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Biologi adalah ilmu mengenai kehidupan. Istilah ini 
diambil dari bahasa Belanda ”biologie”, yang juga 
diturunkan dari gabungan kata bahasa Yunani, bios 
(”hidup”) dan logos (”lambang”, ”ilmu”).  
Dahulu dikenal dengan istilah ilmu hayat (diambil 
dari bahasa Arab, artinya ”ilmu kehidupan”).  
 
Cabang ilmu Biologi 
· botani  untuk mempelajari tumbuhan,  
· zoologi untuk mempelajari hewan, dan 
· mikrobiologi untuk mempelajari 

mikroorganisme. ciri-ciri fisik (tumbuhan, 
hewan maupun manusia) dipelajari dalam 
anatomi, 

· fungsi dari organ-organ dalam dipelajari 
dalam fisiologi.  

· Hubungan antar sesama makhluk dan 
dengan alam sekitar dapat dipelajari dalam 
ekologi,  

· dan mekanisme pewarisan sifat dipelajari 
dalam genetika. 

 
 
Metode Ilmiah 
Metode ilmiah merupakan suatu metode yang 
tersusun secara sistematis untuk memecahkan 
suatu masalah yang timbul dalam ilmu 
pengetahuan. 
 
Secara berurutan langkah-langkah yang harus 
dilakukan adalah sebagai berikut. 
1. menentukan dan merumuskan masalah, 
2. merumuskan hipotesis/dugaan, 
3. melaksanakan eksperimen (percobaan), 
4. observasi/pengamatan, 
5. mengumpulkan data, 
6. menarik kesimpulan. 
 
 

Mikroskop 
1.  Bagian-bagian mikroskop 

   
Mikroskop adalah alat optik yang digunakan 
untuk melihat benda-benda yang sangat kecil 
(mikroskop) yang tidak dapat dilihat dengan 
mata biasa. Bagian-bagian yang biasanya 
terdapat pada mikroskop, antara lain: 

 1.  Lensa okuler merupakan lensa yang 
letaknya dekat dengan mata pengamat 
berfungsi untuk memperbesar bayangan 
yang diamati. 

 2.  Lensa obyektif merupakan lensa yang 
letaknya dekat dengan objek pengamatan 
berfungsi untuk memperbesar bayangan 
objek. 

 3.  Revolver tempat melekat lensa objektif. 
Revolver dapat diputar untuk mengganti 
perbesaran lensa objektif. 

 4. Tabung mikroskop menghubungkan 
antara lensa okuler dengan lensa objektif. 

 5  a. Pemutar kasar untuk menggerakkan 
tabung mikroskop secara cepat ke atas 
atau ke bawah 

  b.  Pemutar halus untuk menggerakkan 
tabung mikroskop secara lambat ke atas 
atau ke bawah. 
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 6.  Meja objek adalah tempat untuk 
meletakkan objek yang akan diamati. Di 
bagian tengah meja ini terdapat lubang 
untuk melewatkan cahaya. 

 7.  Penjepit objek berfungsi untuk menjepit 
objek yang akan diamat agar tidak mudah 
bergeser. 

 8.  Diafragma mengatur banyak cahaya yang 
dipantulkan oleh cermin menuju mata. 

 9.  Cermin berfungsi untuk memantulkan 
cahaya ke objek pengamatan. 

 10.  Lengan mikroskop merupakan tempat 
untuk memegang mikroskop apabila 
mikroskop dipindahkan tempatnya. 

 11.  Kaki mikroskop berfungsi sebagai 
penyangga mikroskop. 

 
2.  Cara menggunakan mikroskop 
 Cara menggunakan mikroskop sebagai berikut: 
 a.  Letakkan mikroskop di atas meja dengan 

tepat di hadapan kita, posisi meja objek 
dalam keadaan datar. 

 b.  Aturlah lensa objektif dengan perbesaran 
lemah tepat di bagian tengah meja objek 
dengan cara memutar revolver sampai 
terdengar bunyi “klik”. 

 c.  Atur lensa objektif sehingga berjarak lebih 
kurang 1cm di atas meja benda dengan 
menggunakan pemutar kasar. 

 d.  Aturlah diafragma sehingga terbuka lebar 
untuk mengatur cahaya yang masuk. 

 e.  Bila ada kondensator, naikkan kondensator 
setinggi mungkin. 

