
NAMA  : 

KELAS  :   

                                                                                                         

 

 

 

1. Dengan membaca dan mengamati bungkus makanan yang ada di rumah, ananda dapat 

mengidentifikasi zat aditif yang terdapat pada makanan dan minuman. 

2. Melalui kegiatan membaca dan mengamati gambar, ananda dapat menjelaskan dampak yang 

ditimbulkan akibat penggunaan zat aditif terhadap kesehatan dengan tepat. 

3. Dengan mengamati, ananda dapat mendefenisikan zat aditif yang ada di sekitar. 

4. Melalui kegiatan membaca dan mengamati gambar, ananda dapat menjelaskan dampak yang 

ditimbulkan akibat penggunaan zat adiktif bagi kesehatan dengan tepat. 

5. Dengan mengerjakan tugas proyek, ananda mampu membuat poster tentang upaya 

menghindari penyalahgunaan zat adiktif dengan tepat. 

6. Melalui kegiatan pembelajaran, ananda dapat mengembangkan sikap tanggung jawab, dan 

kedisiplinan.  

 

 Ananda bisa meminta bantuan dari orang tua dan guru untuk: 

 Memahami bahan ajar dari guru tentang kegiatan yang ananda lakukan 

 Memahami konsep dan gambar yang ada dalam bahan ajar ini jika memnuhi kesulitan belajar 

 Menyiapkan media/alat, bahan dan sumber belajar yang ananda butuhkan untuk kegiatan 

pembelajaran ini,  

 Menyelesaikan tugas yang diberikan dan menyerahkannya kepada guru sesuai dengan jadwal 

yang ditentukan, baik secara langsung atauoun mengirimnya melalui link yang diberikan. 

 

 

 

ZAT ADITIF dan ZAT ADIKTIF 

Target belajar 

Peran Orang tua dan Guru 



     

 

Petunjuk belajar: 

1. Bacalah uraian materi berikut tentang Zat aditif pada makanan dan minuman 

ZAT ADITIF  

 

Sumber: http://pixabay.com 

 Perhatikan gambar makanan dan minuman tersebut, bagaimanakah menurutmu makanan dan 

minuman yang berwarna-warni tersebut? Apakah kamu melihat, jika makanan dan minuman tersebut 

lebih menarik? Apakah makanan dan minuman tersebut sehat untuk kita konsumsi? Ketika kita 

memilih makanan, pasti kita akan lebih tertarik jika makanan memiliki rasa ynag enak, aroma yang 

menyedapkan, dan warna yang menarik. Untuk itu pembuat makanan, akan menambahkan zat-zat 

tertentu ke dalam makanan untuk membuat makanan itu bertambah enak dan mempunyai warna 

yang menarik. Zat-zat yang ditambahan tersebut dinamakan zat aditif. Namun penambahan zat pada 

makanan dan minuman tersebut tidak selalu menguntungkan, akan tetapi juga ada yang 

menyebabkan dampak bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu, kita tetap harus memperhatikan zat 

apa yang baik dan tidak untuk ditambahkan ke dalam makanan atau minuman.  

 Tujuan penambahan zat aditif yaitu untuk memperkuat rasa, memperbaiki penampilan, 

tekstur dan aroma serta untuk membuat makanan bisa tahan lama. Berdasarkan fungsinya zat aditif 

ada beberapa jenis yaitu: pemanis, pewarna, pengawet, penyedap makanan. Pada awalnya zat aditif 

tersebut berasal dari bahan alami, dan ini tidak menimbulkan efek bagi  kesehatan manusia. Namun 

karena meningkatnya kebutuhan tentu industri makann juga membuat zat aditif dari bahan-bahan 
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kimia yang direaksikan, ini yang disebut sebgai zat aditif buatan. Penggunaa zat aditif buatan yang 

berlebihan akan menyebabkan gannguan pada kesehatan manusia.  

