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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 
 

A. Hasil Pengembangan Produk Awal 

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian Research and 

Development (R&D) yang bertujuan untuk memberikan gambaran terkait 

dengan desain ruang kelas. Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini 

berupa desain ruang kelas yang berfungsi untuk memfasilitasi pembelajaran 

siswa di kelas. 

Penelitian ini ditunjukkan untuk siswa sekolah dasar yang terbagi 

dalam dua kategori yaitu kelas rendah dan kelas tinggi yang berada di SDN 

Mangunsari 3 Salatiga. Dalam pengembangan ini menggunakan model 

ADDIE yang mempunyai langkah-langkah sebagai berikut: Analisis, 

Desain, Pengembangan, Implementasi, dan Evaluasi. 

1. Tahap Analisis (Analyze) 

Pada tahapan ini proses yang dilakukan adalah melakukan 

analisis dan studi pendahuluan terkait dengan kondisi sekolah dan desain 

ruang kelas masing-masing sekolah. Peneliti melakukan kajian 

berdasarkan literatur dan teori yang berkaitan dengan desain ruang kelas. 

Pada proses ini yang menjadi fokus pada kajian literatur dan teori terkait 

dengan warna tembok dan layout tempat duduk yang sesuai dengan 

kebutuhan siswa.  

Setelah terkumpul teori dan kajian literatur, peneliti menyusun 

beberapa pilihan warna yang cocok dan sesuai dengan kriteria anak yang 
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nantinya akan diaplikasikan di ruangan kelas. Selain itu, hal ini juga 

berlaku pada pemilihan tempat duduk yang sesuai dengan karakter dan 

kebutuhan siswa di kelas. 

Pada tahapan ini dilakukan observasi mengenai kondisi cat 

dinding dan pemilihan layout tempat duduk di sekolah dasar negeri di 

Kecamatan Sidomukti, Salatiga. Pada observasi ini melibatkan 13 

sekolah dasar yang terdiri dari kelas 1 sampai kelas 6 yang berjumlah 78 

kelas. 

Tabel 10. Warna Dinding Kelas di Sekolah Dasar Negeri 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Sekolah 
Warna Cat 

Kelas rendah Kelas tinggi 

1. Dukuh 1 Hijau muda Hijau muda 

2. Dukuh 2 Oranye Oranye 

3. Dukuh 4 Krem Krem 

4. Dukuh 5 Putih Putih 

5. Kecandran Hijau Muda Hijau Muda 

6. Kalicacing Hijau Muda Hijau Muda 

7. Mangunsari 1 Putih Putih 

8. Mangunsari 2 Krem Krem 

9. Mangunsari 3 Hijau Muda Hijau Muda 

10. Mangunsari 4 Hijau Muda Hijau Muda 

11. Mangunsari 5 Krem Krem 

12. Mangunsari 6 Kuning Kuning 

13. Mangunsari 7 Kuning Kuning 



  73 

                   
 

 
  Tabel 11. Pemilihan Layout Tempat Duduk di Sekolah Dasar Negeri 

  di Kecamatan Sidomukti, Salatiga 

 

No Sekolah 
Layout Tempat Duduk 

Kelas rendah Kelas tinggi 

1. Dukuh 1 Konvensional Konvensional 

2. Dukuh 2 Konvensional Konvensional 

3. Dukuh 3 Konvensional Konvensional 

4. Dukuh 4 Konvensional Konvensional 

5. Dukuh 5 Konvensional Konvensional 

6. Kalicacing Konvensional Konvensional 

7. Mangunsari 1 Konvensional Konvensional 

8. Mangunsari 2 Konvensional Konvensional 

9. Mangunsari 3 Konvensional Konvensional 

10. Mangunsari 4 Konvensional Konvensional 

11. Mangunsari 5 Konvensional Konvensional 

12. Mangunsari 6 Konvensional Konvensional 

13. Mangunsari 7 Konvensional Konvensional 

 

Berdasarkan hasil observasi di atas menunjukkan bahwa hampir 

semua sekolah dasar negeri di kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga sudah 

menggunakan warna yang tergolong pada kategori warna hangat. Selain 

itu, tidak ada perbedaan warna dinding antara kelas rendah dan kelas 

tinggi di sekolah-sekolah tersebut. Sementara itu, terkait dengan jenis 

layout tempat duduk yang digunakan atau dipakai juga sama antara satu 

sekolah dengan yang lain, yaitu menggunakan model layout 

konvensional. 
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Dari hasil observasi tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa 

diperlukan desain ruang kelas terkait dengan kombinasi warna dinding 

kelas dan pemilihan layout tempat duduk dalam rangka untuk 

memfasilitasi belajar siswa di kelas. 

a. Tahap Analisis Instruksional Awal 

Analisis Instruksional diperlukan agar nantinya 

pengembangan desain ruang kelas sesuai dengan karakteristik 

dan tepat sasaran. Pada tahapan ini dilakukan survei lapangan 

kepada 4 sekolah dasar negeri di Kecamatan Sidomukti, Kota 

Salatiga. Survei ini bertujuan untuk mengetahui minat atau 

keinginan siswa terkait warna dinding favorit dan layout tempat 

duduk yang akan mereka pilih untuk diimplementasikan di kelas 

mereka. Total terdapat 441 siswa yang terlibat dalam survei ini 

yang terbagi dalam 235 siswa kelas rendah (kelas 1 sampai 3) dan 

206 siswa kelas tinggi (kelas 4 sampai 6). 

Pemilihan warna dinding dan layout tempat duduk 

disesuaikan dengan teori yang sudah dibangun di bab 2. Terdapat 

7 warna yang menjadi pilihan yang nantinya akan dikembangkan 

lebih lanjut. Ketujuh warna itu adalah merah, kuning, oranye, 

krem yang mewakili warna hangat, serta hijau muda, biru muda, 

dan ungu mewakili warna dingin. Sedangkan untuk pilihan layout 

terdapat 5 jenis yang dipakai, yaitu: kluster, kombinasi, bentuk U, 

stadium, dan runaway.  
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Berikut merupakan contoh desain warna dinding kelas 

yang akan diberikan kepada siswa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Desain Dinding Warna Merah 

 

Gambar 16. Desain Dinding Warna Kuning 

 
 

Gambar 17.Desain Dinding Warna Oranye 
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Gambar 18. Desain Dinding Warna Krem 

 

Gambar 19. Desain Dinding Warna Hijau 

 

Gambar 20. Desain Dinding Warna Biru Muda 
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Berikut merupakan contoh desain layout tempat duduk 

kelas yang akan diberikan kepada siswa: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 21. Desain Dinding Warna Ungu 

Gambar 22. Layout Bentuk U 

Gambar 23. Layout Kluster 
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Gambar 24. Layout Runaway 

Gambar 25. Layout Kombinasi 

Gambar 26. Layout Stadium 
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b. Hasil Analisis Instruksional Awal Warna Dinding Kelas 

Survei terkait pilihan warna dinding kelas menghasilkan hasil 

sebagai berikut;  

1. Kelas rendah 

Berdasarkan hasil angket kepada siswa kelas rendah 

(kelas 1-3) yang berjumlah 235 siswa menghasilkan data 

sebagai berikut: warna dinding untuk pilihan pertama adalah 

warna ungu menjadi favorit dengan pilihan sebanyak 29% 

kemudian disusul oleh warna merah 25% diperingkat kedua, 

warna kuning peringkat ke tiga dengan 17%, kemudian 

disusul secara berturut-turut biru muda (16%), hijau muda 

(7%), oranye (5%), dan krem (1%). 

