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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

Indonesia merupakan bagian dari Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sejak 1 

Januari  2016. Negara-negara ASEAN bekerja sama memberlakukan sistem perdagangan 

bebas. Hal ini mengakibatkan persaingan usaha akan semakin ketat walaupun 

kesempatan lebih luas. Dalam menghadapi MEA tersebut sangat penting bagi Indonesia 

membangun sumber daya manusia (SDM) yang mampu bersaing serta memiliki soft skills 

dan hard skills yang baik. Dunia pendidikan Indonesia harus mampu mempersiapkan 

SDM yang terampil, peka dan kritis dalam menghadapi tantangan maupun perubahan-

perubahan yang akan terjadi di berbagai aspek kehidupan. 

Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa, 

namun lebih utama untuk menghasilkan generasi muda yang memiliki kemampuan 

menjadi agent of change, berkarakter dan berbudaya. Sejalan dengan kemajuan dalam 

berbagai bidang sebagai hasil pembangunan, bidang pendidikan pun mengalami banyak 

perkembangan. Dalam perkembangan pendidikan di Indonesia dimana orientasi tentang 

hasil belajar hanya berpusat pada aspek kognitif lambat laun sudah mulai ditinggalkan. 

Dalam kurikulum terbaru yang diterapkan, ranah afektif menjadi penilaian utama dari 

ketiga aspek penilaian yang ada. Pendidikan karakter dan budaya telah menjadi isu 

penting dalam kurikulum di berbagai level. 

Menurut Chang dan Munoz (2007), faktor yang paling penting dalam 

pembentukkan karakter anak adalah bagaimana anak mengatasi permasalahan di 

lingkungan sekitar. Menumbuhkan kepedulian siswa terhadap lingkungan merupakan 

salah satu karakter yang dimunculkan dalam kurikulum 2013. Menurut Permendikbud 

No. 20 Tahun 2016, kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan siswa Indonesia 

agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, 

produktif, kreatif, inovatif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia sehingga menjadikan bangsa Indonesia 

yang cerdas dan dan kompetitif. 

Salah satu cara mendidik siswa untuk menganalisa karakter, budaya, dan nilai-

nilai yang dimiliki adalah integrasi isu-isu sosio-critical dalam pembelajaran. Dengan 

demikian, siswa dapat menumbuhkan interaksi dalam pembelajaran. Hal ini juga menjadi 

isu dalam penerapan kurikulum 2013 di Indonesia yang terfokus pada pengembangan 

karakter siswa. Namun guru-guru mengalami kesulitan untuk mengembangkan karakter 
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siswa dalam pembelajaran (Khairani & Fridiyanto, 2012; Drektorat Dikdasmen, 

Kemdikbud, 2014). Dalam kurikulum 2013, terdapat 18 aspek penilaian yang harus 

diperhatikan yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 

demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial 

dan tanggung jawab. Oleh karena itu, perlu koreksi mendasar dalam orientasi pendidikan 

kita yang selama ini lebih mengutamakan pengembangan aspek kognitif. 

Ilmu kimia mempunyai peranan penting karena memberikan kontribusi besar dan 

berarti terhadap perkembangan ilmu-ilmu terapan lainnya seperti pertanian, kesehatan, 

perikanan, serta teknologi, namun pada kenyataannya seringkali siswa menganggap 

kimia sebagai pelajaran abstrak sehingga dipandang sebagai suatu disiplin ilmu yang 

sukar dipelajari dan tidak menyenangkan. Pembelajaran kimia di sekolah bertujuan agar 

siswa memperoleh pemahaman perihal berbagai fakta, kemampuan mengenal dan 

memecahkan masalah, mempunyai keterampilan dalam penggunaan laboratorium, serta 

mempunyai sikap ilmiah yang dapat ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan tujuan tersebut, terdapat 2 aspek utama dalam kegiatan pembelajaran 

kimia yaitu aspek kimia sebagai produk (pengetahuan ilmu kimia berupa fakta, konsep, 

prinsip, hukum, dan teori) dan aspek kimia secara empiris/proses (aplikasi kimia dalam 

kehidupan). Melalui pembelajaran kimia, siswa diharapkan dapat menggunakan konsep 

yang diterimanya ke dalam konteks kehidupan sehari-hari. 

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali siswa dihadapkan pada permasalahan 

khususnya terkait dengan pembelajaran kimia yang mereka peroleh. Permasalahan 

dalam kehidupan sehari hari seringkali menimbulkan konflik yang mengharuskan mereka 

membuat keputusan. Banyak teori pendidikan menekankan pada penyertaan isu-isu 

sosial ke dalam pengajaran kimia (Sadler, 2004). Penerapan dimensi sosial kimia ke 

dalam pendidikan kimia merupakan bidang yang perlu ditingkatkan (Eilks, 2010).  Salah 

satu pendekatan yang dapat diterapkan yaitu pendekatan socio-critical dan problem-

oriented. Pendekatan socio-critical problem-oriented ini bertujuan untuk memotivasi 

peserta didik, meningkatkan kompetensi siswa dalam mengkritisi informasi dan 

merefleksi siswa mengapa, kapan, dan bagaimana informasi yang berhubungan dengan 

sains digunakan oleh kelompok yang berhubungan dengan kepentingan umum.  

Pendekatan ini sesuai dengan Kurikulum 2013 yang berorientasi pada 

keseimbangan antara sikap, keterampilan dan pengetahuan untuk membangun soft skills 

dan hard skills. Hal inilah yang selama ini kurang diperhatikan dalam sistem dan praktek 
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pendidikan di Indonesia karena lebih diutamakannya pengembangan aspek 

pengetahuan. Menurut survey yang diterbitkan oleh National Assosiation of Colleges And 

Employers (NACE) pada tahun 2002 di Amerika Serikat, dari hasil jejak pendapat pada 

457 pengusaha, diperoleh kesimpulan bahwa IP hanyalah nomor  17 dari 20 kualitas 

yang dianggap penting dari seorang lulusan dunia pendidikan. Kualitas yang berada di 

peringkat atas merupakan soft skill. 

Prinsip yang dilakukan Marks dan Eilks (2008) melalui pendekatan Socio-critical 

Problem-oriented adalah dengan mengangkat isu-isu kontroversial di masyarakat ke 

dalam kegiatan pembelajaran di kelas untuk dikritisi dan dievaluasi oleh siswa. Beberapa 

isu yang berhasil diteliti adalah tentang plastik, makanan instan, biodesel, parfum, dan 

masih banyak yang lainnya. Penelitian tersebut berhasil memotivasi rasa ingin tahu dan 

berpikir kritis siswa terhadap permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari. 
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BAB II 
KONSEP PENDEKATAN SOCIO-CRITICAL PROBLEM ORIENTED 

DALAM PEMBELAJARAN KIMIA 
 

A. Pembelajaran Kimia 

Pembelajaran kimia dapat diartikan sebagai cara guru untuk memberikan 

pemahaman kepada siswa tentang kimia serta penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari. Melalui pembelajaran kimia, siswa diharapkan dapat menggunakan konsep yang 

diterimanya ke dalam konteks kehidupan sehari-hari (Trianto, 2007). Dengan demikian, 

pembelajaran kimia adalah proses interaksi antara guru dengan siswa dalam upaya 

memperoleh pengalaman dan pengetahuan di bidang kimia sesuai dengan standar isi 

sehingga timbul perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, serta nilai 

dan sikap dalam diri siswa terhadap kimia dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. 

Meskipun konsep kimia bersifat abstrak, tetapi sebenarnya kimia sangat erat 

hubungannya dengan kehidupan sehari-hari atau dengan kata lain pembelajaran kimia 

bersifat aplikatif. Tujuan pembelajaran kimia adalah memperoleh pemahaman perihal 

berbagai fakta, kemampuan mengenal dan memecahkan masalah, mempunyai 

keterampilan dalam penggunaan laboratorium, serta mempunyai sikap ilmiah yang dapat 

ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan tujuan tersebut, terdapat 2 aspek 

dalam kegiatan pembelajaran kimia yaitu aspek kimia sebagai produk (pengetahuan ilmu 

kimia berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori) dan aspek kimia secara 

empiris/proses (aplikasi kimia dalam kehidupan sehari-hari). Jadi, pembelajaran kimia 

tidak dapat dipisahkan dari aplikasi kehidupan sehari-hari karena hampir semua aktivitas 

dan produk manusia berhubungan dengan ilmu kimia. 

Kimia merupakan cabang ilmu yang digunakan untuk memahami peristiwa-

peristiwa alam sehingga memungkinkan siswa untuk memahami apa yang terjadi di 

sekitar siswa. Menurut Taber (2002), pembelajaran kimia biasanya menggabungkan 

banyak konsep-konsep abstrak yang bertujuan untuk mempelajari kimia dan ilmu lainnya 

secara lebih mendalam. Berdasarkan hasil penelitian empiris, siswa mengalami kesulitan 

dalam memahami konsep kimia karena ilmu kimia bersifat abstrak (Chandrasegaran, 

2007). Kimia sebagai salah satu cabang ilmu sains memiliki kaitan dalam berbagai bidang 

ilmu dalam kehidupan, termasuk sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali siswa 

dihadapkan pada permasalahan khususnya terkait dengan pembelajaran kimia yang 
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mereka peroleh. Permasalahan dalam kehidupan sehari hari seringkali menimbulkan 

konflik yang mengharuskan mereka membuat keputusan. Menurut Christenson, dkk 

(2014), kombinasi konsep kimia dan masalah sosial-ilmiah merupakan cara efektif untuk 

melibatkan siswa dalam diskusi dan mengembangkan kemampuan siswa dalam 

mengambil keputusan dan berpikir kritis. Dengan membahas isu sosial ilmiah dan 

menjadikan isu sosial-ilmiah sebagai konten utama materi pembelajaran, diharapkan 

siswa mampu mengembangkan kemapuan berpikir kritis, keterampilan berargumentasi 

dan dapat bekerja sama dengan orang lain. Salah satu pendekatan pembelajaran yang 

mengkombinasikan konsep kimia dengan masalah social-ilmiah yaitu pendekatan Socio-

critical and problem oriented, dimana pendekatan ini bertujuan untuk mendidik siswa 

berpikir kritis, bekerja sama, menerima dan menegosiasikan ide, serta menyelesaikan 

permasalahan serta merefleksikan diri terhadap isu-isu socio-critical dalam kehidupan 

sehari-hari. Sehingga, proses pembelajaran kimia, seharusnya tidak hanya terfokus pada 

pengetahuan, tapi pada bagaimana pengaplikasian ilmu dalam menyelesaikan 

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.  

A. Konstruktivisme 

Pembelajaran socio-critical menggunakan prinsip konstruktivisme, yakni siswa 

dapat memperoleh pengetahuan melalui permasalahan yang disajikan dalam 

pembelajaran di kelas dan mengkritisinya. Hal ini sejalan dengan landasan pembelajaran 

konstruktivisme dimana siswa membangun pengetahuannya secara bertahap melalui 

pengalaman atau aktifitas sosial yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini 

ulasan terkait pembelajaran konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan 

berfikir (filosofi) pembelajaran kontekstual dimana pengetahuan dibangun oleh manusia 

sedikit demi sedikit. Teori ini percaya bahwa ketika kita mendapatkan pengalaman di 

lingkungan sekitar, berarti kita mengikat pengetahuan ataupun informasi yang 

didapatkan dari pengalaman tersebut untuk memperoleh pemahaman baru. Dengan kata 

lain, dalam setiap proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas, siswa 

membangun pengetahuan yang baru. Menurut teori konstruktivisme, belajar merupakan 

proses aktif peserta didik mengkonstruksi arti baik teks, dialog, pengalaman fisik, dan 

lain-lain. Glaserfeld, Bettencourt dan Matthews mengemukakan bahwa pengetahuan 

yang dimiliki seseorang merupakan hasil konstruksi (bentukan) orang itu sendiri. 

Sementara piaget (1971), mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan ciptaan 

manusia yang dikonstruksikan dari pengalamannya, proses pembentukan berjalan terus-
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menerus dan setiap kali terjadi rekonstruksi karena adanya pemahaman yang baru. 

Sedikit berbeda dengan para pendahulunya, para ahli mengemukakan bahwa 

pengetahuan ada dalam diri seseorang yang mengetahui, pengetahuan tidak dapat 

dipindahkan begitu saja dari otak seseorang kepada yang lain. Siswa sendiri yang harus 

mengartikan apa yang telah diajarkan dengan konstruksi yang telah dibangun 

sebelumnya. Dengan demikian, pembelajaran secara konstruktivisme adalah proses 

membangun pengetahuan pada setiap siswa secara bertahap sesuai dengan 

pengetahuan dan pengalamannya masing-masing yang didorong dan dimotivasi oleh 

guru dalam suatu kegiatan pembelajaran. 

B. Pembelajaran Contextual Teaching Learning (CTL) 

Pendekatan socio-critical problem oriented juga terkait dengan Pembelajaran 

Contextual Teaching Learning (CTL) merupakan konsep belajar yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Konteks pengertian pembelajaran kontekstual 

tidak sekedar keterkaitan lingkungan fisik tertentu pada waktu tertentu melainkan 

mencakup mental dan emosional setiap individu, konteks sosial, dan konteks kultural. 

Dengan demikian, CTL adalah kegiatan belajar yang mempertimbangkan semua unsur 

terkait yang mempengaruhi proses belajar siswa. Pembelajaran ini tidak hanya 

memperhatikan aplikasi tetapi juga pemanfaatan segala sumber daya yang ada dalam 

konteks untuk mendukung belajar. Dengan pemahaman ini, hasil belajar diharapkan 

lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran juga berlangsung alamiah, siswa 

bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Johnson dalam 

bukunya Contextual Teaching and Learning mengungkapkan bahwa kekuatan, 

kecepatan, dan kecerdasan otak (IQ) tidak lepas dari faktor lingkungan atau faktor sosial, 

karena ada hubungan antara otak dan lingkungan. Jadi, melalui pembelajaran CTL  siswa 

diharapkan dapat menghubungkan pengetahuan yang dia terima dengan konteks 

kehidupan sehari-hari karena keduanya berkaitan satu sama lain. Kegiatan CTL berupa 

learner-centered dan learning in context, Proses pembelajaran ini tersusun oleh 8 

komponen, yaitu: membangun hubungan untuk menemukan makna (relating), 

melakukan sesuatu yang bermakna (experiencing), belajar secara mandiri, Kolaborasi 

(collaborating), berpikir kritis dan kreatif (applying), mengembangkan potensi individu 

(transfering), standar pencapaian yang tinggi dan penilaian yang autentik.Komponen 
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membangun hubungan untuk menemukan makna (relating) adalah dengan mengaitkan 

apa yang dipelajari di sekolah dengan pengalamannya sendiri, kejadian di rumah, 

informasi dari media massa dan lain-lain, anak akan menemukan sesuatu yang jauh lebih 

bermakna dibandingkan apabila informasi yang diperolehnya di sekolah disimpan begitu 

saja tanpa dikaitkan dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Apabila anak merasa 

sesuatu yang dipelajari ternyata bermakna, ia akan termotivasi dan terpacu untuk 

belajar. Sedangkan komponen melakukan sesuatu yang bermakna (experiencing) adalah 

membangun suatu pembelajaran yang bermakna. Pendekatan kontekstual merupakan 

metode pembelajaran yang erat kaitannya dalam pembelajaran kimia. Konteks yang 

digunakan adalah yang mewakili masalah ilmiah sosial yang memiliki karakter spesifik, 

bersifat otentik, kontroversial, dan relevan dengan kehidupan mahasiswa dan tindakan 

kedepannya dalam masyarakat (Zeidler, 2003; Sadler, 2004). 

C. Pendekatan Socio Critical  Problem Oriented 

Pembelajaran kimia melalui pendekatan Socio-critical Problem-oriented bertujuan 

untuk meningkatkan minat siswa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, mencari 

relevansi  ilmu dengan masalah yang diperdebatkan di masyarakat, mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis siswa dalam memperoleh informasi serta meningkatkan 

pembelajaran aktif yang relevan dan isu-isu sosial-ilmiah kontroversial (Marks&Eilks, 

2009). Penelitian ini didasari karena ketidak populeran pelajaran kimia bagi para siswa 

di Jerman, tidak efektifnya kegiatan pembelajaran kimia dalam mengembangkan 

kemampuan kognitif, keterampilan komunikasi, serta kemampuan mengevaluasi 

permasalahan social. Penelitian dengan pendekatan Socio-critical Problem-oriented telah 

dilakukan di Jerman Barat pada materi Plastik, biodesel, dan karbohidrat. Dari hasil 

penelitian tersebut, pendekatan Socio-critical Problem-oriented memberikan kesempatan 

untuk mengintegrasikan konsep isu sosial ke dalam pembelajaran kimia berdasarkan 

aspek penting dari lingkungan atau pendidikan lingkungan berbasis pendidikan kimia. 

Pendekatan Socio-critical Problem-oriented ini pertama kali dipopulerkan oleh Ingo Eilks, 

merupakan seorang professor dari universitas Bremen di Jerman. Sekitar 10 tahun yang 

lalu berdasarkan kerangka kerja dari Sains dan Teknologi Sosial (STS), Eilks 

menggambarkan sebuah pendekatan konseptual baru dalam proses pembelajaran kimia 

di Jerman. Misalnya, dalam penelitian Eilks yang pertama didasarkan pada evaluasi 

ekologis penggunaan biodiesel, dan pendekatan ini berjudul Pendekatan Socio-critical 

dan Problem-oriented dalam pembelajaran kimia. Kemudian lebih rinci lagi dideskripsikan 
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tentang pendekatan yang dibahas langkah demi langkah dan disempurnakan dalam 

serangkaian makalah sebelumnya dalam bahasa Jerman atau bahasa Inggris (Eilks, 

2002a; Marks, Bertram & Eilks 2008; Eilks, Marks & Feierabend, 2008).  

Prinsip penelitian yang dilakukan Marks dan Eilks (2008) melalui pendekatan Socio-

critical Problem-oriented adalah dengan mengangkat isu-isu kontroversial di masyarakat 

ke dalam kegiatan pembelajaran di kelas untuk dikritisi dan dievaluasi oleh siswa. 

Beberapa isu yang berhasil diteliti adalah tentang plastik, makanan instan, biodesel, 

parfum, dan masih banyak yang lainnya. Penelitian tersebut berhasil memotivasi rasa 

ingin tahu dan berpikir kritis siswa terhadap permasalahan yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari. Pendekatan Socio-critical Problem-oriented ini bertujuan untuk 

meningkatkan minat siswa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, mencari relevansi  

ilmu dengan masalah yang diperdebatkan di masyarakat, mengembangkan kemampuan 

berfikir kritis siswa dalam memperoleh informasi serta meningkatkan pembelajaran aktif 

yang relevan dengan isu-isu sosial-ilmiah kontroversial saat ini (Marks dan Eilks, 2009). 

Lin dan Mintzes (2010) juga menyatakan bahwa siswa akan lebih termotivasi dalam 

pembelajaran kimia untuk terlibat aktif mengemukakan pendapat dalam diskusi 

mengenai topik yang kontroversial melalui pengalaman yang dimilikinya. Beberapa 

elemen kunci pendekatan Socio-critical Problem-oriented dalam pembelajaran kimia 

antara lain sebagai berikut : 

1. Memilih isu-isu yang memiliki keterkaitan dalam pembelajaran kimia, dimana pada 

pendekatan ini masalah yang dibahas bersifat otentik dan kontroversial. Masalah 

yang dipilih dapat menimbulkan perbedaan opini yang diekspresikan dalam debat 

publik. Perspektif ini digunakan untuk memancing pertanyaan dan diskusi.  

2. Pendekatan tekstual untuk masalah ini disebabkan oleh penggunaan media misalnya, 

artikel surat kabar, pamflet atau laporan di TV.  

3. Topik yang dipilih harus menghasilkan adanya keputusan yang jelas. Isu - isu yang 

dipilih hendaknya dapat diberikan solusi atau dapat diterima untuk alasan ilmiah, 

etika, atau sosiologis. Kegiatan di dalam rencana pembelajaran menantang siswa 

untuk membangun pengetahuan sendiri dan mengekspresikan pendapat dalam 

sebuah forum terbuka tanpa merasa dihakimi sebagai orang luar oleh kelompok 

lainnya. 

Beberapa isu yang diteliti dalam pembelajaran tersebut adalah isu terkait plastik, 

makanan instan, biodiesel, parfum, dan sebagainya. Menurut Eilks (2000), dalam 
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pelaksanaan pembelajaran Socio Critical Problem Oriented dilakukan melalui tiga tahapan 

yaitu :  

1. Pengajaran Konsep Kimia 

Pada tahap ini, guru mengajarkan konsep kimia yang berkaitan dengan isu yang 

dibahas. Kemudian membahas topik isu yang dibahas dari berbagai sudut pandang 

salah satunya adalah dari konsep kimia. Tahap ini membuat siswa mengumpulkan 

pengetahuan awal sehingga memberikan kesempatan siswa untuk mengajukan 

banyak pertanyaan menarik mengenai topic yang dibahas. Tahap ini bisa dilakukan 

melalui diskusi terbuka, seperti pembelajaran kooperatif.  

2. Socio Ecological 

Pada tahap ini siswa melakukan evaluasi dari berbagai aspek seperti sosial, ekologi, 

dan kimia siswa melakukan diskusi yang lebih terorganisir untuk membahas isu-isu 

sosial dan siswa melakukan evaluasi tentang kebenaran topic yang diberikan, 

melalui media massa atau menggunakan eksperimen untuk membuktikan masalh 

yang sedang dibahas.  

3. Debat 

Pada tahap akhir, para siswa mempresentasikan hasil diskusi mengenai isu yang 

dibahas, dan melakukan kegiatan debat dengan mengekspos masalah secara 

terbuka dengan sudut pandang yang berbeda.  

