
Kata Pengantar 

 

Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala 

rahmat serta hidayah Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan panduan belajar 

dalam bentuk lembarkerja siswa bidang study Kimia untuk SMP kelas VIIIA. 

Seiring dengan pesatnya kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, 

perubahan dan penyempurnaan kurikulum, serta perkembangan- perkembangan baru dalam 

cara penyajian bahan- bahan pelajaran, maka pada kesempatan kali ini kami menyusun dan 

menyajikan LKS kimia untuk SMP kelas VIIIA yang materi pembelajarannya sesuai Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan 

Nasional. 

Materi pembelajaran yang kami kemas dalam bentuk LKS ini kami pilah dan sajikan 

disertai berbagai kelengkapannya seperti ringkasan materi, kerja kelompok serta evaluasi. 

Kami menyadari bahwa buku panduan belajar ini masih banyak kekurangan. Oleh 

karena itu kami mengharap atas tegur sapa serta kritik yang membangun kesempurnaan 

kwalitas buku ini. 
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BAHAN KIMIA DI RUMAH TANGGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info: 

Zat aditif merupakan alah satu bahan kimia yang digunakan untuk membuat produk 

lebih menarik. Misalnya untuk meningkatkan kualitas, menambahkan rasa dan 

memantapkan  

kesegaran produk. Menurut Majeed (Cahyo Eddy, 1996), zat aditif dapat  

dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tujuan penggunaannya,  

yaitu: 

1) Agen emulsi yaitu aditif yang berbahan lemak dan air semacam lesitin 

2) Agen penstabil dan pemekat contohnya gliserin 

A. Standar Kompetensi: Memahami kegunaan dan efek dari 

penggunaan bahan kimia yang berlebihan dalam 

kehidupan sehari- hari. 

B. Kompetensi Dasar: 

1. Mencari informasi tentang kegunaan dan efek samping 

bahan kimia dalam kehidupan sehari- hari serta mencari 

cara pencegahan dari efek yang ditimbulkan 

2. Mengkomunikasikan informasi tentang kegunaan dan 

efek samping bahan kimia 

C. Indikator: 

1. Siswa dapat mengelompokkan bahan kimia dari kemasan 

yang digunakan sebagai produk pembersih, pewangi, 

pemutih dan pembasmi serangga 

2. Siswa dapat menyebutkan pengaruh penggunaan bahan 

kimia yang di gunakan sebagai pembersih, pewangi, 

pemutih dan pembasmi serangga 

3. Siswa dapat menjelaskan efek samping penggunaan bahan 

pembersih, pewangi, pemutih dan pembasmi serangga 

4. Siswa dapat membincangkan cara pencegahan dari efek 

yang ditimbulkan oleh penggunaan pembersih, pewangi, 

pemutih dan pembasmi serangga secara berlebihan 

D. Waktu Pelaksanaan: 2X80 menit 

  

MMMMakana akana akana akana serba instan memang enaserba instan memang enaserba instan memang enaserba instan memang enak, k, k, k, 

pewangi memang harum…pewangi memang harum…pewangi memang harum…pewangi memang harum…tapi.tapi.tapi.tapi.. bila . bila . bila . bila 

kita belebihan menggunakannya, apa kita belebihan menggunakannya, apa kita belebihan menggunakannya, apa kita belebihan menggunakannya, apa 

efek bagi lingkungan dan kesehatan efek bagi lingkungan dan kesehatan efek bagi lingkungan dan kesehatan efek bagi lingkungan dan kesehatan 

yaa..?yaa..?yaa..?yaa..?????????    



3) Agen penghalang kerak untuk mencegah penggumpalan 

4) Agen peningkatan nutrisi contohnya berbagai vitamin 

5) Agen pengawet contohnya garam nitrat dan nitrit  

6) Agen antioksidan contohnya vitamin C dan E  

7) Agen pengembang untuk roti dan bolu 

8) Agen penyedap rasa contohnya monosodium glutamat (MSG), bahan pewarna,dll 

Selain beberapa macam zat aditif diatas, kita juga bisa menemukan beberapa macam produk 

yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari- hari yang  mengandung bahan kimia. 

Misalnya: Pasta gigi, sabun mandi, pemutih pakaian, pewangi (parfum, pewangi pakaian), 

cat rambut,dll. 

Pada pewangi biasanya mengandung 30% bahan kimia bahkan sampai 95% 

mengandung bahan kimia sintetik dengan bahan dasar petroleum yang kini terkenal sangat 

beracun. Maka dari itu alangkah baiknya bila kita bisa menggunakannya sesuai dengan 

atauran pakai yang sudah tertera dalam petunjuk pemakaian. Karena kalau kita 

menggunakannya secara berlebihan akan berdampak pada lingkungan sekitar (seperti 

menurunnya kesuburan tanah) dan berdampak pada tubuh kita (timbulnya berbagai macam 

penyakit yang berbahaya seperti kangker,dll) 

Bahan kimia dalam rumah tangga juga bisa kita jumpai pada makanan yang kita 

konsumsi yang serba instan seperti: mie instan, nasi goring instan,dll. Karena munggkin 

dalam pembuatannya disertai dengan pengawet seperti formalin. Formalin merupakan salah 

satu bahan kimia yang mengandung 10-40% formaldehid. Dimana formaldehid merupakan 

salah satu bahan kimia yang sering digunakan untuk pengawet maupun antiseptik. 