 f.  Dengan melihat melalui lensa okuler 
cermin diatur sehingga cahaya yang 
dipantulkan masuk ke diafragma secara 
optimal. 

 g.  Apabila telah tampak lingkaran dengan 
cahaya yang merata letakkan kaca objek 
yang berisi benda yang akan diamati di 
tengah meja objek. 

 h.  Lensa objektif diturunkan sampai kurang 
lebih 3 mm dari kaca objek, lakukan 
dengan melihat dari samping. 

 i.  Sambil mengamati melalui lensa okuler, 
pemutar kasar diputar ke atas sehingga 
objek yang diamati tampak jelas. Kaca 
objek dapat digeser-geser untuk melihat 
bagian benda yang diamati dengan tepat. 

 j.  Untuk mengamati dengan perbesaran kuat, 
putar revolver untuk menggantikan lensa 
objektif. 

 k.  Agar bayangan tampak lebih jelas, putar 
pemutar halus sambil melihat melalui 
okuler. 

 l.  Jagalah agar lensa objektif tidak menyentuh 
kaca objek. Meja objek dapat diatur dalam 
posisi miring apabila sediaan yang diamati 
tidak mengandung cairan. 

 
Preparat Basah 
 Preparat disebut juga spesimen. Preparat 
merupakan bahan atau sendiaan yang disiapkan 
untuk diamati. Preparat ada dua macam, yaitu 
preparat basah dan preparat kering. Berikut akan 
diuraikan cara membuat preparat basah. Untuk 
membuat preparat basah diperlukan bahan yang 
akan dijadikan preparat, kaca objek, kaca penutup, 
silet dan pewarna. 
 Bahan dibuat irisan atau sayatan setipis 
mungkin. Kemudian diletakkan di atas kaca objek 
dan ditetesi air, larutan garam fisiologis atau larutan 
gliserin. Selanjutnya, bahan tersebut ditutup dengan 
kaca penutup. Pewarnaan dilakukan agar 
memperjelas hasil pengamatn untuk menunjukkan 
struktur tertentu. 
 Bahan yang akn diamati dapat diiris secara 
melintang atau memanjang (membujur) sesuai 
dengan yang diperlukan. Untuk membuat irisan 
dengan tangan diperlukan silet yang tajam. 
 Bahan yang akan diiris dipegang diantara ibu 
jari dan telunjuk tangan kiri. Pisau dipegang dengan 
ibu jari dan telunjuk tangan kanan kemudian irislah 
bahan yang akan digunakan. Selain itu, bahan dapat 
pula diiris menggunakan mikrotom tangan. Apabila 
menggunakan mikrotom tangan bahan yang diiris 
dimasukkan ke dalam parafin padat terlebih dahulu. 
Irisan yang dibuat harus 

 
 
Penggunaan Alat dan Bahan dalam Kegiatan 
Biologi 
1.  Penggunaan Alat 
 a.  Tabung reaksi 

Digunakan untuk mencampur atau 
memanaskan zat dalam jumlah sedikit. 
Untuk memanaskan zat, tabung reaksi 
dipegang dengan penjepit dalam keadaan 
miring. Mulut tabung yang dipanasi jangan 
menghadap pada diri sendiri atau orang 

  lain. 
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 b.  Erlenmeyer 

Sebagai wadah cairan. Apabila digunakan 
untuk pemanasan dapat dipakai kaki tiga 
dan kasa sebagai alasnya. 
Bahan yang digunakan untuk membuat 
erlenmeyer adalah gelas yang tahan api. 

   
 c.  Kertas saring dan corong 

Kertas saring dan corong digunakan untuk 
menyaring. Cara penggunaannya, pertama-
tama lipat kertas saring menjadi empat 
bagian yang sama dan bentuk seperti 
kerucut, kemudian masukkan ke dalam 
corong. Basahi kertas saring dengan 
beberapa tetes pelarut zat yang akan 
disaring, kemudian tuangkan cairan yang 
akan disaring perlahan. 

   
 d.  Pembakar spiritus 

Dalam menggunakan pembakar spiritus 
perlu diperhatikan agar tidak ada 
kebocoran. Memadamkan pembakar 
spiritus dilakukan dengan meletakkan 
kembali tutupnya. 

