
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 

Satuan Pendidikan : SMPN 19 Buru Alokasi waktu   : 4 x 40 menit KD : 3.6 dan 4.6 

Mata Pelajaran : IPA Kelas/Smester : VIII / 1 Pertemuan  1 dan  2 

Tema                      : Zat Aditif dan Zat Adiktif 

 
A, TUJUAN 

• Siswa dapat memahami pengertian zat aditif dan zadiktif 

• Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis zat aditif 

• Siswa dapat menyebutkan perbedaan zat aditif alami dan sintesis 

• Siswa dapat mendeskripsikan tujuan penambahan zat aditif pada makanan dan 

minuman 

• Siswa dapat menjelaskan perbedaan zat aditif narkotika dan psikotropika 

• Siswa dapat mendeskripsikan tentang pengelompokkan zat adiktif narkotika dan 

psikotropika 

• Siswa dapat menguraikan pengaruh zat aditif pada kesehatan 

 

B, LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Tahapan Kegiatan Pembelajaran 

PENDAHULUAN 

 

• Peserta didik memberi salam, berdoa, menyanyikan lagu nasional  

• Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memberi motivasi (yel-yel/ice 

breaking) 

• Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang 

akan diajarkan 

• Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah pembelajaran 

KEGIATAN INTI Sintak 

 1. Peserta didik Melakukan pengamatan terhadap gambar yang memperlihatkan 
contoh-contoh makanan dan minuman yang menarik. 

2. Menanyakan apa fungsi zat aditif ?. 
3. Siswa diajak untuk mengamati gambar contoh-contoh makanan yang 

mengandung zat aditif yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari 
4. Dari pengamatan tersebut peserta didik dapat memahami membedakan 

makanan yang mengandung zat aditif alami dan sintesis 
5. Peserta didik berdiskusi bekerja kelompok untuk menemukan jenis-jenis zat 

aditif yang ditambahkan dalam makanan dan minuman. 
6. Peserta didik diminta mencari informasi dari berbagai sumber tentang 

perbedaan zat aditif alami dan zat aditif sintesis. 
7. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari  4 siswa untuk 

melakukan Kegiatan 6.1, Mengamati zat warna pada makanan dan minuman 
kemasan,  dan Kegiatan 6.2 Mengamati bahan pemanis dalam industri 
makanan. Kegiatan 6.3 mengamati uji kandungan boraks dalam makanan. 
Kegiatan 6.4 Mengidentifikasi bahan kimia sebagai penyedap makanan 

8. Peserta didik  bekerja kelompok untuk membahas tujuan penambahan zat aditif 
pada makanan dan minuman 

9. Peserta didik menyimpulkan pengertian, fungsi, dan tujuan zat aditif pada 
makanan dan minuman 

http://kotoria.blogspot.co.uk/2013/12/rpp-ppkn-kelas-7-kurikulum-2013.html


10. Salah satu kelompok mempresentasikan hasil kegiatan dan diskusi 
kelompoknya. 

11. Peserta didik memberikan tanggapan hasil presentasi  melalui tanya jawab 
untuk mengkonfirmasi, melengkapi informasiataupun tanggapan lainnya. 

12. Guru mengumpulkan semua hasil kerja siswa 

PENUTUP 

 

• Guru bersama peserta didik  merefleksikan  pengalaman belajar hari ini dan 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

• Guru memberikan penilaian lisan secara acak dan singkat 

• Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan 

berdoa 

 

C, PENILAIAN 

Sikap : Lembar pengamatan,             Pengetahuan  : LK peserta didik,               Ketrampilan  : 

Kinerja & observasi diskusi 
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I. Lampiran penilaian pengetahuan  

 

A. Lembar Kerja Peserta Didik 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

 

NAMA: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                                                                     

                                                                   Kelas : . . . 

.  

 

Soal Pilihan Ganda 

1. Bahan pewarna yang disarankan untuk dipakai dalam produk makanan dan 
minuman adalah …. 
A. Pewarna buatan karena pewarna buatan lebih mudah dibeli di toko 

B. Pewarna alami karena lebih mudah diperoleh dibandingkan pewarna buatan 

C. Pewarna alami karena tidak memiliki efek samping dalam penggunaan dengan skala besar 

D. Pewarna buatan karena tidak akan menimbulkan penyakit apapun meski dipakai dalam 
jumlah banyak 

2. Berikut ini yang tidak termasuk bahan pewarna alami adalah …. 
A. Kunyit 

B. Kakao 

C. Daun suji 

D. Tartrazine 
3. Pemanis buatan yang tidak mengandung kalori dianjurkan untuk dikonsumsi para penderita 
penyakit tertentu yang ingin menikmati rasa manis secara aman. Penyakit tersebut adalah …. 