Formalin sudah sangat umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di sektor 

industri sebenarnya formalin sangat banyak manfaatnya. Formaldehid memiliki banyak 

manfaat, seperti anti bakteri atau pembunuh kuman sehingga dimanfaatkan untuk pembersih 

lantai, kapal, gudang dan pakaian, pembasmi lalat dan berbagai serangga lain. Dalam dunia 

fotografi biasaya digunakan untuk pengeras lapisan gelatin dan kertas. Bahan pembuatan 

pupuk dalam bentuk urea, bahan pembuatan produk parfum, pengawet produk kosmetika, 

pengeras kuku dan bahan untuk insulasi busa. Formalin juga dipakai sebagai pencegah 

korosi untuk sumur minyak.. Di bidang industri kayu sebagai bahan perekat untuk produk 

kayu lapis (plywood). Dalam konsentrasi yag sangat kecil (<1 persen) digunakan sebagai 

pengawet untuk berbagai barang konsumen seperti pembersih rumah tangga, cairan pencuci 

piring, pelembut, perawat sepatu, shampoo mobil, lilin dan karpet. Di industri perikanan, 

formalin digunakan untuk menghilangkan bakteri yang biasa hidup di sisik ikan. Formalin 



diketahui sering digunakan dan efektif dalam pengobatan penyakit ikan akibat ektoparasit 

seperti fluke dan kulit berlendir. Meskipun demikian, bahan ini juga sangat beracun bagi 

ikan. Ambang batas amannya sangat rendah, sehinggga terkadang ikan yang diobati malah 

mati akibat formalin daripada akibat penyakitnya. Formalin banyak digunakan dalam 

pengawetan specimen ikan untuk keperluan penelitian dan identifikasi. Di dunia kedokteran 

formalin digunakan untuk pengawetan mayat manusia untuk dipakai dalam pendidikan 

mahasiswa kedokteran. Untuk pengawetan biasanya digunakan formalin dengan konsentrasi 

10%. Tetapi, ada juga produsen yang menggunakannya melebihi batas ukuran penggunaan. 

Maka kita sebagai konsumen harus lebih hati- hati dalam memilih produk dan lebih 

waspada. 

 

Tugas KelompokTugas KelompokTugas KelompokTugas Kelompok    

Pengelompokkan Bahan/Produk yang Mengandung Bahan Kimia Yang Sering 

Digunakan dalam Rumah Tangga 

� Tujuan: 

1.Siswa mampu menginformasikan kegunaan dan efek dari penggunaan bahan kimia dalam 

kehidupan sehari- hari. 

2.Siswa mampu memanfaatkan bahan kimia di rumah tangga sesuai dengan aturan dan 

kegunaanya 

� Alat dan Bahan: Berbagai macam produk yang sering digunakan dalam kehidupan sehari- 

hari yang ada kandungan bahan kimia 

� Prosedur kerja: lakukan percobaan sederhana yang bisa membuktikan bahwa produk yang 

anda amati itu mengandung bahan kimia atau tidak, gunakanlah berbagai sumber materi 

baik dari buku maupun dari internet yang ada kaitannya dengan percobaan yang anda 

lakukan, dan buatlah kesimpulan dari percobaan yang telah anda lakukan. Misalnya bisa 

berupa bentuk tabel seperti di bawah ini dan bisa juga dalam bentuk lain. 

No Produk yang 

diamati 

Mengandung 

bahan kimia/ tidak 

kegunaan Efek bagi lingkungan sekitar 

dan kesehatan 

     

    



� � � � � � � � � � 	 � 
 �
Lembar EvaluasiLembar EvaluasiLembar Evaluasi    

Pilihlah salah satu jawaban yang benar 

1. Diantara produk-produk berikut yang mengandung bahan kimia adalah.... 

               A. produk pembasmi serangga            C. produk pewangi 

               B. produk pembersih                           D. semua jawaban benar 

2. Produk pembersih banyak sekali ragamnya, mulai dari pembersih badan, kaca, rambut, 

gigi dan lain-lain. Komponen utama dari produk pembersih ini adalah…. 

               A. sabun                                                        C. pewangi 

               B. pewarna                                                    D. jawaban A dan C benar 

3. Aroma dari bahan pewangi biasanya menyerupai aroma…. 

               A. bunga dan ikan                                          C. buah dan sayuran 

               B. bunga dan buah                                         D. jawaban A dan C benar 

4. Zat kimia yang sering digunakan dalam produk pewangi adalah….. 

               A. Petrolium                                  C. Insectisida 

               B. LAS                                           D. florida 

5. Zat aditif  biasa digunakan seperti dibawah ini kecuali…. 

               A. Penguat rasa                                                         C. Meningkatkan kwalitas 

               B. Menambah kesegaran produk                              D. menurunkan kwalitas produk 

6. Fungsi senyawa aluminium dalam produk pewangi badan adalah… 

               A. memberi aroma bunga pada tubuh  

               B. mengurangi pengurangan keringat pada tubuh 

               C. membuat wewangian lebih tahan lama 

               D. sebagai zat pendorong untuk mengeluarkan  cairan pewangi dari dalam botol 

7. Berdasarkan hasil percobaan yang telah anda lakukan, sebutkanlah efek produk yang 

anda amati bagi kesehatan! 

8. Sebutkan efek produk yang anda amati bagi lingkungan! 

9. Sebutkan macam- macam produk yang anda amati yang mengandung bahan kimia! 

10. Kelompokkan produk yang anda amati sesuai kegunaannya (pewangi, pemutih/ 

pengawet)!  

 

 

Selamat MengerjakanSelamat MengerjakanSelamat MengerjakanSelamat Mengerjakan    
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