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KATA SAMBUTAN 
 
Program BERMUTU (Better Education through Reform Management and Universal 

Teacher Upgrading) merupakan upaya sistematis dalam meningkatkan mutu 

pendidikan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai institusi, baik di tingkat 

nasional, provinsi, maupun kabupaten. Upaya peningkatan mutu pendidikan ini, tidak 

terhenti sampai dengan kabupaten, tetapi memberdayakan forum asosiasi Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan pada unit terkecil, yaitu KKG (Kelompok Kerja Guru) dan 

MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran). 

Pemberdayaan secara optimal forum KKG dan MGMP, memerlukan berbagai 

dukungan dari kita semua, baik dalam hal fasilitasi pada tingkat kebijakan maupun 

dukungan pada tataran bahan analisis riil kasus, yaitu Modul Suplemen BBM (Bahan 

Belajar Mandiri). PPPPTK (Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan), sebagai salah satu institusi yang berperan dalam 

pengembangan bahan belajar sesuai dengan bidang studinya telah menghasilkan 

modul suplemen BBM. Suplemen BBM yang dikembangkan ini, meliputi suplemen 

BBM: Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa (Indonesia dan Inggris), Matematika, dan Ilmu 

Pengetahuan Sosial. Adapun PPPPTK yang terlibat dalam pengembangan modul 

suplemen BBM yaitu PPPPTK IPA, PPPPTK Matematika, PPPPTK IPS dan PKn, dan 

PPPPTK Bahasa. 

Modul suplemen BBM yang dikembangkan merupakan suplemen dari bahan belajar 

dalam forum KKG dan MGMP yang dilaksanaakan dalam kurun waktu 16 kali 

pertemuan (minggu), sesuai dengan program BERMUTU. Program 16 kali pertemuan 

ini diharapkan dapat membawa dampak dalam hal peningkatan kompetensi 

berkelanjutan (CPD: Continuous Professional Development), dan diharapkan dapat 

memperoleh pengakuan angka kredit (RPL: Recognition of Prior Learning). Dalam 

pengembangannya, modul ini disusun oleh Widyaiswara PPPPTK sebagai unsur NCT 

(National Core Team), yang melibatkan unsur Dosen LPTK, WI LPMP, dan Guru 

Pemandu untuk meninjau secara komprehensif. Dosen LPTK meninjau modul, antara 

lain berdasarkan kesesuaian dengan struktur keilmuan dan kesesuaian dengan mata 

kuliah tertentu di LPTK. Guru Pemandu (SD dan SMP) mengkaji modul antara lain, 

berdasarkan keterpakaian di KKG dan MGMP dan keterbacaan bagi guru serta 

kesesuaian dengan masalah yang dihadapi guru dalam melaksanakan tugas profesi. 

Aspek strategi pembahasan modul ini juga digunakan sebagai dasar untuk 

menganalisis keterlaksanaan pembahasan modul agar tinggi tingkat 

keterlaksanaannya dan dapat terpakai secara signifikan oleh guru dalam 

pembelajaran. 

Jakarta, medio September 2009 
Dirjen PMPTK 
 
 
 
Dr. H. Baedhowi 
NIP. 19490828 1979031 1 001 
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KATA PENGANTAR 

 
Modul Suplemen BBM untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dikembangkan 

oleh PPPPTK IPA. Modul ini ditinjau juga oleh dosen LPTK, Widyaiswara LPMP, dan 

Guru Pemandu (SD dan SMP). Jumlah modul yang dikembangkan berjumlah 20 buku 

terdiri atas Sembilan modul untuk kegiatan di KKG dan 10 untuk kegiatan MGMP serta 

satu panduan sistem pelatihan.  

Modul untuk guru SD meliputi: Pengembangan Perangkat Pembelajaran; Penilaian 

Hasil Belajar; Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, Menyenangkan; Model Pembelajaran 

Terpadu; Hakikat IPA dan Pendidikan IPA; Struktur dan Fungsi Tumbuhan; Benda, 

Sifat dan Kegunaannya; Energi dan Perubahannya; Bumi dan Alam Semesta. 

Modul untuk guru SMP meliputi: Pengembangan Perangkat Pembelajaran; Penilaian 

Hasil Belajar; Model Pembelajaran Langsung dan Kooperatif; Hakikat IPA dan 

Pendidikan IPA; Materi dan Sifatnya; Kegunaan Bahan Kimia dalam Kehidupan; Energi 

dan Perubahannya; Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan; Sistem Tata Surya; dan 

Media Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. 

Panduan sistem pelatihan, diharapkan dapat sebagai pedoman bagi penyelenggara 

yaitu LPMP, Dinas Pendidikan, PCT, DCT, dan Guru Pemandu mengelola pelatihan 

dalam program BERMUTU. Dengan demikian pelaksanaan penyelenggaraan 

peningkatan kompetensi guru sesuai dengan standar dan memperoleh pencapaian 

sesuai dengan yang diharapkan. 

 

  Bandung,   medio September 2009 
Kepala PPPPTK IPA, 

 

 

 

Herry Sukarman, MSc.Ed 
NIP. 19500608 197503 1 002 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Pengenalan  kegunaan bahan Kimia dalam kehidupan sehari-hari kepada 

siswa sangat penting untuk diberikan, karena bahan kimia sangat dekat dengan 

kehidupan kita sehari-hari.  Kita menggunakan bahan kimia mulai dari bernapas, 

makan, minum, mandi, berpakaian, berkendaraan, sampai nanti kita tidak dapat 

melakukan aktivitas lagi.  Ruang lingkup pembahasan bahan kimia dalam 

kehidupan bisa  sangat luas.  Oleh karena itu, pembahasan bahan kimia sehari-

hari untuk siswa di SMP sebaiknya dimulai dari bahan-bahan yang dekat dan ada 

di sekitar siswa, yaitu yang sering digunakan sehari-hari di rumah. 

  Untuk mempelajari bahan kimia di rumah, Anda dapat mengidentifikasi 

sendiri bahan atau benda-benda apa saja yang digunakan dari mulai bangun tidur, 

melakukan aktivitas sehari-hari di rumah, sampai Anda istirahat tidur lagi. 

Sadarkah Anda bahwa bahan-bahan kimia di rumah Anda di samping memberikan 

manfaat dan kemudahan kepada Anda, juga mengandung bahaya yang bila 

penggunaannya tidak sesuai karena aturan dapat menimbulkan dampak negatif 

dan merugikan Anda.  Oleh karena masih banyak orang yang awam terhadap 

manfaat dan bahaya yang dapat ditimbulkan bahan kimia di rumah, berikut ini akan 

dipaparkan bahan-bahan kimia yang secara umum ada di rumah. 

B. Tujuan  

1.  Tujuan Umum 

Setelah mempelajari modul ini diharapkan Anda dapat menguasai materi yang 

berhubungan dengan bahan kimia sehari-hari yang ada di rumah dan 

menerapkannya dalam pembelajaran IPA (aspek Kimia) di SMP.  

2. Tujuan  Khusus 

Setelah mempelajari uraian materi dalam modul ini, Anda diharapkan dapat: 
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a. mengelompokkan bahan kimia di rumah ke dalam bahan kimia alami dan  

buatan, 

b. menyebutkan bahan-bahan kimia yang merupakan produk pabrik, 

c. mengelompokkan bahan kimia di rumah berdasarkan fungsinya, 

d. mengidentifikasi komposisi bahan kimia di rumah melalui kemasannya, 

e. membedakan bahan kimia di rumah berdasarkan peruntukannya (laundri, 

dapur, kebun, kesehatan (obat), ruangan, kosmetik dan tubuh), 

f. menjelaskan efek samping penggunaan bahan kimia di rumah, 

g. mengelompokkan sifat asam dan basa dari bahan kimia sehari-hari dengan 

menggunakan indikator kertas lakmus atau indikator alam. 

h. menjelaskan pengertian, penggolongan dan contoh-contoh narkoba serta 

dampak penggunaannya, serta bahaya penyalahgunaan narkoba. 

i. menjelaskan bahaya penyalahgunaan narkoba. 

 

C. Deskripsi Singkat  

Materi yang akan dibahas dalam bahan ajar ini meliputi pengertian zat 

kimia dan bahan kimia, pengelompokkan bahan kimia ke dalam bahan alami dan 

buatan, bahan kimia untuk keperluan rumah tangga yang digunakan di ruang tamu, 

kamar mandi, dapur, dan kebun (lihat KD), serta yang berfungsi sebagai  

pembersih, pemutih, pengharum, penyedap makanan, obat, sifat asam dan sifat 

basa dari bahan kimia yang ada di rumah, narkoba, serta Penyalahgunaan 

narkoba. 

 

D. Program Penyajian 

Bahan ajar untuk diperuntukkan bagi Guru IPA SMP sebagai alternatif 

sumber belajar dalam Diklat Guru IPA SMP pada mata Diklat: Kajian materi (aspek 

Kimia) di SMP, topik: Bahan Kimia Di Rumah.  Untuk membahas materi dalam 

modul ini dalam Diklat diperlukan waktu minimal 4 jam penataran (180 menit).  

Metode pembelajaran yang dapat digunakan: tanya-jawab, diskusi, dan 

eksperimen. Alternatif skenario pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

membahas bahan ajar ini adalah sebagai berikut. 
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Pendahuluan: 
Informasi 

Kompetensi 
dan Tujuan 

Pembelajaran 
(5 menit) 

Tanya-jawab 
mengenai 
kedalaman 
dan keluasan 
materi bahan 
kimia di 
rumah yang 
perlu dikuasai 
siswa SMP 
sesuai SK 
dan KD mata 
pelajaran IPA 
SMP 
 
Tanya jawab 
materi yang 
dianggap sulit 
dalam topik 
ini 
 
(10 menit) 

 

 

Diskusi 
kelompok: 

 Membedaka

n bahan 

kimia dan 

zat kimia 

 Mengidentifi

kasi zat 

kimia dan 

bahan kimia 

yang ada di 

rumah 

 Mengelomp

okkan 

bahan kimia 

sesuai 

dengan 

fungsinya : 

pembersih, 

pewangi, 

pemutih, 

pembasmi 

hama, 

Pengawet, 

pemanis, 

pengenyal 

( 45 menit) 

 

 

 Presentasi 

kelompok 

 Klarifikasi 

dan 

penguatan 

hasil 

diskusi 

 Tanya 

jawab/infor

masi 

komposisi 

beberapa 

bahan 

kimia dan 

fungsinya 

( 45 menit) 

 

 Kegiatan 

praktikum : 

Melakukan 
kegiatan 
praktikum 
dengan 
lembar kegian 
1 dan 2 

 Diskusi 

hasil 

kegiatan 

 

Reviu Materi 
yang telah 
dibahas 

 
   (15 menit) 
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BAB II 

BAHAN KIMIA DI RUMAH 
 
 
A. Peristilahan  

Bahan kimia adalah salah satu dari “materi” yang menjadi fokus dalam  

penyelidikan ilmu kimia yang mempelajari sifat dan perubahan dari materi.  Di 

dalam ilmu kimia, terdapat dua  sebutan terhadap materi yang sering dipertukarkan 

penyebutannya, yaitu zat dan bahan.  Zat, yaitu sebutan untuk sejumlah materi 

yang sifatnya spesifik atau tertentu, misalnya asam cuka, garam dapur, air, alkohol, 

dan besi.  Sedangkan bahan, yaitu sejumlah materi atau sekumpulan materi yang 

sifat-sifatnya kurang spesifik, dengan pengertian bahwa dalam suatu bahan ada 

bagian-bagaian yang sering menunjukkan sifat dan keadaan yang tidak persis 

sama, sebagai contoh yang disebut bahan, yaitu kaca,  kertas, kain, dan keramik. 

Bahan kimia, prinsipnya tersusun dari campuran berbagai zat dengan 

perbandingan dan struktur yang bervariasi (berbeda-beda) dari tiap bagiannya. 

Kata bahan sering juga kita pergunakan untuk sekumpulan materi yang memiliki 

kegunaan tertentu, misalnya bahan bangunan, bahan makanan, bahan obat-

obatan, dan sebagainya. 

 

B. Penggolongan Bahan Kimia 

Bahan kimia di sekitar kita dapat diperoleh dari alam (produk alam) dan 

buatan (sintetik).  Bahan kimia dari produk alam, misalnya  biji kopi, biji coklat, 

jagung, gandum, tebu, beras, buah-buahan,  sayuran, dan gas alam.  Bahan alami 

tersebut dapat diolah secara pabrik (industri kecil maupun besar) sehingga menjadi 

produk pabrik, misalnya tebu diolah menjadi gula pasir, gandum diolah menjadi 

roti, buah kelapa diolah menjadi minyak goreng, kayu pinus diolah menjadi kertas.  

Bahan kimia olahan umumnya dibuat secara pabrik dari bahan-bahan alami, 

misalnya dari gas alam, minyak bumi, dan mineral-mineral.  
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Bahan kimia buatan antara lain adalah pupuk buatan, misalnya pupuk 

amonium nitrat yang mengandung nitrogen.  Pupuk ini mengandung 35 % nitrogen 

yang dibuat dari bahan amoniak dan asam nitrat; pupuk amonium sulfat (pupuk 

ZA) yang dibuat dari bahan amoniak dan asam sulfat.  Cat, dibuat dari bahan 

pengisi (pigmen), bahan perekat, bahan pengering dan pengencer.  Untuk 

memberikan warna merah jingga digunakan pigmen yang memberikan warna 

merah dan kuning, yaitu  meni timbal yang digunakan sebagai cat dasar untuk 

kayu dan besi.  Bahan perekat untuk cat minyak adalah minyak cat dari biji lenan 

 
 
 
 
 
 
Biji Kopi 

 
 
 
 
 
 
Kopi hasil olahan 

  
  

 
 
 
 
 
       Jagung 

 
 
 
 
 
             Minyak Jagung hasil olahan dari biji jagung 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Buah coklat 

 
 
 
 
 
 
Kue coklat dan permen coklat terbuat dari bahan dasar 
bubuk coklat 

 
  

 
 
 
 
 
 
Serat Alami Wool 

 
 
 
 
 
 
 
Material Tekstil (Kain Baju) 

  
 

 
 
 
 
 
 

Batuan 

 
 
 
 
 
 
Batuan yang telah diasah 

Gambar 2.1 Bahan kimia alami dan bahan olahan pabrik 
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(lijnolie, bahasa Belanda) atau minyak papaver. Bahan pengering, misalnya 

digunakan kapur tohor yang larut dalam minyak dan bekerja sebagai katalis untuk 

mempercepat pengeringan minyak cat itu; bahan pengencer cat, misalnya 

terpentin.  

Bahan buatan lainnya, yaitu pensil yang dibuat dari  grafit murni, tanah 

lempung, dan kayu untuk pensil (jenis Juniperus virginiana), dalam pembuatannya 

ditambahkan bahan perekat (misalnya dekstrin) dan untuk pensil berwarna 

ditambahkan lagi pigmen sesuai warna yang dikehendaki.  Lilin dibuat dari bahan 

dasar alam yang diperoleh dari pemanasan lemak (wax) ditambah asam sulfat 

encer, (dari proses ini dihasilkan asam stearat dan asam palmitat), sedangkan 

sumbu lilin dibuat dari benang kapas yang telah dicelup dengan larutan garam 

amonium (amonium fosfat atau amonium sulfat) yang berfungsi agar sumbu tidak 

terlalu cepat terbakar dan  boraks untuk menjaga agar sumbu tidak mudah putus. 

