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Penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu (quasi experimental design)
yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penataan ruang kelas terhadap hasil
belajar siswa kelas V (study eksperimen di SDN 4 Kuripan Utara) tahun 2016. Desain
penelitian ini menggunakan nonequievalent control group design, hampir sama
dengan pretest-posttest control group design. Teknik pengambilan sampel yang
digunakan adalah purposive sampling dengan jenis teknik sampling yang digunakan
jika mempunyai pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil sampel. Populasi
pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V di SDN 4 Kuripan Utara, sedangkan
sampelnya adalah kelas VA sebagai kelas eksperimen dan kelas VB sebagai kelas
kontrol. Data hasil belajar dianalisis menggunakan uji-t. Diperoleh thitung sebesar 7,78
sedangkan ttabel sebesar 2,021 pada taraf kepercayaan 95%. Penjelasan tersebut
menunjukkan bahwa thitung lebih besar dari ttabel sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha

diterima dan H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif
dan signifikan antara penataan ruang kelas yang dimulai dari penataan tempat duduk
siswa dengan formasi U. Sebelum diberikan perlakuan kepada kelas eksperimen,
maka diberikan pretest kepada kelas VA dan VB untuk mengukur kemampuan awal
dari kedua kelas tersebut, selanjutnya guru memberikan perlakuan kepada kelas
eksperimen berupa pengaturan tempat duduk dengan formasi U. setelah kelas
eksperimen diberi perlakuan maka kedua kelas tersebut diberikan posttest untuk
mengetahui apakah ada perbedaan hasil antara kelas eksperimen dan kelas kontrol.

Kata Kunci :Penataan Ruang Kelas, Hasil Belajar Matematika
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This study is a quasi-experimental research (quasi-experimental design) which
aims to determine the effect of a classroom setting the learning outcomes of students
of class V (experimental study in SDN 4 Kuripan North) in 2016. The study design
was used nonequievalent control group design, almost the same as the pretest -
posttest control group design. The sampling technique used was purposive sampling
with the types of sampling techniques used if you have considerations in taking
samples. The population in this study were all fifth grade students at SDN 4 Kuripan
North, while the sample is first class as an experimental class VA and VB class as the
control class. Learning outcomes data were analyzed using t-test. Obtained t of 7.78
while ttable 2,021 at level of 95%. The above explanation shows that thitung greater
than ttable so it can be concluded that Ha is accepted and H0 is rejected. This shows
that there is a positive and significant influence between a classroom setting that
starts from the arrangement of the seating of students with formation U. Before the
treatment given to the experimental class, then given a pretest to class VA and VB to
measure the ability of the start of the second class, next teacher giving a treatment to
be experimental class seating arrangement with U. formation after treatment, the
experimental group were given two classes given posttest to determine whether there
are differences between the results of the experimental class and control class.

Keywords: Setup Classroom, Learning Outcomes Mathematics
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A. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Mendidik merupakan suatu aktifitas yang memiliki suatu sistem pendidikan,

mendidik berada dalam suatu proses yang berkesinambungan pada setiap jenis

dan jenjang pendidikan.

Tugas guru dalam menyampaikan materi pelajaran hendaknya mampu

menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Suasana kelas yang

menyenangkan mampu memberi semangat kepada siswa untuk belajar. Guru

tidak sekedar menyampaikan materi pelajaran kepada siswa, tetapi juga

bagaimana menyiapkan mereka menjadi manusia yang terampil dan siap

menghadapi tantangan global yang terjadi di masa depan. Seorang guru

hendaknya mampu mengarahkan dan membimbing siswa untuk aktif dalam

kegiatan belajar mengajar, sehingga tercipta suasana serta interaksi yang baik

antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Keaktifan serta terjadinya

perubahan perilaku yang selaras dengan tujuan pengajaran yang hendak dicapai

merupakan suatu hal yang menandai terjadinya proses pembelajaran. Selain itu,

guru menjadi faktor yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa di sekolah

hendaknya menguasai keterampilan mengajar dan menerapkannya dalam proses

belajar mengajar. Salah satu keterampilan yang harus dimiliki guru adalah

keterampilan menata ruang kelas, seperti halnya menata kelas menjadi tempat

yang tertata rapi dan tidak berantakan, mengingat tugas guru di dalam kelas
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adalah membelajarkan siswa dengan menyediakan kondisi belajar yang optimal,

sesuai tujuan pengajaran yang hendak dicapai.

Penataan ruang kelas (X) 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. Untuk tercapainya tujuan pembelajaran perlu adanya tindakan yang

dapat mewujudkan terciptanya suasana kelas yang optimal.