No Zat Aditif 
Contoh  

Alami Buatan  

1 Pemanis  

 

Sumber: 

https://www.jawapos.com/kesehatan/h

ealth-issues/02/01/2019/manisnya-

gula-bisa-berubah-jadi-jahat-ketahui-

alasannya/ 

 

a. Gula tebu/ gula pasir 

b. Gula merah 

c. Madu 

d. Kayu manis 

 

 

a. Aspartame  

b. Sakarin 

c. Kalimun asesulfam 

d. siklamat 

2 Pewarna 

 

Sumber: 

https://gds2020.com/rangkuman-zat-

aditif-dan-zat-adiktif/ 

 

a. kunyit : kuning 

b. daun suji : hijau 

c. gula kelapa : coklat 

d. cabe : merah 

e. buah murbai : ungu 

f. wortel : orange 

 

a. biru berlian 

b. coklat HT 

c. eritrosin 

d. hijau FCF 

e. Indigotin 

f. Karmosinin 

g. Merah alura 

3 Pengawet 

 

Sumber : 
http://www.rumahumkm.net/2017/07/

macam-macam-jenis-bahan-

pengawet.html 

 

a. Garam 

b. Cuka 

c. Kayu manis 

d. Mengeringkan 

e. Memanaskan 

f. Penyinaran 

g. Pengalengan 

 

 

a. Asam benzoate 

b. Kalsium benzoate  

c. Asam propinat 

d. Asam sorbat 

e. Kalsium sorbat 

f. Natrium metabisulfit 

 

4  Penyedap rasa 

 

a. Rempah-rempah 

b. Lengkuas 

c. Jahe 

d. Bawang putih 

e. Sari buah 

f. Merica, dll 

 

a. Mono Sodium Glutamat 

(MSG) 

b. Garam inosinat 

 

https://www.jawapos.com/kesehatan/health-issues/02/01/2019/manisnya-gula-bisa-berubah-jadi-jahat-ketahui-alasannya/
https://www.jawapos.com/kesehatan/health-issues/02/01/2019/manisnya-gula-bisa-berubah-jadi-jahat-ketahui-alasannya/
https://www.jawapos.com/kesehatan/health-issues/02/01/2019/manisnya-gula-bisa-berubah-jadi-jahat-ketahui-alasannya/
https://www.jawapos.com/kesehatan/health-issues/02/01/2019/manisnya-gula-bisa-berubah-jadi-jahat-ketahui-alasannya/
https://gds2020.com/rangkuman-zat-aditif-dan-zat-adiktif/
https://gds2020.com/rangkuman-zat-aditif-dan-zat-adiktif/
http://www.rumahumkm.net/2017/07/macam-macam-jenis-bahan-pengawet.html
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http://www.rumahumkm.net/2017/07/macam-macam-jenis-bahan-pengawet.html


2. Setelah ananda membaca uraian materi tersebut, sekarang untuk lebih meningkatkan 

pemahaman ananda silahkan lakukan kegiatan “Ayo Beraksi “ berikut!  

                             

 

 

 

 

 Tabel Pengamatan 

No 
Makanan atau 

minuman 

Jenis zat aditif 

pemanis pewarna pengawet penyedap 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

3. Lanjutkan kegiatan ananda dengan menjawab pertanyaan berikut, jika ananda mendapat 

kesulitan ananda dapat bertanya kepada orang tua atau mencari informasinya di buku siswa 

atau melihat video https://www.youtube.com/watch?v=-m0yLXlk-v8  

Tuliskan dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan zat aditif pada makanan dan minuman 

bagi kesehatan man 

AYO BERAKSI 

Ikuti langkah-langkah berikut! 

1. Siapkan kemasan makanan dan minuman yang ada di sekitar ananda 

2. Bacalah komposisi bahan makanan dan minuman tertera pada kemasan makanan. 

3. Tulislah bahan-bahan yang terdapat pada komposisi bahan makanan dan minuman tersebut 

pada tabel 

4. Kelompokkan bahan makanan dan minuman yang ditemukan pada makanan berdasarkan 

fungsinya! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-m0yLXlk-v8


No Zat aditif Dampak bagi kesehatan 

1 Pemanis  

 

2 Pewarna   

 

3 Pengawet   

 

4 Penyedap rasa  

 

 

4. Jawablah semua pertanyaan yang ada pada kegiatan “Ayo Beraksi” tersebut, dan serahkan 

kepada guru ananda untuk mendapat masukan. Jika disampaikan saat pembelajaran daring, 

unggah jawaban ananda tersebut pada apikasi yang digunakan untuk mendapat masukan guru 

dan teman-teman ananda. 