Oranye
5%

Merah
25%

Kuning
17%

Krem
1%

Ungu
29%

Hijau Muda
7%

Biru Muda
16%

Peringkat 1 Pilihan Warna Siswa Kelas 
Rendah

Gambar 27. Diagram Hasil Angket Pilihan 1 Warna 
Dinding Kelas Siswa Kelas rendah 
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Berdasarkan hasil angket kepada siswa kelas rendah 

(kelas 1-3) yang berjumlah 235 siswa menghasilkan data 

sebagai berikut: warna dinding untuk pilihan kedua adalah 

warna merah menjadi favorit kedua dengan pilihan 

sebanyak 21% kemudian disusul oleh warna kuning 19% 

diperingkat kedua, warna ungu peringkat ke tiga dengan 

17%, kemudian disusul secara berturut-turut oranye (13%), 

hijau muda (13%), biru muda (12%), dan krem (5%). 

Oranye
13%

Merah
21%

Kuning
19%

Krem
5%

Ungu
17%

Hijau 
Muda
13%

Biru Muda
12%

Peringkat 2 Pilihan Warna Siswa Kelas 
Rendah

Gambar 28. Diagram Hasil Angket Pilihan 2 Warna 
Dinding Kelas Siswa Kelas rendah 
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Berdasarkan hasil angket kepada siswa kelas rendah 

(kelas 1-3) yang berjumlah 235 siswa menghasilkan data 

sebagai berikut: warna dinding untuk pilihan ketiga adalah 

warna kuning menjadi favorit ketiga dengan pilihan 

sebanyak 20% kemudian disusul oleh warna merah 17% 

diperingkat kedua, warna hijau muda peringkat ke tiga 

dengan 16%, kemudian disusul secara berturut-turut ungu 

(15%), biru muda (14%), oranye (12%), dan krem (6%). 

 

 

 

Oranye
12%

Merah
17%

Kuning
20%

Krem
6%

Ungu
15%

Hijau Muda
16%

Biru Muda
14%

Peringkat 3 Pilihan Warna Siswa Kelas Rendah

Gambar 29. Diagram Hasil Angket Pilihan 3 Warna 
Dinding Kelas Siswa Kelas rendah 
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Berdasarkan hasil angket kepada siswa kelas rendah 

(kelas 1-3) yang berjumlah 235 siswa menghasilkan data 

sebagai berikut: warna dinding untuk pilihan keempat adalah 

warna hijau muda menjadi favorit keempat dengan 

pilihan sebanyak 20% kemudian disusul oleh warna kuning 

19% diperingkat kedua, warna oranye peringkat ke tiga 

dengan 18%, kemudian disusul secara berturut-turut merah 

(13%), biru muda (11%), ungu (11%), dan krem (8%). 

 

Oranye
18%

Merah
13%

Kuning
19%Krem

8%

Ungu
11%

Hijau Muda
20%

Biru Muda
11%

Peringkat 4 Pilihan Warna Siswa Kelas Rendah

Gambar 30. Diagram Hasil Angket Pilihan 4 Warna 
Dinding Kelas Siswa Kelas rendah 
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Berdasarkan hasil angket kepada siswa kelas rendah 

(kelas 1-3) yang berjumlah 235 siswa menghasilkan data 

sebagai berikut: warna dinding untuk pilihan keempat adalah 

warna oranye menjadi favorit kelima dengan pilihan 

sebanyak 23% kemudian disusul oleh warna krem 17% 

diperingkat kedua, warna biru muda peringkat ke tiga 

dengan 16%, kemudian disusul secara berturut-turut hijau 

muda (14%), kuning (14%), ungu (10%), dan merah (6%). 

 

 

Oranye
23%

Merah
6%

Kuning
14%

Krem
17%

Ungu
10%

Hijau Muda
14%

Biru Muda
16%

Peringkat 5 Pilihan Warna Siswa Kelas 
Rendah

Gambar 31. Diagram Hasil Angket Pilihan 5 Warna 
Dinding Kelas Siswa Kelas rendah 
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Berdasarkan hasil angket kepada siswa kelas rendah 

(kelas 1-3) yang berjumlah 235 siswa menghasilkan data 

sebagai berikut: warna dinding untuk pilihan keenam adalah 

warna hijau muda menjadi favorit keenam dengan pilihan 

sebanyak 21% kemudian disusul oleh warna hijau muda 

20% diperingkat kedua, warna oranye peringkat ke tiga 

dengan 18%, kemudian disusul secara berturut-turut krem 

(15%), kuning (11%), ungu (8%), dan merah (7%). 

 

 

 

 

Oranye
18%

Merah
7%

Kuning
11%

Krem
15%

Ungu
8%

Hijau Muda
20%

Biru Muda
21%

Peringkat 6 Pilihan Warna Siswa Kelas 
Rendah

Gambar 32. Diagram Hasil Angket Pilihan 6 Warna Dinding 
Kelas Siswa Kelas rendah 
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Berdasarkan hasil angket kepada siswa kelas rendah 

(kelas 1-3) yang berjumlah 235 siswa menghasilkan data 

sebagai berikut: warna dinding untuk pilihan ketujuh adalah 

warna krem menjadi favorit ketujuh dengan pilihan 

sebanyak 42% kemudian disusul oleh warna biru nuda 15% 

diperingkat kedua, warna ungu peringkat ke tiga dengan 

11%, kemudian disusul secara berturut-turut oranye (10%), 

hijau muda (8%), merah (7%), dan kuning (7%). 

 

 

 

 

 

Oranye
10%

Merah
7%

Kuning
7%

Krem
42%

Ungu
11%

Hijau Muda
8%

Biru Muda
15%

Peringkat 7 Pilihan Warna Siswa Kelas Rendah

Gambar 33. Diagram Hasil Angket Pilihan 7 Warna Dinding 
Kelas Siswa Kelas rendah 
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Berdasarkan hasil survei lapangan mendapatkan 

hasil urutan warna dinding kelas sebagai berikut ungu, 

merah, kuning, hijau muda, oranye, biru muda, dan 

krem. Warna ungu menjadi peringkat pertama (29%) 

dengan dipilih oleh 68 siswa kelas rendah dari total 235 

siswa yang terlibat sedangkan warna krem menjadi warna 

yang paling tidak favorit dengan mendapatkan peringkat ke 

tujuh (42%) dengan dipilih oleh sebanyak 98 siswa dari 

total 235 siswa kelas rendah. 

Hasil survei ini menunjukkan bahwa terjadi 

perbedaan antara kesukaan siswa terkait dengan warna 

dinding kelas dengan pendapat dan saran ahli yang 

menyatakan jika warna hangat menjadi kesukaan anak kecil. 

Warna ungu yang termasuk golongan warna dingin menjadi 

pilihan pertama. Namun hal ini, juga tidak terlalu berbeda 

jauh dikarenakan warna merah (peringkat 2) dan kuning 

(peringkat 3) yang termasuk golongan warna hangat masih 

masuk dalam pilihan anak kelas rendah dalam memilih 

warna untuk kelas mereka. 

Warna krem yang termasuk golongan warna hangat 

dan menjadi rekomendasi dari para ahli untuk menjadi warna 

dinding kelas ternyata menjadi warna yang paling tidak 

disukai oleh anak kelas rendah. Hal ini dibuktikan dengan 
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hasil survei yang didapat bahwa sebanyak 42% siswa 

menempatkan warna krem di pilihan ke tujuh dalam survei.  

