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Tujuan mempelajari Ilmu
Fisika

Agar kita dapat mengetahui bagian-bagian
dasar dari benda dan mengerti interaksi
antara benda-benda, serta mampu
menjelaskan mengenai fenomena-
fenomena alam yang terjadi. Walaupun
fisika terbagi atas beberapa bidang, hukum
fisika berlaku universal. Tinjauan suatu
fenomena dari bidang fisika tertentu akan
memperoleh hasil yang sama apabila di
tinjau dari bidang fisika lain.



Bagaimana cara menjelaskan
fenomena Fisis?

Kegunaan utama komputer untuk simulasi, 
penanganan data, teknologi informasi dan
pengolahan data. Melalui pemrograman, komputer
mampu mem-visualisasikan gejala alam yang sulit
untuk disajikan, terutama mengenai fenomena fisis
yang bersifat abstrak, misalnya gerak parabola, 
penjalaran gelombang, gerak lurus beraturan, 
gerak melingkar beraturan, arus listrik, medan
magnet, medan listrik, peristiwa elektrolisis dan
sebagainya. Dengan bantuan komputer, gejala-
gejala fisis yang sulit dapat divisualisasikan dengan
baik. 



Cabang-Cabang Ilmu Fisika

 Mekanika adalah cabang ilmu fisika yang 
mempelajari tentang gerak. Mekanika klasik
terbagi atas dua bagian, yaitu Kinematika dan
Dinamika.

 Kinematika membahas bagaimana suatu objek
dapat bergerak tanpa menyelidiki sebab-sebab
apa yang menyebabkan suatu objek dapat
bergerak

 Dinamika mempelajari bagaimana suatu objek
dapat bergerak dengan menyelidiki penyebabnya.



 Mekanika Kuantum adalah cabang
dasar fisika yang menggantikan
mekanika klasik pada tataran atom dan
subatom.

 Mekanika Fluida adalah cabang ilmu
fisika yang mempelajari tentang fluida
(dapat berupa cairan dan gas)



Yang berkaitan dengan
Listrik dan Magnet :

 Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat
listrik arus lemah yang dioperasikan dengan
cara mengontrol aliran elektron atau partikel
bermuatan listrik dalam satu alat seperti
komputer, peralatan elektronik, semikonduktor, 
dan lain-lain.

 Teknik Elektro atau Teknik Listrik adalah salah
satu bidang ilmu teknik mengenai aplikasi listrik
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

 Elektrostatis adalah ilmu yang mempelajari
tentang listrik statis

 Elektrodinamis adalah ilmu yang mempelajari
tentang listrik dinamis



 Bioelektromagnetik adalah disiplin ilmu yang 
mempelajari tentang fenomena listrik, 
magnetik, dan elektromagnetik yang muncul
pada jaringan makhluk hidup

 Termodinamika adalah kajian tentang energi
atau panas yang berpindah

 Fisika Inti adalah ilmu fisika yang mengkaji
atom/bagian-bagian atom

 Fisika Gelombang adalah cabang ilmu fisika
yang mempelajari tentang gelombang

 Fisika Optik (Geometri) adalah ilmu fisika
yang mempelajari tentang cahaya

 Kosmografi/Astronomi adalah ilmu yang 
mempelajari tentang berbintangan dan benda-
benda angkasa



 Fisika Kedokteran (Fisika Medis) membahas
bagaimana penggunaan ilmu fisika dalam
bidang kedokteran (medis), diantaranya :

 Biomekanika meliputi gaya dan hukum fluida
dalam tubuh

 Bioakuistik (bunyi dan efeknya pada sel
hidup/ manusia)

 Biooptik (mata dan penggunaan alat optik)
 Biolistrik (sistem listrik pada sel hidup

terutama pada jantung manusia)


15. Fisika Radiasi adalah ilmu fisika yang 
mempelajari setiap proses di mana energi
bergerak melalui media atau melalui ruang, 
dan akhirnya diserap oleh benda lain.



 Fisika lingkungan adalah ilmu yang 
mempelajari kaitan fenomena fisika
dengan lingkungan. beberapa di antaranya
antara lain :

 Fisika tanah dalam/Bumi

 Fisika tanah permukaan

 Fisika udara

 Hidrologi

 Fisika gempa (seismografi fisik)

 Fisika laut (oseanografi fisik)

 Meteorologi

 Fisika awan

 Fisika Atmosfer



 Geofisika adalah perpaduan antara
ilmu fisika, geografi, kimia, dan
matematika. Dari segi Fisika yang 
dipelajari adalah :

 Ilmu gempa atau Seismologi yang 
mempelajari tentang gempa

 Magnet bumi

 Gravitasi termasuk pasang surut dan
anomali gravitasi bumi

 Geo-Elektro (aspek listrik bumi), dll



 selain yang diuraikan di atas, seiring
perkembangan zaman, ilmu fisika telah
menjadi bagian dari segi kehidupan
misalnya :

 Ekonomifisika yang merupakan
aplikasi fisika dalam bidang ekonomi

 Fisika Komputasi adalah solusi
persamaan-persamaan Fisika-
Matematik dengan menggunakan, dan
lain-lain yang mengakibatkan Fisika itu
selalu ada dalam berbagai aspek.


