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MODUL BIOLOGI X MIPA - PJJ
KD 1. RUANG LINGKUP BIOLOGI

Pertemuan 2

Peranan Biologi bagi Kehidupan Manusia
Biologi mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat. Peranan ini
berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan dan bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan kehidupan manusia.

Beberapa contoh peranan biologi dalam kehidupan manusia yaitu :
1. Bidang industri
2. Bidang peternakan
3. Bidang perikanan
4. Bidang pertanian
5. Bidang kedokteran
6. Bidang farmasi
7. Bidang teknologi pangan
8. Bidang pengelolaan lingkungan

Peranan biologi di semua bidang tersebut, sangatlah memerlukan keahlian sains secara khusus
serta dilengkapi dengan keahlian ilmu sosial dalam proses pengembangan, pendistribusian serta
promosi yang diperlukan.

Dalam hal inilah para ahli ilmu sosial terlibat peranan biologi dalam kehidupan manusia. Secara
keilmuwan ahli ilmu sosial tidak akan menguasai secara mendetail proses pembentukan produk
yang melibatkan ilmu biologi secara murni. Tetapi setelah produk itu jadi dan siap
didistribusikan ke masyarakat luas, maka ahli ilmu sosial dapat ikut berkontribusi.

Berdasarkan sangat eratnya hubungan ilmu biologi dengan ilmu-ilmu pengetahuan lain maka tidak
dapat dipungkiri bahwa banyak tenaga profesional atau karir suatu pekerjaan dalam kenyataannya
mengandalkan ilmu biologi serta cabang-cabang ilmuny. Hal ini tidak adapat terlihat secara langsung
tetepi secara tidak langsung ilmu biologi mendukung keberhasilan karir yang diembannya.

Misalnya hubungan yang secara langsung yaitu seorang guru Biologi, ia harus mengampu
pendidikan khusus untuk memperdalam dan memperkaya kompetensi ilmu biologi yang sudah
dimiliki dengan tambahan ilmu pendidikan mengenai kegiatan belajar mengajar. Seorang guru
Biologi harus tertus mau menimba ilmu biologi yang terbaru terus menerus adan tidak boleh hanya
mengandalkan jaman ia kuliah dahulu.

Atau hubungan secara tidak langsung yaitu seorang chef profesional dalam menjalankan
pekerjaannya harus dapat mengerti kandungan zat gizi bahan makanan, karakteristik jenis sayuran
atau buah, aneka jenis bumbu herbal atau kimiawi yang akan digunakan dalam bahan makanan yang
akan diolah menjadi makanan. Hal ini akan mendukung karirnya selain ia mahir dalam ilmu kuliner
atau teknik-teknik dalam mengolah makanan. Sehingga jika seorang chef profesional tidak mau
belajar kembali mengenai ilmu biologi mengenai kandungan zat bahan-bahan makanan tersebut
maka ia kurang akan dapat merasakan atau menciptakan rasa khas masakannya.
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