C. Bahan Kimia untuk Keperluan Rumah Tangga 

Bahan kimia ada di sekelilingi kita. Di rumah , kita dapat menemukan 

bahan kimia di ruang tamu, ruang tidur, kamar mandi, dan dapur, dan di kebun.  

Secara garis besar, bahan-bahan kimia yang ada di rumah kita adalah sebagai 

berikut. 

1. Bahan Kimia yang Ada di Ruang Tamu 

 

 

Gambar 2.2 Ruang tamu 

Bahan kimia di ruang tamu dapat kita temukan mulai dari karpet yang 

terbuat dari bahan-bahan alami atau sintetik.  Bahan karpet sintetik dilapisi 
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oleh bahan plastik, busa,  karet, dan sebagainya.  Bahan alami untuk 

membuat karpet di antaranya dari serat alam, misalnya wool, serat kapas, dan 

serat jute.  Karpet berbahan sintetis, apalagi yang masih baru dapat 

melepaskan 4-phenylcyclohexane dan styrene. Keduanya merupakan bahan 

pembentuk serat karpet.  Jika keduanya terhirup, bisa menimbulkan sakit 

kepala, sakit tenggorokan, lemah, lesu, serta iritasi mata dan kulit.  Untuk 

menghindari bahaya atau paling tidak meminimalkan risiko, bentangkan 

karpet baru selama beberapa minggu di ruang terbuka seperti garasi atau 

teras.  Gas-gas berbahaya tadi akan menguap perlahan seiring berjalannya 

waktu.  

Selain karpet, di ruang tamu terdapat perabotan kursi, meja, lemari, 

serta peralatan elektronik, seperti komputer, TV, dan radio.  Semua itu terbuat 

dari bahan kimia yang kadang-kadang mengandung bahan kimia stain 

repellent atau fire retardant (brominated flame retardants). Menghirup bahan 

kimia tersebut dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan gangguan 

sistem hormon.  Pada alat-alat elektronik tersebut ada komponen kaca, 

plastik, logam, dan sebagainya.   

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Bahan kimia kaca 

Kaca adalah suatu campuran silikat-silikat dengan bahan dasar SiO2 

berlebih.  Kaca adalah zat amorf, yang tidak mempunyai titik cair tertentu, 

tetapi dapat menjadi lunak dengan perlahan-lahan pada suhu tertentu. 

Bahan dasar pembentuk kaca adalah sebagai berikut. 

1. SiO2 diambil dari pasir, digunakan untuk pembuatan kaca biasa. 

2. Na2O diambil dari soda kering (Na2CO3). 

 

http://www.wwf.org.uk/chemicals/glossary.asp#Brominatedflameretardants
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3. K2O diambil dari potas (K2CO3). 

4. CaO diambil dari kapur (CaCO3) 

5. PbO diambil dari meni (Pb3O4) 

6. Al2O3 diambil dari kaolin 

 

 

 

 

 

      

 

Gambar 2.4  Bahan kimia pembersih kaca 

Untuk membersihkan kaca digunakan bahan kimia pembersih kaca 

(contoh Windex Aerosol Glass Cleaner) yang mengandung bahan kimia yang 

dinamakan butyl cellosolve yang dapat menyebabkan iritasi mata dan kulit, 

kerusakan sistem saraf, ginjal dan hati karena mudah terabsorpsi melalui kulit. 

Produk pembersih kaca ini juga mengandung isobutana yang juga berbahaya 

pada sistem saraf dan otak. 

 

2. Bahan Kimia di Ruang Tidur 

 Bahan-bahan kimia di ruang tidur jenisnya hampir sama dengan yang ada di 

ruang tamu, ada perabot mulai tempat tidur, kasur dan bantal (ada yang dari 

bahan alami seperti kapuk dan ada juga dari bahan sintetik misalnya  busa). 

 

3. Bahan Kimia di Kamar Mandi 

Bahan kimia untuk keperluan di kamar mandi  diproduksi sesuai 

peruntukannya apakah untuk pembersih pakaian, tubuh, atau pembersih lantai 

kamar mandi dan pewangi kamar mandi. Untuk keperluan mencuci 

(khususnya pakaian) diperlukan bahan-bahan kimia yang kita kenal sehari-

hari antara lain deterjen (detergents) dan sabun. Penjelasan singkat dari 
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masing-masing bahan kimia deterjen dan sabun tersebut adalah sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Peralatan di kamar mandi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Peralatan dan bahan kimia untuk mencuci 

 

Bahan kimia yang digunakan di kamar mandi ada yang termasuk kategori 

pembersih, misalnya: sabun, detergent, dan pasta gigi.  Bahan kimia kategori 

kosmetik, misalnya pewangi tubuh (parfum) dengan berbagai wewangian 

sintetik.  Bahan kimia di kamar mandi ada juga yang termasuk keperluan 

toiletries lainnya, misalnya tisu, handuk. dan kategori produk kesehatan 

(sanitary), seperti lisol dan karbol (untuk pembasmi kuman).  Untuk keperluan 

di kamar mandi yang termasuk kategori produk kecantikan, seperti sabun, 

shampoo, pelembab (conditioners), dan produk perawatan rambut.  

Disarankan membeli produk yang terbuat dari bahan-bahan alami, misalnya 

shampo yang mengandung ekstraks lidah buaya atau seledri.  
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Bahan kimia yang setiap hari digunakan di kamar mandi adalah sabun dan  

pasta gigi, digunakan pada waktu mandi.  Detergent, pemutih , dan pewangi 

pakaian digunakan pada waktu mencuci pakaian.  Uraian singkat dari masing-

masing bahan kimia tersebut adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Bahan kimia untuk keperluan mandi 

 

  

a. Sabun 

 

 

Sabun merupakan istilah umum untuk 

sejumlah komponen-komponen majemuk 

yang digunakan sebagai pembersih dan 

sederetan tujuan lain dalam bidang industri. 

Komposisi dasar sabun terdiri atas  asam 

lemak dan basa.  

Asam lemak dapat diperoleh dari lemak 

hewan, minyak kelapa sawit, minyak 

kelapa, minyak dari biji-bijian, dan minyak 

jarak.  

Gambar 2.8 Sabun batang 

Asam lemak dapat diperoleh dari lemak hewan, minyak kelapa 

sawit, minyak  kelapa, minyak dari biji-bijian, dan minyak jarak.  Asam 

lemak dalam sabun antara lain: 

• Asam Laurat 

• Asam Linoleat 

 

  

 



 

12    BERMUTU     BAB II BAHAN KIMIA DI RUMAH 

KEGUNAAN BAHAN KIMIA DALAM KEHIDUPAN  (SMP) 

• Asam Oleat 

• Asam Palmitat 

•  Asam Stearat 

•  Asam Kaprilat 

    

Basa yang digunakan untuk sabun umumnya adalah natrium 

hidroksida atau kalium hidroksida.  Zat lain yang sering digunakan adalah 

soda abu, natrium karbonat, dan zat pemberi aroma, seperti minyak serai, 

geraniol, dan terpinol.  

Sabun bersifat basa dan dapat membersihkan serta dapat 

menghasilkan buih jika bercampur dengan udara. Karena ada kandungan 

basa, maka sabun dapat menyebabkan kekeringan pada kulit jika basa 

yang digunakan berlebihan; di samping itu zat pengisi sabun dapat 

menyebabkan pencemaran air. 

Sabun yang diperjualbelikan di pasaran beragam jenisnya.  

Jenis-jenis sabun antara lain: 

• sabun mandi 

• sabun untuk pengobatan (ditambah zat pembunuh bakteri, 

misal: phenol, kresol, iodium, belerang), 

• sabun untuk kosmetik (krim bercukur, sabun muka): larutan 

sabun di dalam gliserol dan air, 

• sabun cair: minyak kelapa, KOH, parfum, boraks atau gliserin 

(yang berfungsi sebagai pelembut), 

• sabun untuk mencuci pakaian. 

b. Deterjen 

 

Sifat deterjen hampir sama dengan sabun, yaitu 

sebagai pembersih, namun bahan kimianya agak 

berbeda. Deterjen mengandung senyawa 

alkilbenzen sulfonat (yang disingkat ABS) dimana 

sifatnya sukar dirombak oleh mikroorganisme. 

Gambar 2.9 Detergen 
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Untuk lebih ramah terhadap lingkungan, senyawaan ABS diganti 

dengan  senyawaan LAS (linier alkilbenzensulfonat).  Deterjen menjadi 

salah satu penyebab pencemaran air, karena deterjen mengandung 

surfaktan (senyawa aktif permukaan) yang dapat mengganggu kehidupan 

biota air dan dapat menimbulkan eutrofikasi, yakni ledakan populasi 

ganggang karena adanya senyawaan fosfor dan nitrogen pada deterjen 

tersebut 

Bahan kimia tambahan lain yang sering ditambahkan anta lain adalah  

sebagai berikut: 

1) builders: senyawa untuk meningkatkan efisiensi zat aktif, misalnya 

natrium tripolifosfat, adanya zat tambahan ini menimbulkan 

bertambahnya pertumbuhan alga; sebagai pengganti bahan ini 

digunakan natrium karbonat dan zeolit, 

2) fillers: senyawa untuk pengisi(misalnya Natrium sulfat), 

3) enzim: merupakan katalis biologi yang kadang-kadang 

ditambahkan untuk membantu menghilangkan noda yang 

mengandung protein (misalnya darah).   

4) senyawa yang memberikan efek cerah pada pakaian. 

 

Deterjen untuk laundri mengandung bahan kimia parfum atau 

wewangian yang menyebabkan pakaian harum dengan wewangian jeruk 

atau pinus. Wewangian ini umumnya dapat menyebabkan efek 

sampingan terhadap kesehatan, yaitu menyebabkan iritasi mata dan kulit, 

sulit bernapas, dan iritasi bronchial (saluran pernafasan).  Residu dari 

deterjen juga menyebabkan iritasi pada kulit karena mengandung 

kelompok bahan kimia yang dinamakan ftalat. 
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c. Bahan Pemutih 

Bahan pemutih pakaian misalnya merk Sunclin atau Bayclin  

merupakan bahan kimia yang digunakan untuk memutihkan pakaian yang 

mengandung klorin.   Bahan dasarnya dibuat dari  natrium hidroksida dan 

gas klor (gas klorin dialirkan ke dalam larutan natrium hidroksida) 

sehingga membentuk natrium hipoklorit (NaOCl) yang disebut zat 

pemutih).  Fungsi bahan pemutih ini adalah sebagai zat pengoksidasi. 

 

Gambar 2.10 Bahan pemutih 

 

d.  Pewangi 

Pewangi dan pelembut untuk pakaian mengandung ammonia 

dan wewangian buatan yang dapat menyebabkan iritasi kulit dan bau 

yang menyengat hidung, serta dapat membuat pakaian mudah terbakar. 

Di samping bahan kimia di atas, pewangi dan pelembut juga ada yang 

mengandung chloroform, benzil asetat, dan pentana yang diketahui dapat 

menyebabkan kerusakan saluran pernapasan dan saraf. Bahan kimia ini 

lebih berbahaya ketika pakaian dipanaskan dengan pengering. 
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e. Pasta Gigi 

 

Pasta gigi diproduksi dengan berbagai kemasan dan 

berbagai rasa serta warna.  Walaupun kelihatan 

berbeda-beda, pasta gigi terbuat dari bahan dasar 

primer surfaktan (detergent) dan zat yang bersifat 

abrasive (membersihkan). 

 

Gambar 2.11 Pasta gigi 

Zat abrasive ini membersihkan lapisan yang mengotori gigi tanpa 

merusak gigi itu sendiri.   Zat abrasive yang digunakan umumnya  kalsium 

karbonat  dan titanium dioksida, serta kalsium hidrogen fosfat. Zat lain 

yang ditambahkan adalah zat pewarna dan aroma. Komposisi bahan 

kimia pasta gigi adalah seperti pada Tabel 2.1 

 
 Tabel 2.1   Komposisi Pasta Gigi 

FUNGSI KANDUNGAN % 

Pelarut 

Detergent 

Abrasive 

Pemanis 

Pemadat 

Pemberi rasa 

Flouride 

  air  

Natrium lauril  sulfat                               

kalsium karbonat,   titanium dioksida, silikat 

Sacharin, Gliserin, sorbitol         

Gum selulose   

Peppermint, strawbery 

Natrium flourida           

30-40% 

4% 

30-50% 

15-20% 

1% 

1% 

1% 

   Sumber: Moore, 2003: 278 
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4. Bahan Kimia di Dapur 

 

Gambar  2.12  Ruang dapur  

Dapur dapat merupakan laboratorium sains, dimana kita dapat 

menemukan berbagai bahan kimia yang tersusun atas zat sederhana sampai 

yang kompleks. Bahan kimia di dapur ada untuk peralatan, bumbu masak, 

bahan makanan, pembersih dan sebagainya. Untuk peralatan banyak 

dijumpai bahan kimia yang mengandung plastik, kayu , logam  seperti yang 

dapat dilihat pada Gambar 2.12.  

 

Gambar 2.13 Peralatan di dapur yang terbuat dari bahan kimia campuran logam 
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Bahan kimia yang dapat digunakan untuk membersihkan peralatan 

dapur di antaranya ammonia (untuk membersihkan noda lemak), Terpen 

(minyak pinus), soda kue (natrium bikarbonat). Sedangkan untuk 

membersihkan peralatan makan digunakan natrium metasilikat dan natrium 

tripolyfosfat (bertindak sebagai detergent), dan sedikit zat pemutih. 

Beberapa zat atau bahan kimia yang dapat kita peroleh di dapur yang 

digunakan untuk bumbu masak adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 2.14  Beberapa bahan kimia di dapur 

a. Garam Dapur  

Garam dapur merupakan zat tambahan makanan alami, sangat esensial 

untuk keperluan tubuh sebagai sumber natrium (banyak fungsinya untuk 

mengontrol fungsi organ tubuh).  Garam dapur adalah senyawa natrium 

klorida, bentuknya berupa hablur-hablur putih, berasa asin, mudah larut 

dalam air. Garam dapur ada yang higroskopis (menyerap air) karena 

bercampur dengan magnesium klorida. Garam dapur juga ditambahkan 

zat lain yang berguna untuk kesehatan (pertumbuhan), yaitu iodium, 

sehingga disebut garam beriodium. 

b. Gula Pasir 

 Gula pasir diperoleh dari olahan tebu, merupakan sumber energi dan 

digunakan sebagai pemberi rasa manis juga sebagai pengawet makanan. 
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c. Cuka 

Cuka atau asam asetat digunakan untuk pemberi rasa asam pada 

makanan dan dapat digunakan juga untuk bahan pengawet makanan. Di 

pasaran, bahan kimia ini diperjualbelikan dengan berbagai merk dan 

kadar yang tidak terlalu tinggi, umumnya pada label kemasan dituliskan 

25%. 

d. Vetsin 

Vetsin digunakan sebagai penyedap, mengandung bahan kimia 

monosodium glutamat (MSG). Asam glutamat merupakan salah satu 

asam amino yang terjadi secara alami dari protein dalam tubuh. 

