
i 
 

PENGARUH AKUSTIK  KEBISINGAN KERETA API TERHADAP 

HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA SMP DI PEMUKIMAN 

DAERAH PINGGIRAN REL KERETA API PURWOSARI-MAKAM HAJI 

NASKAH PUBLIKASI 

Untuk Memenuhui Sebagian Persyaratan  

Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1 

Program Pendidikan Matematika  

 

 

 

 

 

 

 

Diajukan Oleh: 

YANDARU AKHMAD NURYADI 

A410070022 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA  

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2012 

 

 



 
 

ii 
 

PERSETUJUAN 

 

PENGARUH AKUSTIK  KEBISINGAN KERETA API TERHADAP 

HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA SMP DI PEMUKIMAN 

DAERAH PINGGIRAN REL KERETA API PURWOSARI-MAKAM HAJI 

 

 

Yang dipersiapkan dan disusun oleh: 

 

YANDARU AKHMAD NURYADI 

A410070022 

 

Disetujui untuk dipertahankan di Hadapan  

Dewan Penguji Skripsi Sarjana S-1 

 

Menyetujui : 

 



 
 

iii 
 

PENGESAHAN SKRIPSI 

PENGARUH AKUSTIK  KEBISINGAN KERETA API TERHADAP 

HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA SMP DI PEMUKIMAN 

DAERAH PINGGIRAN REL KERETA API PURWOSARI-MAKAM HAJI 

 

 

Yang dipersiapkan dan disusun oleh: 

YANDARU AKHMAD N. 

A410070022 

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji 

Pada tanggal : 19 Juli 2012 

Dan dinyatakan telah memenuhui syarat 



 
 

iv 
 

ABSTRAK 

 

PENGARUH AKUSTIK KEBISINGAN KERETA API TERHADAP HASIL 

BELAJAR MATEMATIKA SISWA SMP DI PEMUKIMAN DAERAH 

PINGGIRAN REL KERETA API PURWOSARI -MAKAM HAJI. 

Oleh: 

Yandaru Akhmad Nuryadi,A410070022, Program Studi Pendidikan Matematika 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 

63  halaman 

 Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh akustik kebisingan kereta api 

terhadap hasil belajar matematika siswa SMP di pemukiman daerah pinggiran rel kereta 

api makam haji –purwosari. Desaign penelitian ini yang digunakan adalah Posttest-only 

control desaign. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) pada tabel nilai-nilai 

Chi Square dengan taraf signifikansi 5%  menunjukkan nilai Chi Square teoritis 

sebesar 9,488 dan perhitungan menunjukkan nilai 13,933 pada taraf signifikansi 

1%. Hal ini berarti bahwa nilai Chi Square empirik sebesar 13,933 adalah lebih 

besar daripada nilai-nilai teoritiknya, hal itu menunjukkan bahwa ada pengaruh 

yang signifikan antara Akustik kebisingan kereta api terhadap hasil belajar 

matematika di daerah pinggiran rel kereta api Purwosari-Makamhaji  

Kata Kunci: Akustik Kebisingan,Hasil belajar  
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PENDAHULUAN 

Pendidikan salah satu dari kebutuhan manusia. Menurut Bapak Pendidikan 

Nasional indonesia  (1889-1959), Ki Hajar Dewantara menjelaskan tentang 

pengertian pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan budi pekerti 

(karakter, kekuatan batin), pikiran (intellect) dan jasmani anak-anak selaras 

dengan alam dan masyarakatnya. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa diperlukan 

sumber daya bangsa yang memadai. Seiring berkembangnya ilmu penegetahuan 

dan teknologi, salah satu cara strategis membentuk sumber daya manusia dapat 

melalui dengan mempelajari ilmu Pengetahuan. Dan salah satu diantara beberapa 

ilmu pengetahuan itu ialah matematika. Di Indonesia, belajar matematika telah 

diterapkan melalui tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-

Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menegah Pertama (SMP), Sekolah 

Menengah Atas (SMA) bahkan sampai perguruan tinggi (PTN/PTS) atau lembaga 

pendidikan non formal. 

