajaran Bahasa Indonesia:
Jumlah rombongan belajar kelas X, XI dan XII masing-masing
sebanyak 9 kelas dan jumlah jam per minggu adalah 4 jp
Jumlah jam belajar per minggu 42 jam
Jumlah jam belajar Bhs Indonesia kelas X = 9 x 4 = 36 jam
Jumlah jam belajar Bhs Indonesia kelas XI = 9 x 4 = 36 jam

Jumlah jam belajar Bhs Indonesia kelas XII = 9 x 4 = 36 jam

Jumlah jam belajar Bhs Indonesia kelas X, XI,XII =108 jam

Jadi jumlah ruang yang diperlukan untuk mapel Bahasa 

Indonesia :         

108 : 42 =  2,57  (3 ruang) 

CONTOH ANALISIS KEBUTUHAN RUANG 



Analisis  kebutuhan sarana dan 
prasarana pembelajaran adalah 
menginventarisasi kebutuhan 
sarana/prasarana pembelajaran 
berdasar  rombongan belajar 
terbanyak



URAIAN PROSEDUR KERJA
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an dan
finalisasi draf
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