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ABSTRAK 
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MATEMATIKA SISWA KELAS III PESISIR PANTAI DAN PERKOTAAN 

DI SDN KECAMATAN AMPENAN TAHUN 2017/2018 

Oleh: 

Risnia Safitri,  Harry Soeprianto, Siti Istiningsih. 

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Jurusan Ilmu Pendidikan, FKIP Universitas Mataram 

Email: risniasafitri@gmail.com, harrysoeprianto60@gmail.com, 

ningistie@yahoo.co.id  

 

Penelitian ini didasari atas adanya perbedaan lingkungan tempat tinggal siswa, 

ada siswa yang bertempat tinggal di Pesisir Pantai dan ada siswa yang bertempat 

tinggal di Perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perbedaan 

Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas III Pesisir Pantai dan Perkotaan di SDN 

Kecamatan Ampenan Tahun 2017/2018. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan Deskriptif Komparatif. Sampel dalam penelitian 

ini berjumlah 90 orang siswa kelas III SDN Gugus II Ampenan (SDN 5 Ampenan, 

SDN 17 Ampenan, SDN 18 Ampenan, SDN 47 Ampenan) dan SDN Gugus V 

Ampenan (SDN 9 Ampenan, SDN 16 Ampenan, SDN 24 Ampenan, SDN 30 

Ampenan) yang diambil dengan teknik propotional Area sampling. Teknik yang 

digunakan untuk pengambilan data yaitu dengan tes, dokumentasi, dan observasi. 

Metode tes digunakan untuk memperoleh nilai siswa pada mata pelajaran 

matematika. Data yang diperoleh, diolah dengan teknik analisi uji t-test. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa nilai rata rata prestasi belajar matematika siswa 

pesisir pantai di Kecamatan Ampenan berada pada angka 50,6 dan nilai rata rata 

prestasi belajar matematika siswa perkotaan di Kecamatan Ampenan berada pada 

angka 57,7. Setelah di analisis menggunakan uji t-test diperoleh thitung 3,07 > ttabel 

(db 88) (ts 5%) 1,98. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima 

Bisa di ambil kesimpulan bahwa ada perbedaan Prestasi Belajar Matematika 

Siswa Kelas III Pesisir Pantai dan Perkotaan di SDN Kecamatan Ampenan Tahun 

2017/2018. 

 

Kata Kunci : prestasi belajar matematika, siswa pesisir pantai, siswa perkotaan. 
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ABSTRACT 

DESCRIPTIVE-COMPARATIVE STUDY OF MATHEMATICAL 

LEARNING ACHIEVEMENT OF 3rd GRADE STUDENTS OF COASTAL 

COAST AND URBAN IN AMPENAN DISTRICT ELEMENTARY 

SCHOOL YEAR 2017/2018 

By: 

Risnia Safitri, Harry Soeprianto, Siti Istiningsih. 

Elementary School Teacher Education 

Departement of Science Education, FKIP, Mataram University 

Email: risniasafitri@gmail.com, harrysoeprianto60@gmail.com, 

ningistie@yahoo.co.id  

 

This research is based on the existence of differences in the environment in 

which students live, there are students who live in the Coastal Coast and there are 

students who live in the Urban. This study aims to determine the Differences in 

Students' Mathematics Learning Achievement in Class III Coastal and Urban 

Coastal in Ampenan District Elementary School Year 2017/2018. The approach 

used in this study is a Comparative Descriptive approach. The sample in this study 

amounted to 90 class III students of SDN Gugus II Ampenan (SDN 5 Ampenan, 

SDN 17 Ampenan, SDN 18 Ampenan, SDN 47 Ampenan) and SDN Gugus V 

Ampenan (SDN 9 Ampenan, SDN 16 Ampenan, SDN 24 Ampenan, SDN 30 

Ampenan) taken by propotional area sampling technique. The technique used for 

data retrieval is by testing, documentation, and observation. Test methods are used 