Sampai sekarang ini, siswa masih beranggapan bahwa pelajaran 

matematika merupakan pelajaran yang sulit bagi mereka. Bahkan,sering 

menghantui mereka ketika Ujian Tengah Semester / Ujian Semester, Ujian Akhir 

Nasional berlangsung. Pada UN SMP tahun 2011 provinsi dengan tingkat 

ketidaklulusan tertinggi yaitu Jawa Tengah (4823), Kalimantan Barat (3772), 

NTT (1919), Sumatra Barat (1525), Jawa Timur (1154). Sedangkan provinsi 

dengan tingkat ketidaklulusan siswa SMP terendah yaitu DKI (7), Bali (38), 

Sulawesi Utara(59), Sumatra Selatan (63), Kalimantan Timur (66), Banten (116), 

Lampung (158), Sulawesi Selatan (250), Sumatra Utara (299), Jawa barat (342) 

(www.Smp2.Pegandon.net). Dalam Ujian akhir nasional tahun ajaran 2010/2011 

batas kelulusan nilai yang harus dicapai peserta didik rata-rata dari semua nilai 

akhir 5,50 dan nilai setiap mata pelajaran terendah 4,00. ). Secara nasional dari 

segi mata pelajaran, rata-rata nilai matematika yaitu 7,50 dengan nilai tertinnggi 

10,00 dan terendah 0,80 (www.Smp2.Pegandon.net). 
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Proses belajar terkadang berhasil dan terkadang tidak berberhasil, berhasil 

tidaknya proses belajar mengajar tergantung dari faktor-faktor yang 

mempengaruhui proses belajar siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhui prestasi 

belajar banyak jenisnya tapi dibedakan menjadi dua yaitu faktor internal dan 

faktor  eksternal. Faktor eksternal berkaitan dengan faktor yang berasal dari 

lingkungan, sementara faktor internal berasal dari dalam diri siswa. Di sisi lain 

disamping fingsi jasmani dapat berfungsi dengan baik, menurut Soetopo (2003) 

menjelaskan bahwa Kondisi fisik atau kebugaran jasmani dapat mempengarahui 

prestasi belajar siswa. Sehingga, untuk mewujudkan peserta didik yang 

berprestasi seorang pendidik harus mampu mensinergikan antara faktor-faktor 

yang mempengaruhui hasil belajar tersebut. 

Disamping Pendidikan, Sistem transportasi berperan cukup sentral 

terhadap kemajuan ( ekonomi & Pendidikan ) suatu bangsa. Disisi lain sebagai 

fungsi strategis memobilisasi masyarakat dan penyaluran hasil produksi, alat 

tranportasi kereta api memiliki keunggulan: hemat dalam penggunaan BBM, 

memiliki arti strategi penting di bidang militer, membuka lapangan pekerjaan, 

bersifat massal, memerlukan lintasan lahan yang sempit, disamping murah juga 

terhindar dari kemacetan. Kereta api memiliki keunggulan relatif cepat untuk 

berbagai macam aktivitas  masyarakat, sarana transportasi ini dapat juga 

menghasilkan suara. Suara dapat dihantarkan melalui udara. Suara yang 

menggangu memungkinan akan memberikan efek yang kurang baik terhadap 

masyarakat dalam berbagai  beraktivitas. 

Kereta api  sebagai bagian dari sistem transportasi perkotaan dan tidak 

dapat dipisahkan dari kebutuhan pokok masyarakat kota. Seringnya Kereta api 

melintas dan suara bising yang dihasilkan oleh suara kereta api, Nisa Kausari 

(2007) melaporkan dapat menyebabkan kebisingan mencapai 85 dB. Hal tersebut 

memungkinkan bisa menjadi salah satu sebab kurang maksimalnya belajar  siswa 

untuk mendapatkan nilai yang baik dalam setiap belajarnya.  
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Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik ingin meneliti 

tentang adakah  pengaruh akustik kebisingan suara kereta api terhadap prestasi 

belajar matematika SMP di pemukiman daerah pinggiran rel kereta api purwosari-

makam haji. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah mengkaji dan 

mendiskripsikan Pengaruh Akustik kebisingan Kereta Api terhadap hasil belajar 

Matematika siswa SMP yang bertempat tinggal di pemukiman daerah pinggiran 

rel kereta api Purwosari – Makam Haji. 

