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KATA SAMBUTAN 

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci 

keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kompeten 

membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan 

pendidikan yang berkualitas dan berkarakter prima. Hal tersebut menjadikan guru 

sebagai komponen yang menjadi fokus perhatian Pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut 

kompetensi guru. 

Pengembangan profesionalitas guru melalui Program Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan merupakan upaya Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependikan dalam 

upaya peningkatan kompetensi guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan 

kompetensi guru telah dilakukan melalui Uji Kompetensi Guru (UKG) untuk 

kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015. Peta profil hasil 

UKG menunjukkan kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan 

pengetahuan pedagogik dan profesional. Peta kompetensi guru tersebut 

dikelompokkan menjadi 10 (sepuluh) kelompok kompetensi. Tindak lanjut 

pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru paska UKG pada 

tahun 2016 dan akan dilanjutkan pada tahun 2017 ini dengan Program 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru. Tujuannya adalah untuk 

meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahan dan sumber belajar 

utama bagi peserta didik. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 

bagi Guru dilaksanakan melalui tiga moda, yaitu: 1) Moda Tatap Muka, 2) Moda 

Daring Murni (online), dan 3) Moda Daring Kombinasi (kombinasi antara tatap 

muka dengan daring). 

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

(PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK 

KPTK) dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah 

(LP2KS) merupakan Unit Pelaksanana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal 

Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam mengembangkan 
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perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. 

Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah modul 

Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru moda tatap muka 

dan moda daring untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan 

modul ini diharapkan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 

memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas 

kompetensi guru. 

Mari kita sukseskan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan ini untuk 

mewujudkan Guru Mulia Karena Karya. 

 

 

Jakarta,      April 2017                                         

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga 

Kependidikan, 
 

 

 

 

 

 

Sumarna Surapranata, Ph.D.                            
NIP. 195908011985032001 
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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan 

Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Paket Keahlian Tata 

Boga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Pelatihan 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru. Modul ini merupakan bahan 

pembelajaran wajib, yang digunakan dalam pelatihan Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan bagi Guru SMK. Di samping sebagai bahan pelatihan, modul ini juga 

berfungsi sebagai referensi utama bagi Guru SMK dalam menjalankan tugas di 

sekolahnya masing-masing. 

Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Paket Keahlian Tata 

Boga SMK ini terdiri atas 2 materi pokok, yaitu: materi profesional dan materi 

pedagogik. Masing-masing materi dilengkapi dengan tujuan, indikator pencapaian 

kompetensi, uraian materi, aktivitas pembelajaran, latihan dan kasus, rangkuman, 

umpan balik dan tindak lanjut, kunci jawaban serta evaluasi pembelajaran.   

Pada kesempatan ini saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas 

partisipasi aktif kepada penulis, editor, reviewer dan pihak-pihak yang terlibat di 

dalam penyusunan modul ini. Semoga keberadaan modul ini dapat membantu 

para narasumber, instruktur dan guru pembelajar dalam melaksanakan Pelatihan 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru SMK.   

 

 

Jakarta,     Februari 2017 

Kepala PPPPTK Bisnis dan Pariwisata 

 

 

 

 

Dra. Hj. Djuariati Azhari, M.Pd 

NIP.195908171987032001 
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BAGIAN I  :  

KOMPETENSI PROFESIONAL 

 

Kompetensi Profesional adalah kemampuan pendidik mengelola 

pembelajaran dengan baik. Pendidik akan dapat mengelola pembelajaran 

apabila menguasai substansi materi, mengelola kelas dengan baik, 

memahami berbagai startegi dan metode pembelajaran, sekaligus 

menggunakan media dan sumber belajar yang ada. 
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PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Guru mempunyai kewajiban untuk selalu memperbaharui dan meningkatkan 

kompetensinya melalui kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan 

sebagai esensi pembelajar seumur hidup. Untuk mendukung pengembangan 

pengetahuan dan keterampilan tersebut, dikembangkan modul untuk 

pengembangan keprofesian berkelanjutan. Adanya modul ini memberikan 

kesempatan kepada guru untuk belajar lebih mandiri dan aktif. Modul ini juga 

digunakan sebagai bahan ajar dalam kegiatan PKB tatap muka langsung atau 

tatap muka kombinasi (In-On-In). 

Modul keamanan pangan, sanitasi dan hygiene serta keselamatan kerja 

ditujukan untuk seluruh peserta PKB PKB guru Tata Boga kelompok 

kompetensi B dan merupakan salah satu modul yang harus dikuasai orang 

guru-guru yang bergerak di bidang makanan (Tata Boga). Modul keamanan 

pangan sangat diperlukan untuk memberi pemahaman bahwa bekerja di 

bidang makanan sangat beresiko dengan keamanan makanan yang disajikan. 

Disamping itu penerapan keselamatan kerja harus dilakukan secara konsisten 

agar tidak terjadi kecelakaan kerja pada pekerja saat mengolah dan 

menyajikan makanan. Jika disimpulkan maka  higiene, sanitasi dan 

keselamatan kerja merupakan sikap kerja yangharus diterapkan agar 

makanan yang disiapkan, diolah dan disajikan memenuhi standar keamanan 

dan kesehatan bagi konsumen. , semua materi akan dibahas dalam kegiatan 

pembelajaran 1, kegiatan pembelajaran 2, dan kegiatan pembelajaran 3. 

Melalui pengetahuan dan keterampilan keamanan pangan, sanitasi dan 

hygiene serta keselamatan kerja bagi pekerja yang bergerak dalam bidang 

Tata Boga diharapkan selalu meningkatkan wawasan dan keterampilannya. 

Langkah nyata yang dapat dilakukan adalah menggali dari berbagai sumber 

tentang keamanan pangan sehingga dapat membantu program pemerintah 

dalam menyehatkan bangsa melalui kesehatan pangan.  

Modul keamanan pangan, sanitasi dan hygiene serta keselamatan kerja ini 

dirancang dengan mengintegrasikan lima nilai utama Penguatan pendidikan 

Karakter yaitu religious, nasionalis, mandiri, gotong royong , dan integritas.  

Kelima nilai utama tersebut merupakan nilai-nilai utama yang menjadi 

kebijakan pada  Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), yaitu 
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gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter peserta didik 

melalui harmonisasi olah hati (etik), plah rasa (estetik), olah pikir (literasi) dan 

olah raga (kinestetik).  Gerakan PKK melibatkan dukungan publik dan 

kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masayarakat yang merupakan 

bagian dari Gerakan Nasional  Revolusi Mental (GNRM). Impelementasi 

gerakan PPK dapat dilakukan melalui kelas, budaya sekolah, masyarakat 

(keluarga dan komunitas).  Sedangkan integrasi nilai-nilai-nilai utama PPK di 

kelas dilakukan pada kegiatan pembelajaran yang tertuang di modul ini. 

B.  Tujuan 

Modul PKB PKB guru Tata Boga kelompok kompetensi B, yang membahas 

tentang keamanan pangan, sanitasi dan hygiene serta keselamatan kerja ini 

bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru sesuai amanat permendiknas 

sebagai berikut:  

Setelah mempelajarai modul “Keamanan Pangan (Sanitasi, Hygiene, dan 

Keselamatan Kerja) diharapkan peserta PKB akan mampu : 

1. Menganalisis penerapan Sanitasi dan Hygiene di Bidang Makanan yang 

meliputi: 

a. Sanitasi dan higiene di bidang makanan 

b. Mikroorganisme  terkait bidang makanan 

c. Resiko hygiene terkait kerusakan makanan 

d. Resiko hygiene terkait keracunan makanan  

e. Personal Hygiene 

2. Menganalisis Kebersihan dan Sanitasi Alat dan Ruang meliputi 

kompetensi: 

a. Kesadahan air  

b. Pembersihan dan sanitasi peralatan dan ruang  

c. Sampah   

3. Menganalisis Penyakit Akibat Kerja, meliputi kompetensi: 

a. Keselamatan dan kecelakaan kerja 

b. Pertolongan pertama pada kecelakaan kerja  

c. Kesehatan kerja  

d. Penyakit akibat kerja 
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C.  Peta Kompetensi 

Kompetensi guru paket keahlian yang diharapkan setelah guru belajar 

dengan menggunakan modul ini adalah melakukan keamanan pangan, 

sanitasi dan hygiene serta keselamatan kerja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengelola usaha boga 

Menganalisis hygiene, sanitasi, 

dan K3 bidang makanan 

Memilih bahan makanan 
berdasarkan mutu dan resep 

standar 

Melakukan persiapan pengolahan 

makanan (mise en plase) 

Menyusun menu seimbang 

Mengolah dan menyajikan 
makanan kontinental 

Mengolah dan menyajikan 
makanan dan kue Indonesia 

Menganalisis gejala, peristiwa dan reaksi 

sains di bidang makanan 

Menata meja dan melayani makan dan 

minum 

Mengolah dan menyajikan makanan 
khusus dan diet khusus 

Mengolah dan 
menyajikan   pastry dan 
bakery 
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Seluruh kompetensi keahian Tata Boga diatas, diorganisasikan menjadi 10 

judul modul PKB untuk guru yaitu: 

Modul 1 :  Sains Terapan Makanan 

Modul 2 : Keamanan Pangan (Sanitasi , Higiene, dan Keselamatan Kerja) 

Modul 3 :  Pengetahuan Bahan Makanan 

Modul 4 :  Boga dasar 

Modul 5 :  Ilmu Gizi dan Makanan Khusus 

Modul 6 : Pengolahan dan Penyajian Pastry dan Bakery 

Modul 7 :  Pengolahan dan Penyajian makanan Kontinental 

Modul 8 :  Pengolahan dan Penyajian makanan Indonesia 

Modul 9 :  Tata Hidang 

Modul 10 :  Pengelolaan Usaha Boga 

D.  Ruang Lingkup 

Agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, maka ruang 

lingkup penyajian materi pembelajaran dalam modul ini diorganisasikan 

menjadi 3 (tiga) Kegiatan Pembelajaran (KP), sebagai berikut.  

1. Ruang lingkup materi pokok terkait Sanitasi dan Hygiene di Bidang 

Makanan 

terapan meliputi materi pokok berikut. 

a. Sanitasi dan higiene di bidang makanan 

b. Mikroorganisme  terkait bidang makanan 

c. Resiko hygiene terkait kerusakan makanan 

d. Resiko hygiene terkait keracunan makanan  

e. Personal Hygiene 

 

2. Ruang lingkup materi pokok terkait Kebersihan dan Sanitasi Alat dan 

Ruang  

Kebersihan dan Sanitasi Alat dan Ruang meliputi materi pokok berikut. 

a. Kesadahan air  

b. Pembersihan dan sanitasi peralatan dan ruang  

c. Sampah  
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3. Ruang lingkup materi pokok terkait Penyakit Akibat Kerja dan K3  

Penyakit Akibat Kerja dan K3 di Bidang Makanan terapan meliputi materi 

pokok berikut. 

a. Keselamatan dan kecelakaan kerja 

b. Pertolongan pertama pada kecelakaan kerja  

c. Kesehatan kerja  

d. Penyakit akibat kerja  

E.  Saran Cara Penggunaan Modul 

Secara umum, cara penggunaan modul pada setiap Kegiatan Pembelajaran 

disesuaikan dengan skenario setiap penyajian mata PKB. Modul ini dapat 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran guru, baik untuk moda tatap muka 

dengan model tatap muka penuh maupun model tatap muka In-On-In. Alur 

model pembelajaran secara umum dapat dilihat pada bagan berikut di bawah 

ini. 

 

 

Gambar 1. Model Alur Pembelajaran Tatap Muka 
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1.  Deskripsi Kegiatan PKB Tatap Muka Penuh  

Kegiatan pembelajaran PKB tatap muka penuh adalah kegiatan fasilitasi 

peningkatan kompetensi guru melalui model tatap muka penuh yang 

dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis dilingkungan Ditjen GTK maupun 

lembaga PKB lainnya. Kegiatan tatap muka penuh ini dilaksanakan 

secara terstruktur pada suatu waktu yang dipandu oleh fasilitator.  

Tatap muka penuh dilaksanakan menggunakan alur pembelajaran seperti 

dapat dilihat pada gambar 02 berikut di bawah ini. 

 

Gambar 2. Alur Pembelajaran Tatap Muka Penuh 
 

Kegiatan pembelajaran tatap muka pada model tatap muka penuh dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

a. Pendahuluan  

Pada kegiatan pendahuluan fasilitator memberi kesempatan kepada 

peserta pendidikan dan pelatihan untuk mempelajari:   

1) latar belakang  yang memuat  gambaran materi   

2) tujuan kegiatan pembelajaran setiap materi  

3) kompetensi atau indikator yang akan dicapai melalui modul.   

4) ruang lingkup materi kegiatan pembelajaran    

5) langkah-langkah penggunaan modul    

b. Mengkaji Materi   
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Pada kegiatan mengkaji modul profesional kompetensi keahlian 

Tata Boga kelompok kompetensi B, fasilitator memberi kesempatan 

kepada guru sebagai peserta untuk mempelajari materi yang 

diuraikan secara singkat sesuai dengan indikator pencapaian hasil 

belajar. Guru sebagai peserta dapat mempelajari materi secara 

individual maupun kelompok dan dapat mengkonfirmasi 

permasalahan kepada fasilitator. 

c. Melakukan aktivitas pembelajaran   

Kegiatan pembelajaran pada aktivitas pembelajaran ini 

menggunakan pendekatan/metode yang memfasilitasi interaksi 

langsung di kelas pelatihan, melalui metode berfikir reflektif, diskusi, 

brainstorming, simulasi, maupun studi kasus menggunakan Lembar 

Kerja yang telah disusun sesuai dengan kegiatan pada IN1. Pada 

aktivitas pembelajaran ini peserta secara aktif menggali dan 

mengolah data, menyajikan hasil kegiatan, membuat simpulan, serta 

mempersiapkan rencana pembelajaran pada on the job learning. 

Untuk scenario pembelajaran, fasilitator dapat mempertimbangkan 

untuk memberikan tugas kepada peserta/ kelompok mulai dari  

mengkaji materi, membuat rangkumannya, dan mengerjakan LK 

untuk KP yang sama  

d. Presentasi  dan  Konfirmasi  

Pada kegiatan ini peserta melakukan presentasi hasil kegiatan 

sedangkan fasilitator melakukan  konfirmasi terhadap materi dan 

dibahas bersama.  

e. Refleksi  

Pada bagian ini peserta dan penyaji mereview atau melakukan 

refleksi materi berdasarkan seluruh kegiatan pembelajaran, 

kemudian didampingi oleh panitia menginformasikan tes akhir yang 

akan dilakukan oleh seluruh peserta yang dinyatakan memenuhi 

syarat atau layak untuk mengikuti tes akhir. 
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2.  Deskripsi Kegiatan PKB Tatap Muka In-On-In  

Kegiatan PKB tatap muka dengan model In-On-In adalan kegiatan 

fasilitasi peningkatan kompetensi guru yang menggunakan tiga kegiatan 

utama, yaitu In Service Learning 1 (In-1), on the job learning (On), dan In 

Service Learning 2 (In-2). Secara umum, kegiatan pendidikan dan 

pelatihan tatap muka In-On-In dapat digambarkan sebagai berikut di 

bawah ini. 

 

Gambar 3. Alur Pembelajaran Tatap Muka Model In-On-In 
 

Kegiatan pembelajaran tatap muka pada model In-On-In dapat dijelaskan 

sebagai berikut,  

a. Pendahuluan  

Pada kegiatan pendahuluan disampaikan pada awal pelaksanaan In 

service learning.  

Fasilitator memberi kesempatan kepada peserta PKB untuk 

mempelajari: 

1) latar belakang  yang memuat  gambaran materi   
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2) tujuan kegiatan pembelajaran setiap materi  

3) kompetensi atau indikator yang akan dicapai melalui modul.   

4) ruang lingkup materi kegiatan pembelajaran    

5) langkah-langkah penggunaan modul. 

    

b. In Service Learning 1 (IN-1)  

1) Mengkaji Materi   

Pada kegiatan mengkaji materi modul profesional kompetensi 

keahlian Tata Boga kelompok kompetensi B, fasilitator memberi 

kesempatan kepada guru sebagai peserta untuk mempelajari 

materi yang diuraikan secara singkat sesuai dengan indikator 

pencapaian hasil belajar. Guru sebagai peserta dapat 

mempelajari materi secara individual maupun berkelompok dan 

dapat mengkonfirmasi permasalahan kepada fasilitator.  

2) Melakukan aktivitas pembelajaran   

Pada kegiatan ini peserta melakukan kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan rambu-rambu atau instruksi yang tertera pada 

modul dan dipandu oleh fasilitator. Kegiatan pembelajaran pada 

aktivitas pembelajaran ini akan menggunakan 

pendekatan/metode yang secara langsung berinteraksi di kelas 

pelatihan, baik itu dengan menggunakan metode berfikir reflektif, 

diskusi, brainstorming, simulasi, maupun studi kasus yang 

kesemuanya dapat melalui Lembar Kerja yang telah disusun 

sesuai dengan kegiatan pada IN1. Pada aktivitas pembelajaran 

ini peserta secara aktif menggali dan mengolah data, menyajikan 

hasil kegiatan, membuat simpulan, serta mempersiapkan 

rencana pembelajaran pada on the job learning. Untuk scenario 

pembelajaran, fasilitator dapat mempertimbangkan untuk 

memberikan tugas kepada peserta/ kelompok mulai dari  

mengkaji materi, membuat rangkumannya, dan mengerjakan LK 

untuk KP yang sama serta menyiapkan rencana pembelajaran 

pada on the job learning. 
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c. On the Job Learning (ON)  

1) Mengkaji Materi   

Pada kegiatan mengkaji materi modul profesional kompetensi 

keahlian Tata Boga kelompok kompetensi B, guru sebagai 

peserta akan mempelajari materi yang telah diuraikan pada in 

service learning 1 (IN1). Guru sebagai peserta dapat membuka 

dan mempelajari kembali materi sebagai bahan dalam 

mengerjakan tugas-tugas yang ditagihkan kepada peserta.  

2) Melakukan aktivitas pembelajaran   

Pada kegiatan ini peserta melakukan kegiatan pembelajaran di 

sekolah maupun di kelompok kerja berbasis pada rencana yang 

telah disusun pada IN1 dan sesuai dengan rambu-rambu atau 

instruksi yang tertera pada modul. Kegiatan pembelajaran pada 

aktivitas pembelajaran ini akan menggunakan 

pendekatan/metode praktik, eksperimen, sosialisasi, 

implementasi, diskusi yang secara langsung dilakukan di 

sekolah maupun kelompok kerja melalui tagihan berupa Lembar 

Kerja yang telah disusun sesuai dengan kegiatan pada ON.  

Pada aktivitas pembelajaran pada ON, peserta secara aktif 

menggali informasi, mengumpulkan dan mengolah data dengan 

melakukan pekerjaan dan menyelesaikan tagihan pada on the 

job learning.  

d. In Service Learning 2 (IN-2)  

Pada kegiatan ini peserta melakukan presentasi produk-produk 

tagihan On yang akan dibahas bersama dan di konfirmasi oleh 

fasilitator Peserta dan penyaji juga me-reviu materi berdasarkan 

seluruh kegiatan pembelajaran. 

e. Refleksi  

Pada bagian ini peserta dan penyaji mereview atau melakukan 

refleksi materi berdasarkan seluruh kegiatan pembelajaran, 

kemudian didampingi oleh panitia menginformasikan tes akhir yang 

akan dilakukan oleh seluruh peserta yang dinyatakan memenuhi 

syarat atau layak untuk mengikuti teas akhir. 

3.  Lembar Kerja  

Modul ini dilengkapi dengan lembar kerja yang nantinya akan dikerjakan 

oleh peserta, lembar kerja tersebut dapat terlihat pada tabel berikut.  
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No. Kode LK. Nama LK Keterangan 

1 LK. 1.1 
Alasan Pentingnya Higiene dan 
Sanitasi Makanan 

TM, IN1, ON 

2 LK. 1.2 
Melaksanakan Prosedur higiene dalam 
penyimpanan makanan 

TM, IN1, ON 

3 LK. 1.3 Struktur  Kapang dan fungsi komponen TM, IN1, ON 

4 LK. 1.4 
Komponen Sel dan Perkembangbiakan 
Ragi 

TM, IN1, ON 

5 LK. 1.5 
Komponen Sel dan Perkembang 
biakan Bakteri 

TM, IN1, ON 

6 LK. 1.6 
Kebutuhan Makanan  dan Kelembaban 
Mikroorganisme 

TM, IN1, ON 

7 LK. 1.7 Identifikasi Kerusakan Makanan TM, IN1, ON 

8 LK. 1.8 Jenis-Jenis Kerusakan TM, IN1, ON 

9 LK. 1.9 Pencegahan Kerusakan Makanan TM, IN1, ON 

10 LK. 1.10 
Percobaan Pengaruh Cuka Terhadap 
Keawetan Makanan 

TM, IN1, ON 

11 LK. 1.11 
Pengaruh Suhu Terhadap Keawetan 
Makanan 

TM, IN1, ON 

12 LK. 1.12 Identifikasi  Pengawet Non Pangan TM, IN1, ON 

13 LK. 1.13 Makanan Kaleng TM, IN1, ON 

14 LK. 1.14 
Penyimpanan dan Kerusakan 
makanan. 

TM, IN1, ON 

15 LK. 2.1 
Analisis sanitasi  lingkungan 
(fortopolio) 

TM, IN1, ON 

16 LK. 2.2 
Menyiapkan bahan pembersih dan 
saniter sesuai alat dan ruang Kerja 

TM, IN1, ON 

17 LK. 2.3 
Melaksanakan pembersihan peralatan 
dan ruang kerja dapur sesuai prosedur 
pembersihan dan sanitasi. 

TM, IN1, ON 

18 LK. 2.4 Analisis sanitasi  lingkungan (fortofolio) TM, IN1, ON 

19 LK. 3.1 
Identifikasi resiko bahaya dan 
penanganannya 

TM, IN1, ON 

Tabel 1. Daftar Lembar Kerja (LK) 
 



 

 K
o

m
p
e

te
n
s
i P

ro
fe

s
io

n
a

l –
 K

e
m

a
n

a
n

 P
a

n
g

a
n

 (S
a

n
ita

s
i, H

ig
ie

n
e

,d
a

n
 K

e
s
e

la
m

a
ta

n
 K

e
rja

)   |   1
3
 

 

R
e
n

c
a
n

a
 P

e
n

g
e
m

b
a
n

g
a
n

 A
k
tiv

ita
s
 B

e
la

ja
r d

a
n

 L
K

 d
a
la

m
 M

o
d

u
l 

K
P

 
IP

K
 

N
O

/N
A

M
A

 L
K

 
P

E
M

A
N

F
A

A
T

A
N

 L
K

 

T
M

 
IN

 1
 

O
N

 

1
 

M
e
n

g
a
n

a
lis

is
 P

e
n

e
ra

p
a
n

 S
a
n

ita
s
i d

a
n

 H
y
g

ie
n

e
 d

i B
id

a
n

g
 m

a
k
a
n

a
n

 

1
. 

M
e

n
je

la
s
k
a
n
 p

e
n
g

e
rtia

n
 s

a
n
ita

s
i d

a
n
 

h
ig

ie
n
e
 d

i b
id

a
n
g

 m
a
k
a
n
a
n

 
L
K

-1
.1

. 
A

la
s
a
n
 P

e
n
tin

g
n
y
a
 H

ig
ie

n
e
 d

a
n
 S

a
n
ita

s
i 

M
a
k
a
n
a
n
 

V
 

V
 

- 

2
. 

M
e

n
g

u
ra

ik
a
n
 ru

a
n
g
 lin

g
k
u
p
 s

a
n
ita

s
i 

h
y
g

ie
n
e
 d

i b
id

a
n
g
 m

a
k
a
n
a
n

 
 

 
 

 
 

3
. 

M
e

n
je

la
s
k
a
n
 tu

ju
a
n
 s

a
n
ita

s
i h

y
g

ie
n
e
 d

i 
b
id

a
n
g

 m
a
k
a
n
a
n
   

L
K

-1
.2

. 
M

e
la

k
s
a
n
a
k
a
n
 P

ro
s
e
d
u
r h

ig
ie

n
e
 d

a
la

m
 

p
e
n
y
im

p
a
n
a
n
 m

a
k
a
n
a
n
 

V
 

V
 

 

4
. 

M
e

n
je

la
s
k
a
n
 je

n
is

 m
ik

ro
o
rg

a
n
is

m
e
  

te
rk

a
it b

id
a
n
g

 m
a
k
a
n
a
n
 

 
 

 
 

 

5
. 

M
e

n
g

u
ra

ik
a
n
 s

tru
k
tu

r m
ik

ro
o
rg

a
n
is

m
e
  

te
rk

a
it b

id
a
n
g

 m
a
k
a
n
a
n
 

L
K

-1
.3

. 
S

tru
k
tu

r  K
a
p
a
n
g
 d

a
n
 fu

n
g

s
i k

o
m

p
o
n
e
n
 

V
 

V
 

 

6
. 

M
e

n
je

la
s
k
a
n
 p

e
rk

e
m

b
a
n
g

b
ia

k
k
a
n
 

m
ik

ro
o
rg

a
n
is

m
e
  te

rk
a
it b

id
a
n
g

 
m

a
k
a

n
a
n
 

L
K

-1
.4

. 
K

o
m

p
o
n
e
n
 S

e
l d

a
n
 P

e
rk

e
m

b
a
n
g

b
ia

k
a
n
 

R
a
g

i 
V

 
V

 
 

L
K

-1
.5

. 
K

o
m

p
o
n
e
n
 S

e
l d

a
n
 P

e
rk

e
m

b
a
n
g

 b
ia

k
a
n
 

B
a
k
te

ri 
V

 
V

 
 

L
K

-1
.6

. 
K

e
b
u
tu

h
a
n
 M

a
k
a
n
a
n
  d

a
n
 K

e
le

m
b
a
b
a
n
 

M
ik

ro
o
rg

a
n
is

m
e
 

V
 

V
 

 

7
. 

M
e

n
je

la
s
k
a
n
 je

n
is

-je
n
is

 re
s
ik

o
 h

y
g

ie
n
e
 

te
rk

a
it k

e
ru

s
a
k
a
n
 m

a
k
a
n
a
n

 
 

 
 

 
 

8
. 

M
e

n
je

la
s
k
a
n
 p

e
rb

e
d

a
a
n
 m

a
k
a
n
a
n
 s

e
h
a
t 

d
a
n
 m

a
k
a

n
a
n
 ru

s
a
k
  

 
 

 
 

 

9
. 

M
e

n
e
n
tu

k
a
n
 ta

n
d
a

-ta
n
d
a
 k

e
ru

s
a
k
a
n
 

p
a
d
a
 b

a
h
a
n
 m

a
k
a
n
a

n
 

L
K

-1
.7

. 
Id

e
n
tifik

a
s
i K

e
ru

s
a
k
a
n
 M

a
k
a
n
a
n
 

V
 

V
 

V
 

1
0
. 

M
e

n
g

a
n
a

lis
is

 je
n
is

 k
e
ru

s
a
k
a
n
 m

a
k
a
n
a
n
 

L
K

-1
.8

. 
J
e
n
is

-J
e
n
is

 K
e
ru

s
a
k
a
n
 

V
 

V
 

 

1
1
. 

M
e

n
e
n
tu

k
a
n
 fa

k
to

r p
e
n
y
e

b
a
b
 k

e
ru

s
a
k
a
n
 

m
a
k
a

n
a
n
 

 
 

 
 

 



1
4
   |   K

o
m

p
e

te
n

s
i P

ro
fe

s
io

n
a

l –
 K

e
m

a
n

a
n
 P

a
n

g
a

n
 (S

a
n

ita
s
i, H

ig
ie

n
e

,d
a

n
 K

e
s
e
la

m
a

ta
n
 K

e
rja

) 

 

K
P

 
IP

K
 

N
O

/N
A

M
A

 L
K

 
P

E
M

A
N

F
A

A
T

A
N

 L
K

 

T
M

 
IN

 1
 

O
N

 

 
1
2
. 

M
e

n
g

e
v
a
lu

a
s
i m

a
s
a
la

h
 k

e
ru

s
a
k
a
n
 

m
a
k
a

n
a
n
 

L
K

-1
.9

. 
P

e
n
c
e
g

a
h
a
n
 K

e
ru

s
a
k
a
n
 M

a
k
a
n
a
n

 
V

 
V

 
 

L
K

-1
.1

0
. 

P
e
rc

o
b
a
a
n
 P

e
n
g

a
ru

h
 C

u
k
a
 T

e
rh

a
d
a
p
 

K
e
a
w

e
ta

n
 M

a
k
a
n
a
n
 

V
 

V
 

 

L
K

-1
.1

1
. 

P
e
n
g

a
ru

h
 S

u
h
u
 T

e
rh

a
d
a
p
 K

e
a
w

e
ta

n
 

M
a
k
a
n
a
n
 

V
 

V
 

 

L
K

-1
.1

2
. 

Id
e
n
tifik

a
s
i  P

e
n
g

a
w

e
t N

o
n
 P

a
n
g

a
n
. 

V
 

V
 

 

L
K

-1
.1

3
. 

P
e
n
y
im

p
a
n
a
n
 d

a
n
 K

e
ru

s
a
k
a
n
 m

a
k
a
n
a
n
 

V
 

V
 

V
 

 
1
3
. 

M
e

n
je

la
s
k
a
n
 je

n
is

-je
n
is

 k
e

ra
c
u
n

a
n
 

m
a
k
a

n
a
n
 

 
 

 
 

 

 
1
4
. 

M
e

n
e
n
tu

k
a
n
 g

e
ja

la
 k

e
ra

c
u
n
a
n
 m

a
k
a
n
a
n
 

 
 

 
 

 

 
1
5
. 

M
e

n
g

a
n
a

lis
is

 c
a
ra

 m
e
n
c
e
g

a
h
 

k
e
ra

c
u
n
a
n
 m

a
k
a
n
a
n
 

 
 

 
 

 

 
1
6
. 

M
e

n
g

e
v
a
lu

a
s
i p

e
n
y
e

b
a
b
 k

e
ra

c
u
n
a
n
 

m
a
k
a

n
a
n
 

L
K

-1
.1

4
. 

M
a
k
a
n
a
n
 K

a
le

n
g
 

V
 

V
 

- 

 
1
7
. 

M
e

n
je

la
s
k
a
n
 p

e
rs

o
n
a
l h

y
g

ie
n
e
 

 
 

 
 

 

 
1
8
. 

M
e

n
je

la
s
k
a
n
 tu

ju
a
n
 p

e
rs

o
n
a
l h

y
g

ie
n
e

 
 

 
 

 
 

 
1
9
. 

M
e

n
e
n
tu

k
a
n
 p

ro
s
e
d
u
r p

e
rs

o
n
a

l h
y
g

ie
n
e
 

 
 

 
 

 

2
 

M
e
m

b
e
rs

ih
k
a
n

 d
a
n

 M
e
n

s
a

n
ita

s
i A

la
t d

a
n

 R
u

a
n

g
 K

e
rja

 

1
. 

M
e
n
je

la
s
k
a
n
 p

e
n
g

e
rtia

n
 k

e
s
a
d
a
h
a
n
 a

ir  
 

 
 

 
 

2
. 

M
e
n
je

la
s
k
a
n
 je

n
is

-je
n
is

 k
e
s
a
d
a
h
a
n
 a

ir 
 

 
 

 
 

3
. 

M
e
n
e
n
tu

k
a
n
 p

ro
s
e
d
u

r p
e
n
g

u
ra

n
g

a
n
 

k
e
s
a
d
a
h
a
n
 a

ir  
 

 
 

 
 

4
. 

M
e
n
je

la
s
k
a
n
 p

e
m

b
e
rs

ih
a
n

 d
a
n
 s

a
n
ita

s
i 

p
e
ra

la
ta

n
 d

a
n
 ru

a
n
g
  

 
 

 
 

 

5
. 

M
e
n
je

la
s
k
a
n
 tu

ju
a
n
 p

e
m

b
e
rs

ih
a
n
 d

a
n
 

s
a
n
ita

i p
e
ra

la
ta

n
 ru

a
n
g
 k

e
rja

  
 

 
 

 
 

6
. 

M
e
n
e
n
tu

k
a
n
 p

e
ra

la
ta

n
 p

e
m

b
e
rs

ih
a
n
  

 
 

 
 

 

L
K

-2
.1

. 
A

n
a
lis

is
 s

a
n
ita

s
i  lin

g
k
u
n
g

a
n
 

V
 

V
 

V
 



 

 K
o

m
p
e

te
n
s
i P

ro
fe

s
io

n
a

l –
 K

e
m

a
n

a
n

 P
a

n
g

a
n

 (S
a

n
ita

s
i, H

ig
ie

n
e

,d
a

n
 K

e
s
e

la
m

a
ta

n
 K

e
rja

)   |   1
5
 

 

K
P

 
IP

K
 

N
O

/N
A

M
A

 L
K

 
P

E
M

A
N

F
A

A
T

A
N

 L
K

 

T
M

 
IN

 1
 

O
N

 

7
. 

P
ro

s
e
d
u
r p

e
m

b
e
rs

ih
a
n

 d
a
n
 s

a
n
ita

s
i 

p
e
ra

la
ta

n
 d

a
n
 ru

a
n
g
  

L
K

-2
.1

b
. 

m
e
n
g

e
lo

m
p
o
k
k
a
n
 b

a
h
a
n
 p

e
m

b
e
rs

ih
 d

a
n
 

s
a
n
ite

r, fu
n
g
s
i d

a
n
 c

o
n
to

h
n
y
a

 (n
o
n
 

ta
g

ih
a
n
) 

V
 

V
 

V
 

L
K

-2
.2

. 
M

e
n

y
ia

p
k
a
n
 b

a
h
a
n
 p

e
m

b
e
rs

ih
 d

a
n
 s

a
n
ite

r 
s
e
s
u
a
i a

la
t d

a
n
 ru

a
n
g
 K

e
rja

 
V

 
V

 
- 

L
K

-2
.3

. 
M

e
la

k
s
a
n
a
k
a
n
 p

e
m

b
e
rs

ih
a
n
 p

e
ra

la
ta

n
 d

a
n
 

ru
a
n
g

 k
e
rja

 d
a
p
u
r s

e
s
u
a
i p

ro
s
e
d
u
r 

p
e
m

b
e
rs

ih
a
n
 d

a
n
 s

a
n
ita

s
i. 

V
 

V
 

- 

8
. 

M
e
n
je

la
s
k
a
n
 s

a
m

p
a
h
  

 
 

 
 

 

9
. 

M
e
n
e
n
tu

k
a
n
 te

k
n
ik

 p
e
n
a
n
g

a
n
a
n
 s

a
m

p
a
h
  

 
 

 
 

 

1
0
. M

e
n
e
n
tu

k
a
n
 p

ro
s
e
d
u

r p
e
n
a
n
g

a
n
a
n
 

s
a
m

p
a
h
  

 
 

 
 

 

1
1
. M

e
n
g

a
n
a
lis

is
 m

a
s
a
la

h
 y

a
n
g

 d
ia

k
ib

a
tk

a
n
 

o
le

h
 s

a
m

p
a
h
  

L
K

 2
.4

 
P

e
m

ila
h
a
n
 s

a
m

p
a
h
. 

V
 

V
 

V
 

 
 

 
 

 
 

3
 

M
e
n

g
a
n

a
lis

is
 P

e
n

y
a
k
it A

k
ib

a
t K

e
rja

 d
a
n

 K
3
  

1
. 

M
e
n
je

la
s
k
a
n
 k

e
s
e
la

m
a

ta
n
 d

a
n
 

k
e
c
e
la

k
a
a
n
 k

e
rja

 
 

 
 

 
 

2
. 

M
e
n
je

la
s
k
a
n
 k

e
c
e
la

k
a
a
n
 k

e
rja

  
L
K

-3
.1

. 
Id

e
n
tifik

a
s
i re

s
ik

o
 b

a
h
a
y
a
 d

a
n
 

p
e
n
a
g

a
n
a
n
n
y
a
 

V
 

V
 

V
 

 
3
. 

M
e
n
e
n
tu

k
a
n
 je

n
is

 k
e
c
e
la

k
a

a
n
 k

e
rja

  
 

 
 

 
 

 
4
. 

M
e
n
je

la
s
k
a
n
 fa

k
to

r p
e
n
y
e

b
a
b
 

k
e
c
e
la

k
a
a
n
 k

e
rja

 
 

 
 

 
 

 
5
. 

M
e
n
je

la
s
k
a
n
 c

a
ra

 p
e

n
c
e
g

a
h
a
n
 

k
e
c
e
la

k
a
a
n
 k

e
rja

 
 

 
 

 
 

 
6
. 

M
e
n
g

h
itu

n
g

 k
e
ru

g
ia

n
 a

s
p
e
k
 e

k
o
n
o
m

i jik
a
 

te
rja

d
i k

e
c
e
la

k
a
a
n
 k

e
rja

. 
 

 
 

 
 



1
6
   |   K

o
m

p
e

te
n

s
i P

ro
fe

s
io

n
a

l –
 K

e
m

a
n

a
n
 P

a
n

g
a

n
 (S

a
n

ita
s
i, H

ig
ie

n
e

,d
a

n
 K

e
s
e
la

m
a

ta
n
 K

e
rja

) 

 

K
P

 
IP

K
 

N
O

/N
A

M
A

 L
K

 
P

E
M

A
N

F
A

A
T

A
N

 L
K

 

T
M

 
IN

 1
 

O
N

 

 
7
. 

M
e
n
g

h
itu

n
g

 k
e
ru

g
ia

n
 a

s
p
e
k
 n

o
n

-
e
k
o

n
o
m

i jik
a
 te

rja
d
i k

e
c
e
la

k
a

a
n

 k
e
rja

. 
 

 
 

 
 

 
8
. 

M
e
n
g

a
n
a
lis

is
 p

e
n
y
e
b
a
b
 k

e
c
e
la

k
a
a
n
 

k
e
rja

  
 

 
 

 
 

 
9
. 

M
e
n
je

la
s
k
a
n
 p

e
n
g

e
rtia

n
 p

e
rto

lo
n
g

a
n
 

p
e
rta

m
a
 p

a
d
a
 k

e
c
e
la

k
a
a
n

 k
e
rja

  
 

 
 

 
 

 
1
0
. 

M
e
n
je

la
s
k
a
n
 tu

ju
a
n
 p

e
rto

lo
n
g

a
n
 p

e
rta

m
a
 

p
a
d
a
 k

e
c
e
la

k
a
a
n
 k

e
rja

 
 

 
 

 
 

 
1
1
. 

M
e
n
e
n
tu

k
a
n
 p

ro
s
e
d
u

r p
e
rto

lo
n
g

a
n
 

p
e
rta

m
a
 p

a
d
a
 k

e
c
e
la

k
a
a
n

 k
e
rja

  
 

 
 

 
 

 
1
2
. 

M
e
n
je

la
s
k
a
n
 k

e
s
e
h
a
ta

n
 k

e
rja

  
 

 
 

 
 

 
1
3
. 

M
e
n
g

id
e
n
tifik

a
s
i  je

n
is

 k
e
s
e

h
a
ta

n
 k

e
rja

 
 

 
 

 
 

 
1
4
. 

M
e
n
e
n
tu

k
a
n
 ru

a
n
g
 lin

g
k
u
p
 k

e
s
e
h
a
ta

n
 

k
e
rja

 
 

 
 

 
 

 
1
5
. 

M
e
n
g

a
n
a
lis

is
 m

a
s
a
la

h
 a

k
ib

a
t tid

a
k
 

m
e
n
ja

g
a
 k

e
s
e
h
a
ta

n
 k

e
rja

    
 

 
 

 
 

 
1
6
. 

M
e
n
je

la
s
k
a
n
 p

e
n
y
a
k
it a

k
ib

a
t k

e
rja

  
 

 
 

 
 

 
1
7
. 

M
e
n
e
n
tu

k
a
n
 ru

a
n
g
 lin

g
k
u
p
 p

e
n
y
a
k
it 

a
k
ib

a
t k

e
rja

  
 

 
 

 
 

 
1
8
. 

M
e
n
e
n
tu

k
a
n
 je

n
is

 p
e
n
y
a
k
it a

k
ib

a
t k

e
rja

   
 

 
 

 
 

 
1
9
. 

M
e
n
e
n
tu

k
a
n
  fa

k
to

r p
e
n
y
e
b
a
b
 p

e
n
y
a
k
it 

a
k
ib

a
t k

e
rja

  
 

 
 

 
 

 
2
0
. 

M
e
n
g

a
n
a
lis

is
 p

e
n
c
e
g

a
h
a
n
 p

e
n
y
a
k
it 

a
k
ib

a
t k

e
rja

 
 

 
 

 
 

K
e
te

ra
n
g

a
n
. 

T
M

        : D
ig

u
n
a
k
a
n
 p

a
d
a
 T

a
ta

p
 M

u
k
a
 P

e
n
u
h
 

IN
1
       : D

ig
u
n

a
k
a
n
 p

a
d

a
 In

 s
e
rv

ic
e

 le
a
rn

in
g

 1
 

O
N

        : D
ig

u
n
a
k
a
n
 p

a
d

a
 o

n
 th

e
 jo

b
 le

a
rn

in
g

 



 
 
 

Kompetensi Profesional – Kemanan Pangan (Sanitasi, Higiene, dan Keselamatan Kerja)   |   17 

 

Kegiatan Pembelajaran 1. Sanitasi dan Hygiene 

A.  Tujuan 

Setelah mempelajarai materi pada kegiatan belajar 1 tentang menganalisis 

penerapan  sanitasi dan hygiene ini, peserta PKB diharapkan mampu, 

1. Menjelaskan konsep sanitasi dan higiene di bidang makanan 

2. Menjelaskan konsep mikroorganisme  terkait bidang makanan 

3. Mengevaluasi resiko hygiene terkait kerusakan makanan 

4. Mengevaluasi resiko hygiene terkait keracunan makanan  

5. Menentukan prosedur personal hygiene sesuai mata pelajaran yang 

diampu dengan tepat dan mandiri. 

B.  Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menjelaskan pengertian sanitasi dan higiene di bidang makanan 

2. Menguraikan ruang lingkup sanitasi hygiene di bidang makanan 

3. Menjelaskan tujuan sanitasi hygiene di bidang makanan   

4. Menjelaskan jenis mikroorganisme  terkait bidang makanan 

5. Menguraikan struktur mikroorganisme  terkait bidang makanan 

6. Menjelaskan perkembangbiakkan mikroorganisme  terkait bidang 

makanan 

7. Menjelaskan jenis-jenis resiko hygiene terkait kerusakan makanan 

8. Menjelaskan perbedaan makanan sehat dan makanan rusak  

9. Menentukan tanda-tanda kerusakan pada bahan makanan 

10. Menganalisis jenis kerusakan makanan 

11. Menentukan faktor penyebab kerusakan makanan 

12. Mengevaluasi masalah kerusakan makanan  

13. Menjelaskan jenis-jenis keracunan makanan 

14. Menentukan gejala keracunan makanan 

15. Menganalisis cara mencegah keracunan makanan 

16. Mengevaluasi penyebab keracunan makanan 

17. Menjelaskan personal hygiene 

18. Menjelaskan tujuan personal hygiene 

19. Menentukan prosedur personal hygiene 
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C.  Uraian Materi 

Salah satu sisi penting dari ketahanan pangan selain kenikmatan dari produk 

pangan maka para konsumen juga masih tetap menghendaki adanya aspek 

keamanan dan kesehatan.  

Menurut undang undang no 18 tahun 2012 tentang pangan, disebutkan bahwa 

penyelenggaraan pangan bertujuan untuk : 

1. Meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri,  

2. Menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan 

keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat, 

3. Mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan 

harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  

4. Mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, 

terutama masyarakat rawan pangan dan gizi,  

5. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar 

dalam negeri dan luar negeri,  

6. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan 

yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat. 

 

Agar kesehatan dan keamanan pangan dapat terjaga dengan baik, maka 

Referensi dan Pedoman produksi pangan halal ini harus disahkan dan 

dikeluarkan oleh dan berkonsultasi dengan lembaga formal seperti LPPOM-

MUI. 

Tujuan mengonsumsi bahan pangan: 

1. Menjaga badan menjadi tetap sehat 

2. Berkembangnya tingkat ekonomi dan ilmu pengetahuan dan teknologi 

tujuan konsumsi bahan pangan berkembang pula.  

3. Bersifat pada pemenuhan kenikmatan atau pemuasan indera-indera  

4. Memperoleh nilai sosial tertentu (seperti: dinilai lebih maju, lebih 

bergengsi, lebih alami/natural, dan lain-lain). 

 

Perkembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan sistem nilai, 

banyak mengubah konsep-konsep manusia dalam menyediakan dan 

mengonsumsi makanan, sehingga muncullah berbagai usaha catering dan 

makanan cepat saji (fastfoods), serta produksi makanan yang diberikan 

pengawet muncul berbagai produk siap saji (instant).  
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Dampak lain yang bersifat negatif juga ikut serta bermunculan. Seperti 

Keracunan makanan, Terjangkitnya penyakit: anthrax (karena mengkonsumsi 

daging yang terkontaminasi oleh bakteri anthrax, Bacillus anthraxis), penyakit 

sapi gila (mad cow disesase). Organisasi kesehatan sedunia (WHO), setiap 

tahunnya menerima ratusan ribu laporan dari berbagai penjuru dunia tentang 

kasus penyakit karena makanan. WHO memperkirakan bahwa yang 

dilaporkan tersebut hanyalah sebagian kecil saja. Diperkirakan: di negara 

maju kasus yang dilaporkan hanyalah 10% dari kejadian sesungguhnya, 

sedangkan pada negara berkembang, diperkirakan hanya 1% yang dilaporkan. 

