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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab V dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

Penerapan Hasil Belajar Fisika Terapan dalam Penggunaan Alat di Laboratorium 

Tata Boga.  

A. Kesimpulan 

Kesimpulan hasil penelitian mengenai Penerapan Hasil Belajar Fisika 

Terapan dalam Penggunaan Alat di Laboratorium Tata Boga adalah sebagai 

berikut: 

1. Penerapan hasil belajar Fisika Terapan tentang besaran dan satuan pada alat 

persiapan dan pengolahan di laboratorium Tata Boga berada pada kriteria  

sangat diterapkan. Hal ini menunjukan bahwa peserta didik memiliki 

pengetahuan, pemahaman dan ketelitian mengenai penggunaan alat ukur dan 

pembacaan hasil pengukuran sebagai hasil belajar Fisika Terapan yang 

diterapkan pada saat praktek di laboratorium Tata Boga.  

2. Penerapan hasil belajar Fisika Terapan tentang bahan listrik pada alat 

persiapan dan pengolahan di laboratorium Tata Boga berada pada kriteria 

sangat diterapkan. Hal ini menunjukan bahwa peserta didik  memiliki 

pengetahuan, pemahaman dan keterampilan mengenai penggunaan bahan 

listrik sebagai hasil belajar Fisika Terapan yang diterapkan pada saat 

menggunakan peralatan praktek di laboratorium Tata Boga.  

3. Penerapan hasil belajar Fisika Terapan tentang konversi energi listrik pada alat 

persiapan dan pengolahan di laboratorium Tata Boga berada pada kriteria 

sangat diterapkan. Hal ini menunjukan bahwa peserta didik memiliki 
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pengetahuan, pemahaman dan keterampilan mengenai fungsi dan cara 

penggunaan alat hasil konversi energi listrik sebagai hasil belajar Fisika 

Terapan yang diterapkan pada saat praktek di laboratorium Tata Boga.  

4. Penerapan hasil belajar Fisika Terapan tentang efisiensi energi listrik pada alat 

persiapan dan pengolahan di laboratorium Tata Boga berada pada kriteria 

sangat diterapkan. Hal ini menunjukan bahwa peserta didik memiliki 

pengetahuan, pemahaman dan keterampilan mengenai upaya efisiensi pada 

peralatan listrik di laboratorium Tata Boga sebagai hasil belajar Fisika 

Terapan.  

B.   Saran 

Saran yang diberikan setelah peneliti melakukan penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Mahasiswa  

Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan hasil belajar Fisika Terapan 

dalam penggunaan alat di laboratorium Tata Boga telah diterapkan sehingga 

mahasiswa diharapkan dapat terus menerapkan hasil belajar Fisika Terapan 

tersebut pada saat praktek di laboratorium Tata Boga dan dalam kehidupan 

sehari-hari.  

2. Tenaga Pengajar  

Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan hasil belajar Fisika Terapan 

di laboratorium Tata Boga telah diterapkan, semua tenaga pengajar perlu terus 

memberikan pengarahan yang intensif kepada mahasiswa mengenai cara 

penggunaan alat praktek yang sesuai dengan hasil belajar Fisika Terapan. Hal ini 
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bertujuan untuk meminimalisir kerusakan alat praktek dan kecelakaan kerja di 

laboratorium Tata Boga.  