2. Kelas tinggi 

  

Berdasarkan hasil angket kepada siswa kelas tinggi 

(kelas 4-6) yang berjumlah 206 siswa menghasilkan data 

sebagai berikut: warna dinding untuk pilihan pertama adalah 

warna biru muda menjadi favorit pertama dengan pilihan 

sebanyak 35% kemudian disusul oleh warna merah 24% 

diperingkat kedua, warna ungu di peringkat ke tiga dengan 

18%, kemudian disusul secara berturut-turut kuning (8%), 

hijau muda (7%), oranye (6%), dan krem (2%). 

 

 

Oranye
6%

Merah
24%

Kuning
8%

Krem
2%

Ungu
18%Hijau Muda

7%

Biru Muda
35%

Peringkat 1 Pilihan Warna Siswa Kelas tinggi

Gambar 34. Diagram Hasil Angket Pilihan 1 Warna 
Dinding Kelas Siswa Kelas tinggi 
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Berdasarkan hasil angket kepada siswa kelas tinggi 

(kelas 4-6) yang berjumlah 206 siswa menghasilkan data 

sebagai berikut: warna dinding untuk pilihan kedua adalah 

warna merah menjadi favorit kedua dengan pilihan 

sebanyak 20% kemudian disusul oleh warna ungu 19% 

diperingkat kedua, warna hijau muda di peringkat ke tiga 

dengan 18%, kemudian disusul secara berturut-turut biru 

muda (16%), kuning (12%), oranye (9%), dan krem (6%). 

 

 

 

 

Oranye
9%

Merah
20%

Kuning
12%

Krem
6%

Ungu
19%

Hijau Muda
18%

Biru Muda
16%

Peringkat 2 Pilihan Warna Siswa Kelas 
tinggi

Gambar 35. Diagram Hasil Angket Pilihan 2 Warna 
Dinding Kelas Siswa Kelas tinggi 
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Berdasarkan hasil angket kepada siswa kelas tinggi 

(kelas 4-6) yang berjumlah 206 siswa menghasilkan data 

sebagai berikut: warna dinding untuk pilihan ketiga adalah 

warna ungu menjadi favorit pertama dengan pilihan 

sebanyak 21% kemudian disusul oleh warna kuning 17% 

diperingkat kedua, warna hijau muda di peringkat ke tiga 

dengan 16%, kemudian disusul secara berturut-turut biru 

muda (15%), merah (13%), oranye (12%), dan krem (6%). 

 

 

 

 

 

Oranye
12%

Merah
13%

Kuning
17%

Krem
6%

Ungu
21%

Hijau Muda
16%

Biru Muda
15%

Peringkat 3 Pilihan Warna Siswa Kelas 
tinggi

Gambar 36. Diagram Hasil Angket Pilihan 3 Warna 
Dinding Kelas Siswa Kelas tinggi 
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Berdasarkan hasil angket kepada siswa kelas tinggi 

(kelas 4-6) yang berjumlah 206 siswa menghasilkan data 

sebagai berikut: warna dinding untuk pilihan keempat adalah 

warna kuning menjadi favorit pertama dengan pilihan 

sebanyak 20% kemudian disusul oleh warna hijau muda 

18% diperingkat kedua, warna oranye di peringkat ke tiga 

dengan 16%, kemudian disusul secara berturut-turut biru 

muda (13%), merah (12%), krem (11%), dan ungu (10%). 

 

 

 

 

Oranye
16%

Merah
12%

Kuning
20%Krem

11%

Ungu
10%

Hijau Muda
18%

Biru Muda
13%

Peringkat 4 Pilihan Warna Siswa Kelas 
tinggi

Gambar 37. Diagram Hasil Angket Pilihan 4 Warna 
Dinding Kelas Siswa Kelas tinggi 
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Berdasarkan hasil angket kepada siswa kelas tinggi 

(kelas 4-6) yang berjumlah 206 siswa menghasilkan data 

sebagai berikut: warna dinding untuk pilihan kelima adalah 

warna hijau muda menjadi favorit pertama dengan 

pilihan sebanyak 23% kemudian disusul oleh warna oranye 

20% diperingkat kedua, warna kuning di peringkat ke tiga 

dengan 14%, kemudian disusul secara berturut-turut merah 

(12%), ungu (11%), biru muda (10%), dan krem (10%). 

 

 

 

Oranye
20%

Merah
12%

Kuning
14%Krem

10%

Ungu
11%

Hijau Muda
23%

Biru 
Muda
10%

Peringkat 5 Pilihan Warna Siswa Kelas 
tinggi

Gambar 38. Diagram Hasil Angket Pilihan5  Warna 
Dinding Kelas Siswa Kelas tinggi 
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Berdasarkan hasil angket kepada siswa kelas tinggi 

(kelas 4-6) yang berjumlah 206 siswa menghasilkan data 

sebagai berikut: warna dinding untuk pilihan keenam adalah 

warna oranye menjadi favorit pertama dengan pilihan 

sebanyak 27% kemudian disusul oleh warna krem 15% 

diperingkat kedua, warna krem di peringkat ke tiga dengan 

15%, kemudian disusul secara berturut-turut biru muda 

(14%), kuning (13%), ungu (12%), dan hijau muda (11%). 

 

 

 

Oranye
27%

Merah
8%

Kuning
13%Krem

15%

Ungu
12%

Hijau Muda
11%

Biru Muda
14%

Peringkat 6  Pilihan Warna Siswa Kelas 
tinggi

Gambar 39. Diagram Hasil Angket Pilihan 6  Warna 
Dinding Kelas Siswa Kelas tinggi 
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Berdasarkan hasil angket kepada siswa kelas tinggi 

(kelas 4-6) yang berjumlah 206 siswa menghasilkan data 

sebagai berikut: warna dinding untuk pilihan ketujuh adalah 

warna krem menjadi favorit pertama dengan pilihan 

sebanyak 50% kemudian disusul oleh warna kuning 15% 

diperingkat kedua, warna ungu di peringkat ke tiga dengan 

9%, kemudian disusul secara berturut-turut oranye (8%), 

merah (6%), hijau muda (6%), dan biru muda (2%). 

 

 

 

Oranye
8%

Merah
6%

Kuning
15%

Krem
50%

Ungu
9%

Hijau Muda
6%

Biru Muda
6%

Peringkat 7 Pilihan Warna Siswa Kelas tinggi

Gambar 40. Diagram Hasil Angket Pilihan 7  Warna 
Dinding Kelas Siswa Kelas tinggi 
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Berdasarkan hasil survei lapangan di siswa kelas 

tinggi  mendapatkan hasil urutan warna sebagai berikut biru 

muda, merah, ungu, kuning, hijau muda, oranye, dan 

krem. Warna biru muda menjadi peringkat pertama 

(35%) dengan dipilih oleh 71 siswa kelas tinggi dari total 

206 siswa yang terlibat sedangkan warna krem menjadi 

warna yang paling tidak favorit dengan mendapatkan 

peringkat ke tujuh (50%) dengan dipilih oleh sebanyak 

103 siswa dari total 206 siswa kelas tinggi. 