(sumber: F.G. Winarno). 

Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok (basic need) manusia yang 

tidak bisa ditunda lagi dan kebutuhannya setiap saat, sehingga memerlukan 

pengelolaan yang baik agar dapat lebih bermanfaat terhadap tubuhnya. 

Makanan yang dikonsumsi hendaknya memenuhi kriteria bahwa makanan 

tersebut layak untuk dimakan dan tidak menimbulkan penyakit, diantaranya : 

1. Berada dalam derajat kematangan yang dikehendaki  

2. Bebas dari pencemaran di setiap tahap produksi dan penanganan 

selanjutnya. 

3. Bebas dari perubahan fisik, kimia yang tidak dikehendaki, sebagai akibat 

dari pengaruh enzym, aktifitas mikroba, hewan pengerat, serangga, 

parasit dan kerusakan-kerusakan karena tekanan, pemasakan dan 

pengeringan. 

4. Bebas dari mikroorganisme dan parasit yang menimbulkan penyakit yang 

dihantarkan oleh makanan (food borne illness). 

Di dalam pengolahan pangan ada tahap-tahap yang dianggap sangat penting 

yang menentukan keamanan produk pangan yang dihasilkan. Tahap-tahap ini 

disebut tahap pengolahan kritis. Tahap ini disebut tahap kritis karena jika tidak 

dilakukan dengan benar, produk pangan tidak dapat terjamin keamanannya. 

Dengan perkataan lain, tahap kritis adalah tahap pengolahan yang dapat 

menurunkan bahaya sampai dengan batas aman. 

 

TAHAP-TAHAP APA YANG DIANGGAP KRITIS? 

1. Pemilihan Bahan Mentah 

a. Memilih bahan mentah tidak mengandung bahaya bagi 

kesehatan manusia, baik bahaya fisik, kimia maupun biologis. 

b. Memilih BTP yang diizinkan penggunaanya untuk pangan 
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2. Formulasi Khusus 

a. Menggunakan BTP dengan takaran tidak melebihi takaran 

maksimum yang diperbolehkan. 

b. Mengatur pH asam yang sesuai untuk menekan pertumbuhan bakteri, 

misalnya pada produk saus. 

c. Mengatur kadar gula tinggi untuk menekan pertumbuhan mikroba, 

misalnya pada produk sirup. 

3. Proses Pengolahan 

a. Pemanasan dengan suhu dan waktu yang tepat, misalnya pada 

proses pasteurisasi atau sterilisasi untuk memusnahkan bakteri 

pembusuk atau patogen. 

b. Mempertahankan suhu penyimpanan dingin dengan tepat untuk 

menjaga agar tidak terjadi pertumbuhan mikroba. 

c. Mempertahankan suhu penyimpanan hangat (sekitar 65 oC) untuk 

menjaga agar mikroba tidak tumbuh 

 

Sebelum kita memperdalam materi dari kegiatan pembelajaran 1, pecahkan 

kasus dapur sebuah restoran yang ada digambar berikut ini: 

 

Gambar 4. Dapur Sebuah Restoran 

Sumber : PLH kejuruan PPPPTK Bispar 

 

Pada saat Anda melakukan pengamatan apakah terbersit pertanyaan-

pertanyaan berikut ?! 
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1. Apa yang ada di benak Anda dan bagaimana pendapat Anda melihat 

dapur sebuah restoran seperti pada gambar diatas?   

2. Seberapa penting kebersihan pada area pengolahan makanan dan 

bagaimana menurut pendapat Anda?  Mengapa Anda berpendapat 

demikian? 

3. Coba diskusikan dalam kelompok langkah-langkah apa yang harus 

dilakukan oleh pengusaha restoran tersebut untuk memperbaikinya! 

4. Nilai karakter dan kemampuan apa yang harus dikembangkan dalam 

kasus tersebut. 

 
Setelah mempelajari dan menganalisa kasus tersebut, apakah muncul 

pertanyaan-pertanyaan berikut?!  

1. Mengapa higiene makanan sangat penting?  

2. Apa yang dimaksud dengan higiene makanan? 

 
Atau apakah muncul pertanyaan lain ?  Untuk menjawab berbagai pertanyaan 

yang muncul terkait higiene dan sanitasi makanan, dan Untuk memperluas 

wawasan Anda dan menjawab pertanyaan, ikuti uraian berikut ! 

 

 

1.  Konsep sanitasi dan higiene di bidang makanan 

a. Pengertian sanitasi dan higiene di bidang makanan 

Anda telah menganalisa kasus tersebut diatas!,  berdasarkan kasus 

tersebut terlihat betapa besarnya peran higiene dan sanitasi di 

bidang makanan.  Penerapan  higiene dan sanitasi makanan menjadi 

sangat penting antara lain disebabkan oleh: 

1) Persaingan yang semakin ketat antar industri makanan, dengan 

semakin banyaknya industry di bidang makanan. 

2) Tuntutan konsumen terhadap kebersihan, keamanan dan rasa 

makanan yang dibeli serta kenyamanan lingkungan serta 

kecepatan pelayanan makanan yang disajikan. 
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Namun penerapan hygiene dan sanitasi makanan saat ini masih 

menemui beberapa kendala antara lain:  

1) Higiene dan sanitasi makanan masih dianggap sebatas ilmu, 

belum diterapkan secara menyeluruh.  Bahkan ada yang 

mengaanggap sepele penerapan higiene dan sanitasi makanan. 

2) Masih ada sebagian pengusaha kurang menyadari atau  kurang 

peduli terhadap higiene dan sanitasi makanan terhadap  kualitas 

produk makanan yang diproduksinya. 

 

Agar pemahaman terhadap materi lebih dalam, Anda diminta untuk 

mengerjakan Lembar Kerja 1.1. Alasan Pentingnya Higiene dan 

Sanitasi Makanan, penjelasan LK dapat dilihat pada Aktivitas 

Pembelajaran. 

Pengertian Higiene dan sanitasi merupakan suatu tindakan atau 

upaya untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan melalui 

pemeliharaan dini setiap individu dan faktor lingkungan yang 

mempengaruhinya, agar individu terhindar dari ancaman kuman 

penyebab penyakit (Depkes RI, 1994). Namun penerapan hygiene 

dan sanitasi makanan saat ini masih menemui beberapa kendala 

antara lain:  

1) Higiene dan sanitasi makanan masih dianggap sebatas ilmu, 

belum diterapkan secara menyeluruh.  Bahkan ada yang 

mengaanggap sepele penerapan higiene dan sanitasi makanan. 

2) Masih ada sebagian pengusaha kurang menyadari atau  kurang 

peduli terhadap higiene dan sanitasi makanan terhadap  kualitas 

produk makanan yang diproduksinya. 

 

Hygiene 

Menurut Streeth, J.A. and Southgate,H.A, 1986, “hygiene” berasal 

dari nama seorang Dewi Yunani (Greek) yaitu Dewi Hygea (Dewi 

pencegah penyakit). Kata “hygiene” dapat diuraikan menjadi 

beberapa arti,  sebagai berikut: 

1) Ilmu untuk membentuk dan menjaga kesehatan (Streeth, J.A. 

and Southgate,H.A, 1986).  
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2) Ilmu yang mengajarkan cara-cara untuk mempertahankan 

kesehatan jasmani, rohani dan social untuk mencapai tingkat 

kesejahteraan yang lebih tinggi. 

3) Suatu pencegahan penyakit yang menitikberatkan pada usaha 

kesehatan perseorangan atau manusia beserta lingkungan 

tempat orang tersebut berada. 

4) Keadaan dimana seseorang, makanan, tempat kerja atau 

peralatan aman (sehat) dan bebas pencemaran yang 

diakibatkan oleh bakteri, serangga, atau binatang lainnya. 

5) Menurut Depkes RI (2004) higiene adalah upaya kesehatan 

dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan individu, 

misalnya mencuci tangan untuk kebersihan tangan, mencuci 

piring untuk melindungi kebersihan piring, membuang bagian 

makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan makanan 

secara keseluruhan. Sedang dalam Depkes RI (1994) lebih 

kepada upaya penyehatan diri. 

6) Menurut Brownell, hygine adalah bagaimana caranya orang 

memelihara dan melindungi kesehatan. 

 

Sanitasi 

Sanitasi berasal dari bahasa Latin, dari kata “sanitas”, yg berarti 

sehat. Dalam pengertian selanjutnya dalam industri pengolahan 

makanan, sanitasi adalah menciptakan/ meng-kreasi dan 

mempertahankan kondisi yang sehat dan higienis (Marriott, 1985: 2). 

Beberapa pakar memberi pengertian sanitasi sebagai berkut : 

1) Upaya untuk menciptakan kondisi bersih dan sehat.  

2) Serangkaian usaha yang mendukung penyelenggaraan higiene 

lingkungan. 

3) Suatu usaha pencegahan penyakit yang menitikberatkan 

kegiatannya kepada usaha-usaha kesehatan lingkungan hidup 

manusia. 

4) Suatu ilmu yang diaplikasikan  dalam mengolah makanan agar 

menghasilkan makanan yang higienis, terjaga dari kontaminasi 

mikroorganisme penyebab keracunan makanan dan pembusuk 

makanan (Marriot, N.G. 1985). 
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Sanitasi pada dasarnya mencakup praktik aseptis di dalam persiapan 

bahan mentah, peralatan yang digunakan, proses pengolahan 

hingga pengemasan produk, menjaga kebersihan pabrik dan 

lingkungannya serta kesehatan para pekerja. UU RI no 18 tahun 

2012  tentang Pangan, pasal 1, butir 9, sanitasi pangan adalah upaya 

pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang 

biaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan, 

minuman, peralatan, dan bangunan yang dapat merusak pangan dan 

membahayakan manusia. Praktik sanitasi dalam industri pengolahan 

pangan hampir tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan pembersihan. 

Pembersihan (cleaning) merupakan proses menghilang-kan kotoran 

yang ada di suatu obyek. Kotoran sendiri dapat diartikan sebagai 

sesuatu yang tidak pada tempat-nya (matter out of place) (Troller, 

1983: 81). 

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan sanitasi adalah suatu usaha pencegahan 

penyakit yang menitikberatkan kegiatannya kepada usaha-usaha 

kesehatan lingkungan hidup manusia. Sedangkan hygiene adalah 

bagaimana cara orang memelihara dan juga melindungi diri agar 

tetap sehat. Pernyataan senada dikemukakan Departemen 

Kesehatan (2004) bahwa higiene dan sanitasi tidak dapat dipisahkan 

satu dengan yang lain karena erat kaitannya, misalnya higiene sudah 

diterapkan dengan  mau mencuci tangan, tetapi factor sanitasinya 

tidak mendukung (tidak tersedia air bersih), maka mencuci tangan 

menjadi tidak sempurna. Knight, John B dan Kotschevar (2000) 

berpendapat bahwa sanitasi dan keselamatan dalam operasional 

pelayanan makanan adalah tanggung jawab bagi setiap orang yang 

bekerja dalam bidang tersebut. 

 

Peralatan Pembersihan dan Sanitasi 

Beberapa jenis peralatan pembersihan dan sanitasi yang sering 

digunakan: 

1) Selang Air 

2) Sikat dan Sapu 
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3) Pengerik (Scraper) dan Karet Busa   

4) Pompa Air Bertekanan Tinggi 

5) Unit Penyemprot Bertekanan Rendah, Bersuhu Tinggi 

6) Unit Air Panas Bertekanan Tinggi  

7) Air Panas Pencuci 

 

b. Ruang lingkup sanitasi hygiene di bidang makanan 

Ruang lingkup higiene dan sanitasi bidang makanan dikelompokkan 

atas: 

1) Higiene Usaha Makanan 

a) Higiene Makanan (food hygiene): membahas tentang  cara 

penanganan bahan makanan dari mentah sampai makanan 

siap santap, penanganan penyimpanan bahan makanan 

guna mencegah terjadinya resiko higiene makanan yaitu 

kerusakan dan keracunan makanan.  

b) Higiene dapur  (kitchen hygiene):  membahas  dengan 

persyaratan bangunan  dapur (termasuk diantaranya lantai, 

dinding dan atap), dan persyaratan bangunan untuk 

mencegah masuknya binatang pengerat, serangga, dan 

kecoa di area dapur. 

c) Higiene pribadi/perorangan  (personal hygiene): membahas 

tentang  cara menjaga kebersihan diri dan persyaratan 

performansi  seorang pengolah dan pelayan makanan. 

2) Sanitasi Makanan 

a) Sanitasi Peralatan  

 Cara memilih bahan pembersih dan bahan saniter, 

pemilihan alat pembersih, dan teknik  pembersihan 

peralatan. 

b) Sanitasi ruang dan perabot  

 Cara menyiapkan bahan pembersih dan bahan saniter, 

teknik  pembersihan dan pensanitasian  ruang dan perabot 

serta jadwal pembersihan. 

c) Penanganan limbah 

 Cara penanganan limbah di area dapur dan lingkungannya 
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c. Tujuan sanitasi hygiene di bidang makanan   

Menurut Prabu (2008) sanitasi makanan bertujuan untuk menjamin 

keamanan dan kemurnian makanan, mencegah konsumen dari 

penyakit, mencegah penjualan makanan yang akan merugikan 

pembeli, mengurangi kerusakan/pemborosan makanan. Higiene dan 

sanitasi makanan bertujuan untuk mengendalikan faktor makanan, 

tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat 

menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan lainnya. 

d. Prosedur hygiene dan sanitasi makanan 

Uraian berikut merupakan peraturan dasar higiene dan sanitasi 

di bidang makanan, meliputi: 

a) Peraturan higiene  untuk penyimpanan makanan dingin 

1) Dinginkan makanan dalam jumlah kecil sebelum 

disimpan dalam refrigerator. Makanan yang masih 

panas tidak diperbolehkan disimpan langsung dalam 

refrigerator  karena  : 

(a) Proses pendinginan jadi lebih lama, sehingga 

makanan berada pada kondisi danger zone  

(b) Meningkatkan suhu dalam refrigerator sehingga 

seluruh makanan dalam refrigerator berada pada 

kondisi danger zone 

(c) Dapat menyebabkan terjadinya peristiwa 

kondensasi pada makanan lain 

2) Bungkus atau kemas makanan yang akan disimpan 

dengan rapat, karena : 

(a) Mencegah makanan menjadi kering 

(b) Mencegah makanan dari kontaminasi dan 

kehilangan flavour 

(c) Melindungi makanan lain dari kontaminasi dan 

menyerap flavour 

3) Simpan bahan makanan yang telah dimasak dan 

makanan mentah dalam refrigerator terpisah.  Jika 
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tidak memungkinkan letakkan makanan yang sudah 

masak dirak bagian atas 

4) Beri label tanggal masuk makanan untuk rotasi 

makanan 

5) Periksa temperatur refrigerator secara kontinyu setiap 

hari 

6) Simpan makanan pada rak dan hindarkan dari bagian 

lantai dan dinding refrigerator 

7) Periksa makanan dari adanya kapang, dan periksa  

dinding dan lantai refrigerator 

8) Bersihkan refrigertor secara teratur 

 

b) Peraturan higiene untuk penyimpanan makanan beku 

1) Jangan membekukan makanan dalam keadaan panas, 

karena  : 

(a) Proses pendinginan jadi lebih lama, sehingga 

makanan berada pada kondisi danger zone  

(b) Meningkatkan suhu dalam freezer sehingga 

seluruh makanan berada pada kondisi danger zone 

(c) Dapat menyebabkan terjadinya peristiwa 

kondensasi pada makanan lain 

2) Bungkus atau kemas makanan yang akan disimpan 

dengan rapat, karena : 

(a) Mencegah makanan menjadi kering 

(b) Mencegah makanan dari kontaminasi dan 

kehilangan flavour 

(c) Melindungi makanan lain dari kontaminasi dan 

menyerap flavour 

3) Jangan membekukan ulang makanan yang beku yang 

sudah dicairkan 
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4) Isi freezer jangan terlalu penuh, karena  

memperpanjang waktu yang diperlukan untuk proses 

pembekuan 

5) Jangan menyimpan daging untuk waktu yang lama 

6) Beri label tanggal masuk makanan untuk rotasi 

makanan 

 

Agar pemahaman terhadap materi lebih dalam, Anda diminta 

untuk mengerjakan Lembar Kerja 1.2.  Melaksanakan Prosedur 

higiene dalam penyimpanan makanan, penjelasan LK dapat 

dilihat pada Aktivitas Pembelajaran. 

 

 

 
c) Peraturan higene untuk penyimpanan makanan kering 

1) Simpan makanan kaleng dan makanan kering dalam 

ruang dingin, kering dan gelap 

2) Periksa label kemasan, tanggal penggunaan pada saat 

membeli dan kondisi saat disimpan 

3) Jangan menyimpan cadangan bahan makanan  (stock) 

terlalu banyak 

4) Jangan menyimpan bahan makanan kaleng yang 

sudah terbuka (sebagian digunakan) dalam ruang 

penyimpanan kering 

5) Pindahkan sisa bahan  makanan dalam kemasan ke 

wadah yang terbuat dari gelas atau plastik dan simpan 

dalam refrigerator 

Lembar Kerja 1.2   
Melaksanakan prosedur higiene dalam penyimpanan 
makanan  

 
1. Diskusikan dalam kelompok! 
2. Buatlah laporan hasil pelaksanaan 



 
 
 

Kompetensi Profesional – Kemanan Pangan (Sanitasi, Higiene, dan Keselamatan Kerja)   |   29 

 

d) Peraturan higiene untuk pemansan ulang 

1) Panaskan makanan pada suhu 75 oC sesingkat 

mungkin  dan dalam jumlah  sedikit 

2)  Gunakan microwive oven jika ada 

3) Aduk makanan untuk mempercepat proses 

pemanasan 

4) Gunakan termometer untuk memeriksa suhu makanan 

yang dipanaskan 

5) Jangan membekukan sisa makanan yang sudah 

dipanaskan 

6) Jangan memanaskan ulang dalam bain-marie.  Jika 

harus menggunakan bain-marie maka : 

a. Panaskan makanan pada suhu 75 0c  selama 2 

menit sebelum ditempatkan pada  bain-marie 

b. Jaga suhu makanan 65 – 75 0c   dan periksa 

secara teratur 

c. Buang bahan makanan sisa  

7) Jangan memanaskan ulang makanan secara 

berlebihan 

 

2.  Konsep mikroorganisme  terkait bidang makanan 

Sebelum mempelajari materi berikut, bacalah kasus yang tertera dalam 

activitas pembelajaran  dan diskusikanlah dalam kelompok! 

 

 
KASUS MIKROORGANISME TERKAIT BIDANG MAKANAN 

 
Suatu ketika seorang juru masak sedang menderita flu berat, 

namun pada hari tersebut pekerjaan yang harus dikerjakan cukup 

banyak, karena ada order yang telah dipesan 1 minggu sebelumnya.  

Sebagai seorang juru masak prosedur dan prinsip-prinsip dalam 

bekerja saat menangani makanan harus sudah diketahui.   
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a. Apa yang harus dilakukan oleh juru masak ? 

b. Mengapa terjadi penyakit flu? 

c. Mikroorganisne apa yang menjadi penyebabnya ? 

d. Nilai karakter apa yang harus dikembangkan dalam kasus 

tersebut. 

Untuk menjawab kasus tersebut, mari baca uraian materi berikut! 

 

a. Pengertian  Mikroorganisme  

Mikroorganisme  merupakan  organisme  yang  sangat kecil biasanya 

bersel satu, yang tidak dapat dilihat tanpa menggunakan mikroskop.  

Mikroorganisme kadangkala hidup berkelompok membentuk koloni 

sehingga dapat dilihat  dengan    mata    telanjang,   tanpa  

menggunakan peralatan, misalnya mikroskop.   

Mikroorganisme dapat menyebabkan kerusakan  dan  keracunan 

makanan jika ada dalam jumlah banyak dalam makanan. Umumnya 

mikroorganisme tidak menguntungkan, walaupun beberapa jenis 

bermanfaat bagi kehidupan umat manusia.   

 

b. Klasifikasi mikroorganisme 

Mikroorganisme dapat diklasifikasi berdasarkan bentuk dan 

perannya dalam kehidupan. Berdasarkan bentuk dan perannya, 

mikroorganisme diklasifikasikan atas:  

1) Bentuknya :  

a) Protozoa 

b) Virus 

c) Microscopic fungi – kapang dan ragi 

d) Bakteri 

Pembahasan: 

a) Protozoa 

secara umum dapat dijelaskan bahwa protozoa adalah 

berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos artinya pertama 

dan zoon artinya hewan. Jadi,Protozoa adalah hewan 

pertama. Protozoa merupakan kelompok lain protista 
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eukariotik. Kadang-kadang antara algae dan protozoa 

kurang jelas perbedaannya. 

Kebanyakan protozoa hanya dapat dilihat melalui mikroskop 

saja.  

 

Gambar 5. Protozoa 
Sumber : wilkimedia 

 
b) Virus 

Virus adalah parasite mikroskopik yang menginfeksi sel  

organisme biologis. Virus bersifat parasit obligat, hal 

tersebut disebabkan karena virus hanya dapat bereproduksi 

di dalam material hidup dengan menginvasi dan 

memanfaatkan sel makhluk hidup karena virus tidak 

memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. 

Biasanya virus mengandung sejumlah kecil asam nukleat 

(DNA atau RNA  tetapi tidak kombinasi keduanya) yang 

diselubungi semacam bahan pelindung yang terdiri atas 

protein, lipid, glikoprotein, atau kombinasi ketiganya. Genom 

virus akan diekspresikan menjadi baik protein yang 

digunakan untuk memuat bahan genetik maupun protein 

yang dibutuhkan dalam daur hidupnya. 

Virus sering diperdebatkan statusnya sebagai makhluk 

hidup karena ia tidak dapat menjalankan fungsi biologisnya 
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secara bebas jika tidak berada dalam sel inang. Karena 

karakteristik khasnya ini virus selalu terasosiasi dengan 

penyakit tertentu, baik pada manusia (misalnya virus 

influenza atau HIV), hewan (misalnya virus flu burung), atau 

tanaman (misalnya virus mozaik tembakau/TMV) (sumber 

wilkimedia, 2017) 

 

c) Microscopic Fungi   

Kapang/mould 

Fungi dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama “jamur” 

dan  termasuk kelompok tanaman. Jamur ada yang jelas 

terlihat bentuknya (misalnya “mushroom”), namun ada yang 

tidak nampak jelas karena sangat kecil yang dikenal dengan 

mikroskopik fungi.  Yang termasuk mikroskopik fungi adalah 

kapang (mold) dan ragi (yeast/khamir).  Kapang adalah 

mikroskopik fungi bersel banyak, tidak memiliki klorofil, 

berukuran lebih besar dan lebih kompleks, dan setiap sel 

kapang dapat tumbuh secara independen.  

Berdasarkan strukturnya, sel kapang terdiri dari benang-

benang (filamen) tipis yang disebut hifa (hypha).  Melalui 

hyfa inilah kapang dapat tumbuh pada makanan, lalu 

membentuk gabungan hifa yang disebut dengan miselium 

(mycelium).  Hyfa kapang memiliki warna antara lain 

merah/jingga, hitam kebiruan, abu-abu, yang disebabkan 

oleh warna sporanya.  Kapang dengan hyfa berwarna merah 

/ jingga terdapat pada oncom yang terbuat dari ampas tahu, 

sedangkan kapang dengan hifa berwarna abu-abu terdapat 

pada  oncom bungkil dari kacang tanah. 

Pada umumnya kapang hidup saprofit, namun beberapa 

hidup sebagai parasit; yang  dapat merusak atau 

menimbulkan penyakit pada sel inangnya (bisa manusia, 

maupun tumbuhan). Permukaan bahan makanan yang 

ditumbuhi kapang akan mengalami kerusakan fisik sehingga 

menurunkan kualitas makanan.  Kapang juga dapat 
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menginfeksi kulit manusia seperti penyakit  ‘athlete’food’ dan 

kudis/kurap. Walaupun ada kapang yang merugikan, ada 

pula kapang yang bermanfaat. Tabel 2 menjelaskan produk 

makanan yang menggunakan kapang.  

PRODUK BAHAN JENIS  KAPANG 

Tempe Kedele Rhizopus oligosporus 
Rhizopus oryzae 

Oncom hitam Bungkil kacang 
tanah 

Neurospora sitophia 

Oncom merah Ampas tahu Rhizopus oligosporus 
Rhizopus oryzae 

Kecap Kedele Aspergillus oryzae 

Tauco Kedele Aspergillus oryzae 

Ragi tape Tepung Rhizopus, Aspergillus 

Keju biru Susu Penicilium roqueforti 

Kejun 
camembert 

Susu Penicilium 
camemberti 

Tabel 2. Manfaat Kapang 
Sumber : http//hasanah619,woedpress.com 

 

Struktur Kapang 

Kapang memiliki struktur sel yang berbeda dengan sel 

bakteri.  Untuk memahami struktur sel kapang, maka 

kerjakanlah Lembar Kerja 1.3 Struktur  Kapang dan fungsi 

komponen, penjelasan LK dapat dilihat pada Aktivitas 

Pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

Lembar Kerja 1.3  

Struktur  Kapang dan fungsi komponen 

1. Carilah struktur kapang dan fungsi dari komponen 

yang terdapat  pada sel kapang!  

2. Gunakan berbagai sumber pembelajaran! 
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Cara Kapang Memperoleh Makanan 

Kapang memperoleh makanan melalui langkah sebagai 

berikut. 

(1) Sel kapang mengeluarkan enzyme ke sekeliling tempat 

tumbuhnya yang menghancurkan molekul kompleks 

yang terdapat pada sel inang   menjadi molekul 

sederhana.  Enzym tersebut enyebabkan struktur 

bahan makanan yang dihancurkan menjadi mudah larut, 

sehingga tekstur bahan makanan yang ditumbuhi 

kapang menjadi lunak dan basah serta  terjadi 

perubahan bau dan rasa (flavor)  yang disebabkan 

adanya pemecahan molekul.  Hasil pemecahan molekul  

langsung terdifusi ke dalam sel kapang.  

(2) Kapang selanjutnya menyerap bahan yang sudah larut 

melalui dinding sel dan menariknya ke dalam 

protoplasma (cairan sel) kapang untuk digunakan 

sebagai makanan. 

 

Ragi/yeast 

Ragi atau yeast   merupakan jamur bersel tunggal .  Hidup 

saprofit pada tanaman dan dapat  merusak makanan seperti 

yang terjadi pada jus buah, jam dan daging.  Ragi 

menghasilkan enzym yang digunakan untuk memfermentasi 

gula menjadi karbondioksida.  Ragi  digunakan untuk 

pembuatan minuman beralkohol, sebagai bahan 

pengembang kue dan roti. 

Struktur sel ragi memiliki komponen berikut: 

1. Dinding sel 

2. Sitoplasma 

3. Inti sel (nucleus) 

4. Vacoula 
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Gambar 6. Struktur Sel Kapang 

 
 

 

 

d) Bakteri 

Bakteri merupakan mikroorganisme terkecil yang tidak 

dapat dilihat dengan mata tanpa bantuan alat. Keberadaan 

bakteri pada makanan dapat diketahui berdasarkan tanda 

fisik yang diperlihatkan makanan atau minuman, seperti 

antara lain minuman keruh dan makanan berlendir.  

Struktur sel bakteri  mengandung komponen seperti pada 

Gambar 7,  yaitu: 

1. Kapsul 

2. Dinding sel 

3. Membran plasma    

4. Sitoplasma 

5. Ribosom 

6. Inti sel 

Lembar Kerja 1.4. 
Komponen Sel dan Perkembangbiakan Ragi 
 
Diskusikanlah dengan menggunakan literature: 
1. Fungsi dari komponen yang terdapat  pada sel ragi! 
2. Bagaimana sel ragi dapat berkembang biak 
3. Contoh ragi dan penggunaannya 
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Gambar 7. Struktur Sel Bakteri 

 

 

 

Klasifikasi Bakteri 

Bakteri dapat diklasifikasi berdasarkan bentuknya yaitu: 

1.   Coccus (bulat) 

 

 

 

     Coccus           diplococcus            staphylococci 

2.  Bacillus (bentuk batang) 

       

3.   Vibrio (Bentuk koma) 

   
4.   Spirillum (benang spiral yang panjang) 

     

Lembar Kerja 1.5.  
Komponen Sel dan Perkembangbiakan 
Bakteri 
Carilah literature terkait: 
1. Fungsi dari komponen yang terdapat  pada sel 

bakteri! 
2. Bagaimana sel bakteri berkembang biak 
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Peranannya dalam kehidupan manusia 

1) Mikroorganisme pathogens:  yaitu mikroorganisme 

yang dapat menyebabkan penyakit 

2) Spoilage microorganisms: yaitu mikroorganisme yang 

dapat merusak penampilan dan rasa makanan. 

Mikroorganisme ini  tumbuh dalam makanan dan  

menghasilkan bahan yang dapat merubah warna 

makanan tetapi tidak menyebabkan penyakit. 

3) Beneficial microorganisms:  mikroorganisme yang 

menguntungkan manusia seperti :  

a) Mikroorganisme yang dapat membusukkan 

sampah sehingga volumenya menjadi lebih kecil 

dan menghasilkan gas-gas yang dapat digunakan 

sebagai bahan bakar.   

b) Mikroorganisme yang digunakan dalam pembuatan 

bir, anggur, keju, yoghurt dan lain-lain. 

c) Mikroorganisme yang menghasilkan antibiotic, 

yang banyak digunakan untuk pengobatan 

berbagai penyakit. 

 

Faktor yang Mempengaruhi Perkembangbiakan 

Mikroorganisme 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangbiakan 

mikroorganisme antara lain: 

a. Makanan 

Mikroorganisme memerlukan makanan untuk tumbuh 

dan berkembangbiak. Mikroorganisme tumbuh pada 

berbagai jenis makanan, seperti makanan berprotein 

atau makanan yang mengaandung karbohidrat. 

Disamping karbohidrat dan protein, beberapa 

mikroorganisme memerlukan vitamin tertentu untuk 

tumbuh dan berkembang,, bahkan ada  species bakteri  

yang dapat membuat vitamin sendiri dari sistesis bahan 

makanan yang ada. 
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b. Kelembaban dan Tekanan Osmotik 

Kelembaban yang dibutuhkan bakteri berasal dari udara 

atau dari cairan makanan yang dicemari oleh bakteri. 

Kebutuhan kelembaban untuk pertumbuhan 

mikroorganisme dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Jenis Mikroorganisme 
Kelembaban minimum 

(Aw) 

Umumnya bakteri 0,91 

Umumnya ragi 0,88 

Umumnya kapang 0,80 

Bakteri halofilik 0,75 

Kapang osmofilik 0.65 

Ragi osmofilik 0,60 

Tabel 3. Kebutuhan Kelembaban Berbagai Jenis 
Mikroorganisme 

Sumber: J.A Strech and H.A Southgate (1986) 

 

 

 

c. Suhu 

Umumnya mikroorganisme tumbuh sangat baik pada 

suhu tubuh manusia yaitu 37 0C.  Tabel 5 menjelaskan 

selang suhu untuk berbagai jenis bakteri. 

Lembar Kerja 1.6.   
Kebutuhan Makanan  dan Kelembaban 
Mikroorganisme 
Carilah jawaban pertanyaan berikut! 
1. Mengapa mikroorganisme sangat menyukai bahan 

makanan sumber protein atau karbohidrat?!  
2. Apakah nama bakteri selalu sesuai dengan 

bentuknya! 
3. Mengapa ada perbedaan kebutuhan kelembaban 

pada berbagai mikroorganisme ? 
4. Coba diskusikan, mengapa ada perbedaan 

kebutuhan kelembaban pada berbagai 
mikroorganisme ? 
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Jenis 
Mikroorganisme 

Suhu ( oC) 

Minimum Optimum Maksimum 

Psikrofilik 0 10 – 15 20 

Mesofilik pathogen 10 36 – 42 45 

Mesofilik saprofit 10 18 – 25 45 

Termofilik 30 45 – 55 65 

Tabel 4. Selang Suhu untuk Pertumbuhan Mikrroorganisme 
Sumber: Stretch J.A and Southgate H.A (1986). 

 

Berdasarkan suhu optimum tumbuhnya mikrrorganisme 

dibagi atas: 

1) Psikrofilik : yaitu mikroorganisme yang tumbuh baik 

pada suhu rendah. 

2) Mesofilik : yaitu mikroorganisme yang tumbuh baik pada 

suhu normal tubuh manusia. 

3) Termofilik : yaitu mikroorganisme yang tumbuh baik 

pada suhu tinggi. 

 

d. Kadar Asam dan Basa/alkali (pH) 

Pada umumnya mikrrorganisme termasuk neutrofilik, 

yaitu tumbuh pada derajat keasaman (pH) netral yaitu 

antara 6,6 – 7,5.   Mikroorganisme yang termasuk 

kelompok neutrofilik adalah bakteri penyebab 

kerusakan makanan dan semua mikrrorganisme 

patogen (penyebab penyakit). Dibandingkan bakteri, 

kapang dan ragi  lebih toleran terhadap nilai pH.  

Mikrrorganisme yang toleran terhadap pH rendah 

(kondisi asam), dikenal dengan asidofilik.  Kelompok 

bakteri asidofilik  biasanya merusak bahan makanan 

yang asam, seperti cuka dan wine. 

Umumnya sayuran dan buah-buahan berada pada pH 

antara 4.0 – 6.0, yaitu pada suasana asam.  Pada 

kondisi asam, kapang dan ragi lebih mudah tumbuh 

dibandingkan bakteri, sehingga sayuran lebih mudah 

dirusak oleh  ragi dan kapang. 
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Perkembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi 

(IPTEK) dan sistem nilai, banyak mengubah konsep-

konsep manusia dalam menyediakan dan 

mengonsumsi makanan. Muncullah berbagai usaha 

catering dan makanan cepat saji (fastfoods), serta 

Produksi makanan yang diawetkan muncul dan 

berkembang dalam berbagai produk siap saji (instant).  

Dampak lain yang bersifat negatif juga ikut serta 

bermunculan. Seperti Keracunan makanan, 

Terjangkitnya penyakit: anthrax (karena mengkonsumsi 

daging yang terkontaminasi oleh bakteri anthrax, 

Bacillus anthraxis), penyakit sapi gila (mad cow 

disesase)  

Seperti dijelaskan diatas mikroorganisme atau mikroba 

adalah organisme yang berukuran sangat kecil 

sehingga untuk mengamatinya diperlukan suatu alat 

bantu. Mikroorganisme dapat juga dikatakan sebagai 

suatu organisme mikroskopik. Mikroorganisme 

seringkali bersel tunggal (uniseluler) maupun bersel 

banyak (multiseluler). Jenis mikroba yang bermanfaat 

untuk pengolahan makanan, sebagai berikut:  

1) Mikroba jenis bakteri: 

a) Lactobacillus 

Bakteri ini lebih dikenal juga dengan nama bakteri 

laktat, terdiri dari delapan jenis yang mempunyai 

manfaat berbeda-beda.  

Diantara jenis bakteri lactobacillus yang paling 

dikenal adalah Yoghurt : Lactobacillus bulgaricus 

(Lactobacillus bulgaricus dan Lactobacillus sp). 

Yoghurt 

Lactobacillus bulgaricus merupakan salah satu 

bakteri yang berperan penting dalam pembuatan 

yoghurt. Yoghurt merupakan hasil olahan 

fermentasi dari susu. Bakteri ini hidup di dalam 
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susu dan mengeluarkan asam laktat yang dapat 

mengawetkan susu dan mengurai gula susu 

sehingga orang yang tidak tahan dengan susu 

murni dapat mengkonsumsi yoghurt tanpa khawatir 

akan menimbulkan masalah kesehatan. 

Terasi 

Sedangkan Lactobacillus sp. biasanya digunakan 

untuk pembuatan terasi. Terasi biasanya terbuat 

dari udang kecil (rebon), ikan kecil ataupun teri. 

Proses pembuatan terasi dilakukan secara 

fermentasi. Rebon yang telah kering ditumbuk dan 

dicampur dengan bahan lain kemudian diperam 

selama 3-4 minggu. Selama fermentasi, protein 

diekstrak menjadi turunan-turunanya seperti 

pepton, peptida dan asam amino. Disamping iru 

fermentasi juga menghasilkan bau yang 

merangsang yang khas. 

Kefir  

Ada beberapa jenis lactobacillus yang juga 

berperan dalam pembuatan kefir. Bakteri yang 

berperan antara lain: Lactocococcus lactis, 

Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus kefir, 

Lactobacillus kefirgranum, Lactobacillus parakefir. 

Semua bakteri tadi merupakan bibit kefir dan 

berfungsi sebagai penghasil asam laktat dari 

laktosa. Sedangkan Lactobacillus kefiranofaciens 

berperan sebagai pembentuk lendir (matriks 

butiran kefir). 

b) Streptococcus 

Keju 

Jenis bakteri streptococcus yang biasanya 

digunakan dalam makanan adalah Streptococcus 

lactis. Bakteri ini berperan dalam pembuatan 

mentega, keju dan yoghurt. Pada pembuatan 
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yoghurt, bakteri streptococcus bekerjasama 

dengan bakteri lactobacillus. Bakteri lactobacillus 

berperan dalam pembentukan aroma yoghurt, 

sedangkan bakteri Streptococcus lactis berperan 

dalam pembentukan rasa yoghurt. 

Streptococcus lactis 

Pada pembuatan mentega dan keju, bakteri 

Streptococcus lactis diperlukan untuk 

menghasilkan asam laktat. Pada pembuatan keju, 

asam laktat dapat menghasilkan gumpalan susu 

berbentuk seperti tahu. Gumpalan ini kemudian 

dipadatkan dan diberi garam. Penambahan garam 

ditujukan untuk mempercepat proses pengeringan, 

penambah rasa dan pengawet. Keju diperam untuk 

dimatangkan selama sekitar 4 minggu. Citarasa 

dan tekstur keju akan terbentuk selama proses 

pemeraman. 

c) Pediococcus cerevisiae 

Sosis  

Bakteri Pediococcus sp. digunakan dalam 

pembuatan sosis. Tidak semua sosis dibuat melalui 

proses fermentasi. Sosis fermentasi dikenal 

dengan istilah dry sausage atau semi dry sausage. 

Contoh sosis jenis ini antara lain adalah Salami 

Sausage, Papperson Sausage, Genoa Sausage, 

Thurringer Sausage, Cervelat SausageChauzer 

Sausage. 

d) Acetobacter 

Nata de coco 

Jenis acetobacter yang terkenal perannya dalam 

pengolahan makanan adalah Acetobacter xylinum 

yang berperan dalam pembuatan nata de coco. 

Bakteri ini disebut juga dengan bibit nata. Bakteri 

akan membentuk serat nata jika ditumbuhkan 
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dalam air kelapa yang sudah asam. Dalam kondisi 

tersebut, bakteri akan menghasilkan enzim yang 

dapat membentuk zat gula menjadi serat atau 

selulosa. Dari jutaan bakteri yang tumbuh pada air 

kelapa tersebut akan dihasilkan jutaan benang-

benang selulosa yang akan memadat dan menjadi 

lembaran-lembaran putih yang disebut nata. 

 

2) Mikroba jenis fungi 

a) Jamur Rhyzopus oryzae 

Tempe 

Jamur ini sangat berperan dalam pembuatan tempe. 

Tempe sendiri dapat dibuat dari kacang kedelai 

maupun bahan nabati lain yang berprotein. Pada 

tempe berbahan kedelai, jamur selain berfungsi 

untuk mengikat atau menyatukan biji kedelai juga 

menghasilkan berbagai enzim yang dapat 

meningkatkan nilai  cerna pada saat dikonsumsi. 

b) Neurospora sitophila 

Oncom 

Jamur ini berperan dalam pembuatan oncom. 

Oncom dapat dibuat dari kacang tanah yang 

ditambahkan dengan bahan makanan lain seperti 

bungkil tahu. Bahan-bahan tersebut dapat menjadi 

oncom dengan bantuan jamur oncom. Proses yang 

terjadi dalam pembuatan oncom hampir sama 

dengan pembuatan tempe. 

c) Aspergillus wentii dan Aspergillus oryzae 

Kecap atau tauco 

Jamur-jamur ini berperan dalam pembuatan kecap 

dan tauco. Kecap atau tauco dibuat dari kacang 

kedelai. Proses pembuatannya mengalami dua 

tahap fermentasi. Proses fermentasi pertama, yaitu 

adanya peran jamur Aspergillus wentii dan 
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Aspergillus oryzae. Protein akan diubah menjadi 

bentuk protein terlarut, peptida, pepton dan asam-

asam amino, sedangkan karbohidrat diubah oleh 

aktivitas enzim amilolitik menjadi gula reduksi. 

Proses fermentasi kedua menghasilkan kecap atau 

tauco yang merupakan aktivitas bateri 

Lactobacillus sp. Gula yang dihasilkan pada Kecap 

proses fermentasi diubah menjadi komponen asam 

amino yang menghasilkan rasa dan mengandung 

aroma yang khas kecap. 

d) Saccharomyces cerevisiae 

Tape, roti dan minuman beralkohol 

Jamur ini dimanfaatkan untuk pembuatan tape, roti 

dan minuman beralkohol dengan cara fermentasi. 

Tape dibuat dari singkong atau beras ketan. Dalam 

pembuatan tape, mikroba berperan untuk 

mengubah pati menjadi gula sehingga pada awal 

fermentasi tape berasa manis. Selain 

Saccharomyces cerivisiae, dalam proses 

pembuatan tape ini terlibat pula mikrorganisme 

lainnya, yaitu Mucor chlamidosporus dan 

Endomycopsis fibuligera. Kedua mikroorganisme 

ini turut membantu dalam mengubah pati menjadi 

Tape gula sederhana (glukosa). Adanya gula 

menyebabkan mikroba yang menggunakan sumber 

karbon gula mampu tumbuh dan menghasilkan 

alkohol. Keberadaan alkohol juga memacu 

tumbuhnya bakteri pengoksidasi alkohol yaitu 

Acetobacter aceti yang mengubah alkohol menjadi 

asam asetat dan menyebabkan rasa masam pada 

tape yang dihasilkan. 

Roti 

Pada pembuatan roti, fermentasi berfungsi 

menambah cita rasa, mengembangkan adonan roti 
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dan membuat roti berpori. Hal ini disebabkan oleh 

gas CO2 yang merupakan hasil fermentasi. Roti 

yang dibuat menggunakan ragi memerlukan waktu 

fermentasi sebelum dilakukan pemanggangan. 

Pembuat roti harus menyimpan adonan di tempat 

yang hangat dan agak lembab. Keadaan 

lingkungan tersebut dapat memungkinkan ragi 

untuk berkembang biak, memproduksi karbon 

dioksida secara terus menerus selama proses 

fermentasi.  

 

3) Khamir 

Istilah khamir umumnya digunakan untuk menyebut 

bentuk-bentuk yang menyerupai jamur dari 

kelompok Ascomycetes yang tidak berfilamen 

tetapi uniseluler dengan bentuk ovoid atau spheroid. 

Khamir ada yang bermanfaat dan ada pula yang 

membahayakan manusia. Fermentasi khamir 

banyak digunakan dalam pembuatan roti, bir, wine. 

Khamir yang tidak diinginkana dalah yang ada pada 

makanan dan menyebabkan kerusakan pada juice 

buah, sirup, molase, madu, jelly, daging dan lain-

lain. 

Ada berbagai khamir yang memiliki fungsi penting 

dalam fermentasi,  sebagai berikut: 

a) Saccharomyces cerevisiae 

Merupakan khamir yang paling popular dalam 

pengolahan makanan. Khamir ini telah lama 

digunakan dalam industry wine dan bir. Dalam 

bidang pangan, khamir digunakan dalam 

pengembangan adonan roti dan dikenal sebagai 

ragi roti. Khamir ini melakukan reproduksi vegetatif 

dengan membentuk tunas. Sel terbentuk ellipsoid 

atau silinder. Dapat membentuk pseudohifa tetapi 
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hifa tidak bersepta. Askospora berbentuk ellipsoid 

pendek dengan dinding halus, biasanya 1-4, 

kadang-kadang lebih, per askos. Khamir ini tidak 

mampu tumbuh pada nitrat sebagai satu-satunya 

sumber nitrogen. 

b) Saccharomyces roxii,  

Adalah khamir yang digunakan dalam pembuatan 

kecap dan berkontribusi dalam pembentukan 

aroma. 

c) Jamur 

Jamur merupakan mikroba multiseluler yang 

banyak dimanfaatkan manusia dalam fermentasi 

maupun budidaya. Dalam bidang fermentasi 

umumnya yang digunakan adalah jamur berbentuk 

hifa dan dikenal dengan sebutan jamur.  

Contohnya pada pembuatan tempe dan kecap. 

Beberapa jenis jamur yang yang memiliki 

kedudukan penting dalam proses fermentasi: 

(1) Aspergillus niger,  

jamur ini digunakan dalam pembuatan asam sitrat. 

Asam sitrat merupakan salah satu asam organik 

yang banyak digunakan dalam bidang pangan, 

misalnya pada pembuatan permen dan minuman 

kemasan. Jamur ini sering mengontaminasi 

makanan, misalnya roti tawar. 

(2) Rhizopus oryzae 

jamur ini penting pada pembuatan tempe. Aktivitas 

jamur ini menjadikan nutrisi pada tempe siap 

dikonsumsi manusia. Aktivitas enzim yang 

dihasilkan menjadikan protein terlarut meningkat. 

(3) Neurospora sitophila, 

jamur ini merupakan sumber beta karoten pada 

fermentasi tradisional. Produk hasil fermentasi dari 

jamur ini adalah oncom. 
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(4) Monascus purpureus,  

jamur ini dikalangan mikrobiologi jarang dikenal 

karena produk yang dihasilkan. Jamur ini 

menghasilkan pewarna alami yang umumnya 

digunakan pada masakan cina. 