Penelitian dengan tahapan-tahapan tersebut berhasil memotivasi rasa ingin tahu dan 

berfikir kritis siswa terhadap permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari. Akan tetapi dengan pengembangan pembelajaran yang sesuai. Pada akhirnya 

pendekatan pembelajaran ini dapat membiasakan siswa pada permasalahan sosial-ilmiah 

yang ada dalam kehidupan sehari-hari.  
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BAB III 
KETERKAITAN PENDEKATAN DENGAN KURIKULUM 

 
 

A. Keterkaitan Kurikulum Pembelajaran Kimia dengan Socio Critical 

Problem Oriented 

Keterkaitan kurikulum pembelajaran kimia dengan socio critical problem oriented 

dapat dikaji berdasarkan kompetensi yang terkait dengan materi yang disampaikan. Isu-

isu sosial yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dapat memudahkan siswa dalam 

memahami konsep kimia. Isu-isu sosial ini menyajikan peranan dan isu-isu kimia dalam 

kehidupan, terkait dengan kehidupan sehari-hari.Artikel isu-isu kimia yang dihasilkan 

pada penelitian ini telah diterapkan pada beberapa topik kimia, antara lain: 

 

Tabel 1. Keterkaitan Materi Kimia dengan Socio Critical Problem Oriented 

NO Artikel Isu Kimia Topik 
Pembelajaran 

Kimia 

Kompetensi 

1 a. Sampo Sintesis atau 

Sampo herbal 

b. Obat Antasida atau Obat 

Alami 

c. Kontroversi Mi Instan 

Ditakuti, Mi Lain Digemari 

d. Kontroversi Flourida 

Dalam Air Minum 

Asam dan Basa a. Menjelaskan 

penggunaan konsep pH 

dalam lingkungan. 

b. Menjelaskan peranan 

larutan asam-basa 

dalam kehidupan sehari-

hari.  

2 a. Soda Kue, Si Pengembang 

Roti 

b. Minuman Soda 

Menyehatkan? 

c. Aspirin 

d. Buah Kaleng atau Buah 

segar? 

Larutan 

Penyangga dan 

Hidrolisis 

a. Menjelaskan fungsi dan 

kegunaan hidrolisis dan 

larutan penyangga 

dalam tubuh makhluk 

hidup dengan isu-isu 

kimia.  
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NO Artikel Isu Kimia Topik 

Pembelajaran 
Kimia 

Kompetensi 

3 a. Cermati sabun dan 

Deterjen yang Anda 

Gunakan 

b. Dibalik Proses 

Hemodialisis (Pencucian 

Darah) 

c. Tawas, Penjernih Air 

Sungai 

d. Hati-Hati pilih Sabun 

Pembersih Wajah 

Koloid Menjelaskan manfaat koloid 

dalam kehidupan sehari-hari  

4 a. Lilin yang Menyelimuti 

Apel 

b. Krim Anti-Aging 

Menggiurkan Wanita 

c. Klorin Pada Kolam 

Renang 

d. Pakai Nuklir, Baterai 

Ponsel Bisa Tahan 5 

Tahun 

Reduksi dan 

Oksidasi 

Memberi contoh konsep 

reaksi redoks dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

 

B. Analisis Materi Pembelajaran Kimia 

1) Analisis Materi Asam Basa 

Materi asam-basa merupakan salah satu materi yang cenderung sulit 

dipahami siswa. Sheppard (2006) mengungkapkan bahwa topik asam-basa 

merupakan materi yang padat secara konseptual dan membutuhkan 

pemahaman yang dintegrasikan pada banyak konsep pengantar kimia. Materi 

asam-basa yang diberikan di kelas XI program IPA, membutuhkan penjelasan 

pada level mikroskopik, level makroskopik dan simbolik. Representasi 

mikroskopik dalam kimia dapat membantu siswa untuk mengembangkan 

pemahaman mendalam pada konsep-konsep serta mengembangkan 
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kemampuan memecahkan masalah. Representasi makroskopik dalam materi 

asam-basa diperoleh dari aktivitas eksperimen dengan mengamati gejala 

makroskopik dari hasil percobaan atau mengamati masalah-masalah yang terjadi 

di masyarakat. Materi asam-basa memiliki karakteristik yaitu sangat aplikatif 

dalam kehidupan sehari-hari, banyak kegiatan, proses bahkan masalah-masalah 

di dalam masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari artinya asam 

basa sangat dekat dengan kehidupan. Kemudian fenomena makroskopik yang 

ditimbulkan tersebut direpresentasikan secara simbolik dengan menggunakan 

persamaan reaksi dan menentukan pH larutan menggunakan persamaan 

matematika. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran harus mengaitkan tiga 

level presentasi ini sehingga materi lebih mudah dipahami. 

Dalam penelitian ini materi yang diambil adalah larutan asam basa 

merupakan materi kimia kelas XI yang dipelajari pada semester genap (dua). 

Setiap materi selalu memiliki karakteristik yang dapat dianalisis berdasarkan 

taksonomi Bloom. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah guru untuk 

menentukan strategi pembelajaran yang baik sesuai dengan karakteristik materi 

yang diajarkan. Dibawah ini adalah indicator pembelajaran asam basa dan 

pemetaan indikatornya berdasarkan taksonomi Bloom.  

Indikator pembelajaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi sifat larutan asam dan basa dengan berbagai indikator. 

b. Memperkirakan pH suatu larutan elektrolit yang tidak dikenal berdasarkan 

hasil pengamatan trayek perubahan warna berbagai indikator asam dan 

basa. 

c. Menjelaskan pengertian kekuatan asam dan menyimpulkan hasil 

pengukuran pH dari beberapa larutan asam dan basa yang konsentrasinya 

sama.  

d. Menghubungkan kekuatan asam atau basa dengan derajat pengionan (α) 

dan tetapan asam (Ka) atau tetapan basa (Kb)  

e. Menghitung pH larutan asam atau basa yang diketahi konsentrasinya. 

f. Menjelaskan penggunaan konsep pH dalam lingkungan. 

g. Menjelaskan peranan larutan asam-basa dalam kehidupan sehari-hari. 
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Tabel 2. Karakterik Materi Larutan Asam Basa 

         Kognitif 

Pengetahuan 

Ingat

an 

Pemaham

an 

Apli

kasi 
Analisis Evaluasi Cipta 

Faktual       

Konseptual  c, d f    

Prinsip  e  G   

Prosedur    A b  

  

Berdasarkan karakteristik materi Larutan Asam Basa pada Tabel 2 diperlukan 

suatu rencana pembelajaran dengan suatu pendekatan pembelajaran yang 

menarik minat dan dapat memotivasi siswa dengan menggunakan 

pendekatan socio critical and problem oriented yang sesuai dengan materi 

tersebut. 

 

2) Analisis Materi Larutan Penyangga dan Hidrolisis 

Dalam penelitian ini materi yang diambil adalah larutan penyangga dan 

hidrolisis yang diajarkan pada kelas XI IPA semester genap. Materi larutan 

penyangga dan hidrolisis adalah kelanjutan dari materi asam-basa. Konsep-

konsep ini berkaitan dengan kejadian mikroskopis yang terjadi pada suatu zat 

dalam larutan beserta perhitungan pH menggunakan alogaritma, untuk 

memahami konsep ini perlu adanya pemahaman kimia secara utuh melalui 

tiga level representasi menurut Johnstone (dalam Treagust, et al., 2003:275) 

yaitu makroskopik, mikroskopik dan simbolik.  Analisis materi dilakukan 

berdasarkan pada dimensi pengetahuan yang dikemukakan oleh Anderson dan 

Krathwohl yang meliputi pengetahuan fakta, konsep, prosedural dan 

metakognitif. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah guru untuk 

menemukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi 

yang diajarkan, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.  

Pendekatan socio critical and problem oriented ini menekankan 

keseimbangan antara pengetahuan dengan sikap dan keterampilan. Sikap 

menjadi dasar utama dalam proses pembelajaran ini yang akan menopang 

keterampilan dan pengetahuan siswa. Dalam kurikulum 2013, standar 
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kompetensi kelulusan (SKL) dirumuskan dalam tiga domain, yaitu sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan. 

Indikator yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 

a. Menganalisis larutan penyangga dan bukan penyangga melalui tayangan 

video. 

b. Menjelaskan komponen penyusun larutan penyangga. 

c. Menghitung pH atau pOH larutan penyangga. 

d. Menghitung pH larutan penyanga dengan penambahan sedikit asam atau 

sedikit basa atau dengan pengenceran. 

e. Menjelaskan cara larutan penyangga dapat mengontrol pH. 

f. Menentukan beberapa jenis garam yang dapat terhidrolisis dalam air 

melalui percobaan. 

g. Menentukan sifat garam yang terhidrolisis dari persamaan reaksi ionisasi. 

h. Menghitung pH atau pOH larutan garam yang terhidrolisis. 

i. Menjelaskan perbedaan antara larutan penyangga dan hidrolisis. 

j. Menjelaskan fungsi dan kegunaan hidrolisis dan larutan penyangga dalam 

tubuh makhluk hidup makhluk hidup dengan isu-isu kimia. 

 

Tabel 3. Karakterisasi Materi Larutan Penyangga dan Hidrolisis 

Dimensi 
Pengetahuan 

Dimensi Proses Kognitif 

Ingatan Pemahaman Aplikasi Analisis Evaluasi Mencipta 

Faktual       

Konseptual  2, 5 3, 4,7 9   

Prosedural    1, 6 8  

Metakognitif    10   

 

Berdasarkan karakteristik materi larutan penyangga dan hidrolisis yang 

telah dipaparkan, maka diperlukan suatu pendekatan pembelajaran yang 

menarik minat dan dapat memotivasi siswa salah satunya yaitu dengan 

menggunakan pendekatan socio critical and problem oriented  yang sesuai 

dengan materi tersebut. 
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3) Analisis Materi Koloid 

Chang (2005) mengatakan koloid adalah suatu campuran zat heterogen 

(dua fase) antara dua zat atau lebih di mana partikel-partikel zat yang 

berukuran koloid (fase terdispersi/yang dipecah) tersebar secara merata di 

dalam zat lain (medium pendispersi/ pemecah). Ukuran partikel koloid berkisar 

antara 1-100 nm. Ukuran yang dimaksud dapat berupa diameter, panjang, 

lebar, maupun tebal dari suatu partikel. Keadaan dari system koloid adalah 

suatu campuran yang terdiri dari dua fase yaitu fase terdispersi dan fasen 

pendispersi. Sitem koloid yang terdiri ndari fase terdispersi menyebar secara 

merata dalam medium pendispersi yang dapat berupa zat padat,gas dan cair.  

Materi koloid merupakan materi yang diajarkan pada siswa-siswi kelas 

XI SMA pada semester II sesuai dengan Kurikulum 2013 yang telah ditentukan 

oleh pemerintah. Konsep koloid sangat dekat dengan dengan kehidupan 

sehari-hari, fenomena alam serta fenomena yang terjadi dilingkungan dapat 

dilihat dari konsep koloid ini. Di dalam kurikulum 2013, dirumuskan 

kompetensi inti (KI) yang meliputi kompetensi sikap spiritual (KI 1), 

kompetensi sikap sosial (KI 2), keterampilan pengetahuan (KI 3), dan 

kompetensi keterampilan (KI 4). Berikut ini adalah jabaran dari kompetensi 

inti (KI) SMA :  

KI 1  :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya  

KI 2 :  Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, 

santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, 

responsif dan proaktif) dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan 

diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

KI 3 :  Memahami, menerapkan, dan menjelaskan pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah. 
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KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan  

 

Dari Kompetensi Inti (KI) yang ada diturunkan kembali menjadi Kompetensi 

Dasar (KD). Kompetensi dasar yang harus dicapai dalam mata pelajaran kimia 

pada materi koloid :   

a. Menganalisis peran koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya 

b. Mengajukan ide/gagasan untuk memodifikasi pembuatan koloid 

berdasarkan pengalaman membuat beberapa jenis koloid. 

Indikator pembelajaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut : 

a. Siswa dapat memahami mengenai sistem koloid, sifat-sifat koloid, 

pembuatan koloid dan peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari 

b. Siswa dapat menganalisis peran koloid dalam kehidupan sehari-hari 

berdasarkan sifat-sifatnya 

c. Siswa dapat membuat beberapa jenis koloid melalui praktikum 

sederhana  

 

Tabel 4. Karakteristik Materi Koloid 

Dimensi 

Pengetahuan 

Dimensi Proses Kognitif 

Ingatan Pemahaman Aplikasi Analisis Evaluasi Mencipta 

Faktual       

Konseptual  A  b   

Prosedural   c    

Metakognitif       

 

 

Berdasarkan karakteristik materi yang terdapat diatas maka dibutuhkan 

pendekatan yang dapat meningkatkan kemampuan siswa terutama dalam 

meningkatkan kemampuan siswa pada proses penerapan, pemahaman 

ataupun analisa, dan juga dapat memunculkan karakter peduli lingkungan 

serta minat siswa dengan menghadirkan kimia yang dekat dengan 
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kehidupan sehari-hari, sehingga salah satu  pendekatan yang tepat 

digunakan untuk materi ini adalah pendekatan socio critical and problem 

oriented. 

 

d. Analisis Materi Redoks  

Dalam penelitian ini materi yang diambil adalah reaksi oksidasi reduksi 

(redoks) yang diajarkan pada kelas X semester genap. Setiap materi selalu 

memiliki karakteristik yang dapat dianalisis berdasarkan taksonomi Bloom. Hal 

ini dimaksudkan agar mempermudah guru untuk menentukan strategi 

pembelajaran yang baik sesuai dengan karakteristik materi yang diajarkan. 

Kurikulum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kurikulum 2013. Esensi 

dari kurikulum 2013 adalah keseimbangan antara sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan. Dalam hal ini sikap harus menjadi dasar utama yang 

menyelimuti keterampilan dan pengetahuan, dalam arti sikap harus dapat 

memandu keterampilan dan pengetahuan. Kurikulum 2013 berisikan standar 

kompetensi kelulusan (SKL) dirumuskan ke dalam tiga domain, yaitu (1) sikap 

dan perilaku, yang meliputi menerima, menjalankan, menghargai, 

menghayati, mengamalkan; (2) keterampilan, meliputi mengamati, menanya, 

mencoba, mengolah, menyaji, menalar, mencipta); dan (3) pengetahuan, 

meliputi mengetahui, mamahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, 

dan menciptakan.  

Indikator pembelajaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 

a. Menganalisis konsep reaksi oksidasi-reduksi berdasarkan pengikatan dan 

pelepasan oksigen, pengikatan dan pelepasan elektron, serta peningkatan 

dan penurunan bilangan oksidasi. 

b. Merancang dan melakukan percobaan reaksi oksidasi-reduksi. 

c. Menentukan bilangan oksidasi unsur dalam senyawa atau ion. 

d. Menentukan oksidator, reduktor, zat hasil oksidasi, dan zat hasil reduksi 

dalam reaksi redoks. 

e. Memahami reaksi autoredoks (disproporsionasi). 

f. Menentukan nama senyawa atau rumus kimia dari suatu senyawa 

berdasarkan bilangan oksidasi yang dimiliki 

g. Memberi contoh konsep reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari 



25 
 

 

 

Tabel 5. Karakteristik Materi Reaksi Oksidasi-Reduksi (Redoks) 

         Kognitif 

Pengetahuan 
Ingatan Pemahaman Aplikasi Analisis Evaluasi Mencipta 

Faktual  A g, c    

Konseptual  a, f, e g, f d   

Prosedural   b,c    

Metakognitif       

 

Berdasarkan karakteristik materi reaksi oksidasi-reduksi (redoks) yang telah 

dipaparkan, maka diperlukan suatu pendekatan pembelajaran yang menarik 

minat dan dapat memotivasi siswa juga dapat memunculkan karakter-

karakter siswa di dalam proses pembelajaran yang dalam penelitian ini 

adalah kerja sama, berpikir kritis, serta empati komunikasi. Salah satunya 

adalah dengan pendekatan pembelajaran socio critical and problem 

oriented. 
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BAB IV 

IMPLIKASI PENDEKATAN SOCIO CRITICAL PROBLEM ORIENTED 

 

A. Penerapan Pendekatan Pembelajaran Socio Critical Problem Oriented 

Kegiatan pembelajaran kimia dengan pendekatan Socio-critical dan Problem-

oriented dilaksanakan selama satu semester di kelas X dan XI dengan menyajikan isu 

dan permasalahan sosial melalui artikel kontekstual yang erat kaitannya dalam kehidupan 

sehari-hari ataupun melalui media lainnya. Pelaksanaan pembelajaran dengan 

pendekatan Socio-critical dan Problem-oriented dilakukan setelah peneliti selesai 

menyampaikan konsep kimia yang berkaitan. Kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan 

dengan mengkaji dan mengkritisi isu sosial dalam artikel yang kemudian diperdebatkan 

oleh setiap kelompok siswa yang memandang permasalahan dalam artikel dari sudut 

pandang berbeda sebagai kelompok pro dan yang lainnya sebagai kelompok kontra. 

Kegiatan pembelajaran pada setiap materi umumnya berlangsung 3 hingga 5 

kali pertemuan. Pelaksanaan pembelajaran kimia dengan pendekatan Socio-critical dan 

Problem-oriented melibatkan beberapa metode yang disesuaikan dengan karakteristik 

dan kebutuhan untuk menunjang pemahaman siswa. Beberapa metode tersebut seperti 

metode diskusi, eksperimen, demontrasi, debat, dan berbagai metode pembelajaran 

lainnya. Kegiatan pembelajaran ini menuntut siswa bekerja sebagai tim dalam mengkritisi 

isu dan permasalahan yang tersaji dalam artikel sehingga langkah pertama yang perlu 

dilakukan adalah membagi siswa kedalam beberapa kelompok. 

Proses pembelajaran menggunakan Socio-critical dan Problem-oriented ini 

melalui alur sebagai berikut : 
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Gambar 1. Diagram Model Pembelajaran 

 

1. Kegiatan pembelajaran ini dilakukan oleh siswa secara individu dengan 

menyampaikan permasalahan lingkungan terkait materi yang sedang dipelajari 

dan beberapa dari mereka menyampaikan di depan kelas. 

2. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok (masing-masing kelompok 

terdiri dari 4-5 orang), tiap kelompok diberikan artikel yang berisikan isu sosial 

yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa. 

3. Setelah itu, masing-masing kelompok diberikan kesempatan untuk berpikir dan 

mengkritisi permasalahan yang terdapat di dalam artikel tersebut. Hal ini melatih 

kerjasama siswa dalam menganalisis permasalahan dan melatih kemampuan 

berpikir kritisnya dalam menghadapi isu-isu sosial di lingkungan sekitarnya. 

Selanjutnya guru memilih kelompok “pro” dan “kontra”.  

4. Masing-masing kelompok diberikan kesempatan menyiapkan bahan yang 

diperlukan untuk debat (Poster/gambar/yang lainnya) di luar jam pelajaran 

(debat dilakukan pada pertemuan yang akan datang). 

5. Di hari yang berbeda, guru menampilkan video/gambar yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam setiap artikel. Kelompok dengan artikel yang sama 

kemudian maju dalam forum debat.  
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6. Setiap kelompok menyampaikan argumennya masing-masing sementara 

kelompok dengan artikel lain menyimak dan sewaktu-waktu guru dapat meminta 

salah satu dari mereka untuk memberikan tanggapan. Pada tahap ini siswa 

diajak untuk belajar mendengarkan ide orang lain dan menegosiasikan ide yang 

mereka miliki. Hal yang sama dilakukan untuk artikel-artikel lainnya. 

Secara garis besar dapat terlihat bahwa pendekatan Socio-critical dan Problem-oriented 

dapat meningkatkan kemampuan kritis siswa dalam pembelajaran kimia. Pendekatan ini 

memberikan gambaran tentang penggunaan isu-isu otentik dan kontroversial di 

masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan ini dapat diterapkan di Indonesia yang terkait 

dengan penyeimbangan softs kill dan hard skill. 

B. Pengembangan Karakter Siswa Melalui Pendekatan Socio Critical dan Problem 

Oriented 

Pendidikan karakter dan budaya merupakan salah satu aspek penting dalam 

proses pendidikan. Menurut Arthur (2008), pendidikan karakter pada siswa merupakan 

pendidikan nilai-nilai dasar dan tingkah laku. Arthur and Wilson (2010), pendidikan 

seharusnya menghasilkan pekerja yang professional serta warga negara yang 

berkualitas, yaitu tidak hanya generasi yang memiliki pengetahuan, namun juga 

kemauan untuk terus belajar serta kemampuan personal dan nilai-nilai yang dimiliki. 

Menurut Hutcheon (1999), sekolah berperan penting dalam membangun karakter dan 

budaya siswa, khususnya menghadapi permasalahan di masyarakat yang semakin 

kompleks serta semakin multikultur. 

Soft Skills adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang 

lain dan dirinya sendiri. Dengan demikian atribut soft skills meliputi nilai yang dianut, 

motivasi, perilaku, kebiasaan, karakter dan sikap. Atribut ini dimiliki oleh setiap orang 

dengan kadar yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh kebiasaan berfikir, berkata, bersikap 

dan berperilaku. Atribut ini dapat berubah jika yang bersangkutan mau merubahnya 

dengan cara belajar dan berlatih membiasakan diri dengan hal-hal yang baru. Soft skills 

merupakan kompetensi yang sulit didefinisikan karena invisible dan tidak segera 

(subyektif ),sedangkan hard skills adalah skill yang dapat menghasilkan sesuatu yang 

sifatnya nyata dan segara (visible dan immediate) yang dapat dinilai dari technical test 

atau practical. Menurut Robbles (2012) soft skills are interpersonal qualities, also known 

as people skills, and personal attributes that one possesses. Menurut Rao (2010), soft 



29 
 

skills adalah segala keahlian, personality, dan tingkah laku yang membantu di luar 

kemampuan teknik, seperti team building, kepemimpinan, motivasi, manajemen waktu, 

dan emotional,social, dan personality intellegence. Sehingga pengembangan soft skills 

membutuh proses dan kondisi yang dapat mendukung pembentukkan soft skills tersebut. 

Soft skills tidak hanya penting dalam pengembangan keterampilan siswa dalam 

berinterkasi dengan orang lain dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, namun juga 

dalam dunia kerja di masa yang akan datang. Kebijakan pemerintah terkait kurikulum 

2013 dalam pengembangan karakter siswa telah terintegrasi pada 6.221 sekolah. 

Pemerintah menekankan pada pembentukkan 18 karakter manusia yaitu religious, 

jujur,  toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, 

semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, 

cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab 

(Kemdikbud, 2013). Kebijakan penerapan Kurikulum 2013 yang saat ini sedang dievaluasi 

adalah terkait kesulitan guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis karakter, serta 

kesulitan siswa dalam beradaptasi dengan pembelajaran aktif.  Sehingga dibutuhkan 

inovasi dan pengembangan dalam menyelesaikan masalah tersebut. 