Penggunaan MSG dalam jumlah banyak dan jangka lama dapat 

menyebabkan sakit kepala (dikenal dengan Chinese-restaurant syndrom). 

Banyak pula makanan ringan mengandung MSG, oleh karena itu sedapat 

mungkin kita mengurangi mengkomsumsi makanan-makanan ringan yang 

mengandung bahan ini. 

 

5. Bahan Kimia dalam Kosmetik dan Obat yang digunakan sehari-hari 

a. Bahan kimia yang digunakan dalam kosmetik 

Kosmetik yang kita gunakan ada yang diperuntukkan untuk 

keperluan merias wajah, perawatan kulit, perawatan rambut, dan 

pembersih. Kosmetik dapat diartikan sebagai articles intended to be 

rubbed, poured, sprinkled or sprayed on, introduced into, or otherwise 

applied to the human body or any part there of, for cleansing, beautifying, 

promoting attractiveness or altering the appeareance …” (Hill, 1984: 414). 

Apabila diterjemahkan , pengertian kosmetik tersebut adalah  bahan kimia 

yang ditujukan untuk dioleskan, ditaburkan, dipercikkan, disemprotkan, 

atau dikenakan pada bagian tubuh manusia atau bagian  lainnya untuk 

membersihkan, mempercantik, atau menambah daya tarik penampilan. 
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                    Gambar 2.15 Contoh kosmetik perawatan kulit dan rambut 

 

Beberapa bahan kimia kosmetik yang kita kenal sehari-hari antara lain 

deodorant, pembersih muka, bedak, lotion tubuh,  lipstik, dan pemulas 

mata. Komposisi atau kandungan bahan kimia dalam kosmetik tersebut 

adalah sebagai berikut. 

1) Deodorant 

 

Deodorant merupakan formula parfum yang 

dirancang untuk mengurangi bau badan. 

Bahan kimia ini mengandung antiperspirants 

(anti keringat).  Bahan kimia yang berfungsi 

sebagai antiperspirant adalah aluminium 

klorohidrat.  

Gambar 2.16 Sediaan kosmetik deodorant 

Zat ini berfungsi sebagai penggumpal yang dilarutkan dalam alkohol.   

2) Bahan Kimia Krim dan Lotion Tubuh 

Kulit merupakan organ tubuh yang kompleks yang mengandung 

protein (terbentuk dari polimer makromolekul). Kulit yang sehat 

mengandung kira-kira 10% zat pelembab, oleh karena itu untuk 

menjaga kelembaban kulit diperlukan krim atau lotion yang 
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mengandung bahan pelembab. Krim kulit umumnya berbentuk emulsi 

yang  terbuat dari bahan minyak dalam air atau air dalam minyak. 

Sedangkan krim pembersih wajah digunakan untuk membersihkan 

wajah dari sisa kosmetik atau kotoran/debu juga berfungsi sebagai 

pelembab.  Secara umum komposisi krim pembersih wajah dan kulit 

adalah sebagai berikut.  

                                    Tabel 2.2  Komposisi Bahan Dasar Pembersih Wajah 

Kandungan Bahan Kimia % 

Air 20 % - 50 % 

Minyak mineral 30 % - 60 % 

Beeswax 12 % - 15 % 

Sumber: Moore, (2003:280) 

                    Tabel 2.3 Komposisi Bahan Dasar Krim Kulit 

Kandungan Bahan Kimia % 

Air 70 % 

Lanolin 5 % - 15 % 

Gliserin 10 % 

Borax 1 % 

Asam stearat 20 % 

                                   Sumber: Moore, (2003:280) 

3) Bedak 

 

Bedak untuk wajah atau tubuh digunakan 

untuk mengeringkan dan menghaluskan kulit. 

Kandungan bedak yang utama adalah talk 

(mineral yang menyerap minyak dan air dari 

kulit ). Kandungan zat lainnya dalam bedak 

adalah sebagai pada Tabel 2.4 

Gambar 2.17 Kosmetik bedak 
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Tabel 2.4 Komposisi Bahan Dasar Bedak 

Kandungan  Bahan Kimia % 

Talk   

Kapur   

seng oksida   

seng stearat   

50-60% 

10-15% 

15-25% 

5-10% 

Sumber: Moore, (2003:280) 

 

4) Pemulas Mata (Eye Shadow) 

 

Pemulas mata atau eye shadow umumnya 

mengandung emolient, lanolin, beeswax, dan 

zat pewarna dengan komposisi secara umum 

adalah seperti pada tabel 2.5 

Gambar 2.18 Kosmetik pemulas mata 

 

                                         Tabel 2.5 Komposisi Bahan Dasar Pemulas Mata  

Kandungan Bahan Kimia % 

Petroleum jelly 55 -  60 % 

Lemak dan waxes 5  -   15 % 

Lanolin 5  -   10 % 

Seng Oksida 15 -  25 % 

Zat pewarna 1 -    5 % 
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5) Lipstik 

 

Lipstik digunakan untuk melindungi bibir dari kekeringan.  Pada 

umumnya mengandung wax dan minyak. Kandungan lipstik secara 

umum adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.6 Komposisi Lipstik 

Kandungan Bahan Kimia % 

Minyak kastor 

Lanolin   

Beeswax 

dye  (pewarna) 

40-50 

20-30 

15-25 

5-10 

                                 Sumber: Moore, 2003:281 

 

6) Parfum 

Parfum adalah hasil pencampuran berbagai macam fragrance 

(wewangian). Fragrance adalah minyak esensial volatil dengan bau 

tertentu. Wewangian parfum ada dari bahan alami dan buatan. 

Beberapa contoh wewangian alami adalah sebagai berikut: 

• Ambergis diekstrak dari paus 

• Gray Amber dari sperma ikan hiu 

• Benzoin dari pohon resin balsam terdapat di Siam dan 

Sumatra 

• Castorium dari kelenjar kaki rusa betina yang ditemukan di   

Amerika Utara dan Sibiria. 

http://www.aquatech-skincare.com/htmls/lipbalm.htm
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• Civet dari sekresi kelenjar musang Ethophia yang 

digunakan untuk   perlindungan diri 

• Absolute diperoleh dengan cara mengekstrak bunga 

melati.  

b. Bahan Kimia dalam Obat-obatan 

Secara umum, yang perlu diketahui mengenai obat adalah 

peruntukannya, misalnya penghilang rasa sakit dan anti radang. Obat 

penghilang rasa sakit termasuk obat golongan analgetika. Golongan ini 

dikelompokkan lagi ke dalam obat analgetika – antipiretika 

(menghilangkan rasa sakit dan menurunkan suhu badan) dan obat 

analgetika-anti radang ( selain menghilangkan rasa sakit juga untuk 

mengatasi radang). 

1) Obat Analgesik-Antipiretika 

Contoh obat yang dapat dibeli untuk menghilangkan rasa sakit (misal 

pusing) dan menurunkan suhu badan (ketika demam) adalah 

Bodrexin, Konimex, Contrexyn (nama merk dagang). Obat-obat ini 

mengandung asetosal dengan kandungan bahan asetosal 500 mg. 

Asetosal adalah pengganti kina, bahan ini diperkirakan mencegah 

sintesis dan pelepasan prostaglandin (apabila terjadi luka/sakit, 

isyarat-~isyarat sakit tersebut akan disalurkan melalui saraf yang 

berhubungan langsung ke otak sehingga terjadilah rasa sakit.  Pada 

saat yang sama, di sekitar  pusat sakit akan mengeluarkan suatu 

bahan kimia yang disebut prostaglandin) pada reseptor rasa sakit. 

Efek samping penggunaan obat yang terlalu banyak mengandung 

asetosal adalah menyebabkan serangan asma akut pada penderita 

yang alergi atau tukak lambung pada penderita maag. 

Di samping bahan kimia asetosal, obat penghilang rasa sakit dan 

penurun suhu badan ini, dikenal juga asetaminofen atau 

parasetamol. Contoh obat yang mengandung parasetamol adalah 

Biogesic, Bodrex, Panadol, Tempra. Obat-obat penghilang sakit 

kepala ini umumnya mengandung parasetamol 500 mg (dalam 

bentuk tablet). 
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2) Obat Analgesik-antiradang 

Obat golongan analgetika-antiradang yang dijual bebas pada 

umumnya mengandung Ibuprofen 200 mg dalam kemasan tidak lebih 

dari 10 tablet. Obat yang mengandung Ibuprofen ini digunakan untuk 

mengatasi gejala yang timbul pada penyakit reumatoid dan 

osteoartritis.  Efek samping tidak dikehendaki dapat menyebabkan 

gangguan saluran pencernaan, sakit kepala, mengantuk, dan 

insomnia.  Contoh merk dagang obat yang mengandung ibuprofen 

adalah Ostarin dan Ibufen. 

3) Obat Influenza 

Penyakit influenza adalah penyakit yang umum karena infeksi virus. 

Gejala yang diderita biasanya mata terasa gatal, panas, dan bersin-

bersin. Biasanya kita meminum obat decolgen, decolsin, atau 

bodrexin (nama merk dagang). 

Obat-obat influenza ini mengandung obat golongan antihistamin, 

yaitu bahan kimia yang dapat mengurangi atau menghilangkan 

gejala yang diakibatkan oleh sekresi kelenjar lendir yang berlebihan, 

yang menyebabkan hidung tersumbat oleh lendir dan mata terasa 

gatal.  

Gejala influenza ini dapat pula disembuhkan dengan obat golongan 

dekongestan.  Obat ini dapat melapangkan saluran napas dan 

mengeringkan hidung serta sinus. Obat golongan dekongestan yang 

biasa digunakan dalam campuran obat influenza adalah: 

fenilpropanolamin HCl, efedrin HCl, pseusedoefedrin HCl, dan 

fenilefrin HCl. Contoh obat merk dagang yang mengandung bahan ini 

adalah: Combi Flu , bentuk kaplet mengandung deksklorfeniramin 

maleat 2 mg , fenilpropanolamin HCl 20 mg, etoksibenzamid 250 mg, 

asetaminofen 250 mg, kofein 30 mg, dan gliseril guaiakolat 50 mg. 

4) Obat gangguan pencernaan (obat maag) 

Gangguan pencernaan antara lain disebabkan oleh makan 

berlebihan, khususnya makanan yang pedas dan merangsang atau 



 

BERMUTU     25  BAB II BAHAN KIMIA DI RUMAH 
 
 

KEGUNAAN BAHAN KIMIA DALAM KEHIDUPAN  (SMP) 

karena stres emosional (faktor yang tidak dapat diduga). Gejala yang 

timbul antara lain mual, perut terasa kembung. Obat yang biasa 

dikonsumsi untuk mengurangi gejala ini adalah obat golongan 

antasida. Obat antasida mengandung bahan kimia natrium 

bikarbonat yang mudah diabsorpsi.  Namun mengkonsumsi obat ini 

secara sistemik dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan 

produksi asam lambung meningkat dan kandungan natrium-nya 

dapat meningkatkan retensi cairan tubuh dan membahayakan 

penderita penyakit tekanan darah tinggi. Obat golongan antasida 

juga ada yang mengandung bahan kimia kalsium karbonat, 

aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, dan magnesium 

trisilikat. 

                                                           Contoh merk dagang obat antasida:  

Nama merk dagang Kandungan 

Mylanta 

 

Al-hidroksida 200 mg, Mg-hidroksida 200 mg, 
dan simetikon 20 mg 

Promaag Mg-Trisilikat 300 mg, simetikon 25 mg, vitamin 
B-1 2 mg, B-2  1 mg, B-6  0,5 mg, B-12  10 mcg, 
Nikotinamid 5 mg, dan Ca-pantotenat 1 mg. 

 

6. Bahan Kimia di Kebun 

Bahan kimia kebun yang dapat kita jumpai misalnya pupuk dan 

pembasmi hama. Pupuk yang kita gunakan sekarang umumnya adalah pupuk 

buatan. Menurut kandungan unsurnya, pupuk buatan dapat digolongkan atas 

empat golongan, yaitu pupuk yang mengandung: 1) nitrogen, 2) fosfor, 3) 

kalium, dan 4) kalsium. 

Pupuk yang mengandung nitrogen, contohnya adalah sendawa 

natron (natrium nitrat) dibuat dari gas nitrogen, oksigen dari udara, dan 

natrium hidroksida; ammoniumnitrat, pupuk ini mengandung 35% nitrogen, 

bersifat higroskopis sehingga tidak dapat disimpan lama, agar menjadi tahan 

lama, pupuk ini dicampur dengan kalsiumkarbonat, sehingga kadar 
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nitrogennya berkurang menjadi 20,5%; urea, pupuk ini mengandung 45-46% 

nitrogen. 

Pupuk yang mengandung fosfor, contohnya adalah superfosfat, 

mengandung 13% posforpentaoksida. Pupuk yang mengandung kalium, 

contohnya karnalit, mengandung 15% kalium oksida, kainit (KCl.MgSO4.3H2O) 

mengandung 13% kalium oksida digunakan terutama untuk tanaman yang 

menghasilkan pati dan gula, seperti gandum, tebu, kentang, dsb. Pupuk yang 

mengandung kalsium, contohnya kapur kembang, mengandung 70% kalsium 

hidroksida, kapur silika, mengandung kapur yang terikat pada silikat, dan 

napal kapur mengandung 65% kalsium karbonat dan 5% magnesium 

karbonat. 

Selain pupuk, di kebun kita jumpai bahan kimia pembasmi hama. 

Bahan pembasmi hama ada beberapa jenis, jenis yang mengandung bahan 

kimia organoklorin, golongan ini sangat beracun, contohnya : aldrin, heptaklor, 

dieldrin, dan chlordane. Jenis lainnya adalah pembasmi hama yang 

mengandung organophosphate (digunakan untuk insektisida) juga berbahaya, 

contohnya: diazinon, malathion, dan parathion.  Jenis pembasmi hama 

lainnya adalah golongan karbamat (insektisida, fungisida, dan herbisida) 

mengandung bahan kimia yang disebut karbaril (sevin), karbofuran (furadan) , 

dan aldicarb (temik). Pembasmi hama ini mempunyai variasi daya racun 

terhadap manusia atau organisme lainnya. 

a. Bahan kimia Pembasmi Hama 

Selain pupuk, di kebun kita jumpai bahan kimia pembasmi hama. Bahan 

pembasmi hama ada beberapa jenis, jenis yang mengandung bahan 

kimia organoklorin, golongan ini sangat beracun, contohnya : aldrin, 

heptaklor, dieldrin, dan chlordane. Jenis lainnya adalah pembasmi hama 

yang mengandung organophosphate (digunakan untuk insektisida) juga 

berbahaya, contohnya: diazinon, malathion, dan parathion.  Jenis 

pembasmi hama lainnya adalah golongan karbamat (insektisida, 

fungisida, dan herbisida) mengandung bahan kimia yang disebut karbaril 

(sevin), karbofuran (furadan) , dan aldicarb (temik). Pembasmi hama ini 

mempunyai variasi daya racun terhadap manusia atau organisme lainnya. 
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Bahan kimia pembasmi hama berupa serangga contohnya adalah 

Karbaril (nama umum kimia untuk molekul insektisida). Insektisida ini 

digunakan untuk membasmi hama serangga antara lain Miridae, 

Lepidoptera. Selain itu karbaril dapat digunakan juga untuk membasmi 

kutu kucing dan kutu anjing. Jika di rumah kalian terdapat bahan kimia ini, 

hati-hati jangan sampai mncemari makanan ketika penyemprotannya 

karena beracun. Penyimpanannya harus di tempat berventilasi baik, 

jangan disimpan dalam jangka waktu yang lama di bawah terik matahari, 

karena uapnya beracun. Jika tumpah, cairannya terasa licin. Untuk 

menghindari kecelakaan segera bersihkan, gunakan pelindung mata dan 

kulit ketika membersihkannya. 