LANDASAN TEORI 

Definisi Kebisingan 

Menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-

48/MENLH/11/1996 definisi bising adalah “bunyi yang tidak diinginkan dari 

usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan 

gangguan kesehatan dan kenyamanan lingkungan. Sedangkan menurut Yuyun 

oktavia (2009) dalam kajian ilmiahnya yang berjudul pengendalian bising, 

kebisingan diartikan sebagai bentuk suara yang tidak sesuai dengan tempat dan 

waktunya. Emil Salim (2002:246) mendefinisikan kebisingan adalah suara yang 

tidak dihendaki oleh manusia.  

Berdasarkan hasil penelitian di atas  beberapa pengertian tersebut secara 

umum dapat disimpulkan Kebisingan adalah bunyi atau suara yang  tidak sesuai 

dengan tempat dan waktunya, dapat mengganggu kenyamanan lingkungan. 

Tingkat Kebisingan atau Ukuran energi bunyi dapat dinyatakan dalam satuan 

Desibel disingkat dB. 

Sumber Kebisingan dan jenisnya 

 Sumber kebisingan menjadi pusat sumber bunyi yang tidak dihendaki. Edi 

nursalam (2011) dalam polusi bising membagi sumber kebisingan menjadi dua 

jenis yaitu : 

1) Sumber kebisingan titik atau sumber statis; kebisingan ini berasal dari benda 

yang tak bergerak. Suara yang dihasilkan pada sumber ini berbentuk titik-titik 

dan akan menyebar dengan kecepatan suara 340 meter/detik dengan pola 
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penyebaran berbentuk lingkaran dengan sumber kebisingan sebagai pusatnya. 

Contoh : mobil sedang berhenti dengan mesin hidup. 

2) Sumber kebisingan garis atau sumber dinamis ; yaitu kebisngan yang 

dihasilkan oleh sumber bergerak atau alat transportasi. Contoh : Suara lalu 

lintas, kereta api, pesawat udara dll. 

Kebisingan dapat dikelompokkan berbagai macam kategori. Nurul 

hidayati (2007: 46) sebagaimana yang dikemukakan wardhana (2001) membagi 

kebisngan berdasarkan sumbernya mennjadi tiga macam yaitu: 

1) Kebisingan impulsif, yaitu kebisingan yang datangnya tidak secara terus 

menerus akan tetapi sepotong-potong 

2) Kebingan kontinyu, yaitu kebingan yang datang secara terus-menerus dalam 

waktu yang cukup lama. 

3) Kebisngan semi kontinyu (intermittent), yaitu kebingsingan kontinyu yang 

sekejap, kemudian hilang dan mungkin akan datang lagi. 

 

Pengaruh Kebisingan Terhadap Manusia  

Kebisingan dapat mengganggu manusia dalam beraktivitas. Baik akan 

berpengaruh pada indra pendengaran ataupun non indra pendengaran 

(Soedjipto:1977).  

Sedangkan akibat Langsung yang dirasakan pada tempat bising  menurut 

Manurung M (1994) ialah : 

1) Sukar mendengar atau menangkap pembicaraan orang lain. 

2) Terdengar suara nyaring atau berdengung di kepala/telinga selama beberapa 

jam setelah meninggalkan lingkungan kerja yang bising. 