Hasil survei ini menunjukkan bahwa terjadi 

kesamaan antara kesukaan siswa terkait dengan warna 

dinding kelas dengan pendapat dan saran ahli yang 

menyatakan jika warna dingin menjadi kesukaan siswa kelas 

tinggi. Warna biru muda yang termasuk golongan warna 

dingin menjadi pilihan pertama. Warna krem yang termasuk 

golongan warna hangat dan menjadi rekomendasi dari para 

ahli untuk menjadi warna dinding kelas ternyata menjadi 

warna yang paling tidak disukai oleh anak kelas tinggi. Hal 

ini dibuktikan dengan hasil survei yang didapat bahwa 

sebanyak 50% siswa menempatkan warna krem di pilihan ke 

tujuh dalam survei. 
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c. Hasil Analisis Instruksional Layout Tempat Duduk 

Survei terkait pilihan layout tempat duduk menghasilkan 

hasil sebagai berikut; 

1. Kelas rendah 

 

Berdasarkan hasil angket kepada siswa kelas rendah 

(kelas 1-3) yang berjumlah 235 siswa menghasilkan data 

sebagai berikut: layout tempat duduk untuk pilihan pertama 

adalah layout kluster menjadi favorit pertama dengan 

pilihan sebanyak 25% kemudian disusul oleh layout U 24% 

diperingkat kedua, layout kombinasi di peringkat ke tiga 

dengan 20%, kemudian disusul secara berturut-turut layout 

runaway (16%), dan layout stadium (15%). 

Kluster
25%

Kombinasi
20%

Bentuk U
24%

Stadium
15%

Runaway
16%

Peringkat 1 Layout Tempat Duduk Kelas Kecil

Gambar 41. Layout Tempat Duduk Pilihan 1 Kelas 
rendah 
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Berdasarkan hasil angket kepada siswa kelas rendah 

(kelas 1-3) yang berjumlah 235 siswa menghasilkan data 

sebagai berikut: layout tempat duduk untuk pilihan kedua 

adalah layout U menjadi favorit pertama dengan pilihan 

sebanyak 26% kemudian disusul oleh layout runaway 20% 

diperingkat kedua, layout kombinasi di peringkat ke tiga 

dengan 19%, kemudian disusul secara berturut-turut layout 

stadium (18%), dan layout kluster (17%). 

 

 

 

 

Kluster
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Kombinasi
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Bentuk U
26%

Stadium
18%

Runaway
20%

Peringkat 2 Layout Tempat Duduk Kelas Kecil

Gambar 42. Layout Tempat Duduk Pilihan 2 
Kelas rendah 
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Berdasarkan hasil angket kepada siswa kelas rendah 

(kelas 1-3) yang berjumlah 235 siswa menghasilkan data 

sebagai berikut: layout tempat duduk untuk pilihan ketiga 

adalah layout stadium menjadi favorit pertama dengan 

pilihan sebanyak 22% kemudian disusul oleh layout kluster 

21% diperingkat kedua, layout kombinasi dan runaway di 

peringkat ke tiga dengan 20%, dan kemudian terakhir layout 

U (17%). 
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Berdasarkan hasil angket kepada siswa kelas rendah 

(kelas 1-3) yang berjumlah 235 siswa menghasilkan data 

sebagai berikut: layout tempat duduk untuk pilihan keempat 

adalah layout kombinasi menjadi favorit pertama dengan 

pilihan sebanyak 26% kemudian disusul oleh layout Stadium 

22% diperingkat kedua, layout U di peringkat ke tiga dengan 

19%, kemudian disusul secara berturut-turut layout kluster 

(18%), dan layout runaway(15%). 

 

 

 

Kluster
18%

Kombinasi
26%

Bentuk U
19%

Stadium
22%

Runaway
15%

Peringkat 4 Layout Tempat Duduk Kelas Kecil

Gambar 44. Layout Tempat Duduk Pilihan 4 
Kelas rendah 



  99 

 

 

Berdasarkan hasil angket kepada siswa kelas rendah 

(kelas 1-3) yang berjumlah 235 siswa menghasilkan data 

sebagai berikut: layout tempat duduk untuk pilihan kelima 

adalah layout runaway menjadi favorit pertama dengan 

pilihan sebanyak 31% kemudian disusul oleh layout Stadium 

27% diperingkat kedua, layout Kombinasi di peringkat ke 

tiga dengan 15%, kemudian disusul secara berturut-turut 

layout U (14%), dan layout Kluster (13%). 

Berdasarkan hasil survei lapangan mendapatkan 

hasil urutan layout tempat duduk sebagai berikut Kluster, 

Bentuk U, Stadium, Kombinasi dan Runaway. Kluster 

menjadi peringkat paling favorit (25%) dengan dipilih oleh 

Kluster
13%

Kombinasi
15%

Bentuk U
14%

Stadium
27%

Runaway
31%

Peringkat 5 Layout Tempat Duduk Kelas Kecil

Gambar 45. Layout Tempat Duduk Pilihan 5 
Kelas rendah 

 
Gambar 46. Layout Tempat Duduk Pilihan 1 

Kelas tinggiGambar 47. Layout Tempat Duduk 
Pilihan 5 Kelas rendah 
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59 siswa kelas rendah dari total 235 siswa yang terlibat 

sedangkan layout runaway menjadi yang paling tidak favorit 

dengan mendapatkan peringkat ke 5 (31%) dengan dipilih 

oleh sebanyak 72 siswa dari total 235 siswa kelas rendah. 

Berdasarkan hasil survey data di atas menunjukkan 

bahwa anak diusia kelas rendah memang membutuhkan 

layout tempat duduk yang sesuai dengan salah satu 

kebutuhan mereka seperti kesenangan untuk berkelompok 

(peer group) dan berinteraksi dengan teman sebaya. Selain 

itu, layout kluster juga memberikan kesempatan siswa untuk 

bisa lebih aktif bergerak dan berinteraksi dengan teman 

maupun dengan guru. 
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2. Kelas tinggi 

 

Berdasarkan hasil angket kepada siswa kelas tinggi 

(kelas 4-6) yang berjumlah 206 siswa menghasilkan data 

sebagai berikut: layout tempat duduk untuk pilihan pertama 

adalah layout kluster menjadi favorit pertama dengan 

pilihan sebanyak 29% kemudian disusul oleh layout Stadium 

24% diperingkat kedua, layout Runaway di peringkat ke tiga 

dengan 19%, kemudian disusul secara berturut-turut layout 

U (18%), dan layout Kombinasi (10%). 
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Berdasarkan hasil angket kepada siswa kelas tinggi 

(kelas 4-6) yang berjumlah 206 siswa menghasilkan data 

sebagai berikut: layout tempat duduk untuk pilihan kedua 

adalah layout Stadium menjadi favorit pertama dengan 

pilihan sebanyak 22% kemudian disusul oleh layout Kluster 

dan Benuk U dengan 21% diperingkat kedua, layout 

Runaway di peringkat ke tiga dengan 19%, kemudian disusul 

oleh layout Kombinasi (17%). 
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Peringkat 2 Layout Tempat Duduk Kelas 
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Gambar 49. Layout Tempat Duduk Pilihan 2 Kelas tinggi 
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Berdasarkan hasil angket kepada siswa kelas tinggi 

(kelas 4-6) yang berjumlah 206 siswa menghasilkan data 

sebagai berikut: layout tempat duduk untuk pilihan ketiga 

adalah layout U menjadi favorit pertama dengan pilihan 

sebanyak 27% kemudian disusul oleh layout Kombinasi 

25% diperingkat kedua, layout Kluster di peringkat ke tiga 

dengan 19%, kemudian disusul secara berturut-turut layout 

Runaway (18%), dan layout Stadium (11%). 
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Berdasarkan hasil angket kepada siswa kelas tinggi 

(kelas 4-6) yang berjumlah 206 siswa menghasilkan data 

sebagai berikut: layout tempat duduk untuk pilihan keempat 

adalah layout Kombinasi menjadi favorit pertama dengan 

pilihan sebanyak 28% kemudian disusul oleh layout Kluster 

21% diperingkat kedua, layout U di peringkat ketiga dengan 

19%, kemudian disusul secara berturut-turut layout 

Runaway dan layout Stadium (16%). 
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Berdasarkan hasil angket kepada siswa kelas tinggi 

(kelas 4-6) yang berjumlah 206 siswa menghasilkan data 

sebagai berikut: layout tempat duduk untuk pilihan kelima 

adalah layout Runaway menjadi favorit pertama dengan 

pilihan sebanyak 29% kemudian disusul oleh layout Stadium 

23% diperingkat kedua, layout Kombinasi di peringkat 

ketiga dengan 21%, kemudian disusul secara berturut-turut 

layout U (16%) dan layout Kluster (11%). 