 

 

 

 

 

 

 

D. Sifat  Bahan Kimia  

Bahan kimia yang ada di rumah atau di sekitar kita dapat kita golongkan 

berdasarkan sifat asam dan basa. Bahan kimia yang termasuk golongan asam 

misalnya asam cuka, rasa masam berasal dari asam yang dikandungnnya yaitu 

asam asetat, sedangkan sari jeruk mengandung asam sitrat. Asam askorbat 

(vitamin C) dibutuhkan oleh tubuh kita, sedangkan asam sulfat banyak digunakan 

dalam accumulator.  Contoh basa yang banyak digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari adalah amonia dan natrium hidroksida. Amonia dapat dijumpai dalam 

cairan pembersih untuk rumah tangga, sedangkan natrium hidroksida (soda api) 

yang di jual di pasaran dengan nama lindi terdapat dalam berbagai bentuk serbuk 

atau cairan pembersih oven dan saluran pembuangan air. Basa lainnya adalah 

susu magnesia yang dimakan untuk meringankan asam lambung (mual). Gambar 

2.18  berikut memperlihatkan beberapa bahan umum yang mengandung asam 

atau basa. 

Tugas 1: 

Untuk lebih mengenal bahan kimia yang ada di rumah, cobalah identifikasi 
kandungan bahan kimia dari beberapa produk (makanan, minuman, kosmetik, 
pembersih dan atau yang lainnya). Buatlah hasil identifikasi Anda dalam bentuk 
tabel! 
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                                            sari jeruk                           cuka 

 

                                            sabun                       minuman bersoda 

          Gambar 2.19 Contoh bahan kimia yang mengandung asam atau basa 

 

Asam dan basa mempunyai sifat yang dapat membantu kita untuk 

mengidentifikasinya. Contoh suatu larutan asam mempunyai rasa asam, 

sedangkan basa mempunyai rasa pahit. Walaupun rasa ini merupakan sifat asam 

dan basa yang umum, di laboratorium untuk menguji asam atau basa tidak boleh 

dengan cara mencicipi bahan kimia tersebut  tetapi gunakanlah indikator, yaitu 

bahan kimia yang warnanya bergantung pada keasaman dan kebasaan larutan 

yang diuji. Indikator yang sering digunakan adalah zat warna yang disebut lakmus. 

Terdapat dua jenis lakmus, yaitu lakmus berwarna merah dan lakmus berwarna 

biru. Jika kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan bersifat basa, kertas 

itu akan berubah warna menjadi biru. Demikian apabila kertas lakmus biru 

dicelupkan ke dalam larutan asam, maka kertas lakmus itu akan berubah warna 

menjadi merah. Dari perubahan warna kertas lakmus dapat disimpulkan apakah 

suatu larutan bersifat asam atau basa. Kertas lakmus biru tidak perlu dibeli secara 

khusus dari toko bahan kimia, yang dibeli cukup lakmus merah. Untuk memperoleh 

lakmus biru, anda cukup memegang lakmus merah di atas botol terbuka yang 

berisi amonia. Uap amonia akan mengubah lakmus merah menjadi lakmus biru. 
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Biarkan beberapa menit di udara agar lakmus biru menjadi kering. Selanjutnya 

kertas lakmus biru yang diperoleh dapat digunakan untuk pemeriksaan bahan yang 

bersifat asam.  Gambar 2.19 a berikut memperlihatkan kertas lakmus merah dan 

tempat penyimpanannya, Gambar-2.19b memperlihatkan perubahan warna kertas 

lakmus biru yang ditetesi larutan bersifat asam, sedangkan Gambar-2.19 c 

memperlihatkan perubahan warna kertas lakmus merah yang ditetesi larutan 

bersifat basa.  

 

 

 

 

Gambar 2.19 Kertas Lakmus 

 

 

Gambar 2.20  Kertas lakmus merah 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ditetesi 
basa 

Gambar 2.21 Kertas lakmus biru ditetesi larutan asam 
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Apabila di sekolah Anda tidak ada lakmus atau indikator universal, Anda dapat 

membuat indikator alami dari kembang sepatu atau kunyit atau bunga mawar 

merah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tugas 2: 

Identifikasilah bahan kimia yang tersedia (kosmetik, minuman 
ringan, sabun, deterjen, bahan pemutih, obat maag, vitamin 
C dengan menggunakan lakmus. Tentukan sifat bahan kimia 
tersebut apakah bersifat asam atau basa! 

Tugas 3: 

a. Buatlah larutan indikator alam dari kunyit atau bunga 
mawar merah atau bungan kembang sepatu 

b. Identifikasilah bahan kimia yang tersedia apakah 
bersifat asam dan basa 
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LEMBAR KEGIATAN                                                                                                                                

                                                             Lembar kegiatan 1 

BAGAIMANA PRINSIP KERJA BAHAN 

PEMUTIH PAKAIAN? 

 

Untuk memutihkan pakaian putih yang telah kusam biasanya direndam dalam cairan 

pemutih yang telah dicampur air. Zat pemutih yang sering digunakan ibu-ibu rumah 

tangga di antaranya bayclin atau soklin.  

                                                   

Apakah kandungan zat dalam pemutih itu? Bagaimana efek zat pemutih bila diteteskan 

pada kain berwarna?  

Pelajari dan lakukan percobaan berikut! 

Alat dan bahan: 

1. Gelas kimia kecil 3 buah 

2. Batang pengaduk  

3. Air 

4. Larutan asam nitrat encer 

5. Serbuk kaporit 

6. Potongan kain perca berwarna ukuran 5 x 5 cm    
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Keselamatan kerja: 

Jangan menyentuh larutan asam nitrat dan kalsium hipoklorit dengan tangan.  

Jika terkena tangan, segera basuh dengan air banyak-banyak. 

 

Langkah kegiatan : 

1. Sediakan tiga buah gelas kimia 50 mL, beri label masing-masing gelas tersebut 

dengan A, B, dan C. 

2. Tuangkan air  ke dalam tiga gelas kimia tersebut sampai 1/3 nya. 

3. Masukkan kira-kira 5 mL larutan asam nitrat encer ke dalam gelas kimia A, 

masukkan 1 sendok teh serbuk kalsium hipoklorit ke dalam gelas kimia B.  Aduk 

masing-masing gelas kimia A dan B dengan batang pengaduk berbeda. 

4. Celupkan  potongan kain perca berwarna ke dalam gelas kimia A beberapa saat, 

kemudian angkat, biarkan menetes selama beberapa saat. 

5. Celupkan kain perca yang telah dicelupkan dalam larutan gelas A ke dalam larutan 

gelas B, aduk dan biarkan beberapa saat. Setelah itu masukkan ke dalam gelas 

kimia C yang berisi air, aduk-aduk. Kemudian bilas dengan air mengalir selama 

beberapa menit. Bentangkan hingga kering. 

Apa yang terjadi? 

Hasil yang diharapkan: warna kain perca tersebut akan menghilang. Reaksi di antara 

kaporit (CaOCl2) dan asam nitrat menghasilkan asam hipoklorat (HClO) yang 

kemudian memutihkan kain. Persamaan reaksi ini adalah sebagai berikut: 

2  CaOCl2 + 2HNO3             CaCl2 + Ca(NO3)2 + 2 HClO 

Asam hipoklorit adalah zat kimia yang melepaskan oksigen yang masih berada dalam 

bentuk sangat tidak stabil dan berusaha untuk bergabung dengan atom lain secepat 

mungkin. Berikut adalah persamaan yang menunjukkan pelepasan oksigen:       

                      2 HClO         2  HCl + O2 
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Karena atom oksigen sangat cepat bergabung dengan atom atau molekul yang lain, ia 

akan segera bergabung dengan molekul zat warna yang ada pada kain perca. Melalui 

proses itu, ia mengubah zat warna yang ada pada kain perca menjadi senyawa yang 

tidak berwarna. Oleh karena itulah kain perca tersebut kehilangan warnanya. Peristiwa 

ini disebut oksidasi. 

Sebagian besar serat alami, seperti katun dan linen, memiliki tampilan agak kuning 

ketika pertama kali diolah karena mengandung kotoran alami. Mereka harus diputihkan 

sebelum diwarnai, dicetak, atau dijual. Proses komersial dalam memutihkan serat kain 

ini mirip dengan proses yang terjadi di dalam percobaan ini.  
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Lembar Kegiatan 2 

             

BAGAIMANA MEMBUAT KOSMETIK SENDIRI? 

 

Bahan kimia di rumah yang sering Anda gunakan sehari-hari adalah kosmetik. Sediaan 

kosmetik dibuat bermacam-macam, jenis-jenis sediaan kosmetik dapat berupa: serbuk, 

larutan, suspensi, emulsi, salep, pasta, cream, dan stick. Sediaan kosmetik secara 

umum terdiri atas 95% bahan dasar dan 5 % bahan aktif, bahkan banyak sediaan 

kosmetik yang tidak mengandung bahan aktif sehingga sifat dan efek sediaan kosmetik 

terutama ditentukan oleh bahan dasarnya. 

Tujuan  

Melalui kegiatan ini diharapkan Anda mengetahui salah satu resep pembuatan  

sediaan kosmetik jenis emulsi, yaitu  pembuatan krem dingin. 

Alat dan bahan 

 Alat yang digunakan: 

Nama Alat Jumlah 

Kaki Tiga 1 buah 

Kasa 1 buah 

Pembakar spiritus 1 buah 

Gelas kimia 600 mL 2 buah 

Batang pengaduk 1 buah 

Botol dan tutupnya 1 buah 
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Bahan yang digunakan : 

Nama Bahan Jumlah 

Beeswax 13 gram 

Paraffin cair 45 mL 

Borax 1 gram 

Air mawar 16,5 mL 

Parfum Beberapa tetes 

 

Cara pembuatan Pengamatan 

1. Masukkan 13 gram beeswax dan 45 mL 
paraffin cair ke dalam gelas kimia (A). 
Panaskan sampai beeswax mencair, 
selama pemanasan lakukan 
pengadukan. Setelah beeswax mencair, 
dinginkan. 

 

2. Masukkan 1 gram borax dan 16,5 mL air 
mawar ke dalam gelas kimia lain (B). 
Panaskan sampai borax larut, selama 
pemanasan lakukan pengadukan, 
setelah borax larut, dinginkan. 

 

3. Setelah kedua gelas kimia (A) dan (B) 
dingin, tuangkan campuran dalam gelas 
B ke dalam campuran bahan dalam 
gelas kimia A, aduk sampai kedua 
campuran homogen. 

 

4. Tambahkan  1 atau 2 tetes parfum ke 
dalam gelas kimia A, aduk. Masukkan 
sediaan kosmetik ini ke dalam wadah 
yang sudah disediakan, tutup rapat dan 
beri label. 
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E. Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif 

Apa yang dimaksud dengan Narkoba? 

Berdasarkan UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan UU No. 5 

tahun 1997 tentang Psikotropika bahwa narkoba tidak diperbolehkan untuk 

disalahgunakan dan diedarkan secara gelap.  Masih menurut kedua undang-

undang tersebut bahwa narkoba  boleh digunakan dan boleh diedarkan dalam 

dunia pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun sekarang ini 

banyak jenis-jenis obat dan zat yang tergolong narkoba yang tidak dikenal dalam 

dunia pengobatan dan dunia pengembangan ilmu pengetahuan yang 

disalahgunakan dan diedarkan secara gelap. 

Berdasarkan surat edaran Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor: 

SE/03/IV/2002/BNN bahwa istilah baku yang dipergunakan adalah Narkoba, 

akronim dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan-Bahan Adiktif lainnya. Istilah ini 

sudah populer di masyarakat dan media massa serta aparat penegak hukum yang 

sebetulnya mempunyai makna yang sama dengan Naza (Narkotik, Alkohol dan Zat 

Adiktif) atau NAPZA (Narkotik, Psikotropika, dan Zat Adiktif). Istilah Napza  

umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan, yang menitik beratkan 

pada upaya penanggulangan dari sudut kesehatan fisik, psikis, dan sosial. Napza 

sering disebut juga sebagai bahan/zat/obat psikoaktif, yaitu bila masuk ke dalam 

tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama pada otak/susunan saraf 

pusat, sehingga menimbulkan ganggguan kesehatan fisik, perubahan perilaku, 

perasaan, dan pikiran. 

1. Narkotika  

Kata narkotika atau narcotics berasal dari kata narcois yang berarti narkose 

atau menidurkan, yaitu obat yang membiuskan. Untuk keperluan medis obat 

yang tergolong narkotika digunakan sebagai pembius bagi pasien yang perlu 

dioperasi atau sakit karena penyakit tertentu. 

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menimbulkan 

pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan 

memasukkannya ke dalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa 
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pembiusan karena zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf pusat, 

hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi atau timbulnya 

khayalan-khayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya. 

Berdasarkan UU RI No. 22 tahun 1997, narkotika adalah zat atau obat yang 

dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, juga dapat 

menyebabkan hilangnya rasa, atau mengurangi bahkan menghilangkan rasa 

nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.  

Macam-macam narkotika adalah sebagai berikut: 

a. Opioid (Opiat) 

Opioid atau opiat berasal dari kata opium, jus dari bunga opium papaver 

somniverum, yang mengandung kira-kira 20 alkaloid termasuk morfin 

(alkaloid adalah bahan/zat alam atau sintetis dengan struktur tertentu dan 

mempunyai khasiat tertentu). Opiat alami lain atau opiat yang disintetis 

dari opiat alami adalah heroin (diacethylmorphine), codein (2-

methoxymorphine), dan hydromorphone (Dilaudid).  

Bahan-bahan opioid yang sering disalahgunakan adalah: 

1) Candu  

Getah tanaman Papaver Somniferum didapat dengan menyadap 

(menggores) buah yang hendak masak. Getah yang keluar berwarna 

putih dan dinamai “Lates”. Getah ini dibiarkan mongering pada 

permukaan buah sehingga berwarna coklat kehitaman dan sesudah 

diolah akan menjadi suatu adonan yang menyerupai aspal lunak. 

Inilah yang dinamakan candu mentah atau candu kasar.                                                                   

                          

Gambar 2.22  Buah Papaver Somniferum 
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Candu kasar mengandung bermacam-macam zat-zat aktif yang sering 

disalahgunakan. Candu masak warnanya coklat tua atau coklat 

kehitaman. Diperjualbelikan dalam kemasan kotak kaleng dengan 

berbagai macam cap, antara lain ular, tengkorak, burung elang, bola 

dunia, cap 999, cap anjing, dan sebagainya. Pemakainnya dengan cara 

dihisap.  

