
4.1. Kesimpulan 

BABIV 

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN 

Fisika merupakan i1mu pengetabuan alam yang menjadi dasar pada berbagai 

bi~~ dalam kehidupan kita Deogan meogenal kejadian-kejadian fisis di 

linglruogan sekitar dan bagaimana terjadinya. malea fisika dapat disajikan dengan 

lebih JDenarik. 

Manusia cendenmg memperbatikan hal-hal yang menarik, karena sifat inilsh 

maka liiswa dapat dipancing deogan hal-hal yang menarik, yang sebenamya dapat 

dijelallkan fenomena fisisnya Dalam hal inilsh tugasseorang guru sangat berperan 

dalam memberikan contoh-contoh aplikasi dari kejadian-kejadian di sekitar yang 

dapat dihubungkan dengan teori, sehiogga siswa tidak merasa jenuh dalam 

menerima pelajaran dan bagi siswa sendiri akan timbul kemauan yang tinggi untuk 

mempE~lajari atau mendalami fisika Dengan demikian akan banyak orang yang 

dapat mengatakan bahwa fisika ito indah sebab kejadian-kejadian alam di sekitar 

kita dlIipat disajikan sebagai contoh alami yang dapat dibshas fenomena fisisnya 

dan dilain pihak berdasarltan kejadian-kejadian flsis, manusia dapat merekayasa 

berb88ai teknik mtuk pemanfaatan yang mengnntllogbn manusia dalam kehidupan 

sehari-hari. Sebenarnya masih banyak fenomena-fenomena lain dari contoh yang 
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sehari-hari. Sebenamya masih banyak fenomena-fenomena lain dari contob yang 

telah dipaparlcan dalam tulisan ini nmmm contoh-contoh tersebut hanya merupakan 

ump~1Il agar para pembaca dapat belajar konsep fisika tanpa disadari. 

4.2 Saran 

1. Dlllam penyajian ilmu fisika di kelas, seorang guru sebaiknya tidak hanya 

memberikan teori dan rumusan-rumusan yang membosankan melainkan mencarikan 

contoh-contoh aplikasi dalam kehidupan sehan-hari sehingga dapat diketahui 

bahWll ilmu fisika adalah ilmu yang indah. 

2. Diharapkan lebih banyak buku pegangan siswa yang mengangkat tentang aplikasi 

fisika yang menarik dan disertai gambar-gambar untuk memancing rasa ingin tabu 

SISWS. 
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