3) Ketulian sementara, yaitu telinga terasa tersumbat setelah meninggalkan 

lingkungan bising. 
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Hasil Belajar Matematika 

Menurut brigss (1979) hasil belajar adalah seluruh efisiensi dan hasil yang 

dicapai melalui proses belajar mengajar di sekolah yang dinyatakan dengan 

angka-angka atau nilai-nilai berdasarkan tes hasil belajar. Sehingga hasil belajar 

matematika dapat diartikan sebagai  suatu hasil yang diperoleh siswa setelah 

melalui kegiatan belajar yang menggambarkan penguasaan siswa terhadap materi 

pelajaran matematika yang dapat dilihat dari  nilai matematika dalam raport, 

angka. Hasil belajar tidak harus berhasil, berhasil atau tidaknya hasil belajar 

mengajar tergantung pada faktor yang mempengaruhuinya. Menurut Herlina 

(file.upi.edu) dalam belajar efektif faktor-faktor yang mempengaruhui hasil 

belajar dibedakan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal pada 

siswa. Faktor Internal yaitu faktor yang bisa mempengaruhui hasil belajar yang 

berasal dari dalam diri sendiri.Sedang faktor eksternal berasal dari luar siswa. 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori kuantitatif dengan metode 

penelitian menggunakan eksperimen. Dalam penelitian ini desaign eksperimen 

yang digunakan ialah posttest-only control desaign. Data Subyek dikelompokkan 

menjadi beberapa kelompok kemudian di ukur hasil belajar matematika. 

Tempat dan waktu 

 Tempat penelitian ialah  daerah purwosari - makam haji. Waktu Penelitian 

awal bulan maret sampai bulan April. 

 Variabel Penelitian 

 Variabel bebas  merupakan yang mempengaruhui yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini 

tingkat akustik kebisingan kereta api terhadap lingkungan. Variabel depandent 

adalah variabel yang dipengaruhui atau yang menjadi akibat,karena variabel 
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bebas. Variabel terikatnya adalah Hasil belajar matematika. Variabel perancu 

dalam penelitian ini adalah Pendidikan Orang Tua,Les bimbingan, Tingkat 

Jenjang pendidikan sekolah siswa. 

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Metode Dokumentasi 

Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mengetahui 

data nilai matematika dengan menggunakan nilai raport yang sudah diperoleh 

siswa. Adapun nilai raportnya diambil berdasarkan data mentah nilai siswa. 

2. Tekhnik Angket  

Salah satu pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Tekhnik 

angket yaitu dengan instrumen kuesioner yang digunakan untuk mengetahui 

tingkat sekolah, Les bimbingan, Jenis kelamin, Pendidikan orang tua. 

Teknik Analisa Data 

Setelah sumber data terkumpulkan dari seluruh responden selanjutnya 

data di analisi dianalisis dengan statistik.  Teknik statistik yang digunakan 

dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis perbedaan nilai mateatika antara 

kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol ialah statistik chie square. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Profil Wilayah 

Daerah purwosari-makam haji merupakan salah satu daerah hunian 

yang dekat dengan jalur lintasan kereta api yang menghubungkan antar 

kota antar provinsi meliputi Kota Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Surabaya. 

Daerah Purwosari memiliki kepadatan rumah yang tinggi dengan populasi 

penduduk berjumlah sekitar 12.907 orang. Sedangkan daerah makamhaji 

memiliki kepadatan jumlah penduduk mencapai 17.455 orang. 



 
 

7 
 

2. Karakteristik Responden 

Analisis terhadap karakteristik responden dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengetahui gambaran tentang jenis kelamin, kelas, 

pendidikan Jenis Kelamin Responden. 

Berdasarkan Hasil distribusi jenis kelamin 25 siswa dan siswi di daerah 

pinggiran rel kereta api Purwosari – Makam haji diperoleh hasil sebagai 

berikut: 14 responden atau 56% berjenis kelamin perempuan dan 11 

responden atau 44% berjenis kelamin laki-laki. Enam responden atau 24% 

merupakan siswa kelas I, 10 responden atau 40% merupakan siswa kelas II, 

dan 9 responden atau 36% merupakan siswa kelas III. Tiga responden atau 

12% mempunyai orang tua dengan pendidikan terakhir SD, 8 responden 

atau 32% mempunyai orang tua dengan pendidikan terakhir SMP, 12 

responden atau 48% mempunyai orang tua dengan pendidikan terakhir 

SMA, 1 responden atau 4% mempunyai orang tua dengan pendidikan 

terakhir D3, dan 1 responden atau 4% merupakan orang tua dengan 

pendidikan terakhir S1.Dua puluh satu responden atau 84% melakukan 

belajar secara mandiri dan 4 responden atau 16% melakukan belajar melalui 

les privat. 

