
BAB V

PENUTUP

V.1.      Kesimpulan

Dari keseluruhan data literatur dan survei yang dilakukan Penyusunan media yang 
berdasarkan pada permasalahan yang ada yaitu Kurangnya sistem pendidikan di Indonesia yang 
dikarenakan Mutu dan Kualitas cara Pengajaran masih Pasif. Penulis mengambil sarana Media 
Alternatif Belajar yang dapat digunakan dilingkungan sekolah dengan dasar kriteria media yang 
memadai. Media ini akan memberikan beberapa Experience kepada siswa. Media ini bertujuan 
untuk mengubah cara belajar yang semula pasif menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Sehingga 
akan dapat menarik minat siswa untuk melakukan kegiatan belajar di sekolah..

Experience yang didapat siswa :

          - Mengalami pengalaman Belajar yang lebih aktif
          - Dapat melihat miniatur yang berwujud 3D, Mendapatkan pengalaman bermain mengenai 

Fisika yang juga  dihadapkan pada persoalan keseharian mereka
          - Permainan ini dilakukan untuk merangsang otak siswa secara tidak langsung untuk  
 menghafal melalui cara yang lebih menyenangkan

Manfaat Belajar dengan Media :

          -  Membangun Kerjasama didalam kelas
          - Membuat siswa menjadi lebih aktif
          - Menciptakan Suasana belajar yang lebih menyenangkan
          - Dapat merangsang otak siswa untuk menghafal melalui cara yang lebih menyenangkan

Jadi Semua pembentukan media ditujukan agar dapat mengemas pelajaran dengan lebih menarik 
dan mengundang anak untuk lebih tertarik untuk belajar Fisika bahkan Pelajaran Lain diluar Fisika 
yang bekerja sama dengan Lembaga pendidikan dan Penerbit Erlangga.

V.2. Saran

Saran yang ditujukan Untuk :
1. Lembaga Pendidikan

    Lembaga Pendidikan adalah sebuah nauan yang sangat penting bagi anak didik dan 
pendidik. alangkah baiknya jika pihak lembaga pendidikan memfasilitasi “siswa” untuk 
melaksanakan Kegiatan belajar mengajar yang disesuaikan dengan usia mereka dan 
membentuk sebuah taraf belajar yang menyenangkan dan tidak kaku. Karena Di Indonesia 
yang menjadi nomor 1 adalah nilai, bukan dari kinerja siswa tersebut d dalam kelas. Ada 
baiknya jika pendidikan di Indonesia menetapkan cara belajar dan target utama yang lebih 
menuntut anak untuk berfikir, berlogika dan bermain, karena Metode yang selama ini 
digunakan hanya menuntut anak untuk menghafal tanpa memahami benar isi dari yang 
mereka hafalkan.
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