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

Pertemuan 3

Kerja Ilmiah
Kerja ilmiah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan berdasarkan suatu
ilmu pengetahuan serta dilengkapi dengan sikap ilmiah, pendekatan keterampilan proses serta
metode ilmiah.

Sikap Ilmiah
Beberapa contoh sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan adalah:

1. Jujur
2. Rasa ingin tahu
3. Kristis dan anilitis
4. Objektif
5. Logis
6. Teliti
7. Tekun dan ulet
8. Kerja sama
9. Kreatif

10. Beretika
11. Rendah hati
12. Terbuka terhadap pandangan lain yang berbeda
13. Rela menghargai karya orang lain
14. Berani menyatakan dan mempertahankan kebenaran
15. Menjangkau ke depan (masa depan), dll.

Pendekatan Keterampilan Proses
Pendekatan keterampilan proses (inquiry approach) merupakan suatu cara yang diterapkan
dalam penemuan fakta atau data secara mandiri dengan menggunakan kemampuan secara
maksimal. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan jiwa ilmiah
peserta didik. Sehingga akan terbentuklah seseorang yang mempunyai sifat lebih aktif, kreatif,
inovatif dalam memecahkan suatu masalah serta dalam menghasilkan suatu produk.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendekatan keterampilan proses adalah:
1. Klasifikasi objek
2. Mengajukan pertanyaan
3. Melakukan observasi/pengamatan
4. Menyajikan data
5. Menafsirkan data
6. Memprediksi dan memprakirakan data
7. Identifikasi variabel dalam percobaan/penelitian

Perangkat percobaan dibedakan menjadi dua yaitu kelompok kontrol dan kelompok
eksperimen. Kelompok kontrol adalah perangkat percobaan yang tidak diberikan perlakuan
(tanpa perlakuan khusus) dan bertujuan sebagai kelompok pembanding. Sedangkan kelompok
eksperimen adalah perangkat percobaan yang diberikan perlakuan khusus. Perlakuan khusus
yang diberikan dapat lebih dari satu variasi, sehingga disebut dengan variabel. Variabel
merupakan faktor penentu atau faktor yang berpengaruh serta dapat berubah atau diubah.
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Berdasarkan sifatnya variabel dibedakan menjadi :
1. Variabel fisika adalah variabel berdasarkan kerterlibatan sifat, bentuk secara fisik.

Contohnya suhu, kelembaban, cahaya, gravitasi bumi, dan lain-lain.
2. Variabel biologi adalah variabel berdasarkan keterlibatan makhluk hidup. Contohnya

parasit, predator, siklus hidup kemampuan reproduksi, dan lain-lain.
3. Variabel kimia adalah variabel berdasarkan keterlibatan sifat kimiawi suatu zat.

Contohnya kadar oksigen, garam mineral, pH, pupuk, dan lain-lain.

Macam variabel dalam suatu percobaan dibedakan menjadi :
1. Variabel bebas (variabel manipulasi/indepeden)

Adalah perlakukan yang berbeda-beda dalam percobaan dan sengaja dibuat untuk
mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

2. Variabel terikat (variabel respon/dependen/prediktif/regresi/terukur/output)
Adalah perlakukan yang akan diukur dan dianalisis dalam percobaan serta dapat
memengaruhi hasil selama percobaan. Variabel terikat merespons variabel bebas.

3. Variabel kontrol (variabel terkendali)
Adalah perlakuan yang sama pada semua percobaan dan merupakan variabel yang tidak
diteliti pengaruhnya serta digunakan sebagai pembanding.

4. Variabel pengganggu
Adalah variabel yang tidak dikehendaki tetapi juga dapat memengaruhi hasil percobaan.
Variabel ini harus dihindari agar percobaan sesuai dengan harapan.

Metode Imiah
Merupakan suatu urutan prosedur atau urutan langkah/tahapan yang harus dilalui dalam
melakukan suatu proyek ilmiah (science project). Biasanya dilakukan oleh para ahli dalam
menghasilkan penemuan-penemuam baru atau oleh seseorang yang akan melakukan
percobaan/eksperimen untuk mengetahui hal-hal baru.