Setiap orang sebenarnya memiliki soft skill, tetapi dalam kadar yang berbeda-

beda. Hal ini dipengaruhi oleh kebiasaan berpikir, berkata, bersikap dan berperilaku. Soft 

skill dapat berkembang jika seseorang mau mengembangkannya dengan cara belajar 

dan berlatih membiasakan diri dengan hal-hal yang baru. Soft skill yang perlu 

dikembangkan siswa adalah sikap jujur, kemampuan berkomunikasi, dan komitmen. 

Amerika Serikat, China, Macau, Hongkong, Jepang, dan negara lain mulai memfokuskan 

diri pada pengembangan sekolah yang berkarakter. Jika sistem pendidikan tidak 

memberikan kesempatan bagi pengembangan karakter, maka semakin banyak lulusan 

yang mengalami kesulitan pada saat bekerja, bahkan sebagian besar dari lulusan 

tersebut sulit mencari pekerjaan. Oleh karena itu, diharapkan siswa lulus tidak hanya 

memiliki hard skill namun juga didukung oleh soft skill yang baik. 

Pengembangan karakter dan soft skills merupakan implikasi pendekataan Socio-

critical dan Problem-oriented di dalam pembelajaran kimia. Beberapa implikasi yang 

muncul dari penerapan pendekataan Socio-critical dan Problem-oriented pada beberapa 

materi kimia SMA yang telah dilaksanakan  pada materi elektrolit dan non elektrolit, 

redoks, asam basa, koloid, dan larutan penyangga antara lain : kerja sama, empati 

komunikasi, berpikir kritis, percaya diri, bertanggung jawab, aktif di kelas, dan antusias 
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siswa, kemampuan berargumen dan berpendapat, kreatif, dan religious. Berikut  ini 

diberikan penjelasan dari setiap pengembangan karakter yang muncul. 

1. Kerjasama 

Pembelajaran dengan pendekatan Socio-critical dan Problem-oriented pada 

beberapa materi yang telah dilaksanakan memunculkan implikasi kerjasama. Kerjasama 

dibutuhkan dalam pembelajaran kimia dengan pendekatan Socio-critical dan Problem-

oriented dimana siswa dilatih untuk bekerjasama dalam suatu kelompok terutama untuk 

memecahkan isu-isu sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ataupun 

permasalahan yang terdapat dalam artikel.  

Kerjasama yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran bertujuan untuk 

mengambil keputusan secara berkelompok dimana setiap anggota kelompok “Pro” 

maupun “Kontra” berusaha untuk saling menyampaikan pendapatnya demi tercapainya 

keputusan yang sesuai dengan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Situasi 

pembelajaran seperti ini sangat sesuai dengan kondisi pembelajaran kimia yang bersifat 

aplikatif dengan mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. 

Kerjasama dirasakan siswa dalam beberapa kegiatan selama mengikuti 

pembelajaran terutama kegiatan yang berhubungan dengan praktikum di laboratorium. 

Berikut ini beberapa gambar yang menunjukkan munculnya implikasi kerjasama selama 

kegiatan pembelajaran di kelas. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Gambar 2. Kerjasama Siswa Berdiskusi Poster dan Eksperimen 
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Selain pada kegiatan di atas, implikasi kerja sama pada siswa dapat muncul juga 

di dalam pembelajaran ketika proses diskusi maupun debat, yaitu siswa baik di dalam 

kelompok “Pro” maupun “Kontra” saling bekerjasama untuk mengeluarkan ide maupun 

pendapatnya secara berkelompok dalam memahami permasalahan sosial yang disajikan 

melalui artikel dan berusaha untuk mencari solusi terhadap masalah yang diberikan. 

Kemudian ide-ide dari hasil pemikiran setiap siswa baik dari kelompok “Pro” maupun 

“Kontra” dikumpulkan lalu setelah itu disampaikan secara bersama-sama sehingga 

diperoleh keputusan yang sesuai dengan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. 

Proses pembelajaran seperti ini sangatlah penting karena sesuai dengan kondisi 

kehidupan siswa sehari-hari yang seringkali banyak ditemukan permasalahan sosial dan 

pengambilan keputusan yang harus melibatkan orang lain demi tercapainya keputusan 

secara bersama. 

Implikasi kerja sama yang muncul pada diri siswa ini, sesuai dengan yang tertera 

di dalam penelitian yang dilakukan oleh Sharan dan Shachar (1998) terkait strategi 

kognitif siswa dalam pembelajaran koopertaif yang menunjukkan hasil bahwa siswa yang 

terlibat dalam metode investigasi kelompok tidak hanya memperoleh hasil belajar yang 

lebih besar, tetapi juga mampu berinteraksi lebih interaktif dalam kelompoknya. Hal ini 

terjadi karena siswa yang bekerja dalam kelompok-kelompok kooperatif memiliki 

kesempatan yang lebih besar untuk mempraktikkan strategi verbal dan kognitif yang 

lebih variatif yang pernah siswa dengar dari gurunya saat proses pembelajaran di ruang 

kelas. Oleh sebab itu, para siswa perlu diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan 

teman-temannya agar siswa dapat memperoleh kemampuan yang lebih luas tentang 

dunia dan menemukan cara-cara baru untuk mengekspresikan gagasan dan 

perasaannya. 

 

2. Empati Komunikasi 

Pada proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Socio-critical dan 

Problem-oriented, komunikasi yang terjadi di antara siswa sangatlah diperlukan di dalam 

pembelajaran, sehingga dapat menimbulkan interaksi baik secara verbal maupun non 

verbal, dalam hal ini komunikasi yang dilakukan siswa terjadi baik di antara kelompok 

“Pro” maupun “Kontra” untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang banyak terjadi di 

dalam kehidupan sehari-hari.  
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Komunikasi adalah pertukaran dua arah diantara orang-orang melalui cara-cara 

verbal atau nonverbal yang dihasilkan proses pemahaman pada pihak yang 

menyampaikan dan pihak yang menerima. Pada proses pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan Socio-critical dan Problem-oriented ini siswa diharapkan dapat 

berkomunikasi, menghormati, dan menerima pendapat siswa lain baik dalam 

kelompoknya secara internal maupun kelompok lawan debatnya. Berikut ini cuplikan 

gambar diskusi siswa yang memperlihatkan sikap empati ketika ada temannya yang 

sedang berbicara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diskusi siswa dengan teman kelompoknya 

 

Interaksi yang terjadi pada setiap kelompok dapat mengembangkan sikap 

empati komunikasi di antara siswa melalui kegiatan diskusi maupun debat kelompok yang 

telah dilakukan. Sikap empati dalam berkomunikasi ini dapat berkembang karena setiap 

siswa di dalam kelompok dapat belajar saling terbuka untuk berpendapat, 

mendengarkan, dan menghargai apa yang disampaikan oleh anggota kelopoknya, baik 

hasil pemikirannya sendiri maupun ide-ide pemikiran dari siswa lain, kemudian 

pengembangan bahasa adalah bagian dari keseluruhan proses komunikasi yang di 

dalamnya mencakup keterampilan-keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan 

menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. 

Keempat aspek keterampilan berbahasa tersebut yang terkait dengan implikasi empati 

komunikasi siswa salah satunya adalah keterampilan berbicara. 
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3. Berpikir Kritis 

Dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Socio-critical 

dan Problem-oriented, kemampuan berpikir kritis siswa dapat terlihat dari sikap aktif 

siswa selama mengikuti pembelajaran. Implikasi dari kemampuan berpikir kritis siswa ini 

terlihat pada saat diskusi maupun debat, yaitu setiap siswa diberikan kesempatan untuk 

berpikir kritis baik secara individu maupun berkelompok untuk merefleksikan ide-ide, 

nilai-nilai, dan karakter yang mereka miliki. Hal ini telihat dari keaktifan dan keantusias 

siswa untuk menyimak setiap pandangan yang disampaikan oleh kelompok lain dan 

sesekali mengajukan pertanyaan kepada kelompok lain terkait isu-isu sosial yang sedang 

didebatkan.  

Pada pembelajaran Socio-critical dan Problem-oriented, siswa diharapkan 

menganalisa lebih dalam mengenai isu-isu yang diberikan dan memahaminya 

menggunakan logika yang dimiliki. Menurut Mustaji (2012) berpikir kritis adalah berpikir 

secara beralasan dan reflektif dengan menekankan perbuatan keputusan tentang apa 

yang harus dipercayai atau dilakukan.Berpikir kritis siswa ditunjukkan saat siswa 

mengkritisi dan berargumen saat perdebatan yang tengah berlangsung seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar di bawah : 

Gambar 4. Debat siswa mengkritisi isu pada artikel 

Berdasarkan uraian dan gambar diatas, terlihat bahwa pendekatan Socio-critical 

dan Problem-oriented telah memberikan dampak positif kepada siswa dalam hal berpikir 

kritis. Siswa termotivasi untuk berpikir kritis sehingga siswa memahami isu-isu yang 

disampaikan lebih mendalam. Meskipun terdapat beberapa siswa yang ragu-ragu, namun 

sebagian besar siswa merasakan dampak positif dalam hal berpikir kritis. 
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4. Refleksi Isu-Isu Sosial 

Pada proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Socio-critical dan 

Problem-oriented, salah satu tujuan utama yang ingin dicapai oleh seluruh siswa adalah 

suatu refleksi siswa terhadap isu-isu sosial yang banyak menjadi permasalahan sosial 

sampai saat ini di kehidupan sehari-hari. Refleksi yang diharapkan muncul pada siswa 

adalah berupa refleksi terhadap sikap maupun evaluasi diri sendiri sehingga dengan 

pembelajaran seperti ini diharapkan siswa dapat menjadi lebih bijak dan kritis serta 

mampu menerapkan pembelajaran kimia di kehidupan sehari-hari. Hal ini berdasar pada 

apa yang telah disajikan di dalam artikel bahwa produk-produk kimia yang banyak 

ditemukan di zaman modern ini masih banyak terdapat dampak positif maupun 

negatifnya bagi lingkungan sekitar, selain itu refleksi isu-isu sosial yang dimunculkan 

siswa juga dapat memberikan suatu implikasi di dalam pembelajaran kimia yang terlihat 

ketika proses debat berlangsung, yaitu siswa menjadi sangat termotivasi untuk mencari 

kebenaran secara teoritis dari permasalahan yang sedang dibahas.  

Implikasi positif dari refleksi isu-isu sosial yang dibahas ketika berdikusi dan 

berdebat selama pembelajaran. Hal ini terlihat dari sikap siswa yang menjadi lebih 

memahami aplikasi konsep materi yang dijadikan isu-isu dalam kehidupan sehari-hari 

seperti : asam basa, laritan penyangga, larutan elektrolit dan non elektrolit, serta koloid. 

Selain itu juga siswa menjadi tertarik untuk mempelajari kimia karena siswa beranggapan 

bahwa dari pembelajaran seperti ini mereka dapat memperoleh pengetahuan-

pengetahuan baru yang selama ini tidak pernah siswa rasakan saat mempelajari kimia 

secara konvensional. 

Beberapa aplikasi dari refleksi kegiatan pembelajaran kimia pembelajaran Socio-

crtitical dan Problem-oriented secara tersurat dapat terlihat dari kegiatan praktikum di 

Laboratorium.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Refleksi materi dengan uji coba Lab 
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Siswa merefleksikan pengetahuan yang diterimanya melalui uji coba dan 

pembuktian di Laboratorium kimia. Melalui kegiatan pembelajaran ini, siswa dapat 

merefleksikan isu-isu yang berkembang di lingkungan sekitar degan mengkritisinya 

terlebih dahulu baik dengan cara berdiskusi, berdebat maupun uji langsung di 

Laboratrium kimia.  

5. Percaya Diri 

Kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri 

sendiri, sehingga dalam tindakan-tindakannya tidak terlalu cemas, mereka bebas untuk 

melakukan hal-hal yang sesuai keinginan dan tanggung jawab atas perbuatannya, sopan 

dalam berinteraksi dengan orang lain, memiliki dorongan prestasi serta dapat mengenal 

kelebihan dan kekurangan diri sendiri. 

Percaya diri merupakan salah satu dampak positif yang muncul pada siswa 

melalui pembelajaran Socio-crtitical dan Problem-oriented, selain yang terdapat pada 

instrumen VLES Modified. Percaya diri siswa meningkat terutama pada saat proses 

perdebatan isu-isu yang diberikan. Siswa percaya diri untuk mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok, siswa percaya diri untuk berpendapat, dan siswa juga percaya diri 

untuk mempertahankan argumen ang dimiliki saat berdebat, baik pada pihak pro maupun 

kontra. Percaya diri siswa terlihat pada Gambar di bawah saat seorang siswa mengangkat 

tangan dan menyampaikan pendapat yang dimilikinya dengan penuh percaya diri untuk 

berpendapat. 

 

 

Gambar 6. Siswa Percaya Diri untuk Memberikan Pendapatnya 
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Implikasi positif yang muncul berdasarkan beberapa pertanyaan umum tentang 

poin positif yang diajukan kepada siswa dalam pembelajaran dengan pendekatan Socio-

critical dan Problem-oriented, beberapa siswa menyatakan menjadi lebih memiliki 

keberanian dalam berbicara di depan kelas dan berargumen di dalam proses 

pembelajaran 

 

6. Antusias Siswa 

Dampak positif lain yang muncul selama proses pembelajaran Socio-critical dan 

Problem-oriented yaitu munculnya antusias siswa. Hal tersebut ditandai dengan 

semangatnya siswa saat memberikan pertanyaan kepada peneliti selama proses 

pembelajaran. Melalui pertanyaan yang diberikan siswa tersebut terlihat bahwa siswa 

antusias untuk memahami lebih dalam lagi mengenai reaksi redoks.  Antusias siswa 

terlihat pada gambar berikut ini saat seorang siswa antusias untuk bertanya. 

Gambar 7. Siswa Antusias untuk Bertanya 

Selain itu, antusias siswa di dalam mengikuti pembelajaran juga semakin tinggi, 

hal ini terjadi saat diakhir pembelajaran siswa diberikan artikel yang dijadikan bahan 

untuk perdebatan, seorang siswa berkata bahwa dia tidak sabar untuk membahas 

kembali artikel yang telah diberikan, begitu juga dengan siswa yang lainnya yang mulai 

bersahutan ingin sesegera mungkin melakukan diskusi dalam isu-isu kritis yang 

diberikan. Perdebatan tersebut akan dilakukan pada pertemuan 2 minggu setelah 
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dibagikannya artikel, dan siswa sangat antusias untuk melakukan pembelajaran dengan 

perdebatan pro dan kontra pada kasus tersebut 

Berdasarkan uraian diatas maka pembelajaran Socio-critical dan Problem-

oriented dirasakan memiliki dampak positif yaitu memunculkan antusias siswa. Antusias 

siswa dirasakan pada saat siswa bersemangat untuk bertanya sehingga siswa ingin lebih 

paham mengenai materi yang disampaikan. Selain itu antusias siswa juga muncul saat 

siswa bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran sehingga memunculkan 

perasaan senang siswa untuk mempelajari kimia lebih mendalam. 

7. Kreativitas  

Kreativitas siswa dalam pembelajaran Socio-critical dan Problem-oriented 

terindikasi dalam kegiatan pembuatan poster. Dalam hal ini siswa dilatih untuk 

mengekspresikan segala ide siswa untuk dituangkan kedalam poster yang telah 

dibuatnya sebagai suatu integritas dari sebuah kreativitas. 

Implikasi kreativitas dalam pembelajaran kimia dengan pendekatan Socio-critical 

dan Problem-oriented diakui oleh beberapa siswa. Melalui kegiatan wawancara, siswa 

mengungkapkan kreativitas dari setiap orang muncul ketika membuat poster dan secara 

bersama-sama menyalurkan idenya menjadi sebuah poster dari imajinasi masing-masing 

yang direalisasikan bersama. Siswa secara bersama-sama membuat poster dan secara 

tidak langsung, ide-ide yang muncul dari setiap siswa menjadi sebuah kreativitas yang 

perlu mendapatkan apresiasi. Berikut ini beberapa gambar poster yang dibuat oleh siswa: 

Rambut, Sampo, dan

Kondisioner

Manfaat sampo dan
kondisioner :

•Untuk melarutkan minyak alami
yang dikeluarkan oleh tubuh
•Untuk melindungi rambut
•Membersihkan kotoran yang 
melekat
•Mempermudah pengguna sampo
menata kembali rambutnya

Sampo adalah sejenis cairan, seperti
sabun, yang berfungsi untuk
meningkatkan tegangan permukaan kulit
kepala sehingga dapat meluruhkan
kotoran. Dalam pengertian ilmiahnya, 
sampo didefinisikan, yaitu sebagai
sediaan yang mengandung surfaktan
dalam bentuk yang cocok dan berguna
untuk menghilangkan kotoran yang 
melekat pada rambut dan kulit kepala
agar tidak membahayakan rambut, kulit
kepala, dan kesehatan si pemakai.

Apa itu sampo?

Apa zat kimia sampo?

Surfaktan anionik, 
surfaktan kationik, 

surfaktan amfoterik, 
paraben, natrium benzoat, 
tetranatrium EDTA, dan

pantenol

 

sejenis cairan, seperti sabun, yang berfungsi untuk
meningkatkan tegangan permukaan kulit (umumnya
kulit kepala) sehingga dapat meluruhkan kotoran
(membersihkan). Kegiatan membersihkan kulit
kepala dan rambut ini disebut keramas. Pada saat
keramas, individu dianggap melakukan perawatan
dengan mencuci rambut dan kulit kepala agar bersih
dari minyak, debu, serpihan kulit, dan kotoran lain
yang menempel dirambut seiring aktivitas yang
dilakukannya.

Kandungan yang terdapat dalam

shampoo herbal antara lain

Cocamide DEA, Hidroxychetyl

DimodiumChlorida, Citric Acid,

Prophyl Paraben, Sodium

Chlorida,VitaminE

Kelebihan shampo
berbahan dasar herbal:
memperbaiki,
mempersehat serta
memperindah rambut
dan kulit kepala tanpa
adanya efek samping
karena terbuat dari
unsur-unsur alami ,
menghemat biaya
karena pembuatan
yang murah dan
mudah
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Gambar 8. Hasil kreativitas siswa 

 

8. Kemampuan Mengemukakan Pendapat 

 Menurut Karnadi (2009), kemampuan mengemukakan pendapat adalah usaha 

individu untuk mengkomunikasikan secara langsung dan jujur serta menentukan pilihan 

tanpa merugikan atau dirugikan orang lain. Pada penelitian ini digunakan kegiatan debat 

dan diskusi. Siswa membahas isu sosial yang terdapat dalam artikel kemudian saling 

bertukar pikiran mengenai isu yang diberikan. Pada saat debat, siswa dituntut untuk 

mempertahankan pendapat siswa masing-masing. Melalui kegiatan tersebut terindikasi 

bahwa pembelajaran kimia menggunakan pendekatan Socio-critical dan Problem-

oriented dapat memunculkan soft skill siswa dalam mengemukakan pendapat. 

Kemampuan mengemukakan pendapat ini dirasakan pula oleh siswa selama mengikuti 

pembelajaran kimia seperti yang dikutip dari hasil wawancara siswa, catatan observer 

dan reflektif jurnal siswa seperti di bawah ini : 

 

“Kelompok pro dan kontra sangat aktif dalam mempertahankan pendapat masing-

masing kelompok. Siswa lain di luar kelompok juga aktif dalam memberikan pendapat. 

Terdapat beberapa siswa yang aktif bertanya dan memiliki rasa ingin tahu tinggi 

tentang soda kue.” 

(Catatan Observer, 9 Februari 2016) 

 “Masing-masing anggota kelompok debat aktif mengemukakan pendapatnya mengenai 

pro dan kontranya topik penyangga.” 

(Catatan Observer, 16 Februari 2016) 
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 “Debat hari ini berjalan dengan lancar dan sangat mengasyikkan. Kita terdorong untuk 

mengeluarkan pendapat dan bertanya.” 

(Reflektif jurnal siswa, 16 Februari 2016) 

“Dengan adanya metode diskusi dan debat, kita dituntut untuk berbicara di depan 

umum dan ini membuat kita lebih berani mengemukakan pendapat. Jika ada yang tidak 

mengerti, kita juga bisa bertanya.” 

(Wawancara Siswa, 23 Februari 2016) 

 

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa siswa mengaku menjadi 

lebih berani mengemukakan pendapat dan berbicara di depan umum. Selain itu, observer 

juga berpendapat bahwa siswa aktif mengemukakan pendapat terutama saat debat 

berlangsung. Berikut ini terlampir gambar yang menunjukkan kemampuan siswa 

mengemukakan pendapat di kelas selama debat berlangsung : 

 

Gambar 9. Keaktifan Bertanya Saat Debat 

 

Jika dilihat dari gambar di atas menunjukkan bahwa siswa menjadi lebih berani 

mengemukakan pendapat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kemampuan 

mengemukakan pendapat berkembang dalam pembelajaran kimia menggunakan 

pendekatan Socio-critical dan Problem-oriented. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan 

Eilks (2009) tentang penerapan pendekatan Socio-critical dan Problem-oriented dalam 

pembelajaran kimia yang berhasil membuat siswa menyampaikan opini. 
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9. Tanggung Jawab 

Menurut Hasibuan (2007) tanggung jawab adalah keharusan untuk melakukan 

semua tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang 

diterima atau dimilikinya. Tanggung jawab merupakan salah satu soft skill yang muncul 

pada siswa melalui pembelajaran Socio-critical dan Problem-oriented. Rasa tanggung 

jawab siswa dapat dilihat pada Gambar 36. di bawah ini : 

  

Gambar 10. Tanggung jawab Siswa dalam Membuat Poster 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat terlihat tanggung jawab siswa yang ditunjukkan 

dengan partisipasi semua anggota kelompok dalam membuat poster dan 

menyelesaikannya tepat waktu. Selain guru, hal ini juga diungkapkan siswa saat proses 

wawancara di akhir kegiatan debat yang ditunjukkan sebagai berikut : 

 

“Metode ini melatih tanggung jawab siswa karena setiap kelompok membahas isu yang 

berbeda-beda jadi kita tidak bisa mengandalkan kelompok lain.” 

(Wawancara Siswa, 23 Februari 2016) 

 

“Dengan adanya tugas membuat poster seperti ini, siswa menjadi lebih bertanggung 

jawab, baik laki-laki maupun perempuan ikut menyelesaikan tugas yang diberikan.” 

