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ABSTRAK 

EFEKTIVITAS PENATAAN RUANG KELAS TERHADAP HASIL BELAJAR IPS 

PESERTA DIDIK KELAS III SDN GUGUS I  KECAMATAN SELAPARANG 

TAHUN PELAJARAN 2018/2019 

 

Oleh: 

DINA NURDIANA 

E1E214022 

 

      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penataan ruang kelas terhadap hasil 

belajar IPS peserta didik kelas III SDN Gugus I Kecamatan Selaparang Tahun Pelajaran 

2018/2019. Jenis penelitian ini merupakan penelitian evaluasi. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah teknik sampling purposive yaitu dengan pertimbangan tertentu, maka 

tidak semua sekolah dan peserta didik dijadikan sample penelitian. Sampel dalam penelitian 

ini yaitu seluruh peserta didik kelas III di SDN 25 Mataram, SDN 18 Mataram, dan SDN 37 

Mataram berjumlah 84 peserta didik, sebagai pertimbangan yaitu jumlah peserta didik di 

masing-masing sekolah tidak terlalu jauh perbedaannya, dalam penataan tempat duduk yang 

harus diperhatikan yaitu jumlah dari peserta didik di dalam kelas, dan ketiga sekolah tersebut 

masih menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP 2006). Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket keterlaksanaan 

pembelajaran dengan penataan tempat duduk dan tes hasil belajar IPS. Data angket dianalisis 

menggunakan rumus SMI, diperoleh nilai rata-rata 76,94 dengan kategori cukup baik. Data 

hasil belajar IPS dengan penataan tempat duduk memperoleh nilai rata-rata 77,38 dengan 

kategori tinggi. Pengujian Hipotesis menggunakan rumus korelasi product moment, diperoleh  

(rhitung) 0,536 > (rtabel) 0,214 pada taraf kepercayaan 95%. Hal ini menunjukkan bahwa 

hipotses nihil (H0) ditolak dah hipotesis alternatif (Ha) yang berbunyi penataan ruang kelas 

efektif terhadap hasil belajar IPS peserta didik kelas III di SDN Gugus I Kecamatan 

Selaparang Tahun Pelajaran 2018/2019 diterima. 

 

 

Kata-kata kunci: Penataan Ruang Kelas, Hasil Belajar IPS.  

 

 

 

  



ABSTRACT 

The Effectiveness Of Classroom Arrangement Toward Student’s Learning Outcomes 

Of IPS At The 3
rd

 Grade SDN Gugus I Selaparang Subdistrict Academic Year 

2018/2019 

 

By: 

DINA NURDIANA 

E1E214022 

 

 

      This study aims to determine the effectiveness of classroom arrangement of social studies 

learning outcomes of third grade students of SDN Gugus I Selaparang District Academic 

Year 2018/2019. This type of research is evaluation research. The sampling technique used 

was purposive sampling technique that is with certain considerations, so not all schools and 

students are used as research samples. The sample in this study were all third grade students 

at SDN 25 Mataram, SDN 18 Mataram, and SDN 37 Mataram totaling 84 students, as a 

consideration, namely the number of students in each school was not too far different, in 

arrangement of seats that must be note the number of students in the class, and the three 

schools still use the education unit level curriculum (KTSP 2006). Data collection techniques 

used in this study were learning implementation questionnaires with seating arrangement and 

social studies learning outcomes tests. Questionnaire data were analyzed using the SMI 

formula, obtained an average value of 76.94 with a fairly good category. Social studies 

learning outcomes data with seating arrangement obtained an average value of 77.38 with a 

high category. Hypothesis testing uses the product moment correlation formula, obtained (r 

count) 0.536> (rtable) 0.214 at the 95% confidence level. This shows that zero hypnosis (H0) 

is rejected from the alternative hypothesis (Ha) which states that classroom arrangement is 

effective for social studies learning outcomes of class III students in SDN Cluster I of 