2) Morfin 

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin 

merupakan alkaloid utama dari opium (C17H19NO3). Morfin rasanya 

pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan 

berwarna. Hasil riset tentang opium oleh seorang Jerman bernama 

Sertuner (tahun 1806) menyimpulkan bahwa morfin mempunyai daya 

kerja addicting 5-10 kali lebih kuat dari opium. Pemakaian morfin 

dengan cara dihisap atau disuntikkan.  

                            

                 Gambar 2.23 Pecandu narkoba sedang mengisap dan menyuntik morfin 

3) Heroin  

Heroin merupakan obat bius yang sangat mudah membuat seseorang 

kecanduan karena efeknya sangat kuat, 4 kali lebih addicting daripada 

morfin. Heroin disebut juga dengan nama putauw, putih, bedak, PT, 

etep, dan lain-lain. Obat ini biasa ditemukan dalam bentuk pil, bubuk, 

dan cairan. Seseorang yang sudah ketergantungan heroin biasa 

disebut juga “Chasing the dragon”. 
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Gambar 2.24 Heroin serbuk 

Heroin memberikan efek yang sangat cepat terhadap si pengguna 

secara fisik maupun mental. Jika seseorang berhenti mengkonsumsi 

obat bius itu, orang tersebut akan mengalami rasa sakit yang 

berkesinambungan. Heroin mempunyai kekuatan dua kali lebih kuat 

dari morfin dan merupakan jenis opiat yang paling sering 

disalahgunakan orang akhir-akhir ini.  

Efek pemakaian heroin adalah kejang-kejang, mual, hidung dan mata 

yang selalu berair, kehilangan nafsu makan dan cairan tubuh, 

mengantuk, cadel, bicara tidak jelas, dan tidak dapat berkonsentrasi. 

Sakaw atau sakit karena putauw terjadi apabila si pecandu “putus” 

menggunakan putauw. Sebenarnya sakaw salah satu bentuk 

detoksifikasi (teller) alamiah yaitu membiarkan si pecandu melewati 

masa sakaw tanpa obat, selain didampingi dan dimotivasi untuk 

sembuh. Gejala sakaw adalah mata dan hidung berair, tulang terasa 

ngilu, rasa gatal di bawah kulit seluruh badan, sakit perut/diare dan 

kedinginan. Sedangkan tanda-tanda seseorang yang sedang ketagihan 

adalah kesakitan dan kejang-kejang, keram perut dan menggelepar, 

gemetar dan muntah-muntah, hidung berlendir, mata berair, kehilangan 

nafsu makan, kekurangan cairan tubuh.    

4) Codein 

Codein termasuk garam/turunan dari opium/candu. Sebagai obat harus 

berdasarkan resep dokter, codein digunakan untuk menghilangkan 

rasa sakit. Efek codein lebih lemah daripada heroin dan potensinya 

untuk menimbulkan ketergantungan rendah. Biasanya dijual dalam 
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bentuk pil atau cairan jernih. Cara pemakaiannya ditelan atau 

disuntikan.  

5) Demerol 

Nama lain Demerol adalah pethidina. Pemakainnya dapat ditelan atau 

dengan suntikkan. Demerol dijual sebagai obat berdasarkan resep 

dokter  dalam bentuk pil dan cairan tidak berwarna.  

6) Methadone 

Methadone saat ini banyak digunakan orang dalam pengobatan 

ketergantungan opiod. Antagonis opiod telah dibuat untuk mengobati 

overdosis opiod dan ketergantungan opiod. Kelas obat tersebut adalah 

nalaxone (Narcan), naltrxone (Trexan), nalorphine, levalorphane, dan 

apomorphine. Sejumlah senyawa dengan aktivitas campuran agonis 

dan antagonis telah disintesis dan senyawa tersebut adalah 

pentazocine, butorphanol (Stadol), dan buprenorphine (Buprenex). 

Beberapa penelitian telah menemukan bahwa bupremorphine adalah 

suatu pengobatan yang efektif untuk ketergantungan opioid.  

 

Apa efek yang ditimbulkan pemakai opioid? 

Efek yang ditimbulkan dari pemakai opioid adalah: 

1) mengalami pelambatan dan kekecauan pada saat berbicara. 

2) kerusakan penglihatan pada malam hari. 

3) mengalami kerusakan pada liver dan ginjal. 

4) peningkatan resiko terkena virus HIV dan hepatitis dan penyakit 

infeksi lainnya. 

5) penurunan hasrat dalam hubungan sex. 

6) kebingungan dalam identitas seksual, dan kematian karena 

overdosis.  
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Apa gejala putus obat dari ketergantungan pemakaian opioid? 

Gejala putus obat dari ketergantungan opioid adalah: 

1) kram otot  parah dan nyeri tulang, diare berat, kram perut, rinorea 

lakrimasipiloereksi, menguap, demam, dilatasi pupil, hipertensi 

takikardia disregulasi temperatur, termasuk pipotermia dan 

hipertermia. 

2) seseorang yang ketergantungan opioid jarang meninggal akibat 

putus opioid, kecuali orang tersebut memiliki penyakit fisik dasar 

yang parah, seperti penyakit jantung. 

3) gejala residual, seperti insomnia, bradikardia, disregulasi 

temperatur, dan kecanduan opiat mungkin menetap selama 

sebulan setelah putus zat. Pada tiap waktu selama sindroma 

abstinensi, suatu suntikan tunggal morfin atau heroin 

menghilangkan semua gejala. Gejala penyerta putus opioid adalah 

kegelisahan, iritabilitas, depresi, tremor, kelemahan, mual, dan 

muntah. 

 

b. Kokain  

Kokain adalah zat adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat 

yang sangat berbahaya. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari 

tanaman belukar Erythroxylon coca, yang berasal dari Amerika Selatan, 

dimana daun dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah-kunyah oleh 

penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan. Nama lain dari 

kokain adalah snow, coke, girl, lady dan crack. Kokain dalam bentuk yang 

paling murni dan bebas basa untuk mendapatkan efek yang lebih kuat.  

 

Gambar 2.25 Tanaman belukar Erythroxylon coca 
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Saat ini kokain masih digunakan sebagai anestetik lokal, khususnya untuk 

pembedahan mata, hidung dan tenggorokan, karena efek 

vasokonstriksifnya juga membantu. Kokain diklasifikasikan sebagai suatu 

narkotik bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif dan efek 

merugikannya telah dikenali.  

Apa efek yang ditimbulkan pemakai kokain? 

Efek yang ditimbulkan kokain adalah pecandu menjadi bersemangat, 

gelisah dan tidak bisa diam, tidak bisa makan, paranoid, dan lever 

terganggu.  

Apa gejala putus obat dari ketergantungan pemakaian kokain? 

Orang yang mengalami putus kokain sering berusaha mengobati sendiri 

gejalanya dengan alkohol, sedative, hipnotik atau obat antiensietas seperti 

diazepam (valium).   

 

c. Cannabis (ganja) 

Ganja mengandung sejenis bahan kimia yang disebut delta-9-

tetrahydrocanahidrol (THC) yang dapat mempengaruhi suasana hati 

manusia dan mempengaruhi cara orang melihat dan mendengar hal-hal 

disekitarnya (teler atau fly). Ganja dianggap narkoba yang aman 

dibandingkan dengan putaw atau shabu. Kenyataannya sebagian besar 

pecandu narkoba memulai dengan mencoba ganja. Jika menggunakan 

ganja, maka pikiran akan menjadi lamban dan akan nampak bodoh dan 

membosankan.  

 

Gambar 2.26 Ganja kering siap pakai 
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Gambar 2.27 Tanaman Cannabis (ganja) 

Semua bagian dari tanaman cannabis mengandung kanabioid psikoaktif.  

Tanaman kanabis biasanya dipotong, dikeringkan, dipotong kecil-kecil dan 

digulung menjadi rokok disebut joint.  Akan mengikat pikiran dan dapat 

membuat menjadi ketagihan.  Bentuk yang paling poten berasal dari 

tanaman yang berbunga atau dari eksudat resin yang dikeringkan dan 

berwarna coklat hitam yang berasal dari daun yang disebut hashish atau 

hash.  Nama lain untuk menggambarkan tipe kanabis dalam berbagai 

kekuatan adalah hemp, chasra, bhang, dagga, dinsemilla, ganja, gele, 

rumput atau grass, kangkung, oyen, marijuana, grass, pot, weed, tea, Mary,  

Jane dan cimenk. 

Apa efek yang ditimbulkan pemakai ganja? 

Ganja dapat mempengaruhi konsentrasi dan ingatan. Seringkali, para 

pengguna ganja akan mencari obat-obatan yang lebih keras dan lebih 

mematikan. Akibat-akibat ganja adalah kehilangan konsentrasi, 

meningkatnya denyut nadi, keseimbangan dan koordinasi tubuh yang buruk, 

ketakutan dan rasa panik, depresi, kebingungan dan halusinasi.  

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa pertanyaan yang dapat diajukan, 

di antaranya yaitu: 

1) Apakah yang dimaksud dengan sakaw dan bagaimana ciri-ciri 

orang yang sakaw? 

2) Apa perbedaan opiad dengan narkotika dan ganja!  
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2. Psikotropika 

Psikotropika adalah zat/obat yang berkhasiat psikoaktif melalui 

susunan syaraf pusat secara khas mengubah aktivitas mental dan perilaku, 

disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara 

berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan 

serta mempunyai efek stimulan (merangsang) bagi para pemakainya.  

Psikotropika bukan narkotik, tapi dikelompokkan pada daftar obat keras.  

Istilah lain psikotropika adalah psikofarmaka, yaitu obat (farmaka) yang 

diberikan kepada orang yang mengalami gangguan kejiwaan (psike) yang 

diberikan dalam dosis rendah atau sesuai anjuran dokter, misalnya untuk 

menenangkan orang yang stress berat atau depresi. Apabila dikonsumsi 

dalam jumlah banyak (bukan anjuran dokter) dan dalam jangka waktu yang 

lama akan menyebabkan kelainan prilaku karena terjadi gangguan cara 

berpikir, perubahan alam perasaan sehingga akan menyebabkan dampak 

yang buruk yaitu ketagihan dan ketergantungan serta berbagai penyakit.  

Berdasarkan jenisnya obat psikotropika dibagi menjadi 4 jenis, yaitu:  

a. Psikotropika golongan I, yaitu psikotropika yang hanya digunakan untuk 

tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Misal: 

Bromamfetamin, meskalin dsb. 

b. Psikotropika golongan II, yaitu psikotropika yang digunakan untuk tujuan 

ilmu pengetahuan dan terapi.  Misal: Amfetamin, desamfetamin, fenetilin 

dsb. 

c. Psikotropika golongan III, yaitu psikotropika yang berkhasiat untuk 

pengobatan, ilmu pengetahuan tetapi potensinya lebih rendah 

dibandingkan psikotropika golongan II. Misal: Amobarbital, pentazosin 

d. Psikotropika golongan IV, yaitu psikotropika yang berkhasiat untuk 

pengobatan, ilmu pengetahuan dan potensinya sangat rendah.  Misal: 

Barbital, Diazepam, Luminal, Valium, nitrazepam, rohipnol, mogadon 

dsb. 

Psikotropika yang paling banyak disalahgunakan adalah derivat atau 

turunan amphetamin dan methamphetamin yang lebih dikenal sebagai ekstasi 

dan shabu-shabu.  Remaja Solo dan Yogya  menamai jenis-jenis obat yang 
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disalahgunakan dan tergolong  psikotropika ini sebagai Pil Koplo (koplo berarti 

dungu = bloon). 

Berdasarkan pengaruhnya terhadap susunan syaraf pusat manusia, 

psikotropika dikelompokkan menjadi: 

a. Depresant, yaitu bekerja dengan cara mengendorkan atau mengurangi 

aktifitas susunan syaraf pusat. Jenis psikotropika golongan IV, 

contohnya: Pil BK (biasa digunakan untuk obat rabies (anjing gila), 

Rohipnol, Mogadon, Valium, Mandrax. 

b. Stimulant, yaitu bekerja dengan cara mengaktifkan kerja syaraf pusat,   

contohnya ekstasi. 

c. Halusinogen, yaitu bekerja dengan cara merangsang timbulkan perasaan 

halusinasi atau khayalan, contohnya: Lyseric Acid Dietilamid (LSD), 

psilocibine, micraline. 

 

Psikotropika digunakan sebagai alternatif narkotika dan biasanya 

harganya lebih murah dibandingkan narkotika.  Penggunaan psikotropika 

biasanya dicampur dengan minuman beralkohol sehingga menimbulkan efek 

samping yang sama dengan narkotika. 

a. Ekstasi 

Ekstasi dengan rumus kimia 3,4 metilendioksimetamfetamin (MDMA) 

adalah salah satu obat psikotropika yang dibuat secara illegal di 

laboratorium dalam bentuk tablet atau kapsul. Ekstasi dapat membuat 

tubuh si pemakai memiliki energi yang lebih dan perasaan segar, mampu 

terjaga (tidak mengantuk) dan merasa tidak capek, membuat tubuh dan 

kepala untuk terus bergerak seperti joget/dansa (triping atau gedeg).  

Ekstasi dikenal dengan sebutan XTC, inex, kancing, pil gedeg dan lain 

sebagainya. 
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Gambar 2.28 Ekstasi dalam berbagai Bentuk  

Ekstasi akan mendorong pemakai untuk melakukan aktivitas tubuh yang 

melampaui batas maksimum dari kekuatan tubuh itu sendiri.  Kekeringan 

cairan tubuh dapat terjadi sebagai akibat dari pengerahan tenaga yang 

tinggi dan lama.  Efek yang ditimbulkan oleh pengguna ekstasi adalah 

diare, rasa haus yang berlebihan, hiperaktif, sakit kepala dan pusing, 

menggigil yang tidak terkontrol, detak jantung yang cepat dan sering, mual 

disertai muntah-muntah atau hilangnya nafsu makan, gelisah/tidak bisa 

diam, pucat dan keringat, dehidrasi, mood berubah.  Akibat jangka 

panjangnya adalah kecanduan, syaraf otak terganggu, gangguan lever, 

serta tulang dan gigi kropos.  

Beberapa pemakai ekstasi yang akhirnya meninggal dunia karena terlalu 

banyak minum akibat rasa haus yang amat sangat.  Zat-zat kimia yang 

berbahaya sering dicampur dalam tablet atau kapsul ekstasi.  Zat-zat ini 

menyebabkan munculnya suatu reaksi pada tubuh.  Dalam beberapa 

kasus, reaksi dari zat-zat ini akan menimbulkan kematian.  Pengguna 

ekstasi sering harus minum obat-obatan lainnya untuk menghilangkan 

reaksi buruk yang timbul pada dirinya.  Hal lain ini menyebabkan denyut 

nadi menjadi cepat, serta akan menimbulkan paranoid dan halusinasi. 

b. Shabu-Shabu (Sabu-Sabu) 

Nama aslinya methamphetamine. Berbentuk kristal seperti gula atau 

bumbu penyedap masakan. Jenisnya antara lain yaitu gold river, coconut 

dan kristal. Sekarang ada yang berbentuk tablet. Obat ini dapat ditemukan 

dalam bentuk kristal dan tidak mempunyai warna maupun bau, sehingga 

disebut dengan kata lain yaitu ice. Obat ini juga mempunyai pengaruh 

yang kuat terhadap syaraf. Si pemakai shabu-sahabu akan selalu 

bergantung pada obat bius dan akan terus berlangsung lama, bahkan bisa 
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mengalami sakit jantung atau bahkan kematian. Shabu-shabu dikenal juga 

dengan Glass, Quartz, Hirropon, dan Ice.  