(Wawancara Siswa, 16 Februari 2016) 

 

Berdasarkan data wawancara di atas dapat dikatakan bahwa kegiatan debat dalam 

pembelajaran kimia dengan pendekatan Socio-critical dan Problem-oriented membuat 

siswa bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh observer bahwa siswa telah menyelesaikan tugas tepat waktu. Oleh 
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karena itu dapat dikatakan bahwa rasa tanggung jawab siswa berkembang dalam 

pembelajaran kimia menggunakan pendekatan Socio-critical dan Problem-oriented. 

 

Penerapan pendekatan Socio-critical dan Problem-oriented pada pembelajaran 

telah memunculkan implikasi positif yang dirasakan oleh siswa. Pembelajaran ini 

didukung oleh penggunaan media pembelajaran dalam bentuk artikel berisi isu-isu sosial 

ilmiah yang akan dibahas dengan sudut pandang yang berbeda. Siswa sangat antusias 

mengikuti jalannya kegiatan debat dengan suasana pembelajaran yang kondusif dan 

saling menghargai pendapat. Pembagian kelompok secara acak dapat dijadikan sebagai 

ajang keakraban bagi siswa karena siswa dapat lebih mengenal satu sama lain. Selain 

itu, kegiatan diskusi dapat meningkatkan pemahaman siswa. Selain meningkatkan 

pemahaman, soft skill siswa juga dapat berkembang selama proses pembelajaran. 

Pengembangan karakter yaang muncul dari penerapan pendekatan Socio-critical 

dan Problem-oriented ini adalah mendorong siswa untuk bekerja sama, memunculkan 

empati komunikasi siswa, mendorong siswa berpikir kritis, meningkatkan kreativitas 

siswa baik dalam berkreasi maupun dalam memecahkan masalah, mendorong siswa 

untuk berani mengemukakan pendapat, percaya diri, bertanggung jawab, memicu 

keantusiasan siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran serta menyadarkan siswa 

akan refleksi isu-isu sosial dan aplikasi ilmu kimia. Oleh karena itu, pendekatan Socio-

critical dan Problem-oriented dengan metode Think Talk Write dapat digunakan sebagai 

salah satu alternatif pendekatan pembelajaran kimia yang bersifat aplikatif dan 

kontekstual yang disesuaikan dengan kurikulum 2013. 
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Lampiran 1. Artikel Isu-Isu Kimia Dalam Pendekatan Socio Critical 

Problem Oriented 

1. Cermati Sabun dan Deterjen yang Anda Gunakan 

Deterjen merupakan produk pembersih yang umum digunakan 

oleh masyarakat banyak untuk mencuci pakaian atau proses 

pembersihan lain, selain sabun. Dibanding dengan sabun, deterjen 

mempunyai keunggulan antara lain mempunyai daya cuci yang 

lebih baik serta tidak terpengaruh oleh kesadahan air. Pada 

dasarnya deterjen tetap bereaksi dengan mineral-mineral air 

sadah, akan tetapi hasil reaksinya terdapat dalam bentuk dispersi 

kolodial atau larut dalam air (Cahya dkk. 2009). 

Sebagai bahan pembersih, deterjen merupakan hasil dari kemajuan teknologi 

yang memanfaatkan bahan kimia dari hasil penyulingan minyak bumi, ditambah dengan 

bahan kimia lainnya seperti fosfat, silikat, bahan pewarna, dan bahan pewangi. Sekitar 

tahun 1960-an, deterjen generasi awal muncul menggunakan bahan kimia pengaktif 

permukaan (surfaktan) Alkyl Benzene Sulfonat (ABS) yang mampu menghasilkan busa. 

Namun, karena sifat ABS yang sulit diuraikan oleh mikroorganisme pada permukaan 

tanah, maka ABS digantikan dengan senyawa Linier Alkyl Benzene Sulfonat (LAS) yang 

relatif lebih ramah lingkungan. LAS merupakan bahan baku pembuat deterjen yang 

terbuat dari turunan minyak bumi. 

Ketika deterjen dilarutkan ke dalam air, deterjen akan membentuk misel. Misel 

adalah partikel berukuran koloid yang terbentuk dalam air akibat dari penggabungan 

molekul-molekul atau ion-ion yang memiliki ujung hidrofobik dan hidrofilik. Ketika 

pakaian kotor direndam ke dalam larutan deterjen tersebut, bagian ekor pada deterjen 

(hidrofobik) akan tertarik ke noda berlemak, sedangkan bagian kepala (hidrofilik) akan 

tertarik ke air. Setelah dikucek dan dibilas, noda berlemak akan diikat oleh deterjen yang 

akhirnya akan membuat noda tersebut larut dalam air. Itulah sebab mengapa noda 

berlemak dapat dihilangkan. Jika kotoran berupa lemak atau minyak maka deterjen akan 

membentuk emulsi minyak–air dan deterjen akan berperan sebagai emulgator (zat 

pembentuk emulsi), sedangkan jika kotoran berupa tanah maka kotoran tersebut akan 

diadsorpsi oleh deterjen kemudian membentuk suspensi butiran tanah–air, dimana 
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deterjen berperan sebagai suspensi agent (zat pembentuk suspensi). Dengan adanya 

penambahan enzim akan membantu surfaktan dalam membersihkan noda sehingga 

dapat meningkatkan daya kerja dari deterjen. 

Pada banyak negara di dunia penggunaan ABS telah dilarang dan diganti dengan 

LAS. Sedangkan di Indonesia, peraturan mengenai larangan penggunaan ABS belum ada. 

Beberapa alasan masih digunakannya ABS dalam produk deterjen, antara lain karena 

harganya murah, kestabilannya dalam bentuk krim/pasta dan busanya melimpah. Opini 

yang sengaja dibentuk bahwa busa yang melimpah menunjukkan daya kerja deterjen 

adalah menyesatkan. Jadi, proses pencucian tidak bergantung ada atau tidaknya busa 

atau sedikit dan banyaknya busa yang dihasilkan. 

Pemakaian deterjen juga kerap menimbulkan persoalan baru, terutama bagi 

pengguna yang memiliki sifat sensitif. Pengguna deterjen dapat mengalami iritasi kulit, 

kulit gatal-gatal, ataupun kulit menjadi terasa lebih panas usai memakai deterjen. 

Dengan tidak terurainya secara biologi deterjen ABS, lambat laun perairan yang 

terkontaminasi oleh ABS akan dipenuhi oleh busa, menurunkan tegangan permukaan 

dari air, pemecahan kembali dari gumpalan (flock) koloid, pengemulsian gemuk dan 

minyak, pemusnahan bakteri yang berguna, penyumbatan pada pori–pori media filtrasi. 

Kerugian lain dari penggunaan deterjen adalah terjadinya proses eutrofikasi di perairan. 

Ini terjadi karena penggunaan deterjen dengan kandungan fosfat tinggi. Eutrofikasi 

menimbulkan pertumbuhan tak terkendali bagi eceng gondok dan menyebabkan 

pendangkalan sungai. Sebaliknya deterjen dengan rendah fosfat beresiko menyebabkan 

iritasi pada tangan dan kaustik. Karena diketahui lebih bersifat alkalis. Tingkat 

keasamannya (pH) antara 10–12. Beberapa Dampak Penggunaan Deterjen Bagi 

Kesehatan dan Lingkungan adalah sebagai berikut : 

1. Golongan ammonium kuartener itu dapat membentuk senyawa nitrosamin. 

Senyawa nitrosamin diketahui bersifat karsinogenik, dapat menyebabkan kanker. 

2. Senyawa SLS, SLES atau LAS mudah bereaksi dengan senyawa golongan 

ammonium kuartener, seperti DEA untuk membentuk nitrosamin tadi. Bukan cuma 

itu, SLS diketahui menyebabkan iritasi pada kulit, memperlambat proses 

penyembuhan dan penyebab katarak pada mata orang dewasa. 

3. Menurut penelitian, alam membutuhkan waktu sembilan hari untuk mengurai LAS. 

Itu pun hanya sampai 50 persen. Melihat bahwa saat ini banyak rumah tangga yang 
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membuang sisa cuciannya begitu saja tanpa pengolahan limbah sebelumnya, maka 

alam diharapkan mampu mendegradasinya. 

4. Sebelum dibuang dan bercampur dengan bahan baku air bersih, limbah cucian 

membutuhkan proses pengolahan yang rumit. Agar senyawa detergen terurai, 

limbah harus mendapat sinar ultraviolet yang cukup dan diendapkan sekitar tiga 

pekan. Makanya, negara yang mengizinkan pemakaian LAS rata-rata sudah memiliki 

sistem pengolahan air yang memadai. 

5. Proses penguraian deterjen akan menghasilkan sisa benzena yang apabila bereaksi 

dengan klor akan membentuk senyawa klorobenzena yang sangat berbahaya. 

Kontak benzena dan klor sangat mungkin terjadi pada pengolahan air minum, 

mengingat digunakannya kaporit (dimana didalamnya terkandung klor) sebagai 

pembunuh kuman pada proses klorinasi. 

6. Saat ini, instalasi pengolahan air milik PAM dan juga instalasi pengolahan air limbah 

industri belum mempunyai teknologi yang mampu mengolah limbah deterjen secara 

sempurna. 

7. Penggunaan fosfat sebagai builder dalam deterjen perlu ditinjau kembali, mengingat 

senyawa ini dapat menjadi salah satu penyebab proses eutrofikasi (pengkayaan 

unsur hara yang berlebihan) pada sungai/danau yang ditandai oleh ledakan 

pertumbuhan algae dan eceng gondok menyebabkan terjadinya pendangkalan 

sungai. Pertanda lonceng kematian bagi kehidupan penghuni sungai. 

8. Di beberapa negara Eropa, penggunaan fosfat telah dilarang dan diganti dengan 

senyawa substitusi yang relatif lebih ramah lingkungan. 

9. Penggunaan deterjen dapat mempunyai risiko bagi kesehatan dan lingkungan. 

Risiko deterjen yang paling ringan pada manusia berupa iritasi (panas, gatal bahkan 

mengelupas) pada kulit terutama di daerah yang bersentuhan langsung dengan 

produk. Hal ini disebabkan karena kebanyakan produk deterjen yang beredar saat 

ini memiliki derajat keasaman (pH) tinggi. Dalam kondisi iritasi/terluka, penggunaan 

produk  penghalus apalagi yang mengandung pewangi, justru akan membuat iritasi 

kulit semakin parah. 

 

 

 

Sumber Referensi : 
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Matoa. 2008. Cermati Sabun dan Deterjen yang Anda Gunakan. Diakses melalui 

http://matoa.org / 2008 / 11 / cermati-sabun-dan-deterjen-yang-anda-gunakan/. 

 

Eilks, I. Ralf Marks. 2010. Research-Based Development of a Lesson Plan on Shower 

Gels and Musk Fragrances Following a Socio-Critical and Problem-Oriented Approach 

to Chemistry Teaching. Chemistry Education Research and Practice. 

 

Bahan Diskusi Kelompok : 

1. Tim pro setuju dengan penggunaan deterjen. 

2. Tim kontra tidak setuju dengan penggunaan deterjen. 

3. Buatlah sebuah poster/ video untuk mempresentasikannya dengan berbagai 

kreativitas kelompok Anda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://matoa.org/
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2. Dibalik Proses Hemodialisis (Pencucian Darah) 

 

Hemodialisis atau cuci darah adalah sebuah 

prosedur medis yang menggunakan mesin khusus 

(mesin dialisis) untuk menyaring produk limbah 

dari darah dan mengembalikan kandungan normal 

darah. Proses pencucian unsur-unsur darah 

dilakukan berdasarkan perbedaan dalam tingkat 

difusi melalui membran semipermeabel (membran dialisis). Walaupun dapat dilakukan 

untuk gagal ginjal akut, hemodialisis lebih sering digunakan untuk penyakit ginjal kronis. 

Hemodialisis sering dilakukan untuk mengobati stadium akhir penyakit ginjal. Dalam 

keadaan tersebut, dialisis ginjal biasanya dikelola dengan menggunakan jadwal yang 

tetap tiga kali per minggu. 

Pasien seperti apa yang harus melakukan cuci darah? 

Orang yang melakukan cuci darah atau hemodialisis atau terapi pengganti ginjal 

adalah mereka yang menderita gagal ginjal akut, gagal ginjal kronis, dan gagal ginjal 

terminal. 

Bagaimana proses cuci darah atau hemodialisis? 

Prinsip pada hemodialisis, mesin memompa darah dari tubuh pasien ke dalam 

dialyzer, dan dari sisi lain cairan dialisat dialirkan kedalam dialyzer (ginjal buatan). Di 

dalam dialyzer inilah proses dialisis terjadi. Pada dialyzer terdapat 2 kompartemen serta 

sebuah selaput di tengahnya. Mesin digunakan sebagai pencatat dan pengontrol aliran 

darah, suhu, dan tekanan. Aliran darah masuk ke salah satu kompartemen dialyzer. Pada 

kompartemen lainnya dialirkan dialisat, yaitu suatu carian yang memiliki komposisi kimia 

menyerupai cairan tubuh normal. Kedua kompartemen dipisahkan oleh selaput 

semipermeabel yang mencegah dialisat mengalir secara berlawanan arah. Zat-zat 

sampah, zat racun, dan air yang ada dalam darah dapat berpindah melalui selaput 

semipermeabel menuju dialisat. Itu karena, selama penyaringan darah, terjadi peristiwa 

difusi dan ultrafiltrasi. Ukuran molekul sel-sel dan protein darah lebih besar dari zat 

sampah dan racun, sehingga tidak ikut menembus selaput semipermeabel. 
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Darah yang telah tersaring menjadi bersih dan dikembalikan ke dalam tubuh penderita. 

Dialisat yang menjadi kotor karena mengandung zat racun dan sampah, lalu dialirkan 

keluar ke penampungan dialisat. 

Tujuan dilakukannya cuci darah atau hemodialisis 

• Menggantikan fungsi ginjal dalam fungsi ekskresi, yaitu membuang sisa-sisa 

metabolisme dalam tubuh, seperti ureum, kreatinin, dan sisa metabolisme yang lain. 

• Menggantikan fungsi ginjal dalam mengeluarkan cairan tubuh yang seharusnya 

dikeluarkan sebagai urine saat ginjal sehat. 

• Meningkatkan kualitas hidup pasien yang menderita penurunan fungsi ginjal. 

• Menggantikan fungsi ginjal sambil menunggu program pengobatan yang lain. 

 

Kapan seseorang harus melakukan cuci darah? 

Cuci darah dilakukan jika gagal ginjal menyebabkan: 

Kelainan fungsi otak (ensefalopati uremik), Perikarditis (Peradangan kantong 

jantung), Asidosis (peningkatan keasaman darah) yang tidak memberikan respon 

terhadap pengobatan lainnya. Gagal Jantung, Hiperkalemia (kadar kalium yang sangat 

tinggi dalam darah) 

Berapa lama proses hemodialisis? 

Penderita gagal ginjal yang melakukan cuci darah rata-rata tiap orang 

memerlukan waktu 9 hingga 12 jam dalam seminggu untuk menyaring seluruh darah 

dalam tubuh. Tapi biasanya akan dibagi menjadi tiga kali pertemuan selama seminggu, 

jadi 3–5 jam tiap penyaringan. Tapi hal ini tergantung juga pada tingkat kerusakan 

ginjalnya. 

Adakah komplikasi akibat cuci darah? 

Setiap tindakan pasti ada resikonya, begitu juga dengan cuci darah. Anda akan 

menghadapi beberapa komplikasi dari proses cuci darah, diantaranya: 

• Kram otot: Kram otot seringkali terjadi pada ultrafiltrasi (penarikan cairan) yang 

cepat dengan volume yang tinggi.  
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• Tekanan darah rendah (hipotensi): Terjadinya hipotensi dimungkinkan karena 

pemakaian dialisat asetat, rendahnya dialisat natrium, penyakit jantung 

aterosklerotik, neuropati otonomik, dan terlalu banyak cairan yang dibuang. 

• Reaksi anafilaksis yang berakibat fatal (anafilaksis): biasanya terjadi karena tekanan 

darah yang rendah. 

• Gangguan irama jantung: penyebab dari gangguan ritme jantung yaitu kadar kalium 

& zat lainnya yang abnormal dalam darah. 

• Perdarahan : Uremia menyebabkan ganguan fungsi trombosit. Fungsi trombosit 

dapat dinilai dengan mengukur waktu pendarahan. Penggunaan heparin selama 

hemodialisis juga merupakan faktor risiko terjadinya perdarahan. 

• Pembekuan darah: Pembekuan darah bisa disebabkan karena dosis pemberian 

heparin yang tidak sesuai ataupun kecepatan putaran darah yang lambat. 

• Gangguan pencernaan: penderita yang melakukan cuci darah gangguan pencernaan 

yang sering terjadi adalah mual dan muntah yang disebabkan karena hipoglikemia. 

Gangguan pencernaan sering disertai dengan sakit kepala. 

 

Sumber Referensi :  

Aryulina, D; Muslim, Choirul; Manaf, Syalfinaf; Winarni, Endang. W. 2009. Biologi 2 

SMA dan MA untuk kelas XI. Jakarta: Erlangga 

 

buletinkesehatan.com. 

 

Bahan Diskusi Kelompok : 

1. Tim pro setuju dengan penggunaan proses hemodialisis. 

2. Tim kontra tidak setuju dengan  penggunaan proses hemodialisis. 

3. Apakah semua penderita gagal ginjal harus cuci darah? 

4. Buatlah sebuah poster/ video dengan berbagai kreativitas kelompok Anda. 
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3. Tawas, Penjernih Air Sungai 

 

 

 

 

 

Nyaris semua teknologi pengolahan air minum menggunakan tawas dan 

variannya untuk menjernihkan air sungai. Selain karena harganya yang relatif murah, 

juga karena mudah diperoleh di pasar/toko. Tawas adalah nama pasar untuk aluminum 

sulfat dan sudah lama diterapkan dalam pengolahan air di PDAM. Akibatnya, tawas pun 

menjadi salah satu zat penambah konsentrasi aluminum dalam air minum yang dapat 

berdampak negatif pada kesehatan. 

Tawas (aluminium sulfat) adalah salah satuyang paling banyak koagulan yang 

digunakan untuk pengolahan airdi Amerika Serikat dan telahterbukti 

menjadikoagulanyang efektif untuk penghapusan kontaminan tertentu,kekeruhan dan 

warna. Aluminum sesungguhnya terkandung dalam air tanah dan air sungai secara 

alamiah. Dalam proses pengolahan air atau lebih tepat adalah penjernihan air diperlukan 

koagulan untuk memisahkan zat padat penyebab kekeruhan seperti koloid dan padatan 

tersuspensi (suspended solid). Selain itu bisa juga digunakan ferisulfat. Fungsi tawas dan 

ferisulfat ialah untuk menghilangkan kestabilan koloid atau destabilisasi agar koloid bisa 

bergabung menjadi besar dan berat, membentuk makroflok sehingga mudah 

mengendap. 

Persoalannya, air yang dihasilkan kaya akan aluminum. Apalagi tawas bisa 

mengandung krom dan merkuri yang berasal dari bahan bakunya, bauksit. Keduanya 

termasuk zat berbahaya dan beracun. Sumber lainnya adalah alat pemanas air seperti 

panci dan teko. Bisa disebutkan, setiap keluarga memiliki alat ini. Aluminum dalam air 

minum bisa tinggi konsentrasinya karena kita menggunakan panci aluminum. Apalagi 

kalau airnya asam atau merebus masakan berasam (pH-nya rendah). Aluminum yang 

http://3.bp.blogspot.com/-79T-YiomNTI/UCX7yudw1FI/AAAAAAAAAX8/_hAqvTVKEAo/s1600/Aluminum-Sulfate.jpg
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tinggi konsentrasinya dalam air minum dapat menimbulkan problem kesehatan seperti 

indikasi penyakit alzhemir, alzheimer (pikun, ketuaan). 

Karena itulah banyak yang lantas menggantinya dengan ferisulfat atau garam 

besi sebagai koagulan. Secara ekonomis, senyawa ini lebih mahal daripada tawas. 

Namun bukan berarti masalahnya kemudian lenyap seketika. Sebab, besi pun berefek 

samping. Walaupun kita perlu zat besi tetapi kalau kelebihan tentu tidak baik bagi 

kesehatan. Selain tawas juga diketahui adanya koagulan lain yakni PAC (Polly Alumunium 

Chloride). O'Meliaetal. (1989) menyimpulkan bahwa PAC koagulan efektif pada dosis 

rendah daripada aluminium lainnya. PAC merupakan bantuan filter yang efektif untuk 

kekeruhan rendah perairan, menyediakan untuk destabilisasi dan selanjutnya filtrasi 

partikel pada pH asam dan netral. 

 

 

Sumber Referensi : 

Shen,Yun-Hwei & Dempsey, Brian A. 1998. Synthesis and Speciation of Polyaluminum 

Chloride for Water Treatment.Environment International, Vol. 24, No. 8, pp. 899-

910. 

 

Bahan Diskusi Kelompok : 

1. Tim pro setuju dengan penggunaan tawas untuk penjernihan air sungai. 

2. Tim kontra tidak setuju dengan  penggunaan tawas untuk penjernihan air sungai. 

3. Berikan argumen dalam sebuah poster dengan berbagai kreativitas kelompok Anda. 
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4. Hati-Hati Pilih Sabun Pembersih Wajah 

 

 

 

 

Anda harus lebih waspada dalam memilih sabun pembersih wajah. Salah dalam 

memilih produk pembersih wajah, membuat wajah Anda jauh dari kesan cantik dan 

bersih. Selain itu, bahaya iritasi pada kulit wajah menjadi ancaman menakutkan. 

Sabun mengandung berbagai macam minyak yang terbuat dari lemak hewan. 

Seperti pada sabun untuk kesehatan terdapat TCC (trichloro carbanilide) Hypo-allergenic 

blend untuk membersihkan lemak dan jerawat. Asam salisilat sebagai fungisida dan 

sulfur untuk mencegah dan mengobati penyakit kulit. “Kandungan sabun, terbuat dari 

proses saponifikasi lemak hewan (tallow) dan minyak. Alkali yang digunakan untuk 

proses saponifikasi tersebut adalah NaOH (untuk sabun padat atau keras) dan KOH 

(untuk sabun cair). Kadang juga menggunakan NH4OH,” jelas dr. Marianti dari Bonvita 

Beauty Care. 

