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UJI ORGANOLEPTIK KOPI BIJI SALAK (Salacca zalacca) DENGAN
VARIAN SUHU DAN WAKTU PADA PENYANGRAIAN
Brayton Kole Paliling
151434078
ABSTRAK
Tanaman salak (Salacca zalacca) merupakan salah satu tanaman yang
buahnya dikonsumsi oleh masyarakat. Rasa dan aroma buah salak membuat minat
masyarakat untuk mengkonsumsinya. Biji salak yang memiliki tekstur keras
dibuang begitu saja sehingga menjadi limbah dan diperlukan inovasi untuk
membuat sesuatu dari biji salak seperti membuat kopi. Tujuan penelitian
mengetahui pengaruh waktu dan suhu pada saat penyangraian terhadap rasa dan
aroma kopi biji salak.
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3
perlakuan yakni P1 (10 menit dan 100oC) P2 (20 menit dan 200oC) dan P3 (30 menit
dan 300oC). Penelitian dianalisis secara deskriptif dan statistika Kruskal-Wallis.
Berdasarkan hasil penelitian, perlakuan dengan variasi waktu dan suhu
berpengaruh secara signifikan terhadap kesukaan aroma kopi biji salak. Hasil uji
organoleptik kopi biji salak pada perlakuan 10 menit dan suhu 100oC merupakan
perlakuan yang paling disukai dibandingkan dengan perlakuan 20 menit dan 200oC.
Pada perlakuan 30 menit dan 300oC merupakan perlakuan yang tidak disukai.
Kata kunci : Kopi biji salak, Biji salak.
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ORGANOLEPTIC TEST FOR COFFEE OF ZALACCA SEEDS
(Salacca zalacca) WITH TEMPERATURE AND TIME VARIANTS
DURING ROASTING

Brayton Kole Paliling
151434078
ABSTRACT
Zalacca (Salacca zalacca) is one of the plants whose fruits consumed by the
community. The taste and aroma of zalacca makes the people who consume it are
interested. Zalacca seeds have a hard texture that is thrown away and becomes
waste, so innovations are needed to make something from zalacca seeds like making
coffee. The purpose of this research was to find out the effect of time and
temperature on the taste and aroma coffee of zalacca’s seeds during roasting.
This research used a completely randomized design with 3 treatments is P1
(10 minutes and 100oC), P2 (20 minutes and 200oC), and P3 (30 minutes and
300oC). This research analyzed by descriptively and using Kruskal-Wallis statistics.
Based on the result research, the treatment with time and temperature
variations had a significantly affected to the aroma coffee of zalacca’s seeds. The
results of organoleptic testing of zalacca coffee at 10 minutes treatment and 100oC
temperature is the most preferred treatment compared to 20 minutes and 200oC
treatments. At 30 minutes and 300oC the treatment is not preferred.
Keywords: Coffee of zalacca seeds, zalacca seeds
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia adalah salah satu negara tropis yang memiliki kekayaan alam yang
sangat berlimpah baik segi tumbuhan maupun hewan. Kekayaan Indonesia yang
sangat berlimpah merupakan keuntungan bagi kita dalam mengelola dan
memaksimalkan potensi yang ada di sekitar kita. Salah satu yang sangat berguna
adalah tumbuhan yang beragam dan memiliki banyak manfaat dari segi ekonomi
maupun kesehatan. Potensi ini, salah satunya terdapat dalam tanaman salak
terutama pada bijinya dan memiliki potensi dalam bidang ekonomi.
Tanaman salak di Indonesia memiliki banyak jenis yang tersebar diberbagai
daerah. Pemanfaatan tanaman salak hanya terfokuskan pada dagingnya yang dapat
diolah menjadi makanan atau minuman dan bijinya tidak dimanfaatkan.
Penggunaan biji salak di Indonesia para peminatnya masih minim dikarenakan
pengolahan biji salak yang kurang inovasi.
Selama ini tanaman salak telah dimanfaatkan dalam pembuatan makanan atau
minuman sedangkan biji dengan kualifikasi tertentu digunakan sebagai benih.
Selebihnya biji salak hanya dibuang begitu saja. Biji salak mengandung air 54,84%;
lemak 0,48%; protein 4,22%; dan karbohidrat 38,9%. Dilatar belakangi keberadaan
biji salak yang belum teroptimalkan dan juga kandungan komponen-komponennya
maka biji salak dapat dikembangkan menjadi dasar produk minuman yaitu kopi
(Ariel, 2012). Biji kopi sendiri terdapat komposisi kandungan kimia yang mirip
dengan biji salak yakni lemak dan protein.
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Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan yang banyak dikonsumsi
oleh penduduk Indonesia karena memiliki rasa dan aroma yang khas. Asosiasi
Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) mencatat bahwa konsumsi kopi orang Indonesia
terus naik 36 persen sejak tahun 2010 hingga 2014. Berdasarkan data AEKI, tahun
2010 konsumsi kopi mencapai 800 gram per kapita dengan total kebutuhan kopi
mencapai 190 ribu ton. Sedangkang pada 2014, konsumsi kopi di Indonesia telah
mencapai 1,30 kilogram per kapita dengan kebutuhan kopi mencapai 260 ribu ton.
Seiring dengan terus meningkatnya konsumsi kopi dapat menyebabkan
pasokan kopi yang kurang dan dapat menyebabkan kelangkaan kopi karena dengan
meningkatnya kebutuhan kopi dari 190 ribu ton sampai 260 ribu ton pertahun maka
dari itu diperlukan alternatif pengganti kopi agar dapat mengantisipasi pasokan kopi
di Indonesia. Salah satu alternative pengganti kopi yaitu kopi biji salak dengan
memanfaatkan biji salak.
Kopi biji salak dipilih karena proses pembuatannya sama dengan kopi secara
umum, sehingga dinamai kopi biji salak. Dalam proses pembuatan kopi terdapat
faktor yang mempengaruhi adanya rasa dan aroma yakni waktu dan suhu. Waktu
dan suhu digunakan pada proses penyangraian.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengaruh waktu dan suhu penyangraian biji salak terhadap
karakteristik organoleptik (rasa dan aroma) kopi biji salak?
2. Manakah waktu dan suhu penyangraian yang menghasilkan kopi biji salak
yang memiliki karakteristik organoleptik yang dapat diterima oleh panelis?
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C. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui pengaruh waktu dan suhu penyangraian terhadap karakteristik
organoleptik (rasa dan aroma) kopi biji salak.
2. Mengetahui waktu dan suhu penyangraian yang menghasilkan bubuk biji
salak yang memiliki karakteristik organoleptik yang paling disukai oleh
panelis.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian adalah :
1. Bagi Peneliti
Menambah informasi mengenai waktu dan suhu tingkat kematangan saat
penyangraian terhadap karakteristik organoleptik yang diterima oleh
panelis.
2. Bagi Masyarakat
Masyarakat dapat mengetahui proses pengolahan kopi biji salak yang baik
sehingga dapat diterima oleh masyarakat sekitar dan menghasilkan rasa
serta aroma yang kuat.
3. Bagi Dunia Pendidikan
Untuk menambah wawasan tentang biji salak yang dapat diolah menjadi
minuman kopi.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
1.

Tanaman Salak
Salak pondoh adalah tanaman buah yang asli berasal dari Indonesia. Sebagai

salah satu jenis buah-buahan, salak pondoh memiliki potensi jual yang besar, karena
banyak masyarakat yang menyukainya. Buah salak pondoh adalah buah yang
harganya tidak begitu mahal dan mudah memperolehnya, hal ini juga yang menarik
dari buah salak pondoh (Rochami, 2007).
Salak pondoh merupakan salah satu jenis salak yang paling terkenal dan paling
banyak beredar di pasaran. Salah satu kelebihan salak ini adalah rasanya yang tidak
sepat. Salak pondoh yang masih muda biasanya berasa manis atau sedikit asam,
tanpa rasa sepat sama sekali (AgroMedia, 2013).
Buah salak terdiri atas kulit, daging buah dan biji. Kulit buah salak yang
membungkus daging buah menyerupai sisik yang berbentuk segi tiga, berwarna
kekuningan hingga coklat kehitaman atau kemerah-merahan yang tersusun
seperti genting, dengan banyak duri kecil yang mudah putus di ujung masingmasing sisik. Daging buah tidak berserat berwarna putih kekuningan, kuning
kecoklatan atau merah tergantung varietasnya, dan biasanya terdiri dari tiga
septa dalam tiap buah. Biji salak yang masih muda berwarna pucat dan lunak,
sedangkan setelah matang berwarna kuning hingga kehitaman dan keras, dan
dalam setiap buah terdapat satu sampai tiga biji (Sunarjo, 2005).
Buah salak pondoh memiliki berbagai variasi mulai dari warna kulit yang
coklat kehitam-hitaman, coklat kemerah-merahan, coklat kekuning-kuningan, dan
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merah gelap kehitam-hitaman, serta semua buah salak pondoh memiliki rasa manis.
Buah salak pondoh tergolong buah yang berpola respirasi non klimaterik yang
memiliki umur penyimpanan yang relatif lebih lama dibanding buah klimaterik,
dimana salak pondoh mulai membusuk setelah 13 hari penyimpanan pada suhu
kamar (Sunarjo, 2005).

