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Abstrak 

Tulisan ini memaparkan tentang Pembelajaran Moving Class dalam Model 

Pembelajaran TANDUR (Tumbuhkan, Alami, Namai, Demonstrasi, Ulangi, 

Rayakan) pada Pokok Bahasan Persamaan Kuadrat. Pembelajaran ini di fokuskan 

pada siswa yaitu, siswa lebih aktif untuk mencari guru pengajarnya dan siswa 

berpindah dari satu kelas ke kelas lain dimana dalam pembelajaran ini dinyatakan 

dalam 6 langkah yaitu, (1) Tumbuhkan, (2) Alami, (3) Namai, (4) Demonstrasi, 

(5) Ulangi, (6) Rayakan. Dalam pemberian konsep-konsep matematika kepada 

siswa yaitu dengan metafora dimana penggunaan metafora dalam pembelajaran 

ini mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu kemampuan menciptakan 

minat dan meningkatkan motivasi belajar para siswa yang nantinya di sesuaikan 

dengan langkah – langkah dalam pembelajaran tersebut . Pembelajaran ini 

berperan dalam menganalisis kegiatan belajar siswa untuk memahami konsep-

konsep matematika pada kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada pokok 

bahasan persamaan kuadrat.  

 

Kata kunci: Moving Class, Metafora, Model Pembelajaran TANDUR, 

Persamaan Kuadrat. 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Pada umumnya proses pembelajaran akan dilakukan pada suatu kelas 

yang dimulai dari pagi sampai siang secara rutin. Setiap pergantian jam 

pelajaran seorang siswa menunggu guru  yang akan mengajarnya dengan 

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. 
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       Permasalahan ini terlihat bahwa di kelas X SMKN 1 KEDIRI untuk 

motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan belajar khususnya pada materi 

persamaan kuadrat masih kurang. Hal ini terbukti pada kelas X Teknik 

Permesinan (TPm) 4 yang berjumlah  32 siswa terlihat bahwa motivasi siswa 

dalam mengikuti pembelajaran matematika khusus nya pada materi 

persamaan kuadrat sebanyak 15 siswa yaitu sebesar 46,88%. Sedangkan 17 

siswa lainnya yaitu 53,12% sibuk dengan kegiatan masing-masing baik itu 

berbicara dengan teman sebangku atau melakukan aktivitas diluar sistem 

pembelajaran. (sumber : hasil pengamatan waktu PPL di SMKN 1 KEDIRI) 

       Berkaitan dengan permasalahan tersebut terutama pada motivasi siswa, 

maka penulis mempunyai ide untuk menerapkan metafora dalam model 

pembelajaran tandur (tumbuhkan, alami, namai, demonstrasi, ulangi, rayakan)  

pada pembelajaran moving clas. Sehingga siswa diharapkan dapat mengikuti 

pembelajaran matematika dengan senang dan materi dapat dimengerti dengan 

mudah. 

B. Rumusan Pertanyaan 

       Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan pertanyaan nya adalah 

“Bagaimanakah implementasi metafora dalam model pembelajaran 

TANDUR pada pembelajaran moving class dengan pokok bahasan persamaan 

kuadrat?” 

 

INTI 

A. Model pembelajaran TANDUR (Tumbuhkan, Alami, Namai, 

Demonstrasi, Ulangi, Rayakan) pada pembelajaran Moving Class 

       Moving Class merupakan salah satu pola pengelolaan kelas yang 

bercirikan setiap jam pelajaran berganti maka siswa akan meninggalkan 

kelas, kemudian memasuki kelas selanjutnya berdasarkan mata pelajaran 

yang dijadwalkan, jadi di tiap kelas mata pelajaran dilengkapi sarana dan 

prasarana yang mendukung proses pembelajaran. Beberapa kelebihan  

pembelajaran moving class diantaranya: pemanfaatan media pembelajaran 

dengan lebih maksimal, peserta didik lebih leluasa dalam mengekspresikan 
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kemampuannya, guru lebih punya banyak waktu untuk mempersiapkan 

proses pembelajaran. 