 
Berdasarkan hasil akhir survei lapangan 

mendapatkan hasil urutan layout tempat duduk sebagai 

berikut Kluster, Stadium, Bentuk U, Kombinasi dan 

Runaway. Kluster menjadi peringkat paling favorit (29%) 

dengan dipilih oleh 59 siswa kelas tinggi dari total 206 siswa 
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yang terlibat sedangkan layout runaway menjadi yang paling 

tidak favorit dengan mendapatkan peringkat ke 5 (29%) 

dengan dipilih oleh sebanyak 60 siswa dari total 206 siswa 

kelas tinggi. 

Berdasarkan hasil survei data di atas menunjukkan 

bahwa anak kebutuhan ruang diusia kelas tinggi tidak terlalu 

berbeda dengan anak kelas rendah. Hal ini sesuai dengan 

karakteristik siswa kelas belajar salah satunya adalah masih 

senang untuk berkelompok dan bermain bersama dengan 

teman sebaya. 

2. Tahap Desain (Design) 

Pada tahap perencanaan ini dihasilkan sebuah produk 

sebagaimana sudah dijelaskan di bab 2 dan di tahapan analisis khususnya 

analisis instruksional. Komponen yang akan dikembangkan dalam 

produk ini berupa desain warna dinding kelas dan layout tempat duduk. 

Selain itu juga akan terdapat instrumen penilaian yang berupa validasi 

dari ahli materi dan ahli instrumen. 

1) Desain Ruang Kelas 

Pengembangan desain ruang kelas ini dibuat untuk 

memfasilitasi belajar siswa sekolah dasar. Pengembangan desain ini 

menitik beratkan pada pemilihan warna dinding kelas yang akan 

digunakan. Selain itu juga, pemilihan layout tempat duduk juga 

menjadi fokus produk. Fokus desain ruang ini berpijak kepada hasil 
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survei terkait kesesuaian dan keinginan peserta didik sendiri 

sehingga nantinya bisa memfasilitasi proses belajar mereka di dalam 

kelas. 

2) Pemilihan Warna Dinding dan Layout Tempat Duduk 

Pada pengembangan desain kelas didasarkan pada hasil 

survei lapangan yang sudah dilakukan. Desain warna yang 

dikembangkan untuk kelas rendah adalah warna ungu dan untuk 

kelas tinggi adalah warna biru muda. Sedangkan layout yang 

dikembangkan menggunakan layout kluster untuk kelas rendah dan 

kelas tinggi. 

3. Tahap Pengembangan (Develop) 

Tahap pengembangan ini dilakukan setelah dilakukannya tahap 

perencanaan. Hasil dari tahap ini dicermati kemudian direalisasikan alam 

bentuk produk. 

a. Pengembangan Desain 

Tahapan pengembangan desain ruang kelas dikembangkan 

berdasarkan rancangan desain sebelumnya. Tahapan selanjutnya adalah 

pengembangan desain ruang kelas antara kelas rendah dan kelas tinggi 

berdasarkan hasil observasi dan analisis instruksional yang 

mengkombinasikan antara warna dinding dan layout tempat duduk. 
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b. Validasi Ahli 

Sebelum diadakan uji coba desain ruang kelas untuk fasilitasi 

belajar siswa sekolah dasar di kelas, maka sebelum itu akan ada proses 

validasi terlebih dahulu. Validasi ini diperlukan untuk mengetahui 

kelayakan produk yang akan dikembangkan. Ahli yang akan dilibatkan 

yaitu ahli materi dan ahli instrumen. Ahli materi yaitu Dr. Ali Muhtadi, 

S.Pd.,M.Pd. dan ahli instrumen yaitu Dr. Haryanto, M.Pd. 

Penilaian dari ahli dilakukan dengan memberikan lembar validasi 

pada produk yang dikembangkan. Penilaian dan masukan dari ahli akan 

dijadikan sebagai landasan revisi produk sebelum dilakukan uji coba. 

Berikut hasil validasi ahli yang sudah dilakukan: 

1) Ahli Materi 

Ahli materi yang menilai desain adalah Dr. Ali Muhtadi, 

S.Pd.,M.Pd yang merupakan dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan 

UNY yang merupakan ahli dalam desain pembelajaran. 

Penilaian dan validasi dilaksanakan tanggal 1 April 2019. 

Validasi ini mencakup beberapa aspek yaitu kebenaran, 

keluasan, serta kesesuaian teori. Terkait format dan konten 

instrumen juga menjadi bahan validasi dan penilaian. Berikut 

merupakan hasil validasi dari ahli: 
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Tabel 12. Hasil Validasi Materi 

No. Aspek Instrumen Jumlah 

Indikator 

Hasil 

Penilaian 

1. Aspek kebenaran, keluasan 

materi, dan kesesuaian teori. 

5 LD 

2. Aspek format dan konten 11 LD 

      Keterangan: 

      LD  : Layak digunakan 

      LDR : Layak digunakan dengan revisi 

      TLD : Tidak layak digunakan 

Berdasarkan hasil penilaian validasi sesuai dengan tabel 

12 maka bisa ditarik kesimpulan jika instrumen ini sesuai 

dengan kriteria dengan mendapatkan hasil “Layak 

digunakan”.  

2) Ahli Produk 

Ahli materi yang menilai desain adalah Megapradhana 

Pertiwi, S.Sn yang merupakan yang merupakan ahli dan seorang 

freelance interior design dalam desain interior. Penilaian dan 

validasi dilaksanakan tanggal 23 April 2019. Validasi ini 

mencakup beberapa aspek yaitu kebenaran, keluasan, serta 

kesesuaian teori. Terkait format dan konten instrumen juga 

menjadi bahan validasi dan penilaian. Berikut merupakan hasil 

validasi dari ahli: 
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Tabel 13. Hasil Validasi Produk 

NO 
ASPEK 
YANG 

DINILAI 
INDIKATOR 

SKOR 
AHLI 

MEDIA 

TOTAL 
SKOR 

1 
Visual 

Warna dinding sesuai dengan 
kebutuhan peserta didik 3 3 

2 
Pemilihan warna dinding sesuai 
dengan karakteristik peserta didik 4 4 

3 
Warna dinding bersahabat dengan 
mata peserta didik 3 3 

4 

Psikologis 

Warna dinding yang dipiih 
membuat peserta didik merasa 
nyaman belajar di kelas 

4 4 

5 

Warna dinding yang dipiih 
membuat peserta didik merasa 
aman belajar di kelas 

4 4 

6 

Warna dinding yang dipiih 
membuat peserta didik merasa 
hangat belajar di kelas 

2 2 

7 

Warna dinding yang dipiih 
membuat peserta didik merasa 
bersemangat belajar di kelas 