Langkah-langkah/urutan Metode Ilmiah adalah :
1. Merumuskan masalah
2. Mengumpulkan informasi atau data
3. Menyusun hipotesis
4. Melakukan penelitian/eksperimen
5. Mengolah data hasil percobaan/analisis data
6. Mengambil kesimpulan
7. Mengulang penelitian (bila gagal)
8. Mengkomunikasikan hasil penelitian ke publik

Gambar 1.1 : Percobaan Ilmiah & Kerja Laboratorium

Format Proposal Penelitian Sederhana
1. Judul Penelitian
2. Daftar Isi
3. Lembar Pengesahan
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4. Kata Pengantar
5. Bab 1: Pendahuluan

1.1. Latar Belakang
1.2. Rumusan Masalah
1.3. Hipotesis
1.4. Variabel Penelitian
1.5. Tujuan dan Manfaat

6. Bab 2: Dasar Teori/Tinjauan Pustaka
7. Bab 3: Metodologi Penelitian

3.1. Pelaksanaan Penelitian meliputi tanggal, waktu, tempat dan sasaran
3.2. Populasi dan sampel
3.3. Alat dan Bahan
3.4. Cara Kerja/Langkah Kerja
3.5. Metode Penelitian (bisa dengan eksperimen atau percobaan sederhana

/wawancara/angket atau kuisioner/observasi atau pegamatan)
3.6. Jadwal Perencanaan Penelitian (dalam tabel)

8. Personalia Penelitian
9. Daftar Pustaka
10. Lampiran

Format Laporan Penelitian Sederhana
1. Judul Penelitian
2. Abstrak/Intisari
3. Lembar Pengesahan
4. Kata Pengantar
5. Daftar Isi
6. Bab 1: Pendahuluan

1.1. Latar Belakang
1.2. Rumusan Masalah
1.3. Hipotesis
1.4. Variabel Penelitian
1.5. Tujuan dan Manfaat

7. Bab 2: Dasar Teori/Tinjauan Teori
8. Bab 3: Metodologi Percobaan

3.1. Pelaksanaan Penelitian meliputi tanggal, waktu, tempat dan sasaran
3.2. Populasi dan sampel
3.3. Alat dan Bahan
3.4. Cara Kerja/Langkah Kerja
3.5. Metode Penelitian (bisa dengan eksperimen atau percobaan sederhana

/wawancara/angket atau kuisioner/observasi atau pegamatan)
3.6. Jadwal Perencanaan Penelitian

9. Bab 4: Hasil Pengamatan dan Pembahasan
4.1. Data Hasil Penelitian (dalam bentuk tabel/diagram)
4.2. Pembahasan

10. Bab 5: Kesimpulan
5.1. Kesimpulan
5.2. Usul dan Saran

11. Personalia Penelitian
12. Daftar Pustaka
13. Lampiran
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Keselamatan Kerja Laboratorium
Dalam melakukan penelitian atau percobaan harus diperhatikan faktor keselamatan bagi
penggunanya. Faktor keselamatan ini tidak hanya mencakup keselamatan diri, melainkan juga
keselamatan dalam menggunakan alat-alat laboratorium serta prosedur yang benar dalam
melakukan kerja di dalam laboratorium. Keselamatan kerja di dalam laboratorium sangat
berbeda dengan keselamatan kerja di luar laboratorium.

Bagi orang yang bekerja dengan agen biologi yang berbahaya misalnya virus atau bakteri
patogen, harus menerapkan biosafety. Biosafety adalah usaha yang dilakukan agar orang yang
berkerja dengan bahan biologi yang berbahaya terlindungi dari bahaya bahan biologi yang
ditanganinya. Misalkan dengan menggunakan sarung tangan dan masker.

Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di laboratorium adalah salah satu bentuk
upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan
sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
yang pada akhirnya dapat memengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja.

Contoh hal-hal yang patut diperhatikan bila bekerja dalam laboratoium adalah :
1. Persiapkan diri dengan baik
2. Petunjuk keselamatan kerja umum atau tata tertib laboratorium
3. Mencegah terjadinya paparan
4. Simbol-simbol bahan kimia berbahaya
5. Keamanan penggunaan bahan kimia
6. Pertolongan pertama jika terpapar bahan kimia
7. Pertolongan pertama jika terkena gigitan dan sengatan binatang

Contoh gambar simbol bahan kimia berbahaya:

Gambar 1.2 : Simbol-simbol dalam laboratorium

Contoh peralatan persiapan kerja labratrium Biologi

Gambar 1.3 : Jas laboratorium lengan pendek dan lengan panjang

♣ Selamat Belajar - Tuhan Memberkati ♣
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