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JUDUL:  ETIKA PENELITIAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN “HUMAN 

SUBJECTS” UNTUK ILMU ILMU ALAM 

 

PENULIS:  

(NAMA, FAKULTAS/DEPARTEMEN) 

 

A. PENGANTAR 

(Pengantar Menjelaskan Tujuan, dan Ruang Lingkup  pembahasan “Etika penelitian yang 

berhubungan dengan “human subjects” untuk ilmu ilmu alam,” sekitar 3 sampai 6 paragraf ) 

 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN: 

 Memahami sejarah standard Etik dan regulasi dalam penelitian yang menggunakan 

“human subjects”  

o Menyebutkan kejadian-kejadian Internasional yang muncul setelah atau 

sebelum Nuremberg Code of Ethics diciptakan (misalnya, Deklarasi Helsinki, 

Bellmont  Report, CIOMS dst), dan memahami prinsip-prinsip atau standard 

etis yang muncul atau dapat dikenali dari peristiwa ini? 

o Menyebutkan aturan-aturan atau hukum yang relevan atau membicarakan 

penelitian tentang subjek manusia di Indonesia. 

o Mendiskusikan relevansi dari pemahaman tentang nilai nilai etika berdasarkan 

pengalaman sejarah itu bagi profesi ilmuwan dewasa ini? 

 Menjelaskan tujuan dari panduan Etika dalam penelitian “human subjects” ilmu-ilmu 

alam  

 Mendiskusikan masalah-masalah etika dalam penelitian penelitian “human subjects” 

ilmu-ilmu alam 

 Menyebutkan prinsip-prinsip etika yang membimbing perilaku peneliti ilmu ilmu 

alam (misalnya: keadilan? Respect? Beneficience?) dan menguraikan makna atau 

pengertian dari prinsip-prinsip itu. 

 Mengenali contoh contoh masalah etis atau dilemma etis yang dihadapi oleh peneliti 

ilmu ilmu alam dan dan dapat menjelaskan pemecahannya, misalnya: 

o Sebelum penelitian: 

 Mendeskripsikan elemen-elemen penelitian yang menyangkut “human 

subject” yang perlu diperhatikan, disiapkan,  atau disediakan oleh 

peneliti atau oleh mahasiswa  yang akan melakukan penelitian 

 Menyebutkan elemen-elemen yang harus dimasukkan atau tersedia 

dalam dokumen “informed consent” 

o Dalam proses penelitian: 

 Mengenali problem etis yang berbeda dalam hal pengumpulan data 

yang bersifat secondary dan yang bersifat primary? (secondary and 

primary data collections). 

 Memberi contoh nyata masalah etis dari penelitian jenis “deception?” 

(penelitian yang dijalankan tanpa memberi tahu subjek penelitian 

secara sengaja mengenai maksud atau tujuan penelitian?) 

o Ketika penelitian sudah dijalankan: 



 Memberikan contoh masalah etis dari penelitian jenis “helicopter”?” 

(helicopter research: pengambilan data atau sample dan meninggalkan 

lokasi tanpa tindak lanjut atau keuntungan) 

 Mendiskusikan perbedaan dan persamaan standard penelitian internasional dan 

nasional dan menguraikan implikasinya bagi penelitian human subjects dalam ilmu-

ilmu alam.  

 Menjelaskan peran dan kewajiban Komisi Etik Penelitian di UGM? 

o Menyebutkan standard atau kriteria penelitian yang tidak perlu 

mendapatkan persetujuan Komisi Etik? 

o Menyebutkan standard atau kriteria penelitian yang harus atau perlu 

mendapatkan persetujuan Komisi Etik 

 

C. RANGKUMAN ATAU KESIMPULAN 

(Berisi uraian singkat tentang pokok pokok pembahasan dan intisarinya) 

 

D. REFERENSI 

(Sumber-sumber yang dikutip atau dijadikan bahan rujukan) 

*** 