Selaparang Subdistrict, 2018/2019 Academic Year, accepted. 
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A. PENDAHULUAN      
      Menurut UU No. 20 Tahun 2003 pasal I pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran secara aktif, dibutuhkan peranan penting dari guru dalam 

mengelola kelas terutama penataan ruang kelas karena ruang kelas merupakan sarana 

utama dalam kegiatan belajar-mengajar       

      Belajar merupakan tindakan dan perilaku peserta didik yang kompleks. Sebagai 

tindakan, maka belajar hanya dialami oleh peserta didik sendiri. Pembelajaran yang 

efektif dan bermakna dapat diwujudkan dengan menciptakan suasana belajar yang aktif, 

kondusif, dan membuat peserta didik untuk bersemangat saat proses pembelajaran di 

kelas sehingga dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Lingkungan fisik tempat 

belajar mempunyai pengaruh penting terhadap hasil perbuatan belajar (Rohani, 

2004:127). Keberhasilan kegiatan belajar-mengajar sangat ditentukan oleh kemampuan 

guru dalam mengelola kelas. Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. Salah satu keterampilan yang 

harus dimiliki guru adalah keterampilan menata ruang kelas, seperti halnya penataan 

tempat duduk.  

      Penataan tempat duduk merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung 

jawab kegiatan belajar mengajar atau membantu dengan maksud agar dicapai kondisi 

optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Penanggung 

jawab kegiatan belajar-mengajar yang dimaksud adalah guru. Sebagai salah satu inovasi 

pengelolaan kelas adalah variasi pada formasi tempat duduk, formasi bentuk “U”, 

formasi meja pertemuan, dan formasi chevron dapat dijadikan sebagai alternatif untuk 

mengoptimalkan hasil belajar peserta didik. Formasi bentuk “U” lebih efektif 

dibandingkan dengan bentuk tradisional yang ditinjau dari interaksi antara peserta didik 

dengan guru, formasi meja pertemuan sangat baik jika digunakan dalam kegiatan belajar 

secara berkelompok (Wiyani, 2013:138), sedangkan formasi chevron  ini membuat 

interaksi guru dengan peserta didik dan antarpeserta didik lebih intensif sehingga peserta 

didik dapat menjalani kegiatan belajar-mengajar dengan antusias, menyenangkan, dan 

terfokus. Oleh karena itu, untuk tercapainya tujuan pembelajaran perlu adanya tindakan 

yang dapat mewujudkan terciptanya suasana kelas yang optimal dengan menyediakan 

kondisi belajar yang baik sehingga dapat mengoptimalkan hasil belajar peserta didik 

terutama hasil belajar IPS. 

      Pada tingkat Sekolah Dasar (SD) mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial mengacu 

pada pembelajaran terpadu (integrated). Mata pelajaran IPS tidak diajarkan secara 

terpisah melainkan dengan cara menggabungkan beberapa disiplin ilmu yang saling 

terkait. Menurut Susanto (2013:143) pendidikan IPS di sekolah dasar merupakan bidang 

studi yang mempelajari manusia dalam semua aspek kehidupan dan interaksinya dalam 

masyarakat. Mata pelajaran IPS akan mudah dipahami oleh peserta didik jika 

menggunakan media pembelajaran yang lebih nyata dan sering dilihat maupun di dengar 

oleh peserta didik. Selain media yang digunakan, penataan ruang kelas perlu 

diperhatikan seperti penataan tempat duduk peserta didik serta berbagai tindakan yang 

dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk mempengaruhi tingkat 

pemahaman peserta didik. 

      Dari hasil observasi yang dilakukan di kelas III SDN Gugus I Kecamatan Selaparang 

pada tanggal 11 April 2018, menunjukkan bahwa pengelolaan kelas yang dilaksanakan 

oleh guru masih kurang maksimal terutama pada penataan ruang kelas, yang dimana 



dikatakan kurang maksimal karena ketika kegiatan belajar-mengajar berlangsung, guru 

masih melaksanakan pembelajaran dengan suasana kelas yang monoton, guru masih 

menggunakan formasi tradisional dalam kegiatan belajar-mengajar, formasi tempat 

duduk seperti ini diduga kurang efektif terutama untuk peserta didik yang duduk di 

jajaran belakang karena peserta didik kurang berkonsentrasi dalam proses pembelajaran, 

sehingga tujuan dalam pembelajaran tidak tercapai. Menurut Wiyani (2013:136) formasi 

kelas tradisional kurang memadai untuk dijadikan kegiatan belajar efektif. Pemilihan 

formasi tempat duduk bentuk U, formasi meja pertemuan, dan formasi chevron dapat 

digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut.  