Gambar 2.1 Morfologi Tanaman Salak Pondoh
(sumber : Dokumentasi pribadi )

Klasifikasi tanaman salak adalah sebagai berikut:
Kerajaan

: Plantae

Divisi

: Spermatophyta

Kelas

: Angiospermae

Bangsa

: Lilifrorae

Suku

: Palmae

Marga

: Salaca

Jenis

: Salaca zalacca (Rochami, 2007)

Salak pondoh memiliki ciri umum, antara lain:
 Rasanya manis, tidak sepet/tidak pahit,
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 Daging buahnya tebal,
 Buahnya harum, dan buahnya besar (Rochami, 2007).

2.

Biji Salak
Biji merupakan salah satu cara utama tumbuhan untuk beregenerasi. Biji

mengandung cadangan makromolekul dalam jumlah yang banyak dan khas yang
disimpan sebagai bahan simpanan ekstra untuk digunakan sebagai sumber makanan
cadangan untuk menopang perkecambahan awal. Karbohidrat merupakan cadangan
makanan utama pada sebagian besar biji yang ditentukan. Bentuk karbohidrat
cadangan yang paling sering dijumpai adalah pati, walaupun dalam beberapa
tanaman lain simpanan tersebut berupa hemiselulosa yang terkait pada dinding sel
(Bewley, 2013).
Biji salak terkenal memiliki tekstur yang sangat keras. Tekstur biji yang keras
disebabkan oleh tumpukan hemiselulosa dalam dinding sel yang sangat tebal yang
merupakan cadangan makanan utama bagi embrio biji tersebut (Demura dkk,
2013).

3.

Kandungan Buah dan Biji Salak
Berdasarkan beberapa hasil penelitian, salak memiliki kandungan gizi yang

baik untuk kesehatan. Salak memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi, vitamin
C, kalsium, fosfor, zat besi, serta antioksidan. Buah salak jenis Bangkok memiliki
aktivitas antioksidan dan antihiperiurikemia yang diekstrak dengan etil asetat
(Afrianti dkk., 2010). Salak Bali dan salak Nglumut memiliki kadar komponen
bioaktif (vitamin C dan senyawa fenolik) dan aktivitas penangkapan radikal DPPH
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yang tidak berbeda nyata namun secara signifikan lebih tinggi daripada salak
Pondoh (Ariviani dan Parnanto, 2013).
Biji salak mengandung antioksidan, uji fitokimia senyawa metabolit sekunder
yang terdapat pada biji salak yakni senyawa flavonoid, tannin, dan sedikit alkaloid.
Efek farmakologi senyawa flavonoid di dalam ekstrak biji salak mampu
menurunkan kadar glukosa dalam darah (Saputra, 2008). Kandungan senyawa yang
terkandung di dalam biji salak menjadikan biji salak sebagai bahan yang dapat
dimanfaatkan menjadi bahan olahan yang dapat dikonsumsi dan memberikan efek
farmakologis serta memiliki nilai ekonomis tinggi (Karta, 2015)

4.

Kopi
Kopi merupakan salah satu minuman yang digemari banyak orang di seluruh

dunia dan menduduki posisi kedua komoditas yang berpotensi dalam perdagangan
internasional setelah minyak nabati (Wachamo, 2017). Kopi juga merupakan
minuman yang mampu merelaksasi dan mengurangi stress (Demura dkk, 2013).
Ada beberapa hal yang menjadi alasan utama seseorang untuk meminum kopi.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada enam alasan utama orang minum
kopi, yaitu mencegah rasa kantuk, merelaksasi pikiran, menyegarkan napas,
rasanya nikmat, alasan kesehatan, dan dapat mengurangi depresi. Budaya
meminum kopi juga dikatakan tidak memandang usia dan gender (Demura dkk,
2013).
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5.

Cita Rasa Kopi
Kopi merupakan minuman yang memiliki aroma dan rasa yang khas yang pada

umumnya disukai oleh masyarakat dunia. Kriteria mutu biji kopi yang meliputi
aspek, citarasa dan kebersihan serta aspek keseragaman dan konsistensi sangat
ditentukan oleh perlakukan pada setiap tahapan proses produksinya terutama
tahapan penyangraian (Hamni, 2014).
Kopi dari buah salak ini adalah bubuk yang berasal dari biji salak yang diproses
layaknya biji kopi dan penyajiannya juga tidak jauh berbeda. Kopi ini dikeringkan
terlebih dahulu yang kemudian dilakukan proses sangrai agar mendapatkan biji
yang hitam dan juga aroma yang khas dari biji salak. Setelah proses dari sangrai
selesai, maka dilakukanlah proses penggilingan agar mendapatkan bubuk biji salak
sebagai minuman kopi. Pengolahan dari biji salak dan kopi memang tidak jauh
berbeda namun aroma dan rasa dari keduanya sangatlah jauh berbeda. Dari yang
kita ketahui bahwa biji kopi memiliki aroma yang lebih wangi dan juga ada rasa
masam saat meneguknya. Namun untuk kopi biji salak rasa asam yang didapatkan
seperti buah salak sehingga terasa lebih unik dan berbeda (Hamni, 2014).

6.

Manfaat
Kopi biji salak memiliki manfaat bagi kesehatan karena terdapat beberapa

kandungan. Kandungan yang terdapat di dalamnya meliputi kandungan protein,
mineral, lemak, selulosan, pati, karbohidrat, dan masih banyak lagi. Kandungan
tersebut dipercaya memiliki banyak manfaat dan khasiat bagi tubuh. Berikut
beberapa manfaat dari kopi biji salak:
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1.

Mengatasi asam urat

2.

Memperlancar sistem pencernaan

3.

Menambah tenaga

4.

Meningkatkan kinerja otot

5.

Mencegah hipertensi

6.

Dapat mengobati disentri dan diare

7.

Meningkatkan kecerdasan

8.

Mencegah resiko terkena kanker

9.

Menjaga kesehatan mulut

10. Mengurangi serta mencegah risiko alzheimer (Coffeeland, 2018)

7.

Penelitian yang Relevan
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian yang berkaitan

untuk dijadikan sebagai dasar berpikir dan menambah wawasan baru dalam
melakukan penelitian. Penelitian yang relevan yang digunakan peneliti ada 2
penelitian yakni :
Penelitian “Pembuatan Kopi Biji Salak (Salacca zalacca) Dengan Variasi
Lama Penyangraian Dan Penambahan Bubuk Jahe” oleh Koko Prayogo. 2017.
Hasil penelitian ini Kopi biji salak yang direkomendasikan adalah dengan
perlakuan lama penyangraian 30 menit dan penambahan bubuk jahe5%; Konsumen
lebih menyukai rasa yang tidak terlalu pahit dan memiliki aroma yang tidak terlalu
kuat.
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Penelitian “Pengaruh Suhu dan Lama Penyangraian Terhadap Sifat FisikMekanis Biji Kopi Robusta” oleh Joko Nugroho. 2009. Hasil penelitian ini
Penyangraian pada suhu 200oC selama 10 menit menghasilkan biji kopi yang
tersangrai dengan baik.

8.

Kerangka berpikir
Penelitian Pembuatan kopi biji salak dengan perlakuan waktu dan suhu,

peneliti ingin melihat pengaruh perlakuan waktu dan suhu terhadap tingkat
kesukaan aroma dan rasa. Setiap perlakuan diberikan kode untuk waktu
penyangraian. waktu 10 menit dan suhu 100oC (P1); waktu 20 menit dan 200oC
(P2); dan waktu 30 menit dan 300oC (P3). Kemudian dari waktu maupun tingkat
kematangan yang sudah ditentukan nantinya akan diuji untuk mendapatkan
karakteristik organoleptik yang baik. Waktu dan tingkat kematangan yang sudah
ditentukan diharapkan mampu mendapatkan cita rasa dari biji salak pondoh yang
sekiranya disukai oleh para pecinta kopi.
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Kopi biji salak dikonsumsi oleh
semua kalangan masyarakat. Biji
salak menjadi bahan pembuatan kopi
biji salak

Daging dan biji salak memiliki
banyak manfaat bagi tubuh manusia,
terlebih manfaat dalam kesehatan

Pemanfaatan biji salak masih minim
dilakukan karena konsumen sulit
untuk mengolah biji salak

Pembuatan kopi biji salak dengan variasi
waktu dan suhu berpengaruh terhadap tingkat
kesukaan aroma dan rasa

Gambar 2.2 Kerangka berpikir

Waktu dan suhu memiliki pengaruh
terhadap rasa dan aroma yang
dihasilkan pada kopi biji salak

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
12

I. Hipotesis
H0 :

Tidak ada perubahan rasa dan aroma antara tiga perlakuan

H1 :

Terdapat perbedaan rasa dan aroma antara tiga perlakuan
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah desain faktorial.
Faktor yang digunakan untuk penelitian ini yaitu waktu (menit) dan suhu ( o) yang
dipakai selama roasting. Penelitian ini menggunakan 3 variabel, yaitu:
1. Variabel Bebas

: Catatan waktu 10 menit, 20 menit, dan 30 menit. Catatan

suhu 100oC, 200oC, dan 300oC. Ulangan sebanyak 3 kali.
2. Variabel Terikat : Rasa dan Aroma
3. Variabel Kontrol : Biji Salak

B. Batasan Masalah
Dalam penelitian ini terdapat adanya batasan masalah yang meliputi:
1. Subyek penelitian

: Proses penyangraian menggunakan mesin
penyangraian.

2. Objek penelitian

: Biji Salak Pondoh dari Turi, Sleman, Yogyakarta.