   

 e.  Perangkat alat bedah 
Untuk melakukan pembedahan pada suatu 
objek pengamatan diperlukan panci bedah 
dan seperangkat alat bedah. Panci bedah 
berisi lilin untuk meletakkan objek. 
 
Sedangkan seperangkat alat bedah terdiri 
atas: 

  1)  Pisau bedah/skalpel digunakan untuk 
menguliti atau memotong hewan yang 
digunakan sebagai ohjek pengamatan. 
Pisau bedah ada yang mata pisaunya 
berujung lancip ada pula yang mata 
pisaunya berujung lengkung. 

  2)  Gunting bedah digunakan untuk 
menggunting bagian-bagian alat tubuh 
hewan yang diamati. Gunting bcdah 
ada yang berujung runcing ada pula 
yang berujung tumpul. Untuk 
melakukan pembedahan dengan 
gunting, ujung gunting yang boleh 
masuk ke dalam adalah ujung yang 
tumpul agar tidak terjadi kerusakan 
pada bagian tubuh hewan yang diamati. 

    
 3)  Pinset/penjepit digunakan untuk 

mengambil atau menarik alat-alat tubuh 
hewan Yang diamati dan untuk 
memisahkan alat tubuh yang satu 
dengan lainnya. 

 4)  Jarum bertangkai dengan ujung lurus 
digunakan untuk memakukan bagian 
tubuh hewan yang diamati pada panci 
bedah dan dapat pula untuk 
memisahkan bagian alat tubuh yang 
kecil dan halus. 

 5)  Jarum bertangkai dengan ujung 
bengkok dan tumpul (sonde) digunakan 
untuk mengangkat bagian alat tubuh 
yang terletak di bagian bawah, 
membalik-balik isi perut dan 
sebagainya. 

 

__________________________________________________________________________________ 
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Penawaran Bimbel Aqila Course 
 

Mau Les Privat di Rumah 
· Pilih Tutor Sendiri untuk Les Privat di Rumah, buka di bimbelaqila.com 
· Bebas Pilih Tutor, Harga Paket Mulai Rp 300.000,- 
· Penawaran Tutor mulai Rp 25.000 per pertemuan 
· Setelah Pendaftaran Online dan Transfer, Tutor langsung datang ke Rumah sesuai Jadwal yang telah 

disepakati 
 
Lowongan Tutor Les Privat di Rumah 
· Kami menerima Tutor/Guru Les Privat di Rumah di seluruh se-Indonesia 
· Pendaftaran Tutor silahkan buka di http://bimbelaqila.com/inputtentor.php 
 
Download Materi Belajar 
· Download Modul ini dan Materi Lainnya dalam bentuk Word hanya Rp 2.500,-  
· buka di http://belajar.bimbelaqila.com/ 
 
Download Aplikasi Belajar Kami 
· Aplikasi Belajar adalah sebuah Aplikasi Android untuk menunjang dan mempercepat kegiatan Belajar 

dengan HP.  
· Daftar Aplikasi Belajar dan Video Belajar Kami (Gratis) buka di http://promo.appaqila.web.id/ 
 
Kerjasama Mendirikan Bimbel 
· Kami Juga membuka peluang Bagi Anda yang ingin bekerjasama dengan Kami dalam mendirikan Bimbel 
· info lengkap dapat dilihat di http://aqilacourse.net/ 
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Soal Pilihan Ganda  
1.  Dengan menggunakan mikroskop, kita dapat 

mengamati benda yang berukuran sangat 
kecil, karena .... 

 a  kaca objek dapat memperbesar 
penampakan benda 

 b.  lensa mikroskop dapat memperbesar 
penampakan benda 

 c.  meja mikroskop dapat menerima cahaya 
ke lensa mikroskop 

 d.  cermin memantulkan cahaya ke objek 
yang diamati 

 
2.  Tempat menyimpan objek yang akan diamati 

pada mikroskop adalah .... 
 a. lensa okuler  
 b. meja mikroskop 
 c. lensa objektif  
 d. revolver 
 
3.  Untuk memperoleh penampakan objek secara 

cepat maka bagian mikroskop yang diputar 
adalah .... 

 a. tombol pengatur fokus kasar 
 b. tombol pengatur fokus halus 
 c. diafragma yang berlubang besar 
 d. diafragma yang berlubang kecil 
 