 

  

Petunjuk belajar: 

1. Bacalah uraian materi berikut tentang Zat Adiktif 

ZAT ADIKTIF 

 

Sumber : http://pixabay.com 

 Penahkan kamu memperhatikan orang di sekitarmu yang merokok, meminum kopi 

atau teh? Biasanya apabila mereka yang sudah terbiasa merokok, minum kopi atau teh akan 

mersa ada yang kurang jika tidak mengkonsumsi zat tersebut. Jadi merokok, meminum kopi 

dan teh tersebut sudah membuat mereka ketergantungan/ kecanduan. Zat yang menyebabkan 

ketergantungan (adiksi) tersebut yang dinamakan Zat Adiktif. 
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 Zat adiktif terbagi menjadi 3 jenis yaitu: Narkotika, Psikotropika dan Psiko Aktif 

Jenis Zat Adiktif 

Narkotika Psikotropika Psiko aktif lainnya 

Zat atau obat yang berasal dari 

tanaman yang dapat 

menyebabkan penurunan atau 

perubahan kesadaran, 

menghilangkan rasa nyeri dan 

menyebabkan ketergantungan. 

Terbagi menjadi 3 golongan: 

 Gol I: sangat berbahaya 

Contoh: Heroin/ putaw, 

kokain, ganja 

 Gol II : pilihan terkahir 

pengobatan 

Contoh : morfin, petidin, 

metadon 

 Gol III : obat yang sering 

digunakan di dunia medis 

Contoh : kodein 

 

Zat berupa obat psiko aktif 

yang dapat mempengaruhi 

mental dan perilaku seseorang. 

Psikotropika digolonkan 

menjadi 4: 

 Gol I: sangat kuat 

menyebabkan 

ketergantungan dan tidak 

digunakan sebagai obat 

Contoh : Ekstasi, LSD 

 Gol II : berpotensi kuat 

menyebabkan 

ketergantungan, sangat 

terbatas digunakan sebagai 

obat 

Contoh : amfetamin, 

metamfetamin, ritalin 

 Gol III : berpotensi sedang 

dan banyak digunakan 

sebagai obat 

Contoh : unitraepam, ialna 

pentarital 

 Gol IV : berpotensi ringan 

dan sangat luas digunakan 

sebagai obat 

Contoh : klorazepam, 

nitrazepam 

Zat golongan ini merupakan zat 

yang dapat berpengaruh 

terhadap sistem kerja saraf 

pusat menyebabkan 

ketergantungan dan apabila 

dikonsumsi berlebihan dapat 

menyebabkan gangguan 

kesehatan. 

Contoh : 

 Nikotin : pada rokok 

 Kafein : pada kopi 

 Alkohol 

 Lem  

 

 

 

Pengaruh zat adiktif bagi tubuh: 

 Stimulan : meningkatkan kerja organ-organ tubuh, dan membuat orang lebih siaga dan tidak merasa 

lelah. Contoh: kafein, nikotin, kokain dan shabu 

 Depresan : menghambat kerja sistem saraf dan organ tubuh, menurunkan kesadaran dan mnyebabkan 

ngantuk.  Contoh : alkohol, asam barbiturate 

 Halusinogen: memberikan efek halusinasi atau khayal. Contoh : LSD 

 

2. Setelah ananda membaca uraian materi tersebut, sekarang lanjutkan kegiatan ananda 

megidentifikasi zat adiktif pada kegiatan “Ayo Cari Tahu” 



                                   

 Lengkapi tabel berikut ! ananda dapat mencari informasi sebanyak-banyaknyauntuk dapat 

memahami dampak dari zat adiktif berikut. Jika masih kesulitan mintalah bantuan orang tuas 

atau guru untuk memahami gambar dan menjelaskan cara mengisi tabel 

No Zat Adiktif Nama zat 

adiktif 

Jenis zat adiktif Dampak 

1 

 

   

2 

 

   

3 

 

   

4 

 

   

5 

 

   

6 

 

   

7  

 

   

AYO CARI TAHU 



3. Tunjukkanlah pada guru, tabel yang sudah ananda isi untuk mendapatkan masukan. Jika 

disampaikan saat pembelajaran daring, unggah tabel tersebut pada aplikasi yang digunakan 

untuk mendapat masukan guru dan teman-teman ananda. 