3. Parameter penelitian : suhu, waktu penyangraian dengan menggunakan uji
kualitatif meliputi organoleptik (rasa dan aroma)
pada kopi biji salak.

13
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C. Alat dan Bahan
1. Alat
Alat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah stopwatch,
pemotong, timbangan, gelas beker, blender, sendok, ayakan, oven, wadah,
dan gelas.
2. Bahan
Bahan yang akan digunakan adalah biji salak pondoh yang sudah
dibersihkan atau sudah dipilih.

D. Cara Kerja
Penelitian pembuatan kopi biji salak dilakukan di Laboratorium Pendidikan
Biologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta pada bulan Juli 2019. Uji aroma
dan uji rasa dilakukan oleh peneliti dengan metode uji organoleptik.
1. Tahap persiapan
Tahap persiapan adalah tahapan untuk mempersiapkan alat dan memilih bahan
yang berkualitas, dengan memperhatikan dan menyeleksi sifat bahan yang
digunakan secara teliti, kemudian dilakukan penimbangan bahan. Tahapan
persiapan meliputi :
a. Persiapan alat
Persiapan alat adalah kegiatan mempersiapkan seluruh alat yang akan
digunakan pada proses pembuatan kopi biji salak. Peralatan yang digunakan
dalam proses pembuatan kopi biji salak adalah stopwatch, pemotong,
timbangan, gelas beker, blender, sendok, ayakan, oven, wadah, dan gelas.
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b. Persiapan bahan
Persiapan bahan merupakan rangkaian kegiatan mempersiapkan bahan yang
akan digunakan. Bahan yang digunakan adalah biji salak pondoh.
2. Tahap pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan membuat kopi biji salak dari
bahan dan alat yang sudah disiapkan. Pada tahapan pembuatan kopi biji salak,
bahan yang digunakan menyesuaikan pada tiap perlakuan dan pengulangan
dapat dilihat pada tabel 3.1 yang digunakan pada penelitian.
Tabel 3.1 Perlakuan pembuatan kopi biji salak

Perlakuan

P1

P2

P3

Biji salak pondoh

100 gr

100 gr

100 gr

Waktu

10 menit

20 menit

30 menit

Suhu

100o C

200o C

300o C

a. Persiapan biji salak
Untuk mendapatkan bubuk kopi biji salak perlu dilakukan langkah-langkah
sebagai berikut :
 3 kg buah salak segar yang telah disiapkan dikupas lalu dicuci,
kemudian dipotong-potong dan diambil bijinya. Setelah biji salak
terkumpul, bilas denga air bersih.
 Biji salak dibelah menjadi 4 potongan.
 Jemur biji salak selama kurang lebih 6-7 hari di bawah sinar matahari.
b. Pembuatan kopi biji salak
Pembuatan kopi biji salak merupakan tahapan akhir meliputi beberapa cara:
 Biji salak ditimbang 150 gram untuk setiap perlakuan.
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 Perlakuan pertama disangrai menggunakan oven dengan waktu 10 menit
dan suhu 100o C.
 Perlakuan kedua dengan waktu 20 menit dan suhu 200o C.
 Perlakuan ketiga dengan waktu 30 menit dan suhu 300o C.
 Biji salak pada setiap perlakuan dihancurkan dengan blender sampai
hancur, saring menggunakan ayakan agar mendapatkan bubuk kopi
yang halus.
3. Tahap uji
Pengujian penelitian merupakan tahap akhir setelah didapatkan hasil
pembuatan kopi biji salak. Kopi biji salak akan diuji dengan uji organolaptik
aroma dan rasa oleh panelis.
a. Panelis
Untuk melaksanakan penilaian sensori diperlukan panel. Dalam
penilaian suatu mutu atau analisis sifat-sifat sensorik suatu komoditi, panel
bertindak sebagai instrumen atau alat. Panel ini terdiri dari orang atau
kelompok yang bertugas menilai sifat atau mutu komoditi berdasarkan
kesan subjektif. Orang yang menjadi anggota panel disebut panelis.
Dalam penilaian organoleptik dikenal tujuh macam panel, yaitu panel
perseorangan, panel terbatas, panel terlatih, panel agak terlatih, panel
takterlatih, panel konsumen, dan panel anak-anak. Perbedaan ketujuh panel
tersebut didasarkan pada keahlian dalam melakukan penilaian organoleptik
(Syukri, 2009).
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Dalam penelitian ini, penguji menggunakan panel terbatas. Panel
terbatas terdiri dari 5 - 10 orang yang mempunyai kepekaan tinggi sehingga
bisa lebih dapat dihindari sedangkan untuk penelitian ini peneliti
menggunakan 10 orang panelis. Panelis ini mengenal dengan baik faktorfaktor dalam penilaian organoleptik dan dapat mengetahui cara pengolahan
dan pengaruh bahan baku terhadap hasil akhir. Keputusan diambil setelah
berdiskusi di antara anggota-anggotanya.
b. Uji rasa
Pengujian rasa, dilakukan sesuai prinsip bahwa analisis terhadap sampel
uji organoleptik dengan menggunakan indera perasa (lidah). Kopi biji salak
disajikan dalam bentuk minuman dengan penambahan air panas. Sampel
kopi biji salak dirasakan dengan lidah. Pengerjaan dilakukan 10 panelis
terlatih, dalam hal ini yang dimaksudkan yaitu panelis yang mengetahui
kriteria rasa pada minuman salah satunya kopi. Pengambilan data uji rasa
menggunakan Cupping Form.
c. Uji aroma
Pengujian aroma, dilakukan sesuai prinsip bahwa analisis terhadap
sampel uji organoleptik dengan menggunakan indera penciuman (hidung).
Kopi biji salak disajikan dalam gelas dengan penambahan air panas. Sampel
kopi biji salak dicium untuk mengetahui aroma. Pengerjaan dilakukan 10
panelis terlatih. Pengambilan data uji aroma menggunakan Cupping Form.
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Pada uji organoleptik terhadap aroma dan rasa ditentukan melalui skala
kualitas atau skor tingkat kesukaan panelis, menurut Specialty Coffee
Association :
Tabel 3.2 Quality Scale

GOOD

VERY GOOD

EXCELLENT

OUTSTANDING

6.00
6.25
6.50
6.75

7.00
7.25
7.50
7.75

8.00
8.25
8.50
8.75

9.00
9.25
9.50
9.75

E. Prosedur Uji Organoleptik
Tahap uji organoleptik disediakan 3 sampel kopi biji salak yang sudah
diseduh dan diletakkan di atas meja. Pada penelitian ini, uji organoleptik
dilakukan oleh 10 panelis terlatih. Air mineral disediakan untuk menetralkan
mulut, kemudian disediakan Cupping Form (kuesioner) dan panelis mengisi
kuesioner. Pengujian organoleptik ditinjau dari segi rasa dan aroma. Data
penilaian panelis diolah menggunakan Kruskal-Wallis menggunakan aplikasi
SPSS Statistika versi 21. Uji Kruskal-Wallis adalah uji nonparametric berbasis
peringkat yang tujuannya untuk menentukan adakah perbedaan signifikan
secara statistic antara dua variabel atau lebih kelompok variabel independen
pada variabel dependen yang berskala data numeric (interval/rasio) dan skala
ordinal (Irianto, 2004). Pada probilitasnya yaitu 0,05. Bila nilai Asymp.Sig <
0,05 maka secara signifikan terdapat perbedaan dari sampel segingga
disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima.
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Pengujian hipotesis dan pengambilan keputusan
a. Hipotesis
H0 :

Tidak ada perbedaan yang signifikan dari beberapa kelompok
perlakuan

H1 :

Ada perbedaan yang signifikan dari beberapa kelompok
perlakuan

b. Pengambilan keputusan statistik
Pengambilan keputusan dengan membandingkan hasil statistikya
1) Jika nilai Asymp.Sig > 0,05 maka H0 diterima. Artinya tidak ada
perbedaan yang signifikan dari perlakuan yang diberikan.
2) Jika nilai Asymp.Sig < 0,05 maka H0 ditolak. Artinya ada perbedaan
yang signifikan dari perlakuan yang diberikan.