Penataan ruang kelas yang dilakukan oleh guru berupa penataan tempat

duduk siswa dengan formasi U. Dengan adanya penataan ruang kelas yang

dilakukan guru diharapkan dapat menciptakan kondisi kelas yang menunjang

proses pembelajaran. Kondisi kelas yang diharapkan mencangkup lingkungan

sepeti lingkungan belajar siswa yang tertata rapi dan tidak berantakan,

emosional, intelektual serta sosial didalam kelas. Keberhasilan guru dalam

mengajar dikelas bukan hanya di tentukan dari pengetahuan tentang kurikulum,

metode mengajar, media pengajaran, dan wawasan tentang materi yang akan

disampaikan kepada anak didik, tetapi guru juga harus menguasai cara mentaa

kelas yang baik.

Pengelolaan kelas memiliki peran penting dalam keberhasilan proses

pembelajaran, dimana guru mampu menciptakan suasana belajar yang aktif,

kreatif, dan menyenangkan. Suatu kondisi belajar yang optimal dapat dicapai

dengan cara mengatur anak didik dan sarana pengajaran serta mengendalikannya
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dalam suasana kelas yang menyenangkan guna mencapai tujuan pengajaran.

Dengan adanya penataan ruang kelas yang berupa penataan tempat duduk siswa

yang dilakukan oleh guru diharapkan mampu menjadikan kondisi belajar yang

optimal serta suasana kelas yang menyenangkan selama proses pembelajaran

berlangsung.

Matematika (Y) adalah ilmu universal yang mendasari perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi modern, memajukan daya pikir serta analisa

manusia.Peran matematika dewasa ini semakin penting, karena banyaknya

informasi yang disampaikan orang dalam bahasa matematika seperti tabel, grafik,

diagram, persamaan dan lain-lain.Untuk memahami dan menguasai informasi

dan teknologi yang berkembang pesat, maka diperlukan penguasaan matematika

yang kuat sejak dini. Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua

peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta

kemampuan bekerjasama.Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik

dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan

informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti,

dan kompetitif. Selain itu matematika juga sangat diperlukan baik untuk

kehidupan sehari-hari maupun dalam menghadapi kemajuan IPTEK sehingga

perlu untuk dibekalkan kepada setiap peserta didik.

Matematika SD dalam mengembangkan kreativitas dan kompetensi siswa,

maka guru hendaknya dapat menyajikan pembelajaran yang aktif, efektif, dan
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efisien, sesuai dengan kurikulum dan pola pikir siswa. Dalam mengajarkan

matematika, guru harus memahami bahwa kemampuan setiap siswa berbeda-

beda, serta tidak semua siswa menyenangi mata pelajaran matematika.

Idealnya, pembelajaran matematika hendaknya dilaksanakan secara

interaktif, aktif, menantang dan memotivasi serta menyenangkan untuk menarik

partisipasi aktif dari siswa serta memberikan ruang bagi siswa untuk

mengembangkan bakat, minat dan kemampuannya. Pembelajaran matematika

dapat disiasati guru dengan memberikan inovasi-inovasi dalam kegiatan

pembelajaran. Seperti misalnya model pembelajaran yang dapat memberikan

pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SDN 4 Kuripan Utara, peneliti

mengamati penataan ruang kelas yang dilakukan oleh guru belum dilakukan

secara maksimal pada tempat duduk siswa. Ketika kegiatan belajar mengajar

berlangsung, guru masih melaksanakan pembelajaran dengan suasana kelas yang

monoton, masih menggunakan penataan tempat duduk biasa belum ada variasi

dalam kegiatan belajar mengajar. Ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung

sudah ada kontrol dari guru, hanya saja lebih terfokus pada pengaturan siswa

berupa tindakan korektif, sedangkan pengelolaan fisik belum dilakukan, misal

guru tidak membuka jendela agar terjadi sirkulasi udara yang baik. Jika ada siswa

yang berjalan-jalan di kelas saat pembelajaran berlangsung, guru tidak langsung

memberikan tindakan berupa teguran pada siswa. Kelas yang gaduh akan

mempengaruhi konsentrasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Guru harus
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lebih tanggap terhadap situasi serta kondisi di kelas agar suasana kelas yang

kondusif tetap terjaga. Selain sikap tanggap seorang guru terhadap situasi di

kelas, guru juga harus mampu membagi perhatian pada saat dilakukan kegiatan

yang berlangsung pada waktu yang sama (tidak terfokus pada satu

siswa/kelompok). Dengan begitu siswa akan lebih bersemangat dan fokus dalam

proses pembelajaran.