4.  Lensa mikroskop yang menghadap ke mata 

pengamat adalah .... 
 a. lensa objektif 
 b. lensa okuler 
 c. lensa cembung 
 d. lensa cekung 
 
5.  Preparat yang akan diamati diletakkan pada 

mikroskop pada bagian .... 
 a. Lengan mikroskop 
 b. Kaki mikroskop 
 c. Meja mikroskop 
 d. Tabung mikroskop 
 
6.  Setelah preparat terletak pada tempat yang 

tepat pada bagian mikroskop, maka .... 
 a. putar-putar cermin 
 b. putar-putar diafragma 
 c. jepit meja objek 
 d. jepit preparatnya 
 
7.  Untuk mengatur fokus lensa mikroskop agar 

preparat terlihat dengan jelas, maka .... 
 a.  memutar-mutar revolver pada mikroskop 
 b.  memutar-mutar diafragma mikroskop 

 c.  memutarkan pemutar naik turunnya 
tabung mikroskop 

 d.  memutarkan pemutar cermin cekung 
mikroskop 

 
8.  Cara membawa mikroskop yang benar adalah 

.... 
 a.  dengan dua tangan yang kedua-duanya 

memegang pada kaki mikroskop 
 b.  dengan dua tangan yang kedua-duanya 

memegang pada lengan mikroskop 
 c.  dengan satu tangan di lengan mikroskop 

dan satu tangan lagi di kakinya 
 d.  dengan satu tangan yang diletakkan di 

meja dan lengan mikroskop 
 
9.  Untuk melihat perbesaran yang kuat dari 

mikroskop, dengan cara mengganti lensa 
objektif perbesaran lemah dengan lensa 
objektif perbesaran kuat. Maka bagian yang 
mengganti lensa objektif itu adalah .... 

 a. meja objek 
 b. revolver 
 c. tombol pengatur fokus 
 d. diafragma 
 
10.  Mikroskop diletakkan di atas meja yang 

datar, dengan keadaan ... 
 a. bagian lengan tepat berada di depan kita 
 b. bagian lengan tepat berada di samping kita 
 c. bagian kaki tepat berada di depan kita 
 d. bagian kaki tepat berada di samping kita 
 
11.  Lapangan pandang sebuah mikroskop 16 mm, 

lensa objektif yang digunakan 40 x dan 10 x, 
sedangkan preparatnya diperkirakan ¼ kali 
lapangan pandang. Maka besarnya objek pada 
preparat itu adalah .... 

 a. 16.000 mikron 
 b. 4.000 mikron 
 c. 2.000 mikron 
 d. 1.000 mikron 
 
12.  Agar preparat yang sedang dibuat akan 

tampak jelas, maka preparat yang ada di kaca 
objek itu perlu .... 

 a. diperbesar bentuknya 
 b. ditetesi pewarna 
 c. ditutup dengan kaca penutup 
 d. dikeringkan dengan kertas tisu 
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13.  Setelah spesimen terletak di kaca objek, 
kemudian ditetesi dengan yodium. Yodium 
dalam hal ini berfungsi untuk .... 

 a.  mewarnai preparat sehingga membesar 
 b. mewarnai preparat sehingga akan tampak 

jelas 
 c.  mewarnai sel sehingga inti sel lebih 

mudah diamati 
 d.  mewarnai sel sehingga inti sel akan 

mudah bergerak 
 
14.  Untuk melakukan pembedahan diperlukan 

alat-alat, seperti .... 
 a.  gunting, pisau, pinset, dan baki yang 

berisi lilin 
 b.  mikroskop, gunting, pinset, dan baki 

yang berisi lilin 
 c.  kater, gunting, pinset, dan mikroskop 
 d.  kater, paku payung, jarum dan benang, 

zat kimia 
 
15.  Bahan yang berbahaya dan yang dapat 

menimbulkan penyakit di antaranya .... 
 a.  asam klorida, oksigen, dan air suling 
 b.  air suling, aqudes, dan oksigen 
 c.  formalin, asam klorida, dan karbon 

monoksida 
 d.  formalin, aquades, dan air suling 
 
16.  Lensa yang dekat dengan mata pengamat 

pada mikroskop disebut lensa … . 
 a. objektif  
 b. cekung  
 c. cembung  
 d. okuler 
 
17.  Mikroskop yang digunakan dengan satu mata 

untuk mengamati objek disebut mikroskop …  
 a. monokuler  
 b. binokuler  
 c. uniseluler  
 d. multiseluler 
 