F. Rancangan Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam pembelajaran
Hasil penelitian ini akan dimanfaatkan dalam pembelajaran Sekolah Menengah
Pertama (SMP Kelas VIII semester genap yakni pada materi Zat aditif, dan zat
adiktif-psikotropika). Penelitian ini diaplikasikan pada KD 3.7 Menjelaskan
berbagai zat aditif (alami dan buatan) dalam makanan dan minuman (segar dan
dalam kemasan), dan adiktif-psikotropika serta dampaknya terhadap kesehatan dan
KD 4.7 Menyajikan data, informasi, dan mengusulkan ide pemecahan masalah
untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan zat adiktif dalam makanan dan
minuman serta zat adiktif-psikotropika.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Uji Organoleptik
Uji organoleptik pada penelitian meliputi uji kesukaan aroma dan rasa kopi biji
salak. Hasil uji organoleptik yaitu:
1. Aroma
Parameter aroma yang diujikan adalah kesukaan penelis terhadap aroma
pada kopi biji salak. Rerata hasil uji organoleptik dari 10 panelis menunjukkan
nilai kesukaan berkisar antara 6,25-7,93. Rerata nilai kesukaan panelis dapat
dilihat pada tabel 4.1
Tabel 4.1 Data Hasil Setiap Perlakuan Terhadap Aroma

NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RERATA

P1
8
8,50
8,25
7
8,50
8
7
8
8
8
7,93

P2
7
7
7,50
6,50
6
6
6
7
7
7
6,7

20

P3
6
6,50
7
6
6
6
6
6
7
6
6,25
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Gambar 4.1 Rerata Kesukaan Panelis Terhadap Aroma

Keterangan :
P1
P2
P3

: Penyangraian 10 menit dan suhu 100oC
: Penyangraian 20 menit dan suhu 200oC
: Penyangraian 30 menit dan suhu 300oC

Rerata kesukaan panelis tertinggi terhadap aroma kopi biji salak terdapat
pada perlakuan 1 yakni 7,93 dengan penyangraian 10 menit dan suhu 100oC.
Pada sampel perlakuan 2 sebesar 6,7 dengan penyangraian 20 menit dan
suhu 200oC dan perlakuan 3 yakni sebesar 6,25 dengan penyangraian 30
menit dan suhu 300oC.
a. Nilai Uji Normalitas Parameter Aroma
Data setiap sampel yang dianalisis menggunakan statistik Kolmogorov
dengan hasil data yakni berdistribusi normal.
b. Nilai Uji Kruskal-Wallis Parameter Aroma
Data setiap sampel yang didapat dari uji organoleptik dianalisis
menggunakan Aplikasi SPSS versi 21 dengan Kruskal-Wallis.
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Tabel 4.2 Kruskal-Wallis Test

Parameter

Perlakuan

N

Mean Rank

P1

10

24,60

P2

10

13,50

P3

10

8,40

Total

30

AROMA

AROMA
Chi-Square

19,004

df
Asymp. Sig.

2
,000

Analisis data pada parameter aroma didapatkan hasil yakni 0,000 < 0,05.
Hasil tersebut menunjukkan Ho ditolak yang berarti terdapat perbedaan
signifikan pada parameter aroma.

2. Rasa
Aspek lain yang diuji pada tingkat kesukaan panelis yakni parameter
rasa. Parameter rasa yang diuji adalah kesukaan yang mempengaruhi kopi
biji salak. Tingkat kesukaan panelis terhadap rasa kopi biji salak berkisar
antara 6,3-6,98. Rerata kesukaan panelis terhadap rasa kopi biji salakdapat
dilihat pada tabel 4.3
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Tabel 4.3 Data Hasil Setiap Perlakuan Terhadap Rasa

NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

P1
7
7
7,25
6,50
8
7
6
7
7
7

P2
8
6,50
8
6,50
6
6
6
6
7
6

P3
6
6
7
6
6
7
6
6
7
6

RERATA

6,98

6,6

6,3

Gambar 4.2 Rerata Kesukaan Panelis Terhadap Rasa
Keterangan :
P1 : Penyangraian 10 menit dan suhu 100o C
P2 : Penyangraian 20 menit dan suhu 200o C
P3 : Penyangraian 30 menit dan suhu 300o C

Rerata kesukaan panelis dari ke 3 sampael, perlakuan 1 yang merupakan
rerata paling tinggi yakni 6,98 sedangkan yang paling rendah yakni berada
pada sampel perlakuan 3 sebesar 6,3. Pada sampel perlakuan 2 rerata
kesukaan panelis 6,6 lebih besar disbanding perlakuan 2. Pada ke 3 sampel
perlakuan jika dibandingkan, maka terdapat perbedaan dimana semakin
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tinggi waktu dan suhu penyangraian tingkat kesukaan rasa kopi biji salak
semakin menurun.
a. Nilai Uji Normalitas Parameter Rasa
Data setiap sampel yang dianalisis menggunakan statistik Kolmogorov
dengan hasil data yakni tidak berdistribusi normal.
b. Nilai Uji Kruskal-Walis Parameter Rasa
Data setiap sampel yang didapat dari uji organoleptik dianalisis
menggunakan Aplikasi SPSS versi 21 dengan Kruskal-Wallis. Analisis
data pada parameter rasa didapatkan hasil yakni0,036 > 0,05. Hasil
tersebut menunjukkan Ho diterima yang berarti tidak terdapat perbedaan
signifikan dari beberapa kelompok perlakuan pada parameter rasa.

B. Pembahasan
1. Aroma
Aroma adalah bau subjektif yang sangat sulit untuk diukur, karena setiap
individu memiliki kadar penciuman yang berbeda-beda. Aroma setiap bahan
pangan menentukan tingkat kesukaan individu terhadap makanan tersebut.
Suatu produk makanan akan mudah diterima oleh konsumen jika memiliki arma
khas dan menarik (Winarno, 2006). Pemanfaatan biji salak menjadi minuman
kopi merupakan solusi dalam pengolahan biji salak yang selama ini dianggap
sebagai limbah. Pembentukan aroma kopi karena adanya perlakuan panas. Biji
salak mempunya bau ciri khas buah salak, ditambah dengan proses pemanasan
atau penyangraian maka menimbulkan pembentukan aroma yang lebih spesifik.
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Aroma dan bau disebabkan oleh adanya senyawa-senyawa yang mudah
menguap. Terbentuknya aroma yang khas pada kopi disebabkan oleh kafeol dan
senyawa-senyawa komponen pembentuk aroma kopi lainnya.
Aroma kopi muncul akibat dari senyawa volatile yang tertangkap oleh indra
penciuman manusia. Senyawa volatile yang berpengaruh pada aroma kopi
sangria dibentuk dari reaksi Maillard, aroma khas pada kopi secara perlahan
akan muncul setelah biji salak disangrai didinginkan. Reaksi Maillard adalah
suatu reaksi kimia antara asam amino dengan gula pereduksi yang
menyebabkan makanan yang warnanya berubah menjadi cokelat mempunyai
aroma atau bau khas.

2. Rasa
Pada produk kopi biji salak dari biji salak tingkat kesukaan panelis terhadap
rasa bervariasi. Pada sampel perlakuan ke 3 kesukaan panelis terhadap kopi biji
salak rendah yakni 6,30. Penyebab rendahnya kesukaan panelis terhadap kopi
biji salak pada sampel perlakuan ke 3 dengan waktu 30 menit dan suhu 300oC,
disebabkan kopi biji salak memiliki rasa yang sangat pahit. Hal ini dapat terjadi
karena pengaruh dari proses lamanya penyangraian. Semakin lama
penyangraian maka kopi akan semakin hitam dan semakin sangat pahit.
Tingkat kesukaan panelis tertinggi terdapat sampel perlakuan 1 dengan
waktu 10 menit dan suhu 100oC, tingginya kesukaan panelis pada perlakuan 1
disebabkan oleh rasa kopi biji salak yang tidak terlalu pahit. Pada perlakuan 2
dengan waktu 20 menit dan suhu 200oC, tingkat kesukaan panelis berada di atas
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perlakuan 3 karena rasa kopi biji salak yang tidak terlalu pahit karena pada
proses penyangraian warna bji salak tidak hitam tapi memiliki warna coklat tua
sedangkan pada perlakuan 1 berwarna coklat muda.
Bitterness atau rasa pahit adalah ‘nyawa’ pada kopi yang tidak bisa dilepas
dari kopi itu sendiri. Tanpa rasa pahit kopi bukanlah kopi karena pahitnya
memberi keseimbangan pada acidity (asam) yang muncul pada rasa kopi.
Acidity atau dikenal dengan ‘asam’ membuat rasa kopi menjadi kompleks.

C. Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Tidak diketahui berapa suhu yang digunakan saat menjemur biji salak. Hal
tersebut terjadi karena peneliti hanya memfokuskan suhu pada saat
penyangraian, untuk penelitian selanjutnya peneliti perlu melakukan
pengukuran suhu pada saat menjemur biji salak.
2. Tidak dilakukan pengukuran kadar air biji salak setelah pengeringan.
Peneliti memperkirakan bahwa biji salak yang dijemur di bawah sinar
matahari telah kering dan tidak ada kandungan airnya itu terlihat pada biji
salak yang sudah keriput, untuk penelitian selanjutnya peneliti mengukur
kada air dengan metode yang seharusnya.
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BAB V
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN DALAM PEMBELAJARAN
Hasil penelitian Uji Organoleptik Kopi Biji Salak (Salacca Zalacca)
Dengan Varian Suhu Dan Waktu Pada Penyangraian, dapat digunakan sebagai
bahan pembelajaran serta referensi penunjang materi pembelajaran yang diadakan
disekolah. Materi yang berkenaan dengan penelitian ini adalah materi tentang zat
aditif dan zat adiktif –psikotropika untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas
VIII. Pada penelitian ini, peserta didik diharapkan memperoleh pengetahuan baru.
Kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran terkait penelitian menggunakan
kurikulum 2013. Untuk Silbus dan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
dapat dilihat pada halaman 39. Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD)
yang digunakan yakni :
A. Kompetensi Inti
KI 1

:Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya

KI 2

:Menghargai dan menghayati perilaku jujur, displin, tanggungjawab,
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam
dalam jangkauan pergaulan dan kerberadaannya.

KI 3

:Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural)
Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak
mata.
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KI 4

:Mencoba,

mengolah,

(menggunakan,

dan

mengurai,

menyaji

dalam

merangkai,

ranah

konkret

memodifikasi,

dan

membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung,
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari
disekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

B. Kompetensi Dasar
3.7 Mendeskripsikan zat aditif (alami dan buatan) dalam makanan dan
minuman (segar dan dalam kemasan), dan zat adiktif-psikotropika serta
pengaruhnya terhadap kesehatan.
4.7 Menyajikan data, informasi, dan mengusulkan ide pemecahan masalah
untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan zat adiktif dalam makanan
dan minuman seerta zat adiktif-psikotropika.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka diperoleh
kesimpulan sebagai berikut :
1. Variasi waktu dan suhu pada penyangraian berpengaruh terhadap
tingkat kesukaan aroma kopi biji salak.
2. Kopi biji salak yang paling disukai berada pada perlakuan 1 yakni
dengan waktu 10 menit dan suhu 100oC.