(5) Penicillium sp.  

Jamur ini paling terkenal karena kemampuannya 

menghasilkan antibiotika. Selain untuk pembuatan 

antibiotika, spesies yang lain juga digunakan dalam 

pembuatan keju khusus. 

 

3.  Resiko hygiene terkait kerusakan makanan 

Sebelum menggali materi dari pembelajaran ini, coba Anda amati gambar 

berikut!  

      

Gambar 8. Tanda-tanda Kerusakan Makanan 
 

Pertanyaan apa yang muncul di benak Anda saat menyimak gambar 

tersebut! 

Apakah timbul pertanyaan-pertanyaan berikut?! 

a. Mengapa bahan makanan mengalami kerusakan? 

b. Apa jenis kerusakannya ? dan apa penyebabnya ? 

Apakah muncul pertanyaan lain ?  Untuk menjawab berbagai pertanyaan 

yang muncul terkait resiko higiene makanan, mari kita ikuti uraian berikut! 

Silahkan berdiskusi dengan kelompoknya! 
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Resiko Higiene adalah kemungkinan kejadian yang dapat timbul akibat 

tidak diterapkannya prosedur higiene secara konsisten atau ketat.   

1) Jenis-jenis resiko hygiene terkait kerusakan makanan 

Dampak terjadinya resiko higiene antara lain: 

a. Aspek ekonomi  

1) Biaya yang harus dikeluarkan jika terjadi resiko higiene. 

2) Kehilanggan pelanggan setelah terjadinya resiko higiene 

sehingga menurunkan atau menghilangkan pendapatan. 

3) Kebangkrutan usaha karena hilangnya kepercayaan 

konsumen 

b. Penyebaran penyakit 

1) hepatitis 

2) cacingan 

3) disentri 

c. Kerusakan dan  pembusukan makanan 

d. Keracunan makanan, meliputi  : 

1) Keracunan makanan karena infeksi: yaitu keracunan 

makanan yang disebabkan oleh bakteri dalam makanan dan 

masuk ke tubuh manusia dalam jumlah yang  mampu 

menginfeksi manusia. 

2) Keracunan makanan karena intoksikasi: yaitu keracunan 

makanan yang disebabkan oleh bakteri dalam makanan  

mengeluarkan racun dan masuk ke tubuh manusia. 

Uraian berikut akan membahas tentang resiko higiene terkait dengan 

“kerusakan makanan” dan “keracunan makanan”.  Mari kita ikuti 

materi selanjutnya. 

 

2) Perbedaan makanan sehat dan makanan rusak  

Makanan merupakan senyawa organik alami, sehingga mudah di 

rusak oleh mikroorganisme atau rusak oleh sebab lain.  Apa 

perbedaan antara makanan sehat dan makanan rusak ? Makanan 

sehat adalah makanan yang memiliki kriteria-kriteria  berikut, antara 

lain: 
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a. Makanan yang layak untuk dimakan, karena memenuhi 

komposisi kebutuhan, dan diolah sesuai dengan prosedur 

pengolahan. 

b. Bebas dari benda-benda hidup atau jasad renik/mikroorganisme 

yang dapat menimbulkan penyakit. 

c. Bebas dari benda-benda yang dapat mengotori makanan atau 

menyebabkan cedera bagi yang mengkonsumsinya (seperti 

misalnya rambut, pecahan gelas, dan lain-lain. 

d. Bebas dari unsur kimia yang mencemari makanan, baik yang 

berasal dari bahan kimia di luar makanan maupun yang berasal 

dari bahan makanan tersebut. 

Kriteria makanan rusak tentu berbeda dengan makanan sehat.  

Kriteria  makanan rusak antara lain: 

a. Makanan yang jika dikonsumsi oleh manusia akan 

menyebabkan penyakit bagi yang mengkonsumsinya. 

b. Makanan yang mengandung mikroorganisme patogen dalam 

jumlah yang cukup untuk menyebabkan penyakit. 

c. Makanan yang telah mengalami penurunan kualitas dari standar 

mutu makanan yang  ditentukan. 

d. Makanan yang telah mengalami penyimpangan fisik yang 

melewati batas standar mutu/batas normal, meliputi 

penyimpangan pada aspek warna, tekstur, citarasa (bau dan 

rasa), dan bentuk. 

 

3) Tanda-tanda kerusakan pada bahan makanan 

Beberapa tanda kerusakan beberapa makanan  antara lain: 

a) Kerusakan daging, ditandai oleh: 

(1) Perubahan warna menjadi kehijauan 

(2) Pembentukan lendir 

(3) Akumulasi gas dan cairan asam 

(4) Bau ammonia 

b) Kerusakan ikan, ditandai oleh: 

(1) Perubahan bau karena bahan volatile (mudah menguap) 

(2) Pembentukan lendir 

(3) Perubahan warna dan bau 
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c) Kerusakan susu dan produk susu, ditandai oleh: 

(1) Perubahan citarasa menjadi asam 

(2) Penggumpalan susu 

(3) Pembentukan busa 

d) Kerusakan sayuran dan buah, ditandai oleh: 

(1) Perubahan warna, tekstur dan bau 

(2) Terbentuk black rot, gray rot, pink rot, soft rot, stem-end rot  

(terlihat secara fisik) 

e) Kerusakan minuman, ditandai oleh: 

(1) Warna lebih pekat dan keruh 

(2) Perubahan bau, rasa 

f) Makanan kaleng/kemasan, ditandai oleh: 

(1) Kaleng menggembung/rusak 

(2) Terbentuk gas 

(3) Terbentuk warna kehitaman/kebiruan karena reaksi 

senyawa sulfur dengan besi dari kaleng.  

 

 

 
4) Jenis kerusakan makanan 

Ditinjau dari penyebabnya, kerusakan makanan dapat 

dikelompokkan atas: 

a) Kerusakan mikrobiologis 

Kerusakan mikrobiologis adalah jenis kerusakan makanan yang 

disebabkan oleh pertumbuhan mikroorganisme, seperti bakteri, 

ragi, kapang.  Kerusakan mikrobiologis dapat terjadi di awal 

Lembar Kerja 1.7.  Identifikasi Kerusakan Makanan 
 
1. Lakukan identifikasi kerusakan bahan makanan yang 

Anda siapkan sebelumnya! 
2. Amati bentuk, rasa, tekstur, bau, warnanya.  Catat 

semua hasil identifikasi Anda 
3. Prediksilah penyebab kerusakan bahan makanan 

tersebut berdasarkan tampilan fisik! 
4. Diskusikan dalam kelompok. Buat kesimpulan! 

Laporkan! 
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kerusakan atau mengawali kerusakan; atau setelah terjadi 

kerusakan lain (menjadi kerusakan sekunder).  Mikroorganisme 

akan merusak makanan melalui proses hidrolisis atau degradasi 

makro-molekul yang ada pada makanan menjadi mikro-molekul 

(terjadi kerusakan kimia).  Akibat proses tersebut, makanan akan 

mengalami perubahan bau pada cita rasa makanan.  Kerusakan 

mikroorganisme kadang dapat dilihat dengan mata dengan 

terbentuknya lendir, gas, pengeluaran cairan atau jamur pada 

makanan.   

Bahan makanan seperti roti, keju, sosis, buah, asam, sayuran  

lebih mudah dirusak oleh kapang dibandingkan oleh  bakteri dan 

ragi.  

 

Gambar 9. Kerusakan Mikrobiologis dan fisik 
 

b) Kerusakan kimia 

Kerusakan kimia terjadi karena adanya reaksi kimia yang terjadi 

pada makanan misalnya pada lemak, karbohidrat dan protein, 

sehingga  menimbulkan perubahan bau seperti tengik, bau asam 

atau bau busuk; atau terjadi reaksi browning pada bahan 

makanan. 

c) Kerusakan fisik 

Kerusakan fisik terjadi karena adanya perlakukan fisik seperti 

pengeringan, pembakaran, pendinginan dan pencahayaan.  

Tanda terjadinya kerusakan fisik pada bahan makanan: 

(1) Gosong akibat pembakaran dalam waktu lama dan suhu 

tinggi 
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(2) pengerasan tekstur makanan (“case hardening” ) akibat 

pengeringan 

(3) pelunakan tekstur makanan yang didinginkan (“chilling 

injures) akibat disimpan di lemari pendingin 

(4) pelunakan dan keluarnya cairan makanan beku saat 

diletakkan di ruang kamar yang dikenal dengan istilah 

“freezing injures”, akibat disimpan di lemari pembeku 

d) Kerusakan mekanis 

Kerusakan mekanis adalah kerusakan yang terjadi akibat 

benturan, gesekan, bantingan saat pengepakan dan 

pengangkutan makanan yang dilakukan kurang hati-hati, 

sehingga bahan makanan menjadi memar, retak, pecah, belah 

atau remuk.  Kerusakan ini dapat menjadi awal terjadinya 

kerusakan lain misalnya kerusakan mikrobiologis atau 

kerusakan kimia. 

e) Kerusakan fisiologis 

Kerusakan fisiologis disebabkan oleh reaksi metabolisme bahan 

makanan atau enzym-enzym yang terdapat pada makanan 

sehingga terjadi proses autolisis.  Proses fisiologis merupakan 

proses biokimia, sehingga kecepatan reaksinya dipengaruhi oleh 

factor suhu.  Ciri dari terjadinya kerusakan fisiologis adalah 

daging buah menjadi lunak atau terlalu empuk. 

 

 

Gambar 10. Kerusakan Fisiologis 
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f) Kerusakan biologis 

Kerusakan biologis adalah kerusakan yang disebabkan oleh 

organisme seperti tikus, serangga, dan hama lainnya yang 

merusak bahan makanan.  Anda tentu pernah melihat buah-

buahan yang dikelilingi hewan kecil yang beterbangan ?! Jenis 

kerusakan ini dapat terlihat pada bahan makanan, dan biasanya 

akan diikuti oleh jenis kerusakan mikrobiologis. 

Biasanya kerusakan bahan makanan tidak terjadi secara 

terpisah, artinya berbagai jenis kerusakan makanan dapat terjadi 

pada bahan makanan secara bersamaan, atau kerusakan jenis 

tertentu akan diikui oleh jenis kerusakan lainnya.  Sebagai 

contoh  kerusakan fisiologis akan diikuti oleh kerusakan fisik dan 

mikroorganisme; atau kerusakan mekanik diikuti oleh kerusakan 

mikrobiologis, fisik dan seterusnya. 

 

5) Faktor penyebab kerusakan makanan 

Factor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada 

makanan, sebagai berikut: 

a) Enzim 

Enzim merupakan senyawa protein yang berfungsi sebagai 

katalis biologis yang dapat mengendalikan berbagai reaksi 

biokimia yang terdapat di dalam jaringan hidup. Enzim dapat 

berasal secara alami di dalam bahan pangan, atau dapat pula 

berasal dari mikroba yang, mencemari bahan pangan yang 

bersangkutan. Enzim yang dikeluarkan oleh mokroba dapat 

menimbulkan perubahan bau, warna dan tekstur pada bahan 

pangan. Enzim yang terdapat secara alami di dalam bahan 

pangan adalah enzim polifenol oksidase pada buah salak, apel 

Lembar Kerja 1.8.  Jenis-Jenis Kerusakan 

Diskusikan hal-hal berikut dan jawablah! 
1. Apakah kerusakan yang terjadi pada bahan makanan 

hanya satu jenis atau lebih ? 
2. Apakah bila terjadi kerusakan fisik, akan terjadi 

perubahan bau/rasa? Mengapa Anda berpendapat 
demikian?! 
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atau ubi kayu. Enzim dapat menimbulkan warna coklat jika buah 

atau ubi dipotong. Enzim polifenol oksidase merupakan salah 

satu jenis enzim yang merusak bahan pangan karena warna 

coklat yang ditimbulkannya. Enzim dapat pula menyebabkan 

penyimpangan citarasa makanan seperti enzim lipoksidase yang 

menimbulkan bau langu pada kedelai. Enzim juga dapat 

menyebabkan pelunakan pada buah, misalnya enzim pektinase 

yang terdapat pada buah-buahan. Karena merupakan salah satu 

faktor penyebab kerusakan pada bahan pangan, maka enzim 

perlu diinaktifkan jika akan diawetkan 

b) Parasite 

Parasit seperti cacing misalnya cacing tambang atau cacing pita 

kadang-kadang ditemukan di dalam bahan pangan seperti 

daging. Cacing tersebut umumnya masuk ke dalam tubuh 

binatang melalui sisa-sisa makanan yang dimakan oleh binatang 

tersebut. Cacing pita (Trichinella spiralis) yang ditemukan di 

dalam daging babi dapat menjadi sumber penyakit bagi manusia, 

jika daging yang mengandung cacing tersebut tidak dimasak 

cukup panas. 

c) Binatang pengerat 

Sebagai binatang pengerat tikus merupakan salah satu jenis 

hama yang sangat merugikan manusi, karena tikus menyerang 

mulai dari padi sebelum dipanen sampai dengan padi yang telah 

dipanen dan disimpan di dalam lumbung-lumbung. Bahaya tikus 

bukan hanya karena binatang ini dapat menghabiskan hasil 

panen kita, tetapi juga kotorannya termasuk air kencing dan bulu 

yang terlepas dari kulitnya merupakan media yang sesuai bagi 

pertumbuhan mikroba 

d) Kandungan air dalam bahan pangan 

Kandungan air yang tinggi dapat mempercepat kerusakan pada 

bahan makanan. Seperti telah diuraikan di atas, umumnya 

bahan pangan yang mudah rusak adalah bahan pangan yang 

mempunyai kandungan air tinggi. Air dibutuhkan oleh mikroba 

untuk pertumbuhannya. Air juga dibutuhkan untuk 

berlangsungnya reaksi-reaksi biokimia yang terjadi di dalam 



 
 
 

Kompetensi Profesional – Kemanan Pangan (Sanitasi, Higiene, dan Keselamatan Kerja)   |   55 

 

bahan pangan, misalnya reaksi-reaksi yang dikatalisis oleh 

enzim. 

Air yang dibutuhkan untuk terjadinya berbagai reaksi di dalam 

bahan pangan serta tumbuhnya mikroba adalah air bebas. Air 

yang terikat kuat secara kimia sulit digunakan mikroba untuk 

hidupnya. Oleh karena itu dengan menambahkan gula, garam, 

dan senyawa sejenis lainnya dapat mengikat air tersebut, dan 

makanan menjadi awet meskipun kandungan airnya masih 

cukup tinggi. Makanan seperti ini disebut makanan semi basah, 

misalnya jem, jeli dan sejenisnya. 

e) Udara (oksigen) 

Udara khususnya oksigen yang terkandung di dalamnya 

merupakan penyebab utama ketengikan bahan pangan yang 

berlemak. Demikian juga, oksigen dapat merusak vitamin, 

terutama vitamin A dan C. Oksigen juga dapat menimbulkan 

kerusakan warna sehingga produk pangan jadi pucat. Oksigen 

adalah komponen penting bagi hidupnya mikroba aerobik 

khususnya kapang, karena itu sering ditemukan di permukaan 

bahan pangan atau di celah-celahnya 

f) Sinar 

Kerusakan bahan pangan karena sinar terlihat jelas pada 

makanan yang berwarna. Warna bahan pangan atau makanan 

dapat menjadi pucat karena pengaruh sinar. Sinar juga dapat 

merusak beberapa vitamin yang terkandung dalam bahan 

pangan, misalnya vitamin B2, vitamin A dan vitamin C.  

Susu yang disimpan di dalam botol transparan juga dapat rusak 

karena sinar dan menimbulkan bau tengik akibat terjadinya 

oksidasi. Demikian juga minyak kelapa yang disimpan dalam 

botol transparan akan mudah menjadi tengik jika tersinari 

matahari secara terus-menerus 

g) Waktu penyimpanan 

Waktu penyimpanan mempengaruhi mutu suatu bahan 

makanan, karena makin lama penyimpanan maka makin turun 

mutunya.  
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6) Masalah kerusakan makanan  

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan 

makanan pada dasarnya adalah mencegah terjadinya autolisis dan 

menghambat pertumbuhan bakteri.  Cara yang dilakukan merupakan 

upaya pengawetan bahan makanan, antara lain: 

a) Pengurangan water activity (Aw) 

Bahan makanan mengandung 2 jenis air yaitu air terikat dan air 

bebas.  Water activity adalah istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan air bebas yang terkadung dalam makanan dan 

berada di luar sel.  Air bebas ini biasa digunakan oleh 

mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang dalam makanan.  

Untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme maka 

kandungan air bebas dalam bahan makanan harus dikurangi.   

Pengurangan air bebas pada bahan makanan dilakukan melalui 

2 cara yaitu: 

(1) Pengeringan dilakukan dengan menggunakan panas/suhu 

dan control aliran udara.  Suhu yang digunakan untuk 

pengeringan tudak boleh terlalu tinggi karena dapat 

menyebabkan “case hardening”.  Hasil pemansan bahan 

makanan, dimana bagian luar makanan sudah kering 

mengeras, sedangkan bagian dalamnya masih lunak, belum 

masak. 

(2) Penambahan gula dan garam dapat mengurangi cairan 

yang terdapat pada bahan makanan, melalui proses 

osmosis.  Gula dan garam dapat mengurangi aktivitas 

mikroorganisme karena mikroorganisme akan mengalami 

dehidrasi dan plasmolysis karena kandungan cairan bahan 

makanan kurang. 

 

 

 

Lembar Kerja 1.9.  Pencegahan Kerusakan Makanan 
Diskusikan dan jawablah hal-hal berikut! 

 Bagaimana mekanisme kerja garam dan gula sehingga 
dapat menghambat pertumbuhan mirkoorganisme dalam 
makanan? 

 Apakah yang disebut  plasmolysis ? Jelaskan! 
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b) Pengaturan pH (potensial hydrogen = derajat keasaman) 

Mikroorganisme mempunyai pH optimum untuk tumbuh dan 

perkembangbiakannya.  Umumnya jamur lebih tahan terhadap 

kondisi asam dibandingkan bakteri dan ragi.  Pengaturan 

keasaman bahan makanan akan mencegah pertumbuhan 

bakteri pembusuk dan penyebab keracunan makanan.  Bakteri 

pembentuk asam laktat (Streptococcus lactis) dapat mencegah 

pertumbuhan bakteri lainnya misalnya Staphylococcus aureus 

pada saa pH mencapai 5,5.  Pengaturan pH dilakukan dengan 

menurunkan nilai pH menjadi≤ 6 sehingga rasa makanan  lebih 

asam, seperti membuat acar, asinan dan lain-lain.  Penggunaan 

asam cuka pada acar dapat mencegah pertumbuhan bakteri 

Clostridium perfringens bila pH mencapai  5,7.  Makanan kaleng 

yang mempunyai pH di bawah 4,5 seperti pada buah-buahan 

kaleng, dapat mencegah pertumbuhan bakteri pembentuk spora 

dan racun yang cukup berbahaya yaitu Clostridium botulinum. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
c) Pengaturan suhu 

Pengaturan suhu yang digunakan untuk mencegah perkembang 

biakan mikroorganisme dapat dilakukan melalui pendinginan, 

pembekuan dan pemanasan.  Pendinginan biasanya dilakukan 

untuk penyimpanan sementara karena bakteri masih dapat 

berkembang biak walaupun waktunya lebih lama. Jika akan 

disimpan untuk waktu lama maka bahan makanan biasanya 

dibekukan atau dipanaskan. Berbeda dengan pemanasan, 

Lembar Kerja 1.10.   
Percobaan Pengaruh Cuka Terhadap Keawetan 
Makanan 
1. Buatlah asinan dengan konsentrasi cuka yang berbeda-

beda. 
2. Simpan pada suhu ruang,  identifikasi perubahan 

bau,rasa, tekstur dan warna setiap 6, 12, 18 dan 24 jam. 
Catat dan bandingkan hasilnya! 

3. Presentasikan hasil identifikasi Anda! 
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pembekuan tidak dilakukan untuk mematikan mikroorganisme, 

hanya menghambat perkembangbiakannya.   

Cara pendinginan dan pembekuan dikenal dengan istilah control 

suhu, karena digunakan untuk mengendalikan 

perkembangbiakan mikroorganisme.  Prinsip kontrol suhu 

adalah menyimpan bahan makanan pada suhu yang aman, yaitu 

suhu di luar daerah yang dikenal dengan istilah zona berbahaya 

atau “danger zone”.   Suhu yang aman untuk penyimpanan 

sementara bahan makanan adalah > dari 60 oC  untuk makanan 

yang akan disajikan panas, dan suhu < dari 4 oC untuk bahan 

makanan yang akan disajikan dingin.  Gambar 8 menjelaskan 

tentang kontrol suhu yang diterapkan pada penyimpanan 

makanan. 

Pemanasan adalah cara yang dilakukan untuk mematikan 

mikroorganisme patogen, atau mematikan seluruh 

mikroorganisme termasuk yang menguntungkan.  Pemanasan 

dilakukan melalui 2 cara yaitu sterilisasi dan pasteurisasi. 

Sterilisasi adalah proses pemasan bahan makanan yang 

digunakan untuk mematikan seluruh bakteri dan sporanya yang 

terdapat pada makanan.  Sterilisasi biasanya dilakukan pada 

suhu 121 oC selama 15 menit atau pada suhu 135 oC selama 1 – 

3 detik.  Pasteurisasi merupakan pemanasan makanan yang 

bertujuan untuk mematikan mikroorganisme pathogen, 

mikroorganisme lainnya masih hidup.  Suhu yang digunakan 

untuk pasteurisasi adalah 62 oC selama 30 menit atau 72 oC 

selama 1 detik. 
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Gambar 11. Kontrol Suhu untuk Bakteri 
(Sumber: susilo.typepad.com) 

 

  

d) Menghilangkan oksigen 

Umumnya mikroorganisme memerlukan oksigen untuk 

tumbuhnya, walaupun ada beberapa jenis bakteri tumbuh tanpa 

oksigen (anaerob).  Untuk menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme aerob, maka makanan dikemas dalam wadah 

yang telah dikeluarkan oksigennya (di vaccum).  Namun 

demikian bakteri anaerob masih dapat tumbuh. 

 

Lembar Kerja 1.11.    
Pengaruh Suhu Terhadap Keawetan Makanan 
1. Panaskan susu dengan suhu pasteusrisasi dan sterilisasi! 
2. Simpan pada suhu ruang,  identifikasi perubahan bau, 

rasa, tekstur dan warna setiap 4,8,12,16 jam.   
3. Catat dan bandingkan hasilnya! 
4. Presentasikan hasil identifikasi Anda! 

Suhu > 60 oC:  bakteri tidak 

tumbuh (sebagian mulai mati, 
kecuali bakteri pembentuk 
spora) 
Danger Zone 

 Suhu  optimum 
perkembangbiakan bakteri 
penyebab keracunan 

 Bakteri tumbuh baik pada 
suhu  12 – 60 oC 

 Bakteri tumbuh sangat baik 
pada suhu  20  – 45 oC 

 Beberapa bakteri tumbuh 
lambat pada suhu  5 – 12 oC 

Suhu dingin 

 Bakteri penyebab 
keracunan makanan tidak 
tumbuh, bakteri penyebab 
kerusakan masih tumbuh 

Suhu beku 

 Bakteri penyebab 
keracunan makanan dan 
bakteri penyebab 
kerusakan dorman di 
bawah  - 15 oC 
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e) Menggunakan substrat /inhibitor penghambat pertumbuhan 

mikroorganisme 

Berdasarkan sumbernya, jenis-jenis substrat atau bahan 

inhibitor  yang dapat digunakan antara lain: 

(1) Inhibitor alami, yaitu yang berada dalam bahan makanan 

seperti minyak dalam bawang putih, lysozyme pada telur 

dan antimiroba pada coklat, kunyit dan jeruk. 

(2) Inhibitor yang berasal dari hasil aksi mikroba, misalnya 

bakteri asam laktat menghasilkan senyawa hidrogen 

peroksida yang menghambat pertumbuhan  Clostridium 

botulinum. Beberapa mikroorganisme membutuhkan vitamin 

tertentu untuk tumbuhnya, misalnya bakteri pembentuk 

asam laktat yang butuh vitamin B kompleks untuk 

tumbuhnya.  Untuk menghambat pertumbuhan bakteri 

tersebut, maka dalam makanan harus dikurangi atau 

dihilangkan vitamin B nya.  Hal ini berarti pertumbuhan 

bakteri tertentu dapat dihambat oleh pertumbuhan bakteri 

lainnya. 

(3) Inhibitor buatan (additive), berupa bahan tambahan 

makanan (BTM), antara lain asam asetat, nitrat/nitrit, asam 

benzoate dan lain-lain, yang digunakan pada jumlah 

terbatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar Kerja 1.12.  Identifikasi  Pengawet Non 
Pangan. 
1. Identifikasilah berbagai bahan pengawet yang 

bukan untuk makanan tetapi digunakan untuk 
makanan oleh penjual saat ini! Pada makanan apa 
saja digunakan ? 

2. Bagaimana cara mengetahui adanya bahan 
pengawet berbahaya pada makanan ? 

3. Apa yang perlu dilakukan agar terhindar dari 
pengawet berbahaya ? 
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Untuk mencegah perkembangbiakan bakteri agar bahan 

makanan lebih tahan lama untuk waktu yang panjang, maka 

teknik yang digunakan adalah kombinasi dari 2 atau lebih dari 

teknik pengawetan seperti telah diuraikan diatas.  

Uraian selanjutnya membahas tentang resiko hygiene yang 

kedua yaitu keracuan makanan, yang berdampak sangat patal 

pada industry makanan. 

 

4.  Resiko hygiene terkait keracunan makanan  

Sebelum membahas tentang keracunan makanan, bacalah kasus yang 

ada pada activitas pembelajaran terkait keracunan makanan. 

KASUS KERACUNAN MAKANAN 

Seorang chef suatu restoran mendapat pesanan nasi kotak untuk 

acara perpisahan kelas, untuk membuat  menu “nasi putih, telur 

dadar, opor ayam, urapan, dan sambal” untuk makan siang.  Untuk 

memenuhi pesanan tersebut, chef menyiapkan semua masakan 

sehari sebelumnya, kecuali nasi.   Telur dan ayam selanjutnya 

disimpan di ruang dapur.  Pada saat akan disajikan satu hari 

berikutnya, semua bahan dipanaskan.  Beberapa saat setelah 

mengkonsumsi menu tersebut, kurang lebih 20 orang mengalami 

gejala keracunan makanan.   

Diskusikan kasus keracunan makanan diatas!  Telaah dengan 

seksama.  Saat Anda menelaah mungkin muncul pertanyaan 

berikut: 

 

 

1. Mengapa bakteri dapat menimbulkan keracunan? 
2. Bakteri apa saja yang menimbulkan keracunan ? 
3. Apakah jenis racun yang dihasilkan bakteri sama ? 
4. Apa gejala keracunannya? 

 
Nilai karakter apa yang harus dikembangkan dalam kasus 
tersebut. 
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Bakteri penyebab keracunan makanan adalah bakteri yang jika ada dalam 

makanan dan dikonsumsi, dapat menyebabkan terjadinya gejala 

keracunan antara lain  mual, pusing, sakit perut dan diare.  

1) Tipe keracunan makanan oleh bakteri 

Keracunan makanan yang disebabkan oleh bakteri dikatagorikan 

menjadi 3 tipe, seperti diuraikan berikut. 

a) Keracunan tipe infeksi 

Keracunan tipe infeksi terjadi karena makan makanan yang 

mengandung bakteri patogen dalam jumlah yang cukup banyak.  

Setelah itu bakteri akan berkembang dalam saluran pencernaan 

sampai pada jumlah yang dapat  menginfeksi korbannya.    Yang 

termasuk kelompok bakteri ini antara lain Salmonella.Clostridium 

perfringens, Escherichia coli.  Waktu yang diperlukan oleh 

bakteri untuk menginfeksi korbannya antara 6 – 24 jam.    

b) Intoksikasi (keracunan tipe eksotoksin) 

Keracunan tipe intoksikasi terjadi karena manusia makan 

makanan yang mengandung eksotoksin.  Toksin mulai 

dikeluarkan oleh bakteri saat pada saat bakteri tumbuh dan 

berkembang pada makanan dan memproduksi toksin.  Pada 

saat makanan dikonsumsi, toksin masuk ke dalam tubuh dan 

menyebabkan timbul gejala keracunan, walaupun kemungkinan 

bakterinya telah mati.  Gejala keracunan akan  segera terlihat 

setelah makanan dikonsumsi. 

c) Keracunan tipe toksin (enterotoksin) 

Toksin dari tipe keracunan ini tidak dihasilkan oleh bakteri di 

dalam makanan.  Pada saat makanan dikonsumsi, bakteri masuk 

ke saluran pencernaan manusia,  lalu bakteri tumbuh dan 

mengeluarkan  toksin.  Tipe toksin yang dihasilkan adalah 

enterotoksin. 

Keracunan makanan tipe intoksikasi dan tipe toksin biasanya disebut 

dengan keracunan makanan tipe intoksikasi, karena keracunan terjadi 

karena adanya toksin yang dihasilkan oleh bakteri.  Bakteri yang 

menjadi penyebab terjadinya keracunan tipe intoksikasi antara lain 

Bacillus cereus, Clostridium botulinum, Staphilococcus aureus. 
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2) Gejala keracunan makanan  

Gejala umum keracunan makanan 

 Sakit dibagian perut 

 Merasa mual dan muntah. 

 Sakit kepala. 

 Diare-mungkin berair dan berlebihan atau mungkin berdarah. 

 Demam dengan menggigil dan getaran atau kerasnya. 

 Nyeri otot dan nyeri. 

 

3) Cara mencegah keracunan makanan  

a) Biasakan untuk selalu mencuci tangan, terutama setelah buang 

air, sebelum makan, dan setelah menyentuh makanan mentah. 

Gunakan sabun dan air hangat, lalu cuci tangan selama 15 detik. 

b) Bersihkan semua peralatan memasak yang akan digunakan 

dengan sabun dan air panas. 

c) Jangan minum susu yang belum dipasteurisasi (diolah)  

d) Cuci semua sayur dan buah hingga bersih. 

e) Pisahkan makanan mentah (ayam, daging, dan makanan laut) 

dari jenis makanan lain. 

f) Gunakan bahan makanan yang tidak tahan lama atau makanan 

yang tanggal kadaluarsanya sebentar (tidak bertahun-tahun). 

g) Masak bahan makanan hewani dengan suhu yang aman. Untuk 

daging sapi dan babi, setidaknya 71°C. Pemotongan daging 

yang tebal, suhu aman adalah 63°C. Untuk ayam dan kalkun 

(yang dicincang atau untuh) setidaknya 74°C. Masak telur ayam 

sampai kuning telur matang. Masak ikan setelah mencapai suhu 

63°C. 

h) Masukkan makanan sisa ke dalam tempat yang memiliki 

penutup seperti tupperware dan simpan di kulkas. 

i) Keluarkan makanan yang disimpan di freezer dan letakkan di 

lemari es, microwave, atau air dingin. Makanan tidak boleh 

dicairkan/dilunakkan pada suhu ruangan. 

j) Jika makanan sudah lewat masa kedaluwarsa, terasa aneh, atau 

baunya tidak enak, lebih baik dibuang. 
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k) Jika Anda sedang hamil, hindari makan daging atau seafood 

yang mentah atau setengah matang, seafood yang diasapi 

(smoked), telur mentah, dan produk yang mengandung telur 

mentah, keju lunak, susu dan jus yang tidak dipasteurisasi, patés, 

salad siap makan, daging untuk makan siang, dan hot dog. 

l) Jangan minum air dari sungai atau sumur yang tidak disterilkan 

 

 

Lembar Kerja 1.13.  Penyimpanan dan Kerusakan makanan. 
 
Tujuan:  
1. Mempelajari pengaruh perlakuan terhadap daya simpan bahan 

makanan. 
2. Mengidentifikasi kerusakan bahan makanan setelah penyimpanan 

dan menentukan jenis kerusakan yang terjadi. 
 
Bahan : 
1.  Bahan makanan daging atau ikan 
2.  Garam, gula, sendawa 
 
Alat : 
1.  Peralatan masak, pisau, talenan, pemansa, oven 
 
Cara melakukan: 
1. Potong daging dengan ukuran 5 x 5 x 3 cm 
2. Catat kondisi daging setelah dipotong 
3. Bagi daging menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok 

mendapat 3 potong daging atau ikan, selanjutnya diberi perlakuan 
(treatment) sebagai berikut: 
a. Kel 1:  dibekukan (dimasukkan ke lemari pembeku). 
b. Kel 2: diberi garam dan gula pada konsentrasi tertentu (Anda 

bebas untuk membuat konsentrasi antara jumlah gram garam 
gula : daging bebas); dikeringkan sampai kering (gunakan oven 
110 oC jika memiliki oven) 

c. Kel 3: diberi sendawa dengan konsentrasi sesuai aturan 
penggunaan dan dikeringkan (gunakan oven 110 oC jika 
memiliki oven). 

4. Biarkan sampai semua bahan selesai perlakuan. 
5. Simpanlah bahan makanan yang telah diberi perlakuan pada suhu 

ruang.  Amati mulai terjadi kerusakan !  Catat tanda-tanda kerusakan 
dan prediksi apa penyebab kerusakan yang terjadi!  Bandingkan 
keawetan dari ketiga perlakuan! 

6. Buat laporan hasil kerja Anda! 
7. Presentasikan di depan kelas! 
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4) Penyebab keracunan makanan  

Bakteri Penyebab Keracunan Makanan tipe  Infeksi 

a) Salmonella 

Salmonella merupakan bakteri berbentuk batang, bersifat aerob, 

motil, tidak membentuk spora dan tidak menghasilkan 

toksin.Salmonella menyebabkan keracunan makanan tipe 

infektif, artinya penderita akan terinfeksi  Salmonella yang masuk 

ke tubuh melalui makanan.  Salmonella dapat menimbulkan 

gejala keracunan jika bakteri yang dikonsumnya sebanyak 1 juta.  

Salmonella yangpaling sering menyebabkan keracunan 

makanan adalah Salmonella typhymurium. Masa inkubasi : 12 – 

36 jam.     

 

 

Gambar 12. Salmonella dalam Perbesaran Maksimal 
Sumber : Blog.nativefoods.com 

 

Gejala yang ditimbulkan pada kebanyakan orang yang terinfeksi 

Salmonella, adalah diare, kram perut, muntah, sakit kepala dan 

demam yang timbul setelah 8-72 jam mengkonsumsi makanan 

yang tercemar. Masa penyakit 1-8 hari bahkan ada yang 

mencapai 14 hari. 

Makanan dapat tercemar oleh bakteri Salmonella melalui tangan  

penjamah makanan yang tercemar oleh kotoran hewan, atau 

penjamah makanan sedang terinfeksi  (bisa sebagai pembawa), 

atau dari makanan lain yang sudah tercemar (kontaminasi 

silang).  Salmonella ditemukan pada usus halus manusia dan 

hewan, pada daging dan jeroan hewan, khususnya unggas.  

Keracunan karena Salmonella sering terjadi pada makanan dari 

telur.  Pada saat telur dikeluarkan oleh ayam, kulit telur banyak 
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mengandung Salmonella, sehingga bagian dalam telur yang 

awalnya steril dapat tercemar oleh Salmonella.  Susu sapi segar 

juga dapat tercemar oleh Salmonella, tetapi dengan proses 

paseurisasi Salmonella dapat dimatikan.  Bahan makanan yang 

juga dapat menjadi sumber pencemaran Salmonella disamping 

telur dan susu antara lain adalah daging dan hasil olahnya, serta  

ikan dan hasil olahnya. 

Untuk mengurangi resiko keracunan keracunan oleh Salmonella, 

dapat dilakukan hal-hal berikut: 

1) Cairkan es (thawing) dari daging dan unggas beku secara 

menyeluruh sebelum dimasak.   

2) Makanan harus dimasak dengan tuntas, artinya tidak ada 

bagian yang tidak terkena panas. 

3) Pisahkan tempat penyimpanan daging segar dan daging 

yang telah dimasak. 

4) Pisahkan peralatan yang akan digunakan untuk daging 

segar dan daging yang sudah dimasak. 

5) Jangan meletakkan bahan makanan pada suhu ruang untuk 

jangka waktu lama. 

 

b) Clostridium perfringens (welchii) 

Clostridium perfringens (welchii) merupakan bakteri anaerobic 

berbentuk batang dan dapat membentuk spora.Clostridium 

perfringens dapat menghasilkan enterotoksin yaitu racun yang 

dikeluarkan bakteri saat bakteri sudah berada di dalam usus.  

Gejala keracunan akan nampak setelah  8 – 22 jam makanan 

dikonsumsi, yaitu sakit perut, diare, mual tetapi jarang disertai 

muntah. Gejala dapat berlanjut selama 12-48 jam, tetapi pada 

kasus yang lebih berat dapat berlangsung selama 1-2 minggu.  

Kasus yang berat bisanya dijumpai pada manusia yang daya 

tahan tubuhnya lemah antara lain  anak-anak dan orang lanjut 

usia). 
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Clostridium perfringens (welchii) terdapat pada usus halus 

manusia dan hewan, pada tanah dan debu serta lalat.  Lalat 

sering terinfeksi bakteri Clostridium perfringens (welchii ) dan 

sebanyak 25% dari populasi manusia mengeluarkan bakteri ini 

pada kotorannya  (faecesnya).   

Clostridium perfringens (welchii) terbawa ke dapur melalui 

daging dan unggas segar, sebanyak 10% dari sampel daging 

dan unggas segar mengandung bakteri Clostridium perfringens 

(welchii).  Bakteri dapat berpindah dari daging segar ke makanan 

yang telah dimasak melalui kontaminasi silang yaitu dari tangan 

penjamah makanan yang tidak dicuci sempurna saat menangani 

makanan segar lalu menangani makanan yang telah dimasak. 

Selanjutnya bakteri yang ada dalam makanan dapat membentuk 

spora, dan tahan terhadap panas, bahkan ada yang bertahan 

pada suhu titik didih selama beberapa jam.  Spora yang bertahan 

akan tumbuh dan berkembang saat makanan di letakkan pada 

suhu hangat (37 oC) atau saat makanan  didinginkanatau 

dimasak perlahan (menggunakan suhu rendah). 

Kasus keracunan yang disebabkan oleh Clostridium perfringens 

(welchii) biasa terjadi pada daging dan unggas beku yang telah 

dimasak lalu didinginkan.  Karena akan disajikan daging dan 

unggas  tersebut   dipanaskan ulang.  Kasus keracunan terjadi 

bila jumlah makanan yang dipanaskan ulang  cukup banyak, 

sehingga panas sulit mencapai bagian tengah panci pemanas.  

Akibatnya bakteri mempunyai waktu cukup untuk berkembang 

biak dari spora bakteri, apalagi jika setelah pemanasan makanan 

dibiarkan pada suhu ruang (25 oC).   

Untuk mengurangi resiko keracunan makanan oleh Clostridium 

perfringens (welchii) dapat dilakukan hal-hal berikut: 

(1) Daging atau tulang yang akan diolah harus dipotong dalam 

potongan kecil,   tidak dimasak dalam potongan besar (lebih 

dari 3 kg) agar seluruh bagian daging masak sempurna. 

(2) Daging dan unggas yang telah dimasak, harus dibekukan 

dengan cara cepat (fastfreezing), lalu simpan di lemari 
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pembeku.  Fast freezing dilakukan dengan  menggunakan 

gas nitrogen pada suhu  - 18 sampai -32oC, sehingga daging 

membeku kurang dari 2 jam. 

(3) Pisahkan ruang penyimpanan daging dan unggas segar 

dengan yang sudah dimasak. 

(4) Pisahkan peralatan dan area makanan segar dan yang 

sudah dimasak. 

(5) Hindari pemanasan ulang untuk daging, jika harus dilakukan 

pemanasan ulang, maka pemanasan harus dilakukan 

dengan cepat dan menyeluruh. 

 

c) Escherichia coli 

Bakteri Escherichia coli  bakteri berbentuk batang, tidak 

membentuk spora, dapat bergerak dengan menggunakan 

flagella, dan ada yang dapat  membentuk kapsul.  E. coli secara 

normal ada di usus halus manusia dan hewan, umumnya tidak 

berbahaya. Namun ada bakteri E. coli yang membahayakan dan 

dapat menyebabkan keracunan makanan yaitu 

Enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC).  E. coli dapat 

masuk ke dalam tubuh manusia terutama melalui konsumsi 

pangan yang tercemar, misalnya daging mentah, daging yang 

dimasak setengah matang, susu danair minum yang tidak 

dimasak dengan sempurna. 

Gejala  infeksi E. coli  berbeda antar satu dengan lainnya, 

bahkan ada yang tidak memperlihatkan gejala. Beberapa ada 

yang menunjukkan gejala diarea berat yaitu diarea yang 

mengandung darah.  Selain diarea, gejala lainnya yang kadang 

muncul adalah kejang perut, mual,  muntah, kadang ada demam.  

Gejala keracunan muncul 2 – 6 jam setelah mengkonsumsi 

pangan yang tercemar, dengan masa inkubasi 3 – 8 hari, pada 

kasus sedang masa berkisar antara inkubasi 3 – 4 hari.  Hal 

penting yang harus diperhatikan adalah mencegah terjadinya 

dehidrasi dengan  segera memberikan air minum pada korban 

untuk mengganti cairan tubuh yang hilang karena  muntah dan 
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diare; dan segera di bawa ke dokter.   Sebagian kecil pasien 

mengalami gejala komplikasi yang disebut hemolytic-uremic 

syndrome (HUS), yang bisa terjadi pada anak usia dibawah 5 

tahun. HUS dapat menyebabkan kegagalan fungsi ginjal,  

anemia, atau pendarahan.   

 

Gambar 13. Bakteri E.Coli 
Sumber: trussty.jasmine.blogspot.com 

 

Bakteri Penyebab Keracunan Makanan tipe  Intoksikasi 

a) Bacillus cereus 

Bacillus cereus merupakan bakteri yang berbentuk batang, 

bersifat aerobik, dapat membentuk spora, dan dapat 

menghasilkan toksin tipe enterotoksin.Enterotoksin yang 

dihasilkan ada 2 macam yaitu  toksin yang menyebabkandiare 

dan toksin yang menyebabkan muntah. 

 

 

Gambar 14. Bakteri Bacillus cereus 
Sumber: www.nbafoodadviocate.com 
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Gejala keracunan yang disebabkan oleh toksin penyebab diare 

akan muncul pada 8 – 16 jam setelah mengkonsumsi makanan 

yang tercemar Bacillus cereus.  Gejala yang timbul berhubungan 

dengan saluran pencernaan bagian bawah berupa mual,nyeri 

perut seperti kram, diare berair.  Sedangkan gejala keracunan 

yang disebabkan oleh toksin penyebab muntah akan timbul 

setelah 1 – 6 jam setelah mengkonsumsi makanan tercemar.  

Gejala yang timbul berhubungan dengan saluran pencernaan 

bagian atas berupa mual dan muntah-muntah.  Bakteri penghasil 

toksin penyebab diare bisa mencemari sayuran dan daging, 

sedangkan bakteri penghasil toksin penyebab muntah bisa 

mencemari makanan berbahan beras, kentang, makanan yang 

mengandung pati, dan tunas sayuran. Toksin penyebab muntah 

tahan panas, tidak bisa dihancurkan oleh proses pengolahan 

biasa. Bahan makanan yang sering menjadi penyebab 

keracunan makanan oleh bakteri Bacillus cereus  adalah sereal 

khususnya beras dan tepung jagung. 

Untuk mengurangi resiko keracunan makanan oleh Clostridium 

perfringens (welchii) dapat dilakukan hal-hal berikut: 

(1) Hidangan beras, pudding susu, sauce maezena (tepung 

jagung) harus didinginkan dengan cepat  dan segera 

disimpan di lemari pendingin.  

(2) Jika harus melalui pemanasan ulang, harus dilakukan 

pemanasan dengan suhu  tinggi dan cepat; dan sesegera 

mungkin disajikan. 

Contoh kasus keracunan yang disebabkan oleh Clostridium 

perfringens (welchii) yaitu yang pernah terjadi pada sebuah 

restoran yang menyediakan nasi goreng untuk konsumennya.  

Setelah mengkonsumsi nasi goreng, sebanyak 13 orang 

mengalami muntah-muntah, dan 8 orang mengalami diarea  

setelah 1 – 6 jam mengkonsumsi nasi goreng.  Setelah diperiksa 

pada nasi yang dikonsumsi, ditemukan 350 juta Bacillus 

cereusper 100 gr nasi.   
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b) Clostridium botulinum 

Clostridium botulinum adalah bakteri bakteri berbentuk batang,  

dapat membentuk spora tahan panas, bersifat anaerobik, dan 

tidak tahan asam tinggi (pH makanan dibawah 4.5). Racun yang 

dihasilkan adalah racun eksotoksin yang disebut dengan  

botulinum/botulinin.  Botulinin sangat berbahaya karena  akan 

meracuni system syaraf pusat, dengan gejala awal adalah 

penglihatan ganda, mulut dan kerongkongan kering, kesulitan 

bicara dan menelan. Gejala keracunan akan timbul dalam selang 

waktu 18 – 36 jam setelah mengkonsumsi makanan tercemar.  

Penyakit mencapai puncaknya antara  1 – 8 hari dan dapat 

menyebabkan kematian karena terjadi paralisis pada  system 

pernafasan (pada beberapa kasus).   