      Menurut Hamid (2013:131) formasi bentuk U sangat ideal untuk memberikan materi 

pelajaran dalam bentuk apa pun sehingga formasi ini menjadi formasi yang multifungsi, 

formasi meja pertemuan sangat efektif digunakan peserta didik dalam kerja kelompok 

sedangkan formasi chevron sangat ideal untuk diskusi kelompok, tanya jawab dan 

ceramah. Sehingga tempat duduk dapat mempengaruhi peserta  didik dalam mencapai 

keberhasilan belajarnya (Wiyani, 2013:131). 

      Penelitian ini memiliki dua variabel yaitu penataan ruang kelas dan hasil belajar IPS, 

dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Penataan Ruang Kelas 

      Menurut Evertson dan Emmer (2009:4) ruang kelas merupakan lingkungan 

pembelajaran baik bagi guru dan para siswa. Penataan ruang kelas dapat diartikan 

sebagai serangkaian usaha pengelolaan kelas yang menjadikan ruang kelas sebagai 

tempat belajar yang tertata rapi, tidak berantakan, dan nyaman bagi siswa. Adapun 

secara khusus, penataan ruang kelas dapat diartikan sebagai usaha mengatur atau 

mengelola kelas menjadi tempat belajar yang nyaman dan mampu menjangkau tujuan 

pembelajaran bagi siswa (Afifi, 2014:16). Sedangkan Menurut Wiyani (2013:129) 

penataan ruang kelas dapat didefinisikan sebagai kegiatan mengurus dan menata 

segala sarana belajar yang terdapat di dalam ruang kelas oleh guru. Fokus dalam 

penelitian ini yaitu menata tempat duduk peserta didik. 

      Menurut Wiyani (2013:131) tempat duduk dapat mempengaruhi peserta didik 

dalam mencapai keberhasilan belajarnya. Bentuk serta ukuran tempat duduk yang 

sekarang digunakkan juga bervariasi, ada tempat duduk yang hanya diduduki oleh 

satu orang peserta didik, ada juga yang dapat diduduki oleh dua orang atau lebih. 

Penataan tempat duduk yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu penataan tempat 

duduk chevron, penataan tempat duduk “U” dan penataan tempat duduk meja 

pertemuan. Dalam penelitian ini penataan ruang kelas berupa penataan tempat duduk 

mengacu pada empat indikator yaitu interaksi pembelajaran, antusiasme dalam 

pembelajaran, berkelompok dan bekerjasama, serta menumbuhkan minat dan 

motivasi belajar peserta didik. 

2. Hasil Belajar IPS 

      Menurut Susanto (2013:5) hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi 

pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor 

sebagai hasil dari kegiatan belajar. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hasil 

belajar merupakan perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti proses 

pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan, perubahan perilaku meliputi aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor. Aspek kognitif berkaitan dengan kemampuan 

intelektual, aspek afektif berkaitan dengan sikap dan emosi, dan aspek psikomotor 

berkaitan dengan keterampilan motorik. Hasil belajar yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar aspek kognitif mata pelajaran IPS. 

      Ilmu Pengetahuan Sosial yang sering disingkat dengan IPS, adalah ilmu 

pengetahuan yang mengkaji berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora serta 



kegiatan dasar manusia yang dikemas secara ilmiah dalam rangka memberi wawasan 

dan pemahaman yang mendalam kepada peserta didik, khusunya di tingkat dasar dan 

menengah. Luasnya kajian IPS ini mencakup berbagai kehidupan yang beraspek 

majemuk baik hubungan sosial, ekonomi, psikologi, budaya, sejarah, maupun politik, 

semuanya dipelajari dalam ilmu sosial ini. 