Penelitian yang dilakukan di SDN 4 Kuripan Utara untuk siswa kelas V

yang terdiri atas kelas VA dan kelas VB. Peneliti menggunakan kedua kelas

tersebut untuk pengambilan data. Kelompok eksperimen merupakan kelas yang

diberi perlakuan penataan ruang kelas yang berupa penataan tempat duduk siswa

sedangkan kelompok kontrol merupakan kelas yang tidak diberi perlakuan

penataan ruang kelas. Seorang guru yang dianggap gagal dalam mencapai tujuan

pengajaran sejalan dengan ketidakmampuan guru dalam mengelola kelas dan

indikator dari kegagalan tersebut adalah hasil belajar siswa rendah atau belum

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Seorang guru sangatlah penting

untuk menguasai penataan ruang kelas guna keberhasilan proses pembelajaran.

Terbukti bahwa rata-rata hasil ulangan Semester pada pelajaran Matematika

kelas V SDN 4 Kuripan Utara masih tergolong rendah yaitu 50,61 dan 61,53.

Nilai tersebut belum mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang telah

ditentukan yaitu 65. Cara penyampaian materi dan penciptaan suasana kelas yang

kurang menyenangkan maupun penataan ruang  kelas yang belum maksimal
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mengakibatkan nilai rata-rata kelas VA dan VB pada mata pelajaran Matematika

kurang optimal.

Mata pelajaran Matematika akan lebih mudah dipahami oleh siswa jika

menggunakan media pembelajaran yang lebih nyata dan sering dilihat maupun

didengar oleh siswa. Selain media yang digunakan, pengaturan tempat duduk

siswa serta berbagai tindakan yang dilakukan selama proses pembelajaran

berlangsung juga mempengaruhi tingkat pemahaman siswa. Berdasarkan hal

yang dilakukan oleh guru tersebut merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan

dalam penataan ruang  kelas dan digunakan sebagai solusi atas permasalahan

yang ada di kelas.

Sebagaimana diketahui Matematika sangat perlu untuk dipelajari oleh anak,

karena matematika merupakan ilmu pengetahuan yang dapat membentuk pola

pikir anak menjadi pola pikir matematis yang sistematis, logis, kritis dengan

penuh kecermatan. Selain itu matematika juga sangat diperlukan baik untuk

kehidupan sehari-hari maupun dalam menghadapi kemajuan IPTEK sehingga

matematika perlu dibekalkan kepada setiap peserta didik sejak dini.

Mengetahui bahwa nilai matematika yang paling rendah atau bisa dibilang

belum memuaskan maka melalui penelitian ini saya melihat seberapa besar

pengaruh penataan ruang kelas bagi siswa dengan kemampuan rendah untuk

meningkatkan hasil belajarnya disekolah. Sehingga dalam hal ini peneliti

mengambil judul “Pengaruh Penataan Ruang Kelas Terhadap Hasil Belajar Siswa

Kelas V di SD Negeri 4 Kuripan Utara”.
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B. KAJIAN TEORI

1. Hasil Belajar Matematika

Hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui

seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah diajarkan (Purwanto,

2011:44).

Abdurrahman (2010:37) mengemukakan bahwa hasil belajar adalah

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Sedangkan

menurut Jihad (2010:14) hasil belajar adalah pencapaian bentuk perubahan

perilaku yang cenderung menetap dari ranah kognitif, afektif, dan

psikomotorik dari proses belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu.

Menurut Gagne dalam Purwanto (2011:42) hasil belajar adalah

terbentuknya konsep, yaitu kategori yang kita berikan pada stimulus yang ada

dilingkungan yang menyediakan skema yang terorganisasi untuk

mengasimilasi stimulus-stimulus baru dan menentukan hubungan didalam dan

diantara kategori-kategori. Sedangkan menurut Winkel dalam Purwanto

(2011:45) hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia

berubah dalam sikap dan tingkah lakunya. Aspek perubahan itu mengacu

kepada taksonomi tujuan pengajaran yang dikembangkan oleh Bloom,

Simpson, Harrow mencangkup aspek kognitif, afektif, dan pisikomotorik.

Purwanto (2011:34) mengemukakan bahwa hasil belajar adalah

perubahan prilaku siswa akibat belajar. Perubahan itu diupayakan dalam

proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan
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menurut Sudjana (2004:22) hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan

yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.

Slameto (2010:54-72) mengemukakan bahwa faktor – faktor yang

mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua

golongan saja, yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah faktor yang

ada dalam diri individu yang sedang belajar yakni keadaan/kondisi jasmani

dan rohani siswa, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada diluar

individu.

Menurut Hudoyo dalam Turmuzi (2013:3) menyatakan matematika

berkenaan dengan ide-ide (gagasan-gagasan), struktur-struktur dan hubungan-

hubungan yang diatur secara logik sehingga matematika itu berkaitan dengan

konsep-konsep abstrak. Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang dapat

membentuk pola pikir anak menjadi pola pikir matematis yang sistematis,

logis, kritis dengan penuh kecermatan (Subarinah, 2006:1). Sedangkan

hakikat matematika menurut Soedjadi dalam Heruman (2007:1), yaitu

memiliki tujuan abstrak, bertumpu pada kesepakatan, dan pola pikir yang

deduktif. Suatu kebenaran matematika dikembangkan berdasarkan atas alasan

logik yang menggunakan pembuktian deduktif (Turmuzi, 2013:3).