 

 

Gambar 15. Bakteri Clostridium botulinum 
Sumber: www.foodpoisonjurnal.com 

 
Bakteri Clostridium botulinum terdapat pada tanah, lumpur laut, 

endapan danau, beberapa jenis ikan dan sayuran.  Bakteri 

Clostridium botulinum biasa  mencemari produk makanan kaleng 

yang berkadar asam rendah seperti daging kornet, sosis kaleng;  

ikan asap, kentang matang yang kurang baik penyimpanannya, 

pie beku, telur ikan fermentasi, seafood, sosis dan keju.  

Umumnya kasus keracunan terjadi pada bahan makanan yang 

di vaccum atau ditiadakan oksigennya.Untuk mengurangi resiko 

keracunan makanan oleh Clostridium botulinum  dapat dilakukan 

hal-hal berikut 

(1) Masak makanan kaleng dalam keadaan terbuka, lakukan 

dengan seksama,  aduk merata, segera digunakan. 
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(2) Simpan makanan kaleng dalam lemari pendingin terutama 

untuk yang dikemas hampa udara dan makanan segar atau 

yang diasap, jika belum segera akan digunakan.  Gunakan 

makanan kaleng atau yang dikemas hampa udara sebelum 

tanggal kadaluarsa. 

(3) Hindari mengkonsumsi makanan kaleng yang kemasannnya 

telah menggembung, kaleng cacat atau penyok. 

 

 

 

c) Staphilococcus aureus 

Staphilococcus aureus merupakan bakteri berbentuk kokus/bulat, 

bersifat aerobik fakultatif, tidak membentuk spora, menghasilkan 

racun enterotoksin.  Bakteri Staphilococcus aureus dapat 

dimatikan pada pemanasan 60 oC selama 10 menit, sedangkan 

toksinnya tahan panas, sehingga baru bisa dihancurkan pada 

pemanasan dengan suhu 100 oC selama 30 menit. 

Sumber Staphilococcus aureus terdapat pada hidung dan 

kerongkongan manusia  (kira-kira 50% populasi manusia).  

Selanjutnya bakteri menyebar ke kulit dan kepala / rambut 

manusia, atau dapat melalui luka yang terbuka. Sumber lainnya 

adalah sapi, kambing, atau susu segar.   

Gejala keracunan Staphilococcus aureus antara lain  muntah-

muntah berat, kejang perut, diarea, kadang diikuti dengan 

pingsan.  Gejala tersebut akan muncul setelah 2 – 4 jam 

mengkonsumsi makanan yang tercemar Staphilococcus aureus, 

dengan lamanya penyakit  6 – 24 jam.  Makanan sang menjadi 

sumber pencemaran bakteri Staphilococcus aureus antara lain 

daging  (termasuk diantaranya lidah sapi), ikan, susu dan produk 

susu, sertaunggas. Contoh kasus keracunan Staphilococcus 

aureusyang pernah terjadi pada sebuah restoran yang 

Lembar Kerja 1.14. Makanan Kaleng 
 
1. Mengapa makanan kaleng harus dipanaskan dalam 

keadaan terbuka ?  
2. Mengapa kaleng yang mengandung Clostridium 

botulinum kondisinya menggembung ?  
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menyajikan menu yang terbuat dari kalkun.  Saat pengolahan 

chef  yang menngani makanan sedang sakit influenza, dan 

daging yang sudah masak, dipotong slice  (iris tipis) pada saat 

masih hangat.  Menu kalkun tersebut menyebabkan keracunan 

40 dari 139 tamu yang mengkonsumsinya.  Setelah penyelidikan 

ditemukan bakteri Staphilococcus aureus banyak terdapat pada 

menu daging kalkun (Gaman, P.M. dan Sherrington, K.B, 1984). 

Untuk mengurangi resiko keracunan makanan oleh 

Staphylococcus aureus  dapat dilakukan hal-hal berikut: 

1) Menerapkan standar personal hygiene secara ketat 

2) Makanan harus ditangani sesegera mungkin, gunakan 

sendok penjepit untuk memegang daging yang sudah 

masak. 

3) Bahan makanan yang mudah tercemar bakteri 

Staphylococcus aureus  harus disimpan dalam refrigerator. 

 

5.  Personal Hygiene 

1) Personal hygiene 

Personal Hygiene berasal dari bahasa Yunani yaitu personal yang 

artinya perorangan dan hygiene yang berarti sehat. Kebersihan 

perorangan adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan 

kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis. (Tarwoto, 

Wartonah, 2006 : 78) Apr 17, 2016.  

Menurut beberapa ahli : 

a.    Sjarifuddin   

Personal hygiene adalah kesehatan pada seseorang atau 

perseorangan. Sjarifudin. 1979 (dalam Basyar.2005)  

b.    Efendy  

Dalam kehidupan sehari-hari kebersihan merupakan hal yang 

sangat penting dan harus diperhatikan karena kebersihanakan 

mempengaruhi kesehatan dan psikis seseorang. Kebersihan itu 

sendiri sangat dipengaruhi oleh nilai individu dan kebiasaan.Hal-

hal yang sangat berpengaruh itu di antaranya kebudayaan,sosial, 

keluarga, pendidikan, persepsi seseorang terhadap kesehatan, 

serta tingkat perkembangan. (dalam Astutiningsih, 2006). 
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Apabila kita bergerak dibidang industry makanan, biasanya masalah 

kebersihan menjadi masalah yang paling utama. Karena itu 

hendaknya setiap orang selalu berusaha supaya personal hygiennya 

dipelihara dan ditingkatkan. Kebersihan dan kerapian sangat penting 

dan diperlukan agar dapat menarik konsumen pada waktu proses 

pengolahan maupun dalam melayani pembeli, tetapi juga karena 

kebersihan diperlukan agar seseorang dapat hidup secara sehat. 

Kebersihan diri atau personal hygiene dan lingkungan merupakan 

bagian dari kehidupan kita sehari-hari, oleh karena itu sudah 

seharusnya kita sebagai manusia untuk selalu memperhatikan 

kebersihan diri dan lingkungan agar kita terhindar dari berbagai 

macam penyakit.  Sebagai seorang yang bergerak dalam industry 

makanan hendaknya mempunyai pengetahuan yang memadai 

mengenai kebersihan diri dan lingkungan ini, sebagai bekal untuk 

merawat dirinya sendiri. 

 

2) Tujuan personal hygiene 

Tujuan dari personal hygiene adalah: 

a.   Meningkatkan derajat kesehatan. 

b.    Memelihara kebersihan diri. 

c.    Memperbaiki personal hygiene. 

d.    Pencegahan penyakit. 

e.    Meningkatkan percaya diri. 

f.     Menciptakan keindahan 

 

3) Prosedur personal hygiene 

a) Personal hygiene pakaian/ performance 

Merupakan perawatan diri yang paling pokok Karena dari 

sanalah tercermin kepribadian dari diri si pemakainya sebagai 

seorang yang menjaga kebersihan diri atau bukan. 

b) Personal hygiene rambut sampai kaki  

Merupakan tindakan perawatan diri dengan cara mencuci dan 

menyisir rambut. 
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Tujuannya adalah membersihkan kuman kuman yang ada pada 

kulit kepala, menambaha rasa nyaman,membasmi kutu atau 

ketombe yang melekat pada kulit ,serta memperlancar system 

peredaran darah di bawah kulit. 

Menjaga kebersihan atau pemeliharaan rambut dapat dilakukan 

dengan cara Pencucian Rambut. 

Frekuensi pencucian rambut sangat tergantung pada hal – 

hal berikut: 

(1) Tebal atau tipisnya rambut, semakin tebal harus semakin 

sering dicuci. 

(2) Lingkungan atau tempat tinggal seseorang, misalnya pada 

lingkungan yang berdebu orang tersebut harus sering 

mencuci rambutnya. 

(3) Seseorang yang memakai minyak rambut harus sering 

mencuci rambutnya. 

c) Personal hygiene kuku kaki dan tangan 

Merupakan tindakan perawatan diri dengan cara menggunting 

kuku tangan dan kaki secara teratur. 

Tujuannya adalah menjaga kebersihan kuku tangan dan kaki 

dan mencegah timbulnya luka atau infeksi akibat garukan dari 

kuku yang dapat mencemari makanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76   |   Kompetensi Profesional – Kemanan Pangan (Sanitasi, Higiene, dan Keselamatan Kerja) 

 

D.  Aktivitas Pembelajaran 

1.  Sanitasi dan Hygiene 

Kasus 

Sebelum kita memperdalam materi dari kegiatan pembelajaran 1, 

pecahkan kasus dapur sebuah restoran yang ada digambar berikut ini: 

 

Gambar 16. Dapur sebuah restoran 
Pertanyaan: 

a. Apa yang ada di benak Anda dan bagaimana pendapat Anda melihat 

dapur sebuah restoran seperti pada gambar diatas?   

b. Seberapa penting kebersihan pada area pengolahan makanan dan 

bagaimana menurut pendapat Anda?  Mengapa Anda berpendapat 

demikian? 

c. Coba diskusikan dalam kelompok langkah-langkah apa yang harus 

dilakukan oleh pengusaha restoran tersebut untuk memperbaikinya! 

d. Nilai karakter dan kemampuan apa yang harus dikembangkan dalam 

kasus tersebut. 

Setelah mempelajari dan menganalisa kasus tersebut, apakah muncul 

pertanyaan-pertanyaan berikut?!  

 Mengapa higiene makanan sangat penting? 

 Apa yang dimaksud dengan higiene makanan? 

 Atau apakah muncul pertanyaan lain ?   

Setelah anda mempelajari kegiatan pembelajaran 1 : menganalisis 

penerapan  sanitasi dan hygiene, melaksanakan prosedur hygiene 

selanjutnya Anda diminta untuk melakukan kegiatan sebagai berikut: 

mengisi LK-1.1 dan LK-1.2. 
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Petunjuk Pengisian LK-1.1. Alasan Pentingnya Higiene dan Sanitasi 

Makanan 

1. Anda diminta untuk memahami dan mengkaji uraian materi atau 

Anda dapat mencari informasi tambahan dari berbagai 

sumber/literatur, mengenai Sanitasi dan Hygiene Makanan. 

2. Selanjutnya Anda diminta untuk berdiskusi kelompok tentang: 

3. Jenis usaha  makanan apa saja yang berkembang saat ini! (Jenis 

usaha bisa diidentifikasi berdasarkan jenis produk, jenis usaha) 

4. Mengapa tuntutan higiene makanan dan kecepatan pelayanan 

menjadi sangat dibutuhkan !?   Jelaskan alasan Anda ! (hubungkan 

dengan gaya hidup saat ini) 

5. Biaya untuk keperluan apa yang harus dikeluarkan pengusaha jika 

terjadi  kasus seperti diatas! 

6. Sudahkah pelaksanaan prosedur penyimpanan bahan makanan 

yang dilakukannya kuat dan telah mengintegrasikan nilai-nilai utama 

pendidikan karakter ? 

7. Kemudian hasil diskusi kelompok dipresentasikan. 

8. Setelah mengerjakan LK-1.1 Anda dan kelompok diminta 

mengerjakan LK-1.2 . 

 

Petunjuk Pengisian LK-1.2. Melaksanakan Prosedur higiene dalam 

penyimpanan makanan 

1. Anda diminta untuk melakukanlah prosedur penyimpanan bahan 

makanan sesuai peraturan higine makanan, melalui langkah-langkah 

berikut: 

a. Menyiapkan alat 

b. Menyiapkan bahan 

c. Melakukan penyimpanan 

2. Sudahkah pelaksanaan prosedur penyimpanan bahan makanan 

yang dilakukannya kuat dan telah mengintegrasikan nilai-nilai utama 

pendidikan karakter ? 

3. Selanjutnya Anda diminta untuk membuat laporan hasil pelaksanaan 
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2.  Mikroorganisme 

Kapang memiliki struktur sel yang berbeda dengan sel bakteri.  Untuk 

memahami struktur sel kapang, maka kerjakanlah tugas berikut.   

Kasus 

Suatu ketika seorang juru masak sedang menderita flu berat, namun pada 

hari tersebut pekerjaan yang harus dikerjakan cukup banyak, karena ada 

order yang telah dipesan 1 minggu sebelumnya.  Sebagai seorang juru 

masak prosedur dan prinsip-prinsip dalam bekerja saat menangani 

makanan harus sudah diketahui.   

1. Apa yang harus dilakukan oleh juru masak ? 

2. Mengapa terjadi penyakit flu? 

3. Mikroorganisne apa yang menjadi penyebabnya ? 

4. Nilai karakter apa yang harus dikembangkan dalam kasus tersebut. 

Untuk menjawab kasus tersebut, mari baca uraian materi berikut! 

 

Petunjuk Pengisian LK-1.3 Struktur  Kapang dan fungsi komponen 

1. Anda diminta untuk memahami dan mengkaji uraian materi atau 

Anda dapat mencari informasi tambahan dari berbagai 

sumber/literatur, mengenai struktur kapang dan fungsi dari 

komponen yang terdapat  pada sel kapang! 

2. Kemudian hasil diskusi kelompok dipresentasikan. 

3. Setelah mengerjakan LK-1.3 Anda dan kelompok diminta 

mengerjakan LK-1.4  

 

Petunjuk Pengisian LK-1.4 Komponen Sel dan Perkembangbiakan 

Ragi  

1. Anda diminta untuk memahami dan mengkaji uraian materi atau 

Anda dapat mencari informasi tambahan dari berbagai 

sumber/literatur, mengenai : 

a. Fungsi dari komponen yang terdapat  pada sel ragi! 

b. Bagaimana sel ragi dapat berkembang biak 

2. Kemudian Anda diminta untuk mencari contoh ragi dan 

penggunaannya 

3. Selanjutnya hasil diskusi kelompok dipresentasikan. 

4. Setelah mengerjakan LK-1.4 Anda dan kelompok diminta 

mengerjakan LK-1.5  
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Petunjuk Pengisian LK-1.5 Komponen Sel dan Perkembang biakan 

Bakteri 

1. Anda diminta untuk memahami dan mengkaji uraian materi atau 

Anda dapat mencari informasi tambahan dari berbagai 

sumber/literatur, mengenai : 

a. Fungsi dari komponen yang terdapat  pada sel bakteri! 

b. Bagaimana sel bakteri berkembang biak 

2. Selanjutnya hasil diskusi kelompok dipresentasikan. 

3. Setelah mengerjakan LK-1.5 Anda dan kelompok diminta 

mengerjakan LK-1.6  

 

Petunjuk Pengisian LK-1.6 Kebutuhan Makanan  dan Kelembaban 

Mikroorganisme 

1. Anda diminta untuk mengkaji uraian materi dengan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan berikut ini 

a. Mengapa mikroorganisme sangat menyukai bahan makanan 

sumber protein atau karbohidrat?!  

b. Mengapa ada perbedaan kebutuhan kelembaban pada berbagai 

mikroorganisme ? 

2. Kemudian Anda juga diminta untuk mendiskusikan dengan kelompok 

Anda mengapa ada perbedaan kebutuhan kelembaban pada 

berbagai mikroorganisme ? 

3. Selanjutnya hasil diskusi kelompok dipresentasikan. 

 

3.  Resiko Hygiene terkait Kerusakan Makanan 

Resiko Higiene adalah kemungkinan kejadian yang dapat timbul akibat 

tidak diterapkannya prosedur higiene secara konsisten atau ketat.   

Petunjuk Pengisian LK-1.7 Identifikasi Kerusakan Makanan 

1. Anda diminta untuk melakukan identifikasi kerusakan bahan 

makanan yang telah disiapkan sebelumnya! 

2. Anda diminta untuk mengamati dan mencatat hasil identifikasi Anda 

mengenahi bentuk, rasa, tekstur, bau, warnanya.   

3. Kemudian Anda juga diminta untuk memprediksi penyebab 

kerusakan bahan makanan tersebut berdasarkan tampilan fisik! 
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4. Selanjutnya Anda diminta membuat kesimpulan hasil diskusi 

kelompok dan menyusun laporan. 

5. Setelah mengerjakan LK-1.7 Anda dan kelompok diminta 

mengerjakan LK-1.8  

 

Petunjuk Pengisian LK-1.8 Jenis-Jenis Kerusakan 

1. Anda diminta untuk mendiskusikan dalam kelompok tentang  

kerusakan yang terjadi pada bahan makanan dapat terjadi hanya 

satu jenis atau lebih 

2. Anda juga diminta untuk mendiskusikan Apabila terjadi kerusakan 

fisik, akan dapat terjadi perubahan bau/rasa? Mengapa Anda 

berpendapat demikian?! 

3. Selanjutnya hasil diskusi kelompok dipresentasikan. 

4. Setelah mengerjakan LK-1.8 Anda dan kelompok diminta 

mengerjakan LK-1.9 

 

Petunjuk Pengisian LK-1.9 Pencegahan Kerusakan Makanan 

1. Anda diminta untuk menjawab dengan melalui diskusi dalam 

kelompok tentang  Bagaimana mekanisme kerja garam dan gula 

sehingga dapat menghambat pertumbuhan mirkoorganisme dalam 

makanan? 

2. Anda juga diminta untuk menjawab pertanyaan Apakah yang disebut  

plasmolysis ? Jelaskan! 

3. Selanjutnya hasil diskusi kelompok dipresentasikan. 

4. Setelah mengerjakan LK-1.9  Anda dan kelompok diminta 

mengerjakan LK-1.10 

 

Petunjuk Pengisian LK-1.10 Percobaan Pengaruh Cuka Terhadap 

Keawetan Makanan 

1. Bentuklah kelompok (3-4 orang/kelompok) 

2. Masing-masing kelompok melakukan diskusi tentang resep asinan 

dengan konsentrasi cuka yang berbeda-beda yang ditentukan oleh 

fasilitator untuk setiap kelompok, kemudian menganalisis resep 

tersebut. 
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3. Masing-masing kelompok mempraktekkan resep yang sudah 

dianalisa sesuai prosedur kerja. 

4. Kemudian lakukan penyimpanan pada suhu ruang dan lakukan 

identifikasi perubahan bau,rasa, tekstur dan warna setiap 6, 12, 18 

dan 24 jam. 

5. Mencatat hasil pengolahan, temuan-temuan, kendala pada saat 

pengolahan dan  cara mengatasinya serta bandingkan hasilnya 

6. Setiap kelompok mempresentasikan hasil pengolahannya dan 

kelompok lain memberi masukan. 

7. Setelah mengerjakan LK-1.10  Anda dan kelompok diminta 

mengerjakan LK-1.11 

 

Petunjuk Pengisian LK-1.11 Pengaruh Suhu Terhadap Keawetan 

Makanan  

1. Bentuklah kelompok (3-4 orang/kelompok) 

2. Masing-masing kelompok melakukan eksperimen dengan 

memanaskan susu dengan suhu pasteurisasi dan sterilisasi 

3. Kemudian lakukan penyimpanan pada suhu ruang dan lakukan 

identifikasi perubahan bau,rasa, tekstur dan warna setiap 4,8,12,16 

jam. 

4. Mencatat hasil pengolahan, temuan-temuan, kendala pada saat 

pengolahan dan  cara mengatasinya serta bandingkan hasilnya 

5. Setiap kelompok mempresentasikan hasil pengolahannya dan 

kelompok lain memberi masukan. 

6. Setelah mengerjakan LK-1.11  Anda dan kelompok diminta 

mengerjakan LK-1.12 

 

Petunjuk Pengisian LK-1.12 Identifikasi  Pengawet Non Pangan. 

1. Bentuklah kelompok (3-4 orang/kelompok) 

2. Masing-masing kelompok diminta untuk mengeksplore kemampuan 

dari setiap anggota kelompok: 

a. Untuk melakukan identifikasi dari berbagai bahan pengawet 

yang bukan untuk makanan tetapi digunakan untuk makanan 

oleh para penjual pada saat ini serta digunakan pada makanan 

apa saja? 
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b. Bagaimana cara mengetahui adanya bahan pengawet 

berbahaya pada makanan ? 

c. Apa yang perlu dilakukan agar terhindar dari pengawet 

berbahaya? 

3. Setiap kelompok mempresentasikan hasil pengolahannya dan 

kelompok lain memberi masukan. 

 

4.  Resiko Hygiene Terkait Keracunan Makanan 

Kasus 

 

KASUS KERACUNAN MAKANAN 

 

Seorang chef suatu restoran mendapat pesanan nasi kotak untuk acara 

perpisahan kelas, untuk membuat  menu “nasi putih, telur dadar, opor 

ayam, urapan, dan sambal” untuk makan siang.  Untuk memenuhi 

pesanan tersebut, chef menyiapkan semua masakan sehari sebelumnya, 

kecuali nasi.   Telur dan ayam selanjutnya disimpan di ruang dapur.  Pada 

saat akan disajikan satu hari berikutnya, semua bahan dipanaskan.  

Beberapa saat setelah mengkonsumsi menu tersebut, kurang lebih 20 

orang mengalami gejala keracunan makanan.   

Diskusikan kasus keracunan makanan diatas!  Telaah dengan seksama.  

Saat Anda menelaah mungkin muncul pertanyaan berikut: 

Pertanyaan: 

1. Mengapa bakteri dapat menimbulkan keracunan? 

2. Bakteri apa saja yang menimbulkan keracunan ? 

3. Apakah jenis racun yang dihasilkan bakteri sama ? 

4. Apa gejala keracunannya? 

Nilai karakter apa yang harus dikembangkan dalam kasus tersebut. 

1. Apakah ada pertanyaan lain yang timbul ? Coba diskusikan 

jawaban dari berbagai pertanyaan yang timbul! 

2. Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan diatas, 

coba Anda pelajari uraian materi berikut! 

3. Silahkan berdiskusi dalam kelompok! 
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Petunjuk Pengisian LK-1.13 Penyimpanan dan Kerusakan makanan. 

1. Bentuklah kelompok (3-4 orang/kelompok) 

2. Masing-masing kelompok melakukan diskusi tentang bahan 

makanan yang akan diberikan perlakuan. Perlakuan terhadap bahan 

makanan sudah ditentukan oleh fasilitator untuk setiap kelompok. 

3. Masing-masing kelompok mempraktekkan bahan makanan yang 

sudah diberikan perlakuan. 

4. Kemudian lakukan penyimpanan bahan makanan pada suhu ruang 

dan lakukan pengamatan mulai terjadinya kerusakan.  

5. Mencatat hasil perlakuan, temuan-temuan, kendala pada saat 

penyimpanan dan  cara mengatasinya serta bandingkan hasilnya 

dengan perlakuan yang lain. 

6. Setiap kelompok menyusun laporan dan mempresentasikan hasil 

eksperimennya dan kelompok lain memberi masukan. 

7. Setelah mengerjakan LK-1.13 Anda dan kelompok diminta 

mengerjakan LK-1.14 . 

 

Lembar Kerja 1.13.  Penyimpanan dan Kerusakan makanan. 

 
Tujuan:  

1. Mempelajari pengaruh perlakuan terhadap daya simpan bahan 

makanan. 

2. Mengidentifikasi kerusakan bahan makanan setelah 

penyimpanan dan menentukan jenis kerusakan yang terjadi. 

 
Bahan : 

1. Bahan makanan daging atau ikan 

2. Garam, gula, sendawa 

 
Alat : 

 Peralatan masak, pisau, talenan, pemansa, oven 

 
Cara melakukan: 

1. Potong daging dengan ukuran 5 x 5 x 3 cm 

2. Catat kondisi daging setelah dipotong 
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3. Bagi daging menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok 

mendapat 3 potong daging atau ikan, selanjutnya diberi 

perlakuan (treatment) sebagai berikut: 

a. Kel 1:  dibekukan (dimasukkan ke lemari pembeku). 

b. Kel 2: diberi garam dan gula pada konsentrasi tertentu (Anda 

bebas untuk membuat konsentrasi antara jumlah gram 

garam gula : daging bebas); dikeringkan sampai kering 

(gunakan oven 110 oC jika memiliki oven) 

c. Kel 3: diberi sendawa dengan konsentrasi sesuai aturan 

penggunaan dan dikeringkan (gunakan oven 110 oC jika 

memiliki oven). 

4. Biarkan sampai semua bahan selesai perlakuan. 

5. Simpanlah bahan makanan yang telah diberi perlakuan pada 

suhu ruang.  Amati mulai terjadi kerusakan !  Catat tanda-tanda 

kerusakan dan prediksi apa penyebab kerusakan yang terjadi!  

Bandingkan keawetan dari ketiga perlakuan! 

6. Buat laporan hasil kerja Anda! 

7. Presentasikan di depan kelas! 

 

Petunjuk Pengisian LK-1.14. Makanan Kaleng 

1. Anda diminta untuk memahami dan mengkaji uraian materi atau 

Anda dapat mencari informasi tambahan dari berbagai 

sumber/literatur, mengenai makanan kaleng. 

2. Selanjutnya Anda diminta untuk berdiskusi kelompok tentang: 

3. Mengapa makanan kaleng harus dipanaskan dalam keadaan 

terbuka?  

4. Mengapa kaleng yang mengandung Clostridium botulinum 

kondisinya menggembung?  

5. Kemudian hasil diskusi kelompok dipresentasikan. 
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E.  Latihan/Kasus/Tugas 

Untuk mengetahui tingkat pencapaian setelah mempelajari kegiatan 

pembelajaran 1, maka kerjakanlah soal-soal berikut: 

1. Jelaskan pengertian mikroorganisme menurut Anda ! Mengapa 

berpendapat demikian? 

2. Jelaskan 3 jenis mikroorganisme yang terkait sangat erat dengan 

bidang makanan!   

3. Coba analisis kasus berikut!  Apakah mikroorganisme yang 

berkembang pada makanan hanya berasal dari satu jenis 

mikroorganisme ?! Jelaskan pendapat Anda!   

4. Bacalah kasus berikut!  

a. Saat dilakukan pengecekan pada lemari penyimpanan bahan 

makanan terdapat hal-hal berikut: 

b. Mentimun  yang disimpan terlihat menyusut dan berwarna 

kekuningan dan jika di pegang agak licin permukaannya. 

c. Tomat bagian luarnya terlihat masih bagus, hanya agak 

menyusut kulitnya, namun jika dipegang bagian dalamnya 

lembik dan agak cair. 

d. Apa masalah utamanya, dan apa penyebabnya. Jelaskan dan 

beri alasan! 

5. Jelaskan ruang lingkup higiene dan sanitasi makanan. 

6. Saat melamar pekerjaan, Budi diminta untuk membenahi prosedur 

penyimpanan bahan makanan.  Jelaskan langkah-langkah yang 

harus dilakukan Budi untuk menangani pekerjaan tersebut! 

7. Jelaskan 1 pengertian resiko higiene! 

8. Jelaskan 4 hal terkait dengan resiko higiene! 

9. Jelaskan 3 perbedaan makanan sehat dan makanan rusak! 

10. Tentukan jenis kerusakan makanan berikut.  Kue klepon berwarna 

hijau yang dibuat dengan pandan dan daun suji mengalami tanda-

tanda berikut setelah disimpan selama 3 hari pada suhu ruang. 

a. Tekstur makanan lunak. 

b. Baunya berbau asam. 

c. Warnanya memudar. 
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F.  Rangkuman 

Pengertian Higiene dan sanitasi merupakan suatu tindakan atau upaya 

untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan melalui pemeliharaan 

dini setiap individu dan faktor lingkungan yang mempengaruhinya, agar 

individu terhindar dari ancaman kuman penyebab penyakit (Depkes RI, 

1994). Namun penerapan hygiene dan sanitasi makanan saat ini masih 

menemui beberapa kendala antara lain:  

a. Higiene dan sanitasi makanan masih dianggap sebatas ilmu, belum 

diterapkan secara menyeluruh.  Bahkan ada yang mengaanggap 

sepele penerapan higiene dan sanitasi makanan. 

b. Masih ada sebagian pengusaha kurang menyadari atau  kurang 

peduli terhadap higiene dan sanitasi makanan terhadap  kualitas 

produk makanan yang diproduksinya. 

Mikroorganisme merupakan organisme yang sangat kecil yang dapat 

menyebabkan kerusakan dan keracunan makanan. Mikroorganisme 

yang terkait dengan makanan Antara lain kapang, ragi, bakteri.  Struktur 

dan perkembangbiakan setiap mikroorganisme berbeda-beda, namun 

prinsip pertumbuhannya dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain 

makanan, kelembaban, suhu, dan kondisi asam/basa. 

Resiko higiene merupakan materi yang membahas konsep dan proses 

terjadinya kerusakan dan keracunan makanan dan upaya 

pencegahannya.   Melalui kegiatan ini diharapkan peserta PKB dapat 

mengidentifikasi terjadinya kerusakan dan keracunan makanan dan 

mencari faktor peenyebab terjadinya resiko higiene.    Materi ini perlu 

mendapat perhatian bagi seseorang bergerak di bidang pengolahan dan 

penyajian makanan, agar dapat menghasilkan makanan yang aman 

untuk dikonsumsi. 

Personal Hygiene berasal dari bahasa Yunani yaitu personal yang 

artinya perorangan dan hygiene berarti sehat. Kebersihan seseorang 

adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan 

seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis.  
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G.  Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Tulis dan deskripsikan hasil belajar yang telah Anda peroleh dalam 

mempelajari materi dan kompetensi pada kegiatan pembelajaran 1 ini. Lihat 

tabel penetapan keberhasilan dalam belajar di bawah ini sebelum Anda 

menentukan dan mendeskripsikan hasil belajar Anda. Pergunakan format di 

bawah ini : 

 

No Indikator Pencapaian Kompetensi 
Tingkat 

(%) Hasil 
Belajar 

Deskripsi Hasil 
Belajar 

1 
Menjelaskan pengertian sanitasi dan 

higiene di bidang makanan 
  

2 
Menguraikan ruang lingkup sanitasi 

hygiene di bidang makanan 
  

3 
Menjelaskan tujuan sanitasi hygiene di 

bidang makanan 
  

4 
Menjelaskan jenis mikroorganisme  

terkait bidang makanan 
  

5 
Menguraikan struktur mikroorganisme  

terkait bidang makanan 
  

6 
Menjelaskan perkembangbiakkan 

mikroorganisme  terkait bidang makanan 
  

7 
Menjelaskan jenis-jenis resiko hygiene 

terkait kerusakan makanan 
  

8 
Menjelaskan perbedaan makanan sehat 

dan makanan rusak 
  

9 
Menentukan tanda-tanda kerusakan 

pada bahan makanan 
  

10 Menganalisis jenis kerusakan makanan   

11 
Menentukan faktor penyebab kerusakan 

makanan 
  

12 
Mengevaluasi masalah kerusakan 

makanan 
  

13 
Menjelaskan jenis-jenis keracunan 

makanan 
  

14 Menentukan gejala keracunan makanan   

15 
Menganalisis cara mencegah keracunan 

makanan 
  

16 
Mengevaluasi penyebab keracunan 

makanan 
  

17 Menjelaskan personal hygiene   

18 Menjelaskan tujuan personal hygiene   

19 Menentukan prosedur personal hygiene   
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Selanjutkan hitunglah tingkat keberhasilan Kegiatan Pembelajaran 1 dengan 

menghitung prosentase rata-rata indikator pencapaian kompetensi (IPK) yang 

ada. Bila tingkat penguasaan Saudara dalam mempelajari KP ini mencapai 

80% keatas, silakan melanjutkan ke Kegiatan Pembelajaran berikutnya.  

Namun bila tingat penguasaan dibawah 80% disarankan untuk belajar secara 

mandiri terutama pada Indikator Pencapaian Kompetensi yang belum 

dikuasai.  

Tuliskan hal-hal penting lainnya yang Anda dapatkan dalam mempelajari 

materi dan aktivitas belajar ini dan bagaimana Anda akan menindaklanjutinya . 

Pergunakan kerangka pertanyaan di bawah ini .  

 

1. Apa yang Anda lakukan untuk menambah pemahaman Anda terkait 

dengan IPK yang belum dikuasai ? 

 

2. Hal penting apa yang Anda dapatkan dalam mempelajari kegiatan belajar 

ini? 

 

3. Apa yang ingin Anda lakukan untuk perbaikan pembelajaran pada 

kegiatan pembelajaran berikutnya 

 

Arti tingkat penguasaan/keberhasilan belajar yang diperoleh  : 

Baik sekali :  90 – 100%  

Baik :  80 –  89% 

Cukup :  70 –  79% 

Kurang :    0 –   69% 
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4. Apa rencana yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan kompetensi 

siswa anda, agar memahami materi yang relevan dengan kegiatan 

pembelajaran ini? 

 

 

5. Nilai-nilai utama apa saja yang Anda temukan dalam mengikuti 

pembelajaran ini ? 

 

 

Apakah kegiatan latihan untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan  

Anda sudah dilakukan?  bagaimana hasilnya ? jika masih merasa kurang 

kompeten, silakan diulangi lagi. Jika sudah kompeten  silakan lanjut! 
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Kegiatan Pembelajaran 2.  

Kebersihan dan Sanitasi Peralatan dan Ruang Kerja 

A. Tujuan 

Setelah mempelajarai materi pada kegiatan belajar 2 tentang kebersihan dan 

sanitasi peralatan dan ruang kerja ini, peserta PKB diharapkan mampu, 

1. Menentukan prosedur pengurangan kesadahan air  

2. Melakukan prosedur pembersihan dan sanitasi peralatan dan ruang  

3. Menganalisis masalah yang diakibatkan oleh sampah sesuai mata 

pelajaran yang diampu dengan tepat dan mandiri. 

B.  Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menjelaskan pengertian kesadahan air  

2. Menjelaskan jenis-jenis kesadahan air 

3. Menentukan prosedur pengurangan kesadahan air  

4. Menjelaskan pembersihan dan sanitasi peralatan dan ruang  

5. Menjelaskan tujuan pembersihan dan sanitai peralatan ruang kerja  

6. Menentukan peralatan pembersihan  

7. Prosedur pembersihan dan sanitasi peralatan dan ruang  

8. Menjelaskan sampah  

9. Menentukan teknik penanganan sampah  

10. Menentukan prosedur penanganan sampah  

11. Menganalisis masalah yang diakibatkan oleh sampah  

C.  Uraian Materi 

1.  Kesadahan air  

a. Pengertian kesadahan air  

Kesadahan air adalah kandungan mineral-mineral tertentu yang ada 

di dalam air, umumnya ion kalsium (Ca) dan magnesium (Mg) dalam 

bentuk garam karbonat. Air sadah atau air keras adalah air yang 
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memiliki kadar mineral yang tinggi, sedangkan air lunak adalah air 

dengan kadar mineral yang rendah.(Wikipedia, 2017). 

Air yang pada umumnya diterima dan digunakan oleh masyarakat 

untuk keperluan domestic dan perumahan yang berasal dari 

Perusahaan Air Minum (PAM), dimanfaatkan untuk keperluan minum, 

memasak, mandi,dan keperluan lainnya yang umumnya kita gunakan 

untuk sehari-hari termasuk dalam kategori air sadah Karena 

mengandung mineral tertentu.  

Pada umumnya air sadah tidak berbahaya dan dapat dikonsumsi oleh 

manusia dan hewan asalkan tingkat kesadahannya rendah, namun 

dapat membuat kegiatan sehari-hari menjadi lebih sulit. Sebagai 

contoh apabila kita mencuci baju, mencuci rambut, atau mencuci 

piring kemudian sabun dan sampho yang kita gunakan tidak banyak 

menghasilkan busa dan akan mendapatkan sisa atau residu 

berwarna putih di permukaan yang terus menerus dalam keadaan 

basah maka dapat dikatakan sebagai air sadah. Air sadah tidak perlu 

dikuatirkan  karena banyak orang yang mengalami hal yang sama, 

walaupun terkadang merepotkan jika Anda memiliki keluarga yang 

besar dan tidak punya banyak waktu untuk membersihkan noda yang 

ditinggalkan oleh air sadah. 

 

b. Jenis-jenis kesadahan air 

berdasarkan jenis anion yang diikat oleh kation (Ca2+ atau Mg2+), 

maka Air sadah digolongkan menjadi dua jenis, yaitu : 

1) Kesadahan sementara 

Kesadahan sementara adalah air sadah yang mengandung ion 

bikarbonat (HCO3
-), atau boleh jadi air tersebut mengandung 

senyawa kalsium bikarbonat (Ca(HCO3)2) dan atau magnesium 

bikarbonat (Mg(HCO3)2). Disebut sebagai air yang mempunyai 

kesadahan sementara karena kesadahannya dapat dihilangkan 

dengan pemanasan air, sehingga air tersebut terbebas dari ion 

Ca2+ dan atau Mg2+. Dengan jalan pemanasan, maka senyawa-

senyawa tersebut akan mengendap pada dasar panci yang 

berwarna keputih-putihan. 

Reaksi yang terjadi adalah: 

Ca(HCO3)2 (aq) –> CaCO3 (s) + H2O (l) + CO2 (g) 
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2) Kesadahan tetap 

Kesadahan tetap merupakan kesadahan yang mengadung 

anion selain ion bikarbonat, misalnya dapat berupa ion Cl-, NO3
- 

dan SO4
2-. Berarti senyawa yang terlarut boleh jadi berupa 

kalsium klorida (CaCl2), kalsium nitrat (Ca(NO3)2), kalsium sulfat 

(CaSO4), magnesium klorida (MgCl2), magnesium nitrat 

(Mg(NO3)2), dan magnesium sulfat (MgSO4). Air yang 

mengandung senyawa-senyawa tersebut disebut air sadah tetap, 

karena kesadahannya tidak bisa dihilangkan hanya dengan cara 

pemanasan. Untuk membebaskan air tersebut dari kesadahan, 

harus dilakukan dengan cara kimia, yaitu dengan mereaksikan 

air tersebut dengan zat-zat kimia tertentu. Pereaksi yang 

digunakan adalah larutan karbonat, yaitu Na2CO3 (aq) atau 

K2CO3 (aq). Penambahan larutan karbonat dimaksudkan untuk 

mengendapkan ion Ca2+ dan atau Mg2+. 

Reaksinya: 

CaCl2 +   Na2CO3 →   CaCO3(padatan/endapan) + 2NaCl   (larut) 

CaSO4 +  Na2CO3 →  CaCO3(padatan/endapan) + Na2SO4 (larut) 

MgCl2 +  Ca(OH)2 →   Mg(OH)2(padatan/endapan) + CaCl2 (larut) 

MgSO4 +   Ca(OH)2 →  Mg(OH)2(padatan/endapan) + CaSO4 (larut) 

Ketika kesadahan kadarnya adalah lebih besar dibandingkan 

penjumlahan dari kadar alkali karbonat dan bikarbonat, yang 

kadar kesadahannya eqivalen dengan total kadar alkali 

disebut  kesadahan karbonat; apabila kadar kesadahan lebih 

dari ini disebut kesadahan non-karbonat. Ketika kesadahan 

kadarnya sama atau kurang dari penjumlahan dari kadar alkali 

karbonat dan bikarbonat, semua kesadahan adalah kesadahan 

karbonat dan kesadahan nonkarbonat tidak ada. Kesadahan 

mungkin terbentang dari nol ke ratusan miligram per liter, 

bergantung kepada sumber dan perlakuan dimana air telah 

subjeknya. 

Dengan terbentuknya endapan CaCO3 atau MgCO3 berarti air 

tersebut telah terbebas dari ion Ca2+ atau Mg2+ atau dengan kata 

lain air tersebut telah terbebas dari kesadahannya(Wikipedia, 

2011). 
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c. Prosedur pengurangan kesadahan air  

Zat-zat yang digunakan untuk penyaringan apabila Anda akan 

menghilangkan kesadahan air. Penghilangan kesadahan air ini 

sering dilakukan oleh industri-industri baik besar maupun skala kecil. 

Maka zat-zat tersebut adalah. 

 

Resin pengikat kation dan anion 

Resin adalah zat polimer alami maupun sintetik yang salah satu 

fungsinya adalah dapat mengikat kation dan anion tertentu. Secara 

teknis, air sadah dilewatkan melalui suatu wadah yang berisi resin 

pengikat kation dan anion, sehingga diharapkan kation Ca2+ dan Mg2+ 

dapat diikat resin. Dengan demikian, air tersebut akan terbebas dari 

kesadahan. 

 

Zeolit 

Rumus kimia dari zeolite adalah Na2Al2Si3O10.2H2O atau 

K2Al2Si3O10.2H2O. Zeolit mempunyai struktur 3 dimensi yang memiliki 

pori-pori yang dapat dilewati air. Ion Ca2+ dan Mg2+ akan ditukar 

dengan ion Na+ dan K+ dari zeolit, sehingga air tersebut terbebas dari 

kesadahan. 

kesadahan sementara dan kesadahan tetap dapat dihilangkan 

dengan air yang anda gunakan di rumah menggunakan zeolit. Anda 

cukup menyediakan tong yang dapat menampung zeolit. Pada dasar 

tong sudah dibuat keran. Air yang akan Anda gunakan dilewatkan 

pada zeolit terlebih dahulu. Air yang telah dilewatkan pada zeolit 

dapat anda gunakan untuk keperluan rumah tangga, spserti mencuci, 

mandi dan keperluan masak. 

Zeolit memiliki kapasitas untuk menukar ion, artinya anda tidak dapat 

menggunakan zeolit yang sama selamanya. Sehingga pada rentang 

waktu tertentu anda harus menggantinya 

 

d. Alat untuk proses pengurangan kesadahan air  

Proses penghilangan kesadahan air yang sering dilakukan pada 

industri-industri adalah melalui penyaringanReverse Osmosis ( RO ) 

( yang akan menghilangkan sebagian mineral ) , Distilasi ( yang akan 

menghapus semua mineral ) atau Softener Air. 
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Metode paling sederhana untuk menentukan kesadahan air adalah 

dengan sabun. Dalam air lunak, sabun akan menghasilkan busa 

yang banyak. Pada air sadah, sabun tidak akan menghasilkan busa 

atau menghasilkan sedikit sekali busa. Untuk mengukur kesadahan 

air bisa juga menggunakan Alat Pengukur Kesadahan Air yang 

praktis dan portabel dengan tampilan nilai kesadahan air dalam 

bentuk angka pada layar LCD. Kesadahan air total dinyatakan dalam 

satuan ppm berat per volume (w/v) dari CaCO3. 

 

e. Air yang akan dikurangi kesadahannya  

Air sadah tidak terlalu berbahaya jika diminum, akan tetapi dapat 

menyebabkan beberapa masalah: 

1) Air sadah dapat menyebabkan terjadinya pengendapan mineral, 

yang menyumbat saluran pipa dan keran.  

2) Air sadah juga menyebabkan pemborosan sabun di rumah 

tangga, dan air sadah yang bercampur sabun dapat membentuk 

gumpalan scum yang sukar dihilangkan. 

Merupakan air yang berasal dari air tanah yang mempunyai tingkat 

kesadahan rendah ataupun tinggi. 

Air yang akan dikurangi kesadahannya dikumpulkan di tong yang ada 

kerannya sebelum dilakukan proses pengurangan kesadahan. 

 

2.  Pembersihan dan sanitasi peralatan dan ruang  

a. Pembersihan dan sanitasi peralatan dan ruang 

Sanitizer adalah suatu istilah yang secara tradisional dikaitkan 

dengan kesehatan terutama kesehatan manusia. Oleh karena 

kesehatan manusia dapat dipengaruhi oleh semua faktor-faktor 

dalam lingkungan, maka dalam prakteknya, implikasi saniter meluas 

hingga kesehatan semua organisme hidup. Sanitasi didefinisikan 

sebagai pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau 

mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dalam rantai 

perpindahan penyakit tersebut. 

Saniter adalah alat atau bahannya, sedangkan sanitasi adalah 

pekerjaannya. Bahan saniter juga diartikan sebagai bahan kimia 
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yang digunakan untuk merusak atau menginaktifkan bakteri yang 

terdapat pada peralatan yang digunakan untuk mengolah, dan 

menyajikan makanan seperti piring, panci, wajan dadar, meja, lantai, 

dan semua permukaan peralatan yang kontak dengan makanan dan 

minuman 

 

b. Tujuan pembersihan dan sanitai peralatan ruang kerja  

Tujuan pembersihan dan sanitasi peralatan ruang kerja adalah untuk 

mengurangi atau meminimalisasi mikroorganisme pada level yang 

tidak membahayakan manusia. Berikut ini ada istilah terkait dengan 

proses pembersihan dan  sanitasi dikemukakan oleh Stretch, J.A dan 

Southagate, HA(1986) antara lain.                                                                   

1) Saniter adalah bahan yang dapat digunakan untuk  mengurangi 

mikroorganisme pada level yang tidak membahaya kan manusia. 

Bahan saniter biasanya digunakan setelah proses pembersihan 

dilakukan. 

2) Sterilan adalah bahan yang memiliki kekuatan desinfeksi, 

ditambahkan pada cairan pada konsentrasi tertentu dan akan 

mematikan seluruh bakteri jika digunakan pada takaran sesuai 

instruksi. 

3) Desinfektan adalah bahan yang secara langsung (tidak perlu 

dicairkan) dapat digunakan untuk membunuh organisme pato 

gen, namun belum tentu menghancurkan sporanya. 

4) Antiseptik adalah bahan yang akan membunuh mikroba  patogen 

jika digunakan secara langsung setelah dicairkan pada 

konsentrasi tertentu, dan tidak berbahaya untuk jaringan 

manusia. Biasanya bahan yang digunakan adalah alkohol 70 

persen. 

 

c. Peralatan pembersihan  

Agar dapat membersihkan  dan merawat peralatan  dengan benar 

maka harus terlebih dahulu mengetahui sifat dari masing-masing 

bahan. Peralatan dapur dikelompokkan berdasarkan pada bahan 

dasar yang dipergunakan untuk membuat peralatan 
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1) Alat dari bahan plastik dan melamine, alat ini dibersihkan  

dengan sabun biasa aatau sabun caiir lalu dibilas sampai bersih  

dan dikeringkan 

2) Alat dari bahan kaca , keramik atau porselin , alat ini dibersihkan 

dengan air sabun, atau cream pembersih (seperti vim) , sabut 

kelapa atau spon 

3) Alat  dari bahan stainlees steel, alat ini dibersihkan dengan air 

sabun, atau cream pembersih (seperti vim), sabut kelapa atau 

spon 

 

d. Prosedur pembersihan dan sanitasi peralatan dan ruang  

1) Thermal Sanitizing 

Bahan saniter yang digunakan untuk melakukan sanitasi secara 

thermal sanitizing adalah uap air dan air panas. Sanitasi dengan 

menggunakan uap air merupakan cara yang mahal sehingga 

tidak dipilih selaim itu metode sanitasi ini protein pada bahan 

makanan dapat terdenaturasi (Protein rusak karena panas). 