       

      Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ha = Penataan ruang kelas efektif terhadap hasil belajar IPS peserta didik kelas III 

SDN Gugus I Kecamatan Selaparang Tahun Pelajaran 2018/2019. 

H0 = Penataan ruang kelas tidak efektif terhadap hasil belajar IPS peserta didik 

kelas III SDN Gugus I Kecamatan Selaparang Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

B. METODE PENELITIAN  

      Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan metode penelitian 

evaluasi. Menurut Arikunto (2010:36) evaluasi adalah sebuah kegiatan pengumpulan 

data atau informasi, untuk dibandingkan dengan kriteria, kemudian diambil kesimpulan. 

Kesimpulan inilah yang disebut sebagai hasil evaluasi. Tujuan penelitian evaluasi ini 

untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran dengan penataan ruang kelas yaitu 

penataan tempat duduk (formasi tempat duduk U, formasi meja pertemuan dan formasi 

chevron) terhadap hasil belajar IPS dan untuk melihat apakah formasi tersebut efektif 

digunakan dalam pembelajaran, terutama mata pelajaran IPS di SDN Gugus I Kecamatan 

Selaparang Tahun Pelajaran 2018/2019.       

      Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas III SDN Gugus I Kecamatan 

Selaparang yaitu SDN 26 Mataram, SDN 37 Mataram, SDN 18 Mataram, SDN 25 

Mataram, dan SDN 5 Mataram. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah 

seluruh peserta didik kelas III SDN 25 Mataram, SDN 37 Mataram, dan SDN 18 

Mataram tahun ajaran 2018/2019. Jumlah peserta didik pada kelas III di SDN 25 

Mataram yaitu 30 orang, SDN 37 Mataram 26 orang, sedangkan SDN 18 Mataram 28 

orang.  

      Untuk menganalisis data yang telah terkumpul dari hasil penelitian yang bersifat 

kuantitatif ini, maka peneliti menggunakan rumus statistik deskriptif kuantitatif dan 

statistik inferensial. Rumus yang digunakan sebagai berikut: 

Rumus SMI : 

   Nilai = 
           

                    
        

       (Sudijono, 2013:318) 

 

            Tabel 3.5 Kriteria Pedoman Penskoran Angket 
Interval Skor Kategori 

M + 2SD s/d M + 3 SD 

M + 1 SD  s/d M + 2 SD 

M - 1 SD  s/d M + 1 SD 

M – 2 SD s/d M – 1 SD 
M – 3SD s/d M – 2SD 

105 – 120 

90 – 104 

60 – 89 

45 – 59 
30 – 44 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Kurang Baik 
Tidak Baik 

        (Arikunto, 2013:225) 

Untuk uji efektivitas menggunakan rumus korelasi product moment. Adapun rumusnya: 

 

 

           Arikunto (2013:89) 

Keterangan : 

  r  = Koefisien korelasi pearson 

r  =  
 ∑   –( ∑ )(∑ )

√[ ∑    (∑ ) ][ ∑    (∑ ) ] 
 

 



  N = Jumlah siswa 

  ∑  = Jumlah skor X 

  ∑  = Jumlah skor Y 

  ∑   = Jumlah hasil kali skor X dan skor Y 

  (∑ )  = Jumlah kuadrat skor X  

  (∑ )  = Jumlah kuadrat skor Y  

  ∑   = Jumlah kuadrat skor X 

  ∑   = Jumlah kuadrat skor Y 
 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

      Data hasil angket keterlaksanaan pembelajaran dengan penataan tempat duduk dan 

hasil belajar IPS dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut: 

1. Analisis Deskriptif 

a. Analisis Angket Keterlaksanaan Pembelajaran Dengan Penataan Ruang Kelas 

(Penataan Tempat Duduk) 

 
Tabel 4.2 Analisis Angket Keterlaksanaan Pembelajaran  

dengan Penataan Tempat Duduk 

Indikator 

Sub 

Indi

kato

r 

Jumlah 

Item 

Hasil Angket (Penilaian) 