Siswa Sekolah Dasar (SD) umurnya berkisar antara 6 atau 7 tahun

sampai 12 atau 13 tahun. Menurut Piaget, mereka berada pada fase

operasional konkret. Kemampuan yang tampak pada fase ini adalah

kemampuan dalam proses berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah
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logika, meskipun masih terikat dengan objek yang bersifat konkret (Heruman,

2007: 1). Anak dalam fase operasional konkret sudah bisa memahami hukum

kekekalan, tetapi belum bisa untuk diajak berpikir secara deduktif sehingga

pembuktian dalil-dalil matematika sulit untuk dimengerti oleh siswa.

Uraian diatas, tampak jelas adanya perbedaan karakteristik matematika

dan siswa SD, oleh karenanya diperlukan adanya kemampuan khusus dari

seorang guru untuk menjembatani antara dunia anak SD yang sebagian besar

belum berfikir secara deduktif untuk mengerti ilmu matematika yang bersifat

deduktif. Apa yang dianggap logis dan jelas oleh para ahli matematika dan

apa yang dapat diterima oleh orang yang berhasil mempelajarinya (termasuk

guru), bisa jadi merupakan hal yang membingungkan dan tidak masuk akal

bagi siswa SD.

Merujuk pada berbagai pendapat para ahli matematika SD dalam

mengembangkan kreativitas dan kompetensi siswa, maka guru hendaknya

dapat menyajikan pembelajaran yang aktif, efektif, dan efisien, sesuai dengan

kurikulum dan pola pikir siswa.

Berbagai pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar

matematika SD adalah kemampuan-kemampuan matematik, seperti

kemampuan logika, analitik, dan sistematik yang diperoleh siswa setelah

menerima pengalaman belajarnya.
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2. Penataan Ruang Kelas

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, atur berarti disusun baik-baik,

tertib, rapi, berbaris rapi. Kata kerjanya adalah mengatur yang berarti

membuat atau menyusun sesuatu menjadi teratur (rapi), menata, mengurus,

merangkai, dan menyusun. Sementara menurut Alwi, dkk (2002: 75-76)

pengaturan merupakan proses, cara, dan perbuatan mengatur. Orang yang

mengatur tersebut disebut pengatur.

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 diartiakan sabagai usaha mengatur atau mengelola

kelas menjadi tempat belajar yang nyaman dan mampu menjangkau tujuan

belajar bagi siswa. (John Afifi, 2014; 16)

Raka (Novan Ardy Wiyani, 1996:53) penataan ruang kelas yaitu

kegiatan yang harus dilakukan guru sehingga seluruh siswa dapat terfasilitasi

dalam aktifitasnya didalam kelas. Pengaturan fisik kelas diarahkan untuk

meningkatkan efektifitas belajar siswa sehingga siswa merasa senang,

nyaman, aman dan belajar dengan baik.

Berdasarkan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa penataan ruang

kelas merupakan kegiatan mengurus dan menata segala sarana belajar yang

terdapat di dalam ruang kelas oleh guru untuk meningkatkan efektifitas

belajar siswa.
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Alasan peneliti memilih penataan tersebut karena penataan tersebut

siswa dapat merasakan perbedaan dari biasanya yang cenderung

membosankan dan membuat jenuh siswa. Penataan tersebut juga dapat

memberikan keleluasaan kepada siswa dalam memandang guru atau kegiataan

yang berlangsung di depan kelas. Selain itu, jarak antara bangku siswa dengan

bangku siswa yang lain juga cukup luas sehingga siswa dapat bergerak leluasa

jika sedang bekerja. Tidak hanya itu dengan penataan tersebut hubungan antar

siswa semakin dekat sehingga siswa yang lebih bisa dapat berbagi dengan

siswa lain.

Pendapat diatas didukung oleh teori Alwi dkk yang mengatakan bahwa

penataan tempat duduk dengan formasi U sangat menarik dan mampu

mengaktifkan para peserta didik sehingga mampu membuat peserta didik

antusias dalam belajar. Dengan demikian, harapan keberhasilan kegiatan

belajar mengajar dapat tercapai. Dalam formasi ini, guru merupakan orang

yang paling aktif bergerak dinamis ke segala arah serta langsung berinteraksi

secara berhadap-hadapan dengan peserta didiknya. Gerakan yang dilakukan

seperti gerak maju ke tengah dan kembali lagi ke tempat semula serta

menyamping ke kanan dan ke kiri kemudian melakukan gerakan maju

mundur. Salah satu hal yang harus diperhatikan, pada saat melakukan gerak

mundur (kembali ketempat semula) guru tidak boleh berbalik kebelakang,

tetapi harus berjalan mundur dan tetap memfokuskan pandangannya kepada

peserta didiknya.
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Formasi kelas bentuk U sangat tepat dilakukan dalam kegiatan belajar