Metode thermal sanitizing biasa dilakukan dalam industry 

makanan dan catering, dengan suhu air yang digunakan antara 

74-90°C. Metode thermal sanitizing lain yang dapat dilakukan 

antara lain: 

a) Perendaman objek dalam air bersuhu 170oC selama lebih 

dari 3 detik. 

b) Pengggunaan bahan “live additive-free steam”, dalam air 

bersuhu 212 0C selama 1 detik. 

c) Perendam peralatan kecil seperti pisau, alat-alat makan, 

dan lain-lain pada air panas bersuhu lebih dari 80oC selama 

2 menit.  

 

2) Radiation Sanitizing 

Metode sanitasi ini dilakukan dengan menggunakan sinar ultra 

violet atau gamma dengan panjang gelombang 2500 A0. 

Dengan panjang gelombang tersebut mikroorganisme dapat 

dimatikan. Cara ini banyak digunakan di rumah sakit dan untuk 

sanitasi peralatan kecantikan. 
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3) Chemical Sanitizing 

Setiap bahan kimia memiliki komposisi kimia dan aktivitas 

tertentu. Umumnya lebih pekat konsentrasi bahan sanitasi lebih 

efektif cara kerjanya. Bahan kimia saniter yang sering digunakan 

pada usaha makanan antara lain: 

a) Klor, bahan pemutih 

Bahan saniter yang mengandung klor adalah larutan sodium 

hipoklorit yang cocok digunakan untuk membersihkan 

permukaan meja. Kelebihan dari bahan saniter yang 

mengandung klor adalah: 

 Memiliki kemampuan sebagai pengoksidasi atau cara 

 mematikan bakteri melalui proses oksidasi. 

 Mampu mematikan virus dan bakteri. 

 Kemampuan reaksinya cepat. 

 Lebih murah dibandingkan saniter lain. 

 Bau mudah hilang, sehingga tidak menimbulkan bercak 

noda pada pakaian. 

b) Sterilan  

 Bahan-bahan yang memiliki  desinfeksi, ditambahkan 

pada cairan pada konsentrasi tertentu dan akan 

mematikan seluruh bakteri jika digunakan pada takaran 

sesuai. 

 Mengemulsikan kotoran yang telah dilepaskan dari 

permukaan benda. 

 Mensuspensikan kotoran dalam air. 

 

Agar pemahaman materi lebih dalam, Anda diminta untuk 

menganalisis sanitasi lingkungan. Lembar Kerja LK 2.1. Analisis 

sanitasi  lingkungan (fortopolio), penjelasan LK dapat dilihat 

pada Aktivitas Pembelajaran. 
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LK 2.1. Analisis sanitasi lingkungan (fortofolio) 

Analisa Kajian Materi : Sanitasi Lingkungan      

 

 

3.  Bahan saniter sesuai bahan saniter yang dibutuhkan  

a. Pengertian bahan, Kegunan dan jenis-jenis  pembersih 

Bahan pembersih adalah campuran dari berbagai bahan kimia yang 

memiliki kemampuan untuk membersihkan permukaan suatu 

benda,baik berupa kain, gelas, keramik, logam dan lain-lain. Bahan 

pembersih juga diartikan sebagai bahan kimia yang digunakan untuk 

menghilangkan sisa-sisa makanan, kotoran, debu, bahan-bahan 

asing atau bahan pengotor lainnya yang terdapat pada peralatan 

pengolah dan penyajian makanan 

 

 

 

 

 

 

Dalam  kasus dapur pengolahan makanan di sebuah kantin 

sekolah disuatu lokasi sering keluar kecoak dan  aroma yang 

tidak sedap yang berasal dari saluran pembuangan air kotor. 

Peristiwa ini sangat mengganggu, karena sudah terjadi  

kasus keracunan makanan pada beberapa orang.  Tugas 

anda adalah mecari  akar permasalahannya lalu diskusikan.  

Diskusikan 

Kaitkan antara kejadian dengan  beberapa literatur 

menggunakan pendekatan pembelajaran menggunakan 5 M 

1. Mengamati kasus 

2. Membuat pertanyaan 

3. Mengumpulkan data 

4. Menalar 

5. Menarik kesimpulan 

6. Membuat laporan 

Tugas dikumpulkan sebagai portofolio 
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Pengamatan 

 

Gambar 17. Bahan pembersih dan saniter 
Sumber : Dokumentasi tata boga PPPPTK BisPar 

 

Tugas Mengamati LK 2.1b  

Mengelompokkan bahan pembersih dan saniter, fungsi dan 

contohnya (non tagihan) 

1. Coba diskusikan dalam kelompok dan amati gambar bahan 

pembersih diatas 

2. Kelompokkanlah  secara detail apa yang Anda ketahui dari 

gambar diatas dan apa yang Anda belum ketahui 

3. Diskusikan dan masukkan dalam tabel 

 

b. Kegunaan Bahan Pembersih 

(1) Menurunkan tegangan permukaan air, kotoran diikat oleh salah 

satu kutub bahan pembersih dan dilepaskan dari permukaan 

benda yang akan dibersihkan, sehingga air dapat membasahai 

permukaannya. 

(2) Mengemulsikan kotoran yang telah dilepaskan dari permukaan 

benda 

(3) Mengsuspensikan kotoran dalam air 

 

 

Setelah Anda memperoleh banyak informasi dan data maka cobalah 

berlatih mengerjakan LK 2.2 yang ada pada lembar aktivitas  
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Lembar Kerja 2.2. Menyiapkan bahan pembersih dan saniter 

sesuai alat dan ruang Kerja  

Isilah lembar kerja untuk pengelompokkan  jenis  peralatan, ruang 

kerja dan bahan pembersih/saniter  yang digunakan. 

 

c. Jenis-jenis bahan pembersih    

Jenis bahan pembersih yang biasa digunakan dalam industri 

makanan baik untuk membersihkan linen maupun peralatan masak, 

hidang dan makan antara lain : 

1) Solvent detergent atau pembersih untuk cuci secara kering (dry 

clean) Bahan pembersih yang biasa digunakan adalah yang 

mengandung tetraklorometana atau trikloroetena yang dapat 

melarutkan lemak. 

2) Abrasive detergent, biasanya ada dalam bentuk bubuk, pasta 

dan cairan. Bahan pembersih jenis ini mengandung bahan-

bahan abrasive seperti debu bata, silika, pasir halus. Kandungan 

lain yang terdapat pada Abrasive detergent adalah emulsifier, 

bahan pelembut air (sodium karbonat atau Na2CO3)dan bahan 

untuk meningkatkan kemampuan menghilangkan Lemak yaitu 

amonium hidroksida (NH4OH). Dalam kehidupan sehari-hari kita 

sering mencampur abu gosok dengan sabun pada saat mencuci 

peralatan, karena abu gosok bersifat abrasive 

3) Detergen bubuk 

  Bahan pembersih bentuk bubuk. Di pasaran banyak dijumpai 

dengan berbagai merek dan bahan tambahan seperti enzym, 

parfum, anti-redeposisi. 

4) Sabun Sabun terbuat dari campuran Lemak hewan dan kalium 

hidroksida (KOH). Di pasaran sering dijumpai dalam berbagai 

merek dan bentuk yaitu cair, padat dan lain-lain. Proses 

pembuatannya dikenal dengan istilah penyabunan atau 

saponifikasi. 

5) Detergen alkali (anionic detergent) 

  Bahan pembersih jenis ini dapat membersihkan kotoran yang 

berasal dari bahan organik seperti Lemak/minyak, Protein, 

Hidrokarbon; karena sifat alkalinya yang kuat. Bahan pembersih 
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ini mengandung sodium karbonat, sodium hidroksida, sodium 

silikat dan sodium fosfat. Sodium karbonat digunakan untuk 

melembutkan air keras dan menghilangkan kotoran dari Lemak. 

Sodium hidroksida digunakan untuk menghilangkan noda yang 

berasal dari Lemak yang terbakar dalam oven. Sodium 

hidroksida tidak boleh digunakan untuk peralatan yang terbuat 

dari aluminium karena dapat menyebabkan korosi. 

6) Detergen bersifat Asam (cationic detergent) 

  Bahan pembersih ini sering digunakan untuk membersihkan 

garam-garam kalsium dan magnesium yang terdapat pada WC 

dan alat-alat masak. Bahan pembersih ini mengandung sodium 

klorat, sodium persulfat dan sodium hidrogen sulfat. Senyawa 

pembersih jenis ini sering dijumpai di pasaran sebagai bahan anti 

sumbat yang dijual dalam berbagai merek. 

 

4.  Membersihkan peralatan dan ruang kerja sesuai prosedur pembersihan 

dan sanitasi    

a. Syarat- syarat peralatan dan perlengkapan  ruang kerja 

Peralatan dan perlengkapan dapur adalah semua perlengkapan dan 

peralatan yang dipergunakan di dapur untuk mengolah makanan. 

Menurut asalnya peralatan  dapur terbuat dari tanah liat, bambu, kayu, 

besi, almunium, seng, stainless steel atau plastik. Syarat-syarat 

peralatan dan perlengkapan dapur  antara lain : 

(1) Mudah dibersihkan 

(2) Mudah diketahui bahwa peralatan tersebut sudah bersih 

(3) Permukaan alat untuk meletakkan makanan sebaiknya 

mempunyai permukaan yang halus agar mudah dibersihkan 

(4) Bahan baku peralatan harus berasal dari bahan yang tidak 

membahayakan manusia 

(5) Bahan pembersih atau saniter harus berasal dari bahan yang 

tidak membahayakan manusia 

(6) Solder atau alat untuk mengelas sambungan hendaknya 

menggunakan logam sejenis dan tidak mudah berkarat 
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Apabila beberapa bagian dari peralatan yang sulit dibersihkan 

terdapat sisa-sisa  makanan yang  tertinggal maka akan mudah sekali 

menjadi tempat bakteri.berkembang biak, sehingga dapat 

mengakibatkan makanan menjadi basi dan dapat menimbulkan 

keracunan. Demikian pula bahan – bahan yang dipergunakan  

 

b. Ruang kerja (dapur) 

Dapur berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor:715/Menkes/SK/V/2003 tentang Persyaratan 

Hygiene Sanitasi Jasa boga 

“Dapur adalah tempat yang digunakan untuk melakukan penyiapan, 

pengolahan dan penataan makanan yang akan disajikan, sebagai 

tempat yang sangat berpengaruh terhadap tampilan hygiene 

makanan yang di olah dan ditampilkan, maka dapur harus memenuhi 

persyaratan fisik.”  

Tata letak dapur harus memenuhi dua persyaratan, yaitu: 

(1) Mengakomodasi pekerjaan pengolahan makanan secara efektif 

dan efisien.  

(2) Menghindari terjadinya kontaminasi silang produk makanan dari 

bahan mentah peralatan kotor dan limbah pengolahan, 

persyaratan bakteriologis, kimia dan fisika. 

 

c. Prosedur Pembersihan ruang dapur 

(1) Makanan yang tercecer dilantai harus segera dibersihkan. Lantai 

juga harus disapu dan dipel setiap hari dengan cairan saniter  

(2) Dinding dan langit-langit dibersihkan sekurang-kurangnya satu 

bulan sekali, dengan metode pembersihan yang sesuai, 

misalnya dengan aplikasi pembersihan menggunakan busa.  

(3) Untuk penyimpanan alat-alat dan pembersih berbahan kimia 

didapur harus memiliki ruangan tersendiri atau gudang yang 

dekat dengan main kitchen, cold kitchen ataupun pastry. Hal 

tersebut bertujuan agar peralatan dan chemical pembersih dapur 

mudah dijangkau dan yang paling penting agar tidak tertukarnya 

chemical dengan minyak atau bahan-bahan untuk memasak 

yang lain. 
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d. Prosedur sanitasi dapur 

(1) Seluruh permukaan peralatan yang kontak dengan makanan 

harus mudah dibersihkan, sehingga peralatan harus dirancang 

untuk tujuan tersebut. 

(2) Peralatan harus didisain untuk melindungi makanan dari 

kontaminasi luar.  

(3) Seluruh permukaan yang kontak dengan makanan tidak 

bereaksi dengan makanan. Perhatikan bahan baku peralatan 

yang digunakan, sehingga kita dapat menentukan bahan saniter 

yang cocok.  

(4) Seluruh permukaan yang kontak dengan makanan harus halus 

dan tidak berpori (lubang kecil) untuk mencegah terjadinya 

akumulasi sisa-sisa makanan, serangga atau mikroorganisme 

 
 

LK 2.3 Melaksanakan pembersihan peralatan dan ruang kerja 

dapur sesuai prosedur pembersihan dan sanitasi. 

Kerja Kelompok 

Anda ditugaskan untuk melakukan pembersihan/mensaniter 

peralatan pada meja kerja  area dapur pada gambar ini.  

Kelompokkanlah jenis peralatan, dibuat dari bahan apa, metoda dan 

bahan  pembersih yang tepat, lalu masukkan kedalam kolom yang 

sesuai. 

 

 

Gambar 18. Peralatan makan 
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5.  Sampah  

Sebelum kita memperdalam materi sampah, Anda diminta untuk 

mendiskusikan gambar berikut ini: 

        

              A          B 

 

 

C 

Gambar 19. Sampah 
Sumber : Buku PLH 

 

a. Apa yang ada di benak Anda setelah melihat gambar 1, 2, dan 3 serta  

bagaimana pendapat Anda?  Apakah kita tidak merasa malu dengan 

keadaan gambar diatas? 

b. Seberapa penting kebersihan pada area lingkungan dan bagaimana 

menurut pendapat Anda?  Mengapa Anda berpendapat demikian? 

c. Coba diskusikan dalam kelompok langkah-langkah apa yang harus 

Anda lakukan untuk memperbaikinya! 

d. Nilai karakter apa yang harus dikembangkan dalam kasus tersebut. 
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Setelah mempelajari dan menganalisa kasus tersebut, apakah muncul 

pertanyaan-pertanyaan berikut?!  

1. Mengapa pengelolaan sampah sangat penting? 

2. Mengapa kita harus peduli pada lingkungan? 

Atau apakah muncul pertanyaan lain ?  Untuk menjawab berbagai 

pertanyaan yang muncul terkait penanganan sampah akan kita pelajari 

pada uraian materi berikut! 

 

a. Pengertian sampah 

Beberapa ungkapan seperti Stop Global Warming, Save Our Earth, 

atau banyak lagi ungkapan lain yang bertujuan untuk memicu 

kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan hidup yang 

semakin memprihatinkan. Ungkapan-ungkapan tersebut bagus, 

namun ternyata tidak cukup hanya dengan ungkapan saja. Masih 

banyak  hal yang dapat dilakukan secara nyata untuk 

menyelamatkan nasib bumi. Kita dapat melakukannya dengan aksi-

aksi sederhana diantaranya upaya untuk mengelola sampah dengan 

baik, seperti: pemilihan dan pemilahan sampah, pemanfaatan 

sampah yang dapat didaur ulang, dan mengurangi pemakaian 

kebutuhan yang berpotensi menambah kuantitas maupun kualitas 

sampah yang tidak dapat didaur ulang.   

Beberapa definisi sampah: 

1. Sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh 

pemiliknya atau pemakai semula". (Tandjung, Dr. M.Sc., 1982) 

2. Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak 

berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan 

atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan 

manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan”. 

(Kamus Istilah Lingkungan, 1994). 

3. Menurut UU no 18 tahun 2008 sampah adalah sisa kegiatan 

sehari-hari manusia dan/atau proses alami yang berbentuk 

padat 



 

106   |   Kompetensi Profesional – Kemanan Pangan (Sanitasi, Higiene, dan Keselamatan Kerja) 

 

4. Suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil 

aktifitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai 

ekonomis (Istilah lingkungan untuk manajemen,Ecolik,1996) 

 

Sampah adalah Suatu bahan yang terbuang atau di buang dari 

sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum 

memiliki nilai ekonomi 

Secara garis besar, sampah dibedakan menjadi tiga jenis yaitu  

1. sampah organik/basah yaitu sampah yang dapat mengalami 

pembusukan secara alami (contoh: sampah dapur, sampah 

restoran, sisa sayuran, rempah-rempah atau sisa buah, dan 

sebagainya),  

2. sampah anorganik/kering atau sampah yang tidak mudah 

busuk adalah sampah yang tersusun dari senyawa non-organik 

yang berasal dari sumber daya alam tidak terbaharui seperti 

mineral dan minyak bumi, atau dari proses industri (contoh logam, 

besi, kaleng, plastik, karet, botol dan sebagainya). Sebagian zat  

anorganik  secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, 

sedang sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu 

yang sangat lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah 

tangga,misalnya berupa botol, botol plastik, tas plastik, dan 

kaleng. Kertas, koran, dan karton merupakan perkecualian. 

Berdasarkan asalnya, kertas, koran, dan karton termasuk 

sampah organik. Tetapi kerena kertas, koran, dan karton dapat 

didaur ulang seperti sampah anorganik lain (gelas, kaleng, dan 

plastik ), maka dimasukkan ke dalam sampah anorganik 

3. Sampah khusus atau sampah yang mengandung bahan 

berbahaya/beracun (B3) adalah sampah yang memerlukan 

penanganan khusus untuk menghindari bahaya yang 

ditimbulkannya.sampah khusus berasal dari sampah dari rumah 

sakit (sampah dari pembedahan, peralatan (misalnya pisau 

bedah yang dibuang ), botol Infus dan sejenisnya, serta obat-

obatan (pil, obat bius, vitamin). Semua sampah ini mungkin 

terkontaminasi oleh bakteri, virus dan sebagian beracun 
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sehingga sangat berbahaya bagi manusia dan mahluk lainnya, 

Baterai Kering dan Akumulator bekas, Pelarut dan cat, Zat – zat 

kimia pembasmi hama dan penyakit seperti, insektisida, Sampah 

dari kegiatan pertambangan dan eksploitasi minyak, Sampah 

radioakif misal dari PLN, Zat – zat yang mudah meledak dalam 

suhu tinggi. Sampah B3, lebih tepah disebut limbah, merupakan 

bahan-bahan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun 

karena konsentrasinya atau jumlahnya, baik secara langsung 

atau tidak langsung dapat mencemari dan atu merusak 

lingkungan hidup, dan atau membahayakan lingkungan hidup, 

kesehatan dan kelangsungan manusia dan hidup makhluk 

lainnya. Sampah B3 adalah limbah yang memenuhi salah satu 

dari kriteria berikut: 

 Mudah meledak, 

 Mudah terbakah, 

 Bersifat reaktif, 

 Beracun, 

 Menyebabkan infeksi, 

 Bersifat korosif, 

 Limbah lain yang jika diuji dengan metode toksilogi diketahui 

termasuk limbah B3. 

Umur sampah lebih lama dari umur Anda bandingkan umur 

sampah dibawah ini dengan umur Anda. 

No Jenis  Sampah Waktu  Terurai 

1 Nasi, Sisa Sayur, Dedaunan 1 bln 

2 Kertas 2,5 bln 

3 Kulit Jeruk 6 bln 

4 Dos Kartun 5 th 

5 Filter Rokok 10-12 th 

6 Kantong Plastik (Kantong kresek) 10-20 th 

7 Kulit 25-45 th 

8 Kain Nilon 30-40 th 

9 Plastik 50-80 th 

10 Aluminium dan \logam 80-100 th 

11 Plastik \Busa (steroform) Tidak hancur 

Tabel 5. Perbandingan umur sampah 
Sumber : Wikipedia 
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b. Teknik penanganan sampah  

Penanganan sampah merupakan kegiatan yang dilakukan dalam 

menangani sampah sejak sampah ditimbulkan sampai dengan 

pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam 

penanganan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, 

pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan 

pembuangan akhir. Seperti yang kita ketahui keberadaan sampah 

selama ini sangat mengganggu dan menjadi permasalahan yang 

sangat krusial bahkan sudah menjadi masalah yang nasional yang 

dapat menimbulkan masalah berupa pencemaran serta 

meningkatkan kebutuhan pengadaan TPA. Menurut data BPS pada 

tahun 2001 timbulan sampah yang diangkut hanya mencapai 18,3 %, 

ditimbun 10,46 %, dibuat kompos 3,51 %, dibakar 43,76 % dan 

lainnya dibuang di pekarangan pinggir sungai atau tanah kosong 

sebesar 24,24 %.  

Berdasarkan data tersebut maka kebutuhan TPA pada tahun 1995 

seluas 675 ha dan meningkat menjadi 1610 ha di tahun 2020. Kondisi 

tersebut akan menjadi masalah besar hal ini juga disebabkan dengan 

terbatasnya lahan kosong di kota besar. Oleh karena itu jika produksi 

sampah itu tidak dikelola dengan baik, maka negeri ini akan berubah 

menjadi lautan sampah. 

Penanganan sampah terpadu merupakan penanganan sampah pada 

sumbernya yaitu semua perlakuan terhadap sampah yang dilakukan 

sebelum sampah di tempatkan pada tempat pembuangan sampah 

akhir. Penanganan sampah di sumbernya dapat memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap penanganan sampah pada tahap 

selanjutnya. Karena penanganan sampah pada tahap ini dapat 

mengendalikan timbulan sampah. Kegiatan pada tahap ini bervariasi 

menurut jenis sampahnya meliputi pemilahan (sorting), yaitu memilah 

mana sampah organik, anorganik dan sampah berbahaya. Sampah 

anorganik dapat dimanfaatkan kembali (reuse) contoh: 

menggunakan kembali botol dan wadah kemasan produk untuk 

penyimpanan daripada membeli baru dan tidak membuang barang 

yang masih layak digunakan namun memberikannya kepada yang 
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membutuhkan. Selain itu dapat di daur ulang misalnya kaleng bekas 

susu untuk membuat mainan atau mempersilahkan pemulung 

mengambilnya untuk didaur ulang. Sampah organik dapat memiliki 

nilai ekonomis tinggi yaitu dijadikan kompos atau pakan ternak. 

Sedangkan sampah berbahaya harus ditangani secara khusus untuk 

menetralisir dari pencemaran. Sampah ini harus dipisahkan dari yang 

lainnya sehingga proses daur ulang lebih cepat dan menghasilkan 

produk yang bebas dari bahan berbahaya. Tujuan utama dan 

kegiatan di tahap ini adalah untuk mereduksi besarnya timbulan 

sampah (reduce). 

Kebiasaan buruk masyarakat dalam penanganan sampah adalah 

tidak membuang sampah pada tempatnya. Kebiasaan buruk lainnya 

lainnya  adalah membuang sampah di sungai, selokan, dan atau di 

tanah lapang yang ada di sekitar mereka. Hal ini menyebabkan lahan 

menjadi kotor dan kadang-kadang sampah-sampah tersebut 

mengeluarkan bau yang kurang sedap.Sampah yang dibuang 

langsung ke sungai, selokan, tercecer di jalan, dibakar, atau ditimbun 

di lahan kosong yang sering disebut TPA/TPS (Tempat Pembuangan 

Sementara) liar.  

Pemilahan sampah merupakan kunci sukses dalam penanganan 

sampah. Tanpa pemilahan, pengolahan sampah menjadi sulit, mahal 

dan beresiko tinggi mencemari lingkungan dan membayahakan 

kesehatan. Pemilahan adalah memisahkan antara jenis sampah 

yang satu dengan jenis yang lainnya. Minimal pemilahan menjadi dua 

jenis: sampah organik dan non organik. Sebab sampah organik yang 

menginap satu hari saja sudah dapat menimbulkan bau, namun tidak 

demikian halnya dengan sampah non organik.  

Prinsip penanganan sampah sebaiknya dimulai dari sumbernya. Bila 

pada sumbernya sudah tidak bersih, maka tidak akan ada sampah. 

Namun sepanjang ada kehidupan selama itu pula akan ada sampah. 

Seperti tadi, yang paling baik adalah mengelola sampah mulai dari 

sumbernya. Dengan demikian, sampah tidak cepat bertambah 

banyak, bahkan sebaliknya dapat segera dikurangi. 
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1) Pengumpulan 

Pengumpulan, adalah kegiatan pengumpulan sampah dari 

sumbernya menuju ke lokasi TPS. Sumber-sumber sampah 

tersebut antara lain rumahan (rumah tangga), sekolah, pasar, 

terminal dan sebagainya. Proses pengumpulan sampan 

umumnya dilakukan dengan menggunakan gerobak dorong dari 

rumah-rumah menuju ke lokasi TPS atau diantar sendiri oleh 

mayarakat ke TPS. TPS biasanya terdapat di sekitar perumahan 

atau bagian sudut tertentu di sekitar pasar. Proses pengumpulan 

sampah dari sumbernya ke TPS pada umumnya menjadi 

tanggung jawab penghasil sampah. Artinya setiap rumah atau 

penghasil sampah lainnya harus membuang sampah ke TPS 

terdekat.  

2) Pemilahan Sampah 

Pemilahan sebaiknya dilakukan sejak dari sumbernya. Setiap 

rumah tangga dapat memilah sampah berdasarkan jenisnya. 

Setiap pilihan memiliki kelebihan dan kekurangan. Prinsipnya 

disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kemampuan 

masyarakat yang akan memilah. Pemilahan sampah non organik 

yang dapat didaur ulang kemudian di tindak lanjuti untuk dijual 

agar dapat mendatangkan keuntungan ekonomi. Namun akan 

lebih baik jika kita menyediakan tiga buah tong sampah. 

Pemilahan sampah dapat dilakukan dengan memilah sampah 

organik dan sampah non organik. Untuk membedakannya setiap 

tong sampah dicat dengan warna cat berbeda. Misalnya tong 

sampah organik dicat warna hijau, tong sampah non organik 

dicat warna kuning, dan tong sampah gelas atau kaca dicat 

dengan warna merah.  

3) Pengangkutan 

Pengangkutan, adalah kegiatan pemindahan sampah dari TPS 

menuju lokasi pembuangan dan pengolahan sampah atau 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Proses pengangkutan 

sampah merupakan kontributor terbesar dalam biaya 

pengelolaan sampah. Sebagian besar TPA yang ada di 

masyarakat masih menerapkan sistem pembuangan terbuka 

(open dumping). Berbeda dengan model TPA di negara yang 
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sudah maju, yaitu dengan menggunakan model Lahan Urug 

Saniter (Sanitary Landfill). Hal ini disebabkan karena model TPA 

Sanitary Landfill memerlukan biaya tinggi dalam pengoperasian-

nya. 

Sanitary Landfill ialah penanganan sampah dengan cara 

menimbunnya di dalam tanah. Di dalam lahan landfill, limbah 

organik akan didekomposisi oleh mikroba dalam tanah menjadi 

senyawa-senyawa gas dan cair. Senyawa-senyawa ini 

berinteraksi dengan air yang dikandung oleh limbah dan air hujan 

yang masuk ke dalam tanah dan membentuk bahan cair yang 

disebut lindi (leachate). 

TPA jenis ini menerapkan sistem pengendalian pencemaran 

akibat sampah yang sangat ketat. Setiap hari, sampah yang 

ditimbun harus dipadatkan dan ditutup kembali dengan lapisan 

tanah menggunakan alat berat seperti buldozer. Lapisan dasar 

TPA menggunakan bahan tertentu sehingga lindi tidak meresap 

ke air tanah, melainkan dialirkan ke instalasi pengolahan lindi 

yang telah disiapkan. Sanitary Landfill juga dilengkapi dengan 

jaringan pipa gas untuk mengendalikan gas metana (gas 

berbahaya yang dapat menyebabkan kebakaran) yang timbul 

akibat proses biokimia yang terjadi pada sampah di TPA.  

Beberapa teknik dilakukan  untuk menangani sampah yaitu : 

a) dengan menggunakan Teknik open dumping yaitu Teknik 

penanganan sampah langsung pada sumbernya yang mana 

semua perlakuan terhadap sampah yang dilakukan sebelum 

sampah di tempatkan di tempat pembuangan. 

b) Teknik pengomposan, Metoda pengolahan sampah organik 

yang paling tepat tentunya adalah melalui pembusukan 

yang dikendalikan, yang dikenal dengan pengomposan atau 

komposting. 

c) 3R (Reduce, Reuse, Recycle) 

 

c. Prosedur penanganan sampah  

Menurut UU -18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, terdapat 2 

kelompok utama pengelolaan sampah, yaitu: 

1) Pengurangan sampah (waste minimization) dengan 3R. 
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2) Penanganan sampah (waste handling ), yang terdiri dari:  

 Pemilahan: dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan 

sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat 

sampah 

 Pengumpulan: dalam bentuk pengambilan dan 

pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat 

penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah 

terpadu 

 Pengangkutan: dalam bentuk membawa sampah dari 

sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah 

sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu 

menuju ke tempat pemrosesan akhir 

 Pengolahan: dalam bentuk mengubah karakteristik, 

komposisi, dan jumlah sampah 

 Pemrosesan Akhir sampah: dalam bentuk pengembalian 

sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke 

media lingkungan secara aman 

 

d. Masalah yang diakibatkan oleh sampah  

Setiap hari manusia menghasilkan sampah yang jenisnya tergantung 

dari aktivitasnya. Sampah selalu ada dalam kehidupan kita sehari-

hari. Berbagai masalah timbul akibat sampah di lingkungan kita. 

Mulai dari sampah yang dibuang sembarangan, sampai bencana di 

tempat pembuangan akhir sampah yang merenggut nyawa manusia. 

Setiap orang perlu ikut berperan dalam menangani sampah. Jika 

dilakukan bersama oleh semua orang dan segenap lapisan 

masyarakat, upaya menangani sampah dapat memberi manfaat 

yang besar bagi kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. 

Masalah sampah merupakan masalah yang tidak pernah selesai. 

Selama manuia ada, maka di situ pasti ada sampah. Berbagai upaya 

telah dilakukan untuk memerangi sampah ini. Dampak yang paling 

dirasakan adalah pencemaran baik secara langsung maupun tidak 

langsung dirasakan oleh manusia.  

1) Dampak langsung akibat pencemaran sampah adalah  

 Sampah yang didegradasi oleh mikro-organisme akan 

menimbulkan bau yang tidak sedap dan busuk, yang 
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diakibatkan oleh bakteri pengurai yang menguraikan 

sampah tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil 

dengan disertai pelepasan gas yangberbau tidak sedap. 

 Adanya timbunan sampah yang dapat menimbulkan 

pemadangan yang kurang enak dipandang mata, kotor, dan 

terkesan kumuh. Apabila timbunan sampah tersebut tidak 

diangkut ke tempat pembuangan sampah akhir (TPA) maka 

dapat dipastikan akan mengganggu lingkungan secara 

spikis dapat mempengaruhi penduduk sekitar pembuangan 

tersebut. 

2) Dampak tak langsung akibat pencemaran sampah adalah 

merupakan wahana tempat berkembang biaknya tikus, kecoak, 

dan seranngga yang dapat menimbulkan penyakit pes, penyakit 

kaki gajah, malaria, dan demam berdarah. 

 

e. Alat penanganan sampah sesuai dengan jenis sampah dan 

teknik penanganan 

Prinsip 4M adalah sebagai berikut: : 

1) Menghindari  

  Sebaiknya kita menghindari konsumsi barang yang berlebihan 

2) Mengurangi 

  Merawat dan memperbaiki barang yang masih bisa 

dimanfaatkan 

3) Memakai Ulang 

  Barang bekas bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku lagi 

4) Mencegah Pencemaran  

  Pembuangan limbah harus di kelola dengan baik     

Dengan adanya berbagai permasalahan yang ada maka perlu 

dilakukan sosialisasi penanganan sampah dengan prinsip 4 M . 

1) Menentukan prioritas sebelum membeli barang 

2) Menghindari konsumsi terhadap barang-barang yang tidak 

dapat di daur ulang oleh alam   

3) Membeli produk yang tahan lama 

4) Menggunakan produk selama mungkin, jangan hanya 

menganut mode 
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5) Mengusahakan perbaikan barang yang rusak sebelum 

membuangnya tampa pertimbangan 

6) Memberikan barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan 

kepada orang yang masih memerlukannya  

 

f. Penanganan sampah sesuai dengan prosedur penanganan 

sampah 

Dengan menggunakan konsep “Konsep Tidak Ada sampah di Alam” 

maka permasalahan sampah akan tertangani dengan baik. Bagian 

sampah atau residu dari kegiatan pengurangan sampah yang masih 

tersisa selanjutnya dilakukan pengolahan (treatment) maupun 

pengurugan (landfilling).Pengurangan sampah melalui 3R menurut 

UU-8/2008 meliputi: 

1) Pembatasan (reduce): mengupayakan agar limbah yang 

dihasilkan sesedikit mungkin 

2) Guna-ulang (reuse): bila limbah akhirnya berbentuk, maka 

upayakan memanfaatkan limbah tersebut secara langsung 

3) Daur-ulang (recycle): residu atau limbah yang tersisa atau tidak 

dapat dimanfaatkan secara langsung, kemudian diproses atau 

diolah untuk dapat dimanfaatkan, baik sebagai bahan baku 

maupun sebagai sumber energi 

Bahan yang digunakan untuk penanganan sampah yaitu: 

1) Bahan organic 

 Kebijakan Pemerintah 

  Industri  

  Makanaan Ternak 

  Komposting 

  Biogas  

Penanganan sampah dengan melakukan pengomposan, 

menggunakan bahan Dedaunan, Potongan rumput dari 

tanaman,Sisa makanan, Sisa sayuran, Kulit buah-buahan, 

Ampas kelapa. Rempah-rempah kue/roti.  
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Pembuatan kompos: 

Adalah pupuk alami yang terbuat dari bahan-bahan hijauan, 

limbah, sisa-sisa dari dapur,sampah pasar dan bahan organik 

lainnya yang dibusukkan karena kerjasama antara 

microorganisme dengan cuaca 

Tujuan pembuatan kompos: 

a) Mengurangi menumpuknya sampah basah yang ada 

dilingkungan 

b) Membantu pengelolaan sampah secara dini dan cepat 

c) Mengurangi pemakaian lahan tempat pembuangan sampah 

akhir (TPA) 

d) Menghemat transportasi pengangkutan sampah ke TPA 

e) Menyediakan pupuk yang ramah lingkungan 

Manfaat composting: 

a) Kaya akan unsur N,P,K 

b) Murni tidak dicampur dengan zat  kimia 

c) Merangsang dan mempercapat  tumbuhnya akar, batang, 

daun,bunga   dan buah 

d) Dapat menggemburkan tanah sekitarnya 

e) Dapat menyimpan air yang relatif lama sehingga sangat 

membantu tumbuhnya akar baru 

f) Mempertahankan kelembaban, meningkatkan aerasi ( 

sirkulasi ) udara dalam tanah dan memperbaiki sifat fisik 

tanah sehingga dapat menghindarkan kebusukan akar 

tanaman 

g) Kapasitas menyimpan air 700 % sehingga dapat 

menghemat waktu pemeliharaan / penyiraman 

Pembuatan kompos: 

a) Langkah 1 yaitu Pemilahan / sortasi apakah barang yang 

dipilih layak dijual, Sampah organik bahan kompos, dan 

Bahan berbahaya diamankan 

b) Langkah 2 yaitu Penumpukan di atas terowongan bambu 

dan disiram dengan air max 1-3 hari 
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c) Langkah 3 yaitu Pemantauan suhu dilakukan pada hari ke 2 

dan ke 4 setelah penumpukan 

d) Langkah 4 yaitu Perlakuan berdasarkan suhu dan kadar air 

(pembalikan dan penyiraman ) 35hari 

e) Tujuan dilakukan pembalikan adalah Membuang panas 

yang berlebihan, memasukkan udara segar ke dalam 

tumpukan, meratakan siraman air, membantu 

penghancuran bahan – bahan, dan membantu pemerataan 

proses pelapukan 

f) Langkah 5 yaitu Pematangan kompos 14 hari, pengayakan 

dan pengepakan. 

 

 

Gambar 20. Segitiga Terowongan 
Sumber : KLH. Adiwiyata, 2012 

 

 

Gambar 21. Pengolahan kompos 
Sumber : KLH. Adiwiyata, 2012 
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2) Bahan an organic 

 Dijual ke pasar loak  

 Penggunaan Kembali 

 Daur Ulang  

 Sanitary Landfill 

 Pembakaran 

 Perdagangan 

 
Pembuatan daur ulang kertas 

Penanganan sampah an organic yang paling sederhana adalah 

dengan membuat daur ulang kertas.  

Proses pembuatan daur ulang kertas 

a. Menyortir kertas bekas/sampah kertas 

 Tidak sembarang kertas dapat didaur ulang 

 Pilihlah kertas yang bersih, baik itu kertas koran 

maupun kerta apa saja, asalkan jangan kertas yang 

mengkilat (lapisan yang sering digunakan sebagai 

sampul majalah) 

 Kertas/sampah kertas yang tidak dapat diaur ulang 

selain cover majalah yaitu: kertas grenjeng rokok dan 

kertas karbon 

 Untuk mendapat hasil yang baik pilihlah kertas bekas 

yang baik 

b. Menghancurkan sampah kertas dengan cara: merobek-

robek atau menggunting kertas tersebut manjadi kecil-kecil. 

c. Potongan/sobekkan kertas tersebut kita rendam di ember 

selama ±3 hari. Tiap hari air diganti dengan air hangat atau 

dingin. 

d. Setelah direndam ± 3 hari, kemudian direbus 2-3 jam untuk 

membersihkan dari tinta dan bahan pengganggu lainnya    

Perbandingan sampah dengan air 1:1 

Pewarnaan 

Pada proses pewarnaan ini hendaklah kita gunakan warna-

warna dari alam, Warna-warna yang kita gunakan adalah: 
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a. Kunyit diparut dan disaring menghasilkan warna kuning 

b. Temulawak diparut dan disaring menghasilkan warna biru 

atau ungu 

c. Daun jati muda atau bungan pacar air merah menghasilkan 

warna merah 

d. Daun suji,pandan,koro menghasilkan warna hijau 

e. Daun pisang kering kering dibakar, diremas, dideri air 

secukupnya, disaring menghasilkan warna hitam  

f. Teh diseduh dengan air panas menghasilkan warna coklat. 

  Pewarnaan dilakukan saat bubur kertas atau pulp 

dituangkan ke bak, lalu warna yang kita inginkan di 

campurkan dengan bubur kertas tersebut. Kemudian kita 

aduk dengan tangan lal dicetak pada cetakan. 

Pengeringan 

a. Setelah bubur kertas diberi warna ataupun tidak, kita cetak 

pada cetakan yang kita kehendaki pada kain atau karet ati 

yang telah kita siapkan dengan jalan air pada cetakan kita 

ambil dengan spon. 

b. Setelah kandungan air pada cetakan tinggal sedikit, 

kemudian kita angkat cetakan tersebut dan kita keringkan 

atau diangin-anginkan. 

 

Gambar 22. Alur Daur Ulang Kertas 
 

Penyortiran 

Sampah 
Kertas 

Membuat 
Bubur / pulp 

Mencetak 
Bubur 

Menghancurkan 

Kertas 

Penjualan / 
Pemanfaatan 

Pengeringan Pewarnaan 

Pengepresan 
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Gambar 23. Hasil daur ulang kertas 
 

Kerjakan  LK  2.4 Pemilahan sampah. Sesuai dengan petunjuk 

yang ada di aktivitas pembelajaran. 

D.  Aktivitas Pembelajaran 

Setelah Anda mempelajari kegiatan pembelajaran 2, Anda diminta 

untuk mengisi LK. 2.1. berikut ini :   

Petunjuk Pengisian LK 2.1. Analisis sanitasi  lingkungan 

(fortofolio) 

 Analisa Kajian Materi : Sanitasi Lingkungan      

 

 

 

 

1. Dalam  kasus dapur pengolahan makanan di sebuah kantin sekolah 
disuatu lokasi sering keluar kecoak dan  aroma yang tidak sedap yang 
berasal dari saluran pembuangan air kotor. Peristiwa ini sangat 
mengganggu, karena sudah terjadi  kasus keracunan makanan pada 
beberapa orang.  Tugas anda adalah mecari  akar permasalahannya 
kaitkan dengan pembelajaran pengembangan pendidikan karakter lalu 
diskusikan.  

2. Kaitkan antara kejadian dengan  beberapa literatur menggunakan 
pendekatan pembelajaran menggunakan 5 M 

a. Mengamati kasus 
b. Membuat pertanyaan 
c. Mengumpulkan data 
d. Menalar 
e. Menarik kesimpulan 
f. Membuat laporan 

3. Tugas dikumpulkan sebagai portofolio 
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Petunjuk Pengisian LK  2.1b Lembar Kerja mengelompokkan 

bahan pembersih dan saniter, fungsi dan contohnya. 

1. Amatilah bahan pembersih berikut ini  

 

 

Gambar 24. Bahan pembersih dan saniter 
 

2. Bentuklah kelompok (3-4 orang/kelompok) 

No. Jenis obat 
Untuk membersih 
kan/menghilangkan 

Contohnya 

A. Pembersih 

1    

2    

3    

B Saniter 

1    

2    

3.    

 

3. Masing-masing kelompok melakukan diskusi tentang gambar 

bahan pembersih diatas 

4. Isilah LK 2.1b berikut ini sesuai dengan kelompok  jenis bahan 

pembersih dan jenis saniter 

5. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok 

lain memberi masukan. 

6. Setelah mengerjakan LK-2.1b Anda dan kelompok diminta 

mengerjakan LK-2.2  
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Petunjuk Pengisian LK-2.2 Menyiapkan bahan pembersih dan 

saniter sesuai alat dan ruang Kerja 

1. Anda diminta untuk membaca uraian materi dan Anda dapat 

menambahkan informasi dari berbagai literatur, mengenai bahan 

pembersih dan saniter sesuai alat dan ruang Kerja 

2. Kemudian hasil identifikasi dapat diisikan pada kolom yang tersedia 

dibawah ini. 

 

BAHAN PEMBERSIH DAN SANITER SESUAI JENIS ALAT DAN 
RUANG KERJA  YANG AKAN DIBERSIHKAN 

NO Ruang Dapur 
Alat- alat yang 

digunakan 
Saniter/bahan 

pembersih 

1 
Alat-alat tertanam 
(electrik) 
 

----- 
----- 
----- 

----- 
----- 
----- 

2 
Peralatan 
Penunjang 
(pengolahan) 

----- 
----- 
----- 

----- 
----- 
----- 

3 Peralatan kecil 
----- 
----- 
----- 

----- 
----- 
----- 

4 Piring hidang 
----- 
----- 
----- 

----- 
----- 
----- 

 

3. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok 

lain memberi masukan. 

4. Setelah mengerjakan LK-2.2 Anda dan kelompok diminta 

mengerjakan LK-2.3  

 

Petunjuk Pengisian LK  2.3 Melaksanakan pembersihan peralatan 

dan ruang kerja dapur sesuai prosedur pembersihan dan sanitasi. 

1. Anda ditugaskan untuk melakukan pembersihan/mensaniter 

peralatan pada meja kerja  area dapur pada gambar ini.   

2. Kelompokkanlah jenis peralatan, dibuat dari bahan apa, metoda 

dan bahan  pembersih yang tepat, lalu masukkan kedalam kolom 

yang sesuai 
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3. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok 

lain memberi masukan. 

4. Setelah mengerjakan LK-2.3 Anda dan kelompok diminta 

mengerjakan LK-2.4 

 

 

Gambar 25. Peralatan Makan 
 

KETERANGAN 
ASAL 

BAHAN 
METODA 

BAHAN 
PEMBERSIH  

YANG DIGUNAKAN 

Peralatan pengolahan 
masakan (kuali dan 
sauce pan) 

Stainlees 
steel 

Thermal 
Sanitizing 

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

Kom ukuran sedang 
(mencampur dan 
menyimpan makanan) 

dst dst  

Cangkir/mug  ................. ........................ 

Sendok kayu    

Sendok makan    

Pisau    

Box plastik    

Spatula,dll    

 

Petunjuk Pengisian LK  2.4 Pemilahan sampah. 

1. Anda ditugaskan untuk melakukan pemilahan sampah di  area yang 

ditentukan oleh fasilitator.   

2. Kelompokkanlah jenis sampah dan analisis bagaimana cara 

pengolahannya, dengan mengginakan tkonsep tidak ada sampah. 

3. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok 

lain memberi masukan. 
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E.  Latihan/Kasus/Tugas 

Untuk menguji kemampuan Anda, coba lakukan kerjakan latuhan berikut! 

Setelah mempelajari Kegiatan Pembelajaran 2 ini, maka saudara 

cobalah untuk mengerjakan soal dibawah ini !  

1. Apa konsep dari kesadahan air? 

2. Sebutkan 3 jenis kesadahan air 

3. Bagaiamana cara mengurangi kesadahan air 

4. Mengapa perllu dilakukan sanitasi peralatan 

5. Bagaimana cara menentukan peralatan pembersih yang tepat? 

6. Bagimana Teknik pembuatan kompos yang sederhana, menurut 

pengalaman dan pengamatan Anda? 