18.  Berikut yang tidak diperlukan dalam 

membuat preparat basah adalah … . 
 a. kaca objek  
 b. kaca subjek  
 c. silet  
 d. pewarna 
 
 
 
 

19.  Untuk mengatur cahaya yang diperlukan pada 
mikroskop diperlukan bagian yang disebut …  

 a. kondensator  
 b. diafragma  
 c. lensa  
 d. cermin 
 
20.  Berikut yang bukan bagian dari mikroskop 

adalah … . 
 a. meja objek  
 b. revolver 
 c. tabung mikroskop  
 d. kondensator 
 
21.  Di bawah ini yang termasuk ke dalam data 

kualitatif adalah .... 
 a. jarak Bandung-Jakarta 120 km 
 b. panjang meja itu 2 m 
 c. mangga itu berbiji dua 
 d. jeruk itu rasanya asam 
 
22.  Berdasarkan sumber cahaya yang digunakan, 

mikroskop dibedakan menjadi .... 
 a. mikroskop cahaya dan mikroskop optik 
 b. miksroskop elektron dan mikroskop digital 
 c. mikroskop elektron dan mikroskop optik 
 d. mikroskop elektron dan mikroskop proton 
 
23.  Alat yang digunakan untuk mengukur 

keasaman zat adalah .... 
 a. atmometer 
 b. anemometer 
 c. termometer 
 d. pH-meter 
 
24.  Untuk memperoleh data mengenai tekstur 

kulit dan aroma buah mangga digunakan 
pasangan indera .... 

 a. indera penglihatan dan indera penciuman 
 b. indera peraba dan indera penciuman 
 c. indera pendengaran dan indera peraba 
 d. semua indera 
 
25.  Nama lain dari alat evaporimeter adalah .... 
 a. anemometer 
 b. atmometer 
 c. termometer 
 d. barometer 
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26.  Bagian yang berfungsi untuk memfokuskan 
gambar pada mikroskop optik adalah .... 

 a. cermin  
 b. diafragma 
 c. kondensor  
 d. revolver 
 
27.  Diafragma memiliki fungsi sebagai ....  
 a.  pemutar lensa objektif 

 b.  mengatur banyaknya cahaya yang 
mengenai preparat 

 c.  menggerakkan bagian optik 
 d.  tempat preparat yang diamati 
 
28.  Peralatan di bawah ini yang tidak digunakan 

pada saat melakukan pembedahan adalah .... 
 a. pinset 
 b. gunting 
 c. jarum pentul 
 d. pisau dapur 
 
29.  Tujuan menggunakan larutan formalin ketika 

melakukan pembedahan adalah .... 
 a.  menghilangkan aroma tidak sedap pada 

hewan yang dibedah 
 b.  agar hewan yang dibedah tidak cepat 

membusuk 
 c.  untuk melunakkan daging hewan 

sehingga lebih mudah dibedah 
 d.  membunuh mikroorganisme pada alat 

bedah 
 
30.  Berikut ini adalah hal-hal yang harus 

dipersiapkan sebelum melakukan pengamatan 
lapangan, kecuali .... 

 a. memakai sepatu 
 b. membaca petunjuk praktikum 
 c. memakai jas laboratorium 
 d. membawa makanan dan minuman 
 
31.  Mikroskop monokuler sama dengan 

mikroskop …. 
 a. cahaya 
 b. binokuler 
 c. elektron 
 d. stereo 
 
32.  Mikroskop yang memiliki satu lensa objektif 

dan satu lensa okuler disebut mikroskop …. 
 a. stereo 
 b. binokuler 
 c. monokuler 
 d. elektron 

33.  Pada ruangan yang kurang terang sebaiknya 
menggunakan cermin …. 

 a. cekung 
 b. datar 
 c. cembung 
 d. ganda 
 
34.  Pada perbesaran tertentu bayangan yang 

masih belum jelas, untuk memperjelas 
bayangan digunakan…. 

 a. cermin 
 b. pemutar kasar 
 c. pemutas halus 
 d. tubus 
 
35.  Untuk melihat objek lensa yang dilihat 

langsung oleh mata adalah ... 
 a. okuler 
 b. objektif 
 c. ganda 
 d. okuler dan objektif 
 
 