4 4 

8 Estetika Warna dinding sesuai dengan 
pilihan furniture lain di kelas 4 4 

9 Organisasi 
Kelas 

Layout yang dipilih sesuai dengan 
kebutuhan peseerta didik 4 4 

10 
Layout yang dipilih mendukung 
proses pembelajaran 4 4 

11 Sosial 

Layout mendukung komunikasi 
antar peserta didik 3 3 

12 
Layout mendukung komunikasi 
peserta didik dengan guru 4 4 

13 
Visibilitas 

Layout memudahkan siswa untuk 
melihat papan tulis 4 4 

14 
Layout memudahkan siswa untuk 
melihat siswa lain 3 3 

15 
Layout memudahkan siswa untuk 
melihat guru 4 4 

16 

Aksesbilitas 

Ruang kelas menjadi lebh luas 3 3 

17 
Memudahkan siswa untuk bergerak 
lebih leluasa 4 4 

18 
Memberikan ruang khusus untuk 
siswa bermain di kelas  2 2 

    Rerata Skor Seluruh Aspek 3,50 3,50 

  
  Kategori  Sangat 

Layak 
Sangat 
Layak 
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Berdasarkan hasil validasi terkait dengan hasil produk 

menunjukkan hasil 3,50 yang mempunyai kategori “sangat 

layak”. Oleh karena itu, produk desain kelas layak untuk 

diujicobakan. Saran dan perbaikan dari ahli materi adalah sebagai 

berikut: 

1) Pemilihan warna bisa disesuaikan dengan pencahayaan yang 

dipakai (alami atau buatan) 

2) Estetika bisa dikombinasikan dengan furnitur dan juga 

dekorasi yang menunjang suasana kelas. 

3) Ahli Instrumen 

Ahli instrumen yang menilai adalah Dr. Haryanto, M.Pd. 

yang merupakan dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan UNY yang 

merupakan ahli dalam evaluasi pembelajaran. Penilaian dan 

validasi dilaksanakan tanggal  22 April 2019.Validasi ini 

mencakup beberapa aspek yaitu visual, personalisasi, psikologi, 

sosial, visibilitas, dan aksesibilitas. Berikut merupakan hasil 

validasi dari ahli: 
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Tabel 14. Hasil Validasi Instrumen 

No. Aspek Instrumen Jumlah 

Indikator 

Hasil 

Penilaian 

1. Aspek kebenaran, keluasan 

materi, dan kesesuaian teori. 

8 LD 

2. Aspek format dan konten 11 LD 

      Keterangan: 

LD : Layak digunakan 

LDR : Layak digunakan dengan revisi 

TLD : Tidak layak digunakan 

Penilaian validator menunjukkan bahwa instrumen 

sudah “Layak digunakan dengan revisi”. Saran dan perbaikan 

dari ahli materi adalah sebagai berikut: 

1) Perbaikan terkait dengan judul instrumen 

2) Terkait dengan fasilitasi belajar tidak hanya dilihat dari 

warna dinding dan tempat duduk. 

4. Tahap Implementasi (Implementation) 

Pada tahapan ini akan dilakukan tindakan langsung dengan merubah 

desain ruang kelas sebelumnya menjadi desain kelas baru yang sesuai 

dengan hasil analisis peneliti. Desain ruang kelas kecil akan diubah dengan 

menggunakan kombinasi warna dinding ungu dengan layout kluster. Begitu 

juga dengan kelas tinggi diubah menggunakan kombinasi warna biru muda 

dengan layout kluster. 

Hasil implementasi desain ruang kelas dianalisis kualitasnya untuk 

mengetahui pengaruh desain ruang dalam rangka memfasilitasi 
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kenyamanan belajar siswa. Untuk mengetahui efek dan pengaruh dari 

desain baru, maka siswa akan diberikan lembar skala penilaian untuk 

menilai kelas mereka. Implementasi desain kelas dilakukan di kelas 2 

dengan jumlah siswa 26 anak dan kelas 4 dengan jumlah siswa 30 anak. 

Hasil implementasi dari tiap tahap akan dijelaskan mendetail pada bagian 

hasil uji coba produk. 

 
5. Tahap Evaluasi (Evaluation) 

Pada tahap pra-implementasi ini adalah mengevaluasi hasil desain 

ruang kelas oleh ahli. Sementara evaluasi pascaimplementasi bertujuan 

mengetahui efektivitas desain ruang kelas untuk memfasilitasi kenyamanan 

belajar siswa di kelas.  

Evaluasi pra-implementasi dilaksanakan setelah mendapatkan 

umpan balik ahli produk. Hasil uji ahli inilah yang nantinya menyatakan 

bahwa produk desain ruang kelas layak untuk diuji coba lapangan. Berikut 

ini adalah masukan dan saran dari ahli dan juga guru: 

a) Pemilihan warna bisa disesuaikan dengan pencahayaan yang 

dipakai (alami atau buatan) 

b) Estetika bisa dikombinasikan dengan furnitur dan juga dekorasi 

yang menunjang suasana kelas. 

Revisi akhir bertujuan untuk melakukan perbaikan produk. Setelah 

tahap revisi selesai, produk yang dihasilkan dapat digunakan secara luas dan 

nyata. Penjabaran mengenai revisi atau perbaikan produk akan dijelaskan 

pada bagian revisi produk. 
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B. Hasil Uji Coba Produk 

1. Hasil Keterfasilitasan Belajar Siswa 

Setelah diadakan proses desain dan validasi ahli maka proses 

selanjutnya merupakan pengukuran terkait dengan keterfasilitasan 

belajar siswa di kelas dengan menggunakan desain kelas yang sudah 

ditentukan. Uji coba ini dilaksanakan di SDN Mangunsari 03. Pada 

proses ini akan melibatkan dua kategori kelas yaitu kelas rendah dan 

kelas tinggi.  

Tahapan yang dilaksanakan adalah dengan cara melakukan 

sebelum tindakan dan setelah tindakan kepada siswa. Tujuan dari 

kegiatan ini adalah untuk membandingkan hasil terkait dengan 

keterfasilitasan belajar siswa sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. 

Untuk mengukur perbedaan ini akan digunakan analisis N gain terkait 

dengan nilai perubahan yang terjadi. 

Sebelum diberikan perlakuan dengan desain model kelas yang 

baru, dilakukan proses pengambilan data terkait dengan keterfasilitas 

belajar siswa di kelas tersebut. Setelah itu akan dilakukan tindakan 

dengan menggunakan model kelas yang sudah di desain sesuai dengan 

hasil yang didapat. Jeda antara sebelum tindakan dan setelah tindakan 

adalah 1 bulan. Selama itu siswa melakukan proses belajar seperti biasa 

dikelas bersama dengan guru. Berikut ini merupakan hasil dari sebelum 

tindakan dan setelah tindakan terkait dengan model desain ruang kelas 
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a) Hasil Sebelum tindakan dan Setelah tindakan Kelas rendah  