yang dilakukan dengan diskusi, presentasi dan kerja tim. Pada formasi ini,

guru dapat memindahkan peserta didik yang ada dideretan bangku kanan ke

deretan bangku kiri, dan sebaliknya, tergantung kreativitas guru dalam

menempatkan posisi pereta didik. Dengan begitu, para peserta didik dapat

lebih mamaksimalkan potensi alat indra mereka dalam mengikuti kegiatan

belajar mengajar dan mampu berinteraksi secara langsung sehingga akan

mendapatkan respon dari guru secara langsung pula. Bahkan menurut Moh.

Sholeh Hamid (Novan Ardy Wiyani, 2013 ; 138), formasi kelas bentuk U ini

sangat ideal untuk memberikan materi pelajaran dalam bentuk apapun

sehingga formasi ini menjadi formasi yang multifungsi.

C. KERANGKA BERFIKIR

Pada proses pembelajaran peran guru dalam mengelola kondisi kelas

dianggap masih belum maksimal. Pelaksanaan penataan ruang kelas dilakukan

dengan memberikan penataan tempat duduk siswa dengan formasi U di kelas.

Hal tersebut termasuk ke dalam penataan ruang kelas berupa pengaturan

siswa. Guru kurang memperhatikan kenyamanan siswa selama proses

pembelajaran dalam hal penataan ruang kelas dan posisi tempat duduk siswa

kurang bervariatif. Selain itu, khusus pada pembelajaran Matematika kurang

memanfaatkan penggunaan media pembelajaran yang telah tersedia di

sekolah. Hal tersebut menjadikan proses pembelajaran monoton dan

membosankan bagi siswa. Proses pembelajaran Matematika seperti ini akan
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menjadi tidak efektif ditambah dengan persepsi negatif siswa tentang

pembelajaran Matematika  yang membosankan, tidak menarik.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa

proses pembelajaran Matematika masih perlu banyak dilakukan perbaikan.

Mulai dari pengaturan tempat duduk siswa, menata ruangan kelas, mengatur

waktu dan media pembelajaran, dan penciptaan disiplin kelas, guru yang

berkompeten, serta lingkungan pendidikan yang mendukung. Harapan yang

diinginkan dengan pembaharuan pembelajaran Matematika, pencapaian hasil

belajar siswa menjadi lebih baik dan menyenangkan.

Upaya yang dapat ditempuh agar proses pembelajaran Matematika

menjadi lebih menarik adalah dengan mengelola lingkungan belajar secara

lebih efektif dan optimal. Lingkungan pengelolaan yang dimaksud itu

mengelola kelas, salah satunya adalah penataan ruang kelas seperti tempat

duduk siswa. penataan ruang kelas merupakan kegiatan mengurus dan menata

segala sarana belajar yang terdapat di dalam ruang kelas oleh guru untuk

meningkatkan efektifitas belajar siswa. Berbagai sarana belajar yang ada di

dalam kelas seperti meja dan kursi, papan tulis, penghapus, penggaris, papan

absensi, rak buku, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat diajukan pendapat bahwa apakah

terdapat pengaruh pada kelompok siswa yang diberi penataan ruang kelas

kepada kelas eksperimen dengan kelompok siswa yang tidak diberi penataan

ruang kelas. Kedua perlakuan tersebut nantinya akan dibandingkan dan dilihat
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pengaruh perbedaan penataan ruang kelas terhadap hasil belajar Matematika

siswa.

Adanya penataan ruang kelas yang baik/bervariasi akan mempengaruhi

interaksi siswa dan perhatian siswa sehingga aktivitas belajar siswa atau

kegiatan pembelajaran akan menjadi lebih efektif. Ketika pembelajarn siswa

sudah mulai efektif maka hasil belajar siswa akan meningkat.

Sedikit banyaknya akan mempengaruhi hasil belajar siswa tinggi

rendahnya hasil belajar siswa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor penataan

ruang kelas yang dilakukan oleh guru tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai

faktor lain diluar dari penataan ruang kelas.