4. Jika tidak dapat menyampaikan secara langsung kepada guru, maka buatlah foto tabel 

tersebut dan kirimkan melalui link yang ditentukan oleh guru mata pelajaranmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cek fakta dalam kehidupan sehari-hari 

Tahukah ananda, jika Indonesia menjadi sasaran untuk pejualan narkoba terbesar 
saat ini dengan jumah pemnduduk Indonesia yang jumlahnya banyak.  Penyebaran narkoba 
tidak memandang usia, faktanya bahwa sekitar 27 % pengguna narkoba di Indonesia adalah 
Pelajar dan Mahasiswa dengan rentang usia 10 – 24 tahun. Berikut fakta yang lain seputar 
narkoba: 

 Pengguna narkoba saat ini mencapai 2 % dari jumlah penduduk Indonesia 
 30 – 50 orang Indonesia meninggal setiap hari akibat narkoba. 
 50 persen yang ada di penjara itu masalah narkoba 
 Pilihan untuk pengguna narkoba ada 4R: Rutan – Rumah Sakit Jiwa – Rehab – 

Race In Peace (mati) 
Melihat sebegitu bahayanya narkoba, maka kamu harus lebih banyak melakukan 

kegiatan positif dan tidak mendekati hal-hal yang berhubungan dengan narkoba.salah satu 
hal kecil yaitu dengan tidak mulai mencoba merokok dan bergaulah dengan lingkungan 
yang sehat. 
 

MANA YANG 
LEBIH KEREN 

Pilihlah dengan memberi tanda √  kegiatan yang menurutmu lebih positif sebagai anak-anak 

Indonesia hebat 

  

  

  

 

 

 



AYO MENGERJAKAN PROYEK 
                                 

Petunjuk Kerja: 

1. Berdasarkan pemahamanmu tentang materi Zat aditif dan Adiktif, tugas berikutnya adalah 

membuat poster. 

2. Buatlah sebuah poster yang memilki tema tentang upaya menghindari penyalahgunaan zat 

adiktif. 

3. Gunakan kraetivitas ananda untu membuat poster yang menarik agar pesan yang ananda 

sampaikan di poster tersebut dapat membuat orang tertarik untuk mengikutinya. 

4. Poster yang anada buat akan dinilai dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Kesesuaian isi poster dengan materi 

b. Keindahan dan kerapian poster yang dibuat 

c. Ketepatan waktu pengumpulan tugas 

5. Gunakan tabel berikut ini untuk membantu ananda membuat perencanaan pembuatan poster 

mengenai zat adiktif. Mintalah bantuan dan saran dari orang tua ananda untuk membuat 

poster tersebut. 

Nama tugas: Anggota kelompok: Tanggal 

mulai 

bekerja: 

Tanggal selesai 

mengerjakan: 

Alat dan bahan yang dibutuhkan: 

Kesulitan yang mungkin akan saya temui: Target hasil yang saya harapkan: 

 

Aktivitas belajar 3 



6. Foto poster yang ananda telah buat dan kirim / unggah file foto tersebut melalui link atau 

apliaksi yang ditentukan oleh guru mata pelajaran ananda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zat aditif adalah zat yang dapat ditambahkan ke dalam makanan dan minuman yang bertujuan 

untuk meningkatkan cita rasa, kualitas, keawetan dan kemenarikan. 

 Zat aditif ada yang bersifat alami da nada yang buatan.  

 Zat aditif terdiri dari pemanis, pewarna, pengawet dan penyedap pengental, pengemulsi dan 

pemberi aroma. 

 Contoh pemanis alami : gula dan contoh pemanis buatan : sakarin 

 Contoh pewarna alami : daun suji , contoh pewarna buatan : tatrazin 

 Contoh pengawet alami : garam contoh pengawet buatan : natrium benzoate 

 Contoh penyedap rasa alami : bawang putih, merica, ketumbar dan contoh penyedap buatan : 

vetsin, MSG 

 Penggunaan bahan aditif buatan harus yang sesuai dengan izin pemerintah dan dalam jumlah 

yang tidak melebihi ambang batas untuk tubuh. 

 Zat Adiktif merupakan zat yang dapat menimbulkan efek ketergantungan / kecanduan bagi 

orang yang menggunakanya.  

 Zat adiktif terdiri dari narkotika, psikotropika dan psiko aktif lainnya 

 Contoh narkotika : ganja, heroin 

 Contoh psikotropika : ekstasi, sabu-sabu, LSD 

 Contoh psiko aktif : kafein, alkohol, nikotin 

 Bahan-bahan adiktif tersebut tidak bisa digunakan sembarangan karena memberi dampak 

yang buruk bagi kesehatan dan sangat membahayakan penggunanya. 