Untuk kecantikan terdapat kandungan parfum sebagai pewangi dan aromaterapi 

vitamin E untuk mencegah penuaan dini. Pelembap dan hidroquinon untuk memutihkan 

dan mencerahkan kulit. Untuk jenis sabun lain terdapat kandungan 

seperti surfactant (surface active agents) dan alpha bisabolol, sepi control TM AS, scrub, 

borax, amsalitik, dan lain sebagainya. 

Pemakaian jenis sabun pun harus disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis kulit 

masing-masing. Untuk itu perlu diperhatikan dengan teliti kegunaan serta fungsi sabun. 

Menurutnya, sabun yang mengandung busa terlalu banyak, terutama pada sabun cair 

yang terbuat dari minyak kelapa biasanya menyebabkan rangsangan dan dapat 

mengakibatkan dermatitis. Selain itu, alkali yang merupakan bahan dasar sabun juga 

mempunyai dampak negatif bagi kulit, pH kulit normal 4,2-6,2 (pH balance). Tapi, bila 

dicuci dengan sabun, pH akan naik menjadi 9. 
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Meskipun pH kulit cepat menjadi normal kembali, namun untuk beberapa 

penyakit kulit tertentu yang sensitif terhadap reaksi alkalis, hal ini merupakan 

kontraindikasi.“Cara mengatasinya dengan stop penggunaan sabun tersebut, lalu 

berobat ke dokter kulit. Biasanya akan diberikan obat-obat anti-iritasi dan anti alergi. 

Sementara gunakan sabun hipoalergenik, setelah tidak lagi iritasi baru memakai sabun 

yang sesuai,” paparnya. 

Syarat sabun yang baik secara umum yaitu tidak meninggalkan lapisan licin, tidak 

menyumbat pori-pori, dan tidak membuat kulit kering. Pemilihan jenis sabun harus sesuai 

dengan jenis dan masalah kulit.“Untuk kulit kering pilih sabun yang mengandung 

deterjen. Sedangkan untuk kulit kusam pilih sabun yang mengandung scrub, 2 kali dalam 

seminggu. Dan bagi kulit berminyak pilihlah sabun pembersih dengan pH balance dan 

bahan-bahan pelembap alami (minyak zaitun, almond atau alpukat). Kemudian 

pakai toner astringent,” bebernya. 

Jenis sabun pun beranekaragam. Mulai dari sabun deodorant, sabun anti bakteri 

dan ada sabun medicated. Untuk sabun jenis deodorant mengandung zat kimiawi yang 

membunuh bakteri penyebab bau badan. Sabun biasa pun sebenarnya sudah dapat 

menghilangkan kuman penyebab bau badan tanpa perlu menambahkan bahan yang 

lebih keras lagi. 

Sabun antibakteri mengandung zat antiseptik (triclosan) yang dapat membunuh 

kuman. Sabun ini biasa digunakan oleh praktisi kesehatan sebelum atau setelah 

melakukan tindakan. Penggunaan yang terlalu sering dan berlebihan dapat membunuh 

flora normal kulit yang sebenarnya merupakan salah satu perlindungan kulit, misalnya 

terhadap infeksi jamur. 

Sedangkan pada sabun medicated ada penambahan bahan aktif (sulfur) untuk 

mengatasi masalah atau penyakit kulit tertentu. Sabun medicated aman digunakan bila 

digunakan sesuai  batas yang dianjurkan. “Tidak aman jika berganti-ganti dalam 

penggunaan sabun karena bisa menyebabkan dermatitis atau iritasi,” imbuhnya. Apabila 

Anda sering menggunakan sabun badan dan sabun untuk wajah dengan sabun yang 

sama, Anda harus hati-hati, karena tingkat keasaman yang dihasilkan oleh sabun 

berbeda-beda sesuai dengan penggunaannya di bagian-bagian tubuh Anda. “Yang 

membedakan sabun wajah dan sabun tubuh adalah kadar keasamannya, karena pH di 
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kulit wajah dan kulit tubuh kita pun tidak sama. Kulit wajah memiliki pH 4,0-5,5 (sedikit 

lebih rendah daripada pH kulit tubuh). Kondisi keasaman pada tingkat ini dianggap paling 

sesuai untuk menghambat pertumbuhan kuman,” tuturnya. 

Dalam pemilihan jenis sabun Anda harus berhati-hati, karena di pasaran banyak 

beredar sabun yang mengandung bahan seperti lye dan sodium tallowate yang bisa 

menyebabkan iritasi dan juga komedo. Memang ada sisi negatif, yaitu bisa meningkatkan 

pH kulit untuk sementara setelah memakai sabun kadang iritasi bila kadar pH-nya tidak 

sesuai. Jadi tidak berbahaya selama masih dalam batas yang ditentukan.“Ya, benar 

banyak sabun dipasaran yang mengandung bahan yang bisa menyebabkan 

ketidakcocokan dengan pemakai juga membuat iritasi. Seperti lye, lye itu adalah NaOH 

dan KOH, alkali yang digunakan dalam proses saponifikasi, seperti sudah disebutkan 

pada kandungan dalam sabun. 

Sedangkan, sodium tallowater: NaOH+beef tallow (lemak sapi), dapat 

menyebabkan dermatitis dan blackheads (komedo). Di Amerika oleh FDA sudah 

ditetapkan jenis tallow apakah dan berapa kadar yang aman untuk digunakan dalam 

sabun. Bagi mereka yang tidak ingin menggunakan produk pembersih yang mengandung 

lemak hewan ini, bisa memilih yang terbuat dari lemak tumbuhan (vegetable 

tallow), Japan tallow, parafin, atau ceresin,” jelasnya. 

Mengenai kemasan yang digunakan oleh berbagai produk sabun yang dijual 

bebas di pasaran harus benar-benar dipilih dengan tepat. Jika kemasan tidak cukup rapat 

juga dapat dengan mudah membuat sabun terkontaminasi, khususnya untuk produk 

kosmetik. “Umumnya tidak ada pengaruh dari bahan kemasan. Hanya saja, seperti 

halnya produk-produk kesmetika, pembersih dan kimia lainnya, kemasan sebaiknya 

tertutup rapat dan disimpan dalam suhu yang sesuai (dalam hal ini suhu kamar),” 

tambahnya. Dan untuk warna sabun yang kini makin beranekaragam, menurut dr. 

Marianti, tidak akan mempengaruhi  manfaat sabun tersebut. Justru, bisa menambah 

risiko terjadinya iritasi terhadap kulit penggunanya. 

Sumber Referensi :  

Lifestyle.okezone.com 
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Bahan Diskusi Kelompok : 

1. Tim pro setuju untuk menggunakan sabun pembersih wajah. 

2. Tim kontra memilih untuk tidak menggunakan sabun pembersih wajah. 

3. Berikan argumen dalam sebuah poster dengan berbagai kreativitas kelompok Anda. 
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5. Sampo Sintesis atau Sampo Herbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apa itu sampo? 

 

 Definisi Sampo secara umum adalah sejenis cairan seperti sabun yang berfungsi 

untuk meningkatkan tegangan permukaan kulit (umumnya kulit kepala) sehingga dapat 

meluruhkan (membersihkan) kotoran.Kegiatan membersihkan kulit kepala dan rambut 

ini sering disebut keramas. Pada saat keramas, pengguna sampo dianggap melakukan 

perawatan dengan mencuci rambut dan kulit kepala agar bersih dari minyak, debu, 

serpihan kulit, dan kotoran lain yang menempel dirambut seiring aktivitas yang dilakukan. 

 Di lain sisi pengertian ilmiah dari sampo, yaitu sebagai suatu produk yang 

mengandung surfaktan dalam berbagai bentuk dan berguna untuk menghilangkan 

kotoran yang melekat pada rambut dan kulit kepala.Sampo pada umumnya digunakan 

dengan mencampurkannya bersama air yang bertujuan untuk melarutkan minyak alami 

yang dikeluarkan oleh tubuh sehingga dapat melindungi rambut dan membersihkan 

kotoran yang melekat.  Beberapa industri yang memproduksi sampo atau perawatan 

rambut umumnya pasti akan mengeluarkan produk lain seperti kondisioner dengan 

tujuan untuk mempermudah pengguna sampo untuk menata kembali rambutnya. 

 

Zat kimia apa saja yang ada di dalam sampo? 

Bahan pembersih, umumnya berupa surfaktan. Kadang selain surfaktan, ditambahkan 

pula sedikit booster busa untuk mengubah sifat busa yang dihasilkan surfaktan.Bahan 

surfaktan yang umum digunakan adalah surfaktan anionik, seperti natrium lauril eter 
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sulfat (juga sering disebut natrium lauret sulfat), natrium lauril sulfat, dan senyawa 

amonium.  

Bahan konditioner, biasanya digunakan bahan berupa surfaktan kationik, seperti 

olealkonium klorida, distearildimonium klorida, dan isostearil etildimonium etosulfat.  

Bahan aditif fungsional, termasuk di dalamnya bahan yang dapat mengontrol 

viskositas sampo. Dapat dibayangkan apabila sampo terlalu encer, sampo akan sukar 

dipakai, demikian pula jika sampo, misalnya, sekental pasta gigi. Bahan yang umum 

digunakan adalah surfaktan amfoterik, seperti kokamidopropil betain atau 

kokamidopropil hidroksisultain. Zat aditif lain adalah pengontrol pH, agar sampo 

mempunyai pH antara 3,5 dan 4,5.  

Pengawet, sampo tanpa pengawet dapat menyebabkan berkembangnya berbagai jenis 

bakteri. Hal ini akan membuat produknya cepat rusak dan dapat membahayakan 

kesehatan. Pengawet yang umum digunakan adalah natrium benzoat, paraben, 

tetranatrium EDTA.  

Bahan aditif estetik, termasuk di dalamnya pewarna, parfum yang membuat sampo 

menjadi enak untuk dipakai.  

Bahan-bahan aktif medis, misalnya beberapa sampo mengandung seng piritionin 

yang dapat mengobati ketombe, atau pantenol untuk pertumbuhan rambut dan 

meningkatkan kelembaban rambut. 

 

Kapan kita menggunakan sampo? 

 Seperti yang telah kita ketahui bahwa rambut normal memiliki pH sekitar 4,5 – 

5,0 sehingga bersifat asam lemah. Pada pH ini, rambut terasa lembut, kuat, dan 

sehat.Akan tetapi jika terdapat larutan basa membuat rambut menjadi kusam, mudah 

patah ataupun menjadi kering.Untuk membersihkan rambut, barulah kita menggunakan 

sampo.Umumnya sampo bersifat basa, karena sampo terbuat dari senyawa basa dengan 

minyak atau lemak. 

 Senyawa yang bersifat basa dapat merusak rambut kita sehingga kadang kita 

menggunakan kondisioner setelah memakai sampo.Kondisioner berisi senyawa yang 

bersifat asam lemah, seperti asam sitrat.Hal ini bertujuan untuk menetralkan kelebihan 

senyawa basa yang tertinggal dari pemakaian sampo. 

 Tapi, apakah Anda tahu bahwa penggunaan sampo dan kondisioner juga bisa 

menyebabkan rambut rontok dan rambut tidak sehat?Sampo dan kondisioner 

memainkan peran utama dalam rambut rontok.Tujuan utama sampo yang semula adalah 
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hanya untuk membersihkan rambut dan kulit kepala agar tetap bebas dari kotoran sehari-

hari.Namun pada kenyataanya ditemukan fakta bahwa sebagian besar sampo dan 

kondisioner yang dipasarkan hanyalah untuk memberikan wangi ke rambut Anda. 

 Hal ini terbukti dari iklan komersial yang setiap hari ditampilkan oleh bintang-

bintang film di televisi, yaitu mulaidari iklan sampo anti ketombe, anti rambut rontok, 

sampo penghitam rambut dan lain sebagainya sehingga membuat Anda tergoda untuk 

membeli produk tertentu dengan harapan mendapatkan hasil yang sama seperti yang 

diiklankan. Namun pada kenyataannya kebanyakan malah membuat Anda kecewa. 

 Tapi, tahukah Anda di lain sisi bahwa sampo dan kondisioner yang dibuat 

menggunakan bahan-bahan kimia selain dapat menyebabkan rambut rontok juga dapat 

menyebabkan rambut beruban dini dan termasuk pula kerusakan folikel rambut. Selain 

itu dampak lain yang lebih menakutkan adalah bahan-bahan kimia campuran sampo 

ternyata beberapa diantaranya berpotensi mematikan sel-sel otak serta sel-sel syaraf. 

Hal ini dikarenakan di beberapa sampo mengandung Methylisothiazoline (MIT).Bahan 

kimia ini berfungsi sebagai pencegah dan pembunuh kuman.Namun berdasarkan hasil 

percobaan terhadap tikus, ternyata bahan kimia ini dapat meyebabkan kematian sel otak 

dan sel syaraf.Selain itu konsentrasi yang cukup tinggi juga dapat menyebabkan iritasi 

kulit.Meski pun belum ada uji lebih lanjut terhadap manusia, namun hasil uji terhadap 

tikus diatas sebaiknya menjadi bahan pertimbangan kita untuk tidak menggunakan 

sampo berbahan kimia khususnya yang mengandung bahan kimia 

Methylisothiazolinone (MIT) secara sering.(Penelitian ini disampaikan dalam pertemuan 

tahunan The American Society for Cell Biology di Washington, D.C, Amerika Serikat).

 Oleh karena itu alangkah baiknya jika sejak sekarang kita menggunakan sampo 

dan kondisioner  herbal yang terbuat dari bahan-bahan  tradisional, yaitu dari daun-

daunan dan rempah-rempah asli dari alam. Sampo dan kondisioner herbal ini juga 

memiliki khasiat yang sama seperti sampo sintesis, yaitu untuk memperbaiki, 

memperbaharui, mempersehat serta memperindah rambut dan kulit kepala Anda tanpa 

adanya efek samping karena unsur-unsur alami yang terdapat di dalamnya. Adapun 

senyawa yang biasanya terdapat di dalam sampo herbal kebanyakan komposisi-

komposisi kimianya semuanya terdapat dari bahan-bahan alami tersebut sehingga lebih 

dipandang lebih amat. 

 Walaupun demikian, proses pembuatan sampo herbal tidak dapat dipungkiri juga 

pasti tidak akan lepas dari proses industri kimia sehingga baik sampo sintesis maupun 

sampo herbal pasti akan menghasilkan limbah busa yang dapat memberikan dampak 
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negatif terhadap sumber daya alam dan lingkungan seperti gangguan pencemaran alam 

dan pengurasan sumber daya alam, yang nantinya dapat menurunkan kualitas 

lingkungan antara lain pencemaran tanah, air, dan udara jika limbah tersebut tidak diolah 

terlebih dahulu.  

 Limbah cair yang dihasilkan dari penggunaan sampo di dalam kehidupan sehari-

hari dan dibuang ke lingkungan secara langsung ini dapat menimbulkan keseimbangan 

alam terganggu, yaitu terjadi pencemaran tanah yang mampu merubah pH tanah, 

kandungan mineral tanah berubah, dan gangguan nutrisi dari tanah untuk kehidupan 

tumbuhan serta sumber air menjadi tercemar. Pencemaran air yang ditimbulkan dapat 

mengganggu biota air, perubahan BOD, COD serta DO. Selain itu dampak psikologis 

akibat dari pencemaran lingkungan juga tidak kalah berbahanya jika dibandingkan 

dampak secara fisik yang dihasilkan. 

 

Sumber Referensi: 

a-research.upi.edu/operator/upload/s_pkim_055123_bab_ii.pdf 

(diakses 16 Desember 2014, Pukul 3.58 Wib) 

http://adiliahinas.blogspot.com/2012/10/waspadai-zat-kimia-dalam 

shampo.html(diakses 16 Desember 2014, Pukul 6.39 Wib) 

 

Bahan Diskusi Kelompok 

A. Kelompok “Pro” 

1. Berdasarkan artikel di atas, klasifikasikan senyawa zat kimia apa saja yang 

terkandung di dalam sampo sintesis dan tuliskan rumus molekulnya? 

2. Berdasarkan artikel di atas, gambarkan struktur asam sitrat yang terdapat di dalam 

kondisioner dan termasuk sifat asam apakah asam sitrat tersebut? Jelaskan! 

3. Berdasarkan artikel di atas, jika diantara kalian “Pro” dengan memilih sampo sintesis 

untuk membersihkan rambut kalian, maka pertimbangan apa yang akan kalian 

lakukan dalam memilih sampo sintesis yang banyak di iklankan di televisi?  Berikan 

alasan kalian dengan membuat poster kimia atau video drama kimia! 

4. Berdasarkan artikel di atas, apa efek sampingnya terhadap kehidupan di masa 

mendatang kalian jika limbah dari sampo yang kalian hasilkan selama ini dan dibuang 

secara langsung ke lingkungan? Berikan solusi untuk menanggulangi limbah sampo 

tersebut dan tentukan pula berapa kadar pH tanah dan air ketika kondisi normal dan 
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tidak normal? Dan carilah efek negatif apa saja yang ditimbulkan limbah cair 

terhadap lingkungan dalam bentuk tabel? 

 

B. Kelompok “Kontra” 

1. Berdasarkan artikel di atas, klasifikasikan senyawa zat kimia apa saja yang 

terkandung di dalam sampo herbal dan tuliskan rumus molekulnya? 

2. Berdasarkan artikel di atas, sebutkan tumbuhan apa saja yang biasanya dapat 

digunakan sebagai bahan dasar alami sampo herbal? Adakah dari tumbuhan yang 

kalian tersebut dapat digunakan sebagai indikator Asam basa? Jelaskan! 

3. Berdasarkan artikel di atas, jika diantara kalian “Kontra” dengan tidak memilih sampo 

sintesis melainkan memilih sampo herbal untuk membersihkan rambut kalian, maka 

pertimbangan apa yang akan kalian lakukan dalam memilih sampo herbal tersebut? 

Berikan alasan kalian dengan membuat poster kimia atau video drama kimia! 

4. Berdasarkan artikel di atas, apa efek sampingnya terhadap kehidupan di masa 

mendatang kalian jika limbah dari sampo yang kalian hasilkan selama ini dan dibuang 

secara langsung ke lingkungan? Berikan solusi untuk menanggulangi limbah sampo 

tersebut dan tentukan pula berapa kadar pH tanah dan air ketika kondisi normal dan 

tidak normal? Dan carilah efek negatif apa saja yang ditimbulkan limbah cair 

terhadap lingkungan dalam bentuk tabel? 
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6. Obat Antasida atau Obat Alami 

 

 

 

 

 

 

 

Tahukah kalian bahwa jaringan yang melapisi lambung manusia menghasilkan 

suatu asam yang sangat kuat, yaitu asam klorida.Asam ini sangat diperlukan untuk 

membantu pencernaan.Tanpa asam lambung, makanan yang masuk dalam tubuh tidak 

dapat tercerna dengan baik sehingga zat-zat gizi tidak dapat diserap secara optimal oleh 

tubuh. Asam lambung dalam jumlah seimbang memang diperlukan tubuh, tetapi jika 

berlebihan akan membuat lambung terasa nyeri, perih,dan kembung. Lama-kelamaan, 

hal ini dapat menimbulkan luka pada dinding lambung yang dikenal dengan penyakit 

maag (radang lambung).Bagi penderita penyakit ini harus berhati-hati dalam memilih 

makanan dan minuman. Sebaiknya makanan dan minuman yang bersifat asam harus 

dihindari karena akan menambah kadar asam semakin meningkat. 

Berbagai macam obat tersedia untuk menghilangkan kelebihan asam lambung. 

Akan tetapi masyarakat saat ini masih banyak bergantung pada obat-obatan berbahan 

kimia, misalnya saja yang sering digunakan adalah obat Antasida (Antacide : anti asam). 

Obat Antasida ini mengandung zat yang bersifat basa, yaitu Aluminium Hidroksida 

dan  Magnesium Hidroksidasehingga dapat menetralkan kelebihan asam lambung. 

Namun, perlu diketahui bahwa mengonsumsi obat-obatan berbahan dasar kimia secara 

rutin dalam jangka panjang justru akan membahayakan organ tubuh lainnya seperti 

jantung, paru-paru, dan lain-lain. Untuk itu alangkah baiknya jika menggunakan obat-

obatan berbahan dasar alami yang jauh lebih aman dan tentunya lebih efektif untuk 

jangka panjang karena bisa bekerja menyeluruh sampai ke akarnya, misalnya dengan 

mengonsumsi buah Pir. 

Buah Pir memiliki kandungan asam rendah dan pilihan yang baik bagi mereka 

yang menderita asam lambung karena dapat menyerap asam lambung berlebih.Buah Pir 

mempunyai sejumlah manfaat yang berguna untuk menjaga kesehatan.Selain 

kandungan gizi yang tinggi, buah Pir juga mengandung senyawa-senyawa yang esensial 

http://www.ahlinyaasamlambung.web.id/wp-content/uploads/2014/11/lambung.jpeg
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bagi tubuh.Buah Pir mengandung asam klorogenat (Chlorogenic Acid) yang merupakan 

salah satu bagian dari asam hidroksi sinamat (Hydroxy Cinnamic Acid).Asam hidroksi 

sinamat ini berperan sebagai antioksidan yang dapat membendung pembentukan sel 

kanker.Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa asam tersebut juga mampu mencegah 

pertumbuhan bakteri Shigella sonnei, yang menjadi penyebab penyakit pada saluran 

pencernaan.Asam hidroksi sinamat juga dapat mencegah terjadinya kanker 

usus.Kemampuan tersebut dimiliki karena asam itu dapat mengikat nitrat di dalam perut 

sehingga menghambat terbentuknya nitrosamin.Nitrosamin merupakan senyawa 

karsinogenik (penyebab kanker) yang sangat potensial di dalam tubuh. Akan tetapi untuk 

memperoleh hasil terbaik, maka harus menggunakan buah Pir alami tanpa ada pestisida 

dan bahan kimia lainnya yang justru akan memperburuk asam lambung.  

Pada kenyataanya saat ini untuk memenuhi perkembangan ekonomi negara 

Indonesia yang semakin meningkat, maka banyak para petani yang membudidayakan 

buah Pir maupun tanaman lainnya dengan menggunakan pestisida yang berfungsi untuk 

meningkatkan kualitas produksi dalam bidang pertanian. Akan tetapi jika dilihat ternyata 

penggunaan pestisida sintesis dalam bidang pertanian merupakan suatu dilemma yang 

di satu sisi sangat dibutuhkan dalam rangka penyediaan pangan dan di sisi lain tanpa 

disadari dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif, baik terhadap manusia, hewan 

mikroba maupun lingkungan. 