Penataan ruang kelas dengan segala kelebihannya yaitu dapat

menumbuhkan motivasi intrinsik yang dapat memberikan dorongan terhadap

minat siswa untuk mempelajari konsep yang diberikan melalui berbagai

pengalaman, kejadian, fakta dan fenomena yang dialaminya sendiri, sehingga

dapat memberikan suatu hasil yang diharapkan dan yang lebih penting adalah

siswa memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Agar penataan ruang kelas

dapat berjalan sesuai dengan tujuannya maka dibutuhkan suatu kemampuan

guru sebagai prasyarat yang diantaranya adalah kemampuan untuk menata

lingkungan belajar yang kondusif. Penataan lingkungan belajar yang kondusif

bagi kebermaknaan kegiatan belajar peserta didik adalah hal penting. Dengan

adanya penataan ruang kelas dalam hal ini diharapkan dapat memberikan

stimulus terhadap peserta didik sehingga peserta didik tersebut terpengaruh
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atau terkondisikan oleh lingkungan agar hasil belajar yang dicapai oleh siswa

menjadi lebih baik.

D. HIPOTESIS PENELITIAN

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengajukan hipotesis dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

H0 = Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara penataan ruang

kelas dengan hasil belajar matematika pada siswa kelas V SDN 4 Kuripan

Utara tahun 2016.

Ha = Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara penataan ruang kelas

dengan hasil belajar matematika pada siswa kelas V SDN 4 Kuripan

Utara tahun 2016.

Untuk membuktikan bagaimana pengaruh sebenarnya antara penataan

ruang kelas terhadap hasil belajar matematika siswa, peneliti

membuktikannya melalui penelitian di lapangan.

E. METODELOGI PENELITIAN

Rancangan penelitian adalah cara mengumpulkan dan menganalisis data

agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi dengan tujuan

penelitian. Penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan

tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan dinamakan

penelitian eksperimen. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian

eksperimen semu (quasi experimental design) dengan desain nonequivalen
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control group design. Penelitian eksperimen semu merupakan suatu jenis

penelitian eksperimen yang kelompok kontrolnya tidak berfungsi sepenuhnya

untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan

eksperimen. Adapun desain penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rancangan Penelitian

Kelompok Pretest Perlakuan Posttest

Eksperimen (E) O X O
Kontrol (K) O - O

Keterangan:

E : Kelas Eksperimen

K : Kelas Kontrol

X : Perlakuan penataan ruang kelas

- : Tidak diberi perlakuan penataan ruang kelas

: Pretest kelas eksperimen

: Posttest kelas eksperimen

: Pretest kelas kontrol

: Posttest kelas kontrol

Sebelum kelompok eksperimen diberikan perlakuan yang berupa pengaturan

tempat duduk, masing-masing kelas diberikan pretest. Pemberian pretest bertujuan

untuk mengetahui kemampuan awal siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.
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Karakteristik kelas yang dieksperimen : Hasil pretest dari kelas eksperimen dan kelas

kontrol sama. Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi : Tempat Penelitian Di

SDN 4 Kuripan Utara, letaknya di Dusun Perengge Dalem, Desa Kuripan Utara,

Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Waktu Penelitian yang dilakukan di

SDN 4 Kuripan Utara pada bulan Agustus 2016.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah siswa kelas V di SDN 4

Kuripan Utara. Sampel dalam penelitian adalah sebagian atau wakil populasi yang

diteliti, dalam penelitian ini peneliti menentukan sampelnya menggunakan cara

Purposive Sampling yaitu teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti

mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu didalam pengambilan sampelnya.

Ditentukan kelas eksperimen yaitu kelas VA dengan jumlah 26 siswa dan kelas

kontrol yaitu kelas VB dengan jumlah 26 siswa, dengan alasan kelas tersebut

memiliki jumlah siswa yang sama dan nilai yang sama.

Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap, yakni tahap perencanaan, tahap

pelaksanaan, dan tahap akhir. Pada tahap ini peneliti mempersiapkan segala sesuatu

yang dibutuhkan pada saat penelitian, diantaranya: a) Menentukan materi pokok yang

diajarkan, yaitu Operasi Hitung Bilangan Bulat b) Mempersiapkan bentuk instrumen

evaluasi penelitian berupa tes hasil belajar c) Melakukan uji validitas dan reliabilitas

soal yang digunakan pada pretest-posttest. Pada tahap pelaksanaan penelitian, peneliti

melakukan penataan ruang kelas yang berupa pengaturan tempat duduk. Adapun

langkah-langkah yang ditempuh pada saat pelaksanaan penelitian, yakni: a)
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Memberikan tes awal (pretest) kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol yaitu kelas

V.A dan V.B dengan menggunakan instrumen yang telah diuji validitas dan

reliabilitasnya sebelumnya pada siswa kelas V di SD yang berbeda yaitu di SDN

Kekalek, b) Memberikan perlakuan berupa penataan tempat duduk formasi U kepada

kelas eksperimen yaitu kelas V.A c) Memberikan tes akhir (posttest) kepada kelas

eksperimen dan kelas control. Pada tahap akhir penelitian, peneliti menganalisis data

hasil pretest dan posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Butir soal yang telah divalidasi digunakan sebagai soal pretest dan

postest pada materi oprasi hitung bilangan bulat untuk mengukur hasil belajar

siswa. Berikut data hasil belajar (pretes-postes) siswa kelas eksperimen dan

kelas kontrol.