Tabel 15.Nilai Keterfasilitasan Belajar Siswa Kelas rendah 

NIS SEBELUM TINDAKAN SETELAH TINDAKAN 

Siswa 1 57 72 
Siswa 2 75 82 
Siswa 3 70 74 
Siswa 4 63 78 
Siswa 5 75 82 
Siswa 6 35 74 
Siswa 7 70 78 
Siswa 8 71 81 
Siswa 9 64 74 
Siswa 10 74 77 
Siswa 11 80 87 
Siswa 12 66 79 
Siswa 13 75 82 
Siswa 14 73 78 
Siswa 15 69 83 
Siswa 16 71 74 
Siswa 17 68 82 
Siswa 18 67 79 
Siswa 19 51 69 
Siswa 20 65 76 
Siswa 21 78 80 
Siswa 22 79 87 
Siswa 23 60 76 
Siswa 24 77 91 
Siswa 25 67 77 
Siswa 26 72 79 

Rata-Rata 68,15 78,88 
Selisih 10,73 

 

Berdasarkan tabel di atas terkait hasil uji sebelum tindakan 

dan setelah tindakan menunjukkan hasil rata-rata untuk sebelum 

tindakan adalah 68,15 dengan rata-rata jumlah semua aspek adalah 

2,96  klasifikasi “Nyaman”. Sedangkan rata-rata setelah tindakan 
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adalah 78,88 dengan rata-rata semua aspek 3,43 dengan klasifikasi 

“Sangat Nyaman”. Hal ini menggambarkan bahwa dengan desain 

warna kelas dan layout tempat duduk yang sesuai dengan 

kesenangan siswa membuat keterfasilitasan belajar mereka dari 

aspek warna dan layout tempat duduk meningkat. Hal ini juga 

didukung dengan data yang dihitung melalui uji t. Data tersebut 

adalah sebagai berikut: 

Tests of Normality 

 
Kelompok 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Nilai 1.00 .145 26 .171 .854 26 .002 

2.00 .110 26 .200* .972 26 .684 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas mendapatkan hasil p value 

(Sig) Lilliefors 0,171 dan 0,200 di kelompok 1 dan 2 di mana data 

dikelompok tersebut > 0,05 sehingga data berdistribusi normal. 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil uji homogenitas di atas mendapatkan hasil dengan 

metode Levene. Nilai Sig yang didapat di based on mean adalah 

0,051 yang dimana > 0,050 yang berarti bahwa terdapat kesamaan 

varian atau homogen. 

Test of Homogeneity of Variance 

 
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

Nilai Based on Mean 3.996 1 50 .051 

Based on Median 3.093 1 50 .085 

Based on Median 
and with adjusted df 

3.093 1 34.105 .088 

Based on trimmed 
mean 

3.439 1 50 .070 
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Terkait dengan dugaan hipotesis adalah sebagai berikut: 

H0 : Tidak ada perbedaan rata-rata hasil keterfasilitan belajar  

              siswa antara sebelum tindakan dan sesudah tindakan 

Ha : Ada perbedaan rata-rata hasil keterfasilitan belajar siswa 

    antara sebelum tindakan dan sesudah tindakan 

Berdasarkan Uji-t di atas juga menghasilkan data bahwa terjadi 

peningkatan rata-rata dari 68,15 menjadi 78,85. Selain itu, nilai Sig. 

(2-tailed) adalah 0,000 < 0,05 di mana Ha diterima dan H0 ditolak 

yang berarti ada perbedaan hasil keterfasilitasan belajar siswa. 

Paired Samples Statistics 

  
Mean N Std. Deviation 

Std. Error 
Mean 

Pair 1 Sebelum Perlakuan 68.15 26 9.624 1.887 

Setelah Perlakuan 78.88 26 4.926 .966 

Paired Samples Correlations 

  
N Correlation Sig. 

Pair 1 Sebelum Perlakuan & 
Setelah Perlakuan 

26 .678 .000 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

Pair 
1 

Sebelum 
Perlakuan - 
Setelah Perlakuan 

-
10.731 

7.253 1.422 -13.660 -7.801 -7.544 25 .000 
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Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa 

desain ruang kelas terkait warna dinding ungu dan layout tempat 

duduk kluster memberikan pengaruh dan berdampak pada 

keterfasilitan belajar siswa di kelas rendah SDN Mangunsari 03 

Salatiga. 
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Sebelum Tindakan Setelah Tindakan

Gambar 53. Grafik Peningkatan Sebelum tindakan dan 
Setelah tindakan Siswa Kelas Rendah 
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b) Hasil Sebelum tindakan dan Setelah tindakan Kelas tinggi 
 

Tabel 16. Nilai Keterfasilitasan Belajar Siswa Kelas tinggi 

NIS SEBELUM TINDAKAN SETELAH TINDAKAN 

Siswa 1 69 78 
Siswa 2 69 75 
Siswa 3 74 88 
Siswa 4 61 75 
Siswa 5 61 75 
Siswa 6 68 79 
Siswa 7 67 84 
Siswa 8 70 83 
Siswa 9 61 81 
Siswa 10 74 81 
Siswa 11 57 73 
Siswa 12 74 80 
Siswa 13 83 84 
Siswa 14 78 79 
Siswa 15 65 76 
Siswa 16 67 83 
Siswa 17 82 91 
Siswa 18 69 75 
Siswa 19 64 72 
Siswa 20 85 80 
Siswa 21 60 71 
Siswa 22 60 71 
Siswa 23 75 75 
Siswa 24 52 76 
Siswa 25 59 71 
Siswa 26 72 73 
Siswa 27 76 79 
Siswa 28 57 73 
Siswa 29 79 79 
Siswa 30 73 84 

Rata-Rata 68,70 78,13 
Selisih 9,43 
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Berdasarkan tabel di atas terkait hasil uji sebelum tindakan 

dan setelah tindakan menunjukkan hasil rata-rata untuk sebelum 

tindakan adalah 68,70 dengan rata-rata seluruh aspek 2,99 

klasifikasi “Nyaman”. Sedangkan rata-rata setelah tindakan adalah 

78,13 dengan rata-rata seluruh aspek 3,40 klasifikasi “Sangat 

Nyaman”. Hal ini juga masih didukung dengan data dari uji t yang 

sebagai berikut: 

Tests of Normality 

 
Kelompok 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Nilai 1.00 .119 30 .200* .979 30 .797 

2.00 .129 30 .200* .950 30 .168 

 
Berdasarkan hasil uji normalitas di atas mendapatkan hasil p value 

(Sig) Lilliefors 0,200 dan 0,200 di kelompok 1 dan 2 di mana data 

dikelompok tersebut > 0,05 sehingga data berdistribusi normal. 

Test of Homogeneity of Variance 

 
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

Nilai Based on Mean 6.840 1 58 .011 

Based on Median 6.626 1 58 .013 

Based on Median and 
with adjusted df 6.626 1 47.588 .013 

Based on trimmed mean 6.814 1 58 .011 

 
Berdasarkan hasil uji homogenitas di atas mendapatkan hasil dengan 

metode Levene. Nilai Sig yang didapat di based on mean adalah 

0,011 yang dimana < 0,050 yang berarti bahwa tidak terdapat 

kesamaan varian atau tidak homogen. 
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Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Sebelum Perlakuan & 
Setelah Perlakuan 

30 .613 .000 

 

 

Terkait dengan dugaan hipotesis adalah sebagai berikut: 

H0 : Tidak ada perbedaan rata-rata hasil keterfasilitan belajar  

              siswa antara sebelum tindakan dan sesudah tindakan 

Ha : Ada perbedaan rata-rata hasil keterfasilitan belajar siswa 

    antara sebelum tindakan dan sesudah tindakan 

Berdasarkan Uji-t di atas juga menghasilkan data bahwa terjadi 

peningkatan rata-rata dari 68,70 menjadi 78,13. Selain itu, nilai Sig. 