7. Mengapa kertas dikategorikan sampah organic? 

F.  Rangkuman 

Area kerja dan peralatan merupakan komponen yang penting dalam 

pengolahan makanan, karena itu membersihkan dan mensanitasi 

peralatan dan area  kerja merupakan hal yang utama. Memahami dan 

membenahi area kerja dapat mempemudah jalannya proses 

pengolahan. Berkaitan dengan peralatan, ketepatan penggunaan alat 

sesuai SOP dapat memberi kemudahan, kenyaman dan keselama Agar 

dapat membersihkan peralatan dan ruang kerja sesuai prosedur 

pembersihan dan sanitasi maka dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Prosedur Pembersihan ruang dapur 

a. Makanan yang tercecer dilantai harus segera dibersihkan. 

Lantai juga harus disapu dan dipel setiap hari dengan cairan 

saniter  

b. Dinding dan langit-langit dibersihkan sekurang-kurangnya satu 

bulan sekali, dengan metode pembersihan yang sesuai, 

misalnya dengan aplikasi pembersihan menggunakan busa.  
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c. Untuk penyimpanan alat-alat dan pembersih berbahan kimia 

didapur harus memiliki ruangan tersendiri atau gudang yang 

dekat dengan main kitchen, cold kitchen ataupun pastry. Hal 

tersebut bertujuan agar peralatan dan chemical pembersih 

dapur mudah dijangkau dan yang paling penting agar tidak 

tertukarnya chemical dengan minyak atau bahan-bahan untuk 

memasak yang lain.  

2. Prosedur sanitasi dapur 

Prinsip-prinsip umum sanitasi ruang dapur sesuai prosedur   

pembersihan dan sanitasi dapat dilihat pada pembelajaran  

membersihkan peralatan dan ruang kerja sesuai prosedur 

pembersihan dan sanitasi. 

Untuk membersihkan lantai dan saluran pembuangan air harus 

menggunakan bahan yang disebut saniter. Untuk mencuci 

permukaan meja kerja baik menggunakan Klor.  Setelah semua 

selesai dapur dikunci untuk mencegah serangga atau tikus masuk 

kedapur. 

G.  Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Tulis dan deskripsikan hasil belajar yang telah Anda peroleh dalam 

mempelajari materi dan kompetensi pada kegiatan pembelajaran 1 ini. Lihat 

tabel penetapan keberhasilan dalam belajar di bawah ini sebelum Anda 

menentukan dan mendeskripsikan hasil belajar Anda. Pergunakan format di 

bawah ini : 

 

No 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Tingkat 
(%) Hasil 
Belajar 

Deskripsi Hasil 
Belajar 

1 
Menjelaskan pengertian sanitasi 
dan higiene di bidang makanan 

  

2 
Menguraikan ruang lingkup sanitasi 
hygiene di bidang makanan 

  

3 
Menjelaskan tujuan sanitasi 
hygiene di bidang makanan 
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No 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Tingkat 
(%) Hasil 
Belajar 

Deskripsi Hasil 
Belajar 

4 
Menjelaskan jenis mikroorganisme  
terkait bidang makanan 

  

5 
Menguraikan struktur 
mikroorganisme  terkait bidang 
makanan 

  

6 
Menjelaskan perkembangbiakkan 
mikroorganisme  terkait bidang 
makanan 

  

7 
Menjelaskan jenis-jenis resiko 
hygiene terkait kerusakan 
makanan 

  

8 
Menjelaskan perbedaan makanan 
sehat dan makanan rusak 

  

9 
Menentukan tanda-tanda 
kerusakan pada bahan makanan 

  

10 
Menganalisis jenis kerusakan 
makanan 

  

11 
Menentukan faktor penyebab 
kerusakan makanan 

  

12 
Mengevaluasi masalah kerusakan 
makanan 

  

13 
Menjelaskan jenis-jenis keracunan 
makanan 

  

14 
Menentukan gejala keracunan 
makanan 

  

15 
Menganalisis cara mencegah 
keracunan makanan 

  

16 
Mengevaluasi penyebab 
keracunan makanan 

  

17 Menjelaskan personal hygiene   

18 
Menjelaskan tujuan personal 
hygiene 

  

19 
Menentukan prosedur personal 
hygiene 

  

 

  

Arti tingkat penguasaan/keberhasilan belajar yang diperoleh  : 

Baik sekali :  90 – 100%  

Baik :  80 –  89% 

Cukup :  70 –  79% 

Kurang :    0 –   69% 
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Selanjutkan hitunglah tingkat keberhasilan Kegiatan Pembelajaran 1 dengan 

menghitung prosentase rata-rata indikator pencapaian kompetensi (IPK) yang 

ada. Bila tingkat penguasaan Saudara dalam mempelajari KP ini mencapai 

80% keatas, silakan melanjutkan ke Kegiatan Pembelajaran berikutnya.  

Namun bila tingat penguasaan dibawah 80% disarankan untuk belajar secara 

mandiri terutama pada Indikator Pencapaian Kompetensi yang belum 

dikuasai.  

Tuliskan hal-hal penting lainnya yang Anda dapatkan dalam mempelajari 

materi dan aktivitas belajar ini dan bagaimana Anda akan menindaklanjutinya . 

Pergunakan kerangka pertanyaan di bawah ini .  

 
1. Apa yang Anda lakukan untuk menambah pemahaman Anda terkait 

dengan IPK yang belum dikuasai ? 

 

 

 

 

 

 

2. Hal penting apa yang Anda dapatkan dalam mempelajari kegiatan belajar 

ini? 

 

 

 

 

 

3. Apa yang ingin Anda lakukan untuk perbaikan pembelajaran pada 

kegiatan pembelajaran berikutnya 
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4. Apa rencana yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan kompetensi 

siswa anda, agar memahami materi yang relevan dengan kegiatan 

pembelajaran ini? 

 

 

 

 

 

5. Nilai-nilai utama apa saja yang Anda temukan dalam mengikuti 

pembelajaran ini ? 

 

 

 

 

 

 

 

Apakah kegiatan latihan untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan  

Anda sudah dilakukan?  bagaimana hasilnya ? jika masih merasa kurang 

kompeten, silakan diulangi lagi. Jika sudah kompeten  silakan lanjut! 
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Kegiatan Pembelajaran 3. 

Penyakit Akibat Kerja dan K3 

A.  Tujuan 

Setelah mempelajarai materi pada kegiatan belajar 3 tentang menganalisis 

penyakit akibat kerja dan kesehatan keselamatan kerja ini, peserta PKB 

diharapkan mampu: 

1. Menganalisis keselamatan dan kecelakaan kerja 

2. Menerapkan pertolongan pertama pada kecelakaan 

3. Menganalisis kesehatan kerja  

4. Menganalisis penyakit akibat kerja sesuai mata pelajaran yang diampu 

dengan tepat dan mandiri. 

B.  Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menjelaskan keselamatan dan kecelakaan kerja 

2. Menjelaskan kecelakaan kerja 

3. Menentukan jenis kecelakaan kerja 

4. Menjelaskan factor penyebab kecelakaan kerja 

5. Menjelaskan cara pencegahan kecelakaan kerja 

6. Menghitung kerugian aspek ekonomi jika terjadi kecelakaan kerja 

7. Menghitung kerugian aspek non ekonomi jika terjadi kecelakaan kerja 

8. Menjelaskan pengertian pertolongan pertama pada kecelakaan kerja 

9. Menjelaskan tujuan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja 

10. Menentukan prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan kerja 

11. Menjelaskan kesehatan kerja 

12. Mengidentifikasi jenis kesehatan kerja 

13. Menentukan ruang lingkup kesehatan kerja 

14. Menganalisis masalah akibat tidak menjaga kesehatan kerja 

15. Menjelaskan penyakit akibat kerja 

16. Menentukan ruang lingkup penyakit akibat kerja 

17. Menentukan jenis penyakit akibat kerja 

18. Menentukan factor penyebab penyakit akibat kerja 

19. Menganalisis pencegahan penyakit akibat kerja 
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C.  Uraian Materi 

Sebelum mempelajari keselamatan dan kecelakaan kerja, bacalah kasus 

berikut ! 

 

KASUS KESELAMATAN KERJA 

 

Amir seorang pekerja lepas mengalami kecelakaan kerja saat melakukan 

pekerjaan yang menyebabkan tidak mampu lagi bekerja.  Yang menjadi 

masalah, Amir merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah 

bagi keluarganya yang berjumlah 5 orang.   

Perusahaan tempat Amir bekerja memberikan santunan namun tidak bisa  

memberikan uang pensiun, karena Amir pekerja lepas.  Berikan saran 

Anda terkait masalah ini. 

 

Setelah membaca kasus tersebut, apakah timbul pertenyaan berikut 

atau pertanyaan lainnya ? 

1. Apa hak Amir sebagai pekerja lepas, jika terjadi kecelakaan kerja ? 

2. Apa yang dimaksud dengan kecelakaan kerja ? 

3. Apakah muncul pertanyaan lain? 

4. Nilai karakter apa yang harus dikembangkan dalam kasus tersebut. 

Silahkan berdiskusi dengan kelompoknya 

 

1.  Keselamatan dan Kecelakaan Kerja 

Pengertian (definisi) K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) umumnya 

terbagi menjadi 3 (tiga) versi di antaranya ialah pengertian K3 menurut 

Filosofi, Keilmuan serta menurut standar OHSAS 18001:2007. 

Standar OHSAS 18001 : 2007 Occupational Health and Safety 

Management Systems ialah standar internasional dalam (untuk) 

membangun dan menerapkan system manajemen keselamatan dan 

kesehatan kerja dalam suatu organisasi (perusahaan) di tempat kerja. 
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Beberapa pengertian dari Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 

menurut berbagai sumber sebagai berikut : 

a. Menurut filosofi (mangkunegara) 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu pemikiran dan 

upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani 

maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya 

serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. 

b. Menurut OHSAS 18001-2007 (Occupational Health and Safety 

Management Systems) 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah semua kondisi dan 

factor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja 

tenaga kerja maupun orang lain (kontraktor, pemasok, pengunjung 

dan tamu) di tempat kerja 

c. Menurut keilmuan/science 

Semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya 

kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja (PAK), kebakaran, peledakan, 

dan pencemaran lingkungan (sumber : https://sistem manajemen 

keselamatan kerja, diambil 14 juli 2017).  

 
Menjamin keselamatan dan kesehatan karyawan, sehingga menciptakan 

rasa aman dari ancaman bahaya yang ditimbulkan oleh berbagai sumber 

bahaya. Merupakan instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, 

lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan 

kerja.  

Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh 

perusahaan merupakan merupakan hal penting terkait dengan 

perlindungan tenaga kerja saat melaksanakan pekerjaan.  Pemerintah 

Indonesia saat ini mencanangkan untuk meningkatkan keselamatan dan 

kesehatan dengan mewajibkan penerapan system manajemen K3 

(SMK3).   

 

 



 
 
 

Kompetensi Profesional – Kemanan Pangan (Sanitasi, Higiene, dan Keselamatan Kerja)   |   131 

 

Latar belakang perlunya  peningkatan implementasi K3 saat ini antara lain 

adalah: 

a. Banyaknya angka kecelakaan kerja yang terjadi di dunia kerja. 

b. Kurangnya standar kerja yang terdapat di suatu perusahaan. 

c. Kerugian yang ditimbulkan karena terjadinya kecelakaan kerja. 

d. Daya saing pasar global suatu negara dipengaruhi oleh tingkat 

kecelakaan kerja  yang terjadi di Negara tersebut. 

e. Kurangnya kesadaran masyarakat termasuk kalangan usaha tentang 

pentingnya aspek K3. 

K3 menjadi isu global yang mempengaruhi perdagangan dan arus barang 

antar Negara. K3 bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan 

risiko kecelakaan kerja (zero accident). Keselamatan dan Kesehatan 

kerja terdiri dari hal-hal berikut yaitu: 

a. Keselamatan  meliputi keselamatan dan kecelakaan kerja, api dan 

kebakaran, alat pelindung kerja 

b. Kesehatan kerja meliputi penyakit akibat kerja dan persyaratan ruang 

dan fasilitas kerja 

c. Kecelakaan kerja diartikan sebagai suatu kejadian yang tak terduga  

dan tidak  dikehendaki  yang  mengacaukan  proses suatu   kegiatan   

yang   telah direncanakan. Sedangkan pengertian kecelakaan akibat 

kerja adalah Kecelakaan yang terjadi terkait dengan pekerjaan, yaitu 

kecelakaan yang diakibatkan langsung oleh pekerjaan, atau pada 

saat melaksanakan pekerjaan. 

Adapun syarat -syarat pelaksanaan K3 diperuntukan untuk: 

a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan. 

b. Membuat jalan penyelamatan (emergency exit), 

c. Memberi pertolongan pertama(first aids/PPPK), 

d. Memberi peralatan pelindung pada pekerja dan alat kerja, 

e. mempertimbangkan factor-faktor kenyamanan kerja, 

f. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit fisik dan psychis  

g. Memelihara ketertiban dan kebersihan kerja, 

h. Mengusahakan keserasian antar pekerja, perkakas,lingkungan dan 

proses kerja 
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a. Kecelakaan kerja 

Kecelakaan kerja diartikan sebagai suatu kejadian yang tak terduga 

dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses suatu kegiatan 

yang telah direncanakan.  Sedangkan pengertian kecelakaan akibat 

kerja adalah Kecelakaan yang terjadi terkait dengan pekerjaan, yaitu 

kecelakaan yang diakibatkan langsung oleh pekerjaan, atau pada 

saat melaksanakan pekerjaan.   

Kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja dapat menyebabkan 

kerugian besar, antara lain kerusakan sarana produksi, biaya 

pengobatan, kompensasi akibat kecelakaan kerja dan pekerja tidak 

dapat bekerja kembali karena kecacatan yang ditimbulkannya. 

Beberapa istilah terkait dengan kecelakaan kerja antara lain adalah: 

1) Insiden (near miss) yaitu suatu kejadian yang tidak diinginkan, 

yang jika sedikit saja keadaan berbeda dapat menyebabkan 

cedera, kerusakan property/peralatan, kebakaran dan lain-lain 

kecelakaan kerja. 

2) Bahaya (hazard) yaitu suatu keadaan atau tindakan yang dapat 

menimbulkan kerugian terhadap manusia, harta, benda.  

 

b. Jenis kecelakaan kerja 

Ada 6 jenis kecelakaan kerja yang sering terjadi apabla kita bekerja 

di dapur; 

1) Luka tergores/teriris atau terpotong benda tajam  

2) Luka bakar akibat terkena uap panas atau api  

3) Kebakaran 

4) Luka oleh Mesin atau Peralatan Lainnya  

5) Kecelakaan Karena Arus Listrik  

6) Terpeleset atau terjatuh 

 

c. Faktor penyebab kecelakaan kerja 

Analisis penyebab kecelakaan kerja 

1) Unsafe Action (faktor manusia) 

a) Ketidakseimbangan fisik tenaga kerja 

b) Posisi tubuh yang mengakibatkan mudah lelah 
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c) Cacat fisik 

d) Cacat sementara 

e) Kepekaan panca indera terhadap sesuatu 

2) Kurang pendidikan 

a) Kurang pengalaman 

b) Salah pengertian terhadap Lembar Kerja 

c) Kurang terampil 

d) Salah mengartikan SOP 

e) Menjalankan pekerjaan tanpa kewenangan 

 Menjalankan pekerjaan  yang tidak sesuai dengan   

keahlian 

 Penggunaan alat pelindung kerja hanya pura-pura 

 Mengangkat beban berlebihan 

 Bekerja berlebihan atau melebihi jam kerja 

3) Unsafe Condition (Faktor lingkungan) 

a) Peralatan tidak layak pakai 

b) Ada api di tempat bahaya 

c) Penggunaan gedung yang kurang standar 

d) Terpapar bising 

e) Terpapar radiasi 

f) Pencahayaan dan ventilasi yang kurang atau berlebihan 

g) Kondisi suhu yang membahayakan 

h) Sistem peringatan berlebihan 

i) Sifat pekerjaan yang berpotensi bahaya 

 
Berdasarkan penyebab kecelakaan diatas, maka dapat diuraikan 

lebih jauh bahwa kecelakaan kerja terjadi terkait dengan 4 aspek 

berikut yaitu: 

1) Manusia 

2) Peralatan 

3) Bahan/material 

4) Lingkungan kerja 
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d. Cara pencegahan kecelakaan kerja 

Secara umum untuk mencegah kecelakaan kerja adalah dengan 

melalui berbagai upaya antara lain; 

1) Upaya Pengendalian Bahaya Di Tempat Kerja   

a) Pemantauan dan Pengendalian Kondisi Tidak Aman di 

tempat kerja. 

b) Pemantauan dan Pengendalian Tindakan Tidak Aman di 

tempat kerja. 

2) Upaya Pembinaan dan Pengawasan  

a) Pelatihan dan Pendidikan K3 terhadap tenaga kerja. 

b) Konseling dan Konsultasi mengenai penerapan K3 bersama 

tenaga kerja. 

c) Pengembangan Sumber Daya ataupun Teknologi yang 

berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja. 

3) Upaya system manajemen   

a) Prosedur dan Aturan K3 di tempat kerja. 

b) Penyediaan Sarana dan Prasarana K3 dan pendukungnya 

di tempat kerja. 

c) Penghargaan dan Sanksi terhadap penerapan K3 di tempat 

kerja kepada tenaga kerja 

 

Secara spesifik upaya pencegahan kecelakaan kerja di dapur adalah 

sebagai berikut 

1) Luka tergores/teriris atau terpotong benda tajam  

Cara pencegahannya:  

a) Pergunakan pisau dengan semestinya atau dengan cara 

benar.  

b) Pisau harus selalu bersih dan tajam karena pisau yang 

tumpul lebih berbahaya.  

c) Bila membersihkan pisau, jauhkan bagian yang tajam dari 

hadapan tangan.  

d) Pergunakan talenan bila hendak memotong sesuatu.  

e) Pegangan pisau harus kering dan tidak berminyak.  
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f) Letakkan pisau dengan baik, harus rata dengan meja atau 

talenan maupun bantalan serta mudah dilihat.  

g) Simpan pisau di tempatnya bila tidak dipergunakan lagi.  

h) Jangan menyimpan pisau di tempat yang tersembunyi (di 

dalam air, di tempat sampah dan sebagainya).  

i) Jangan mencoba meraih pisau yang terjatuh tiba-tiba.  

j) Kontrol diri bila sedang memegang pisau.  

k) Jangan bermain dengan pisau dan jangan membawa pisau 

pada waktu bermain.  

2) Luka bakar akibat terkena uap panas atau api  

Cara pencegahannya:  

a) Pada waktu bekerja, pakailah celemek atau apron dengan 

semestinya.  

b) Lengan baju dilipat semestinya hingga pergelangan siku.  

c) Pergunakan lap kering bila hendak mengambil atau 

membawa alat yang panas.  

d) Alat yang panas (pan, oven, grill, dsb.) harus diberi tanda 

dengan tepung atau garam.  

e) Pergunakan alat pengaduk yang cukup panjang sehingga 

tangan tidak bersentuhan dengan barang yang panas 

(minyak, air, pan, dll.)  

f) Jangan meletakkan atau menyimpan cairan panas pada rak 

di atas garis pandang mata.  

g) Buka tutup panci pada sisi terjauh dari letak badan  

h) Buka pintu oven panas sedikit demi sedikit dengan hati-hati.  

i) Perhatikan dan hati-hati dalam menggunakan minyak 

goreng.  

j) Hati-hati pada waktu menyaring atau menuang cairan panas.  

3) Kebakaran  

Cara pencegahannya:  

a) Sediakan selalu alat-alat pemadam api atau fire extinguisher.  

b) Sediakan alarm untuk peringatan jika terjadi kebakaran.  

c) Mengetahui aturan penanggulangan kebakaran di 

hotel/restoran yang bersangkutan. 
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d) Mengetahui letak alat pemadam api.  

e) Menggunakan jenis bahan pemadam kebakaran yang tepat 

menurut sumber apinya  

f) Segera bersihkan ceceran minyak.  

g) Jangan gunakan bahan pembersih yang mudah terbakar.  

h) Matikan aliran gas dan listrik bila tidak digunakan.  

i) Jangan merokok ketika sedang bertugas.  

j) Sediakan garam dan baking soda ditempat yang mudah 

terjangkau.  

4) Luka oleh Mesin atau Peralatan Lainnya  

Cara pencegahannya:  

a) Jangan mencoba menggunakan mesin bila belum 

mengetahui dengan pasti tata-cara pemakaiannya.  

b) Katup pengaman harus selalu terpasang baik.  

c) Jangan memasukkan sesuatu oleh tangan atau dengan 

benda lain untuk menekan barang yang akan dipotong 

ataupun digiling.  

d) Jangan mencoba untuk membuka pengaman bila mesin 

sedang atau dalam keadaan hidup atau bekerja.  

e) Matikan mesin dan cabut kontak listriknya setelah selesai 

menggunakannya dan bila akan membersihkan mesin 

tersebut.  

5) Kecelakaan Karena Arus Listrik  

Cara pencegahannya:  

a) Saklar dan alat penyambung arus listrik harus selalu 

kering dan bersih.  

b) Jangan mempergunaan banyak stekker ataupun stekker 

cabang pada satu stop kontak.  

c) Periksalah keadaan kawat penghubung sehingga tidak 

ada bagian-bagian yang robek.  

d) Putuskan aliran listrik bila mesin atau alat tidak 

dipergunakan.  

e) Sebelum mencuci peralatan listrik pastikan alat itu sudah 

dimatikan dan kabelnya sudah dicabut.  
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f) Setelah dicuci, selalu keringkan sebelum digunakan 

kembali.  

g) Laporkan segera bila melihat gejala-gejala aneh pada 

mesin atau alat  

6) Terpleset atau Terjatuh  

Cara pencegahannya:  

a) Lantai harus kering, bila kita melihat atau menjatuhkan 

sesuatu, ambillah dan keringkan lantai.  

b) Lantai harus bebas dari barang perintang yang tidak 

seharusnya ada untuk menghindari kemungkinan terantuk.  

c) Jangan lupa memberi tanda bila lantai dalam keadaan licin, 

misalnya baru di pel.  

d) Alat-alat dapur yang tidak terpakai jangan diletakkan di lantai 

atau diatur rapi sehingga tidak membahayakan orang lain.  

e) Pergunakan tangga bila meraih sesuatu yang tinggi.  

f) Pastikan tangga tersebut berdiri aman dan dekat dengan 

benda yang akan diambil.  

g) Periksa agar tangga tidak licin 

 

Dengan adanya resiko terjadinya kecelakaan kerja di dapur, maka 

perlu diberikan tips keselamatan bekerja di dapur, yaitu : 

1) Kedisiplinan dapur 

a. Mengetahui aturan bekerja didapur sesuai dengan SOP 

  Perhatikan etika yang tepat untuk mencegah kecelakaan 

luka bakar, terpeleset, jatuh, luka, luka mesin atau bahaya 

lain di dapur. Dapur bukan tempat bermain dan setiap orang 

harus menyadari dan menghindari bahaya. 

b. Bekerja dengan tenang dan tidak terburu-buru 

  Jangan terburu-buru atau berlari dalam mempersiapkan 

makanan dan dalam zona memasak. Meskipun Anda harus 

melayani pengunjung restoran Anda pada waktu yang tepat, 

terburu-buru untuk menyelamatkan beberapa detik dapat 

meniadakan  kunjungan yang lama di rumah sakit. 
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Gambar 26.Bekerjalah dengan tenang 
Sumber : koleksi pribadi PPPTK Bispar 

 

c. Peralatan yang tepat 

Pastikan setiap orang memahami cara yang benar untuk 

menggunakan berbagai perkakas dan peralatan dapur. 

Baca instruksi dan pastikan peralatan listrik yang aman 

untuk digunakan. Selalu jaga peralatan berbahaya di meja 

kerja. Jangan gunakan alat untuk sesuatu yang tidak perlu 

dilakukan. 

 

Gambar 27.Peralatan yang tepat 
Sumber : koleksi pribadi PPPTK Bispar 

 

2) Perihal yang harus dihindari 

a. Jauhi kompor 

Jangan memasak makanan di atas kompor tanpa 

pengawasan. Makanan terlalu cepat matang, kemudian 

terbakar dan menjadi api tak terkendali. Sebelum Anda 

menyadarinya, hal-hal tersebut dapat terkendali. 
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Gambar  24. Jauhi kompor 

Sumber : koleksi pribadi PPPTK Bispar 

 
2. Api yang menyala 

Matikan gas ketika kompor tidak digunakan.Orang lain 

mungkin datang dan tak menyadari bahwa kompor masih 

menyala. Gas yang menyala merupakan undangan terbuka 

untuk terjadinya kecelakaan. Ini juga dapat menghemat 

tagihan gas 

3. Bahaya tersembunyi 

Jangan letakkan benda tajam atau panas di sudut terbuka 

atau tersembunyi. Staf dapur sering terburu-buru dan 

mungkin tidak menyadari bahaya yang sesungguhnya di 

sekitar sudut. Jauhkan benda-benda tajam ke tempat yang 

aman sehingga orang lain dapat menyadari apa yang harus 

diperhatikan. 

3) Peralatan keselamatan yang harus ada didapur 

a. Pemadam kebakaran 

Selalu memiliki pemadam api yang dapat dijangkau. Pada 

saat bersamaan, penting untuk memahami dan tahu 

bagaimana mengatasi minyak atau percikan listrik. Tutup itu 

dengan membuang udara adalah cara terbaik untuk 

menggunakan penutup panci, baking soda, atau garam – 

jangan air 
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Gambar 28. Pemadam kebakaran 
 

b. Kotak pertolongan pertama 

Simpanlah kotak pertolongan pertama di dapur. Ketika 

terjadi kecelakaan, pastikan Anda siap untuk menangani 

luka kecil atau luka bakar dengan memeriksa dan mengisi 

kembali kotak pertolongan pertama. Obat-obatan memiliki 

tanggal kadaluwarsa, sehingga sangat penting untuk 

memeriksa dengan rutin dan menggantinya jika diperlukan. 

c. Sepatu keselamatan 

Ketika di dapur, pakai sepatu tertutup atau sepatu 

keselamatan industri setiap saat untuk melindungi kaki Anda. 

Sebuah pisau yang jatuh bisa mengakibatkan jari kaki hilang. 

Sebuah panci sup mendidih yang tumpah dapat 

menyebabkan luka bakar serius 

 

e. Kerugian aspek ekonomi jika terjadi kecelakaan kerja. 

1) Kerusakan alat, bahan, bangunan (kerusakan sarana produksi) 

2) Biaya pengobatan dan perawatan 

3) Tunjangan kecelakaan 

4) Jumlah produksi dan mutu menurun 

5) Biaya kompensasi kecelakaan 

6) Penggantian tenaga kerja 

7) Kerugian jam kerja (waktu produksi terbuang) 

 

f. Kerugian aspek non-ekonomi jika terjadi kecelakaan kerja. 

1) Penderitaan korban dan keluarga 

2) Hilang waktu karena sakit 
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3) Kerugian social,  

  seperti misalnya jika kecelakaan kerja yang terjadi kebocoran 

gas atau kebakaran.  Contoh lain akibat kecekaan kerja yang 

berdampak pada kerugian social adalah kecelakaan kerja yang 

terjadi pada lumpur lapindo. 

4) Hilang pekerjaan 

 

 

 
2.  Pertolongan pertama pada kecelakaan kerja 

a. Menjelaskan pengertian pertolongan pertama pada kecelakaan 

kerja  

Pengertian pertolongan pertama ialah pemberian pertolongan segera 

kepada penderita sakit ataupun cedera (kecelakaan) yang 

memerlukan penanganan medis Dasar. Sedangkan pengertian 

medis dasar ialah tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran 

yang dimiliki oleh orang awam atau orang awam yang terlatih secara 

khusus. 

b. Menjelaskan tujuan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja 

Tujuan pertolongan pertama pada kecelakaan adalah : 

1) Menyelamatkan jiwa penderita 

2) Mencegah kecacatan 

3) Memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan 

c. Menentukan prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan 

kerja 

Dalam pertolongan pertama terdapat pelaku pertolongan pertama 

yang artinya ialah penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian, 

yang memiliki kemampuan dan terlatih dalam kemampuan medis 

Lembar Kerja 3.1.   

Identifikasi resiko bahaya dan penaganannya 

Coba diskusikan dalam kelompok hal-hal berikut! 

 Identifikasi berbagai kecelakaan yang sering terjadi di sekolah! 

apa penyebabnya?  

 Bagaimana cara menanggulanginya! 
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dasar. Kemampuan berimprovisasi pelaku penolong pertama juga 

diperlukan apabila tidak ditemukan alat-alat di atas di lokasi kejadian 

sehingga dapat mencari alat lain sesuai fungsinya serta aman untuk 

digunakan. 

1) Menjaga keselamatan diri, anggota tim, penderita dan orang lain 

di sekitarnya. 

2) Dapat menjangkau penderita baik dalam kendaraan, kerumunan 

massa maupun bangunan. 

3) Dapat mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam 

nyawa. 

4) Meminta bantuan ataupun rujukan apabila diperlukan. 

5) Memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat berdasarkan 

keadaan korban. 

6) Membantu pelaku pertolongan pertama lainnya. 

7) Ikut menjaga kerahasiaan medis penderita. 

8) Melakukan komunikasi dengan petugas lain yang terlibat. 

9) Mempersiapkan penderita untuk ditransportasikan. 

Pelaku pertolongan pertama dalam melaksanakan tugasnya 

memerlukan peralatan dasar untuk digunakan. Oleh karena 

penderita dapat saja mengeluarkan ceceran darah ataupun cairan 

tubuh lain 

nya yang memiliki potensi sumber penyakit, maka pelaku penolong 

pertama memerlukan APD (Alat Perlindungan Diri) yang di antaranya 

ialah : 

1) Sarung tangan lateks. 

2) Kacamata pelindung. 

3) Baju pelindung. 

4) Masker. 

5) Helm (untuk melindungi apabila menolong di tempat yang rawan 

akan jatuhnya benda dari atas seperti runtuhan bangunan,dst). 

 

 

 



 
 
 

Kompetensi Profesional – Kemanan Pangan (Sanitasi, Higiene, dan Keselamatan Kerja)   |   143 

 

3.  Kesehatan kerja 

a. Menjelaskan kesehatan kerja  

Apa itu kesehatan kerja? Pengertian kesehatan kerja merupakan 

sebuah bentuk dari adanya jaminan kesehatan yang di berikan pada 

seseorang pada saat sedang melakukan sebuah pekerjaan. 

Menurut World Health Organization, kesehatan kerja merupakan 

sebuah upaya yang bertujuan untuk dapat peningkatan dan juga 

pemeliharaan terhadap derajat kesehatan baik secara fisik, mental 

ataupun sosial bagi pekerja untuk semua jenis pekerjaan yang di 

lakukan. 

Adapun untuk pencegahan terhadap gangguan kesehatan yang di 

berikan kepada para pekerja di karenakan oleh kondisi pekerjaan. 

Perlindungan ni di berikan kepada para pekerja yang di dalam 

melakukan pekerjaannya memiliki risiko yang tinggi akibat dari faktor 

yang bisa merugikan kesehatan. Adapun untuk penempatan dan juga 

pemeliharaan untuk para pekerja dalam suatu lingkungan kerja akan 

disesuaikan dengan bagaimana kondisi fisiologi dan psikologis dan 

pekerja itu sendiri. 

Sedangkan kesehatan kerja menurut Suma’mur, definisi kesehatan 

kerja sebagai sebuah spesialisasi yang terdapat di dalam ilmu 

kesehatan. Hal ini agar masyarakat pekerja dapat memperoleh 

derajat kesehatan dengan baik, baik fisik ataupun mental dan juga 

sosial dengan berbagai usaha-usaha preventif dan juga kuratif 

terhadap berbagai jenis penyakit dan berbagai gangguan-gangguan 

kesehatan yang bisa terjadi karena diakibatkan oleh faktor-faktor 

pekerjaan atau lingkungan kerja. Hal ini sejalan dengan amanat 

undang-undang no 23 tahun 1992 tentang kesehatan  memberikan 

ketentuan mengenai kesehatan kerja dalam pasal 23 yang 

menyebutkan bahwa kesehatan kerja dilaksanakan supaya semua 

pekerja dapat bekerja dalam kondisi kesehatan yang baik tanpa 

membahayakan diri mereka sendiri atau masyarakat, dan supaya 

mereka dapat mengoptimalkan produktivitas kerja merka sesuai 

dengan program perlindungan tenga kerja. 
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Tujuan lain dari kesehatan kerja yaitu untuk menciptakan lingkungan 

kerja yang nyaman dan aman. Dengan adanya kesehatan kerja ini 

tentunya dapat membuat para pekerja menjadi lebih nyaman dan 

leluasa dalam menjalankan tugas mereka tanpa adanya rasa 

khawatir untuk hal-hal yang tidak di inginkan terjadi 

 

b. Menentukan ruang lingkup kesehatan kerja 

Ruang lingkup kesehatan kerja meliputi: 

1) Faktor Fisik (suhu, tekanan, pencahayaan, radiasi, getaran);  

2) Faktor Kimia (debu, uap, gas, asap, larutan);  

3) Faktor Biologi (peny. Anthrax, sering terdapat di tempat 

penjagalan, penyamakan kulit, pengeringan tulang, peternakan, 

dll.; peny. Jamur, sering diderita oleh tukang cuci; peny. Parasit, 

sering diderita oleh pekerja di pertambangan, perkebunan, 

pertanian);  

4) Faktor Psikososial (dapat menimbulkan kebosanan dan 

cenderung meningkatkan kecelakaan; 

5) Faktor Fisiologis/ Ergonomi (dapat menimbulkan kelelahan fisik 

bahkan lambat laun terjadi perubahan fisik tubuh. Hal ini dapat 

disebabkan oleh kesalahan konstruksi mesin, sikap badan 

kurang baik dan salah cara melakukan pekerjaan) 

 

Pelaksanaan Pemeriksaan Syarat-Syarat Ergonomi. 

1) Prinsip Ergonomi: 

a) Antropometri dan sikap tubuh dalam bekerja. 

b) Efisiensi Kerja. 

c) Organisasi Kerja dan Desain Tempat Kerja 

d) Faktor Manusia dalam Ergonomi. 

2) Beban Kerja : 

a) Mengangkat dan Mengangkut. 

b) Kelelahan. 

c) Pengendalian Lingkungan Kerja. 
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c. Menganalisis masalah akibat tidak menjaga kesehatan kerja    

Disamping usaha untuk mencegah terjadinya kecelakaan, 

perusahaan perlu juga memelihara kesehatan karyawannya baik fisik 

maupun mental apakah itu disebabkan oleh  penyakit, 

ketegangan/stress, maupun karena kecelakaan. Dalam hal ini 

pengetahuan    

lingkungan kerja adalah faktor utama yang perlu diperhatikan, untuk 

itulah pemeriksaan yang  berkesinambungan terhadap kondisi kerja 

dan kesehatan karyawan perlu diperhatikan. Meningkatkan 

kesadaran akan kemungkinan-kemungkinan bahaya kesehatan 

yang  berhubungan dengan lingkungan kerja yang telah 

menyebabkan berkembang luasnya usaha-usaha/program 

kesehatan kerja dalam perusahaan. Kadang-kadang program 

kesehatan ini disalurkan dalam program keselamatan kerja. 

Kepentingan perusahaan menyediakan fasilitas keselamatan dan 

kesehatan kerja bagi tenaga kerja adalah dimaksudkan sebagai 

usaha untuk menghindari atau mencegah kecelakaan, cacat, dan 

kematian akibat kerja. Dimana keselamatan dan kesehatan kerja 

yang  baik dapat memberikan perlindungan dan keamanan bagi 

tenaga kerja itu sendiri. Tersedianya fasilitas keselamatan dan 

kesehatan kerja bagi tenaga kerja pada hakekatnya memberikan 

keuntungan bagi tenaga kerja itu sendiri dan perusahaan karena 

dengan tidak terdapatnya kecelakaan kerja dari karyawan makan 

target produksi dapat dicapai dan juga  biaya dalam mengatasi 

kecelakaan yang terjadi dapat dihinari 

 

4.  Penyakit akibat kerja 

Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Kecelakaan Kerja (KK) di kalangan 

petugas kesehatan dan non kesehatan kesehatan di Indonesia belum 

terekam dengan baik. Jika kita pelajari angka kecelakaan dan penyakit 

akibat kerja di beberapa negara maju (dari beberapa pengamatan) 

menunjukan kecenderungan peningkatan prevalensi. 
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a. Menjelaskan penyakit akibat kerja  

Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh 

pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja. 

Dengan demikian Penyakit Akibat Kerja merupakan penyakit yang 

artifisial atau man made disease. WHO membedakan empat kategori 

Penyakit Akibat Kerja : 1.Mar 19, 2008 

 

b. Menentukan jenis penyakit akibat kerja   

Jenis penyakit apa saja yang tergolong Penyakit Akibat Kerja (PAK)? 

1) Pneumokoniosis (silikosis, asbetosis, antrakosilikosis, dll) 

2) Penyakit  paru  dan  saluran  pernapasan  (brokhopulmoner)  

yang disebabkan oleh debu logam keras 

3) Penyakit paru dan pernapasan oleh debu kapas, vlas, henep, 

dan sisal (bissinosis) 

4) Asma akibat kerja yang disebabkan oleh penyebab sensitisasi 

dan zat perangsang yang dikenal dalam proses pekerjaan 

5) Alveolitis allergika 

6) Penyakit  yang  disebabkan  berilium  atau  persenyawaannya 

 yang beracun 

7) Penyakit yang disebabkan oleh bahan kimia (cadmium, 

mangan, arsen, raksa, timbal, flour, karbondisulfide, derivat 

nitro dan amina dari benzene, nitrogliserin atau ester asam 

nitrat, Alkohol, glikol, atau keton, karbon monoksida)  

8) Penyakit  yang  disebabkan  oleh  hidrokarbon  alifatik  atau  a

romatik yang beracun 

9) Kelainan pendengaran akibat kebisingan 

10) Penyakit yang disebabkan oleh getaran mekanik 

11) Penyakit yang disebabkan oleh radiasi elektro magnetik 

12) Penyakit kulit (dermatosis) 

13) Kanker paru 

14) Penyakit infeksi oleh virus, bakteri, atau parasit 

15) Penyakit  yang  disebabkan  oleh  suhu  tinggi  atau  rendah  a

tau kelembaban tinggi 

16) Penyakit yang disebabkan bahan kimia lainnya termasuk 

bahan obat 
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c. Menentukan  faktor penyebab penyakit akibat kerja  

Sebagai faktor penyebab, sering terjadi karena kurangnya kesadaran 

pekerja dan kualitas serta keterampilan pekerja yang kurang 

memadai. Banyak pekerja yang meremehkan risiko kerja, sehingga 

tidak menggunakan alat-alat pengaman walaupun sudah tersedia. 

kesehatan kerja juga mencegah penyakit yang timbul karena 

hubungan kerja atau disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan 

kerja. Adapun yang menjadi faktor penyebab  penyakit akibat kerja 

adalah sebagai berikut:  

1) Golongan fisik, seperti :  

a) Getaran atau suara yang terlalu tinggi dapat meneybabkan 

ketulian  

b) Radiasi sinar-sinar Ro atau sinar radioaktif dapat 

menyebabkan kelainan darah,kelainan kulit dan kelainan 

mata  

c) Suhu terlalu tinggi dapat menyebabkan heat stroke, heat 

cramps atau hyperpyrexia, sedangkan suhu terlalu rendah 

dapat menimbulkan frostbite  

d) Tekanan udara yang terlalu tinggi dapat menyebabkan 

ketulian permanent dan  penyakit Caisson  

e) Penerangan lampu yang kurang baik dapat mengganggu 

indera penglihatan, sedangkan yang terlalu silau dapat 

memudahkan terjadinya kecelakaan.   

2) Golongan kimia, seperti :  

a) Debu yang dapat menimbulkan penyakit saluran pernafasan, 

misalnya silika dan asbes  

b) Uap yang dapat menimbulkan keracunan dan penyakit kulit  

c) Kabut yang dapat menimbulkan keracunan. Misalnya racun 

serangga atau insektisida  

d) Gas, misalnya keracunan karbon monoksida dan lain-lain  

e) Larutan atau cairan beracun  

3) Golongan biologis, seperti:  

a) Tumbuhan yang beracun atau yang dapat menimbulkan 

alergi  

b) Bibit penyakit anthrax atau brucella pada pekerja penyamak 

kulit  
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4) Golongan Fisiologis, yang disebabkan oleh kesalahan konstruksi 

mesin, sikap badan yang kurang baik, kesalahan cara 

melakukan pekerjaan dan lain-lain, yang dapat menimbulkan 

keletihan dan kelelahan fisik  

5) Golongan mental-psikologis, yang dpat disebabkan oleh 

pekerjaan yang rutin dan membosankan serta hubungan kerja 

yang tidak baik. 

 

d. Menganalisis pencegahan penyakit akibat kerja 

Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah 

penyakit akibat kerja adalah sebagai berikut:  

1) Substitusi, bahwa yang berbahaya atau yang terbukti dapat 

menyebabkan penyakit secara tepat atau lambat harus ditukar 

dengan yang lebih aman.   

2) Isolasi, yaitu mengisolasi proses yang bising atau pencampuran 

bahan atau larutan yang menimbulkan gas berbahaya.  

3) Ventilasi penyedotan, dengan menggunakan kipas penyedot 

atau exhaust fan agar gas yang berbahaya dapat keluar dan 

ditukar dengan udara bersih.  

4) Ventilasi umum, pada tempat kerja untuk memudahkan 

pertukaran udara.  

5) Alat perlindungan diri, yaitu alat yang melindungi tubuh atau 

sebagian dari tubuh yang wajib dipakai untuk mencegah 

terjadinya kecelakaan misalnya helm pengaman, sepatu, masker, 

sarung tangan dan lain-lain.  

6) Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, merupakan 

pemeriksaan kesehatan calon  pekerja untuk mengetahui 

apakah pekerjaan yang akan diberikan sesuai dengan keadaan 

fisik dan mental calon pekerja.  

7) Pemeriksaan kesehatan berkala, untuk mengetahui apakah 

faktor-faktor penyebab terjadinya penyakit dan kecelakaan 

akibat kerja tersebut telah menimbulkan gangguan atau kelainan 

dalam tubuh pekerja atau tidak.  
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8) Pemeriksaan kesehatan khusus, pemeriksaan ini dilakukan pada 

pekerja yang menunjukkan gejala yang dicurigai ada kaitannya 

dengan lingkungan kerjanya. Pekerja tersebut harus dikirim ke 

poliklinik spesialis untuk menjalani pemeriksaan khusus.  

9) Penerangan sebelum kerja, yaitu karyawan yang bekerja terlebih 

dahulu harus menjalani induksi atau pengenalan lingkungan 

pekerjaan dan semua peraturan kesalamatan dan kesehatan 

kerja, sehingga nantinya mereka lebih berhati-berhati dan dapat 

meningkatkan kewaspadaan dalam melaksanakan 

pekerjaannya.   

10) Pendidikan keselamatan dan kesehatan kerja diberikan kepada 

setiap tenaga kerja secara berlanjut, agar pekerja tetap waspada 

dalam menjalankan pekerjaan dan  bekerja dalam keadaan 

sehat dan selamat 

D.  Aktivitas Pembelajaran 

Setelah anda mempelajari kegiatan pembelajaran 3, Anda diminta untuk 

mengerjakan   

Petunjuk Pengisian LK 3.1  Identifikasi resiko bahaya dan penaganannya 

1. Bentuklah kelompok (3-4 orang/kelompok) 

2. Masing-masing kelompok diminta untuk mengeksplore kemampuan dari 

setiap anggota kelompok: 

a. Untuk melakukan identifikasi dari berbagai kecelakaan yang sering 

terjadi di sekolah! apa penyebabnya? 

b. Bagaimana cara menanggulanginya! 

3. Setiap kelompok mempresentasikan hasil pengolahannya dan kelompok 

lain memberi masukan. 

E.  Latihan/Kasus/Tugas 

Untuk menguji kemampuan Anda, coba lakukan kerjakan latihan berikut! 

1. Jelaskan 2 pengertian K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). 

2. Jelaskan 3 alasan pentingnya penerapan K3. 

3. Jelaskan 5 ruang lingkup K3. 
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4. Jelaskan   pengertian   kecelakaan   dan   keselamatan   kerja 

berdasarkan peraturan K3. 

5. Jelaskan 4 istilah terkait dengan kecelakaan kerja. 

6. Jelaskan 3 tujuan keselamatan kerja. 

7. Jelaskan 5 jenis kecelakaan kerja. 

8. Jelaskan 4 faktor penyebab kecelakaan kerja. 

9. Jelaskan 3 kerugian aspek ekonomi jika terjadi kecelakaan kerja. 

10. Jelaskan 3 kerugian aspek non-ekonomi jika terjadi kecelakaan 

kerja. 

11. Jelaskan 2 cara pencegahan kecelakaan kerja. 

12. Analislah resiko bahaya di area pengolahan makanan (dapur) 

13. untuk mengurangi kecelakaan kerja. Beri alasan mengapa 

berpendapat demikian! 

14. Jelaskan apa pengertian tindakan kesehatan dan keselamatan 

kerja dalam suatu pekerjaan di bidang kelistrikan 

15. Apa tujuan dilakukannya tindakan K3 dalam suatu pekerjaan 

16. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya suatu kecelakaan 

17. Untuk mengatasi kecelakaan & gangguan kesehatan kerja bisa 

dilakukan melalui Pendekatan Ergonomy.Jelaskan apa yang 

dimaksudkan dengan pendekatan ergonomy. 

18. Beberapasumber kecelakaan yang sering terjadi biasanya oleh 

sifat pekerjaan atau beberapa tempat yang memiliki resiko akan 

terjadinya kecelakaan. Berikanlah sumber-sumber kecelakan yang 

saudara ketahui, dan jelaskan. 