to obtain students' grades in mathematics. The data obtained, processed by t-test 

analysis analysis techniques. The results showed that the average value of 

students' coastal learning mathematics achievement in the District of Ampenan 

was at 50.6 and the average value of the mathematics learning achievement of 

urban students in Ampenan District was at 57.7. After being analyzed using the t-

test obtained t count 3.07> t table (db 88) (ts 5%) 1.98. So that it can be concluded 

that Ho is rejected and Ha accepted. It can be concluded that there are differences 

in Student Mathematics Learning Achievement in Class III Coastal and Urban 

Coastal in Ampenan District Elementary School Year 2017/2018.  

Keywords: mathematics learning achievement, coastal coast students, urban students. 
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A. PENDAHULUAN 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan cita-cita 

bangsa Indonesia yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Usaha untuk meningkatkan pembangunan sumber daya 

manusia melalui pendidikan salah satunya melalui pendidikan formal yaitu 

sekolah yang memiliki tugas mengembangkan segala potensi yang dimiliki 

siswa. Secara jelas Undang-Undang Pendidikan No. 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan 

membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk mengembangkan potensi 

siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa berakal mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 

warga negara yang demokratis dan peka terhadap tantangan zaman. 

Ketercapaian tujuan pendidikan dimanifestasikan dalam prestasi belajar 

siswa. Semakin tinggi prestasi belajar siswa maka semakin tinggi pula 

ketercapaian tujuan pendidikannya 

Prestasi belajar merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang 

mempengaruhinya baik dalam diri (faktor internal) maupun dari luar (faktor 

eksternal) individu. Faktor internal meliputi kecerdasan, jasmani atau 

fisiologis, sikap, minat, bakat dan motivasi. Sedangkan faktor eksternal 

meliputi keadaan keluarga, keadaan sekolah, dan lingkungan masyarakat. 

Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua siswa mulai dari 

sekolah dasar untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, 

analitis, sistematis, kritis dan kreatif serta kemampuan bekerja sama. 

Prestasi belajar siswa baik di perkotaan maupun di pesisir pantai haruslah 

sama. Karena mereka memiliki hak memperoleh pendidikan yang sama. 

Masyarakat pesisir pantai memiliki peluang yang sama dengan masyarakat 

kota untuk memperoleh pendidikan. Berdasarkan hasil observasi yang telah 

dilakukan, kenyataannya prestasi belajar yang diperoleh siswa yang tinggal di 

perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang tinggal di pesisir 

pantai. Terutama pada mata pelajaran matematika. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari rata-rata nilai ulangan mereka sangat jauh dibawah rata-rata, 

berbeda dengan siswa yang tinggal di daerah perkotaan. Mereka memperoleh 

nilai yang cukup tinggi, meskipun ada sebagian yang masih jauh berada 

dibawah rata-rata. Lingkungan tempat tinggal menjadi salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Dilihat dari segi sarana dan 

prasarana masyarakat perkotaan memiliki sarana dan prasarana yang sudah 

cukup memadai, mulai dari sarana pendidikan, kesehatan dll. Sehingga siswa 

yang tinggal di daerah perkotaan akan lebih mudah mencapai prestasi belajar 

yang maksimal. 

Oleh karenanya, pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana yang 

lengkap demi menunjang kesejahteraan hidup masyarakat pesisir pantai, 

khususnya untuk siswa dalam hal pendidikan. Agar prestasi belajar mereka 

setara dengan siswa yang tinggal di daerah perkotaan. Atas dasar data-data 

diatas peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian terhadap  prestasi 



6 
 

belajar matematika siswa di kawasan pesisir pantai dan perkotaan guna 

mengetahui sejauh mana perbandingan prestasi belajar matematika  

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana prestasi 

belajar matematika siswa kelas III SD di Pesisir Pantai? (2) Bagaimana 

prestasi belajar matematika siswa kelas III SD di Perkotaan? (3) Adakah 

perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa kelas III SD di Pesisir 

Pantai dan Perkotaan?. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui prestasi belajar 

matematika siswa kelas III SD di Pesisir Pantai. (2) Untuk mengetahui 

prestasi belajar matematika siswa kelas III SD di Perkotaan. (3) Untuk 

mengetahui perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa kelas III SD 

di Pesisir Pantai dan Perkotaan. 