 

Sumber Referensi: 

a-research.upi.edu/operator/upload/s_pkim_055123_bab_ii.pdf 

(diakses 16 Desember 2014, Pukul 3.58 Wib) 

 

http://pemkomedan.go.id/new/berita-mengenal-manfaat-dan-efeksamping-dari-

antasida.html(di akses 16 Desember 2014, Pukul 11.27) 

 

 

 

 

 

http://pemkomedan.go.id/new/berita-mengenal-manfaat-dan-efeksamping-dari-antasida.html
http://pemkomedan.go.id/new/berita-mengenal-manfaat-dan-efeksamping-dari-antasida.html
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Bahan Diskusi Kelompok : 

A. Kelompok “Pro” 

1. Berdasarkan artikel di atas, sebutkan senyawa apa saja yang terdapat di dalam obat 

antasida dan jelaskan sifat senyawa tersebut jika dikaitkan dengan konsep asam 

basa? 

2. Berdasarkan artikel di atas, tuliskan persamaan reaksi netralisasi zat yang 

terkandung di dalam obat antasida tersebut sehingga dapat menetralkan kelebihan 

asam di dalam lambung kita? serta tentukan sifat asam basa konjugasinya sesuai 

dengan teori Bronsted-lowry? 

3. Berdasarkan artikel di atas, mengapa asam lambung tidak dapat melarutkan 

lambung kita? 

4. Berdasarkan artikel di atas, jika diantara kalian “Pro”, yaitu  memilih obat antasida 

untuk mengobati penyakit asam lambung, maka pertimbangan apa yang akan kalian 

lakukan dalam memilih obat tersebut? Berikan alasan kalian dengan membuat poster 

kimia atau video drama kimia serta cariah informasi yang mendukung pendapat 

kalian tersebut! 

5. Carilah dampak negatif yang ditimbulkan obat antasida bagi kesehatan dan 

persentase kadar/ dosis senyawa kimia yang baik terkandung di dalam obat 

antasida? 

 

B. Kelompok “Kontra" 

1. Berdasarkan artikel di atas, apa yang kalian ketahui tentang asam klorogenat yang 

terdapat di dalam buah Pir dan termasuk sifat asam apakah senyawa tersebut serta 

gambarkan struktur senyawanya? 

2. Berdasarkan artikel di atas, mengapa asam lambung tidak dapat melarutkan 

lambung kita? 

3. Berdasarkan artikel di atas, apakah ada obat-obatan berbahan dasar alami selain 

buah Pir yang dapat mengobati penyakit asam lambung? Jika ada sebutkan senyawa 

asam atau basa yang terkandung di dalamnya? 

4. Berdasarkan artikel di atas, jika diantara kalian “Kontra”, yaitu dengan tidak memilih 

obat antasida melainkan memilih obat alami, yaitu dengan mengonsumsi buah Pir 

untuk mengobati penyakit asam lambung, maka pertimbangan apa yang akan kalian 
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lakukan dalam memilih buah Pir? Berikan alasan kalian dengan membuat poster atau 

video drama serta cariah informasi yang mendukung pendapat kalian tersebut! 

  



64 
 

7. Kontroversi Mi Instan Ditakuti, Mi Lain Digemari 

 

Siapa yang tidak mengenal mi instan?Di Indonesia sendiri mi instan telah ada 

lebih dari 40 tahun dan kini produksi serta jumlah orang yang mengonsumsinya semakin 

meningkat dan menduduki peringkat kedua setelah China 

dengan sekitar 14 milyar bungkus per tahun.Makanan yang 

pertama kali ditemukan di Jepang ini juga banyak dikonsumsi 

di banyak negara termasuk negara-negara Eropa dan Amerika 

Serikat.Tapi di balik popularitasnya, tidak sedikit rumor “miring” 

yang beredar tentang mi instan.Mi instan dianggap berbahaya 

bagi kesehatan bahkan dapat menyebabkan kanker.Dengan 

tingkat konsumsi yang sangat besar, menjadi hal penting untuk memastikan kebenaran 

rumor-rumor tersebut. Jika benar mi instan memang berbahaya, entah berapa banyak 

jiwa yang akan menjadi korban. 

Mi instan sampai saat ini khususnya para orangtua bahkan sebagian dokter 

masih khawatir dan takut akan bahaya mi instan. Padahal berkali-kali BPOM mengatakan 

bahwa mi instan dijamin aman, pengawetnya aman dan tidak berbahaya dikonsumsi 

dalam jumlah tertentu atau kewajaran. Tetapi inilah keunikan klasik masyarakat 

Indonesia, masyarakat sangat fobia (takut) dengan mi instan kemasan yang sudah 

berstandar Internasional tetapi tidak khawatir dengan mi produksi lain berupa mi 

tradisonal dan mi kemasan “home product” lainnya yang masih 

tidak diketahui jenis dan jumlah bahan pengawetnya sampai 

saat ini. Makanan favorit masyarakat ini selalu saja setiap waktu 

dihantui ketakutan berlebihan.Bukan kali ini saja penggemar mi 

instan dicekam berita yang mengkhawatirkan.Meski berkali-kali 

BPOM telah menjelaskan bahwa mi instan aman, tetapi seperti 

sebelumnya berbagai berita yang tidak jelas tetap sering 

dituding bahwa mi instan mengandung lilin, menyebabkan operasi pemotongan usus dan 

berbagai hal menyeramkan lainnya. Anehnya, orangtua tampaknya tetap merasa aman 

dengan mi industri lain yang juga banyak dikonsumsi untuk rumah makan, restoran dan 

penjaja mi goreng keliling. Padahal produk mi instan diawasi ketat melalui standarisasi 

internasional yang ditetapkan Codex Alimentarius Commission (CAC), sedangkan produk 

lainnya belum tentu mengikuti standarisasi yang ketat. 
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Justru mi buatan “home industry” yang dijual di pinggir jalan, di pasar tradisional 

atau bahkan dijual di super market saat ini tidak ada yang tahu jumlah dan jenis bahan 

pengawetnya.Apakah berbahaya atau tidak?Padahal faktanya sudah banyak dijumpai mi 

buatan “home industry” seringkali dicampur pengawet makanan yang berbahaya seperti 

borax atau formalin.Bahkan sudah sering disaksikan di media masa petugas kepolisian 

menggerebek pabrik pembuat mi buatan “home industry” yang menggunakan bahan 

berbahaya tersebut.Padahal pabrik tersebut sudah puluhan tahun beroperasi dan 

memproduksi sangat banyak mi yang dikonsumsi oleh banyak masyarakat, namun tanpa 

disadari.Belum lagi zat warna yang digunakan pada mi buatan “home industry” saat ini 

tidak ada yang mengetahui apakah jenisnya berbahaya atau tidak.Justru zat warna yang 

kuning terang itu biasanya menggunakan zat warna yang berbahaya.Sekali lagi, 

masyarakat tidak pernah trauma bahkan sangat lahap memakan mi seperti itu, tetapi 

sebaliknya masyarakat sangat trauma dengan mi instan.Padahal mi instan tertentu yang 

sudah berstandar Internasional selalu menerapkan prinsip aman dalam berproduksi 

sehingga jelas tahu komposisi kandungan bahan yang digunakan dan dijamin aman 

karena sudah direkomendasikan oleh instansi tertentu yang berwenang dan kredibel. 

 

Bahan Pengawet Mi Instan 

Sebenarnya penggunaan pengawet makanan dalam industri makanan adalah hal 

yang biasa.Dapat dikatakan hampir 90% industri makanan kemasan tidak terlepas dalam 

penggunaan bahan pengawet. Bahkan penggunaan bahan pengawet makanan berbagai 

industri makanan yang tidak mencantumkan label BPOM mungkin justru malah lebih 

menyeramkan. Tetapi, bila isu ini mengusik keamanan mi instan akan semakin 

menghebohkan karena mi instan adalah merupakan salah satu makanan instan yang 

paling banyak dikonsumsi. 

BPOM sudah mengumumkan bahwa memang mi instan di pasaran beberapa 

diantaranya memakai bahan pengawet  seperti benzoic acid, dan Propeonat serta 

terdapat pula bahan tambahan yang juga diatur di BPOM  adalah nipagin (Metylparaben 

atau methyl p-hydroxybenzoate) yang berfungsi sebagai pengawet dengan batas 

maksimum penggunaan.. Dalam industri makanan modern saat ini, diperlukan 

penggunaan teknologi pengawetan pangan untuk membuat makanan menjadi tahan 

lama dan tetap berkualitas, Salah satu dari beberapa teknik pengawetan pangan adalah 

memberikan bahan tambahan pangan (BTP) untuk pengawetan, hal ini dilakukan dengan 

menambahkan suatu bahan kimia tertentu dengan jumlah tertentu yang diketahui 
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memiliki efek mengawetkan dan aman untuk dikonsumsi manusia. Jenis dan jumlah 

pengawet yang diijinkan untuk digunakan pun telah dikaji keamanannya.Indonesia 

menganut Standarisasi internasional yang ditetapkan Codex Alimentarius Commission 

(CAC).Forum CAC (Codex Alimentarius Commission) merupakan organisasi perumus 

standar internasional untuk bidang pangan.Berbagai produk dan industri makanan yang 

ada di Indonesia harus dibuat berdasarkan CAC. 

Berbagai berita yang menghebohkan tentang bahan pengawet yang terdapat di 

dalam mi instan pun kian berkecamuk, walaupun sebenarnya bila dikaji dengan fakta 

ilmiah yang ada tidak seperti yang dikhawatirkan.Bahaya dan efek samping bagi tubuh 

akibat pengaruh methyl p-hydroxybenzoate dan benzoic acid bagi tubuh secara jangka 

panjang sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti.Beberapa opini yang 

menyebutkan bahwa mi instan menyebabkan pemotongan usus, penyebab kanker dan 

berbagai hal menyeramkan lainnya tersebut sampai sekarang juga masih belum ada bukti 

ilmiah yang menyebutkannya.Kalaupun opini tersebut muncul mungkin saja hanya 

berdasarkan hipotesa beberapa klinisi yang belum terbukti.Hanya terdapat laporan ilmiah 

bahwa konsumsi berlebihan dapat mengganggu lambung. 

Bahan pengawet yang berbahaya sesungguhnya justru tampak lebih berisiko 

pada mi buatan industri rumahan yang sering dijumpai karena pengawasannya yang 

lemah dari pihak berwenang.Pengawet berbahaya seperti formalin yang mengancam di 

sekitar masyarakat justru kesannya sangat diabaikan. Jika kandungan formalin dalam 

tubuh tinggi, akan bereaksi secara kimia dengan hampir semua zat di dalam sel sehingga 

menekan fungsi sel dan menyebabkan kematian sel serta menyebabkan kerusakan pada 

organ tubuh. Formalin merupakan zat yang bersifat karsinogenik atau bisa menyebabkan 

kanker. Beberapa penelitian terhadap tikus dan anjing pemberian formalin dalam dosis 

tertentu dan jangka panjang dapat mengakibatkan kanker saluran pencernaan 

seperti  adenocarcinoma pylorus, preneoplastic hyperplasia pylorus, dan adenocarcinoma 

duodenum. Penelitian lainnya menyebutkan peningkatan resiko kanker tenggorokan, 

sinus dan cavum nasal (hidung) pada pekerja tekstil akibat paparan formalin melalui 

hirupan.Adapun ciri mi yang berbahan pengawet berbahaya dan bahan pewarna 

berbahaya adalah biasanya mi tampak berwarna kuning terang, kenyal dan keras dan 

awet sampai beberapa hari.Sebaliknya mi yang tanpa bahan pengawet berbahaya 

biasanya justru warnanya tidak menarik, pucat, lembek dan lunak. 

Berdasarkan berbagai berita yang menghebohkan tersebut,  merupakan suatu 

peringatan bagi kita sebagai manusia modern saat ini bahwa ternyata banyak paparan 
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bahan kimia di sekitar kita yang harus diwaspadai. Sebenarnya kewaspadaan ini justru 

bukan pada mi instan tetapi berbagai paparan bahan kimia lain yang lebih berbahaya 

dan tidak terlihat yang justru dapat mengancam kita tanpa disadari, yaitu seperti yang 

terdapat pada mi buatan “home industry” lainnya. Berbagai produk mi lain atau bahan 

makanan lain yang tidak masuk standar SNI justru harus menjadi perhatian masyarakat. 

Karena, kandungan jenis dan kadar pengawetnya justru tidak diketahui secara pasti. 

Oleh karena itu sebagai manusia modern, meskipun sampai saat ini belum ada data 

ilmiah mengenai bukti yang menunjukkan bahaya methyl p-hydroxybenzoate 

dan benzoic acid yang dikatakan aman tersebut bukan berarti tidak ada bahaya dalam 

jangka panjangnya, hanya saja belum diketahui. Karena keterbatasan data ilmiah 

tersebut maka sulit  untuk menentukan batasan dosis yang berbahaya yang boleh 

dikonsumsi bagi manusia.  

 

Sumber Referensi: 

Health.kompas.com/…/Salah.Kaprak.Mi.Instan.Ditakuti..Mi.Lain.Digemari (di akses 6 

Januari 2015, Pukul 11.30 Wib) 

 

Bahan Diskusi Kelompok : 

A. Kelompok “Pro” 

1. Berdasarkan artikel diatas, klasifikasikan senyawa zat kimia apa saja yang 

terkandung di dalam mi instan ke dalam sifat asam, basa, atau garam dan tuliskan 

rumus molekulnya?  

2. Berdasarkan artikel di atas, jika diantara kalian “Pro” dengan memilih untuk  

mengonsumi mi instan, maka pertimbangan apa yang akan kalian lakukan dalam 

memilih mi instan tersebut?  Berikan alasan kalian dengan membuat poster atau 

video drama kimia! 

3. Berdasarkan artikel di atas, apa yang akan kalian lakukan di masa mendatang untuk 

menyelesaikan isu-isu kontroversial mi instan? 

 

B. Kelompok “Kontra” 

1. Berdasarkan artikel diatas, klasifikasikan senyawa zat kimia apa saja yang 

terkandung di dalam mi home industry  ke dalam sifat asam, basa, atau garam dan 

tuliskan rumus molekulnya?  
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2. Berdasarkan artikel di atas, jika diantara kalian “Kontra” dengan tidak memilih mi 

instan melainkan lebih memilih untuk mengosumsi mi home industry, maka 

pertimbangan apa yang akan kalian lakukan dalam memilih mi home industry 

tersebut dengan melihat kenyataan yang ada dimana banyak pedagang mi home 

industry menggunakan zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan? Berikan alasan 

kalian dengan membuat poster atau video drama kimia! 

3. Berdasarkan artikel di atas, apa yang akan kalian lakukan di masa mendatang untuk 

menanggulangi limbah dari bungkus mi yang sering kalian konsumsi? 
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8. Kontroversi Fluorida dalam Air Minum 

 

Selama kurang lebih dari 30 tahun, kontroversi tentang manfaat atau bahaya 

mengonsumsi fluorida terus berkecamuk. Meskipun berbagai studi yang dilakukan oleh 

organisasi-organisasi seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tampaknya sampai saat 

ini tidak ada jawaban yang lebih dekat ke definitif 

tentang pertanyaan apakah fluoridadalam air 

minum yang kita minum benar-benar dapat 

mencegah kerusakan gigi atau sebaliknya, yang 

pada kenyataannya, berkontribusi terhadap 

masalah kesehatan utama seperti kanker dan 

osteoporosis.  

Fluorida  merupakan salah satu senyawa 

kimia yang terbukti dapat menyebabkan efek terhadap kesehatan melalui air minum. 

Dilihat dari definisi umunmnya bahwa Fluorida merupakan salah satu ion yang berasal 

dari unsur fluorin yang diketahui bermanfaat dalam pencegahan karies gigi jika 

digunakan pada konsentrasi tertentu, namun juga memiliki efek negatif yaitu 

menimbulkan terjadinya fluorisis pada gigi (keadaan dimana gigi menjadi kekuningan 

atau  kecoklatan dan terdapat bintik-bintik pada enamel gigi) maupun fluorisis skeletal 

(tulang) apabila konsentrasi asupannya berlebihan. Fluorida terdapat di alam, baik di 

udara maupun di berbagai sumber lainnya seperti makanan dan minuman yang 

dikonsumsi sehari-hari.Adanya asupan fluorida ini terdapat di berbagai sumber pangan 

diantaranya seperti air, daging, dan ikan yang menyebabkan fluorida meningkat. 

Air merupakan salah satu komponen lingkungan yang memiliki peranan penting 

dalam kehidupan.Air yang digunakan sebagai sumber air minum harus memiliki kualitas 

yang baik, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 

492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum.Air minum dikatakan 

aman apabila memenuhi persyaratan fisik, kimia, dan mikrobiologi. Adapun persyaratan 

fisik air minum yang baik, yaitu diantaranya tidak berwarna, temperaturnya normal, 

rasanya tawar, tidak berbau, jenih atau tidak keruh, dan tidak mengandung zat padatan. 

Persyaratan kimia air minum yan baik, yaitu diantaranya pH netral, tidak mengandung 

bahan kimia beracun, tidak mengandung garam atau ion-ion logam, kesadahan rendah, 

dan tidak mengandung bahan organik. Sedangkan persyaratan mikrobiologis air minum 
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yang baik, yaitu diantaranya tidak mengandung bakteri patogen dan tidak mengandung 

bakteri nonpatogen.  

Seperti yang telah kita ketahui bahwa air merupakan salah satu sumber asupan 

fluorida yang cukup tinggi untuk menghasilkan fluorida sebagai unsur senyawa mineral 

yang terdapat dalam batu dan tanah sehingga ketika air yang melewati formasi batuan 

akan melarutkan senyawa fluorida yang ada dan menghasilkan ion fluorida. Dengan 

demikian, kadar fluorida dalam air yang digunakan untuk dikonsumsi haruslah 

diperhatikan agar tidak berlebihan. Air minum dengan kadar fluorida ± 0,4 ppm pada 

daerah tropis sudah dapat menimbulkan fluorisis, terkait dengan konsumsi air yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan daerah beriklim dingin. 

Berdasarkan penelitian ternyata kandungan ion fluorida dalam air dapat 

meningkat oleh adanya kegiatan manusia seperti fluoridasi pada air (proses menambah 

fluorida ke dalam air minum untuk meningkatkan kesehatan gigi), pembuangan limbah, 

dan pengaruh dari kegiatan industri. Kontaminasi dalam limbah dan pembuangan industri 

juga dapat meningkatkan konsentrasi ion fluorida dalam air. Fluorida dapat dilepaskan 

sebagai limbah dari berbagai proses industri seperti pabrik yang memproduksi baja, 

alumunium, tembaga, dan nikel, serta pabrik lainnya seperti pengolahan fosfat, pupuk, 

gelas/ kaca, pembuatan keramik dan bata, serta produksi lem yang dapat mempengaruhi 

kualitas air yang digunakan sehari-hari sebagai sumber air minum. Penggunaan pestisida 

yang mengandung fluorida juga dapat mempengaruhi fluorida pada sumber 

tanah.Produksi fosfat dan pabrik alumunium merupakan industri yang utama dalam 

pelepasan fluorida ke lingkungan (WHO, 2002). 

Di samping itu jika dilihat berdasarkan metabolisme fluorida di dalam tubuh kita, 

ternyata fluorida yang masuk ke dalam pencernaan akan diabsorpsi sebesar 75-90 %. 

Dalam suasana lambung yang asam, ± 40 % dari fluorida yang masuk ke saluran 

percernaan diabsorpsi sebagai HF (Hydrofluoric acid). Peningkatan pH lambung akan 

menurunkan absorpsi dengan cara menurunkan konsentrasi HF. Fluorida yang tidak 

diabsoprsi di lambung akan diabsorpsi di dalam usus karena di dalam usus tidak 

dipengaruhi oleh pH. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa Fluor dapat larut dalam 

air yang hampir seluruhnya diabsorpsi, sedangkan dalam makanan hanya berkisar 50-80 

% (Andajani, 1995). 
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Fakta penting dari zat yang disebut fluoride? 

Berdasarkan hasil penelitian para ilmuwan dari Universitas Harvard setelah 

mengumpulkan hasil penelitian selama 22 tahun, ternyata telah membuktikan bahwa 

terdapat beberapa negara yang tinggal di daerah air yang mengandung konsentrasi 

fluorida tinggi dan meminum air mineral tersebut, maka dapat menyebabkan 

menurunnya tingkat intelektual anak-anak.Selain itu di dalam laporan penelitian tersebut 

disebutkan pula bahwa fluorida dapat menyebabkan kerusakan hippocampus, 

mengurangi kadar lipid, plakat pembentukan beta-amiloid (kelainan yang terjadi pada 

penyakit Alzaimer), eksaserbasi cedera, kerusakan pada sistem pertahanan dan 

antioksidan peningkatan dalam alumunium, akumulasi fluorida dalam kelenjar pineal 

yang semuanya ada di dalam otak manusia. Sedangkan dari beberapa sumber lain juga 

ada yang  mengatakan bahwa fluorida adalah zat kimia untuk memproduksi bom atom. 

Fluorida pada umumnya sangat esensial untuk memproduksi bom uranium dan 

plutonium yang digunakan untuk membuat senjata nuklir uranium hexafluoride (UF6) 

sehingga fluorida dipandang sebagai zat kimia yang paling beracun. 

Di luar pemberitaan kontroversi tentang fakta dari manfaat ataupun dampak 

fluorida.Tampaknya banyak ilmuwan hanya membiarkannya saja tanpa adanya jawaban 

yang jelas tentang kontroversi yang telah berdiri lama tersebut. Oleh karena itu, bagi 

kita yang perihatin tentang potensi resiko kesehatan yang ditimbulkan oleh fluorida, 

maka sangat dianjurkan setiap keluarga 

memiliki alat filter air minum yang sangat 

ekonomis dan sangat efektif untuk 

menghilangkan fluorida dari air minum serta 

mengurangi proses fluoridasi air minum yang 

katanya bermanfaat untuk kesehatan gigi, 

walaupun sampai saat ini proses ini masih 

dipandang sebagai sesuatu yang sangat 

kontroversial karena dampak yang ditimbulkannya dapat merusak lingkungan. 

 

 

Sumber Referensi: 

Astriningrum Y., Herman Suryadi, Azizahwati. 2010. “Analisis Kandungan Ion Fluorida 

pada Sampel Air Tanah dan Air PAM Secara Spektrofotometri”. 
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Majalah Ilmu Kefarmasian, Vol. VII/ No. 3/2010. Jakarta: Universitas Indonesia FMIPA 

Departemen Farmasi. 