 

Gambar 2.29 Shabu-shabu berbentuk kristal 

Efek yang ditimbulkan dari pemakaian sabu-sabu adalah pemakai menjadi 

bersemangat, gelisah dan tidak bisa diam, tidak bisa tidur dan makan 

jangka panjang, fungsi otak terganggu dan bisa berakhir dengan gila, 

paranoid, dan gangguan lever. Gejala pecandu yang putus shabu-shabu 

adalah cepat marah, tidak tenang, cepat lelah, dan tidak 

bersemangat/ingin tidur terus.  

 

3. Zat Adiktif  

 Zat adiktif adalah suatu bahan kimia yang apabila digunakan 

mempunyai efek samping berupa gangguan kesehatan dan lingkungan hidup 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang termasuk ke dalam zat 

adiktif diantaranya adalah minuman keras, rokok, Volatile Solvent atau 

Inhalensia, dan Zat Disainer.  

a. Minuman keras 

Minuman keras merupakan semua jenis minuman yang mengandung 

alkohol. Berdasarkan kadar alkoholnya minuman keras dibagi menjadi 

tiga golongan, yaitu: 

1) Golongan A, yaitu jenis minuman keras yang didalamnya 

mengandung alkohol 1-5%, misalnya Bird dan Green sand 



 

48    BERMUTU     BAB II BAHAN KIMIA DI RUMAH 

KEGUNAAN BAHAN KIMIA DALAM KEHIDUPAN  (SMP) 

2) Golongan B, yaitu jenis minuman keras yang mengandung 

alkohol 5-20%, misalnya Martini dan Wine 

3) Golongan C, yaitu jenis minuman keras yang mengandung 

alkohol 20-50%, misalnya Whiskey dan Brandy 

4)  Minuman tradisional beralkohol bebas, yaitu minuman keras 

yang dibuat secara tradisional yang mengandung alkohol tanpa 

kontrol, ada yang dapat mengandung alkohol > 50%, misalnya 

arak, sake, Ciu dibuat dari sari tetes tebu dicampur ketan hitam. 

Alkohol yang terkandung dalam minuman adalah jenis etanol (C2H5OH).  

Sifat khas dari alkohol adalah bisa mempengaruhi susunan syaraf pusat 

sehingga apabila diminum dalam jumlah yang banyak akan membuat tak 

sadar/mabuk, bahkan bisa menyebabkan kematian. Apabila alkohol 

diminum dalam jumlah sedikit dapat digunakan sebagai obat.  Alkohol 

yang biasa digunakan untuk membersihkan luka (antiseptic), bahan bakar 

dan bahan pengawet adalah jenis alkohol yang sudah dicampur bahan 

lain seperti methanol dan benzena. Bahan campuran ini tidak dapat 

dipisahkan kembali. Methanol merupakan senyawa yang bisa 

menyebabkan gangguan kesehatan apabila terminum atau terhirup.  

Alkohol (etanol) dapat dibuat dari fermentasi gula, terkandung dalam 

makanan dan minuman seperti tape ketan (peuyeum ketan). Alkohol 

(etanol) dalam minuman banyak dikonsumsi oleh manusia walaupun 

sudah diketahui dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Efek samping 

yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol dapat dirasakan segera 

setelah beberapa menit, tetapi efeknya berbeda-beda untuk masing-

masing orang tergantung kepekaan dan jumlah atau kadar alkohol yang 

dikonsumsi. Dalam jumlah kecil alkohol menimbulkan perasaan rilek, 

pengguna dapat lebih mudah mengekspresikan emosi seperti rasa 

senang, sedih, dan kemarahan, tetapi apabila dikonsumsi dalam jumlah 

banyak akan muncul efek sebagai berikut: 

a) merasa lebih bebas lagi mengekspresikan emosi 

b) bicara cadel dan pandangan menjadi kabur  

c) kemampuan mental mengalami hambatan 



 

BERMUTU     49  BAB II BAHAN KIMIA DI RUMAH 
 
 

KEGUNAAN BAHAN KIMIA DALAM KEHIDUPAN  (SMP) 

d) pupil mata membesar. 

Pecandu atau pemabuk alkohol dapat terancam masalah kesehatan 

seperti, radang usus, liver dan kerusakan otak. Hal ini disebabkan karena 

selain mengkonsumsi alkohol mereka juga sering mencampurkan dengan 

obat-obatan lain yang berbahaya sehingga efeknya menjadi berlipat 

ganda. Salah satu akibat lain dari minuman beralkohol adalah 

meningkatnya tingkat kejahatan. Hal ini dikarenakan orang yang mabuk 

sering tidak menyadari apa yang dilakukannya. 

b. Rokok 

Seseorang yang merokok akan menghisap dan mengeluarkan asap 

rokok. Hasil penelitian menjelaskan bahwa baik asap yang dihisap 

maupun asap yang dikeluarkan merupakan asap yang dapat 

membahayakan. Hal ini dikarenakan di dalam asap rokok terkandung 

bahan-bahan kimia yang dapat membahayakan kesehatan bahkan 

kematian. 

Secara umum bahan kimia dalam rokok dapat digolongkan menjadi dua 

komponen, yaitu: 

1) Komponen gas  

Komponen gas terdiri dari berbagai jenis gas yang terdapat di dalam 

asap rokok diantaranya; gas karbondioksida (CO2), Nitrogen oksida, 

hydrogen sianida, amoniak, asetilen, karbon monoksida, benzene, 

dan senyawa hidrokarbon. Gas yang dihembuskan oleh para perokok 

dibagi menjadi dua macam yaitu:  

a) asap utama (main stream smoke), yaitu asap rokok yang 

langsung  dihisap oleh perokok, dan  

b) asap sampingan (side stream smoke), yaitu asap yang 

dikeluarkan oleh perokok dan dihisap oleh perokok pasif. 
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2) Komponen partikel 

 Komponen partikel adalah komponen lain selain gas, diantaranya 

adalah tar, nikotin, benzopiren, fenol dan cadmium. Merokok selain 

mengganggu kesehatan juga merugikan orang lain yang ada 

disekitarnya, karena mau tidak mau ikut menghisap asap rokok yang 

dihembuskan para perokok, apalagi jika ventilasi udaranya kurang 

baik.  

Coba lihat kandungan bahan kimia yang terdapat pada sebatang 

rokok! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.30  Kandungan bahan kmia dalam sebatang rokok 

Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang panjang akan 

mengakibatkan berbagai jenis penyakit, diantaranya: 

1) Penyakit gangguan pada saluran sistem pernafasan 

Asap rokok yang terus-menerus dihisap akan mengotori dan 

merusak sistem pernafasan, sehingga biasanya perokok akan 

mudah sekali terkena penyakit yang berhubungan dengan 
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sistem pernafasan, seperti Bronchitis, TBC, asma, dan 

pneumonia 

2) Kanker paru-paru 

Dari 4000 jenis zat yang dikeluarkan dari asap rokok 40 

diantaranya merupakan zat karsinogen (penyebab kanker). 

Hubungan diantara merokok dengan kanker paru-paru telah 

diteliti selama 4-5 dekade dan hasilnya ternyata ada hubungan 

yang erat antara rokok dengan kanker paru-paru terutama rokok 

jenis sigaret 

3) Penyakit jantung 

Rokok menjadi penyebab penyakit jantung oleh karena: 

a) Nikotin merangsang pelepasan adrenalin sehingga 

mempercepat denyut jantung akhirnya irama denyut jantung 

menjadi terganggu. 

b) Rokok mengandung gas karbondioksida dan gas 

karbonmonoksida. Apabila gas tersebut kadarnya berlebihan 

menyebabkan sel darah merah akan lebih cepat mengikat 

karbondioksida ataupun karbonmonoksida dibandingkan gas 

oksigen. Akibatnya tubuh akan kekurangan oksigen.   

c. Volatile Solvent atau Inhalensia 

Volatile Solvent atau Inhalensia adalah zat adiktif yang berbentuk cair. Zat 

ini mudah menguap, biasanya digunakan dengan cara dihirup/ dihisap 

melalui hidung. Cara penggunaannya disebut inhalensia atau orang 

sering menyebutnya ngelem (menghisap lem).  

 

Gambar 2.31 Zat adiktif Inhalensia 
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Zat adiktif yang biasa digunakan tersebut diantaranya; lem UHU, Thinner 

(cairan pencampur TIP-EX), Aceton (untuk pembersih kutek/cat tembok), 

Aica aibon, premiks, dan lain sebagainya. Semua zat tersebut tersedia 

secara legal, tidak mahal, dan mudah didapatkan oleh karena itu 

penggunanya banyak dari kalangan ekonomi rendah. 

d. Zat Disainer 

Zat Disainer adalah jenis obat yang dibuat oleh ahli obat jalanan. Mereka 

membuat obat ini secara rahasia karena menghindari dari pengawasan 

aparat pengawasan obat dan aparat kepolisian. Obat ini dibuat tanpa 

memperhatikan efek sampingnya terhadap kesehatan dan membiarkan 

para pembelinya menjadi kecanduan dan menderita. Contoh zat ini 

dikenal dengan nama Speed Ball, Peace pill, angel dust, dan lain 

sebagainya. 

Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif 

Penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkoba, yang dilakukan secara 

berkala dengan cara dihisap, ditelan, atau disuntikan di luar tujuan pengobatan dan 

penelitian dapat menimbulkan gangguan kesehatan jasmani, jiwa (mental) dan 

fungsi sosial. Bagaimana kiat-kiat menghindari penyalahgunaan narkoba? 

1. Bahaya terhadap fisik 

a. Kerusakan fungsi sistem syaraf pusat (otak) 

Otak adalah bagian terpenting dalam sistem syaraf pusat, sehingga ia 

dilindungi oleh tulang tengkorak yang sangat kuat.  Waspadalah 

penyalahgunaan narkoba dapat merusak dan membahayakan jaringan 

fungsi sistem syaraf pusat (otak). 

Otak terbuat dari bahan yang sangat halus dan lunak, di dalamnya 

dilakukan milyaran pesan-pesan elektronik yang menggerakkan seluruh 

tubuh dan mengendalikan berbagai fungsi penting seperti jantung, paru-

paru, kelenjar hormon, dan organ pencernaan. Di samping itu, juga  

terdapat kemampuan berbahasa, melakukan berbagai pemecahan 

masalah secara logis/rasional mengenali berbagai cita rasa benda dan 
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cairan yang masuk ke dalam mulut dan menyentuh lidah, mengenali 

berbagai jenis bebauan dari gas atau udara yang masuk ke rongga 

hidung, mengingat sesuatu yang pernah dipelajari, dan ribuan fungsi 

lainnya. Untuk itu sistem syaraf pusat (otak) adalah bagian tubuh yang 

memberi ”hidup“ pada kita yang harus kita jaga dengan sangat hati-hati. 

Penggunaan narkoba sangat membahayakan fungsi syaraf pusat. Maka 

harus dicegah sedini mungkin dengan menjauhi narkoba. 

b. Terjadi infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah. 

Jantung sebagai alat hidup tubuh kita, setiap detik jantung memompakan 

darah ke seluruh tubuh kita. Terganggunya alat pompa darah kita karena 

narkoba berarti fungsi kesehatan, kekebalan tubuh kita menurun. 

c. Gangguan pada paru-paru, sukar bernafas, sesak nafas, dan penyakit 

paru-paru lainnya. 

d. Susah  buang  air  besar  karena kinerja saluran cerna pada lambung, usus 

besar 

e. Mudah terinfeksi TBC, HIV/AIDS, Hepatitits, Infeksi ginjal/saluran kencing, 

peradangan pada otot, dan kinerja jantung terganggu. 

f. Daya tahan tubuh lemah. 

2. Bahaya Terhadap Kejiwaan 

Dalam kehidupan sosial, remaja diharapkan untuk mampu, berinteraksi 

menyesuaikan diri secara positif dan konstruktif dengan lingkungannya, serta 

berkomunikasi secara efektif. Perasaan rendah diri di dalam pergaulan harus 

dihilangkan dan menumbuhkan sikap saling menghargai. Selain itu pula, 

remaja harus dapat membedakan mana yang baik, mana yang boleh dan tidak 

boleh dilakukan. Bagi remaja pemakai narkoba hal ini akan sulit dilakukan, 

karena mereka memiliki kecenderungan untuk: 

a. Bersikap labil 

b. Cepat memberontak 

c. Introvert dan penuh rahasia 
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d. Sering berbohong dan suka mencuri 

e. Menjadi sensitif, kasar dan tidak sopan 

f. Memiliki kecurigaan yang sama terhadap semua orang 

g. Menjadi malas dan prestasi belajar menurun 

h. Akal sehat tidak berperan, berfikir irasional 

Pada saat remaja mengalami “intoksisasi“  atau teler, apapun akan 

dilakukannya tanpa memperhitungkan akal sehat akibat-akibat negatif dari 

perbuatannya, yang penting kebutuhannya pada saat itu terpenuhi walaupun 

harus melakukan jalan pintas. 

Dalam mengamati perilaku remaja pemakai narkoba, sulit bagi orang 

tua/saudaranya/guru untuk menentukan secara pasti apakah perilaku yang 

ditampilkan saat ini merupakan sebab atau akibat, karena biasanya muncul 

secara bersamaan. 

3. Bahaya Terhadap Lingkungan Masyarakat 

Dalam kehidupan di masyarakat sehari-hari, termasuk juga dalam lingkungan 

sekolah, banyak dijumpai remaja yang terpengaruh menjadi pemakai narkoba, 

pengedar, ataupun keduanya sebagai pengedar dan juga sebagai pemakai. 

Di lingkungan sekolah, hal ini sangat memprihatinkan karena dikhawatirkan 

akan mempengaruhi siswa yang lain. Biasanya para siswa sulit untuk menolak 

ataupun mengatakan tidak kepada teman yang menawarkan, apalagi kalau 

yang bersangkutan adalah teman baiknya atau anggota kelompoknya. Hal ini 

akan berakibat munculnya keresahan-keresahan yang mempengaruhi 

pembelajaran dan relasi antar siswa. Tidak menutup kemungkinan karena 

merasa terancam siswa tertentu memilih untuk pindah sekolah. 

Dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas, banyak dijumpai ulah para 

pengedar dan pemakai narkoba yang meresahkan. Mereka tidak segan-segan 

untuk melakukan tindak kriminal seperti menodong, mencopet, merampok, 

mencuri, malak hanya semata-mata untuk mendapatkan “barang“. Bagi 

mereka yang sudah sampai pada tingkat  ketergantungan yang tinggi, apapun 

resikonya tidak diperhitungkan lagi, yang penting mendapatkan “barang“. 
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Melalui media massa cetak dan elektronik sering kita membaca dan melihat, 

bagaimana perlakuan para pemakai dan pengedar terhadap masyarakat dan 

sebaliknya, bagaimana masyarakat memperlakukan mereka, yaitu dengan 

main hakim sendiri, dipukuli sampai babak belur bahkan sampai mati, dibakar 

hidup-hidup, bahkan dikenakan sanksi hukum. 