B. SARAN
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, adapun saran untuk
penelitian selanjutnya, yaitu :
1. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti diharapkan mencantumkan
gambar kopi biji salak yang telah diseduh di bab 4 untuk melihat
perbedaan setiap perlakuan.
2. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti diharapkan dapat menjelaskan
faktor yang membuat aroma kopi biji salak berbeda.

29
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Lampiran 1. Kuesioner Uji Organoleptik Cupping Form
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Lampiran 2. Anlisis Statistik Uji Kruskal-Walis
Analisis Statistik Menggunakan Uji Kruskal-Wallis Uji Organoleptik
Meliputi Aroma dan Rasa

1. Uji Kruskal-Walis Terhadap Aroma Kopi Biji Salak
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Predicted Value
N

30

Normal Parametersa,b

Most Extreme Differences

Mean

6.9583333

Std. Deviation

.69550589

Absolute

.219

Positive

.219

Negative

-.219

Kolmogorov-Smirnov Z

1.200

Asymp. Sig. (2-tailed)

.112

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Descriptives
AROMA
N

Mean

Std.

Std. Error

Deviation

95% Confidence Interval for

Minimum Maximum

Mean
Lower Bound

Upper Bound

P1

10

7.9250

.52770

.16687

7.5475

8.3025

7.00

8.50

P2

10

6.7000

.53748

.16997

6.3155

7.0845

6.00

7.50

P3

10

6.2500

.42492

.13437

5.9460

6.5540

6.00

7.00

Total

30

6.9583

.86623

.15815

6.6349

7.2818

6.00

8.50

Test of Homogeneity of Variances
AROMA
Levene Statistic
.459

df1

df2
2

Sig.
27

.637
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Kruskal-Wallis Test
Ranks
PERLAKUAN

N

Mean Rank

P1

10

24.60

P2

10

13.50

P3

10

8.40

Total

30

AROMA

Test Statisticsa,b
AROMA
Chi-Square

19.004

df
Asymp. Sig.
a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable:
PERLAKUAN

2
.000
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2. Uji Kruskal-Walis Terhadap Rasa Kopi Biji Salak
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Predicted Value
N

30

Normal Parametersa,b

Most Extreme Differences

Mean

6.6250000

Std. Deviation

.28027849

Absolute

.219

Positive

.219

Negative

-.219

Kolmogorov-Smirnov Z

1.200

Asymp. Sig. (2-tailed)

.112

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Descriptives
RASA
N

Mean

Std.

Std.

95% Confidence Interval for

Deviation

Error

Mean
Lower Bound

Upper Bound

Minimum Maximum

P1

10

6.9750

.50621

.16008

6.6129

7.3371

6.00

8.00

P2

10

6.6000

.80966

.25604

6.0208

7.1792

6.00

8.00

P3

10

6.3000

.48305

.15275

5.9544

6.6456

6.00

7.00

Total

30

6.6250

.65899

.12031

6.3789

6.8711

6.00

8.00

Test of Homogeneity of Variances
RASA
Levene Statistic
2.344

df1

df2
2

Sig.
27

.115
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Kruskal-Wallis Test

Ranks
PERLAKUAN

N

Mean Rank

P1

10

20.70

P2

10

14.45

P3

10

11.35

Total

30

RASA

Test Statisticsa,b
RASA
Chi-Square

6.648

df
Asymp. Sig.
a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable:
PERLAKUAN

2
.036
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Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian

DOKUMENTASI PENELITIAN

Persiapan bahan

Persiapan alat

Proses penyangraian

Proses penggilingan biji
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Proses penyaringan

Bubuk kopi biji salak perlakuan 1
(waktu 10 menit dan suhu 100oC)

Bubuk kopi biji salak perlakuan 2
(waktu 20 menit dan suhu 200oC)

Bubuk kopi biji salak perlakuan 3
(waktu 30 menit dan suhu 300oC)

Proses uji organoleptik oleh panelis
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Lampiran 5. Perangkat Pembelajaran
SILABUS
MATA PELAJARAN BIOLOGI
Satuan Pendidikan

: SMP

Program

: VIII

Semester

: II (Genap)

Alokasi Waktu

: 8 x 40 menit

Kompetensi Inti
KI.1

Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya

KI.2

Menghargai dan menghayati perilaku jujur, displin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri,
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan kerberadaannya.

KI.3

Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata.

KI.4

Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat)
dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
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Kopetensi Dasar
3.7 Mendeskripsikan
zat aditif (alami
dan buatan) dalam
makanan dan
minuman (segar

 Pengertian zat aditif

Kegiatan
Pembelajaran
Mengamati

Tes tertulis

 Macam-macam zat

 Mengkasi referensi

 Ulangan

Materi Pokok

aditif
 Batas penggunaan
zat aditif

tentang zat aditif

Peneliaian

Harian

Alokasi
Waktu
8 × 40
menit

Sumber
Belajar
 Buku IPA
BIOLOGI
 Lembar

dan zat adiktif-

Observasi

Kerja

psikotropika

 Sikap saat

Peserta

dan dalam

 Psikotropika

Menanya

mengikuti

Didik

kemasan), dan zat

 Zat aditif

 Apa yang dimaksud

pelajaran

 Gambar

adiktif-

 Menghindarkan diri

dengan zat aditif

di kelas

 PPT

psikotropika serta

dari pengaruh zat

pengaruhnya

aditif dan

terhadap

psikotropika

kesehatan.

 Sebutkan macammacam zat aditif
 Bagaimana sifat zat
aditif yang
merugikan dan cara
mananggulanginya
 Apa yang dimaksud
dengan zat adiktifpsikotropika
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 Bagaimana efek
samping dari zat
adiktif dan
psikotropika
Mengumpulkan Data
 Mendiskusikan
referensi tentang zat
aditif dan zat
adiktif-psikotropika
 Mendiskusikan
tentang bagaimana
sifat zat aditif yang
merugikan dan
bagaimana efek
samping dari zat
adiktif-psikotropika
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 Melakukan
pengamatan
pewarna sintetik
Mengasosiasi
 Membuat
kesimpulan tentang
zat aditif dan
adiktif-psikotropika
 Membuat
kesimpulan hasil
diskusi tentang
dampak zat adiktifpsikotropika
4.7 Menyajikan data,
informasi, dan

Mengkomunikasi
 Mempresentasikan

mengusulkan ide

hasil diskusi tentang

pemecahan

zat aditif dan zat

masalah untuk

adiktif-psikotropika
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menghindari

 Menyampaikan

terjadinya

secara garis besar

penyalahgunaan zat

tentang laporan

adiktif dalam

mengenai

makanan dan

pengamatan

minuman serta zat

pewarna sintetik

adiktifpsikotropika.

 Memaparkan
tentang dampak zat
adiktif-psikotropika
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Lampiran 5.a. Rencana Pelakasanaan Pembelajaran
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Satuan Pendidikan

: SMP

Program

: VIII

Semester

: II (Genap)

Alokasi Waktu

: 8 x 40 menit

A. Kompetensi Inti
KI.1

Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya

KI.2

Menghargai dan menghayati perilaku jujur, displin, tanggungjawab,
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri,

dalam

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam
jangkauan pergaulan dan kerberadaannya.
KI.3

Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural)
Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata.

KI.4

Mencoba,

mengolah,

dan

menyaji

dalam

ranah

konkret

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat)
dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar,
dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah dan sumber
lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian
No

Kompetensi Dasar

1

3.7 Mendeskripsikan zat aditif

Indikator
3.7.1

Menyebutkan contoh bahan

(alami dan buatan) dalam

zat aditif dan adiktif pada

makanan dan minuman

makanan

(segar dan dalam

3.7.2

Mengidentifikasi fungsi

kemasan), dan zat adiktif-

penggunaan bahan aditif

psikotropika serta

dan adiktif pada makanan

pengaruhnya terhadap

3.7.4

kesehatan.