 Perilaku hidup sehat dan berkegiatan positif salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

menghidari diri dari pengaruh dan bahaya penyalahgunaan zat adiktif 

Catatan pelaksanaan pembelajaran: 

Proses belajar dengan menggunakan bahan ajar ini dapat dilakukan dengan: 

- Pembelajaran luring (belajar mandiri): kerjakan semua aktivitas dalam bahan 

ajar, kemudian kirimkan file yang sudah terisi kepada guru mata pelajaran 

melalui Google classroom, Google formulir, WhatsApp, Telegram, atau 

aplikasi pengiriman dokumen yang lain. 

- Pembelajaran tatap muka (secara langsung): diskusikan pertanyaan tersebut 

bersama teman sekelompokmu, dan presentasikan hasilnya kepada kelompok 

lain dalam diskusi kelas. 

- Pembelajaran daring (tatap muka non fisik): kerjakan semua aktivitas dalam 

bahan ajar sebagai bahan diskusi saat pembelajaran daring bersama guru mata 

pelajaran dan teman-temanmu. 

 

 

Untuk diingat 



 

  

Petunjuk : 

Isilah kolom-kolom berikut untuk melakukan refleksi dan penilaian diri atas pencapaian hasil yag 

telah ananda peroleh. Tunjukkan kepada orang tua dan guru untuk mendapatkan persetujuan. Jika 

tidak mungkin untuk bertemu dengan gurumu secara langsung, sampaikan hasil refleksimu 

kepada guru mata pelajaran melalui link yang disediakan. 

 Refleksi pemahaman materi 

Tuliskan materi yang telah Ananda pelajari dan materi baru yang Ananda pelajari tentang Zat 

Aditif dan Zat adiktif pada kolom berikut 

Yang sudah saya pelajari pada materi ini adalah 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Hal yang baru saya pelajari adalah 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  

 Refleksi proses belajar 

Lingkari atau beri tanda √ pada angka yang sesuai untuk menggambarkan kesungguhan 

Ananda untuk mempelajari Zat Aditif dan Zat Adiktif 

 

 Refleksi sikap 

Tuliskan tanda √ pada kolom yang sesuai dengan sikap yang Ananda tunjukkan selama 

be;ajar tentang Zat Aditif dan Zat Adiktif 

 

 

 

Ayo Melakukan Refleksi 



       

 

 

 

Jawablah pertanyaan berikut dengan memilih salah satu jawaban yang paling tepat! 

1. Perhatikan pernyataan berikut! 

1) Memberikan warna yang menarik 

2) Menambah nilai gizi pokok 

3) Mengawetkan makanan 

4) Memberikan efek kecanduan 

Dari pernyataan di atas, yang merupakan tujuan pemberian zat aditif pada makanan adalah… 

A. 1 dan 2 

B. 2 dan 3 

C. 1 dan 3 

D. 2 dan 4 

2. Perhatikan komposisi makanan kemasan berikut! 

 

 

 

Zat aditif yang terdapat dalam komposisi makanan kemasan tersebut adalah.... 

A. tepung terigu dan susu bubuk 

B. telur dan mentega 

C. coklat bubuk dan telur 

D. perisa coklat dan vanili 

3. Disaat membuat kue lapis berwarna hijau bu Ayu ingin menjaga agar bahan yang digunakan 

tidak menimbulkan gangguan kesehatan maka bahan makanan manakah yang sesuai digunakan 

oleh Bu Ayu... 

A. Fast green FCF 

B. Caramel 

C. Kurkumin  

D. Daun suji 

4. Berikut ini yang merupakan zat aditif yang dapat digunakan untuk mengawetkan makanan 

adalah… 

A. Natrium benzoat dan asam propinat 

Ayo Ukur Pemahamanmu 

Tepung terigu, telur, gula, coklat 

bubuk, susu bubuk, mentega, perisa 

coklat dan vanilli  



B. Kurkumin dan caramel 

C. Asam benzoatt dan tatrazin 

D. Aspartame dan asam siklamat 

5. Fizi sangat menyukai jajanan seperti bakso, mie ayam dan soto. Seperti diketahui, pedagang 

basko, mie ayam dan soto tersebut selalu memberikan zat tambahan sehingga membuat makanan 

itu semakin lezat. Tapi, setelah beberapa waktu Fizi rajin mengkonsumsi makanan tersebut, fizi 

sekarang sering mengalami sakit kepala, detak jantung berdebar cepat, mati rasa dan mual. Jika 

dilihat dari gejala yang dirasakan Fizi, hal itu dikarenakan Fizi terlalu sering mengkonsumsi zat 

aditif berikut, yaitu…. 