Jum 

Lah 

Skor 

Pero 

lehan 

Kategori 
4 3 2 1 

Interaksi Pembelajaran 
4 7 972 621 124 76 1793 76.23 

Cukup 

Baik 

Antusiasme dalam 

Pembelajaran 
4 12 1644 978 270 136 3028 75.09 

Cukup 

Baik 

Berkelompok dan 

Bekerjasama 
4 6 880 486 166 39 1571 77.92 

Cukup 

Baik 

Menumbuhkan Minat 

dan Motivasi Belajar 

Peserta Didik 

3 5 836 375 134 19 1364 81.19 
Cukup 

Baik 

Jumlah 15 30 4332 2460 694 270 7756 

SMI 10080 

Skor Perolehan 76.94 

Kategori Cukup Baik 

 
      Berdasarkan tabel hasil analisis angket keterlaksanaan pembelajaran dengan 

penataan tempat duduk yaitu penataan tempat duduk chevron, penataan tempat 

duduk “U”,dan penataan tempat duduk meja pertemuan memperoleh nilai rata-rata 

76,94 berada pada kategori cukup baik. 

      Sehingga dari hasil tersebut sejalan dengan teori Hamid (2013:125) pengaturan 

bangku mempunyai peranan penting dalam konsentrasi belajar siswa. Bahkan 

menurut Hamid (2013:131) formasi kelas bentuk U sangat menarik dan mampu 

mengaktifkan para siswa, sehingga formasi ini sangat ideal untuk memberikan 

materi pelajaran dalam bentuk apa pun, baik itu secara individu maupun kelompok, 

sehingga formasi ini menjadi formasi yang  multifungsi yang mampu untuk 

mengoptimalkan hasil belajar peserta didik, terutama hasil belajar IPS. Dalam 

pembelajaran, dengan menerapkan formasi ini guru paling aktif bergerak dinamis 

ke segala arah dan langsung berinteraksi berhada-hadapan dengan peserta didik 

dalam pembelajaran. Oleh karena itu, harapan keberhasilan belajar mengajar dapat 

tercapai. 

 



b. Analisis Data Hasil Belajar IPS Peserta Didik 
 

Tabel 4.4 Analisis Data Hasil Belajar IPS 

Indikator Deskriptor 
∑ 

Skor  
Hasil Nilai Kategori 

1. Menjelaskan pengertian lingkungan alam dan lingkungan 

buatan. 
2 143 715 85.12 Tinggi 

2. Menyebutkan contoh lingkungan buatan 1 69 345 82.14 Tinggi 

3. Menyebutkan contoh lingkungan alam 1 72 360 85.71 Tinggi 

4. Menyebutkan manfaat lingkungan alam dan lingkungan 

buatan bagi manusia 
1 34 170 40.48 Rendah 

5. Mengidentifikasi manfaat lingkungan buatan bagi manusia 1 71 355 84.52 Tinggi 

6. Menyebutkan contoh lingkungan alam dan buatan yang ada 

di sekitar rumah dan sekolah 
2 127 635 75.6 Tinggi 

7. Mengidentifikasi lingkungan alam dan buatan yang ada di 

sekitar rumah dan sekolah. 
1 65 325 77.38 Tinggi 

8. Membedakan lingkungan alam dan buatan yang ada di 

sekitar rumah dan sekolah. 
1 65 325 77.38 Sedang 

9. Mengidentifikasi faktor penyebab rusaknya lingkungan. 2 117 585 69.64 Sedang 

10. Menjelaskan cara memelihara lingkungan alam di sekitar 

rumah dan sekolah. 
2 125 625 74.4 Sedang 

11. Menyebutkan contoh perbuatan yang dapat merusak 

lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah dan sekolah. 
2 132 660 78.57 Tinggi 

12. Menyebutkan cara memelihara lingkungan buatan di sekitar 

rumah dan sekolah. 
2 141 705 83.93 Tiggi 

13. Mengidentifikasi akibat perbuatan manusia pala lingkungan 

alam dan buatan di sekitar rumah dan sekolah berdasarkan 

gambar. 