Alasan pemakai narkoba, antara lain: 

a. Memuaskan rasa ingin tahu/coba-coba. 

b. Ikut-ikutan teman 

c. Solidaritas teman 

d. Biar terlihat gaya, trendy, gaul 

e. Menunjukkan kehebatan 

f. Merasa sudah dewasa 

Hati-hati! Alasan atau perilaku seperti di atas adalah akibat bisikan, jebakan dan 

bujukan berbagai pihak (termasuk setan kata pemuka agama) yang akan 

menjerumuskan diri sendiri. 

a. Gejala Penyalahgunaan Narkoba 

Gejala awal penyalahgunaan narkoba yang tampak antara lain: 

1) menjadi pemalas 

2) kurang memperhatikan badan sendiri 

3) hidup tidak teratur 

4) tidak memperhatikan kepentingan orang lain 

5) mudah tersinggung 

6) egosentrik 

Bila sudah mencapai ketergantungan dan ketagihan akan tampak antara lain: 

1) gelisah, cemas dan tidak dapat tidur 

2) sering menguap 
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3) mata dan hidung berair dengan berlebihan 

4) nafas tersengal-sengal 

5) kulit lembab dan dingin 

6) denyut nadi kadang-kadang cepat kadang-kadang lemah 

a. kejang-kejang pada otot 

b. badan terasa lesu 

c. muntah-muntah, diare, mulas, dsb. 

b. Sanksi-Sanksi Penyalahgunaan Narkoba 

1) Sanksi Hukum 

Keberadaan seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkoba dalam 

Undang-Undang RI dikenakan hukum pidana sesuai dengan 

klasifikasinya. 

a) bagi pengguna bisa dihukum 4 tahun  

b) bagi pengedar atau produsen bisa dihukum 20 tahun, seumur hidup   

atau dihukum mati ditambah denda. 

2) Sanksi Sosial 

Keberadaan penyalahguna narkoba seringkali menimbulkan rasa resah 

pada masyarakat, cenderung dikucilkan dalam pergaulan di masyarakat. 

3) Sanksi Moral 

Pada prinsipnya ajaran agama melarang untuk mengkonsumsi zat-zat 

yang dapat merusak jiwa dan raga. Oleh karena itu, penyalahgunaan 

narkoba dianggap sebagai pelanggaran ajaran agama. 

 

 

 



 

BERMUTU     57  BAB II BAHAN KIMIA DI RUMAH 
 
 

KEGUNAAN BAHAN KIMIA DALAM KEHIDUPAN  (SMP) 

Kiat-Kiat/Upaya Menghindari Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat 

Adiktif 

1. Pererat diri dengan keimanan dan ketaqwaan serta berbudi pekerti luhur. 

Aktif mengikuti kegiatan keagamaan dan menerapkannya, baik di sekolah, 

rumah, maupun lingkungan masyarakat. Sehingga diharapkan dapat 

membentuk pribadi yang beriman dan bertaqwa. Pribadi yang tangguh paling 

aman dari bahaya narkoba. Pribadi yang beriman akan menumbuhkan budi 

pekerti dan perilaku yang terpuji, antara lain: 

a. dapat menempatkan yang benar dan yang salah 

b. dapat menilai yang baik, jelek, bermanfaat, dan membahayakan 

c. hormat kepada orang tua, guru dan yang lebih tua serta sayang 

kepada yang lebih muda. 

d. berperilaku baik, serta tidak melanggar aturan yang berlaku di rumah, 

sekolah, dan masyarakat. 

e. pribadi ramah dan terbuka 

f. menghargai sesama teman 

g. menghargai waktu  

Awali dan akhiri setiap aktifitas kegiatan yang bermanfaat dengan berdo’a, baik 

ketika sendirian atu bersama-sama, seperti sebelum dan sesudah pelajaran 

dilaksanakan. 

2. Membiasakan diri berpola hidup sehat 

Kegiatan sehari-hari yang teratur sperti bangun pagi, mandi, ibadah, makan 

dengan menu sehat, pergi ke sekolah, olahraga/bermain, belajar di rumah, tidur 

teratur dsb dapat menangkal gangguan penyalahgunaan narkoba. 

Jiwa yang sehat tercermin pada kepribadian yang sehat. Ciri-ciri kepribadian 

yang sehat antara lain: 

a) patuh melaksanakan peribadahan dengan teratur 

b) disiplin 

c) banyak teman dan disenangi sesama teman 
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d) mudah bergaul dan menyenangkan 

e) jujur, amanah, tidak suka berbohong 

f) punya rasa humor 

g) mampu mengungkapkan perasaan 

h) ulet, tekun dan tidak cepat putus asa 

i) penuh optimis dan harapan 

j) percaya diri, yakin apa yang dilakukan 

k) waspada terhadap bahaya 

3. Menolak bujukan 

Tolaklah bujukan teman atau siapapun yang menawarkan narkoba walaupun 

sekedar cuma-cuma.  Ingat! Akibat penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan 

jasmani dan rohani kita, masa depan, ekonomi keluarga, dan masa depan 

bangsa kita.  Cara menolak ajakan bisa dilakukan dengan: 

a. menolak secara halus 

b. buat kesepakatan 

c. tunda 

d. menolak dengan tegas 

4. Belajar dengan sungguh-sungguh. 

Berusaha untuk berprestasi, atau menjadi siswa yang terbaik. 

5. Mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat 

Aktif melalui kegiatan kelompok pengembangan minat dan bakat, ekstra 

kurikuler, olahraga, perisai diri, pramuka, PMR, seni, dsb. 

6. Hindari tindakan yang tidak bermanfaat 

Selalu mempertimbangkan untung ruginya bagi diri dan lingkungannya sebelum 

bertindak merupakan kesadaran siswa dalam memperjuangkan keberhasilan. 

Hindari tindakan yang tidak bermanfaat , seperti: menghina/ membenci sesama 

teman, tawuran antar siswa, corat-coret di sembarang tempat, cara mencegat 

kendaraan umum, memaksakan kehendak, dsb. 
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RANGKUMAN 
Bahan kimia di rumah, dapat kita jumpai pada ruang tamu, kamar tidur, kamar 

mandi, dapur dan kebun.  Bahan kimia ada yang alami dan ada yang buatan.  Bahan 

kimia tersebut ada yang aman digunakan dan juga ada yang berbahaya jika kita 

menggunakannya tidak sesuai dengan aturan pakai.  Bahan kimia di rumah dapat 

dikelompokkan sesuai penggunaannya, misalnya (1) bahan kimia pembersih seperti 

deterjen (pembersih pakaian), sabun (pembersih tubuh), pasta gigi (pembersih gigi), 

shampo (pembersih rambut), lotion/krim (pembersdih kulit wajah), porstek (pembersih 

lantai); (2) bahan kimia pemutih, misalnya pemutih merk sun clean digunakan untuk 

memutihkan pakaian, (3) bahan kimia pewangi atau pengharum, misalnya pewangi 

pakaian merk molto, soklin (berbentuk cair); pewangi ruangan misalnya by fresh 

(pewangi ruangan berbentuk aerosol), kamper (pewangi baju/lemari berwujud padat), 

(4) pengawet, (5) pemanis, (6) penyedap, dst. 

Bahan kimia di sekitar kita dapat digolongkan berdasarkan sifat asam dan 

basa. Untuk mengetahui sifat bahan kimia tersebut dapat digunakan indikator. Indikator 

pengenal asam dan basa adalah kertas lakmus, kertas universal atau indikator alam 

yang dapat dibuat dari kunyit atau kol merah/ungu. Asam dapat amemerahkan kertas 

lakmus biru dan basa dapat membirukan ketas lakmus merah. Sedangkan bila diukur 

derajat keasaman atau kebasaan, bahan kimia disebut asam bila memiliki pH di bawah 

7, bahan kimia disebut netral bila pH nya sama dengan 7, dan disebut basa bila pH 

nya diatas 7. 

WHO, ahli farmasi dan Departemen Kesehatan Indonesia mengelompokkan 

obat-obat yang beredar untuk keperluan medis (pengobatan) dalam daftar: (1) obat 

bius atau narkotik (2) obat keras (3) obat bebas (4) obat bebas terbatas.  Obat-obatan 

untuk tujuan medis secara legal diresepkan oleh dokter untuk mencegah dan 

mengobati penyakit, sehingga pemakaian obat tanpa petunjuk medis merupakan 

penyalahgunaaan.  Penyalahgunaan obat artinya memakai obat tanpa indikasi medis 

atau tanpa petunjuk dokter karena penyakitnya atau hal-hal lain yang dianjurkan 

dokter. Yang paling banyak disalahgunakan adalah narkotika, psikotropika dan bahan 

adiktif lainnya yang dapat menimbulkan ketagihan/kecanduan dan ketergantungan 
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yang populer disebut dengan Narkoba atau NAPZA (Narkotik, Psikotropika, Zat 

Adiktif). Tanpa indikasi dan kegunaan yang dianjurkan dokter atau dosis yang tidak 

tepat akan berbahaya bagi kesehatan manusia bahkan dapat menimbulkan kematian 

tiba-tiba.  Di Indonesia masalah Narkoba atau NAPZA diatur berdasarkan UU No. 22 

tahun 1997 tentang Narkotika dan UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.  

1. Narkotika 

Kata narkotika atau narcotics berasal dari kata narcois yang berarti narkose atau 

menidurkan, yaitu obat yang membiuskan. Untuk keperluan medis obat yang 

tergolong narkotika digunakan sebagai pembius bagi pasien yang perlu dioperasi 

atau sakit karena penyakit tertentu. Narkotika merupakan zat atau obat yang 

berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang 

dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan 

dengan memasukkannya ke dalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa 

pembiusan karena zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf pusat, 

hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi atau timbulnya khayalan-

khayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya. dapat 

menimbulkan ketergantungan.  

       Macam-macam narkotika adalah sebagai berikut: 

a. Opioid (Opiat) 

Opioid atau opiat berasal dari kata opium, jus dari bunga opium papaver 

somniverum, yang mengandung kira-kira 20 alkaloid. Bahan-bahan opioid yang 

sering disalahgunakan adalah: 

1) Candu  

Diperoleh dari getah tanaman Papaver Somniferum didapat dengan 

menyadap (menggores) buah yang hendak masak. Getah yang keluar 

berwarna putih dan dinamai “Lates”, inilah yang dinamakan candu mentah 

atau candu kasar.               

2) Morfin 

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan 

alkaloid utama dari opium (C17H19NO3). Morfin rasanya pahit, berbentuk 

tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Hasil 
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riset tentang opium oleh seorang Jerman bernama Sertuner (tahun 1806) 

menyimpulkan bahwa morfin mempunyai daya kerja addicting 5-10 kali 

lebih kuat dari opium. Pemakaian morfin dengan cara dihisap atau 

disuntikkan.                  

3) Heroin  

Heroin merupakan obat bius yang sangat mudah membuat seseorang 

kecanduan karena efeknya sangat kuat, 4 kali lebih addicting daripada 

morfin.  Heroin disebut juga dengan nama putauw, putih, bedak, PT, etep, 

dan lain-lain.  Obat ini biasa ditemukan dalam bentuk pil, bubuk, dan 

cairan. Seseorang yang sudah ketergantungan heroin biasa disebut juga 

“Chasing the dragon”. 

4) Codein 

Codein termasuk garam/turunan dari opium/candu. Sebagai obat harus 

berdasarkan resep dokter, codein digunakan untuk menghilangkan rasa 

sakit.  Efek codein lebih lemah daripada heroin dan potensinya untuk 

menimbulkan ketergantungan rendah.  Biasanya dijual dalam bentuk pil 

atau cairan jernih.  Cara pemakaiannya ditelan atau disuntikan.  

5) Demerol 

Nama lain Demerol adalah pethidina.  Pemakainnya dapat ditelan atau 

dengan suntikkan.  Demerol dijual sebagai obat berdasarkan resep dokter  

dalam bentuk pil dan cairan tidak berwarna.  

6) Methadone 

Methadone saat ini banyak digunakan orang dalam pengobatan 

ketergantungan opioid. Antagonis opiod telah dibuat untuk mengobati 

overdosis opioid dan ketergantungan opioid.  

b. Kokain  

Kokain adalah zat adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat yang 

sangat berbahaya. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman 

belukar Erythroxylon coca, yang berasal dari Amerika Selatan, dimana daun 

dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat 
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untuk mendapatkan efek stimulan.  Nama lain dari kokain adalah snow, coke, 

girl lady dan crack.  Kokain dalam bentuk yang paling murni dan bebas basa 

untuk mendapatkan efek yang lebih kuat. Kokain diklasifikasikan sebagai suatu 

narkotik bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif dan efek 

merugikannya telah dikenali.  Saat ini kokain masih digunakan sebagai 

anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan, 

karena efek vasokonstriksifnya juga membantu.  

c. Cannabis (ganja) 

Ganja mengandung sejenis bahan kimia yang disebut delta-9-

tetrahydrocanahidrol (THC) yang dapat mempengaruhi suasana hati manusia 

dan mempengaruhi cara orang melihat dan mendengar hal-hal disekitarnya 

(teler atau fly).  Ganja dianggap narkoba yang aman dibandingkan dengan 

putaw atau shabu.  

     

2. Psikotropika 

Psikotropika adalah zat/obat yang berkhasiat psikoaktif melalui susunan syaraf 

pusat secara khas mengubah aktivitas mental dan perilaku, disertai dengan 

timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam 

perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulan 

(merangsang) bagi para pemakainya. Psikotropika bukan narkotik, dikelompokkan 

pada daftar obat keras.  Istilah lain psikotropika adalah psikofarmaka, yaitu obat 

(farmaka) yang mengalami gangguan kejiwaan (psike) yang diberikan dalam dosis 

rendah atau sesuai anjuran dokter, misalnya untuk menenangkan orang yang 

stress berat atau depresi. Apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak (bukan 

anjuran dokter) dan dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan kelainan 

perilaku karena terjadi gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan 

sehingga akan menyebabkan dampak yang buruk yaitu ketagihan dan 

ketergantungan serta berbagai penyakit.  
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Berdasarkan jenisnya obat psikotropika dibagi menjadi 4 jenis, yaitu:  

a. Psikotropika golongan I, yaitu psikotropika yang hanya digunakan untuk 

tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Misal: 

Bromamfetamin, meskalin dsb. 

b. Psikotropika golongan II, yaitu psikotropika yang digunakan untuk tujuan ilmu 

pengetahuan dan terapi.  Misal: Amfetamin, desamfetamin, fenetilin dsb. 

c. Psikotropika golongan III, yaitu psikotropika yang berkhasiat untuk 

pengobatan, ilmu pengetahuan tetapi potensinya lebih rendah dibandingkan 

psikotropika golongan II. Misal: Amobarbital, pentazosin 

d. Psikotropika golongan IV, yaitu psikotropika yang berkhasiat untuk 

pengobatan, ilmu pengetahuan dan potensinya sangat rendah.  Misal: 

Barbital, Diazepam, Luminal, Valium, nitrazepam, rohipnol, mogadon dsb. 

Psikotropika yang paling banyak disalahgunakan adalah derivat atau turunan 

amphetamin dan methamphetamin yang lebih dikenal sebagai ekstasi dan shabu-

shabu.   