 

 

Bahan Diskusi Kelompok : 

 

A. Kelompok “Pro” 

1. Berdasarkan artikel di atas, telah disebutkan bahwa di dalam metabolisme tubuh kita 

unsur Fluorida ini akan diadsorpsi ke dalam saluran pencernaan sebagai HF 

(Hydrofluoric acid). Tentukanlah yang bersifat Asam Basa Konjugasi dari senyawa 

tersebut sesuai dengan teori Bronsted-Lowry? 

2. Berdasarkan artikel di atas, jika diantara kalian termasuk ke dalam kelompok “Pro”, 

yaitu kelompok yang memilih untuk menghilangkan kandungan fluorida dari dalam 

air minum, maka pertimbangan apa yang akan kalian lakukan?  Berikan alasan kalian 

dengan membuat poster atau video drama kimia! 

3. Berdasarkan artikel di atas, apa yang akan kalian lakukan di masa mendatang untuk 

menyelesaikan isu-isu kontroversial fluorida dalam air minum? 

 

B. Kelompok “Kontra” 

1. Berdasarkan artikel di atas, telah disebutkan bahwa di dalam metabolisme tubuh kita 

unsur Fluorida ini akan diadsorpsi ke dalam saluran pencernaan sebagai HF 

(Hydrofluoric acid). Tentukanlah yang bersifat Asam Basa Konjugasi dari senyawa 

tersebut sesuai dengan teori Bronsted-Lowry? 

2. Berdasarkan artikel di atas, jika diantara kalian termasuk ke dalam kelompok 

“Kontra”, yaitu kelompok yang tidak memilih untuk menghilangkan kandungan 

fluorida dari dalam air minum, melainkan mendukung proses fluoridasi (proses 

menambah fluorida ke dalam air minum untuk meningkatkan kesehatan gigi) seperti 

yang banyak dilakukan di negera-negara maju, maka pertimbangan apa yang akan 

kalian lakukan dengan melihat pada kenyataanya bahwa proses fluoridasi dapat 

menyebabkan pencemaran lingkungan dan mengganggu keseimbangan air?  

3. Berdasarkan artikel di atas, apa yang akan kalian lakukan di masa mendatang untuk 

menyelesaikan isu-isu kontroversial fluorida dalam air minum? 
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9. Lilin Yang Menyelimuti Apel 

Tentu kamu sangat mengenal buah 

yang terdapat pada Gambar 1.1 bukan? Ya 

apel merupakan buah yang rasanya manis 

dan memiliki penampilan yang menarik. 

Apel memiliki warna yang beragam, seperti 

merah, hijau, dan ada juga yang berwarna 

kekuningan.  

Tentu kamu juga telah mengetahui 

bahwa apel merupakan buah yang 

mudah mengalami perubahan warna 

menjadi kecoklatan setelah kulitnya dikupas. Perubahan warna apel menjadi 

kecoklatan menunjukkan adanya reaksi oksidasi yang terjadi pada permukaan apel 

tersebut. Pada peristiwa tersebut, enzim fenolase yang terdapat dalam apel 

mengkatalisis reaksi antara oksigen dari udara dengan senyawa fenolik yang terdapat 

pada permukaan apel. Oksidasi tersebut membentuk kuinon yang memberikan warna 

kecoklatan pada permukaan apel. Reaksi oksidasi fenol menjadi kuinon ditunjukkan 

Gambar 1.2. 

Reaksi pencoklatan pada permukaan 

apel : 

Enzim fenolase mengkatalisis reaksi 

antara oksigen dari udara dengan 

senyawa fenolik yang terdapat pada 

permukaan apel, membentuk 

senyawa kuinon yang ditandai 

dengan terbentuknya warna coklat. 

 

OH

O

O

Fenol Kuinon  

  

Apel merupakan buah yang sangat bermanfaat. Kandungan boron pada apel 

dapat membantu wanita mempertahankan kadar estrogen pada saat menopouse 

(menurut hasil penelitian US Apple Assosiation tahun 1992). Menurut penelitian para 

ahli dari Cornell University Amerika Serikat, hanya apel satu-satunya buah yang 

fenolase 

oksigen 

Sumber: health.detik.com 

Gambar 1.1 Lilin pada kulit apel 

Gambar 1.2Reaksi oksidasi fenol 

terkatalisis enzim fenolase 
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mengandung kuersetin. Kuersetin pada kulit apel memiliki aktivitas antioksidan dan 

bioaktivitas lebih tinggi bila dibandingkan dengan dagingbuah apel. Vitamin C yang 

terdapat pada daging buah apel hanya mempunyai aktivitas antioksidan 1, sementara 

kuersetin mempunyai aktifitas antioksidan 4,7. Berdasarkan hasil analisis dari kulit apel 

jenis red delicious, para ahli menyimpulkan bahwa senyawa golongan triterpenoid 

pada kulit apel, memiliki fungsi sebagai antikanker,  di antaranya dapat menghambat 

pertumbuhan kanker usus sebesar 43%, dan kanker paru - paru.  

Pada gambar 1.1 terlihat bahwa kulit apel mengandung lapisan lilin alami yang 

berfungsi untuk menjaga kadar air. Di samping itu lapisan lilin pada permukaan apel 

berfungsi sebagai pengawet, yaitu sebagai zat antioksidan yang melindungi kulit apel 

sehingga proses pembusukan (oksidasi) menjadi lebih lama. Namun setelah dipanen 

maka apel dicuci dan dibersihkan dengan cara disikat untuk membuang segala kotoran 

yang menempel pada kulitnya dimana tentu proses ini akan menghilangkan lapisan 

lilin natural tersebut. Untuk tetap menjaga kesegaran apel maka pengemas apel pasti 

akan melakukan pemolesan lilin kembali pada apel tersebut dengan lilin yang sesuai 

dan sesuai standar yaitu commercial grade wax atau food grade wax. 

Pada sisi lain, banyak oknum pengemas apel menggunakan lilin dengan kualitas 

bukan food grade. Hal ini membuat banyak orang memilih untuk mengupas kulit apel 

karena khawatir buah apel yang sudah dibeli masih mengandung pestisida yang 

terbungkus dengan lapisan ilin sehingga menempel pada permukaan buah. Kandungan 

pestisida inilah yang berbahaya bila sampai termakan, dapat menyebabkan berbagai 

penyakit seperti kanker, leukemia, tumor, dan kanker neoplasma pada indung telur. 

Sumber Referensi : 

http://health.detik.com/read/2010/02/08/110709/1294968/766/amankah-pengawet-

lilin-pada-buah-buahan 

Bahan Diskusi Kelompok :  

Tim pro : Setuju untuk mengkupas kulit apel sebelum memakannya agar terhindar dari 

pestisida yang menempel pada lilin kulit apel 

Tim kontra : Tidak setuju untuk mengupas kulit apel sebelum memakannya karena kulit 

apel sangat kaya akan vitamin dan banyak manfaatnya  

http://health.detik.com/read/2010/02/08/110709/1294968/766/amankah-pengawet-lilin-pada-buah-buahan
http://health.detik.com/read/2010/02/08/110709/1294968/766/amankah-pengawet-lilin-pada-buah-buahan


75 
 

10. Krim Anti-Aging Menggiurkan Wanita 

 

 

 

 

Tahukah kamu bahwa proses oksidasi-reduksi juga terjadi pada kulit tubuh 

manusia? Proses ini terjadi dalam jangka waktu yang relatif lama namun perubahan yang 

ditimbulkan terlihat sangat jelas seperti pada Gambar 2.1 di atas, coba perhatikan 

dengan cermat! Proses oksidasi-reduksi pada kulit manusia disebut sebagai proses 

penuaan. Proses tersebut terjadi karena adanya radikal bebas, seperti radikal hidroksil 

(OH.).  

Asap kendaraan dan asap rokok merupakan beberapa polutan yang dihasilkan 

bersamaan dengan radikal bebas (OH.) dari kegiatan manusia. Radikal bebas tersebut 

akan berinteraksi dengan molekul-molekul lain disekitarnya, seperti molekul pada kulit 

tubuh manusia yang menyebabkan penuaan. Oleh karena itu, radikal bebas 

menyebabkan hancurnya jaringan tubuh manusia. 

Radikal bebas merupakan molekul yang kehilangan satu buah elektron dari 

pasangan elektron bebasnya. Hilangnya satu buah elektron pada molekul menyebabkan 

molekul tersebut menjadi tidak stabil (disebut radikal bebas) sehingga molekul tersebut 

akan mencari elektron untuk berpasangan agar menjadi stabil. Radikal bebas dapat 

dihasilkan dari hasil metabolisme tubuh dan faktor eksternal seperti asap rokok, hasil 

penyinaran ultra violet, zat pemicu radikal dalam makanan, dan polutan lain. Protein 

lipida dan DNA dari sel manusia yang sehat merupakan sumber pasangan elektron bagi 

radikal bebas yang menyebabkan kerusakan protein DNA, penuaan, dan penyakit lain 

seperti serangan jantung, kanker, katarak dan penurunan fungsi ginjal. 

Penuaan kulit pada dasarnya terbagi atas 2 proses besar, yaitu penuaan 

kronologi (chronological aging) dan 'photo aging'. Penuaan kronologi ditunjukkan oleh 

adanya perubahan struktur, fungsi, serta metabolik kulit seiring berlanjutnya usia. Proses 

ini ditandai dengan kulit menjadi kering dan tipis yaitu munculnya kerutan halus dan 
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terdapat pigmentasi kulit (age spot). Sedangkan proses 'photo aging' adalah proses 

berkurangnya kolagen serta serat elastin kulit akibat paparan sinar UV matahari. Paparan 

sinar sinar UV yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan kulit akibat munculnya 

enzim proteolisis dari radikal bebas yang terbentuk. Enzim ini selanjutnya memecahkan 

kolagen serta jaringan penghubung di bawah kulit dermis. 

Umumnya wanita tidak suka terlihat tua, keriput, leher bergelambir, maupun 

masalah kulit lainnya. Untuk memperlambat proses penuaan tersebut maka banyak 

wanita yang melakukan perawatan dengan menggunakan krim AntiAging sehingga tetap 

cantik dan awet muda seperti pada Gambar 2.2. 

Krim AntiAging merupakan krim yang dapat memperlambat proses penuaan 

karena mengandung antioksidan seperti vitamin C, vitamin E, ekstrak buah, dan ekstrak 

tumbuhan. Seperti yang diketahui antioksidan berfungsi untuk menghambat proses 

oksidasi pada tubuh dengan cara memberikan elektron (memanfaatkan reaksi redoks) 

untuk menstabilkan dan menetralkan radikal bebas yang berbahaya. Hal ini membuat 

produk AntiAging menggiurkan wanita terlebih pada iklan dikatakan bahwa krim ini dapat 

memudarkan flek hitam dan mengencangkan kulit sehingga penuaan dapat diatasi. Krim 

AntiAging juga dikatakan sebagai perawatan wajah yang khasiatnya sama dengan 

perawatan laser, namun tentunya dengan harga yang lebih murah. 

Dibalik janji krim AntiAging yang 

menggiurkan para wanita, perlu 

diperhatikan bahwa banyak kirm 

AntiAging yang mengandung 

Methylisothiazolinone seperti krim pada 

Gambar 2.3. Methylisothiazolinone atau 

dikenal sebagai MI adalah bahan yang 

digunakan sebagai pengawet dalam 

berbagai kosmetik dan barang rumah tangga, seperti tisu basah, losion, sabun mandi 

cair, deodoran, dan berbagai bahan pembersih. Sebenarnya, methylisothiazolinone 

bukanlah pengawet yang dianjurkan 

karena beresiko menimbulkan alergi. Alergi kulit berbeda dari reaksi alergi instan, 

misalnya, alergi kacang atau udang. Alergi ini hanya muncul dan hilang dalam hitungan 
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hari. Sementara itu, alergi kulit akibat bahan kimia tidak menyebabkan kematian, tapi 

gangguan yang timbul akan mengganggu. Reaksi yang ditimbulkan antara lain 

pembengkakan, kemerahan, timbul benjolan, kulit lecet, mata gatal dan ruam merah. Di 

samping itu Anda bisa menderita eksim akibat dari penggunaan kosmetik. Oleh karena 

itu, bijaklah dalam pemilihan kosmetik. 

Sumber Referensi : 

http://www.vemale.com/body-and-mind/cantik/38407-wajahku-rusak-setelah-pakai-

krim-anti-aging.html 

Bahan Diskusi Kelompok : 

Tim pro : Setuju Tim Pro setuju terhadap penggunaan krim AntiAging sebagai cara yang 

tepat untuk mengatasi penuaan. 

Tim kontra : Tidak setuju terhadap penggunaan krim AntiAging sebagai cara yang tepat 

untuk mengatasi penuaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vemale.com/body-and-mind/cantik/38407-wajahku-rusak-setelah-pakai-krim-anti-aging.html
http://www.vemale.com/body-and-mind/cantik/38407-wajahku-rusak-setelah-pakai-krim-anti-aging.html
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11. Klorin pada Kolam Renang 

 

Pernahkan kalian merasa mata 

kalian perih saat berenang di kolam 

renang? Hal ini menandakan bahwa 

kandungan klorin pada air kolam renang 

cukup tinggi sehingga mata menjadi 

perih saat berkontak langsung dengan air  

tersebut seperti pada Gambar 3.1. Bila 

kandungan klorinnya lebih tinggi maka 

tak jarang perenang merasakan perih 

pada kulit. 

Kolam renang biasanya menggunakan desinfektan dengan bahan berbasis klorin 

seperti pada Gambar 3.2. Penambahan zat tersebut berfungsi untuk menonaktifkan 

berbagai bakteri patogen yang ada di dalam air. Selain itu klorin berfungsi untuk 

mencegah tumbuhnya lumut dan bakteri yang membuat air kolam menjadi keruh. Klorin 

juga dapat menetralkan bau dari urin yang ada dalam air. Tentunya hal ini juga membuat 

penggunaan air kolam renang menjadi lebih hemat. 

Klorin dihasilkan dari kaporit yang dicampurkan dengan air kolam renang. Tentu 

kalian pernah mendengar kaporit atau kalsium hipoklorit, Ca(OCl)2, bukan? Ya, kaporit 

adalah senyawa yang digunakan untuk menjernihkan air. Proses pengolahan air 

memerlukan ketelitian tinggi untuk mencegah masuknya bahan kimia berbahaya dan 

mikroorganisme yang dapat menganggu kesehatan. Sebagian besar produksi 

pengolahan air mentah menggunakan klorin sebagai bahan 

disinfektan, namun hanya sedikit yang memperhatikan bahwa 

jumlah klorin yang digunakan ternyata memiliki ambang batas 

keamanan. Ternyata jumlah residu atau sisa klorin yang aman 

bagi kesehatan hanya berkisar 0.2 – 0.5 mg/L (Weiner, 2000). 
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Apa yang terjadi jika jumlah tersebut terlampaui? Tentu saja pengunjung yang akan 

menjadi pihak yang dirugikan. 

Klorin terbentuk dari hasil reaksi oksidasi-reduksi senyawa yang mengandung 

ion hipoklorit (OCl-). Berikut ini persamaan reaksi redoks penguraian kalsium hipoklorit 

dalam air. 

H2O + OCl-        Cl2 + OH- 

OH- + Ca+                  Ca(OH)2 

Sayangnya kandungan klorin ini juga bisa ikut masuk ke dalam tubuh saat orang 

berenang. Suatu studi baru ini dipublikasikan dalam Environmental Science & Technology 

seperti dikutip dari WebMD, Selasa (9/8/2011). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

urine seseorang mengandung HAAs (haloacetic acids) setelah berenang di kolam yang 

telah diklorinasi. Klorin dalam bentuk HAAs tersebut dapat terdeteksi dalam urine 

perenang dalam waktu 30 menit berenang. 

The Environmental Protection Agency membatasi level HAA dalam air minum, 

karena level tinggi dari zat ini dapat dihubungkan dengan cacat lahir dan kanker. 

Bagaimana klorin pada air kolam renang dapat masuk ke tubuh? Hampir 90% kasus 

terpapar HAAs karena menelan air kolam renang. Sedangkan sisanya karena inhalasi 

atau diserap melalui kulit. 

Konsentrasi HAAs di kolam renang juga lebih tinggi daripada di sumber air 

minum. Karena di kolam renang menggunakan sistem resirkulasi air untuk waktu yang 

lama yang bertujuan untuk meningkatkan klorinasi air. Dampak HAAs bagi kesehatan 

masih terus diteliti.  

Sumber Referensi : 

http://health.detik.com/read/2011/08/09/085242/1699515/763/seberapa-cepat-air-

klorin-di-kolam-renang-masuk-ke-tubuh 

 

 

http://health.detik.com/read/2011/08/09/085242/1699515/763/seberapa-cepat-air-klorin-di-kolam-renang-masuk-ke-tubuh
http://health.detik.com/read/2011/08/09/085242/1699515/763/seberapa-cepat-air-klorin-di-kolam-renang-masuk-ke-tubuh
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Bahan Diskusi Kelompok : 

Tim pro : Setuju dengan pengguanaan kaporit pada air kolam renang dengan tujuan 

untuk menjaga keseimbangan air kolam seperti terhindar dari bakteri, lumut, maupun 

bau yang tidak sedap. 

Tim kontra : Tidak setuju dengan penggunaan kaporit pada air kolam renang karena 

dapat membahayakan kesehatan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

12. Pakai Nuklir, Baterai Ponsel Bisa Tahan 5 Tahun 

 

Tahukah kamu bahwa reaksi 

oksidasi reduksi spontan dapat 

menghasilkan beda potensial yang 

disebut dengan listrik? Konsep ini 

disebut dengan sel Galvani/sel Volta, 

dan digunakan pada bidang industri 

baterai. Seperti yang kita ketahui baterai dirancang untuk menghasilkan voltase sehingga 

dengan baterai kita dapat menyalakan senter, remot TV, jam tangan, maupun telepon 

genggam/HP seperti pada Gambar 4.1. 

Seperti yang diketahui bahwa baterai menggunakan konsep redoks, seperti pada 

baterai hand phone (HP). Baterai yang digunakan pada HP merupakan baterai litium 

kobalt dengan elektrolit Li (litium) yang menghasilkan potensial sekitar 4 volt, sama 

seperti jenis baterai yang dapat diisi ulang pada laptop dan kamera. 

Katoda : CoO2 + Li+ + e- LiCoO2 

Anoda : LiC6   Li+  + e- + C6 

Reaksi keseluruhan : CoO2 + LiC6  LiCoO2 + C6 

Tentunya penggunaan HP sekarang ini menjadi kebutuhan tiap individu agar 

mempermudah komunikasi dan mobilitas manusia. Namun hal yang menjadi 

permasalahan ialah baterai HP yang cenderung cepat habis, boros baterai ini membuat 

HP bertahan maksimal 24 jam sehingga sebagian besar orang mensiasatinya dengan 

menggunakan power bank namun penggunaan power bank juga belum menjadi solusi 

yang efisen. 

Direktur utama PT Industri Nuklir Indonesia (Inuki) Parsero, Yudiutomo 

Ismarjdoko, mengatakan "Dengan menggunakan teknologi nuklir penggunaan baterai 

ponsel pun bisa dihemat hingga lima tahun sekali isi," saat berbicara pada konferensi 

"Strategi Sumber Daya Manusia Dalam Memenangkan MEA 2015", di Jakarta, Selasa 

(2/12/2014), seperti dikutip Antara. 

Gambar 4.1 Baterai Ponsel 

Anoda = oksidasi 

Katoda = reduksi 
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Yudiutomo mengatakan, “dengan menggunakan teknologi nuklir hasil 

pengayaan uranium sistem rendah, baterai ponsel bisa lima tahun sekali pengisian. 

Bayangkan dengan teknologi nuklir bisa menghemat keuangan konsumen." 

Pada sisi lain, tenaga nuklir masih sangat ditakuti masyarakat Indonesia karena 

berbagai kontroversi. Energi nuklir merupakan energi yang sangat besar kekuatannya. 

Tidak heran jika cukup banyak negara yang memanfaatkan energi nuklir untuk berbagai 

macam keperluan. Mulai dari pembangkit listrik, hingga yang berbahaya seperti bom 

nuklir. 

Ketakutan masyarakat pada nuklir juga disebabkan peristiwa meledaknya 

reaktor nuklir di Fukushima dan Chernobyl yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan 

radiasi membahayakan. Sampai saat ini Chernobyl masih belum bisa ditempati karena 

masih tingginya radiasi nuklir di daerah tersebut. 

Selain itu kepala Batan, Djarot S Wisnubroto, mengatakan bahwa penggunaan 

nuklir untuk baterai ponsel pintar masih belum aman saat ini karena perlu dipikirkan 

apabila pada baterai terjadi kebocoran. 

Sumber Referensi : 

http://tekno.kompas.com/read/2014/12/04/16071777/Pakai.Nuklir.Baterai.Ponsel.Bisa.

Tahan.5.Tahun 

Bahan Diskusi Kelompok : 

Tim pro : Setuju dengan penggunaan nuklir sebagai baterai HP, sehingga penggunaan 

energi listrik menjadi lebih hemat dan lebih efisien. 

 Tim kontra : tidak setuju dengan penggunaan nuklir sebagai baterai HP, karena 

radiasi nuklir pada baterai HP membahayakan.  

 

  

http://tekno.kompas.com/read/2014/12/04/16071777/Pakai.Nuklir.Baterai.Ponsel.Bisa.Tahan.5.Tahun
http://tekno.kompas.com/read/2014/12/04/16071777/Pakai.Nuklir.Baterai.Ponsel.Bisa.Tahan.5.Tahun
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13. Soda Kue, Si Pengembang Roti 

Pernahkah kalian membantu ibu kalian membuat kue? 

Bagaimana cara membuat kue agar mengembang ? 

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengkonsumsi 

makanan seperti roti, bolu atau brownies. Makanan tersebut 

mengandung bahan pengembang. Bahan pengembang ini 

sering disebut baking soda  (soda kue). Soda kue atau natrium bikarbonat adalah 

senyawa dengan rumus kimia NaHCO3. Senyawa ini merupakan padatan yang berbentuk 

serbuk putih yang larut dalam air, dan banyak digunakan dalam industri makanan/biskuit, 

pengolahan kulit, farmasi, tekstil, dan kosmetik. 