 

B. Kajian Pustaka dan Hipotesis 

Teori yang relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Prestasi belajar 

Prestasi belajar adalah hasil dari pengukuran terhadap siswa setelah 

mengikuti proses pembelajaran yang diukur dengan menggunakan 

instrument tes atau instrumen yang relevan. Jadi prestasi belajar adalah 

hasil pengukuran dari penilaian usaha belajar yang dinyatakan dalam 

bentuk simbol, huruf maupun kalimat yang menceritakan hasil yang sudah 

dicapai oleh setiap anak pada periode tertentu. Prestasi belajar siswa dapat 

diketahui setelah diadakan evaluasi. Hasil dari evaluasi dapat 

memperlihatkan tinggi-rendahnya prestasi belajar siswa. Prestasi belajar 

yang diharapkan dalam pembelajaran berkaitan dengan perkembangan 

kognitif siswa yang meliputi: pengamatan, ingatan, pemahaman, 

penerapan, analisis dan sintesis. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah : (1) Faktor 

internal meliputi; kecerdasan, jasmaniah, sikap, minat, bakat dan motivasi 

(2) Faktor eksternal meliputi; keadaan keluarga, keadaan sekolah, dan 

lingkungan masyarakat. 

2. Matematika di Sekolah Dasar 

Matematika diartikan sebagai pengetahuan berupa pola berpikir atau 

ide yang logis dengan menggunakan istilah-istilah yang didefinisikan 

dengan cermat, jelas, dan akurat dengan simbul yang padat. 

3. Masyarakat Pesisir Pantai 

Masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hidup 

bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki 

kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada 

pemanfaatan sumber daya pesisir 

4. Masyarakat Perkotaan 

Masyarakat perkotaan adalah masyarakat yang hidup pada pemukiman 

yang padat yang terdiri dari masyarakat yang bersifat heterogen, artinya 

terdiri dari lebih banyak komponen dan susunan. 

Prestasi belajar siswa dapat diketahui setelah diadakan evaluasi. Hasil 

dari evaluasi dapat memperlihatkan tinggi-rendahnya prestasi belajar 
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siswa. Salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah 

lingkungan belajar anak. Lingkungan belajar berpengaruh terhadap 

prestasi yang akan dicapai oleh siswa. Lingkungan tempat tinggal anak 

yang berbeda, maka akan menghasilkan prestasi belajar yang berbeda pula. 

Dalam hal ini yang dimaksud ialah lingkungan anak yang tinggal di Pesisir 

pantai dengan yang tinggal di Perkotaan. 

Tempat tinggal anak yang berbeda yaitu yang tinggal di daerah pesisir 

pantai dan perkotaan akan menyebabkan perbedaan prestasi belajar siswa. 

Prestasi belajar yang didapat anak di sekolah cukup variatif, hal tersebut 

dilihat dari rekapitulasi nilai siswa. Namun, hal ini perlu dibuktikan 

melalui penelitian yang empiris. 

Berdasarkan uraian pada teori yang relevan dan kerangka berpikir di 

atas maka dapat dirumuskan hipotesis alternatif dalam penelitian ini adalah 

Ada perbedaan prestasi belajar matematika siswa kelas III Pesisir Pantai 

dan Perkotaan di SDN kecamatan Ampenan tahun 2017/2018. 