Menyebutkan pengaruh
penggunaan psikotropika
terhadap kesehatan

3.7.4

Melakukan uji
organoleptik kesukaan
aroma dan rasa pada kopi
biji salak sebagai bentuk
pemanfaatan bahan alami
zat aditif

2

4.7 Menyajikan data,

4.7.1

Menyajikan informasi jenis-

informasi, dan

jenis bahan aditif yang

mengusulkan ide

dipakai pada suatu produk

pemecahan masalah untuk

makanan

menghindari terjadinya

4.7.2

Mempresentasikan hasil

penyalahgunaan zat adiktif

diskusi kelompok tentang

dalam makanan dan

solusi penyalahgunaan zat

minuman serta zat adiktif-

adiktif dalam makanan dan

psikotropika.

minuman serta zat adiktifpsikotropika.
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C. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan scientific, model
pembelajaran Discovering Learning dan Problem Based Learning (PBL),
dengan metode diskusi, studi literatur, presentasi dan tanya jawab peserta didik
mampu menyebutkan contoh bahan aditif dan adiktif pada makanan dan
minuman, mengidentifikasi fungsi penggunaan bahan aditif dan adiktif pada
makanan dan minuman, menyebutkan pengaruh penggunaan psikotropika
terhadap kesehatan, Melakukan uji organoleptik kesukaan aroma dan rasa pada
kopi biji salak sebagai bentuk pemanfaatan bahan alami zat aditif, menyajikan
informasi jenis-jenis bahan aditif yang dipakai pada suatu produk makanan,
mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang solusi penyalahgunaan zat
adiktif dalam makanan dan minuman serta zat adiktif-psikotropika serta
menunjukan sikap kerja sama, teliti dan jujur selama proses pembelajaran.
D. Materi Pembelajaran
Materi Pokok

: Zat Aditif dan Zat Adiktif-Psikotropika

Faktual

: Dampak penggunaan zat aditif dan adiktif-psikotropika

Konseptual

: Pengertian zat aditif dan zat adiktif-psikotropika

Prosedural

: Uji organoleptik kopi biji salak

Metakognitif

: Ide inovatif pemecahan masalah narkotika

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran
Pendekatan

: Saintifik

Metode Pembelajaran

: Diskusi, studi literatur, presentasi dan tanyajawab

Model Pembelajaran

: Pembelajaran Penemuan, Pembelajaran Berbasis
Masalah

F. Media, Alat, dan Bahan
Media

: Power point, White board

Alat/bahan

: Laptop, Viewer, Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

G. Sumber Belajar
Zubidah, Siti, Dkk. 2017. Ilmu Pengetahuan Alam SMP/MTs Kelas VIII
Semester 1. Jakarta : KemenDikbud
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H. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan I (3 × 40 menit)
Tahapan Kegiatan

Deskripsi

Pendahuluan

Guru mengucapkan salam, mengecek

Alokasi
Waktu
15 menit

kehadiran peserta didik, dan kesiapan
peserta didik mengikuti pembelajaran.
Apersepsi

Guru mengajukan pertanyaan.
1. Apakah kalian suka minum
coca cola?
2.

Apakah bahan pewarna dan
pengawet pada coca cola itu
baik?

Motivasi

Guru menampilkan gambar jenis-jenis
makanan dan minuman yang
mengandung bahan kimia melalui
power point.

Orientasi

1. Guru menyampaikan materi
pokok apa yang akan
dipelajari dan menjelaskan
tujuan pembelajaran yang
akan dicapai
2. Guru membagi peserta didik
dalam beberapa kelompok
yang terdiri 4-5
90 menit

Kegiatan Inti
Mengamati

1. Peserta didik diminta untuk
mengamati 2 jenis makanan
yang mengandung zat aditif.
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2. Guru membagikan LKPD dan
menjelaskan kepada peserta
didik.
Menanya

Guru memberikan kesempatan kepada
peserta didik jika ada yang tidak
dimengerti dalam menjawab LKPD
yang diberikan.

Mengumpulkan

1. Peserta didik diminta untuk
melakukan kegiatan

Data

pengamatan pewarna alami
dan sintetik
2. Peserta didik melakukan
pengamatan pewarna makanan
seperti pada LKPD
3.

Peserta didik diberikan
kesempatan untuk mengkaji
pustaka dalam menyelesaikan
LKPD pewarna pada makanan

Menalar

Peserta didik mengolah informasi
yang diperoleh dan mengisi LKPD
kegiatan pengamatan pewarna pada
makanan.

Mengkomunikasikan Masing-masing kelompok menyajikan
hasil pengamatan yang telah
dilakukan, dan kelompok lain diberi
kesempatan untuk menanggapi serta
memberikan masukan atau saran
kepada kelompok yang presentasi.
15 menit

Penutup
Apresiasi

Sebagai bentuk apresiasi terhadap
kelompok yang presentasi, guru
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bersama dengan peserta didik
bertepuk tangan karena
menyampaikan hasil diskusi
kelompok.
Merangkum

Peserta didik diminta menyimpulkan
dan merangkum pembelajaran yang
berlangsung.

Evaluasi

Untuk mengukur pemahaman peserta
didik guru memberikan tes lisan
terkait materi.

Refleksi

Guru menanyakan perasaan peserta
didik dan manfaat yang didapat dalam
mengikuti pembelajaran kegiatan
pengamatan pewarna pada
makanan/minuman.

Tindak Lanjut

Guru memberikan arahan berupa
persiapan peserta didik dalam
pertemuan berikutnya :
1. Mempelajari jenis-jenis zat
aditif pada makanan dan
minuman.
2. Masing-masing kelompok
membawa panduan uji
organoleptik.
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Pertemuan II (2 × 40 menit)
Tahapan Kegiatan

Deskripsi

Pendahuluan

Guru mengucapkan salam, mengecek

Alokasi
Waktu
15 menit

kehadiran peserta didik, dan kesiapan
peserta didik mengikuti pembelajaran.
Apersepsi

Guru mengajukan pertanyaan.
1. Bagaimana dengan tugas yang
diberikan kemarin? Apakah
kalian sudah mempelajari?
2. Menurut kalian apa saja
bahan-bahan aditif yang
terdapat dalam makanan?
3. Apakah kalian sudah
membawa panduan uji
organoleptik?

Motivasi

Guru menampilkan gambar contoh
jenis-jenis zat aditif pada makanan
melalui power point.

Orientasi

1. Guru menyampaikan materi
pokok apa yang akan
dipelajari dan menjelaskan
tujuan pembelajaran yang
akan dicapai
2. Guru membagi peserta didik
dalam beberapa kelompok
yang terdiri 4-5 peserta didik.

Kegiatan Inti

Sebelum melakukan kegiatan belajar
guru membagikan 1 gelas kopi biji

50 menit

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
51

salak pada tiap kelompok untuk
diamati
Mengamati

1. Guru menjelaskan LKPD yang
dibagikan kepada peserta
didik.
2.

Peserta didik diminta untuk
mengamati kopi biji salak.

3. Peserta didik melakukan
kegiatan uji organoleptik.
Menanya

Guru membagikan LKPD dan
menjelaskan kepada peserta didik.
Guru memberikan kesempatan kepada
peserta didik jika ada yang tidak
dimengerti dalam menjawab LKPD
yang diberikan.

Mengumpulkan
Data

1. Peserta didik secara
berkelompok dipersilahkan
untuk melakukan uji kesukaan
aroma dan rasa kopi.
2. Peserta didik diajak diskusi
mencari jawaban pertanyaan
dalam LKPD.

Menalar

Peserta didik mengolah informasi
yang diperoleh dan mengisi LKPD
kegiatan penggunaan zat aditif pada
makanan dan minuman.

Mengkomunikasikan Masing-masing kelompok menyajikan
hasil pengamatan yang telah
dilakukan, dan kelompok lain diberi
kesempatan untuk menanggapi serta
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memberikan masukan atau saran
kepada kelompok yang presentasi.
15 menit

Penutup
Apresiasi

Sebagai bentuk apresiasi terhadap
kelompok yang presentasi, guru
bersama dengan peserta didik
bertepuk tangan karena
menyampaikan hasil diskusi
kelompok.

Merangkum

Peserta didik diminta menyimpulkan
dan merangkum pembelajaran yang
berlangsung.

Evaluasi

Untuk mengukur pemahaman peserta
didik guru memberikan tes lisan
terkait materi.

Refleksi

Guru menanyakan perasaan peserta
didik dan manfaat yang didapat dalam
mengikuti pembelajaran kegiatan

Tindak Lanjut

pengamatan uji organoleptik.
Guru memberikan arahan berupa
persiapan peserta didik dalam
pertemuan berikutnya :
1. Guru menugaskan peserta
didik untuk mempelajari
materi zat adiktifpsikotropika dan
dampaknya bagi
kesehatan.
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Pertemuan III (3 × 40 menit)
Tahapan Kegiatan

Deskripsi

Pendahuluan

Guru mengucapkan salam, mengecek

Alokasi
Waktu
15 menit

kehadiran peserta didik, dan kesiapan
peserta didik mengikuti
Apersepsi

pembelajaran.
Guru mengajukan pertanyaan.
1. Apakah kalian pernah melihat
atau mengalami sendiri ketika
ada asap rokok kalian merasa
pusing atau batuk-batuk?
2. Kenapa hal tersebut bisa

Motivasi

terjadi?
Guru menampilkan gambar contoh
jenis-jenis zat aditif pada makanan

Orientasi

melalui power point.
1. Guru menyampaikan materi
pokok apa yang akan
dipelajari dan menjelaskan
tujuan pembelajaran yang
akan dicapai.
2. Guru membagi peserta didik
dalam beberapa kelompok
yang terdiri 4-5 peserta didik.
90 menit

Kegiatan Inti
Pernyataan/Orientasi Peserta didik diminta untuk
Masalah

mengamati video yang diputarkan
guru berisi tentang penggunaan zat
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adiktif-psikotropika dan dampaknya
bagi kesehatan.
Berpikir Kritis

Peserta didik diminta untuk
mengamati dan menalar perbedaan
zat adiktif dan psikotropika.

Hipotesis

1.

Peserta didik dibiarkan untuk
berdiskusi tentang zat adiktifpsikotropika

2. LKPD dibagikan oleh guru
dan dijelaskan
Menanya

Guru memberikan kesempatan
kepada peserta didik jika ada yang
tidak dimengerti dalam menjawab
LKPD yang diberikan.