19. Hal-hal apa yang dibutuhkan oleh sorang pekerja jika akan memulai 

suatu pekerjaan di bengkel 

20. Upaya apa yang bisa diuahakan untuk meminimalkan terjadinya 

kecelakaan dalam suatu tempat kerj, baik di laboratorium, bengkel 

atau tempat kerja lainnya  
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F.  Rangkuman 

Keselamatan kerja merupakan aspek penting yang harus menjadi prioritas 

pekerja saat melakukan pekerjaan.  Keselamatan kerja terkait dengan 

kecelakaan kerja, dan keselamatan kerja. Jenis kecelakan kerja dapat 

diklasifikasikan berdasarkan jenis, faktor penyebab dan akibat kecelakaan 

kerja. Keselamatan kerja diartikan sebagai suatu upaya agar pekerja selamat 

di tempat kerjanya sehingga terhindar dari kecelakaan termasuk juga untuk 

menyelamatkan peralatan serta produksinya. Kesehatan kerja diartikan 

sebagai suatu upaya untuk menjaga kesehatan pekerja dan mencegah 

pencemaran di sekitar tempat kerjanya (masyarakat dan lingkungan). 

Secara umum tujuan Kesehatan & KeselamatanKerja (K3) adalah sebagai 

berikut : Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatan dalam melakukan 

pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta 

produktivitas nasional.Menjamin keselamatan dan kesehatan orang lain yang 

berada di tempat dan sekitar pekerjaan itu,Menjamin terpeliharanya sumber 

produksi dan pendayagunaannya secara aman,efisien dan Efektif. 

Ruang lingkup tindakan K3 dilakukan di setiap pekerjaan, kapanpun dan di 

manapun. Tindakan keselamata kerja dilakukan di tempat kerja, di lingkungan 

keluarga /rumah tangga, lingkungan masyarakat, yang dapat menyebabkan 

kerusakan fisik tempat kerja, alat dan manusia K3.  

Lingkup keselamatan kerja adalah melakukan perlindungan terhadap pekerja 

dari kecelakaan di tempat kerja, sedangkan kesehatan kerja merujuk kepada 

kebebasan terhadap para pekerja dari ancaman penyakit baik secara fisik 

maupun psikis yang diakibatkan oleh lingkungan kerja.  

Permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu aktifitas 

yang dilakukan seorang pekerja di suatu bidang pekerjaan yang dapat 

menimbulkan kecelakaan kerja. Kecelakaan adalah suatu tindakan yang tidak 

terduga dan tidak diharapkan dapat terjadi karena tidak adanya unsur 

kesengajaan. Kecelakaan kerja tidak hanya terbatas pada hal-hal atau insiden 

yang menyebabkan luka-luka, maupun kerugian fisik dan materiil saja, bahkan 

bias terjadi keaadaan yang tidak diinginkan sampai pada kematian, oleh 

karena itu sebelum terjadi kecelakaan perlu dilakukan tindakan pencegahan 

atau keselamatan.  
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G.  Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Tulis dan deskripsikan hasil belajar yang telah Anda peroleh dalam 

mempelajari materi dan kompetensi pada kegiatan pembelajaran 3 ini. Lihat 

tabel penetapan keberhasilan dalam belajar di bawah ini sebelum Anda 

menentukan dan mendeskripsikan hasil belajar Anda. Pergunakan format di 

bawah ini : 

No Indikator Pencapaian Kompetensi 
Tingkat (%) 
Hasil Belajar 

Deskripsi Hasil 
Belajar 

1 
Menjelaskan keselamatan dan 
kecelakaan kerja 

  

2 Menjelaskan kecelakaan kerja   

3 Menentukan jenis kecelakaan kerja   

4 
Menjelaskan factor penyebab 
kecelakaan kerja 

  

5 
Menjelaskan cara pencegahan 
kecelakaan kerja 

  

6 
Menghitung kerugian aspek 
ekonomi jika terjadi kecelakaan 
kerja 

  

7 
Menghitung kerugian aspek non 
ekonomi jika terjadi kecelakaan 
kerja 

  

8 
Menjelaskan pengertian 
pertolongan pertama pada 
kecelakaan kerja 

  

9 
Menjelaskan tujuan pertolongan 
pertama pada kecelakaan kerja 

  

10 
Menentukan prosedur pertolongan 
pertama pada kecelakaan kerja 

  

11 Menjelaskan kesehatan kerja   

12 
Mengidentifikasi jenis kesehatan 
kerja 

  

13 
Menentukan ruang lingkup 
kesehatan kerja 

  

14 
Menganalisis masalah akibat tidak 
menjaga kesehatan kerja 

  

15 Menjelaskan penyakit akibat kerja   

16 
Menentukan ruang lingkup 
penyakit akibat kerja 

  

17 
Menentukan jenis penyakit akibat 
kerja 

  

18 
Menentukan factor penyebab 
penyakit akibat kerja 

  

19 
Menganalisis pencegahan penyakit 
akibat kerja 
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Selanjutkan hitunglah tingkat keberhasilan Kegiatan Pembelajaran 3 dengan 

menghitung prosentase rata-rata indikator pencapaian kompetensi (IPK) yang 

ada. Bila tingkat penguasaan Saudara dalam mempelajari KP ini mencapai 

80% keatas, silakan melanjutkan ke Kegiatan Pembelajaran berikutnya.  

Namun bila tingat penguasaan dibawah 80% disarankan untuk belajar secara 

mandiri terutama pada Indikator Pencapaian Kompetensi yang belum 

dikuasai.  

 

Tuliskan hal-hal penting lainnya yang Anda dapatkan dalam mempelajari 

materi dan aktivitas belajar ini dan bagaimana Anda akan menindaklanjutinya . 

Pergunakan kerangka pertanyaan di bawah ini. 

1. Apa yang Anda lakukan untuk menambah pemahaman Anda terkait 

dengan IPK yang belum dikuasai ? 

 

 

 

 

 

2. Hal penting apa yang Anda dapatkan dalam mempelajari kegiatan belajar 

ini? 

 

 

 

 

 

3. Apa yang ingin Anda lakukan untuk perbaikan pembelajaran pada 

kegiatan pembelajaran berikutnya 

Arti tingkat penguasaan/keberhasilan belajar yang diperoleh  : 

Baik sekali :  90 – 100%  

Baik :  80 –  89% 

Cukup :  70 –  79% 

Kurang :    0 –   69% 
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4. Apa rencana yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan kompetensi 

siswa anda, agar memahami materi yang relevan dengan kegiatan 

pembelajaran ini? 

 

 

 

 

 

5. Nilai-nilai utama apa saja yang Anda temukan dalam mengikuti 

pembelajaran ini ? 

 

 

 

 

 

 

 
Apakah kegiatan latihan untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan  

Anda sudah dilakukan?  bagaimana hasilnya ? jika masih merasa kurang 

kompeten, silakan diulangi lagi. Jika sudah kompeten  silakan lanjut! 
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EVALUASI 

Soal latihan:  

Pilih salah satu jawaban yang paling tepat dari beberapa alternatif jawaban yang 

tersedia ! 

 

1. Pemilihan bahan pembersih dan teknik pembersihan termasuk ruang lingkup... 

a. Sanitasi makanan 

b. Hygiene makanan 

c. Hygiene dapur 

d. Sanitasi dapur 

2. Salah satu prosedur penyimpanan makanan beku adalah ... 

a. Bekukan makanan setelah dipanaskan 

b. Beri nama bahan makanan 

c. Simpan bahan makanan dalam wadah 

d. Bungkus rapat makanan yang akan dibekukan 

3. Untuk menghilangkan kotoran dengan menggunakan detergen kimia, 

termasuk … 

a. Pengertian pembersihan 

b. Pengertian pensanitasian 

c. Pengertian prroses pembersihan 

d. Pengertian proses pensanitasian 

4. Menghilangkan kotoran dari peralatan dan permukaan tempat kerja, misalnya 

permukaan talenan (cutting boards ), menggunakan cuka atau cream of tartar 

termasuk … 

a. Membersihkan  peralatan 

b. Mensanitasi peralatan 

c. Mensaniter peralatan 

d. Membersihkan dan mensanitasi 

5. Menyediakan lingkungan kerja yang bersih baik bagi karyawan maupun 

pelanggan merupakan salah satu unsur promosi penyebab … 

a. Meningkatnya harga jual 
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b. Mengurangi pajak 

c. Menarik pelanggan untuk datang kembali 

d. Stabilnya harga jual 

6. Membersihkan kebersihan dapur dan peralatannya adalah satu cara untuk 

menghindari berkembang biaknya bakteri pathogen, hal ini dimungkinkan 

dengan … 

a. Menetapkan petugas khusus kebersihan 

b. Menyediakan alat dan bahan pembersih 

c. Membuat jadwal pembersihan 

d. Menyiapkan waktu untuk kerja bakti 

7. Merendam sendok, garpu dan pisau makan dengan air panas 1000 C selama 

2 menit  atau atau dengan suhu 800C selama 4 menit setelah dicuci 

dimaksudkan untuk … 

a. Melunturkan Lemak dan kotoran yang menempel 

b. Melunakkan noda, agar mudah dibersihkan 

c. Menghilangkan bau amis 

d. Mensanitasi peralatan makan 

8. Makanan berlendir merupakan salah satu ciri kerusakan... 

a. Fisik 

b. Biologis 

c. Mikroorganisme 

d. Kimia 

9. Makanan berbau tengik merupakan salah satu ciri kerusakan ... 

a. Fisik 

b. Biologis 

c. Mikroorganisme 

d. Kimia 

10. Alat untuk menyikat dan mengkilapkan lantai adalah … 

a. polishing machine 

b. vacum cleaner 

c. shampoing machine 

d. extraction machine 
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KUNCI JAWABAN LATIHAN/KASUS/TUGAS 

1. D 

2. C 

3. A 

4. B 

5. C 

6. C 

7. D 

8. C 

9. D 

10. A 
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PENUTUP 

Modul PKB yang berjudul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Tata 

Boga Kelompok Kompetensi B merupakan paket PKB dasar yang menjadi 

kompetensi pre-requisite bagi guru keahlian Tata Boga.  Modul dasar ini akan 

dilanjutkan ke Kelompok Kompetensi C yang juga menjadi dasar keahlian Tata 

Boga.  Modul ini mengintegrasikan nilai-nilai utama pendidikan karakter yang akan 

dicapai melalui kegiatan pembelajaran sebagai bagian dari dampak pengiring 

kegiatan pembelajaran (nurturrant effect).  Oleh karena itu uraian materi 

pembelajaran dan kegiatan pembelajaran dirancang dalam satu kesatuan kegiatan 

yaitu mempelajari materi sekaligus mengembangkan nilai-nilai karakter peserta 

PKB.. 

Modul ini merupakan bahan ajar yang dirancang untuk dapat dipelajari secara 

mandiri oleh peserta PKB berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara 

mengevaluasi yang disajikan secara sistematis dan menarik untuk mencapai 

tingkatan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya.  

Melalui modul ini peserta PKB dapat mempelajari secara mandiri dan bergerak 

dinamis untuk mengikuti aktivitas pembelajaran dengan dampak dapat dipahami 

secara pengetahuan deskripsi, analisa dan mencipta,  dipraktikkan produknya 

sesuai dengan judul  “Modul PKB Guru Tata Boga KK B”.  

Modul ini dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta PKB Tata 

Boga berisi materi penjelasan;  

1. Kegiatan Pembelajaran  1.   tentang Analisis penerapan hygiene dan sanitasi 

2. Kegiatan Pembelajaran 2 tentang Kebersihan dan sanitasi peralatan dan 

ruang kerja 

3. Kegiatan  Pembelajaran 3 tentang Analisis penyakit akibat kerja dan K3 
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GLOSARIUM 

Alergen Zat yang dapat menyebabkan terjadinya alergi 

APAR Singkatan dari Alat Pemadam Api Ringan 

Asidofilik Kelompok bakteri yang tumbuh pada kondisi asam 

Autolisis 
Proses perusakan yang terjadi pada bahan makanan 
yang disebabkan oleh enzym yang dimilikinya 

Bakterisida Bahan untuk mematikan bakteri 

Blower Alat yang digunakan untuk menghembuskan udara 

Butane 
Senyawa  alkane  yang  memiliki  4  atom  karbon. 
Memiliki formula c4h10 berbentuk gas pada suhu ruang 

Caison’s disease 
Gangguan akut akibat pembentukan gelembung nitrogen 
dalam darah saat terjadi perubahan tekanan udara luar 

Carpal Tunel 
syndrome 

Suatu keadaan akibat kelebihan tekanan pada saraf 
tengah, yaitu pada tangan; dapat menyebabkan kelelahan 
dan kerusakan saraf pada tangan dan jari tangan 

Eliminasi 
Cara untuk mengurangi kecelakaan kerja dengan tidak 
menggunakan penyebab bahaya 

Entamoeba 
histolitica 

Kelompok protozoa yang menjadi penyebab penyakit 
disentri amuba 

Evakuasi Proses penyelamatan diri saat terjadinya bencana 

Exhaust Fan Alat yang digunakan untuk mengeluarkan udara ke luar 

Fatigue Diartikan sebagai kelelahan fisik 

Flagel Adalah alat untuk gerak pada bakteri 

Fortifikasi 

penambahan vitamin  (vitamin A dan D) dan mineral  
(mineral kalsium, Iodium, zink, magnesium dan lain-lain) 
pada bahan makanan. Bahan makanan yang difortifikasi 
antara lain susu, margarin, dan lain-lain. 

Hearing lost 
Kehilangan         pendengaran         (ketidakmampuan 
mendengar) 

Hernia 
Dikenal dengan istilah turun berok, yaitu penyakit akibat 
turunnya buah zakar karena melemahna lapisan otot dinding 
perut. 
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Host 
Atau  disebut  sel  inang  yaitu  suatu  yang  menjadi 
tempat   menempel/   tumbuh/   berkembangbiaknya 
mikroorganisme penyebab penyakit. 

Inkubasi 
Masa mulai masuknya penyakit sampai timbul gejala 
yang pertama 

Inti sel (nucleus) 
Salah satu organ/komponen sel yang mengandung 
sebagian besar materi sel.   Inti sel berfungsi untuk menjaga 
sifat keturunan (gen) dan mengatur aktivitas dalam sel 

Limbah 
Buangan  sisa  proses  produksi  dari  industry  atau 
rumah tangga, dapat berdampak negative jika tidak dikelola 

Mastitis  

kondisi jaringan kelenjar air susu mengalami infeksi oleh 
bakteri,  sehingga mengalami pembengkakan, yang 
mengakibatkan kelenjar susu memerah suhu air susu 
meningkat dari normal. 
 

Mikroorganisme 
Organisme  kecil/sangat  kecil  sehingga  tidak  dapat 
dilihat   tanpa   menggunakan   alat   bantu   seperti 
mikroskop 

PAK 

Singkatan  dari  penyakit  akibat  kerja,  yaitu  suatu 
penyakit terkait erat dengan pekerjaan yang dilakukan oleh 
pekerja.  Timbulnya penyakit memerlukan jangka waktu 
tertentu setalah melakukan pekerjaan yang sama 

pH 
Derajat  keasaman  suatu  bahan.     Biasanya  pada 
selang 1-14.  Selang ph 1-6 disebut dengan asam, ph 
7: disebut netral, sedangkan ph 8-14 disebut basa 

Plasmodium 
Kelompok protozoa yang menyebabkan malaria yang 
ditransfer ke manusia melalui nyamuk 

Plasmolisis 
Proses pengurangan kandungan air bebas dalam sel 
akibat  penambahan  gula  dan  garam,  sehingga  air bebas 
sel keluar dari sel 

Resiko hygiene 
Suatu   penyakit   yang   dapat   terjadi   akibat   tidak 
diterapkannya aturan hygiene sesuai dengan standar yang 
telah ditentukan 

Sitoplasma 
Cairan sel dan segala sesuatu yang larut di dalam 
cairan tersebut 

Spoilage bakteri 
Bakteri  yang  menyebabkan kerusakan/pembusukan 
pada bahan makanan 

Spora 
Satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan 
pelindung, biasa digunakan untuk perkembangbiakan 
vegetative 

Toxoplasma 
gondii 

Protozoa yang menjadi penyebab toxoplasmosis yang 
ditranfer ke manusia melalui tangan yang menangani daging 
mentah 

Trypanosome 
pallidum 

Protozoa yang menjadi penyebab penyakit tidur 
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BAGIAN II  :  

KOMPETENSI PEDAGOGIK 

 

Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan guru untuk memahami 

dinamika proses pembelajaran dengan baik. Pembelajaran di ruang kelas 

bersifat dinamis karena terjadi interaksi antara pengajar dengan peserta 

didik, antar sesama peserta didik dan sumber belajar yang ada. Pendidik 

perlu memiliki strategi pembelajaran tertentu agar interaksi belajar yang 

terjadi berjalan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran 
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PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

elajar tidak terjadi begitu saja begitu pula halnya  dengan kegiatan 

mengajar. Mengajar tidak akan terjadi jika tidak ada orang yang 

belajar. Mengajar dan belajar merupakan asas resiprokal. Para guru 

perlu lebih mengetahui dan mengerti mengenai kunci prinsip-prinsip belajar 

dan bagaimana mengaplikasikannya dalam kelas untuk memastikan bahwa 

mereka mengajar dan para siswa belajar.  

Kebanyakan belajar dan pembelajaran formal berlangsung satu arah. Guru 

sangat dominan mengendalikan kegiatan belajar siswa. Guru masih banyak 

memberikan ceramah ( teaher centered ) sementara siswa harus mengikuti 

perintah guru sebagai pendengar. Namun apa sebenarnya yang terjadi dalam 

proses pembelajaran, bukankah yang mestinya aktif dalam kegiatan belajar 

itu  adalah peserta didik. Ada banyak alasan mengapa belajar aktif harus 

diterapkan kapanpun. Salah satunya karena proses belajar terjadi di dalam 

diri orang yang belajar. Menurut ahli pendidikan, mereka yang belajar sudah 

memiliki pengetahuan  ataupun pengalaman sebelumnya yang dapat 

dikembangkan. Melalui belajar aktif, para siswa dapat berinteraksi dengan 

sesamanya, dengan objek, fenomena alam, lingkungan dan manusia serta hal 

ini memungkinkan mereka untuk merefleksikan, merekayasa ulang dalam 

upaya mengembangkan pengetahuan dan pengalaman yang telah diperoleh 

sebelumnya untuk menghasilkan yang lebih baru. Ketika proses ini terjadi, 

disinilah proses belajar terjadi.   

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah sebuah pendekatan yang 

membantu guru dan siswa memahami apa sebenarnya belajar itu. Peran guru   

sebagai fasiltator untuk kegitan belajar siswa. Siswalah yang harus aktif 

mengamati peristiwa yang terjadi, mengajukan pertanyaan, mengumpulkan 

informasi, mengolah informasi , dan mengomunikasikan apa yang telah siswa 

lakukan. Hal tersebut akan meningkatkan  motivasi siswa ketika  mereka  

memahami  apa yang mereka pelajari. 

B 
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Pendekatan saintifik  merupakan sebuah pendekatan yang direkomendasikan 

oleh Departemen Pendidikan dan kebudayaan sehubungan dengan 

diberlakukannya kurikulum 2013. Selain itu dikembangkan juga berbagai 

model pembelajaran yang seirama dengan   pendekatan pembelajaran 

saintifik yaitu model pembelajaran penemuan, model pembelajaran berbasis 

proyek, dan model pembelajaran berbasis masalah. 

Modul diklat PKB bagi guru dan tenaga kependidikan ini merupakan acuan 

bagi penyelenggara pendidikan dan pelatihan dalam memfasilitasi 

pencapaian kompetensi dalam pelatihan yang diperlukan guru pada saat 

melaksanakan kegiatan PKB 

B.  Tujuan 

Setelah menyelesaikan modul ini, diharapkan Anda dapat: 

1. Menjelaskan konsep dasar teori belajar dengan percaya diri 

2. Menjelaskan prinsip-prinsip  pembelajaran yang mendidik  

3. Menjelaskan konsep dasar pendekatan saintifik  

4. Merancang pendekatan saintifik dengan kreatif 

5. Menjelaskan konsep dasar model pembelajaran penemuan. 

6. Merancang model pembelajaran penemuan dengan kreatif 

7. Menjelaskan konsep dasar model pembelajaran berbasis proyek. 

8. Merancang model pembelajaran berbasis proyek dengan kreatif 

9. Menjelaskan konsep dasar model pembelajaran berbasis masalah 

10. Merancang model pembelajaran berbasis masalah dengan kreatif 
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C.  Peta Kompetensi 

 

D.  Ruang Lingkup 

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, bahan ajar berbentuk modul ini 

terbagi dalam tiga (3) kegiatan pembelajaran sebagai berikut: 

1. Teori dan prinsip-prinsip  belajar. 

2. Pendekatan/ model pembelajaran  

E.  Cara Penggunaan Modul 

Modul ini terdiri dari materi pelatihan yang dikemas dalam suatu unit program 

pembelajaran yang terencana agar Anda dapat mempelajari secara mandiri. 

Saran penggunaan modul adalah: 

1. Pelajari uraian materi yang berupa paparan fakta/data, konsep, prinsip, 

dalil , teori, prosedur, keterampilan, hukum dan nilai-nilai. 

Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran

Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran

Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar

Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik

Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki

Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 
pembelajaran

Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik

Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang 
diampu

Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik

Menguasai karakteristik pserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, 
kultural, emosional dan intelektual

KK-J 

KK-I 

KK-H 

KK-G 

KK-F 

KK-E 

KK-D 

KK-C 

KK-B 

KK-A 
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2. Kerjakan aktivitas pembelajaran untuk memantapkan pengetahuan, 

keterampilan serta nilai dan sikap yang terkait dengan uraian materi. 

3. Isi latihan untuk memfasilitasi anda menganalisis untuk berpikir dan 

bersikap kritis. 

4. Baca ringkasan yang merupakan sari pati dari uraian materi kegiatan 

pembelajaran untuk memperkuat pencapaian tujuan kegiatan 

pembelajaran. 

5. Tulis umpan balik , rencana pengembangan dan implementasi dari 

kegiatan belajar pada halaman yang tersedia sebagai tindak lanjut 

kegiatan pembelajaran. 

6. Cocokkan hasil latihan/kasus/tugas pada kunci jawaban untuk mengukur 

tingkat pemahaman dan keberhasilan anda. 

7. Bila sudah mempelajari dan berlatih seluruh kegiatan pembelajaran, 

isikah evaluasi akhir modul untuk mengukur tingkat penguasaan anda 

pada keseluruhan modul ini. 

Bila Anda kesulitan terhadap istilah/kata-kata/frase yang berhubungan 

dengan materi pembelajaran, Anda dapat melihat pada daftar glosarium yang 

tersedia pada modul ini. 

 
E. 1. Deskripsi Kegiatan Diklat Tatap Muka Penuh 

Kegiatan pembelajaran diklat tatap muka penuh adalah kegiatan fasilitasi 

peningkatan kompetensi guru melalui model tatap muka penuh yang 

dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis dilingkungan ditjen. GTK maupun 

lembaga diklat lainnya.Kegiatan tatap muka penuh ini dilaksanan secara 

terstruktur pada suatu waktu yang dipandu oleh fasilitator. 

Tatap muka penuh dilaksanakan menggunakan alur pembelajaran yang dapat 

dilihat pada alur dibawah ini: 
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Gambar 29. Alur Pembelajaran Tatap Muka Penuh 
 

Kegiatan pembelajaran tatap muka pada model tatap muka penuh dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Pendahuluan 

Pada kegiatan pendahuluan fasilitator memberi kesempatan kepada 

peserta diklat untuk mempelajari : 

1. latar belakang yang memuat gambaran materi 

2. tujuan kegiatan pembelajaran setiap materi 

3. kompetensi atau indikator yang akan dicapai melalui modul. 

4. ruang lingkup materi kegiatan pembelajaran 

5. langkah-langkah penggunaan modul 

 
b. Mengkaji Materi 

Pada kegiatan mengkaji materi modul kelompok kompetensi B Pedagogi, 

fasilitator memberi kesempatan kepada guru sebagai peserta untuk 

mempelajari materi yang diuraikan secara singkat sesuai dengan 

indikator pencapaian hasil belajar. Guru sebagai peserta dapat 

mempelajari materi secara individual maupun berkelompok dan dapat 

mengkonfirmasi permasalahan kepada fasilitator. 
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c. Melakukan Aktivitas Pembelajaran 

Pada kegiatan ini peserta melakukan kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan rambu-rambu atau instruksi yang tertera pada modul dan dipandu 

oleh fasilitator. Aktifitas pembelajaran yang dilakukan menggunakan 

pendekatan andragogi secara langsung. Fasilitator dan peserta 

berinteraksi secara langsung saat diskusi materi, melaksanakan praktik 

dan latihan kasus. 

Lembar kerja pada pembelajaran tatap muka penuh adalah bagaimana 

menerapkan pemahaman materi-materi yang berada pada kajian materi. 

Pada aktivitas pembelajaran materi ini juga peserta secara aktif menggali 

informasi, mengumpulkan dan mengolah data sampai pada peserta dapat 

membuat kesimpulan kegiatan pembelajaran. 

d. Presentasi dan  Konfirmasi 

Pada kegiatan ini peserta melakukan presentasi hasil kegiatan 

sedangkan fasilitator melakukan konfirmasi terhadap materi dan dibahas 

bersama. 

e. Refleksi 

Pada bagian ini peserta dan penyaji me-review atau melakukan refleksi 

materi berdasarkan seluruh kegiatan pembelajaran, kemudian didampingi 

oleh panitia menginformasikan tes akhir yang akan dilakukan oleh seluruh 

peserta yang dinyatakan layak tes akhir. 

 
E. 2. Deskripsi Kegiatan Diklat Tatap Muka In-On-In 

Kegiatan diklat tatap muka dengan model In-On-In adalan kegiatan fasilitasi 

peningkatan kompetensi guru yang menggunakan tiga kegiatan utama, yaitu 

In Service Learning 1 (In-1), on the job learning (On), dan In Service Learning 

2 (In-2). Secara umum, kegiatan pembelajaran diklat tatap muka In-On-In 

tergambar pada alur berikut ini. 
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Gambar 30. Alur PembelajaranTatap Muka model In-On-In 
 

Kegiatan pembelajaran tatap muka pada model In-On-In dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

a.    Pendahuluan 

Pada kegiatan pendahuluan disampaikan bertepatan pada saat 

pelaksanaan In service learning 1. Fasilitator memberi kesempatan 

kepada peserta diklat untuk mempelajari : 

 latar belakang yang memuat gambaran materi 

 tujuan kegiatan pembelajaran setiap materi 

 kompetensi atau indikator yang akan dicapai melalui modul. 

 ruang lingkup materi kegiatan pembelajaran 

 langkah-langkah penggunaan modul 

b.   In Service Learning 1 (IN-1).  

 Mengkaji Materi  

Pada  kegiatan  mengkaji  materi  modul  kelompok  kompetensi  B 

Pedagogik,  fasilitator  memberi  kesempatan  kepada  guru  sebagai  

peserta untuk   mempelajari   materi   yang   diuraikan   secara   

singkat   sesuai   dengan indikator pencapaian hasil belajar. Guru 

sebagai peserta dapat mempelajari materi secara individual maupun 
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berkelompok dan dapat mengkonfirmasi permasalahan kepada 

fasilitator. 

 Melakukan aktivitas pembelajaran 

Pada kegiatan ini peserta melakukan kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan rambu-rambu atau instruksi yang tertera pada modul dan 

dipandu oleh fasilitator. Kegiatan pembelajaran pada aktivitas 

pembelajaran ini akan menggunakan pendekatan/metode yang 

secara langsung berinteraksi di kelas pelatihan, baik itu dengan 

menggunakan metode berfikir reflektif, diskusi, brainstorming, 

simulasi, maupun studi kasus yang kesemuanya dapat melalui 

Lembar Kerja yang telah disusun sesuai dengan kegiatan pada IN1. 

Pada aktivitas pembelajaran materi ini peserta secara aktif menggali 

informasi, mengumpulkan dan mempersiapkan rencana 

pembelajaran pada on the job learning. 

c.    On the Job Learning (ON) 

 Mengkaji Materi 

Pada  kegiatan  mengkaji  materi  modul  kelompok  kompetensi  B 

Pedagogik, guru   sebagai   peserta   akan   mempelajari   materi   

yang   telah diuraikan pada in service learning 1 (IN1). Guru sebagai 

peserta dapat membuka dan mempelajari kembali materi sebagai 

bahan dalam mengerjakan tugas-tugas yang ditagihkan kepada 

peserta. 

 Melakukan aktivitas pembelajaran 

Pada kegiatan ini peserta melakukan kegiatan pembelajaran di 

sekolah maupun di  kelompok  kerja  berbasis  pada  rencana  yang  

telah  disusun  pada  IN1  dan sesuai dengan rambu-rambu atau 

instruksi yang tertera pada modul. Kegiatan pembelajaran pada 

aktivitas pembelajaran ini     akan menggunakan pendekatan/metode 

praktik, eksperimen, sosialisasi, implementasi, peer discussion yang 

secara langsung dilakukan di sekolah maupun kelompok kerja 

melalui tagihan berupa Lembar Kerja yang telah disusun sesuai 

dengan kegiatan pada ON. 

Pada aktivitas pembelajaran materi pada ON, peserta secara aktif 

menggali informasi, mengumpulkan dan mengolah data dengan 

melakukan pekerjaan dan menyelesaikan tagihan pada on the job 

learning. 
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d.    In Service Learning 2 (IN-2) 

Pada kegiatan ini peserta melakukan presentasi produk-produk tagihan 

ON yang akan dikonfirmasi oleh fasilitator dan dibahas bersama pada 

bagian ini juga peserta dan penyaji mereview materi berdasarkan seluruh 

kegiatan pembelajaran. 

e.    Persiapan Tes Akhir  

Pada bagian ini fasilitator didampingi oleh panitia menginformasikan tes 

akhir yang akan dilakukan oleh seluruh peserta yang dinyatakan layak tes 

akhir. 

 

E. 3.  Lembar Kerja 

Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan kelompok kompetensi 

pedagogi terdiri dari beberapa kegiatan pembelajaran yang di dalamnya 

terdapat aktivitas-aktivitas pembelajaran sebagai pendalaman dan 

pemahaman materi yang dipelajari. Modul ini mempersiapkan lembar kerja 

yang nantinya akan dikerjakan oleh peserta, lembar kerja tersebut dapat 

terlihat pada tabel berikut. 

 

 

 

Tabel 6. Daftar Lembar Kerja Modul  

No Kode LK Nama LK 

Digunakan Saat Diklat 

TM 
PENUH 

IN-ON-IN 

IN-1 ON IN-2 

1 LK 01 Teori Belajar TM IN-1 - - 

2 LK 02 
Praktik Teori 

Belajar 
TM IN-1 ON IN-2 

3 LK 03 
Prinsip-prinsip 

Belajar 
TM IN-1 - - 

4 LK 04 
Pendekatan 

Saintifik 
TM IN-1 - - 

5 LK 05 

Model 
Pembelajaran 

Dengan 
Pendekatan 

Saintifik 

TM IN-1 - - 

6 LK 06 

Rancangan 
Praktik Model 
Pembelajaran 

TM IN-1 - - 

7 LK 07 
Praktik Model 
Pembelajaran 

TM IN-1 ON IN-2 
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Kegiatan Pembelajaran 1.  

Teori Belajar dan Prinsip-Prinsip Belajar 

A.  Tujuan 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran 1, diharapkan Anda dapat 

memahami teori belajar, prinsip-prinsip belajar. 

 

B.  Indikator Pencapaian Kompetensi 

Anda dinyatakan telah menguasai kompetensi pada kegiatan pembelajaran 

ini apabila telah menunjukkan kinerja sebagai berikut: 

1. Menjelaskan teori belajar  

2. Menjelaskan prinsip-prinsip belajar 

3. Menganalisis  implikasi prinsip-prinsip belajar dalam proses pembelajaran 
 

C.  Uraian Materi 

1.  Pengertian  

Belajar merupakan suatu proses usaha sadar yang dilakukan oleh 

individu untuk suatu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu , dari tidak 

memiliki sikap menjadi bersikap benar , dari tidak terampil menjadi 

terampil melakukan sesuatu .  Belajar tidak hanya sekedar memetakan 

pengetahuan atau informasi yang disampaikan,   namun bagaimana 

melibatkan individu secara aktif  membuat atau pun merevisi hasil belajar 

yang diterimanya menjadi suatu pengalamaan yang bermanfaat bagi 

pribadinya.   

 

2.  Macam-Macam Teori Belajar 

Teori belajar adalah upaya untuk menggambarkan atau menjelaskan 

secara logis tentang  bagaimana orang  belajar.  Mengingat kompleksnya 

peristiwa belajar maka  munculah  berbagai macam teori belajar. 
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Secara garis besar ada tiga kategori utama atau tiga kerangka filosofis 

mengenai teori-teori belajar, yaitu teori belajar behaviorisme, teori belajar 

kognitivisme, dan teori belajar konstruktivisme.  

a. Teori belajar Behaviorisme 

Teori behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gagne 

dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi 

belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan 

praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran 

behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang 

tampak sebagai hasil belajar. 

Teori Behavioristik  memandang belajar sebagai proses perubahan  

dalam  tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan 

respon.  Atau dengan kata lain belajar adalah perubahan yang 

dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku 

dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan 

respon. (Hamzah Uno, 7: 2006).  

b. Teori belajar kognitivisme 

Teori belajar kognitivisme mulai berkembang pada abad terakhir 

sebagai protes terhadap teori perilaku yang  telah berkembang 

sebelumnya. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para 

peserta didik memproses infromasi dan pelajaran melalui upayanya 

mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan 

antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. 

Model ini menekankan pada bagaimana informasi diproses. 

c. Teori belajar Kontruktivisme 

Kontruksi berarti bersifat membangun, dalam konteks filsafat 

pendidikan dapat diartikan Konstruktivisme adalah suatu upaya 

membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. 

Konstruktivisme merupakan landasan berfikir (filosofi) pembelajaran 

konstektual yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit 

demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas 

dan tidak sekonyong-konyong. 

Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah 

yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkontruksi 

pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. 
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3.  Prinsip-Prinsip Belajar dan Implikasinya Bagi Guru  

Dalam kegiatan belajar mengajar, seorang guru harus menggunakan 

teori-teori dan prinsip-prinsip belajar tertentu agar dapat membimbing 

aktivitasnya  dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar.  Prinsip-prinsip belajar yang relatif berlaku umum adalah hal-

hal yang berkaitan dengan antara lain :   

a. Perhatian dan motivasi 

Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan 

pelajaran itu dirasakan sebagai sesuatu yang dibutuhkan, diperlukan 

untuk belajar lebih lanjut atau diperlukan dalam kehidupan sehari-

hari. 

Motivasi adalah tenaga yang digunakan untuk menggerakkan dan 

mengarahkan aktivitas seseorang. Menurut H.L. Petri, “motivation is 

the concept we use when we describe the force action on or within 

an organism to initiate and direct behavior”.  

Implikasinya: 

Implikasi prinsip perhatian bagi guru tampak pada perilaku-perilaku 

sebagai berikut: 

 Guru menggunakan metode secara bervariasi 

 Guru menggunakan media sesuai dengan tujuan belajar dan 

materi yang diajarkan 

 Guru menggunakan gaya bahasa yang tidak monoton 

 Guru mengemukakan pertanyaan-pertanyaan membimbing 

(direction question) 

Sedangkan implikasi prinsip motivasi bagi guru tampak pada 

perilaku-perilaku yang diantaranya adalah: 

 Memilih bahan ajar sesuai minat siswa  

 Menggunakan metode dan teknik mengajar yang disukai siswa 

 Mengoreksi sesegera mungkin pekerjaan siswa dan sesegera 

mungkin memberitahukan hasilnya kepada siswa 

 Memberikan pujian verbal atau non verbal terhadap siswa yang 

memberikan respons terhadap pertanyaan yang diberikan 

 
b. Keaktifan  

Belajar tidak dapat dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak dapat 

dilimpahkan kepada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila 
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anak aktif mengalaminya sendiri. John Dewey mengemukakan 

bahwa belajar adalah menyangkut apa yang harus dikerjakan siswa 

untuk dirinya sendiri, maka inisiatif harus datang sendiri. Guru 

sekedar pembimbing dan pengarah. 

Implikasinya: 

Untuk dapat menimbulkan keaktifan belajar pada diri siswa, maka 

guru di antaranya dapat melaksanakan perilaku-perilaku berikut: 

 Menggunakan multimetode dan multimedia 

 Memberikan tugas secara individual dan kelompok 

 Memberikan kesempatan pada siswa melaksanakan eksperimen 

dalam kelompok kecil (beranggota tidak lebih dari 3 orang) 

 Memberikan tugas untuk membaca bahan belajar, mencatat hal-

hal yang kurang jelas 

 Mengadakan tanya jawab dan diskusi 

 
c. Keterlibatan langsung/berpengalaman 

Menurut Edgar Dale, dalam penggolongan pengalaman belajar yang 

dituangkan dalam kerucut pengalamannya, mengemukakan bahwa 

belajar yang paling baik adalah belajar dari pengalaman langsung. 

Belajar secara langsung dalam hal ini tidak sekedar mengamati 

secara langsung melainkan harus menghayati, terlibat langsung 

dalam perbuatan, dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Belajar 

harus dilakukan siswa secara aktif, baik individual maupun kelompok 

dengan cara memecahkan masalah (problem solving).  

Implikasinya 

Perilaku guru sebagai implikasi prinsip keterlibatan 

langsung/berpengalaman diantaranya adalah: 

 Merancang kegiatan pembelajaran yang lebih banyak pada 

pembelajaran individual dan kelompok kecil 

 Mementingkan eksperimen langsung oleh siswa dibandingkan 

dengan demonstrasi 

 Menggunakan media yang langsung digunakan oleh siswa 

 Memberikan tugas kepada siswa untuk mempraktekkan gerakan 

psikomotorik yang dicontohkan 

 Melibatkan siswa mencari informasi/pesan dari sumber informasi 

di luar kelas atau luar sekolah 
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 Melibatkan siswa dalam merangkum atau menyimpulkan 

informasi pesan pembelajaran 

 
d. Pengulangan 

Menurut teori psikologi daya, belajar adalah melatih daya-daya yang 

ada pada manusia yang terdiri atas mengamat, menanggap, 

mengingat, mengkhayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. 

Dengan mengadakan pengulangan maka daya-daya tersebut akan 

berkembang. 

Implikasinya 

Perilaku guru yang merupakan implikasi prinsip pengulangan di 

antaranya: 

 Merancang pelaksanaan pengulangan  

 Mengembangkan/merumuskan soal-soal latihan 

 Mengembangkan petunjuk kegiatan psikomotorik yang harus 

diulang 

 Mengembangkan alat evaluasi kegiatan pengulangan 

 Membuat kegiatan pengulangan yang bervariasi 

 
e. Tantangan 

Tantangan yang dihadapi dalam bahan belajar membuat siswa 

bergairah untuk mengatasinya. Bahan belajar yang baru, yang 

banyak mengandung masalah yang perlu dipecahkan membuat 

siswa tertantang untuk mempelajarinya.  

Implikasinya 

Perilaku guru yang merupakan implikasi prinsip tantangan 

diantaranya adalah: 

 Merancang dan mengelola kegiatan eksperimen yang 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukannya 

secara individual atau dalam kelompok kecil (3-4 orang) 

  Memberikan tugas pada siswa memecahkan masalah yang 

membutuhkan informasi dari orang lain di luar sekolah sebagai 

sumber informasi 

 Menugaskan kepada siswa untuk menyimpulkan isi pelajaran 

yang selesai disajikan  

  Mengembangkan bahan pembelajaran (teks, hand out, modul, 

dan yang lain) yang memperhatikan kebutuhan siswa untuk 
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mendapatkan tantangan di dalamnya, sehingga tidak harus 

semua pesan pembelajaran disajikan secara detail tanpa 

memberikan kesempatan siswa mencari dari sumber lain. 

 Membimbing siswa untuk menemukan fakta, konsep, prinsip, 

dan generalisasi sendiri 

 Guru merancang dan mengelola kegiatan diskusi untuk 

menyelenggarakan masalah-masalah yang disajikan dalam topik 

diskusi 

 
f. Balikan dan penguatan 

Prinsip belajar yang berkaitan dengan balikan dan penguatan 

terutama ditekankan oleh teori belajar Operant Conditioning dari B.F. 

Skinner. Kalau pada teori conditioning yang diberi kondisi adalah 

stimulusnya, maka pada operant conditioning yang diperkuat adalah 

responnya. Kunci dari teori belajar ini adalah law of effect Thorndike.  

Siswa belajar sungguh-sungguh dan mendapatkan nilai yang baik 

dalam ulangan. Nilai yang baik itu mendorong anak untuk belajar 

lebih giat lagi. Nilai yang baik dapat merupakan Operant Conditioning 

atau penguatan positif. Sebaliknya, anak yang mendapat nilai yang 

jelek pada waktu ulangan akan merasa takut tidak naik kelas. Hal ini 

juga bisa mendorong anak untuk belajar lebih giat. Inilah yang disebut 

penguatan negatif atau Escape Conditioning.  

Implikasinya : 

Implikasi prinsip balikan dan penguatan bagi guru, berwujud perilaku-

perilaku yang diantaranya adalah: 

 Memberitahukan jawaban yang benar setiap kali mengajukan 

pertanyaan yang telah dijawab siswa secara benar ataupun 

salah 

 Mengoreksi pembahasan pekerjaan rumah yang diberikan 

kepada siswa pada waktu yang telah ditentukan  

 Memberikan catatan-catatan pada hasil kerja siswa (berupa 

makalah, laporan, klipping pekerjaan rumah) berdasarkan hasil 

koreksi guru terhadap hasil kerja pembelajaran 

 Membagikan lembar jawaban tes pelajaran yang telah dikoreksi 

oleh guru, disertai skor dan catatan-catatan bagi pebelajar 
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 Mengumumkan atau mengkonfirmasikan peringkat yang diraih 

setiap siswa berdasarkan skor yang dicapai dalam tes 

 Memberikan anggukan atau acungan jempol atau isyarat lain 

kepada siswa yang menjawab dengan benar pertanyaan yang 

disajikan guru. 

 Memberikan hadiah/ganjaran kepada siswa yang berhasil 

menyelesaikan tugas 

 
g. Perbedaan individu 

Siswa merupakan individual yang unik, artinya tidak ada dua orang 

siswa yang sama persis, tiap siswa memiliki perbedaan satu dengan 

yang lainnya. Perbedaan belajar ini berpengaruh pada cara dan hasil 

belajar siswa. Sistem pendidikan klasikal yang dilakukan di sekolah 

kita kurang memperhatikan masalah perbedaan individual, umumnya 

pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan melihat siswa sebagai 

individu dengan kemampuan rata-rata, kebiasaan yang kurang lebih 

sama, demikian pula dengan pengetahuannya. 

Implikasinya: 

Implikasi prinsip perbedaan individual bagi guru berwujud perilaku-

perilaku yang diantaranya adalah: 

 Menentukan penggunaan berbagai metode yang diharapkan 

dapat melayani kebutuhan siswa sesuai karakteristiknya 

  Merancang pemanfaatan berbagai media dalam menyajikan 

pesan pembelajaran  

 Mengenali karakteristik setiap siswa sehingga dapat 

menentukan perlakuan pembelajaran yang tepat bagi siswa 

yang bersangkutan  

 Memberikan remediasi ataupun pertanyaan kepada siswa yang 

membutuhkan 
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D.  Aktivitas Pembelajaran 

 

LK 01. Teori Belajar 

Bacalah dengan cermat dan seksama materi teori belajar pada modul ini. 

Kemudian diskusikan dengan sesama guru peserta diklat agar dapat 

memahami teori belajar. Buatlah presentasi hasil kajian tentang: 

a) hakikat teori belajar 

b) mengapa guru harus mempelajari teori belajar 

c) peran teori belajar dalam pembelajaran di kelas 

 

LK 02. Praktik Teori Belajar 

Untuk diklat moda tatap muka penuh,  kembangkan krativitas Anda. Buat 

perencanaan untuk mempraktikkan salah satu teori belajar pilihan Anda. 

Tuangkan perencanaan tersebut ke dalam RPP yang mempraktikkan salah 

satu teori belajar, kemudian praktikkan pembelajaran tersebut di kelas dengan 

percaya diri. 

Untuk diklat moda tatap muka in-on-in, saat In-1 kembangkan krativitas Anda. 

Buat perencanaan untuk mempraktikkan salah satu teori belajar pilihan Anda. 

Tuangkan perencanaan tersebut ke dalam RPP yang mempraktikkan salah 

satu teori belajar, kemudian pada saat on the job learning, praktikkan 

pembelajaran tersebut di kelas. Lakukan kegiatan praktik tersebut dengan 

kejujuran dan penuh tanggung jawab. Hasil dari kegiatan praktik pembelajaran 

disusun laporan, untuk mengevaluasi keberhasilan Anda mempraktikkan 

 

LK 03. Prinsip-Prinsip Belajar 

Berdasarkan prinsip-prinsip belajar dan implikasinya yang tertulis di modul ini, 

lakukan diskusi dengan sesama guru peserta diklat. Diskusi yang dilakukan 

adalah berbagi pengalaman praktik prinsip-prinsip belajar yang pernah 

dilakukan di kelas/sekolah. Bekerja samalah dengan seluruh anggota 

kelompok Anda untuk memilih salah satu pengalaman guru peserta diklat 

yang terbaik. Pengalaman terbaik  dalam kelompok Anda akan mewakili untuk 

di ceritakan di depan kelas. 

Aktivitas  Belajar 1 

Aktivitas  Belajar 2 

Aktivitas  Belajar 3 
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E.  Latihan/Kasus/Tugas 

1. Jelaskan perbedaan teori belajar kognivisme, behaviorisme dan 

konstruktivisme? 