 

C. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif-Kualitatatif (campuran), dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif komparatif, yaitu 

pendekatan yang bertujuan untuk melihat perbedaan antara dua variabel atau 

lebih. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengetahui deskripsi tentang 

perbedaan prestasi belajar matematika siswa kelas III di SDN Kecamatan 

Ampenan Tahun 2017/2018.  

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 23 April-23 Mei 2018, semester 

genap tahun pelajaran 2017/2018 di kelas III SDN gugus II Kecamatan 

Ampenan yang terdiri dari SDN 5 Ampenan, SDN 17 Ampenan, SDN 18 

Ampenan, SDN 47 Ampenan dan di  SDN gugus V Kecamatan Ampena yang 

terdiridari SDN 9 Ampenan, SDN 16 Ampenan, SDN 24 Ampenan dan SDN 

30 Ampenan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas III di 

SDN kecamatan Ampenan yang berjumlah 1.260 siswa. Adapun pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah dengan teknik proporsional area 

sampling, sehingga didapat sampel yang berjumlah 90 orang, yang terdiri dari 

45 siswa gugus II Ampenan dan 45 siswa gugus V Ampenan.  

Dalam penelitian ini data yang akan dikumpulkan yaitu data kuantitatif 

meliputi data prestasi belajar matematika berupa nilai tes dan data latar 

tempat tinggal siswa yang tinggal di daerah pesisir pantai Ampenan dan 

perkotaan. Adapun metode pengumpulan data dalam melaksanakan penelitian 

ini adalah: 

1. Tes 

Tes yang digunakan adalah tes kognitif berupa isian yang terdiri dari 

sepuluh soal. Tes ini digunakan untuk mengetahui prestasi belajar 

matematika siswa.  

2. Observasi 

Lembar observasi yang digunakan dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui kondisi lingkungan sekolah. 

3. Dokumentasi  
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Pedoman dokumentasi digunakan untuk memperoleh data siswa kelas 

III di masing-masing sekolah. 

Adapun uji instrumen penelitian yang digunakan untuk menguji kelayakan tes 

yang digunakan untuk mengetahui prestasi belajar matematika siswa, yaitu: 

1. Uji Validitas (r product moment) 

rxy = 
n ΣXY – ΣX .(ΣY)

√(n.ΣX²−(ΣX)² .{n.ΣY²−(ΣY)²} 
 

Jika rxy ≥ rtabel, maka butir item instrumen dikatakan valid 

Jika rxy ≤ rtabel, maka butir item instrumen dikatakan tidak valid 

2. Uji Reliabilitas (Alfa Cronbach) 

ri = (
𝑛

𝑛−1
) (1 −

∑ 𝜎𝑖
2

𝜎𝑖
2 ) 

Jika ri > rtabel, maka item reliabel 

Jika ri < rtabel, maka item tidak reliabel 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Uji Deskriptif 

Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan prestasi belajar 

matematika siswa kelas III di Pesisir Pantai dan Perkotaan. Analisis 

deskriptif dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Deskriptif 

Statistics. 

2. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui kondisi data apakah 

berdistrisbusi normal atau tidak. Pengujian dapat dilakukan dengan rumus 

Chi-Square, kriteria pengujian jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka 

data dikatakan terdistribusi normal. Rumus uji statistik Chi-Square 

sebagai berikut : 

(x2) = ∑
(𝑓0−𝑓ℎ)

2 

𝑓ℎ
 

Jika x hitung < x tabel, maka data berdistribusi normal 

Jika x hitung > x tabel, maka data tidak berdistribusi normal 
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3. Uji Homogenitas Data (Uji F) 

F = 
𝑠1

2

𝑠2
2 

Jika F hitung < F tabel, maka data homogen 

Jika F hitung > F tabel, maka data tidak homogen 

4. Uji Hipotesis Data 

 

√
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
(

1

𝑛1
+

1

𝑛2
) 

 

 

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Hasil Analisis Validitas Instrumen 