Pengujian

Peserta didik secara berkelompok
dipersilahkan untuk mengkaji pustaka
untuk mengetahui perbedaan zat
adiktif-psikotropika serta
dampaknya(Collaboration)

Kesimpulan

 Setelah mengisi jawaban
pertanyaan LKPD kemudian
membuat kesimpulan, setiap
kelompok mempresentasikan
kedepan kelas (comunicative).
 Diberikan kesempatan kepada
kelompok lain untuk
menanggapi hasil presentasi.

Klarifikasi

 Guru mengklarifikasi semua
hasil diskusi apabila masih
ada jawaban yang masih

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
55

kurang tepat dan memberikan
penguatan kepada peserta
didik.
 Peserta didik diberi
kesempatan bertanya jika
masih ada yang belum
dipahami.
15 menit

Penutup
Apresiasi

Sebagai bentuk apresiasi terhadap
kelompok yang presentasi, guru
bersama dengan peserta didik
bertepuk tangan karena
menyampaikan hasil diskusi
kelompok.

Merangkum

Peserta didik diminta menyimpulkan
dan merangkum pembelajaran yang
berlangsung.

Evaluasi

Untuk mengukur pemahaman peserta
didik guru memberikan tes lisan
terkait materi.

Refleksi

Guru menanyakan perasaan peserta
didik dan manfaat yang didapat
dalam mengikuti pembelajaran zat
adiktif-psikotropika.

Tindak Lanjut

Guru memberikan arahan berupa
persiapan peserta didik dalam
pertemuan berikutnya :
1. Guru menugaskan peserta
didik untuk mempelajari
materi zat aditif, zat adiktif-
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psikotropika dan dampaknya
bagi kesehatan yang talah
dipelajari sebelumya.
Pertemuan berikutnya
ulangan harian.

I. Penilaian Hasil Belajar
No.

Aspek

Teknik

Instrument

1.

Sika

Observasi

Lembar observasi

2.

Pengetahuan

Tes tertulis

3.

Keterampilan

Observasi

Test objektif pilihan ganda dan
uraian
Lembar observasi

J. Lampiran
1. LKPD
2. Bahan belajar
3. Instrumen penilaian

Mengetahui

Kepala Sekolah

Penulis

Brayton Kole Paliling
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Lampiran 5.b. Lembar Kerja Peserta Didik
Lembar Kerja Peserta Didik I
(LKPD)
Pewarna Alami dan Sintetik
Nama kelompok :
1. ……………….
2. ……………….

3. ……………….
4. ……………….

A. Tujuan
Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan macam-macam zat aditif alami
dan buatan.
B. Alat dan Bahan
1. Alat
 Panci
 Alat pembakar
 Korek api
2. Bahan
 Benang wol putih sepanjang 100 cm
 Larutan cuka dapur secukupnya
 Larutan daun suji secukupnya
 Larutan pewarna makanan sintetik secukupnya
C. Cara Kerja
1. Siapkan dua buah helai benang wol putih 30-40 cm, larutan cuka dapur,
larutan daun suji, pewarna makanan sintetik dan panci untuk merebus.
2. Rebuslah benang wol masing-masing didalam larutan ekstrak daun suji dan
larutan pewarna makanan sintetik.
3. Masukan 1 ml larutan asam cuka dapur ke dalam rebusan.
4. Setelah 10 menit, keluarkan benang dari rebusan.
5. Cucilah benang rebusan dengan air beberapa kali hingga air cucian jernih
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D. Tabel Pengamatan

No.

Aspel

1.

Ekstrak daun suji

2.

Pewarna makanan sintetik

Warna benang

Warna benang

setelah direbus

setelah direbus

dan belum dicuci

dan sudah dicuci

Pertanyaan
1. Apa yang disebut dengan pewarna sintetik?
2. Apa yang dimaksud dengan pewarna alami?
3. Berdasarkan percobaan di atas, apa yang dapat kamu simpulkan?

Jawaban
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Lembar Kerja Peserta Didik II
(LKPD)
Bahan Aditif Pada Minuman
Nama kelompok :
1. ……………….
2. ……………….

3. ……………….
4. ……………….

A. Tujuan
Siswa mampu mendeskripsikan fungsi bahan aditif alami dan buatan yang
terdapat dalam minuman segar maupun kemasan.
B. Alat dan Bahan
 Kopi biji salak
 Alat tulis
C. Cara Kerja
1. Siapkan alat dan bahan
2. Lakukan uji kesukaan aroma dan rasa kopi biji salak
Uji aroma
a) Ambillah sampel kopi biji salak yang telah disediakan.
b) Hiruplah aroma sampel menggunakan indera penciuman yaitu hidung.
c) Selanjutnya berilah skor kesukaan terhadap aroma kopi biji salak pada
masing-masing perlakuan.
Uji rasa
a) Sebelum mengecap/meminum sampel berkumurlah terlebih dahulu
agar indera perasa menjadi netral.
b) Ambillah sampel kopi biji salak kemudian kecap/minum menggunakan
indera perasa, yaitu lidah.
c) Berilah skor kesukaan terhadap rasa dari masing-masing perlakuan.
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Lembar Uji Organoleptik
Penilaian dilakukan dengan memberi skor pada kolom yang telah disediakan
Kode Sampel
5

Aroma
4
3 2

1

5

Rasa
4 3 2

1

Total
skor

Ratarata

A
B
C
Keterangan :
5

: Sangat suka

4

: Suka

3

: Kurang suka

2

: Tidak suka

1

: Sangat tidak suka

1. Jelaskan fungsi zat aditif yang terdapat dalam kopi biji salak yang anda
konsumsi?
Jawaban
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Lembar Kerja Peserta Didik III
(LKPD)
Zat Adiktif-psikotropika
Nama kelompok :
1. ……………….
2. ……………….

3. ……………….
4. ……………….

A. Tujuan
Peserta didik diharapkan mampu membedakan zat yang termasuk
golongan zat adiktif atau psikotropika.
B. Alat dan Bahan
 Video zat adiktif-psikotropika
 Internet
 Buku-buku referensi
 Alat tulis
C. Cara Kerja
1. Amatilah video yang diputar oleh guru tentang zat aditif-psikotropika
2. Bacalah buku-buku referensi atau situs internet yang berkaitan dengan
zat adiktif-psikotropika
3. Tulislah hasil bacaanmu pada tabel dibawah ini!
D. Tabel Pengamatan
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Zat yang termasuk
golongan zat adiktif

Zat yang termasuk
golongan psikotropika

Keterangan
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Pertanyaan Diskusi
1. Apa yang dimaksud dengan zat adiktif?
2. Mengapa rokok termasuk golongan zat adiktif?
3. Tuliskan 4 zat berbahaya yang terdapat didalam rokok?
4. Mengapa rokok dapat menyebabkan kanker?
5. Apa yang dimaksud dengan zat psikotropika?
6. Ekstasi termasuk psikotropika golongan stimulan, bagaiman cara kerja
ekstasi di dalam tubuh?
7. Apa saja dampak negatif dari mengonsumsi zat adiktif dan psikotropika
bagi kehidupan masyarakat?
8. Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan ini?

Jawaban
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Lampiran 5.c. Instrument Penilaian
Instrumen Aspek Afektif (Sikap)
Indikator :
2.1.1. Menunjukan perilaku teliti dalam melakukan pengmatan
2.1.2. Menunjukan perilaku jujur dalam melaporkan hasil
pengamatan
2.1.3. Menunjukan perilaku kerjasama saat mengerjakan tugas
Mata Pelajaran

: IPA

Kelas

: VIII

No.

Aspek Yang Dinilai

3

1.

Rasa ingin tahu

2.

Ketelitian dalam melakukan kerja individu

3.

Ketelitian dan kehati-hatian dalam kerja
kelompok
Ketentuan dan tanggung jawab dalam
bekerja secara individu maupun kelompok
Keterampilan saat beomunikasi dalam
diskusi kelompok

4.
5.

2

Rubrik Penilaian Sikap
No.

Aspek Yang Dinilai
Menunjukan rasa

Rubrik
3

ingin tahu

tahu, antusias, aktif
2

1.

jika menunjukan rasa ingin

jika hanya 2 idikator yang
terpenuhi
jika hanya 1 indikator yang
terpenuhi

Ketelitian dalam

2.

3

jika melakukan pekerjaan

melakukan kerja

sesuai prosedur, hati-hati

individu

dalam bekerja, hasil tepat
2

jika hanya 2 indikator yang
terpenuhi

1
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1

jika hanya 1 indikator yang
terpenuhi

Ketelitian dan

3

jika melakukan kerja dengan

kehati-hatian dalam

hati-hati secara bersama

kerja kelompok

dengan kelompok dengan hasil
yang tepat

3.

2

jika hanya 2 indikator yang
nampak

1

jika hanya 1 indikator yang
nampak

Ketekunan dan

4.

3

jika tekun dalam menjalankan

tanggung jawab

tugas, mendapatkan hasil

dalam bekerja secara

terbaik dan tepat waktu

individu maupun

2

kelompok

jika hanya 2 indikator yang
nampak

1

jika hanya 1 indikator yang
nampak

Keterampilan saat

5.

3

jika aktif bertanya, aktif

berkomunikasi

berpendapat dan menghargai

dalam diskusi

pendapat orang lain

kelompok

2

jika hanya 2 indikator yang
terpenuhi

1

jika hanya 1 indikator yang
terpenuhi
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Lembar Penilaian Afektif (Sikap)
No.

Aspek Yang Dinilai

Nama Siswa

1

2

3

Jumlah
Skor

1.
2.
3.
4.
5.
Dst.