 Berdasarkan pengaruhnya terhadap susunan syaraf pusat manusia, psikotropika 

dikelompokkan menjadi: 

a. Depresant, yaitu bekerja dengan cara mengendorkan atau mengurangi 

aktifitas susunan syaraf pusat. Jenis psikotropika golongan IV, contohnya: Pil 

BK (biasa digunakan untuk obat rabies (anjing gila), Rohipnol, Mogadon, 

Valium, Mandrax 

b. Stimulant, yaitu bekerja dengan cara mengaktifkan kerja syaraf pusat,   

contohnya ekstasy 

c. Halusinogen, yaitu bekerja dengan cara merangsang timbulkan perasaan 

halusinasi atau khayalan, contohnya: Lyseric Acid Dietilamid (LSD), 

psilocibine, micraline. 

Psikotropika digunakan sebagai alternatif narkotika dan biasanya harganya lebih 

murah dibandingkan narkotika.  Penggunaan psikotropika biasanya dicampur 
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dengan minuman beralkohol sehingga menimbulkan efek samping yang sama 

dengan narkotika. 

a. Ekstasi 

Ekstasi dengan rumus kimia 3,4 metilendioksimetamfetamin (MDMA) adalah 

salah satu obat psikotropika yang dibuat secara illegal di laboratorium dalam 

bentuk tablet atau kapsul.  Ekstasi dapat membuat tubuh si pemakai memiliki 

energi yang lebih dan perasaan segar, mampu terjaga (tidak mengantuk) dan 

merasa tidak capek,  Membuat tubuh dan kepala untuk terus bergerak seperti 

joget/dansa (triping atau gedeg). Namun, penggunaan obat ini dapat 

mengurangi keinginan untuk minum, akibatnya pemakai dapat mengalami 

dehidrasi yang tinggi.  Ekstasi dikenal dengan sebutan XTC, inex, kancing, pil 

gedeg dan lain sebagainya.           

b. Shabu-Shabu (Sabu-Sabu) 

Nama aslinya Methamphetamine.  Berbentuk kristal seperti gula atau bumbu 

penyedap masakan. Jenisnya antara lain yaitu gold river, coconut dan kristal. 

Sekarang ada yang berbentuk tablet.  Obat ini dapat ditemukan dalam bentuk 

kristal dan tidak mempunyai warna maupun bau, sehingga disebut dengan 

kata lain yaitu ice.  Obat ini juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap 

syaraf.  Si pemakai shabu-sahabu akan selalu bergantung pada obat bius dan 

akan terus berlangsung lama, bahkan bisa mengalami sakit jantung atau 

bahkan kematian. Shabu-shabu dikenal juga dengan Glass, Quartz, Hirropon, 

dan Ice.  

3. Zat Adiktif  

Zat adiktif adalah suatu bahan kimia yang apabila digunakan mempunyai efek 

samping berupa gangguan kesehatan dan lingkungan hidup baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Yang termasuk ke dalam zat adiktif diantaranya adalah 

minuman keras, rokok, Volatile Solvent atau Inhalensia, dan Zat Disainer.  
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Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif 

Penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkoba, yang dilakukan secara berkala 

dengan cara dihisap, ditelan, atau disuntikan di luar tujuan pengobatan dan penelitian 

dapat menimbulkan gangguan kesehatan jasmani, jiwa (mental) dan fungsi sosial.  

1. Bahaya terhadap fisik 

a. Kerusakan fungsi sistem syaraf pusat (otak) 

b. Terjadi infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah. 

c. Gangguan pada paru-paru, sukar bernafas, sesak nafas, dan penyakit paru-

paru lainnya. 

d. Susah  buang  air  besar  karena kinerja saluran cerna pada lambung, usus 

besar 

e. Mudah  terinfeksi TBC, HIV/AIDS,  Hepatitits, Infeksi ginjal/saluran kencing,  

f. peradangan pada otot, dan kinerja jantung terganggu. 

g. Daya tahan tubuh lemah. 

2. Bahaya Terhadap Kejiwaan 

Dalam kehidupan sosial, remaja diharapkan untuk mampu, berinteraksi 

menyesuaikan diri secara positif dan konstruktif dengan lingkungannya,  serta 

berkomunikasi secara efektif.  Perasaan rendah diri di dalam pergaulan harus 

dihilangkan dan menumbuhkan sikap saling menghargai.  Selain itu pula, remaja 

harus dapat membedakan mana yang baik, mana yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan.  Bagi remaja pemakai narkoba hal ini akan sulit dilakukan, karena 

mereka memiliki kecenderungan untuk: 

a. Bersikap labil dan cepat memberontak 

b. Introvert dan penuh rahasia 

c. Sering berbohong dan suka mencuri 

d. Menjadi sensitif, kasar dan tidak sopan 

e. Memilikikecurigaan yang sama terhadap semua orang 

f. Menjadi malas dan prestasi belajar menurun 

g.   Akal sehat tidak berperan, berfikir irasional 
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Pada saat remaja mengalami “intoksisasi“  atau teler, apapun akan dilakukannya 

tanpa memperhitungkan akal sehat akibat-akibat negatif dari perbuatannya, yang 

penting kebutuhannya pada saat itu terpenuhi walaupun harus melakukan jalan 

pintas. 

Dalam mengamati perilaku remaja pemakai narkoba, sulit bagi orang 

tua/saudaranya/guru untuk menentukan secara pasti apakah perilaku yang 

ditampilkan saat ini merupakan sebab atau akibat, karena biasanya muncul secara 

bersamaan. 

3. Bahaya Terhadap Lingkungan Masyarakat 

Dalam kehidupan di masyarakat sehari-hari, termasuk juga dalam lingkungan 

sekolah 

Kiat-Kiat Upaya Menghindari Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat 

Adiktif 

1. Pererat diri dengan keimanan dan ketaqwaan serta berbudi pekerti luhur 

2. Membiasakan diri berpola hidup sehat 

3. Menolak bujukan 

4. Belajar dengan sungguh-sungguh. 

5. Berusaha untuk berprestasi, atau menjadi siswa yang terbaik. 

6. Mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat 

7. Hindari tindakan yang tidak bermanfaat 
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EVALUASI 
 

Untuk mengetahui pemahaman Anda terhadap materi yang telah dipaparkan dalam 

modul ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ! 

1. Tuliskan 5 macam bahan kimia yang termasuk bahan kimia alami dan buatan! 

2. Tuliskan 5 macam bahan kimia  yang digunakan untuk pembersih! 

3. Tuliskan 3 macam bahan kimia yang termasuk pewangi! 

4. Pada kemasan produk laundry tertulis “Natrium hipoklorit 5,25%”. Berfungsi 

sebagai apakah bahan tersebut ? dan untuk apakah bahan tesebut  digunakan ? 

5. Jelaskan efek samping penggunaan pewangi ruangan secara berlebihan! 

6. Jelaskan dampak penggunaan deterjen  terhadap lingkungan! 

7. Tuliskan 3 contoh bahan kimia yang bersifat asam! 

8. Tuliskan 3 bahan kimia yang bersifat basa! 

9. Perhatikan data di bawah ini  

No 
Nama Larutan 

dari bahan kimia 

Warna Kertas Lakmus Biru setelah ditetesi larutan 
bahan kimia yang diuji 

1 A Merah 

2 B Biru 

3 C Biru 

4 D Merah 

5 E Biru 

6 F Merah 
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Dari data diatas, golongkan larutan bahan kimia mana saja yang bersifat asam 

dan bersifat basa? 

      

Asam                                              Basa 

 

10. Perhatikan tabel di bawah ini : 

No. Nama Bahan 

Perubahan warna lakmus 

Merah Biru 

1. Larutan gula pasir Tetap Tetap 

2. Larutan cuka Tetap Merah 

3. Larutan deterjen Biru Tetap 

4. Larutan garam dapur Tetap Tetap 

5. Larutan pasta gigi Biru Tetap 

6. Larutan soda kue Biru tetap 

 

Berdasarkan data tersebut tentukanlah bahan yang bersifat basa ? 

a. Larutan gula pasir, cuka, dan larutan deterjen 

b. Cuka, larutan gula pasir, dan larutan deterjen 

c. Larutan deterjen, larutan gula pasir, dan minuman nutrisari 

d. Larutan pasta gigi, larutan deterjen, dan larutan soda kue 
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11. Opiat  atau  opium  adalah  narkotika yang bahan dasarnya berasal dari tanaman 

.... 

a. manihot utillisina                              c. papaver somniverum 

b. mangifera indica                               d. papain 

12. Di bawah ini terdapat ciri-ciri pecandu obat terlarang: 

I. kurus kering, badan tidak segar 

II. selalu merasa haus 

III. selalu merasa lapar 

IV. mata cekung dan tatapan mata kosong 

Ciri-ciri yang benar adalah .... 

a. I dan III             c.     I dan IV            

b. II dan IV             d.III dan IV 

13. Stress (depresi) dan  selalu  merasa  cemas merupakan pertanda adanya 

masalah kejiwaan. Obat yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini 

adalah .... 

a. mogadon                                          c.  codein 

b. methadon                                          d.  morfin 

14. Pemberian obat patent tertentu berdasarkan resep dokter, petugas penganalisis 

obat di apotik harus mempertimbangkan .... untuk takaran sekali  atau dalam 

sehari obat itu dimakan oleh pasien. 

a. dosis maksimum                              c. dosis letalis                         

b. dosis minium                                  d. umur pasien 

15. Di bawah ini merupakan golongan obat psikotropika, kecuali .... 

a. obat antibiotik                                c.  obat stimulan 

b. obat depresan                                 d.  Obat halusinogen 
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16. Bahan utama ekstasi adalah 

a. morfin                                              c.  cannabis 

b. amphetamin                                    d.  Cocain 

17. Alkohol dan obat-obatan psikotropika dapat menyebabkan ketagihan bagi 

pemakainnya. Hal ini disebabkan alkohol dan obat-obatan psikotropika bersifat ....                                   

a. stimulan                                          c.   depresan 

b. adiktif                                              d.   halusinogen 

18. Penggunaan jarum suntik bekas pecandu narkoba dapat menyebabkan .... 

a. penyakit ginjal                                  c.   terinfeksi HIV 

b. terinfeksi penyakit kelamin             d.  penyakit darah tinggi 

19. Shabu-shabu umumnya digunakan pemakai dengan cara .... 

a. dihisap                                             c.   ditelan 

b. disuntikan                                        d.   diminum 

20. Main stream smoking adalah .... 

a. asap rokok yang dikeluarkan dari perokok aktif 

b. asap rokok yang berbahaya 

c. asap rokok yang dihisap oleh perokok aktif 

d. asap rokok yang bercampur dengan udara luas 

21. Rokok  mengandung  komponen  gas  dan   komponen   partikel   yang 

berbahaya.  Manakah yang termasuk kedalam komponen partikel .... 

a. tar, benzopiren, fenol 

b. tar, amoniak, asetilen 

c. benzopiren, fenol, asetilen 

d. amoniak, tar, kadmium 
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22. Terlalu   banyak   orang   merokok   di dalam   ruangan  sempit  akan   

meningkatkan kadar gas karbonmonoksida dan gas karbon dioksida sehingga 

menyebabkan orang yang sensitif  .... 

a. sakit kepala dan mual-mual            c.   pusing dan muntah 

b. kejang-kejang                              d.   keracunan 

23. Zat  yang  terkandung  dalam  rokok  diantaranya bersifat karsinogen, artinya .... 

a. dapat menyebabkan penyakit paru-paru basah. 

b. merangsang pertumbuhan sel kan ker pada paru-paru. 

c. menyebabkan penyakit TBC. 

d. menyebabkan gangguan sistem pernafasan. 

24. Salah  satu   penyakit   yang  diakibatkan  oleh rokok adalah penyakit jantung, zat 

pemicunya adalah .... 

a. tar                                              c.   nikotin 

b. karbondioksida                             d.   karbonmonoksida 

25. Orang yang tidak merokok tetapi ikut menghirup atau terimbas asap rokok disebut 

.... 

         a.  perokok adiktif                               c. perokok aktif 

         b.  perokok ringan                              d.   perokok pasif 

26. Jenis minuman yang kadar  alkoholnya paling tinggi terdapat pada .... 

a. Whiskey                                      c.  Martini 

b. Ciu                                              d.  Sari tape ketan hitam 

27. Alkohol bersifat depresan, artinya .... 

a. meningkatkan tekanan darah 

b. memperlambat kerja alat-alat tubuh dan sistem saraf pusat 

c. meningkatkan denyut jantung 

d. mempercepat pernafasan 
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28. Penangkal utama agar tidak terjadi penyalahgunaan obat adalah .... 

a.  kendali diri pribadi                  c.  kerukunan masyarakat 

b.  keharmonisan keluarga            d.   pengawasan dan tindakan aparat                                   

29. Pemberian obat untuk pasien melalui resep dokter di apotik dianalisis terlebih 

dahulu resep obatnya oleh .... 

a.   analis                                    c.  resepteur 

b.   apoteker                               d.  asisten apoteker 

30. Obat patent dengan brosur bersimbol  lingkaran dan palang merah di bawah ini  

merupakan simbol dan dengan contoh obat .... 

a. simbol obat bebas, contoh obat betadine 

b. simbol obat bebas terbatas, contoh obat panadol 

c. simbol obat keras, contoh obat valium 

d. simbol obat bius, contoh codein  
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Tugas 

1. Datanglah ke salah satu apotik terdekat di daerah anda, mohon izin pada pemilik 

apotik, apoteker, asisten apoteker atau petugas apotik untuk  menanyakan: 

a. Penggolongan  obat  berdasarkan  simbol, dan catatlah contoh-contoh 

obatnya! 

Penggolongan Obat

Obat Daftar O 

(Obat bius/Narkotika, O=Opium)

Obat Daftar G 

(Obat Keras/ Berbahaya,G = Gevaarlijk, 

artinya berbahaya)

Obat Daftar W 

(Obat Bebas terbatas / W =Waarshning, 

artinya peringatan) 

Obat Bebas

 

Catatlah dalam tabel sebagai berikut. 

Simbol Nama Obat 
Kandungan Zat 

Khasiat 
Kegunaan 

Obat Narkotik 

Obat Daftar O 

 

 

 

 

1. .................. 

2. .................. 

3. .................. 

4. .................. 

5. ..................  

  

........................... ........................... 

Obat Keras 

Obat Daftar G 

 

 

 

 

1. .................. 

2. .................. 

3. .................. 

4. .................. 

5. ..................  

  

........................... .......................... 

Obat Bebas 
Terbatas 

1. .................. 

2. .................. 

........................... .......................... 
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Simbol Nama Obat 
Kandungan Zat 

Khasiat 
Kegunaan 

Obat Daftar W 

 

 

 

 

 

3. .................. 

4. .................. 

5. ..................  

Obat Bebas 

 

 

 

 

1. .................. 

2. .................. 

3. .................. 

4. ..................  

5. .................. 

........................... .......................... 

 

b. Bagaimana konsumen memperoleh/mendapatkan obat – obat yang telah  

Anda data tersebut?  

c. Pengertian tentang dosis obat: 

1) dosis maksimum 

2) dosis letalis 

d. Apakah semua obat mempunyai daftar dosis maksimum? 

e. Bagaimana cara menghitung dosis maksimum obat berdasarkan resep 

dokter? 
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