A. Kanker 

B. Diabetes mellitus 
 
C. Diabetes insipidus 

D. Tekanan darah tinggi 

4. Pengawet digunakan dalam pembuatan bahan makanan, karena …. 

A. Mempermudah dalam pengemasan untuk pendistribusian 

B. Mencegah reaksi kimia tertentu pada bahan makanan 
C. Membantu proses penumbuhan berbagai mikroorganisme pada bahan makanan 

D. Mencegah makanan dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu 

https://materikimia.com/93-contoh-zat-aditif-alami-dan-buatan-dalam-kehidupan-sehari-hari/
https://materikimia.com/93-contoh-zat-aditif-alami-dan-buatan-dalam-kehidupan-sehari-hari/
https://materikimia.com/ringkasan-zat-aditif-dan-adiktif-kelas-8/


5. Monosodium glutamat (MSG) memiliki rasa yang khas dan dapat membuat makanan 
menjadi lebih sedap, namun penggunaan MSG harus dibatasi. Bahan campuran yang dapat 
digunakan untuk menggantikan MSG adalah …. 
A. Gula dan asam 

B. Garam dan asam 

C. Gula dan garam 
 
D. Garam dan serbuk lada 

 
6. Ikan adalah salah satu jenis makanan yang memiliki kandungan protein tinggi. Tetapi, ikan 
mudah sekali busuk jika tidak segera diolah. Berikut ini cara pengawetan ikan yang tepat 
adalah …. 

A. Pengeringan, pembekuan, dan penambahan gula 

B. Pendinginan, pengasapan, dan penambahan enzim 

C. Pendinginan, pengalengan, dan penambahan garam 
D. Pengalengan, pengeringan, dan penambahan enzim 

7. Beberapa zat adiktif dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ 
tubuh lainnya, seperti meningkatkan denyut jantung. Zat adiktif yang memiliki sifat tersebut 
termasuk dalam kelompok …. 

A. Sedatif 

B. Stimulan 
C. Hipnotik 

D. Halusinogen 

 
8. LSA (Lysergic acid amide) dan LSD (Lysergic acid diethylamide) merupakan obat 
psikotropika yang dapat memberikan efek khayal seperti mendengar atau melihat sesuatu 
yang sebenarnya tidak nyata atau disebut dengan …. 
A. Rileks 

B. Euforia 

C. Halusinasi 
 
D. Halusinogen 

 
9. Zat psiko-aktif yang secara alami terdapat dalam kopi adalah …. 

A. Tar 

B. Kafein 
 
C. Nikotin 

D. Kokain 



 
10. Jika kamu mendapati seseorang yang terkena psikotropika, yang dapat kamu sarankan 
kepada orang-orang disekitarnya adalah …. 

A. Meminta untuk mengurangi dosis penggunaan psikotropika sesuai keinginan dirinya sendiri 

B. Meminta mengantarkannya ke rumah sakit tertentu untuk mendapat terapi penghentian 
penggunaan psikotropika 
 
C. Meminta untuk menggunakan bahan lain identik narkoba tapi tidak berbahaya, sehingga 
rasa sakit akibat kecanduan akan hilang 

D. Meminta bantuan mengatasinya dengan menahan diri dari menggunakan bahan tersebut 
meskipun ada rasa sakit yang berlebihan 

B. Pedoman Penskoran  

 

 

 

 

 

  

 



II. Lampiran Penilaian Sikap 

 
N 
O 

 
Nama 
Siswa 

Sikap Nilai Predikat 

Keaktifan Kedisiplinan Kemandirian 

1       
2       
3       
4       
5       

 

 

 

 

 

 

❖ Indikator Keaktifan yang diamati: 

1. Aktif mengikuti pembelajaran 
2. Aktif bertanya pada forum pembelajaran 
3. Aktif memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi peserta lain 

 
❖ Indikator Kedisiplinan yang diamati: 

1. Hadir/log in sebelum pembelajaran dimulai 
2. Mengikuti pembelajaran/pembimbingan sesuai waktu yang ditentukan 
3. Mengumpulkan tugas atau tagihan tepat waktu 

 

❖ Indikator Kemandirian yang diamati: 

1. Tidak tergantung dengan peserta lain dalam meneyelesaikan tugas 
2. Kreatif dalam menyelesaikan tugas 
3. Bertanggung jawab terhadap penyelesaian tugas dan materi 

 

❖ RUBRIK PENILAIAN SIKAP (KEAKTIFAN/KEMANDIRIAN/KEDISIPLINAN): 

 

4 : apabila semua indikator muncul 
3 : apabila hanya 2 (dua) indikator muncul 
2 : apabila hanya 1 (satu) indikator muncul 
1 : apabila tidak ada indikator yang muncul 

 

*Hasil penialain akan ditinjdank lanjuti oleh pendidik dalam memberikan bimbingan 

 



  



III.   Lampiran Penialian Keterampilan 

 