(2-tailed) adalah 0,000 < 0,05 di mana Ha diterima dan H0 ditolak 

yang berarti ada perbedaan hasil keterfasilitasan belajar siswa. 

 

 

 

Paired Samples Statistics 

  
Mean N Std. Deviation 

Std. Error 
Mean 

Pair 1 Sebelum Perlakuan 68.70 30 8.441 1.541 

Setelah Perlakuan 78.13 30 5.144 .939 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

  Lower Upper 

Pair 
1 

Sebelum Perlakuan 
- Setelah Perlakuan 

-9.433 6.668 1.217 -11.923 -6.943 -7.749 29 .000 
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Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa desain 

ruang kelas terkait warna dinding ungu dan layout tempat duduk kluster 

memberikan pengaruh dan berdampak pada keterfasilitan belajar siswa di 

kelas tinggi SDN Mangunsari 03 Salatiga. 

C. Revisi Produk 

Setelah dilakukan penilaian produk oleh ahli media dan produk 

terkait dengan model ruang kelas. Tidak ada revisi terkait dengan warna 

dinding kelas dan layout tempat duduk siswa. Warna yang dipilih sudah 

sesuai dengan saran dan rekomendasi beberapa ahli dan kajian ilmiah. 

Begitu juga dengan layout tempat duduk yang sudah sesuai dengan 

kebutuhan yang bisa untuk memfasilitasi belajar siswa di kelas. 
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Sebelum Tindakan Setelah Tindakan

Gambar 54. Grafik Peningkatan Sebelum tindakan dan Setelah 
tindakan Siswa Kelas tinggi 
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D. Kajian Produk Akhir 

Desain ruang kelas yang dikembangkan berdasarkan analisis yang 

dilakukan sebelum produk desain ini dibuat. Produk ini dikembangkan 

dengan menggunakan model ADDIE dan analisis data untuk mengetahui 

efektivitas dan pengaruh produk menggunakan analisis Uji-t.   

Hasil analisis kebutuhan awal menunjukkan bahwa warna yang 

menjadi favorit untuk siswa kelas rendah adalah warna ungu di mana warna 

ungu merupakan golongan warna dingin dan siswa kelas tinggi adalah 

warna biru muda yang merupakan golongan warna dingin. Warna ungu 

mempunyai kesan kuat, nilai seni tinggi, angkuh dan sensitive. Sementara 

warna biru mempunyai kesan damai, lembut, dan konservatif. Secara umum 

warna dingin menimbulkan kesan tenang dan damai pada proses 

pembelajaran. 

Untuk sisi layout tempat duduk baik kelas rendah dan kelas tinggi 

mempunyai kesamaan hasil yaitu layout tempat duduk kluster yang menjadi 

favorit dan menjadi peringkat pertama. Hal ini menunjukkan kesesuaian 

dengan karakteristik siswa kelas rendah maupun tinggi yang senang 

berkelompok dan berinteraksi dengan teman seumuran mereka. 

Berdasarkan  uraian dan analisis instruksional maka desain kelas 

untuk kelas rendah adalah kombinasi antara warna dinding kelas ungu 

dengan layout tempat duduk kluster. Hal ini diambil berdasarkan hasil 

observasi awal dengan hasil 29% dengan dipilih oleh 68 siswa kelas rendah 

dari total 235 siswa yang terlibat. Untuk layout kluster sendiri mendapatkan 
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hasil 25% dengan dipilih oleh 59 siswa kelas rendah dari total 235 siswa 

yang terlibat.  

Sedangkan untuk desain kelas tinggi adalah kombinasi antara warna 

dinding biru muda dengan layout tempat duduk kluster. Warna biru muda 

menjadi peringkat pertama (35%) dengan dipilih oleh 71 siswa kelas tinggi 

dari total 206 siswa yang terlibat untuk layout tempat duduk Kluster 

menjadi peringkat paling favorit (29%) dengan dipilih oleh 59 siswa kelas 

tinggi dari total 206 siswa. 

Proses belajar siswa dikelas dapat difasilitasi menggunakan desain 

ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan pada nilai pada sebelum 

tindakan dan setelah tindakan. Beberapa aspek yang dinilai pada 

keterfasilitasan belajar ini adalah visual, personalisasi, psikologi, sosial, 

visibilitas, dan aksesibilitas. Setelah dilakukan tindakan efek terkait dengan 

keterfasilitasan ini bisa dilihat pada peningkatan rata-rata skor angket serta 

beda menggunakan Uji-t.  

Untuk kelas rendah terkait hasil uji sebelum tindakan dan setelah 

tindakan menunjukkan hasil rata-rata untuk sebelum tindakan adalah 68,15 

dengan rata-rata setiap aspek 2,96 dengan klasifikasi “Nyaman”. 

Sedangkan rata-rata setelah tindakan adalah 78,88 dengan rata-rata setiap 

aspek 3,43 dengan klasifikasi “Sangat Nyaman”. Perubahan skor antara 

sebelum tindakan dan setelah tindakan mengalami selisih peningkatan skor 

10,73 dan Uji-t dengan nilai Sig.(2-tailed) 0,000 di mana < 0,005 sehingga 

Ha diterima dan H0 ditolak.  
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Sementara itu, untuk kelas tinggi mendapatkan hasil sebagai berikut 

hasil rata-rata untuk sebelum tindakan adalah 68,70 dengan klasifikasi 

“Nyaman”. Sedangkan rata-rata setelah tindakan adalah 77,43 dengan 

klasifikasi “Sangat Nyaman”. Perubahan skor antara sebelum tindakan dan 

setelah tindakan mengalami peningkatan selisih peningkatan skor 9,43 dan 

Uji-t dengan nilai Sig.(2-tailed) 0,000 di mana < 0,005 sehingga Ha diterima 

dan H0 ditolak.  

Berdasarkan uraian di atas, desain ruang kelas yang dikembangkan 

mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

1) Desain kelas ini dikembangkan dengan tujuan untuk membantu 

siswa dalam proses belajar mereka di kelas (fasilitasi belajar). 

2) Desain kelas ini dikembangkan dengan dasar pengertian 

teknologi pembelajaran tahun 2008 terkait dengan memfasilitasi 

dan meningkatkan kinerja. 

3) Teori lain yang mendasari adalah teori dari Social Cognitive dari 

Bandura yang menyatakan bahwa lingkungan mempunyai 

peranan dan pengaruh pada proses pemebelajaran. Selain itu 

juga ada teori perkembangan proximal dari Vygotsky yang 

menyatakan bahwa anak akan bisa berkembang jika belajar 

dengan oranglain yang lebih ahli. 

4) Desain ruang kelas ini dikembangkan sesuai dengan minat dan 

pilihan siswa sendiri karena terdapat kebutuhan ruang yang 
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berbeda antara anak dan orang dewasa sehingga bisa membantu 

mereka ketika belajar di kelas. 

5) Desain ruang kelas ini dibisa digunakan oleh pihak sekolah 

sebagai referensi pilihan warna dan layout jika ingin 

memfasilitasi belajar siswa terkait ambiance ruang.  

E. Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian pengembangan Desain Ruang Kelas untuk fasilitasi 

belajar siswa sekolah dasar terdapat keterbatasan, yaitu: Fokus penelitian 

masih hanya terfokus pada warna dinding dan layout tempat duduk saja 

belum mencakup aspek keseluruhan seperti Kealamian; cahaya, suara, suhu, 

kualitas udara, hubungan dengan alam, Individualisasi; kepemilikan, dan 

koneksi, stimulasi; kompleksitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	