Tabel 4.1 Hasil Pretes-Postes Siswa

Kelompok Jumlah
Siswa (N) Tes Nilai

Tertinggi
Nilai

Terendah
Rata-
rata

Standar
Deviasi

Eksperimen 26 Pretest 60 10 40 10.47
Postest 100 50 75

Kontrol 26 Pretest 60 10 34.6 11.9
Postest 80 30 46.9

Dari data di atas, terlihat bahwa hasil belajar siswa kelas eksperimen

setelah diberikan perlakuan (postes) lebih baik dibandingkan dengan hasil

belajar kelas kontrol (postes) yang tidak diberikan perlakuan.Demikian pula

untuk nilai rata-rata siswa kelas eksperimen setelah diberikan perlakuan lebih
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baik dibandingkan dengan nilai rata-rata siswa kelas kontrol yang tidak

diberikan perlakuan.

Setelah data tes hasil belajar (postes) siswa diperoleh, kemudian

dilakukan uji normalitas data. Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui

apakah kedua kelas terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang

digunakan  dalam penelitian ini adalah uji chi-kuadrat. Kriteria pengujiannya

adalah data terdistribusi normal jika X2
hitung ≤ X2

tabel pada taraf signifikansi 5%

dan dengan db = k-1, dimana k adalah banyaknya kelas interval.

Hasil uji normalitas kedua kelas dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut.

Tabel. 4.2 Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar (Postes)

Kelas Chi
squarehitung

Chi
squaretabel

Kesimpulan

Eksperimen 1,569 3,841 Terdistribusi normal

Kontrol 4,219 5,991 Terdistribusi normal

Salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas

kelompok adalah varians. Varians merupakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai-

nilai individual terhadap rata-rata kelompok. Uji homogenitas yang digunkan adalah

virians terbesar dibagi varians terkecil, dengan kriteria Fhitung ˂ Ftabel dengan dk

pembilang = jumlah semua variabel - 1 = 1 dan dk penyebut = n – dk pembilang = 25

dan α = 0.05 dan Ftabel = 4,24. Dari data yang diapatkan maka hasil perhitungan uji

homogenitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 4.3 Hasil Uji Homogenitas

Fhitung Ftabel Kesimpulan

1,13 4,24 Data Homogen

Setelah melakukan uji normalitas, diperoleh data terdistribusi normal sehingga

uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t yang disajikan dalam tabel 4.4

berikut.

Tabel. 4.4 Hasil Uji Hipotesis Hasil Belajar (Postes) Kelas Eksperimen

SD thitung ttabel

10,47 7,78 2,021

Dalam hal ini, uji-t dilakukan untuk mengetahui apakah penataan ruang kelas

berpengaruh signifikan terhadap peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas V

di SDN 4 Kuripan Utara tahun 2016. Data yang digunakan untuk menganalisis

pengujian hipotesis ini adalah data nilai hasil belajar siswa sebelum dan sesudah

diberikan perlakuan. Rumus yang digunakan adalah rumus t-test sampel independen.

Berdasarkan hasil analisis dengan uji-t, diperoleh hasil thitung > ttabel (7,78 > 2,021)

pada taraf kepercayaan 95%. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis penelitian

diterima yaitu Penataan ruang kelas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas V di SDN 4 Kuripan Utara tahun

2016.
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Effect Size untuk mengukur seberapa besar pengaruh Penataan Ruang Kelas

Terhadap Hasil Belajar Matematika Kelas V. dari analisis Effect size ditemukan skor

sebesar 2,37 yang sama dengan sangat besar.

Tabel 4.5 Uji Effect Size

Es Kriteria Keterangan

2,37 0,8 Sangat Besar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hasil belajar matematika

siswa kelas V di SDN 4 Kuripan Utara tahun 2016 dengan melakukan penataan ruang

kelas. Penataan ruang kelas merupakan 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 sabagai usaha

mengatur atau mengelola kelas menjadi tempat belajar yang nyaman dan mampu

menjangkau tujuan belajar bagi siswa. (John Afifi, 2014; 16).

Penataan ruang kelas berupa penataan tempat duduk dilaksanakan di kelas

eksperimen sedangkan di kelas kontrol menggunakan penataan tempat duduk biasa.

