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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 

A. Simpulan Tentang Produk 

Hasil penelitian terkait pengembangan Desain Ruang Kelas untuk 

Fasilitasi Belajar Siwa Sekolah Dasar di Salatiga dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Karakteristik produk desain ruang kelas yang sesuai dengan siswa 

sekolah dasar adalah sebagai berikut: 

a. Siswa kelas rendah menggunakan kombinasi antara warna dinding 

ungu dengan layout tempat duduk kluster. 

b. Siswa kelas tinggi menggunakan kombinasi antara warna biru 

muda dengan layout tempat duduk kluster. 

2. Desain Ruang Kelas untuk Fasilitasi Belajar Siswa Sekolah Dasar 

Negeri di Kecamatan Sidomukti, Salatiga telah diuji kelayakan dan 

mendapatkan hasil 3,50 dengan kategori “Sangat Layak” yang ditinjau 

dari aspek media dan penilaian ahli media. 

3. Keefektifan desain kelas terkait memfasilitasi kenyaman belajar siswa 

menggunakan desain kelas ini ditunjukkan dengan penilaian sebelum 

tindakan dan setelah tindakan. Adapun skor yang didapatkan adalah 

sebagai berikut: 
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a. Rata-rata kelas rendah untuk sebelum tindakan adalah 68,15 

dengan klasifikasi “Nyaman”. Sedangkan rata-rata setelah 

tindakan adalah 78,88 dengan klasifikasi “Sangat Nyaman”. 

Perubahan skor antara sebelum tindakan dan setelah tindakan 

mengalami peningkatan selisih skor 10,43 dan terjadi perubahan 

yang positif dan signifikan. 

b. 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  skor 9,43 dan terjadi perubahan yang positif dan signifikan. 

B. Saran Pemanfaatan 

Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis dapat 

memperhatikan beberapa saran berikut: 

1. Desain ruang kelas ini dinyatakan layak sehingga bisa diaplikasikan di 

sekolah-sekolah yang lain. 

2. Desain ruang kelas yang dikembangkan berdasar kepada minat dan 

karakteristik siswa sekolah dasar sehingga sesuai dan cocok untuk 

diaplikasikan di sekolah lain. 
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C. Diseminasi dan Pengembangan Produk Lebih Lanjut 

Produk dari desain ruang kelas sudah diaplikasikan di sekolah 

terkait sebagai bahan referensi untuk membuat desain ruang kelas . Hasil 

studi awal penelitian ini juga telah diterima dalam 3rdInternational 

Conference of Social Science and Education 2019 yang diselenggarakan 

oleh Universitas Negeri Yogyakarta dan seminar dilaksanakan pada tanggal 

23-26 Juli 2019. Publikasi ilmiah terkait penelitian ini dipublikasikan dalam 

jurnal Atlantis Press. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	