A. Sakarin 

B. Mono Sodium Glutamat 

C. Aspartame 

D. Tatrazin  

6. Heroin, kokain dan morfin merupakan jenis narkotika yang sangat berbahaya karena dapat 

menyebabkan kematian. Cara kerja ketiga jenis narkotika itu adalah menekan saraf pusat dan 

mengurangi fungsi organ tubuh. Melihat cara kerjanya tersebut, maka heroin, kokain dan morfin 

merupakan narkotika jenis… 

A. Sedatif 

B. Depresan  

C. Stimulant 

D. Halusinogen  

 

7. Perhatikan gejala pengguna narkotika berikut! 

1) Muka pucat 

2) Sikap acuh tak acuh 

3) Badan kurus kerig 

4) Bersikap tertutup dan serig curiga 

Ciri psikis seorang yang menggunakan narkotika adalah… 

A. 1) dan 2) 

B. 1) dan 3) 

C. 2) dan 3) 

D. 2) dan 4) 

8. Chiko adalah seorang penggemar kopi. Tiada hari tanpa kopi dan dia tidak bisa tanpa minum 

kopi. Hal ini disebabkan oleh kopi yang mengandung zat aditif yaitu…. 

A. Nikotin 



B. Kafein  

C. Amfetamin 

D. Theine  

9. Dampak fisiologi penggunaan zat adiktif dan psikotropika pada pemakai adalah… 

A. Menurunnya fungsi kerja organ tubuh 

B. Merasa nyaman dalam pergaulan 

C. Susah menerima pelajaran 

D. Selalu bersemangat 

10. Perhatikan pernyataan berikut! 

1) Melakukan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga 

2) Mengikuti kegiatan agama di lingkungan sekitar 

3) Mengajak teman-teman untuk pergi ke diskotik 

4) Melakukan kegiatan main game online di warnet 

Berdasarkan pernyataan di atas, yang dapat kita lakukan sebagai upaya untuk meghindar dari 

pengaruh dan bahaya zat aditif dan psikotropika adalah… 

A. 1 dan 2 

B. 2 dan 3 

C. 1 dan 3 

D. 2 dan 4 

 

   

1. C 

Zat aditif diberikan pada makanan dan 

minuman bertuuan untuk meningkatkan 

kualitas, kewatean, cita rasa dan aroma 

serta menambah kemenarikan 

6. B 

Narkotika jenis depresan bekerja dengan 

cara menekan saraf pusat dan megurangi 

fungsi kerja organ tubuh sehingga 

pemakainya bisa kehilangan kesadaran 

 

2. D  

Perisa coklat merupakan zat aditif yang 

diberikan untuk menambah rasa coklat 

pada makanan dan vanili merupakan zat 

aditif yang digunakan untuk menambah 

7. D 

Ciri psikis orang yang menggunakan zat 

adiktif adalah pengaruh yang ditimbulkan 

oleh perubahan sikap seperti bersikap acuh, 

tidak tenang, merasa curiga dan tertutup 

Kunci jawaban dan rubrik penilaian 



aroma pada makanan 

3. D 

Daun suji merupakan zat pewarna alami 

yang dapat memebrikan warna hijau. 

Pewarna alami ini sangat baik digunakan 

dan tidak menimbulkan efek bagi kesehatan 

manusia. 

8. B 

Zat adiktif yang terkandung pada kopi 

adalah kafein 

 

4. A  

Bahan pengawt makanan ada yang alami 

dan buatan. Contoh pengawet buatan 

adalah asam propinat dan natrium benzoate.  

9. A 

Efek yang ditimbulakn secara fisiologis pada 

seorang yang menggunakan zat adiktif 

adalah menurunnya fungsi kerja organ 

tubuh. 

 

5. B  

Mono Sodium Glutamat jika dikonsumsi 

dalam jumlah banyak dan sring aan 

menimbulkan gejala seperti sakit kepala, 

denyut jantung berdebar cepat, mual, dan 

mati rasa 

10. A 

Upaya yang dapat dilakukan agar kita dapat 

terhindar dari bahaya zat adiktif adalah 

dengan cara memiliki iman yang kuat 

dengan cara rajin mengikuti kegiatan agama, 

melakukan kegiatan positif seperti 

berolahraga dan hal-hal positif lainnya.  

 

 

Rencana saya untuk mencapai 

hasil maksimal pada 

pembelajaran selanjutnya 

 

 