Berdasarkan distribusi tingkat kebisingan lingkungan dari 25 siswa dan 

siswi di daerah pinggiran rel kereta api Purwosari – Makam haji diketahui 

bahwa 9 responden atau 36% mempunyai lingkungan dengan tingkat 

kebisingan kategori tinggi ( Db = 88,17 ), 9 responden atau 36% 

mempunyai lingkungan dengan tingkat kebisingan kategori sedang ( Db = 

74, 87 ) dan 7 responden atau 28% mempunyai lingkungan belajar dengan 

tingkat kebisingan kategori rendah ( Db =55,07 ). Delapan responden atau 

32% mempunyai hasil belajar dengan kategori tinggi, 9 responden atau 36% 

mempunyai hasil belajar matematika dengan kategori sedang dan 8 

responden atau 32% mempunyai hasil belajar dengan kategori rendah. 

B. Pembahasan 
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Proses belajar tidak selalu berhasil, berhasil tidaknya proses belajar 

mengajar tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhui proses belajar siswa. 

Faktor-faktor yang mempengaruhui prestasi belajar banyak jenisnya tapi 

dibedakan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor  eksternal. Faktor eksternal 

berkaitan dengan faktor yang berasal dari lingkungan, Sementara faktor internal 

berasal dari dalam diri siswa. Di sisi lain disamping fingsi jasmani dapat berfungsi 

dengan baik, menurut Soetopo (2003) menjelaskan bahwa Kondisi fisik atau 

kebugaran jasmani dapat mempengarahui prestasi belajar siswa. Jadi, Untuk 

mewujudkan peserta didik yang berprestasi seorang pendidik harus mampu 

mensinergikan antara faktor-faktor yang mempengaruhui hasil belajar tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian dengan perhitungan Chi-square test, frekuensi ( 

fo ) pada tingkat kebisingan 55,07 dB diperoleh nilai tertinggi 6 orang, nilai 

sedang 1 orang dan terendah 1 orang. Pada tingkat kebisingan 74,87 dB diperoleh 

nilai tertinggi 2 orang, nilai Sedang 6 orang, nilai terendah 1 orang. Dan pada 

tingkat kebisingan 88,17 dB diperoleh  nilai tertinggi 1 orang , nilai sedang 2 

orang, nilai terendah 5 orang. Tinggi rendahnya tingkat suara dapat 

mempengaruhui hasil belajar siswa. Disamping frekuensi, diketahui besarnya nilai 

Chi Square (
2
) empirik sebesar 13,933. Berdasarkan pada tabel nilai-nilai Chi 

Square dengan db = 4 menunjukkan nilai Chi Square teoritis sebesar 9,488 pada 

taraf signifikansi 5% dan menunjukkan nilai 13,933 pada taraf signifikansi 1%. 

Hal ini berarti bahwa nilai Chi Square empirik sebesar 13,933 adalah lebih besar 

daripada nilai-nilai teoritiknya, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

ada pengaruh yang signifikan antara akustik kebisingan suara kereta api terhadap 

hasil belajar matematika siswa SMP di pemukiman daerah pinggiran rel kereta api 

Purwosari-Makamhaji. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar adalah 

lingkungan fisik. Lingkungan belajar yang bising bisa menjadi faktor yang dapat 

mempengaruhi tinggi rendahnya hasil belajar. Kebisingan dapat mengganggu 

manusia dalam beraktivitas. Baik akan berdampak pada indra pendengaran 

ataupun non indra pendengaran (Soedjipto:1977). Sedangkan akibat Langsung 
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yang dirasakan pada tempat bising  menurut Manurung M (1994) ialah: 1) sukar 

mendengar atau menangkap pembicaraan orang lain; 2) terdengar suara nyaring 

atau berdengung di kepala/telinga selama beberapa jam setelah meninggalkan 

lingkungan kerja yang bising; dan 3) ketulian sementara, yaitu telinga terasa 

tersumbat setelah meninggalkan lingkungan bising. Sehingga dengan adanya 

kebisingan lingkungan akan mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Sedangkan Morgan ( 1917 ) dalam jurnalnya  yang berjudul “ The Effect 