Tabel 4.1 Hasil Analisis Validitas Instrumen 

No 

Soal  

r hitung r tabel Keputusan  

1 0,589 0,339 Valid 

2 0.421 0,339 Valid 

3 0,461 0,339 Valid 

4 0,400 0,339 Valid 

5 0,504 0,339 Valid 

6 0,432 0,339 Valid 

7 0,720 0,339 Valid 

8 0,346 0,339 Valid 

9 0,395 0,339 Valid 

10 0,732 0,339 Valid 

Berdasarkan tabel 4.1 Diatas dapat diketahui bahwa semua butir soal 

valid. Karena keseluruhan hasil analisis butir soal rhitung > rtabel sehingga 

dapat dikatakan soal tersebut valid. Jadi soal tersebut dapat digunakan 

untuk mengumpulkan data.  

2. Hasil Analisis Realibilitas Instrumen 

Hasil perhitungan menghasilkan koefisien realibilitas sebesar 0,659. 

Berdasarkan kriteria realibilitas, kisaran 0,61-0,80 termasuk dalam 

kriteria realibilitas tinggi. Oleh karena itu, instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengumpulkan data.  

 

 

t
 =  

𝑥1̅̅ ̅ - 𝑥2̅̅ ̅ 

 

Jika thitung ≥ ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

Jika thitung < ttabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak 
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3. Hasil Penelitian 

a. Analisis deskrpitif 

Variabel 
Jumlah 

Siswa 
Mean 

Standar 

     

Error 

Standar 

Deviasi 

   Nilai  

Terendah 

Nilai 

Tertinggi 

Siswa 

Pesisir 

Pantai 

45 50,61 1,912 12,82 27,5 77,5 

Siswa 

Perkotaan 
45 57,72 1,538 10,31 37,5 80 

 

b. Uji Normalitas 

Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas Prestasi Belajar Matematika Siswa 

Pesisir Pantai dan Perkotaan 

Variabel N α ᵡ
2
hitung ᵡ

2
tabel Keputusan Kesimpulan 

Siswa Pesisir 

Pantai(X1) 

Siswa Perkotaan 

(X2) 

45 

 

45 

0,05 

 

0,05 

10,742 

 

9,807 

11,070 

 

11,070 

H0 diterima 

 

H0 diterima 

Normal 

 

Normal 

Dari hasil perhitungan uji normalitas pada tabel 4.7 tersebut diatas, 

dapat disimpulkan data variabel X1 siswa pesisir pantai memiliki ᵡ
2
 

hitung lebih kecil dari ᵡ
2 

tabel, yaitu 10,742. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa siswa pesisir pantai berdistribusi normal. sama 

halnya dengan variabel X2 siswa perkotaan, memiliki ᵡ
2
 hitung lebih 

kecil dari ᵡ
2
 tabel, yaitu 9,807 sehingga data pada siswa perkotaan 

berdistribusi normal. 

c. Uji Homogenitas 

Tabel 4.8 Hasil Uji Homogenitas 

F-Test Two-Sample for Variances 

  

Nilai X1 (siswa 

pesisir pantai) 

Nilai X2 (siswa 

perkotaan) 

Mean 50.61 57.72 

Variance 138.51 99,97 

Observations 45 45 

Df 44 44 

F 1.385   

P(F<=f) one-tail 0.076447035   

F Critical one-tail 1.650934533   
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Berdasarkan tabel diatas hasil perhitungan F test pada taraf 

signifikansi 0,05 F hitung = 1,385 < F tabel (ts 5%) (df 88) = 1,650. 

Jadi dapat disimpulkan data prestasi belajar matematika tersebut 

homogen. 

d. Uji Hipotesis 

Pengujian Hipotesis menghasilkan t hitung > t tabel yaitu 3,07 > 1,98 

pada taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan n1+ n2 – 2 = 45 + 

45 – 2 = 88 Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis, thitung > ttabel 

menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan prestasi belajar 

matematika siswa kelas III Pesisir Pantai dan Perkotaan di SDN 

kecamatan Ampenan tahun 2017/2018. 