Kriteria Penilaian :
A. 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚

B. Ketentuan predikat nilai sikap :
Predikat

Nilai

A (Sangat Baik)

80 – 100

B (Baik)

70 – 79

C (Cukup)

60 – 69

D (Sangat Kurang)

< 60

× 100

Nilai
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Instrument Penilaian Aspek Psikomotor
Tingkat
No.

Kemampuan

Aspek Yang Dinilai
1

1.

Kerjasama kelompok

2.

Keberanian berpendapat

3.

Menjawab pertanyaan yang

2

3

4

diajukan
Jumlah
Keterangan :

1 = Kurang

3 = Baik

2 = Cukup

4 = Baik Sekali

Rubrik Penilaian Aspek Psikomotor
No.
1.

Aspek Yang
Dinilai
Kerjasama

Skor
4

kelompok

Deskripsi
Mempresentasikan hasil
diskusi tepat dari sumber
terpercaya, mampu
menyampaikan materi
presentasi dengan baik, mampu
menjawab pertanyaan dengan
benar, dan dapat
mengemukakan pendapat
secara logis.

3

Jika hanya 3 indikator yang
terpenuhi.

2

Jika hanya 2 indikator yang
terpenuhi.

1

Jika hanya 1 indikator yang
terpenuhi.
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2.

Keberanian

4

berpendapat

Mengemukakan pendapat
terkait materi presentasi secara
logis, tanpa melihat teks
terkait, mampu
mengembangkan materi
presentasi dengan baik dan
suara ketika mengemukakan
pendapat terdengar lantang dan
jelas.

3

Jika hanya 3 indikator yang
terpenuhi.

2

Jika hanya 2 indikator yang
terpenuhi.

1

Jika hanya 1 indikator yang
terpenuhi.

3.

Menjawab

4

Menjawab pertanyaan dengan

pertanyaan

benar, tanpa melihat teks

yang

terkait, menggunakan logika

diajukan

yang tepat, dan penusunan
kata-kata yang digunakan
mudah dimengerti.
3

Jika hanya 3 indikator yang
terpenuhi.

2

Jika hanya 2 indikator yang
terpenuhi.

1

Jika hanya 1 indikator yang
terpenuhi.
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Lembar Penilaian Observasi Presentasi
No.

Aspek Yang Dinilai

Nama Siswa

1

2

3

Jumlah
Skor

1.
2.
3.
4.
5.
Dst.

Kriteria Penilaian :
A. 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚

B. Ketentuan predikat nilai sikap :
Predikat

Nilai

A (Sangat Baik)

80 – 100

B (Baik)

70 – 79

C (Cukup)

60 – 69

D (Sangat Kurang)

< 60

× 100

Nilai
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Instrumen Penilaian Aspek Kognitif
Satuan Pendidikan

: SMP

Kelas/Semester

: VIII/2

Jumlah Soal

: Pilihan Ganda (10), Uraian (5)

Alokasi Waktu

: 2x 40 menit

Kompetensi Dasar
3.7

Menjelaskan berbagai zat aditif (alami dan buatan) dalam makanan dan
minuman (segar dan dalam kemasan), dan adiktif-psikotropika serta
dampaknya terhadap kesehatan.
Kisi-kisi Soal Ulangan Harian
Soal
Indikator

3.7.1

C

C

C

C

C

C

1

2

3

4

5

6

√

Menyebutkan
contoh bahan

√
√

aditif pada

No.

Kunci

Bentuk

Soal

Jawaban

Soal

1

C

PG

2

A

PG

1

Terlampir

Easy

makanan

3.7.2 Mengidentifikasi

√

1

Terlampir

Easy

fungsi

√

4

D

PG

penggunaan

√

6

B

PG

√

2

Terlampir

Easy

√

3

C

PG

3

Terlampir

Easy

7

C

PG

4

Terlampir

Easy

bahan aditif
dalam makanan
3.7.3 Mendiskusikan
solusi pengganti
bahan aditif
√

3.7.4 Menjelaskan
macam dan efek
penggunaan
bahan adiktif
bagi kesehatan

√
√
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3.7.5 Mengemukakan

√

5

C

PG

pengaruh

√

8

D

PG

psikotropika

√

9

B

PG

terhadap

√

10

A

PG

kesehatan

Rubrik Penilaian Aspek Kognitif
A. Pilihan Ganda
Nomor Soal

Skor Soal

1-10

1

Jumlah skor maksimal

10

B. Uraian
No.

Soal

Keterangan

1.

Jelaskan pengertian zat aditif,

Jika jawaban tepat dan

berapa macam zat aditif?

sempurna

Berikan contohnya!

Jika jawaban tidak tepat,
tetapi banyak benar

2.

Skor
Soal
3

2

Jika jawaban banyak salah

1

Jika tidak menjawab

0

Kelompokkan zat-zat kimia

Jika jawaban tepat dan

beriukut ini ke dalam bahan

sempurna

pengawet, pewarna, pemanis,

Jika jawaban tidak tepat,

dan penyedap ras

tetapi banyak benar

a. Monosodium glutamate

Jika jawaban banyak salah

b. Natrium benzoate

Jika tidak menjawab

3

2
1

c. Siklamat
d. Kunyit
e. Asam cuka

0
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f. Gula pasir
g. Tartazin
h. Brilliant blue
3.

4.

Jelaskan mengapa kita lebih

Jika jawaban tepat dan

aman menggunakan pemanis

sempurna

alami dibandingkan pemanis

Jika jawaban tidak tepat,

sintetik?

tetapi banyak benar

1

Jika tidak menjawab

0

Jelaskan apa yang dimaksud

Jika jawaban tepat dan

dengan zat adiktif? Berikan

sempurna

contohnya!

Jika jawaban tidak tepat,

3

2

Jika jawaban banyak salah

1

Jika tidak menjawab

0

Tuliskan 4 dampak merokok

Jika jawaban tepat dan

terhadap sistem pernafasan!

sempurna
Jika jawaban tidak tepat,
tetapi banyak benar

3

2

Jika jawaban banyak salah

1

Jika tidak menjawab

0

Jumlah Skor Maksimal

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =

2

Jika jawaban banyak salah

tetapi banyak benar

5.

3

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
× 100
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
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Soal
A. Pilihan Ganda
Pilihan satu jawaban yang tepat!
1. Zat berikut yang digunakan sebagai penyedap rasa adalah....
a. BHT
b. BHA
c. MSG
d. Beta karoten
2. Beberapa zat yang ditambahkan pada makanan untuk keperluan
tertentu dinamakan....
a. Zat aditif
b. Zat adiktif
c. Zat adiksi
d. Zat adopsi
3. Pewarna yang paling aman digunakan dalam makanan adalah....
a. Amarant
b. Tartrazin
c. Daun suji
d. Rhodamin B
4. Pengawet makanan yang paling aman digunakan bagi kesehatan
adalah....
a. Tartazin
b. Natrium nitrit
c. Cuka
d. Aspartam
5. Dampak negatif dari zat psikotropika seperti sabu-sabu pada
penggunaannya secara overdosis adalah.....
a. Menjadi hiperaktif
b. Suhu tubuh rendah
c. Tekanan darah menurun
d. Kerja jantung menjadi teratur
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6. Zat-zat dibawah ini merupakan zat aditif pada makanan :
1. Sakarin
2. Asam benzoat
3. Beta karoten
4. Natrium propianat
5. Natrium nitrat
Zat yang berfungsi sebagai pengawet makanan adalah......
a. 1, 2 dan 4
b. 2, 4 dan 5
c. 2, 3 dan 4
d. 3, 4 dan 5
7. Antara zat – zat berikut yang bukan merupakan zat racun dalam rokok
adalah....
a. Tar
b. Nikotin
c. Karbon monoksida
d. Kafein
8. Obat-obatan berikut dapat memengaruhi pikiran manusia kecuali...
a. Antibiotik
b. Stimulan
c. Halusinogen
d. Depresan
9. Pengaruh psikis/kejiawaan zat narkotika jenis ekstasi dosis tinggi
terhadap tubuh adalah...
a. Pandangan mata kabur, jalan sempoyongan
b. Halusinasi, perasaan gembira dan melayang
c. Hilang nafsu makan, banyak berkeringat
d. Rasa haus dan tenggorokan terasa kering
10. Ciri-ciri korban ketergantungan narkotika :
1. Merasa rileks
2. Pupil mata menyempit
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3. Tekanan darah meningkat
4. Denyut urat nadi melambat
5. Menimbulkan rasa gembira berlebihan
Di antara ciri-ciri di atas, yang merupakan ciri pengguna heroin
adalah....
a. 2, 4 dan 5
b. 1, 2 dan 3
c. 2, 3 dan 4
d. 4, 5 dan 1
B. Uraian
Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!
1. Jelaskan pengertian zat aditif, berapa macam zat aditif? Berikan
contohnya!
2. Kelompokkan zat-zat kimia beriukut ini ke dalam bahan pengawet,
pewarna, pemanis, dan penyedap ras
a. Monosodium glutamate
b. Natrium benzoate
c. Siklamat
d. Kunyit
e. Asam cuka
f. Gula pasir
g. Tartazin
h. Brilliant blue
3. Jelaskan mengapa kita lebih aman menggunakan pemanis alami
dibandingkan pemanis sintetik?
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan zat adiktif? Berikan contohnya!
5. Tuliskan 4 dampak merokok terhadap sistem pernafasan!