Sound Of Sound Distraction Upon Memory. Morgan (1917)  menyimpulkannya 

sebagai berikut, kebisingan dapat mempengaruhui memori dalam belajar asosiasi 

sederhana dan subyek pelakunya membuat tegang. Hasil penelitian ini relevan 

dengan penelitian Nisa Kautsari (2007) dalam Tugas Akhirnya menyimpulkan  

bahwa faktor frekuensi kereta api yang melintas dan asupan energi mempunyai 

pengaruh terhadap konsentrasi belajar. Menurut Hotniar Siringoringo, Ina Siti 

khasanah, Egy Apryanto (2003) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh 

faktor kebisingan suara kereta api, Intensitas Waktu Kuliah dan Asupan Energi 

terhadap Konsentrasi Belajar menunjukkan bahwa intensitas waktu kuliah, 

kebisingan suara kereta, asupan energi, interaksi antar intensitas waktu kuliah 

dengan asupan energi  mempengaruhui konsentrasi belajar mahasiswa. 

 

Kesimpulan 

1. Tingkat kebisingan lingkungan dari 25 siswa dan siswi di daerah pinggiran   rel 

kereta api Purwosari – Makam haji diketahui bahwa 9 responden atau 36% 

mempunyai lingkungan dengan tingkat kebisingan kategori tinggi (Db=88,17), 

9 responden atau 36% mempunyai tingkat kebisingan dengan kategori sedang 

(Db =74,87) dan 7 responden atau 28% mempunyai lingkungan belajar dengan 

tingkat kebisingan kategori rendah (Db =55,07). 

2. Hasil belajar matematika dari 25 siswa dan siswi di daerah pinggiran rel kereta 

api Purwosari – Makahm haji diketahui bahwa 8 responden atau 32% 

mempunyai hasil belajar dengan kategori tinggi, 9 responden atau 36% 
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mempunyai hasil belajar matematika dengan kategori sedang dan 8 responden 

atau 32% mempunyai hasil belajar dengan kategori rendah. 

3. Pengaruh akustik kebisngan kereta api terhadap hasil belajar matematika siswa 

SMP di pemukiman  daerah pinggiran rel kereta api Purwosari-Makamhaji, 

diperoleh nilai Chi Square sebesar 13,933 pada taraf signifikan 1%. 

Berdasarkan db= 4 pada tabel nilai-nilai Chi Square menunjukkan nilai Chi 

Square teoritis sebesar 9,488 pada taraf signifikansi 5% sedangkan empiriknya 

menunjukkan nilai 13,933 pada taraf signifikansi 1%. Hal ini berarti bahwa 

nilai Chi Square empirik sebesar 13,933 adalah lebih besar daripada nilai-nilai 

teoritiknya, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara kebisingan suara kereta api terhadap hasil belajar matematika 

di daerah pinggiran rel kereta api Purwosari-Makamhaji. 

Saran 

1. Guru hendaknya memaksimalkan waktu yang ada untuk memberikan materi 

sebaik mungkin sehingga dapat membantu kekurangan belajar siswa dirumah 

akibat adanya kebisingan kereta api. 

2. Siswa hendaknya berpartisipasi aktif mengurangi kebisingan yang terjadi 

dalam ruangan maupun lingkungan tempat beraktivitas sehingga dapat 

mengurangi dampak kebisingan, misalkan dengan menanam pohon 

dilingkungan rumah,menggunakan alat penutup telinga atau peredam akustik 

dan lain sebagainya. 

3. Peneliti dapat mengembangkan penelitian dengan variabel penyerapan intesitas 

bising terhadap bahan bangunan maupun  lebih mengedepankan solusi 

pengurangan bising. 
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