Berdasarkan analisis hasil penelitian, diketahui bahwa ada 

perbedaan prestasi belajar matematika siswa kelas III Pesisir Pantai 

dan Perkotaan di SDN kecamatan Ampenan tahun 2017/2018 dengan 

rata-rata prestasi belajar matematika siswa pesisir pantai sebesar 50,1 

sedangkan rata-rata pretasi belajar matematika siswa perkotaan 

sebesar 57,7. Rata-rata prestasi belajar siswa perkotaan lebih besar 

dibandingkan dengan rata-rata prestasi belajar matematika siswa 

pesisir pantai. Sehingga setelah di uji statistik hasilnya ada perbedaan 

prestasi belajar siswa pesisir pantai dan siswa perkotaan. Hal tersebut 

dapat disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. 

Sehingga perbedaan prestasi belajar matematika siswa pada mata 

pelajaran matematika nampak karena intelegensi, motivas, minat i dan 

perbedaan latar sekolah dan tempat tinggal siswa yang berbeda, yakni 

siswa perkotaan lebih tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan 

rata-rata prestasi belajar siswa. Prestasi belajar matematika siswa 

perkotaan lebih tinggi dari siswa pesisir pantai 

 

E. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian tentang studi 

deskriptif komparatif prestasi belajar matematika siswa kelas III Pesisir 

Pantai dan Perkotaan di SDN kecamatan Ampenan tahun 2017/2018, maka 

dapat disimpulkan bahwa; terdapat perbedaan yang signifikansi antara dua 

kelompok sampel (Siswa Pesisir dan Siswa Perkotaan) berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis yang menggunakan t-test. Dengan hasil analisis data 

yakni nilai t hitung yang diperoleh sebesar 3,07 sedangkan t tabel 1,98 pada 

taraf signifikansi 0,05  sehingga t hitung lebih besar dari t tabel 3,07 > 1,98. 

Hal ini menunjukkan bahwa Hipotesis nihil (H0) “Tidak terdapat perbedaan 

prestasi belajar matematika siswa kelas III Pesisir  Pantai dan Perkotaan di 

SDN kecamatan Ampenan tahun 2017/2018” ditolak, sedangkan Hipotesis 

alternatif (Ha) yang menyatakan “Ada perbedaan prestasi belajar matematika 

siswa kelas III Pesisir  Pantai dan Perkotaan di SDN kecamatan Ampenan 

tahun 2017/2018” diterima. 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukaan di atas, peneliti 

menyampaikan saran-saran sebagai berikut; (1) Bagi Guru, di sarankan bagi 

guru hendaknya selalu memberikan motivasi belajar kepada siswa agar siswa 
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lebih semangat dalam belajar terutama pada pelajaran matematika, 

menggunakan metode yang lebih inovatif agar siswa tidak cepat bosan dan 

media yang lebih kongkret. (2) Bagi Siswa, agar lebih meningkatkan minat 

belajarnya dan banyak mengulang pembelajaran sebelumnya, karena banyak 

yang masih sering melupakan pelajaran terdahulu, asah terus kemampuan 

sehingga prestasi belajar lebih meningkat lagi. (3) Bagi peneliti selanjutnya, 

yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama dengan penelitian 

ini, disarankan untuk lebih teliti lagi menentukan lokasi penelitian, karena 

dalam penelitian ini sudah terlihat perbandingannya namun tidak begitu 

besar mungkin karena lokasi penelitian yang berdekatan. Untuk melihat 

perbandingan selanjutnya disarankan menggunakan lokasi yang jauh dari 

variabel lain agar terlihat jelas perbandingannya. Namun hasil 

perbandingannya tidak selalu yang pesisir pantai yang lebih rendah dari kota, 

bisa saja yang pesisir lebih tinggi karena berbagai faktor lainnya. 
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