Penelitian ini diawali dengan pemberian pretest. pada kelas eksperimen dan kelas

kontrol dengan tujuan melihat kemampuan awal siswa. Rata-rata hasil pretes kelas

eksperimen sebesar 40 sedangkan untuk kelas kontrol sebesar 34,6. Hasil ini

menunjukkan bahwa kedua kelas memiliki kemampuan awal yang relatif sama,

sehingga dapat dilanjutkan untuk pemberian perlakuan. Selain itu, nilai tertinggi
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untuk kelas eksperimen adalah 60 dan terendah adalah 10. Sedangkan untuk kelas

kontrol nilai tertinggi yang diperoleh adalah 60 dan terendah 10.

Selanjutnya peneliti memberikan perlakuan dengan menata tempat duduk siswa

pada mata pelajaran matematika di kelas eksperimen sekali. Setelah memberi

perlakuan peneliti memberikan postes pada kelas eksperimen dan kelas kontrol yang

bertujuan untuk melihat pengaruh atau perbandingan hasil belajar antara kelas yang

diberikan perlakuan penataan tempat duduk (kelas eksperimen) dengan kelas yang

tidak diberikan perlakuan (kelas kontrol).

Nilai rata-rata yang dihasilkan oleh kelas eksperimen dan kelas kontrol pada

pelaksanaan postes masing-masing adalah 75 dan 46.9. Selain itu, nilai tertinggi

untuk kelas eksperimen adalah 100 dan terendah 50. Sedangkan pada kelas kontrol

nilai tertinggi adalah 80 dan terendah 30. Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan

antara nilai rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hal ini dimungkinkan

karena adanya perbedaan perlakuan yang diberikan pada kedua sampel tersebut.

Perlakuan yang diberikan di kelas eksperimen adalah perlakuan khusus yaitu dengan

penataan tempat duduk dengan formasi U, sedangkan di kelas kontrol adalah

penataan tempat duduk biasa.

Setelah diketahui adanya perbedaan hasil belajar dari masing-masing kelas,

peneliti selanjutnya menganalisis hipotesis yang telah dipaparkan pada bab

sebelumnya, yaitu dengan menggunakan rumus t-tes sampel independen. Peneliti

memperoleh hasil thitung 7,78 sedangkan ttabel 2,021 pada taraf kepercayaan 95% yang
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berarti bahwa terdapat pengaruh penataan ruang kelas terhadap hasil belajar

matematika siswa kelas V di SDN 4 Kuripan Utara.

Mengacu pada pengujian di atas, maka hipotesis yang berbunyi ada pengaruh

yang positif dan signifikan antara penataan ruang kelas dengan hasil belajar

matematika pada siswa kelas V SDN 4 Kuripan Utara tahun 2016, dinyatakan

diterima.

Selain itu untuk melihat seberapa besar pengaruh penataan ruang kelas terhadap

hasil belajar matematika maka dilakukan uji effect size yang ternyata pengaruhnya

sangat besar yaitu 2.37 > 0,8.

Terjadinya perbedaan nilai rata-rata hasil belajar Matematika siswa disebabkan

kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan penataan ruang kelas yang berupa

penataan tempat duduk membuat siswa tertarik untuk belajar dengan suasana kelas

yang nyaman dan menyenangkan serta ditunjang dengan media pembelajaran yang

disesuaikan dengan materi yang disampaikan, sedangkan kelompok kontrol yang

tidak diberi perlakuan penataan tempat duduk, para siswa cenderung lebih cepat

bosan serta kurang memberikan perhatian terhadap materi yang disampaikan selama

proses pembelajaran berlangsung. Hal ini dikarenakan penataan tempat duduk siswa

yang tidak berubah, sehingga pandangan siswa selalu sama setiap harinya, tanpa

merasakan mengikuti pembelajaran dengan pandangan dari posisi tempat duduk yang

lain.
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G. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan maka dapat

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dalam melakukan

penataan ruang kelas dengan hasil belajar matematika pada siswa kelas V SDN 4

Kuripan Utara tahun 2016. Hal ini dibuktikan dengan hasil thitung 7,78 yang lebih

besar dengan ttabel 2,021.  Dengan besaran pengaruh sama dengan 2,37 yang berarti

besar.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

a. Bagi Guru, yaitu dapat menggunakan penataan ruang kelas berupa penataan

tempat duduk dalam penelitian ini sebagai alternatif cara belajar untuk

menigkatkan hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran matematika.

b. Bagi Siswa, agar lebih senang menerima pelajaran sehingga dapat

meningkatkan kemampuan siswa.

c. Bagi Penulis, dapat menjadi bekal pengetahuan mengenai penataan ruang

kelas dalam meningkatkan hasil belajar dan dapat menerapkannya dengan

baik dalam proses belajar mengajar ketika telah menjadi pendidik.

d. Bagi Kepala Sekolah, memfasilitasi guru untuk menggunakan penataan

tempat duduk dengan formasi U.

e. Bagi peneliti lain, untuk diuji coba pada mata pelajaran yang lain dengan

menggunakan penataan tempat duduk formasi U.
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