2 139 695 42.52 Sedang 

Jumlah 20 1300 6500 

SMI 8400 

Skor Perolehan 77,38 

Kategori Tinggi 

 

      Berdasarkan tabel analisis data hasil belajar IPS di atas, terdapat 13 indikator 

dengan 20 deskriptor. Perolehan nilai rata-rata 77,38 dengan kategori tinggi. 

Sehingga dari perolehan skor tersebut sesuai dengan teori Susanto (2013:5) hasil 

belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang 

menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan 

belajar. Hasil yang diperoleh tersebut merupakan hasil aspek kognitif yaitu 

kemampuan intelektual peserta didik dalam menjawab soal yang berkategori tinggi. 

2. Analisis Kuantitatif 

      Untuk menjawab rumusan masalah yang ke tiga yaitu untuk mengetahui 

seberapa besar efektivitas penataan ruang kelas terhadap hasil belajar IPS peserta 

didik kelas III SDN Gugus I Kecamatan Selaparang dengan melakukan pengujian 

hipotesis menggunakan rumus statistik inferensial, yaitu rumus product moment.  
 

 

Tabel 4.6 Analisis korelasi keterlaksanaan pembelajaran  

dengan penataan ruang kelas (X) terhadap hasil belajar (Y) 

NO R X Y X2 Y2 XY 

Jumlah 84 7749 6500 725425 514450 605535 

 

      Berdasarkan analisis data dengan menggunakan uji korelasi product moment 

dengan N= 84 serta taraf signifikansi = 5% bahwa H0 yang diajukan ditolak dan 

sebaliknya Ha atau hipotesis alternative diterima. Hal ini ditunjukkan dari hasil 

(rhitung) 0,536 > (rtabel) 0,214 sehingga hipotesis yang menyatakan terdapat efektivitas 

penataan ruang kelas terhadap hasil belajar IPS peserta didik kelas III SDN Gugus I 

Kecamatan Selaparang tahun pelajaran 2018/2019 diterima.  

 

 



D. KESIMPULAN DAN SARAN 

      Berdasarkan pada data dan analisis data penelitian tersebut menunjukkan bahwa, 

keterlaksanaan pembelajaran dengan penataan ruang kelas berupa penataan tempat 

duduk yaitu penataan tempat duduk chevron, penataan tempat duduk “U” dan penataan 

tempat duduk meja pertemuan memperoleh nilai rata-rata 76,94 berada pada kategori 

cukup baik yang diperoleh dari hasil analisis angket. Hasil belajar IPS dengan penataan 

tempat duduk memperoleh nilai rata-rata 77,38 berada pada kategori tinggi. Terdapat 

efektivitas penataan ruang kelas terhadap hasil belajar IPS peserta didik kelas III SDN 

Gugus I Kecamatan Selaparang Tahun Pelajaran 2018/2019 yang dianalisis 

menggunakan statistik inferensial dengan rumus korelasi product moment, N  = 84 pada 

taraf signifikansi 5% menunjukkan hasil bahwa (rhitung) 0,536 > (rtabel) 0,214 maka H0 

yang diajukan ditolak dan sebaliknya Ha (hipotesis alternative) diterima. Dengan 

demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa penataan ruang kelas efektif terhadap hasil 

belajar IPS peserta didik kelas III SDN Gugus I Kecamatan Selaparang Tahun Pelajaran 

2018/2019 diterima. 

      Adapun saran yang dapat disampaikan guna menyempurnakan penelitian-penelitan 

selanjutnya antara lain: (1) Pembelajaran menggunakan formasi tempat duduk yang 

berbeda dapat digunakan oleh guru sebagai salah satu alternatif untuk mengoptimalkan 

hasil belajar IPS peserta didik sehingga peserta didik dapat semangat dan lebih aktif di 

dalam menerima pembelajaran. (2) Untuk peneliti lain, penulis menyarankan untuk 

melakukan prakondisi pada kelas yang akan diberi perlakuan sebelum melakukan 

penelitian. (3) Untuk sekolah sebaiknya menggunakan beragam formasi tempat duduk, 

dalam upaya meningkatkan mutu sekolah dan kualitas dalam proses pembelajaran. 
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