       Model pembelajaran TANDUR (Tumbuhkan, Alami, Namai, 

Demonstrasi, Ulangi, Rayakan) dinyatakan dalam langkah-langkah sebagai 

berikut : 

1. Tumbuhkan  :   

sertakan  diri  siswa,  pikat  hati mereka, puaskan AMBAK (Apa Manfaat 

BAgi Ku). Alasan : karena sesuatu yang diminati atau dibutuhkan siswa 

maka timbul motivasi belajar. Tuntunan  latihan  :  Apa  yang  mereka  

(siswa) pahami?  Apa  yang  mereka  setujui?  Apa manfaat  bagi  mereka  

(AMBAK)?  Kepada  apa mereka  berkomitmen?  Strategi  :  pertanyaan, 

lakon  pendek,  lelucon/humor/teka-teki, pantomin, drama, vidio, cerita.  

2. Alami  :   

Berikan  mereka  pengalaman, tumbuhkan  kebutuhan  untuk  mengetahui. 

Alasan  :  karena  pengalaman  langsung memperkuat  daya  ingat.  

Tuntunan  latihan: Bagaimana cara siswa memahami dengan baik (praktik  

lasung,  melibatkan  alat  indera, eksplorasi, elaborasi dan konfermasi). 

Strategi : Gunakan  jembatan  keledai,  permainan, simulasi, praktikum 

dsb.  

3. Namai  :  

Berikan  data/nama  yang  tepat  saat minat  memuncak.  Alasan:  

penanaman  konsep di  otak,  perlu  memberi  identitas,  mengurutkan data, 

keterampilan berpikir dan strategi belajar. Tuntunan latihan: Apa yang 

perlu diingat untuk menamai  konsep  ini?  Apa  yang  harus  kita 

tumbuhkan  agar  konsep  ini  tetap  diingat? Strategi  :  Gunakan  susunan  

gambar,  warna mencolok,  alat  tulis,  poster,  rujukan,  jembatan keledai 

dll.  

4. Demonstrasikan:  

Beri kesempatan bagi mereka untuk meningkatkan pengalaman baru 

sehingga lebih  menghayati  dan  membuat  pengalaman sendiri.  Alasan  

karena  siswa  memerlukan peluang  menterjemahkan  dan  menerapkan 
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pengetahuan dalam kehidupannya. Tuntunan  latihan  :  Bagaimana  cara 

memperagakan,  mempraktikkan, mengembangkan  secara  langsung.  

Strategi  : Praktik  langsung,  presentasi,  sandiwara,  vidio, permainan, 

lagu.  

5. Ulangi  :   

Rekatkanlah  gambaran  keseluruhan yang  sedang  dipelajari.  Alasan  

karena pengulangan  merekatkan  dan  memperkuat koneksi syaraf. 

Tutunan Latihan : Dengan cara apa  yang  terbaik  siswa  mengulangi  

pelajaran? Kesempatan  yang  bagaimana  yang  tepat?  

6. Rayakan  :   

Menambatkan  keberhasilan  belajar dengan  asosiatif  yang  positif.  

Alasan  :  kerena perayaan memberi rasa rampung, menghormati usaha,  

ketekuan  dan  kesuksesan.  Tuntunan Latihan  :  untuk  bahan  pelajaran  

ini,  cara  apa yang  paling  sesuai  untuk  merayakan?  Misal  : lakukan  

saling  puji  antar  kelompok.  Strategi  : Pujian, bernyanyi bersama, 

pameran hasil karya dan sebagainya. 

       Model Pembelajaran TANDUR pada pembelajaran Moving Class sebagai 

berikut yaitu menyusun rencana tindakan yang meliputi :  

a. Penetapan kelas / ruang belajar yang akan digunakan untuk proses belajar 

dengan menyiapkan sarana prasarana yg di butuhkan. 

b. Penetapan bukti atau indikator untuk mengukur tingkat  ketercapaian  

pemecahan  masalah sebagai akibat dilakukannya tindakan,  

c. Penetapan  skenario  tindakan-tindakan  yang diharapkan dapat 

menghasilkan dampak kearah perbaikkan program. 

d. Perencanaan metode dan alat untuk mengamati dan merekam/ 

mendokumentasikan semua data tentang pelaksanaan tindakan. 
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B. Contoh Penerapan Metafora dalam model pembelajaran TANDUR pada 

pembelajaran Moving Class. 