 

Senyawa ini digunakan dalam roti atau kue karena jika bereaksi dengan suatu 

zat yang bersifat asam seperti kalium hidrogen tartrat (KHC4H4O6) akan membentuk gas 

karbon dioksida. Gas inilah yang menyebabkan roti "mengembang". Selain itu, natrium 

bikarbonat juga digunakan sebagai antasid untuk meredakan maag atau tukak lambung 

karena bersifat alkali (basa). Natrium bikarbonat juga digunakan untuk membersihkan 

barang-barang yang terbuat dari plastik, membersihkan perak dan sebagai obat penetral 

asam. Struktur molekul natrium bikarbonat adalah sebagai berikut : 

 

NaHCO3 umumnya diproduksi melalui proses Solvay, yaitu reaksi antara natrium 

klorida, amonia, dan karbondioksida dalam air. Selain itu, NaHCO3 dapat diperoleh dari 

reaksi antara karbon dioksida dengan larutan natrium hidroksida yang menghasilkan 

natrium karbonat. Reaksinya adalah sebagai berikut : 

CO2 + 2 NaOH → Na2CO3 + H2O 

Selanjutnya, penambahan karbon dioksida berlebih akan menghasilkan natrium 

bikarbonat sesuai persamaan berikut : 
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Na2CO3 + CO2 + H2O   2 NaHCO3 

Reaksi antara natrium bikarbonat dengan asam menghasilkan garam, karbon dioksida 

dan air. Persamaan reaksinya sebagai berikut : 

NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2 

Selain itu, HCO3
- adalah anion yang berperan dalam membentuk sistem penyangga 

utama plasma darah. Penyangga karbonat berasal dari campuran asam karbonat (H2CO3) 

dengan basa konjugasinya, bikarbonat (HCO3
-). Sistem penyangga ini menjaga pH darah 

hampir konstan yaitu sekitar 7,4. Jika tubuh kita mengandung natrium bikarbonat 

berlebih maka dapat menyebabkan alkalosis metabolik, pengelupasan kulit, gangguan 

sistem pernapasan dan sistem saraf serta penurunan kontraktilitas jantung. 

 

Sumber Referensi : 

Ferliyanti, Venny. 2015. Penentuan Pengembang Pada 
Makanan.http://vennyferliyantichemistry2012.blogspot.co.id/2015/04/pengemb

ang-makanan.html (diakses pada 4 Januari 2016) 

Pambudi, dkk. 2015. Pengaruh Bahan Pengembang terhadap Karakteristik Kue Bagiak. 
Jurnal Pangan dan Agroindustri Vol. 3 No 4 p.1596-1607. 

http://jpa.ub.ac.id/index.php/jpa/article/viewFile/285/294 (diakses pada 20 
Desember 2015) 

Purwanto. 2012. Industri Soda Kue. 
https://slamanto.wordpress.com/2012/01/24/industri-soda-kue/ (diakses pada 

31 Desember 2015) 

Svehla, G. 1979. Vogel:Buku Teks Analisis Anorganik Kualitatif Makro dan Semimakro 
Edisi kelima. Jakarta : PT Kalman Media Pusaka 

Underwood & R.A Day. 1986. Analisis Kimia Kuantitatif. Jakarta : Erlangga. 
Winarno. 1997. Kimia Pangan dan Gizi. Jakarta: UI-Press.  
 

Bahan Diskusi Kelompok : 

Tim Pro :  

1. Berdasarkan artikel di atas, jika di antara kalian “Pro” dengan memilih untuk 

menggunakan soda kue, maka pertimbangan apa yang akan kalian lakukan dalam 

memlilih soda kue? Berikan alasan kalian dengan membuat poster atau video drama 

kimia ! 

http://209.85.171.104/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Acid&prev=/search%3Fq%3Dbaking%2Bsoda%26hl%3Did%26sa%3DG&usg=ALkJrhhTG96gehG_mPbtxx5Y1ES2Sjj1FA
http://vennyferliyantichemistry2012.blogspot.co.id/2015/04/pengembang-makanan.html
http://vennyferliyantichemistry2012.blogspot.co.id/2015/04/pengembang-makanan.html
http://jpa.ub.ac.id/index.php/jpa/article/viewFile/285/294
https://slamanto.wordpress.com/2012/01/24/industri-soda-kue/
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2. Tuliskan reaksi disosiasi asam karbonat dalam air dan tentukan pasangan asam basa 

konjugasinya ! 

 

Tim kontra : 

1. Berdasarkan artikel di atas, jika di antara kalian “Kontra” dengan memilih untuk tidak 

menggunakan soda kue, maka pertimbangan apa yang kalian lakukan? Berikan alasan 

kalian dengan membuat poster atau video drama kimia ! 

2. Tuliskan reaksi disosiasi asam karbonat dalam air dan tentukan pasangan asam basa 

konjugasinya ! 
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14. Minuman Bersoda Menyehatkan ? 

 

Saat memasuki musim kemarau, udara sangat panas dan gersang. Hal tersebut 

mendorong kita mudah merasa haus bahkan mengalami dehidrasi. Akibatnya, kebutuhan 

tubuh akan air minum meningkat. Dalam keadaan sangat haus, terkadang kita berusaha 

mencari minuman yang menyegarkan. Tak jarang kita mengabaikan kesehatan dari 

minuman yang kita konsumsi.  

Salah satu minuman yang banyak dipilih oleh masyarakat saat haus adalah 

minuman bersoda. Sebagian pendapat menyatakan bahwa minuman tersebut tidak baik 

untuk kesehatan. Mengapa demikian? Padahal, minuman tersebut terasa enak dan 

menyegarkan. Terlebih jika diminum saat cuaca panas dan kita merasa sangat haus. 

Minuman berkarbonasi secara harfiah diartikan minuman yang mengandung ion 

karbonat. Minuman berkarbonasi memiliki beberapa nama populer yang berbeda-beda 

di setiap negara. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, minuman seperti ini dikenal dengan 

nama soda, soda pop, pop atau tonik. Di Inggris dikenal dengan fizzy drinks, di Kanada 

dikenal dengan soda atau pop, sedangkan di Indonesia orang lebih mengenalnya dengan 

sebutan minuman bersoda. 

Air soda dibuat dengan penambahan CO2. Penggunaan karbondioksida yang 

dilarutkan ke dalam minuman sudah sejak lama dilakukan untuk membuat minuman 

bersoda. Cara tersebut dikenal sebagai proses karbonasi. Reaksi yang terjadi ketika 

karbondioksida dilarutkan dalam air dan membentuk asam karbonat adalah : 

CO2 + H2O H2CO3 

 

Apa yang kamu ketahui tentang asam karbonat? 
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Asam karbonat adalah asam organik dengan rumus kimia H2CO3. Asam 

karbonatmerupakan asam lemahyang memiliki nilai Ka1=4,2 x 10-7 dan Ka2 =4,8 x 10-

11dalam tubuh. Kesetimbangan asam karbonat dan ion bikarbonat berguna untuk 

mengatur pH (tingkat keasaman)darah. Sistem kesetimbangan kedua ion tersebut 

membentuk sistem buffer (penyangga pH) dalam darah. Sistem buffer tersebut berperan 

dalam melindungi perubahan pH darah yang terjadisecaratiba-tiba.  

Asam karbonat digunakan pada minuman berkarbonasi, seperti yang kita jumpai 

di berbagai jenis soft drink.Suasana asam pada soft drink dapat merusak mineral-mineral 

pendukung gigi sehingga enamel gigi larut. Hal ini disebut dengan demineralisasi gigi. 

Demineralisasi dapat terjadi apabila enamel beradadalam suatu lingkungan pH di bawah 

5,5. pH berperan pada demineralisasikarena pH yang rendah akan meningkatkan 

konsentrasiion hidrogen dan ion ini akan merusak hidroksiapatit pada enamel gigi.Reaksi 

yang terjadi pada demineralisasi gigi adalah: 

Ca10(PO4)6(OH)2 (s) + 8 H+
(aq)  10 Ca2+

(aq)  + 6 HPO4
2-

(aq) + 2 H2O (l) 

Kalsium hidroksiapatit 

 Selain mengandung asam karbonat, minuman bersoda juga mengandung 

beberapa zat yang dapat menggangu kesehatan yaitu antara lain kafein, zat pewarna, 

kadar gula yang sangat tinggi, asam fosfat, Bisfenol A dan asam sitrat. Gigi dapat larut 

jika dimasukkan pada larutan asam yang kuat. Akan tetapi, air liur dapat 

mempertahankan pH pada mulut sekitar 6,8. Air liur mengandung larutan penyangga 

fosfat (campuran H2PO4
- dan HPO4

2-) yang dapat menetralisir asam yang terbentuk dari 

fermentasi sisa-sisa makanan. (Amerongen, 1992) 

 

Sumber Referensi  

 
Amerongen, A.V.N. 1992. Ludah dan Kelenjar Ludah; Arti Bagi Kesehatan Gigi. 

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.  
Chang, R. 2005. Kimia Dasar :  Konsep-konsep Inti Jilid 2. Jakarta: Erlangga. 

Lehninger. 1998. Dasar-dasar Biokimia Jilid 1. Jakarta : Erlangga. 

Lehninger. 1998. Dasar-dasar Biokimia Jilid 2. Jakarta : Erlangga. 
Prasetyo, E. 2005. Keasaman Minuman Ringan Menurunkan Kekerasan Permukaan Gigi. 

Maj. Ked. Gigi. (Dent. J). Vol. 38 (2): 60-63. 
(http://journal.unair.ac.id/filerPDF/DENTJ-38-2-04.pdf diakses pada 20 

Desember 2015) 
Svehla, G. 1979. Vogel:Buku Teks Analisis Anorganik Kualitatif Makro dan Semimakro 

Edisi kelima. Jakarta : PT Kalman Media Pusaka. 

 

http://journal.unair.ac.id/filerPDF/DENTJ-38-2-04.pdf
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Bahan Diskusi Kelompok : 

Tim Pro : 

1. Berdasarkan artikel di atas, jika di antara kalian “Pro” dengan memilih untuk 

mengonsumsi minuman bersoda, maka pertimbangan apa yang akan kalian lakukan 

dalam memlilih minuman bersoda? Berikan alasan kalian dengan membuat poster 

atau video drama kimia ! 

2. Larutan penyangga apakah yang terkandung di dalam air liur? 

3. Apa saja asam yang terkandung dalam minuman bersoda? Bagaimana pengaruhnya 

bagi tubuh? 

 

Tim kontra : 

1. Berdasarkan artikel di atas, jika di antara kalian “Kontra” dengan memilih untuk tidak 

mengonsumsi minuman bersoda, maka pertimbangan apa yang kalian lakukan? Apa 

saja akibat dari konsumsi minuman bersoda secara berlebihan ? Berikan alasan kalian 

dengan membuat poster atau video drama kimia ! 

2. Larutan penyangga apakah yang terkandung di dalam air liur? 

3. Apa saja asam yang terkandung dalam minuman bersoda? Bagaimana pengaruhnya 

bagi tubuh? 
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15. Aspirin 

 

Apakah kalian mengetahui obat aspirin? 

Pasti Anda sering mendengar nama obat ini disebut oleh teman Anda, saudara 

Anda, atau bahkan Anda adalah termasuk pengguna aktif atau paling tidak pernah 

menggunakan obat ini. Aspirin adalah obat anti nyeri tertua (1899) yang paling banyak 

digunakan di seluruh dunia. Aspirin juga dikenal dengan nama asam asetilsalisilat.Asam 

asetilsalisilat adalah senyawa berupa kristal tidak berwarna yang sedikit larut dalam air. 

Asam asetilsalisilat cepat diubah menjadi asam salisilat di dalam tubuh. Nilai titik lebur 

dari asam asetilsalisilat adalah 1350C. Asam asetilsalisilat(asetosal) merupakan turunan 

sintetik dari salisin. Senyawa ini bisa ditemukan secara alami pada tumbuhan, terutama 

pohon willow.  

Aspirin digunakan untuk mengatasi rasa sakit yang sering muncul secara tiba-

tiba seperti sakit kepala, sakit gigi, nyeri reumatik, dan nyeri otot.Selain itu, aspirin juga 

dapat mengurangi gejala influenza dan demam, mengurangi peradangan, mengurangi 

pembengkakan pada luka serta arthritis. Aspirin juga dapat mempercepat pemulihan 

setelah operasi jantung. Banyak penelitian telah menemukan bahwa penggunaan aspirin 

mengurangi risiko beberapa jenis kanker, seperti kanker usus besardan kanker prostat. 

Aspirin memiliki efek anti platelet atau antikoagulan, yaitu mencegah penggumpalan 

darah dalam tubuh. Itulah sebabnya, aspirin dalam dosis rendah digunakan untuk 

mencegah serangan jantung dan stroke. Aspirin bisa menghilangkan rasa sakit selama 3 

sampai 4 jam, karena larut dalam usus kecil. 

Di balik berbagai manfaat aspirin, kita harus menyadari efek samping jika 

mengkonsumsi aspirin secara berlebihan.Aspirin dapat menyebabkan reaksi alergi kulit 

dan telinga berdengung.Efek samping yang paling sering terjadi adalah iritasi mukosa 
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lambung. Sifat asam pada aspirin dapat menyebabkan perubahan pH pada lambung. 

Dalam air, aspirin membentuk larutan dengan pH sekitar3-4. Perubahan pH ini 

mengakibatkan terhambatnya pembentukan hormon untuk merangsang penggumpalan 

darah, sehingga pendarahan tidak dapat dihindarkan.Oleh karena itu, pada aspirin 

ditambahkan MgO yang dapat menetralisir kelebihan asam. Konsumsi aspirin yang 

berlebihan juga dapat mengakibatkan asidosis metabolik.  

Asidosis metabolik merupakan suatu keadaan dimana darah menjadi asam, yang 

ditandai dengan rendahnya kadar bikarbonat dalam darah. Asidosis metabolik terjadi jika 

ginjal tidak berfungsi secara normal. Pada keadaan ini, jumlah asam yang normal pun 

bisa menyebabkan asidosis. Seiring dengan menurunnya pH darah, pernafasan menjadi 

lebih dalam dan lebih cepat sebagai usaha untuk menurunkan kelebihan asam dalam 

darah dengan cara menurunkan jumlah karbon dioksida. Selain itu, ginjal juga berusaha 

mengkompensasi penurunan pH darah dengan cara mengeluarkan lebih banyak asam 

dalam air kemih.Dosis yang merupakan ambang keracunan adalah 200 mg/kg untuk 

orang dewasa dan 100 mg/kg untuk anak-anak. (Dorland’s Illustrated Medical Dictionary 

32nd Edition, 2012) 

 

Sumber Referensi : 

Dawn B. M, et al. 2000. Dasar-Dasar Kimiawi dan Biologis Biokimia. Dalam: Biokimia 
Kedokteran Dasar. Jakarta : EGC. 

Dorland’s Illustrated Medical Dictionary 32nd Edition. Elsevier. 2012. 
 www.medicines.org.uk/emc/medicine/23776 (diakses pada Sabtu, 16 Januari 

2016 pukul 08.09) 

Ranti. 2012. Pembuatan Aspirin. http://www.scribd.com/doc/90675145/Pembuatan-
Aspirin (diakses pada Jumat, 15 Januari 2016 pukul 09.53).  

Tjay. H.T dan Rahardja, Kirana. 2003.Obat-Obat Penting. Jakarta : Elex Media 
Komputindo.  

 
 

Bahan Diskusi Kelompok :  

Tim Pro : 

1. Berdasarkan artikel di atas, jika di antara kalian “Pro” dengan memilih untuk 

mengonsumsi aspirin, maka pertimbangan apa yang akan kalian lakukan dalam 

memlilih aspirin ? Berikan alasan kalian dengan membuat poster atau video drama 

kimia ! 

 

http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/23776
http://www.scribd.com/doc/90675145/Pembuatan-Aspirin
http://www.scribd.com/doc/90675145/Pembuatan-Aspirin
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Tim kontra : 

1. Berdasarkan artikel di atas, jika di antara kalian “Kontra” dengan memilih untuk tidak 

mengonsumsi aspirin, maka pertimbangan apa yang kalian lakukan? Apa saja akibat 

dari konsumsi aspirin secara berlebihan ? Berikan alasan kalian dengan membuat 

poster atau video drama kimia ! 
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16. Buah Kaleng atau Buah Segar ? 

 

Bagi Anda yang suka membuat minuman buah, mungkin sudah biasa 

menggunakan buah kalengan. Selain lebih praktis, buah kaleng juga kini mudah didapat. 

Rasanya lebih manis, karena ada tambahan pemanis di dalamnya. Sangat cocok dipakai 

untuk pudding dan kue.Buah kaleng banyak dipilih dibandingkan buah segar yang 

dikonsumsi langsung. Pusat perbelanjaan saat ini banyak menyediakan makanan kaleng. 

Akan tetapi, apakah semua makanan kaleng tidak baik? Apakah makanan segar pasti 

sehat? Manakah yang lebih baik untuk dikonsumsi? 

Anggapan bahwa buah segar merupakan pilihan yang paling tepat, berkaitan 

dengan kandungan gizinya. Namun, anggapan ini tidak selamanya benar, jika dilihat dari 

waktu penyimpanan. Zat gizi dalam buah segar akan mengalami penurunan seiring 

dengan lamanya masa penyimpanan. Penelitian mengungkapkan bahwa penyimpanan 

dan teknik memasak dapat menurunkan kandungan gizi hingga 50% dari kandungan 

awalnya.Sebuah penelitian terbaru menyebutkan bahwa buah segar tidak selalu 

mengandung vitamin dan mineral yang terbaik. Studi ini memeriksa kandungan vitamin 

dan mineral terhadap 8 jenis bahan makanan seperti kembang kol, brokoli, buncis, 

kacang polong, bayam, jagung, blueberry, dan strawberry dengan membandingkan 

kandungan gizinya saat dibeli, disimpan 5 hari di kulkas, dan setelah dibekukan. Hasilnya 

menunjukkan bahwa kandungan vitamin C, vitamin A, dan asam folat lebih tinggi pada 

produk yang dibekukan daripada yang dibeli pada kondisi segar. Proses pembekuan dan 

pengalengan dapat mempertahankan kandungan gizi pada makanan. Biasanya sayur dan 

buah yang baru saja dibeli, akan disimpan beberapa saat sebelum dikonsumsi. Rentang 

waktu tersebut dapat mempengaruhi penurunan kandungan gizi. Kandungan serat dan 

mineral yang terkandung pada buah dan sayur segar jumlahnya tidak jauh berbeda 

dengan produk yang beku maupun dikalengkan. Selain itu,kelebihan lain dari produk 
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yang dikalengkan antara lain harga yang terjangkau, masa simpan yang lebih lama, 

mudah untuk diolah dan mudah didapat. 

Tidak ada yang dapat mengalahkan kesegaran dari sayuran dan buah-buahan 

segar. Makanan segar dapat menimbulkan cita rasa yang lebih kuat daripada makanan 

kaleng. Di samping itu, warna makanan segar jauh lebih menarik dibandingkan makanan 

kaleng. Rasa makanan kaleng biasanya cenderung lebih hambar daripada yang segar 

sehingga membutuhkan lebih banyak penguat rasa seperti garam dan gula. Namun 

sebuah penelitian di Universitas Massachusetts menemukan tidak ada perbedaan 

signifikan baik dalam rasa atau nutrisi antara makanan segar dan makanan kaleng. 

Makanan kaleng memiliki bahan tambahan dan pengawet yang tidak dimiliki 

makanan segar. Buah-buahan dalam kaleng perlu ditambahkan asam sitrat dan natrium 

sitrat untuk menjaga pH agar buah tidak mudah dirusak oleh bakteri. Selain itu, asam 

sitrat dan natrium sitrat dapat digunakan untuk mengatur tingkat keasaman pada 

berbagai pengolahan makanan dan minuman. Penggunaan asam sitrat pada makanan 

cenderung aman karena senyawa ini bersifat alami dan terdapat pada semua jenis 

makhluk hidup. Kelebihan asam sitrat antara lain mudah dimetabolisme dan dikeluarkan 

dari tubuh. Sebagai garam natrium dari asam sitrat, natrium sitrat dalam komposisi 

produk minuman biasanya digunakan sebagai pengatur keasaman yang juga dapat 

memperkaya rasa dari minuman (Ebbing, 1987 : 631). Natrium sitrat juga dapat 

berfungsi sebagai asam ergogenat yang dapat membantu untuk meningkatkan performa 

olahraga. 

Sumber Referensi :  

Ebbing, Darrel. 1987. General Chemistry, Second Edition. Houghton Mifflin Company : 
Massachusetts. 

Hadba, Alfira Nur. 2013. Asam Sitrat. 
http://makalahbioproses.blogspot.co.id/2013/06/makalah-bioproses-asam-
sitrat.html(diakses pada 20 Desember 2015 pukul 10.27) 
 

 

 

 

http://makalahbioproses.blogspot.co.id/2013/06/makalah-bioproses-asam-sitrat.html
http://makalahbioproses.blogspot.co.id/2013/06/makalah-bioproses-asam-sitrat.html
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Bahan Diskusi Kelompok : 

A. Kelompok Pro 

1. Berdasarkan artikel di atas, larutan penyangga apakah yang terkandung di dalam 

buah kaleng? 

2. Berdasarkan artikel di atas, jika di antara kalian “Pro” dengan memilih untuk 

mengonsumsi buah kaleng, maka pertimbangan apa yang akan kalian lakukan dalam 

memlilih buah kaleng tersebut? Berikan alasan kalian dengan membuat poster atau 

video drama kimia ! 

3. Berdasarkan artikel di atas, apa yang akan kalian lakukan di masa mendatang untuk 

menyelesaikan isu-isu kontroversial buah kaleng ? 

 

B. Kelompok Kontra 

1. Berdasarkan artikel di atas, larutan penyangga apakah yang terkandung di dalam 

buah kaleng? 

2. Berdasarkan artikel di atas, jika di antara kalian “Kontra” dengan tidak memilih buah 

kaleng melainkan lebih memilih buah segar, maka pertimbangan apa yang akan kalian 

lakukan dalam memlilih buah segar tersebut dengan melihat kenyataan yang ada 

dimana banyak pedagang buah segar menggunakan zat yang sangat berbahaya bagi 

kesehatan? Berikan alasan kalian dengan membuat poster atau video drama kimia ! 

 

Berdasarkan artikel di atas, apa yang akan kalian lakukan di masa mendatang untuk 

menanggulangi limbah dari wadah kaleng yang digunakan? 
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