       Yang di maksudkan metafora di sini adalah bertujuan untuk membangun 

kesamaan antara dua hal, yang nantinya dapat digunakan untuk memperjelas 

suatu makna khususnya dalam hal yang berkaitan dengan matematika.  

       Pada proses belajar yang berlangsung,  penerapan metafora dalam model 

pembelajaran TANDUR pada pembelajaran Moving Class dengan pokok 

bahasan persamaan kuadrat adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

Contoh langkah-langkah pembelajaran : 

No. Kegiatan Guru Syntak Kegiatan Siswa Waktu 

1. Pendahuluan 

a. Guru masuk kelas 

dan memberi 

salam 

T =  

Tumbuhkan 

(ceramah) 

- Siswa 

memperhatikan 

dan menjawab 

salam 

- Siswa 

memperhatikan 

dan tidak 

menjawab 

10  

 menit 

 b. Guru 

menyampaikan 

tujuan dan manfaat 

pembelajaran 

materi persamaan 

kuadrat 

- Siswa 

memperhatikan 

penjelasan guru 

- Siswa tidak 

memperhatikan 

2.  Inti 

a. Guru membentuk 

kelompok 

60 

Menit 

 b. Guru 

membagikan LKS 

pada siswa 

A= Alami - Siswa 

memperhatikan 

penjelasan guru 
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 c. Guru 

menciptakan 

keterlibatan 

pikiran dan 

mental siswa 

(Metafora) 

- Siswa tidak 

memperhatikan 

 d. Guru mengaitkan 

materi persamaan 

kuadrat dengan 

dunia nyata 

(Metafora) 

N= Namai - Siswa 

memperhatikan 

dan menanggapi 

pertanyaan 

- Siswa 

memperhatikan 

dan tidak 

menaggapi 

pertanyaan 

 e. Guru 

menggunakan 

media 

pembelajaran 

 

D= 

Demonstrasi 

 f. Guru mengajukan 

berbagai 

pertanyaan dan 

masalah 

(Metafora) 

1.  Penutup  

a. Guru mengulang 

kembali konsep 

dan umpan balik 

(Metafora) 

U= Ulangi - Siswa 

memperhatikan dan 

mengungkapkan 

pendapat 

berdasarkan 

pengalaman 

pembelajaran 

10  

Menit 

 b. Guru memberi 

dukungan dan 

R= Rayakan - Siswa memberikan  

ekspresi atas 
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pengakuan untuk 

setiap usaha siswa 

keberhasilan 

kelompok 

 c. Guru memberikan 

reward kepada 

kelompok 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Dari uraian-uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam 

kegiatan belajar mengajar dengan penerapan metafora dalam model 

pembelajaran TANDUR (Tumbuhkan, Alami, Namai, Demonstrasi, Ulangi, 

Rayakan) pada  pembelajaran moving class jika di kaji ketepatannya atau 

konsistensinya, akan diketahui tingkat pemahaman siswa terhadap pokok 

bahasan persamaan kuadrat sehingga nantinya akan memberikan dampak 

positif terhadap siswa baik itu motivasi siswa saat mengikuti kegiatan belajar 

maupun prestasi siswa setelah mengikuti kegiatan belajar. 

B. Saran 

       Untuk para guru kedepannya agar lebih sering memperhatikan untuk setiap 

sistem pembelajaran yang dilaksanakan agar dapat memberikan dampak yang 

positif ke siswa. Sehingga materi yang diberikan ke siswa mudah dicerna dan 

lebih bermakna khususnya dalam pembelajaran matematika. 

       Penulis berharap karya tulis ini dapat berlanjut kedalam penelitian, 

sehingga pengimplementasian metafora dalam model pembelajaran TANDUR 

(Tumbuhkan, Alami, Namai, Demonstrasi, Ulangi, Rayakan) pada  

pembelajaran moving class dapat mengaktifkan siswa dalam proses belajar dan 

mampu mengkonstruk pengetahuan siswa melalui konsep yang telah dipahami 

khususnya mengenahi pokok bahasan persamaan kuadrat. 
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