2. Jelaskan 3 prinsip belajar yang telah Anda pahami! 

3. Jelaskan implikasi dari 3 prinsip belajar yang telah Anda pahami! 

4. Menurut pendapat Anda, jika guru memberikan hadiah walaupun hanya 

berupa pujian pada peserta didik yang berhasil merupakan implikasi dari 

prinsip apa saja? 

5. Menurut pendapat Anda, prinsip belajar apa yang diimplementasikan oleh 

guru jika ia menggunakan berbagai metode dan media dalam 

pembelajaran? 

F.  Rangkuman 

 Belajar dan mengajar merupakan kegiatan yang saling 

berhubungan.Kegiatan mengajar tidak mungkin terjadi tanpa ada orang 

yang belajar. Oleh karena itu dalam kegiatan mengajar guru perlu 

memahami bagaiman proses yang terjadi pada diri orang yang belajar. 

 Penjelasan tentang bagaimana proses  belajar melahirkan berbagai teori 

belajar. Ada tiga teori belajar yang menjelaskan tentang peristiwa belajar 

yaitu teori belajar behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. 

 Belajar merupakan  proses perubahan tingkah laku pada setiap individu 

yang belajar . Perubahn tersebut berupa perubahan pengetahuan, sikap, 

maupun keterampilan. 

 Prinsip-prinsip belajar yang berlaku umum adalah : 1. Perhatian dan 

motivasi, 2. Keaktivan, 3. Keterlibatan langsung,4. Pengulangan, 5. 

Tantangan,6. Balikan dan penguatan,7. Perbedaan individual. 

G.  Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Cocokkan  jawaban  Anda  pada  soal  latihan  dengan  kunci  jawaban  

yang  terdapat pada akhir modul pada kegiatan belajar 6.  Jika jawaban 

anda sudah benar minimal 4 soal dari 5 soal yang ada, maka anda telah 

mencapai tingkat penguasaan 80 % atau lebih. Jika jawaban Anda yang 
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benar kurang dari 4 soal, Anda harus mengulangi materi kegiatan 

belajar 1, terutama pada bagian yang belum dikuasai. 

Jangan menyerah tetap semangat, bekerja dan belajarlah sampai 

tuntas, tetaplah berusaha untuk terus meningkatkan kompetensi 

dengan prinsip belajar sepanjang hayat. 

H.  Kunci Jawaban 

1. Teori behaviorisme memandang belajar sebagai proses perubahan 

dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan 

respon. Teori kognivisme menyatakan bahwa belajar melalui upaya 

mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara 

pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Teori 

konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia 

sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperlas melalui konsteks yang 

terbatas dan tidak secara tiba-tiba. 

2. a.   Perhatian dan motivasi 

b. Keaktifan 

c. Keterlibatan langsung/berpelangaman 

d. Pengulangan 

e. Tantangan 

f. Balikan dan penguatan 

g. Perbedaan individu 

3. a.  Perhatian dan motivasi 

 guru menggunakan metode dan media pembelajaran secara 

bervariasi 

 guru menggunakan gaya bahasa yang tidak monoton 

 guru mengemukakan pertanyaan-pertanyaan membimbing 

 guru memilih bahan ajar sesuai minat peserta didik 

 guru mengoreksi pekerjaan peserta didik sesegera mungkin 

 guru memberikan pujian kepada peserta didik 

b. keaktifan 

 guru menggunakan multimetode dan multimedia  

 guru memberikan tugas 
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 guru memberikan kesempatan pada peserta didik melaksanakan 

eksperimen dalam kelompok kecil 

 guru mengadakan tanya jawab dan diskusi 

c. keterlibatan langsung/berpelangaman 

 guru merancang kegiatan pembelajaran yang lebih banyak pada 

pembelajaran individual dan kelompok kecil 

 guru mementingkan eksperimen langsung oleh peserta didik 

dibandingkan dengan demonstrasi 

 guru menggunakan media yang langsung digunakan oleh 

peserta didik 

 guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk 

mempraktikkan gerakan psikomotorik yang dicontohkan 

 guru melibatkan peserta didik mencari informasi/pesan dari 

sumber informasi di luar kelas atau luar sekolah 

 melibatkan peserta didik dalam menyimpulkan informasi 

pembelajaran 

d. pengulangan 

 guru merancang pelaksanaan pengulangan pembelajaran 

 guru mengembangkan/merumuskan soal-soal latihan 

 guru mengembangkan petunjuk kegiatan psikomotorik yang 

harus diulang 

 guru mengembangkan alat evaluasi kegiatan pengulangan 

 guru membuat kegiatan pengulangan yang bervariasi 

e. tantangan 

 guru merancang merancang dan mengelola kegiatan 

eksperimen yang memberikan kesempatan pada peserta didik 

untuk melakukannya secara individual atau dalam kelompok 

kecil 

 guru memberikan tugas pada peserta didik memecahkan 

masalah yang membutuhkan informasi dari orang lain di luar 

sekolah sebagai sumber informasi 

 guru menugaskan peserta didik untuk menyimpulkan isi 

pelajaran  
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 guru mengembangkan bahan pembelajaran yang 

memperhatikan kebutuhan peserta didik untuk mendapatkan 

tantangan di dalamnya. 

 guru membimbing peserta didik untuk menemukan fakta, konsep, 

prinsip, dan generalisasi sendiri 

 guru merancang dan mengelola kegiatan diskusi 

f. balikan dan penguatan 

 guru memberitahukan jawaban yang benar setiap kali 

mengajukan pertanyaan yang telah dijawab peserta didik  

 guru mengoreksi pembahasan pekerjaan rumah peserta didik 

 guru memberikan catatan pada hasil kerja peserta didik 

 guru membagikan lembar jawaban tes yang telah dikoreksi 

 guru mengumumkan peringkat yang diraih peserta didik 

 guru memberikan hadiah kepada peserta didik yang berhasil 

menyelesaikan tugas 

g. perbedaan individu 

 guru menggunakan berbagai metode yang diharapkan dapat 

melayani kebutuhan peserta didik sesuai karakteristiknya. 

 guru merancang pemanfaatan berbagai media dalam 

menyajikan pesan pembelajaran 

 guru mengenali karakteristik setiap peserta didik sehingga dapat 

menentukan perlakukan pembelajaran yang tepat  

 guru memberikan remediasi kepada peserta didik yang 

membutuhkan 

  

4. a. Perhatian dan motivasi 

b. balikan dan penguatan 

 

5. a. Perhatian dan motivasi 

b. keaktifan 

c. perbedaaan individu 
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Kegiatan Pembelajaran 2. 

Pendekatan / Model Pembelajaran 

A.  Tujuan 

Setelah  mempelajari dan menyelesaikan tugas pada kegiatan pembelajaran  

ini Anda mampu: 

1. Merancang pendekatan pembelajaran  saintifik sesuai mata pelajaran/ 

paket keahlian yang diampu. 

2. Merancang model pembelajaran penemuan dengan kreatif 

3. Merancang model pembelajaran berbasis proyek dengan kreatif 

4. Merancang model pembelajaran berbasis masalah dengan kreatif 

B.  Indikator Pencapaian Kompetensi 

Anda dinyatakan telah menguasai kompetensi pada kegiatan pembelajaran 

ini apabila telah menunjukkan kinerja sebagai berikut: 

1. Menjelaskan konsep pendekatan saintifik 

2. Merancang pembelajaran saintifik.  

3. Menjelaskan konsep dasar model pembelajaran penemuan. 

4. Merancang model pembelajaran penemuan. 

5. Menjelaskan konsep dasar model pembelajaran berbasis proyek. 

6. Merancang model pembelajaran berbasis proyek. 

7. Menjelaskan konsep dasar model pembelajaran berbasis masalah. 

8. Merancang model pembelajaran berbasis masalah. 
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C.  Uraian Materi 

1.  Pendekatan Pembelajaran Saintifik 

a. Konsep Dasar Pendekatan Saintifik 

Pendekatan saintifik 

adalah proses 

pembelajaran yang 

dirancang  agar  peserta 

didik secara aktif 

mengonstruksikan 

konsep, hukum atau 

prinsip melalui tahapan-

tahapan mengamati 

(untuk mengidentifikasi 

atau menemukan 

masalah), merumuskan 

masalah, mengajukan 

atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai 

teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan 

mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang “ditemukan”.  

Untuk dapat disebut ilmiah, metode pencarian (method of inquiry) 

harus berbasis pada bukti-bukti dari objek yang dapat diobservasi, 

empiris, dan terukur dengan prinsip-prinsip penalaran yang spesifik. 

Metode ilmiah pada umumnya memuat serangkaian aktivitas 

pengumpulan data melalui observasi atau ekperimen, mengolah 

informasi atau data, menganalisis, kemudian memformulasi, dan 

menguji hipotesis. 

Dalam proses pembelajaran harus  menyentuh tiga ranah,  yaitu 

sikap, pengetahuan dan keterampilan. Pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik, ranah sikap mencangkup transformasi 

substansi atau materi ajar agar anak didik “tahu mengapa”. Ranah 

keterampilan mencangkup substansi atau materi ajar agar anak didik 

“tahu bagaimana”. Sedangkan ranah pengetahuan mencakup 

 

Gambar 31. Keterkaitan Sikap, 
Pengetahuan, Keterampilan. 
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transformasi substansi atau materi ajar anak didik “tahu apa”. Ketiga 

ranah tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 

Jika dilihat dari beberapa teori belajar yang ada pendekatan saintifik 

sangat relevan dengan tiga teori belajar yaitu teori Bruner, teori 

Piaget, dan teori Vygotsky.   

 Teori belajar Bruner disebut juga teori belajar penemuan. Ada 

empat hal pokok berkaitan dengan teori belajar Bruner (dalam 

Carin & Sund, 1975). Pertama, 

individu hanya belajar dan 

mengembangkan pikirannya 

apabila ia menggunakan 

pikirannya. Kedua, dengan 

melakukan proses-proses kognitif 

dalam proses penemuan, siswa 

akan memperoleh sensasi dan 

kepuasan intelektual yang 

merupakan suatau penghargaan intrinsik. Ketiga, satu-satunya 

cara agar seseorang dapat mempelajari teknik-teknik dalam 

melakukan penemuan adalah ia memiliki kesempatan untuk 

melakukan penemuan. Keempat, dengan melakukan penemuan 

maka akan memperkuat retensi ingatan. Empat hal di atas 

adalah bersesuaian dengan proses kognitif yang diperlukan 

dalam pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. 

 Teori Piaget, menyatakan bahwa belajar berkaitan dengan 

pembentukan dan perkembangan skema (jamak skemata). 

Skema adalah suatu struktur mental atau struktur kognitif yang 

dengannya seseorang secara intelektual beradaptasi dan 

mengkoordinasi lingkungan sekitarnya (Baldwin, 1967). Skema 

tidak pernah berhenti berubah, skemata seorang anak akan 

berkembang menjadi skemata orang dewasa. Proses yang 

menyebabkan terjadinya perubahan skemata disebut dengan 

adaptasi. Proses terbentuknya adaptasi ini dapat dilakukan 

dengan dua cara yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi 

 

Gambar 32. Pembelajaran Penemuan 
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merupakan proses kognitif yang 

dengannya seseorang 

mengintegrasikan stimulus yang 

dapat berupa persepsi, konsep, 

hukum, prinsip ataupun 

pengalaman baru ke dalam 

skema yang sudah ada didalam 

pikirannya. Akomodasi dapat 

berupa pembentukan skema 

baru yang dapat cocok dengan 

ciri-ciri rangsangan yang ada 

atau memodifikasi skema yang 

telah ada sehingga cocok dengan ciri-ciri stimulus yang ada. 

Dalam pembelajaran diperlukan adanya penyeimbangan atau 

ekuilibrasi antara asimilasi dan akomodasi.  

 
 Vygotsky, dalam teorinya  

menyatakan bahwa 

pembelajaran terjadi apabila 

peserta didik bekerja atau 

belajar menangani tugas-tugas 

yang belum dipelajari namun 

tugas-tugas itu masih berada 

dalam jangkauan kemampuan 

atau tugas itu berada dalam 

zone of proximal development 

daerah terletak antara tingkat 

perkembangan anak saat ini 

yang didefinisikan sebagai 

kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang 

dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu. (Nur dan 

Wikandari, 2000:4). 

  

 

Gambar 33. Perkembangan Berpikir Anak 

 

Gambar 34. Perkembangan Bahasa dan 
Berpikir 
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b. Prinsip-prinsip pembelajaran  pendekatan saintifik 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 

2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah,  

mencantumkan  beberapa prinsip  pembelajaran yaitu : 

1. dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu;  

2. dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar 

berbasis aneka sumber belajar;  

3. dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan 

penggunaan pendekatan ilmiah;  

4. dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran 

berbasis kompetensi;  

5. dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu;  

6. dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju 

pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi 

dimensi;   

7. dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif;  

8. peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal 

(hardskills) dan keterampilan mental (softskills);  

9. pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan 

pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang 

hayat;  

10. pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi 

keteladanan (ing ngarso sung tulodo), membangun kemauan 

(ing madyo mangun karso), dan mengembangkan kreativitas 

peserta didik dalam proses pembelajaran (tut wuri handayani);  

11. pembelajaran yang berlangsung di rumah di sekolah, dan di 

masyarakat;  

12. pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja 

adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja 

adalah kelas;  

13. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan  

14. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya 

peserta didik. 
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c. Langkah-langkah umum  pembelajaran  pendekatan saintifik 

 

Gambar 35. Langkah-Langkah Pendekatan Saintifik 

 

Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

saintifik harus diperhatikan oleh guru. Pertama perlu diingat bahwa 

tidak semua materi harus dipaksakan menggunakan pendekatan 

saintifik secara lengkap. Semua disesuaikan dengan materi pelajaran 

yang akan diajarkan. Sebelum penerapan pembelajaran saintifik, 

alangkah baiknya guru menyiapkan anak didik secara psikis maupun 

fisik. Unsur persiapan memerankan hal yang penting untuk 

keberhasilan tujuan pembelajaran. Guru harus menjelaskan tujuan 

pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai dan 

menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan tentang 

kegiatan yang akan dilakukan oleh anak didik. Ada lima langkah 

pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa dalam pendekatan 

saintifik, yaitu : 

 Mengamati (observasi) 

Tahap pertama proses pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan saintifik yang dilakukan oleh peserta didik adalah 

mengamati. Pengamatan bisa melalui kegiatan melihat, 

menyimak, mendengar dan membaca. Guru memfasilitasi anak 

didik untuk melakukan pengamatan, melatih mereka untuk 

memperhatikan hal yang penting dari suatu objek. Lingkungan 

sekitar merupakan laboratorium nyata bagi anak didik. 
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 Menanya 

Setelah perserta didik mengamati, guru memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya. Tahap kedua 

adalah menanya perlu dipahami yang bertanya disini bukanlah 

guru melainkan peserta didik. Guru harus benar-benar membuka 

kesempatan kepada semua anak didik untuk bertanya. Dalam 

hal ini adalah melatih keaktifan peserta didik. Selain itu juga 

untuk menggetahui sejauh mana pengetahuan dan rasa ingin 

tahu dari peserta didik.  

Guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan 

pertanyaan: pertanyaan tentang  hasil pengamatan objek yang 

konkrit sampai kepada yang abstrak berkenaan dengan fakta, 

konsep, prosedur, atau pun hal lain yang lebih abstrak. 

Pertanyaan yang bersifat faktual sampai kepada pertanyaan 

yang bersifat hipotetik.  

 Mengumpulkan Informasi 

Kegiatan “mengumpulkan informasi”  merupakan tindak lanjut 

dari bertanya. Kegiatan ini dilakukan  dengan menggali dan 

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai 

cara. Untuk itu peserta didik dapat membaca buku yang lebih 

banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, 

atau bahkan melakukan eksperimen. Dari kegiatan tersebut 

terkumpul sejumlah informasi. Dalam Permendikbud Nomor  81a 

Tahun 2013, aktivitas mengumpulkan informasi dilakukan  

melalui eksperimen,  membaca sumber lain selain buku teks,  

mengamati objek/ kejadian/, aktivitas wawancara dengan nara 

sumber dan sebagainya. 

 Mengasosiasikan/ Mengolah Informasi/Menalar 

Kegiatan “mengasosiasi/ mengolah informasi/ menalar” dalam 

kegiatan pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam 

Permendikbud Nomor  81a Tahun 2013, adalah memproses  

informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil 

kegiatan mengumpulkan/eksperimen maupun hasil dari kegiatan 

mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Pengolahan 
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informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah 

keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi 

yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki 

pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan. 

Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan keterkaitan satu 

informasi dengan informasi lainya, menemukan pola dari 

keterkaitan  informasi tersebut. 

 Mengomunikasikan  

Pada pendekatan scientific guru diharapkan memberi 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengomunikasikan apa 

yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui  

menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam 

kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan 

pola. Hasil tersebut disampikan di kelas dan dinilai oleh guru 

sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok peserta didik 

tersebut. Kegiatan “mengomunikasikan” dalam kegiatan 

pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud 

Nomor  81a Tahun 2013, adalah menyampaikan hasil 

pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara 

lisan, tertulis, atau media lainnya.   

 
d. Rancangan Penerapan Pendekatan Saintifik Dalam 

Pembelajaran. 

Kegiatan pembelajaran meliputi tiga kegiatan pokok, yaitu kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

Kegiatan Pendahuluan  

Pada kegiatan pendahuluan, disarankan guru menunjukkan 

fenomena atau kejadian “aneh” atau “ganjil” (discrepant event) yang 

dapat menggugah timbulnya pertanyaan pada diri siswa. 

Contoh kegiatan pendahuluan :   

Guru mengingatkan kembali tentang konsep-konsep yang telah 

dipelajari oleh siswa yang berhubungan dengan materi baru yang 

akan dibelajarkan. Sebagai contoh dalam mapel IPA, guru 

menanyakan konsep tentang larutan dan komponennya sebelum 

pembelajaran materi asam-basa.  
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Kegiatan Inti  

Kegiatan inti dalam metode saintifik ditujukan untuk terkonstruksinya 

konsep, hukum atau prinsip oleh peserta didik dengan bantuan dari 

guru melalaui langkah-langkah kegiatan yang diberikan di muka. 

Contoh Kegiatan Inti: 

 Mengamati: 

Dalam mapel IPA, guru meminta siswa untuk mengamati suatu 

fenomenon. Sebagai contoh dalam mapel IPA guru meminta 

siswa untuk mengamati sifat larutan yang diperoleh dari ekstrak 

buah belimbing atau tomat. Fenomena yang diberikan dapat juga 

dalam bentuk video.  

 Menanya: 

Dalam mapel IPA, siswa mengajukan pertanyaan tentang suatu 

fenomenon. Sebagai contoh siswa mempertanyakan “Mengapa 

larutan ekstrak buah belimbing atau tomat memiliki rasa manis 

dan asin”.  

 Menalar untuk mengajukan hipotesis: 

Sebagai contoh, dalam mapel IPA siswa mengajukan pendapat 

bahwa rasa manis dan masam pada larutan enkstrak buah 

belimbing atau tomat disebabkan oleh adanya zat yang memiliki 

rasa manis dan zat yang memiliki rasa asam. Pendapat siswa ini 

merupakan suatu hipotesis.  

 Mengumpulkan data: 

Dalam mapel IPA, siswa mengumpulkan data atau guru 

memberikan data tentang komponen-komponen yang terdapat 

dalam larutan ekstrak buah belimbing atau buah tomat. 

 Menganalisis data: 

Siswa menganalis data yang diberikan oleh guru. Analisis data 

dalam IPS,  misalnya siswa diajak untuk membaca buku siswa 

halaman 2-6 tentang konsep ruang, waktu, konektivitas, dan 

interaksi sosial. Konsep-konsep ini dihubungkan dengan 

informasi atau data  awal, pertanyaan dan hipotesis, serta data 

yang terkumpul. 

 Menarik kesimpulan 
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Dalam mapel IPA, siswa menarik kesimpulan berdasar hasil 

analisis yang mereka lakukan. Sebagai contoh siswa 

menyimpulkan bahwa rasa manis pada larutan ekstrak buah 

belimbing atau buah tomat disebabkan oleh adanya gula, 

sedangkan rasa masam disebabkan oleh adanya asam. Contoh 

bentuk kesimpulan yang ditarik dalam IPS misalnya hujan di 

Bogor menyebabkan banjir di Jakarta menunjukkan adanya 

keterkaitan antar ruang dan waktu. 

 Mengomunikasikan:  

Pada langkah ini, siswa dapat menyampaikan hasil kerjanya 

secara lisan maupun tertulis, misalnya melalui presentasi 

kelompok, diskusi, dan tanya jawab. 

Kegiatan Penutup  

Kegiatan penutup ditujukan untuk dua hal pokok. Pertama, validasi 

terhadap konsep, hukum atau prinsip yang telah dikonstruk oleh 

peserta didik. Kedua, pengayaan materi pelajaran yang dikuasai 

peserta didik. 

Contoh Kegiatan Penutup: 

 Dalam mapel IPA maupun mapel lain, guru dapat meminta siswa 

untuk meningkatkan pemahamannya tentang konsep, prinsip 

atau teori yang telah dipelajari dari buku-buku pelajaran yang 

relevan atau sumber informasi lainnya. Contoh dalam mapel IPA 

di atas juga dapat digunakan dalam mapel IPS. 

 

2.  Model Pembelajaran Penemuan 

a. Konsep Dasar 

Perancang pembelajaran penemuan (discovery learning) adalah 

Jerome  Bruner. Bruner berpendapat bahwa “Discovery Learning can 

be defined as the learning that takes place when the student is not 

presented with subject matter in the final form, but rather is required 

to organize it him self” (Lefancois dalam Emetembun, 1986:103).  

Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa pembelajaran 

penemuan (discovery learning)  adalah  proses pembelajaran yang 
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terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk 

finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. 

Discovery dilakukan melalaui observasi, klasifikasi, pengukuran, 

prediksi, penentuan. Proses tersebut disebut cognitive process 

sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental process of 

assimilatig conceps and principles in the mind (Robert B. Sund dalam 

Malik, 2001:219). 

b. Langkah-langkah Operasional Implementasi dalam Proses 

Pembelajaran 

Menurut Syah (2004:244) dalam mengaplikasikan strategi discovery 

learning di kelas, ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan 

dalam kegiatan belajar mengajar secara umum sebagai berikut: 

1) Stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan) 

Pertama-tama pada tahap ini pelajar dihadapkan pada sesuatu 

yang menimbulkan kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk 

tidak memberi generalisasi, agar timbul keinginan untuk 

menyelidiki sendiri. Disamping itu guru dapat memulai kegiatan 

PBM dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, 

dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan 

pemecahan masalah. Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk 

menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat 

mengembangkan dan membantu peserta didik dalam 

mengeksplorasi bahan.  

2) Problem statement (pernyataan/ identifikasi masalah) 

Setelah dilakukan stimulation langkah selanjutya adalah guru 

memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah 

yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya 

dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis (jawaban 

sementara atas pertanyaan masalah) (Syah 2004:244). 

Memberikan kesempatan peserta didik untuk mengidentifikasi 

dan menganalisa permasalahan yang mereka hadapi, 

merupakan teknik yang berguna dalam membangun peserta 

didik agar mereka terbiasa untuk menemukan suatu masalah.  
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3) Data collection (pengumpulan data). 

Ketika eksplorasi berlangsung guru juga memberi kesempatan 

kepada para peserta didik untuk mengumpulkan informasi 

sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar 

atau tidaknya hipotesis (Syah, 2004:244). Pada tahap ini 

berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar 

tidaknya  hipotesis, dengan demikian anak didik diberi 

kesempatan untuk mengumpulkan (collection) berbagai 

informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, 

wawancara dengan nara sumber, melakukan uji coba sendiri dan 

sebagainya. Konsekuensi dari tahap ini adalah peserta didik 

belajar secara aktif untuk menemukan sesuatu yang 

berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi, dengan 

demikian secara tidak disengaja peserta didik menghubungkan 

masalah dengan pengetahuan yang telah dimiliki. 

4) Data processing (pengolahan data) 

Menurut Syah (2004:244) pengolahan data merupakan kegiatan 

mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para peserta 

didik baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu 

ditafsirkan, dan semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, 

ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu serta 

ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu (Djamarah, 

2002:22). Data processing disebut juga dengan pengkodean 

coding/kategorisasi yang berfungsi sebagai pembentukan 

konsep dan generalisasi. Dari generalisasi tersebut peserta didik 

akan mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif 

jawaban/ penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secara 

logis 

5) Verification (pembuktian) 

Pada tahap ini peserta didik melakukan pemeriksaan secara 

cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang 

ditetapkan tadi dengan temuan alternatif, dihubungkan dengan 

hasil data processing (Syah, 2004:244). Berdasarkan hasil 

pengolahan dan tafsiran, atau informasi yang ada, pernyataan 

atau hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu itu kemudian 

dicek, apakah terjawab atau tidak, apakah terbukti atau tidak. 
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6) Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi) 

Tahap generalisasi/menarik kesimpulan adalah proses menarik 

sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan 

berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan 

memperhatikan hasil verifikasi (Syah, 2004:244). Berdasarkan 

hasil verifikasi maka  dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari 

generalisasi. Setelah menarik kesimpulan  peserta didik harus 

memperhatikan proses generalisasi yang menekankan 

pentingnya penguasaan pelajaran  atas makna dan kaidah atau 

prinsip-prinsip yang luas yang mendasari pengalaman 

seseorang, serta pentingnya proses pengaturan dan 

generalisasi dari pengalaman-pengalaman itu. 

 

Kelebihan Penerapan model Penemuan: 

 Peserta didik akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih 

baik 

 Mendorong peserta didik berpikir dan bekerja atas inisiatif 

sendiri 

 Metode ini dapat membantu peserta didik memperkuat 

konsep dirinya, karena memperoleh kepercayaan bekerja 

sama dengan yang lainnya. 

 Membantu peserta didik untuk memperbaiki dan 

meningkatkan keterampilan dan proses kognitif. 

 Pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat 

kuat karena menguatkan pengertian, ingatan dan transfer. 

 Menimbulkan rasa senang pada peserta didik, karena 

tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil 

 Memungkinkan peserta didik berkembang dengan cepat 

dan sesuai dengan kecepatannya sendiri 

 Mengembangkan bakat dan kecakapan individu 

 Memungkinkan peserta didik belajar dengan 

memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar 
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Kelemahan penerapan model Penemuan: 

 Dengan jumlah peserta didik banyak akan kesulitan untuk 

dapat menemukan teori 

  Lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, 

sedangkan mengembangkan aspek konsep, keterampilan 

dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. 

 Membutuhkan waktu yang lama untuk membantu peserta 

didik menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya 

 

3.  Pembelajaran Berbasis Proyek 

a. Pengertian  

Pembelajaran berbasis proyek (PBP) merupakan strategi 

pembelajaran yang menggunakan proyek/kegiatan sebagai sarana 

pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan dan 

keterampilan. Penekanan pembelajaran terletak pada aktivitas 

peserta didik untuk memecahkan masalah dengan menerapkan 

keterampilan meneliti, menganalisis, membuat, sampai dengan 

mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman 

nyata. Strategi  ini memperkenankan pesera didik untuk bekerja 

secara mandiri maupun berkelompok dalam mengkostruksikan 

produk otentik yang bersumber dari masalah nyata dalam kehidupan 

sehari-hari. 

b. Prinsip-prinsip pembelajaran berbasis proyek (PBP)  

Sebagaimana telah diurakan di atas bahwa sarana pembelajaran 

untuk mencapai kompetensi dalam PBP menggunakan tugas proyek 

sebagai strategi pembelajaran. Para peserta didik bekerja secara 

nyata, memecahkan persoalan di dunia nyata yang dapat 

menghasilkan solusi berupa produk atau hasil karya secara nyata 

atau realistis. Prinsip yang mendasari pembelajaran berbasis proyek 

adalah:  

1) Pembelajaran berpusat pada peserta didik yang melibatkan 

tugas-tugas pada kehidupan nyata untuk memperkaya 

pembelajaran. 
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2) Tugas proyek menekankan pada kegiatan penelitian 

berdasarkan suatu tema atau topik yang telah ditentukan dalam 

pembelajaran.  

3) Penyelidikan atau eksperimen dilakukan secara otentik dan 

menghasilkan produk nyata yang telah dianalisis dan 

dikembangkan berdasarkan tema/topik yang disusun dalam 

bentuk produk (laporan atau hasil karya). Produk, laporan atau 

hasil karya tersebut selanjutnya dikomunikasikan untuk 

mendapat tanggapan dan umpan balik untuk perbaikan proyek 

berikutnya. 

c. Langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek 

Dalam PBP, peserta didik diberikan tugas dengan mengembangkan 

tema/topik dalam pembelajaran dengan melakukan kegiatan proyek 

yang  realistik.  Di samping itu, penerapan pembelajaran berbasis 

proyek ini mendorong tumbuhnya kreativitas, kemandirian, tanggung 

jawab, kepercayaan diri, serta  berpikir kritis dan analitis pada peserta 

didik. Secara umum, langkah-langkah Pembelajaran berbasis proyek 

(PBP) dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 36. Langkah-Langkah Pembelajaran Berbasis Proyek 

Diadaptasi dari Keser & Karagoca (2010) 
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Kelebihan penerapan model pembelajaran berbasis proyek: 

 Memberikan pengalaman kepada peserta didik praktik dalam 

mengorganisasi proyek, dan membuat alokasi waktu dan sumber-

sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. 

 Menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik 

secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata. 

 Melibatkan para peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan 

menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian 

diimplementasikan dengan dunia nyata. 

 

Kelemahan penerapan model pembelajaran berbasis proyek: 

 Peserta didik yang memiliki kelemahan dalam melakukan 

penelitian/percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami 

kesulitan. 

 Kemungkinan adanya peserta didik yang kurang aktif dalam kerja 

kelompok. 

 Ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok 

berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik 

secara keseluruhan 

 

4.  Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

a. Pengertian  

Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu kegiatan pembelajaran 

yang berpusat pada masalah. Istilah berpusat berarti menjadi tema, 

unit, atau isi sebagai focus utama belajar (Mustaji, dalam  h.35). 

Menurut Resnick dan Gleser dalam Gredler (1991), masalah dapat 

diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang melakukan 

tugasnya yang tidak diketahui sebelumnya. Masalah pada umumnya 

timbul karena adanya kesenjangan antara kondisi nyata dengan 

kondisi yang seharusnya. 

Sebagai model  pembelajaran, pembelajaran berbasis masalah 

dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pembelajaran yang  

menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan 

dan mengintegrasikan pengetahuan baru. 
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b. Prinsip Dasar 

Adapun prinsip-prinsip yang mendasari penggunaan model 

pembelajaran berbasis masalah antara lain : 

1) Pembelajaran berangkat dari adanya masalah (soal, pertanyaan, 

dsb) yang perlu diselesaikan.  

2) Masalah yang dihadapi akan merangsang siswa untuk mencari 

solusinya; siswa mencari/membentuk pengetahuan baru untuk 

menyelesaikan masalah. 

 

c. Langkah-langkah  

Pembelajaran Berbasis Masalah diawali dengan aktivitas,  proses 

tersebut dilakukan dalam tahapan-tahapan atau sintaks 

pembelajaran yang disajikan pada Tabel  berikut. 

 

Tahap Aktivitas Guru dan Peserta didik 

Tahap 1 
Mengorientasikan peserta 
didik terhadap masalah 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan 
sarana atau logistik yang dibutuhkan. Guru 
memotivasi peserta didik untuk terlibat 
dalam aktivitas pemecahan masalah nyata 
yang dipilih atau ditentukan 

Tahap 2 
Mengorganisasi peserta 
didik untuk belajar 

Guru membantu peserta didik 
mendefinisikan dan mengorganisasi tugas 
belajar yang berhubungan dengan masalah 
yang sudah diorientasikan pada tahap 
sebelumnya. 

Tahap 3 
Membimbing penyelidikan 
individual maupun 
kelompok 

Guru mendorong peserta didik untuk 
mengumpulkan informasi yang sesuai dan 
melaksanakan eksperimen untuk 
mendapatkan kejelasan yang diperlukan 
untuk menyelesaikan masalah. 

Tahap 4 
Mengembangkan dan 
menyajikan hasil karya 

Guru membantu peserta didik untuk 
berbagi tugas dan merencanakan atau 
menyiapkan karya yang sesuai sebagai 
hasil pemecahan masalah dalam bentuk 
laporan, video, atau model. 

Tahap 5 
Menganalisis dan 
mengevaluasi proses 
pemecahan masalah 

Guru membantu peserta didik untuk 
melakukan refleksi atau evaluasi terhadap 
proses pemecahan masalah yang 
dilakukan  
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Kelebihan penerapan model pembelajaran berbasis masalah: 

 Akan terjadi pembelajaran bermakna dimana peserta didik 

akan belajar memecahkan suatu masalah masalah  

 Peserta didik dapat mengintegrasikan pengetahuan dan 

keterampilan secara simultan dan mengaplikasikannya dalam 

konteks yang relevan  

 Model ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, 

menumbuhkan inisiatif peserta didik dalam bekerja, motivasi 

internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan 

interpersonal dalam bekerja kelompok. 

 

Kelemahan penerapan model pembelajaran berbasis masalah: 

 Manakala peserta didik tidak memiliki minat atau tidak memiliki 

kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk 

dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk 

mencoba  

 Keberhasilan model pembelajaran berbasis masalah 

membutuhkan cukup waktu untuk persiapan  

 Tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk 

memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka 

tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. 

D.  Aktivitas Pembelajaran 

 

LK 04. Pendekatan Saintifik 

a. Buat kelompok yang terdiri dari 3 – 5 orang  

b. Anda diminta untuk mengkaji konsep dasar pendekatan saintifik.  

c. Kerja sama dalam kelompok untuk mendiskusikan penerapan 

pendekatan saintifik tersebut dalam proses pembelajaran. 

d. Tuliskan hasil diskusi kemudian dipresentasikan di depan kelas. 

Aktivitas  Belajar 1 
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LK 05. Model Pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

a. Secara berkelompok berdiskusi untuk menentukan kesesuaian 

kompetensi dasar dalam mata pelajaran dengan model pembelajaran 

yang ada.  

b. Tuangkan hasil diskusi tersebut dalam lembar LK 05 berikut ini. 

 
LK 05. Model Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik 

Mata Pelajaran : 

Kelas/Semester : 

No Kompetensi Dasar Model Pembelajaran Yang Sesuai 

   

   

   

 

 

LK 06. Rancangan Praktik Model Pembelajaran 

a. Musyawarah dengan seluruh anggota kelompok untuk memilih salah 

satu kompetensi dasar dengan model pembelajaran yang sesuai. (LK 

05) 

b. Tuliskan rancangan pembelajaran sesuai langkah-langkah pada model 

pembelajaran tersebut ke dalam LK 06 

 
LK 06. Praktik Model Pembelajaran 

Mata Pelajaran : 

Kelas/Semester : 

Model Pembelajaran : 

No 
Langkah-Langkah Model 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

   

   

   

   

   

  

Aktivitas  Belajar 2 

Aktivitas  Belajar 3 
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LK 07. Praktik Model Pembelajaran 

 Untuk diklat moda tatap muka penuh,  kembangkan krativitas Anda. 

Buat perencanaan untuk mempraktikkan salah satu model 

pembelajaran pilihan Anda. Tuangkan perencanaan tersebut ke dalam 

RPP yang mempraktikkan salah satu model pembelajaran, kemudian 

praktikkan pembelajaran tersebut di kelas dengan percaya diri. 

 Untuk diklat moda tatap muka in-on-in, saat In-1 kembangkan krativitas 

Anda. Buat perencanaan untuk mempraktikkan salah satu model 

pembelajaran pilihan Anda. Tuangkan perencanaan tersebut ke dalam 

RPP yang mempraktikkan salah satu model pembelajaran. Kemudian 

pada saat on the job learning, praktikkan pembelajaran tersebut di 

kelas. Lakukan kegiatan praktik tersebut dengan kejujuran dan penuh 

tanggung jawab. Hasil dari kegiatan praktik model pembelajaran 

disusun laporan, untuk mengevaluasi keberhasilan Anda 

mempraktikkan model pembelajaran tersebut. Laporan disusun untuk 

dilaporkan saat IN-2 

 

E.  Latihan/Kasus/Tugas 

1. Jelaskan konsep pendekatan saintifik! 

2. Jelaskan langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik! 

3. Jelaskan perbedaan model pembelajaran penemuan, berbasis proyek 

dan berbasis masalah! 

4. Jelaskan langkah-langkah pembelajaran pada masing-masing model 

pembelajaran (penemuan, berbasis proyek, dan berbasis masalah)! 

5. Jelaskan kelebihan dari masing-masing model pembelajaran (penemuan, 

berbasis proyek, dan berbasis masalah)! 

 
 

Aktivitas  Belajar 4 
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F.  Rangkuman 

 Pembelajaran dengan penerapan pendekatan saintifik adalah proses 

pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar  peserta didik secara 

aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan 

mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), 

merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik 

kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang 

ditemukan. 

 Kegiatan pembelajaran meliputi tiga kegiatan pokok, yaitu kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan 

bertujuan untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif 

yang memungkinkan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan 

baik. Kegiatan inti merupakan kegiatan utama dalam proses 

pembelajaran atau dalam proses penguasaan pengalaman belajar 

(learning experience) siswa. Kegiatan penutup ditujukan untuk dua hal 

pokok. Pertama, validasi terhadap konsep, hukum atau prinsip yang telah 

dikonstruk oleh siswa. Kedua, pengayaan materi pelajaran yang dikuasai 

siswa 

 Discovery terjadi bila individu terlibat, terutama dalam penggunaan 

proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep atau prinsip yang 

sebelumnya tidak diketahui. Discovery dilakukan melalui observasi, 

klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan dan inferi. 

 Pembelajaran berbasis proyek merupakan salah satu strategi 

pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dalam pembelajaran berbasis 

proyek, peserta didik diberi kesempatan yang seluas-luasnya mengelola 

proses pembelajarannya mulai dari mengidentifikasi masalah, 

pemecahan masalah, pengambilan keputusan, sampai kepada 

menghasilkan produk atau hasil karya lain untuk memecahkan masalah 

yang dihadapi. 

 Pembelajaran berbasis masalah (PBM) adalah suatu strategi 

pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu 

konteks bagi Peserta didik untuk belajar tentang cara berfikir kritis dan 

ketrampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan 

dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. 
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G.  Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Cocokkan  jawaban  Anda  pada  soal  latihan  dengan  kunci  jawaban  yang  

terdapat pada akhir Kegiatan Pembelajaran 1. Jika jawabanAanda sudah 

benar minimal 4 soal dari 5 soal yang ada, maka Anda telah mencapai tingkat 

penguasaan 80 % atau lebih. Anda dapat melanjutkan ke Kegiatan 

Pembelajaran 2. Jika jawaban Anda yang benar kurang dari 4 soal dari 5 soal, 

Anda harus mengulangi materi Kegiatan Pembelajaran 1, terutama  pada  

bagian  yang  belum  dikuasai.  Jangan  menyerah  tetap  semangat, bekerja 

dan belajarlah sampai tuntas, tetaplah berusaha untuk terus meningkatkan 

kompetensi dengan prinsip belajar sepanjang hayat. 

H.  Kunci Jawaban 

1. Proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif 

mengkonstruksi konsep, hukum dan prinsip melalui tahapan mengamati, 

menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi/menalar, dan 

mengomunikasikan. 

2. a.   Mengamati: dapat melalui kegiatan melihat, menyimak, mendengar, 

dan  membaca 

b. menanya: guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

bertanya 

c. mengumpulkan informasi: menggali dan mengumpulkan informasi 

dari berbagai sumber melalui berbagai cara. 

d. mengasosiasi/menalar: memproses informasi yang sudah 

dikumpulkan. 

e. mengomunikasikan: memberi kesempatan kepada peserta didik 

untuk mengomunikasikan apa yang telah dipelajari. 

3. Model pembelajaran penemuan dilakukan dengan peserta didik didorong 

untuk mengorganisasi sendiri pengetahuannya melalui langkah-langkah 

pembelajarannya. Model pembelajaran berbasis proyek menggunakan 

proyek sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, 

pengetahun dan keterampilan. Model pembelajaran berbasis masalah 

menggunakan masalah sebagai pusat pada proses pembelajarannya. 
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4. a.   Model pembelajaran penemuan (discovery learning) 

 stimulation (stimulasi / pemberian rangsangan) 

 problem statement (pernyataan / identifikasi masalah) 

 data collection (pengumpulan data) 

 data processing (pengolahan data) 

 verification (pembuktian) 

 generalization (menarik kesimpulan / generalisasi) 

b. Model Pembelajaran berbasis proyek (project based learning) 

 Penentuan proyek 

 Perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek 

 Penyusunan jadwal pelaksanaan proyek 

 Penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru 

 Penyusunan laporan dan presentasi/ publikasi hasil proyek 

 Evaluasi proses dan hasil proyek 

c. Model pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) 

 Mengorientasikan peserta didik terhadap masalah 

 Mengorganisasi peserta didik untuk belajar 

 Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok 

 Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

 Menganalisis mengevaluasi proses pemecahan masalah  

 

5. a.   Model pembelajaran penemuan (discovery learning) 

 peserta didik akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik 

 mendorong peserta didik berpikir dan bekerjasa atas inisiatif 

sendiri 

 membantu peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan 

keterampilan dari proses kognitif. 

 Pengetahuan yang diperoleh sangat kuat karena menguatkan 

pengertian, ingatan dan transfer 

 Menimbulkan rasa senang kepada peserta didik karena 

tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil 

 Memungkinkan peserta didik berkembang dengan cepat sesuai 

dengan kecepatannya sendiri 
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 Menyebabkan peserta didik dapat mengarahkan sendiri 

belajarnya dengan melibatkan akal pikiran dan motivasi sendiri. 

 Membantu peserta didik memperkuat konsep dirinya 

 Berpusat pada peserta didik  

b. Model Pembelajaran berbasis proyek (project based learning) 

 Meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar 

 Meningkatkan kemampuan memecahkan masalah 

 Membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil 

memecahkan masalah yang kompleks 

 Meningkatkan kerja sama (kolaborasi) 

 Mendorong peserta didik mengembangkan keterampilan 

komunikasi 

 Memberikan pengalaman kepada peserta didik dalam 

mengorganisasi proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber 

lain. 

 Memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk 

berkembang sesuai dunia nyata 

 Membuat suasana belajar menjadi menyenangkan 

 Melibatkan peserta didik belajar memperoleh informasi, 

menunjukkan pengetahuan yang dimiliki dan 

mengimplementasikan ke dunia nyata 

c. Model pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) 

 Akan terjadi pembelajaran bermakna dimana peserta didik akan 

belajar memecahkan suatu masalah 

 Peserta didik dapat megintegrasikan pengetahuan dan 

keyerampilan secara simultan dan mengaplikasikannya dalam 

konteks yang relevan 

 Meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif 

peserta didik dalam bekerja, motivasi internal untuk belajar, dan 

dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja 

kelompok. 
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EVALUASI 

1. Mengapa penting bagi guru untuk memahami apa dan bagaimana belajar itu 

berlangsung ?  

2. Jelaskan perbedaan yang mendasar dari ketiga (3) teori belajar (Behaviorisme, 

Kognitivisme, Kontruktivisme). 

3. Jelaskan 3 prinsip belajar yang bersifat umum serta impilkasinya bagi tindakan 

guru dalam mengajar?  

4. Apa esensi pendekatan saintifik dalam pembelajaran? 

5. Apakah yang dimaksud soft skill dan hard skill/ 

6. Jelaskan lima (5) langkah kegiatan yang harus dialami siswa ketika guru 

menerapkan pendekatan saintifik? 

7. Apakah karakteristik model pembelajaran penemuan? 

8. Jelaskan 6 langkah prosedur aplikasi pendekatan pembelajaran penemuan? 

9. Apa yang menjadi penekanan pembelajaran dengan menggunakan 

pembelajaran berbasis proyek? 

10. Jelaskan enam (6) langkah pembelajaran berbasis proyek? 

11. Jelaska dua (2) prinsip dasar penerapan pembelajaran berbasisi masalah? 

12. Jelaskan lima(5) tahapan penerapan pembelajaran berbasis masalah? 
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PENUTUP 

odul Teori belajar dan Penerapan Pendekatan Pembelajaran  

membahas kompetensi inti pedagogik kedua, yaitu membahas 

berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, pendekatan 

pembelajaran saintifik, berbagai model pembelajaran yaitu ; model pembelajaran 

penemuan, model pembelajaran berbasis proyek, model pembelajaran berbasis 

masalah. Materi-materi tersebut dijelaskan lebih rinci dalam lima (5) kegiatan 

belajar. 

Teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran perlu dipahami oleh setiap guru 

mengingat mengajar tidak akan terlepas dari orang yang belajar. Hasil belajar 

siswa akan meningkat  apabila guru memahami prinsip-prinsip belajar dan 

menerapkan implikasi dari prinsip-prinsip tersebut pada proses belajar mengajar. 

Pendekatan saintifik merupakan kerangka ilmiah pembelajaran yang diusung oleh 

Kurikulum 2013. Langkah-langkah pada pendekatan saintifik merupakan bentuk 

adaptasi dari langkah-langkah ilmiah pada sains. Langkah-langkah pembelajaran 

saintifik adalah mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah 

informasi, dan mengomunikasikan. Langkah-langkah pembelajaran 

berpendekatan saintifik harus dapat dipadukan secara sinkron dengan langkah-

langkah kerja (syntax) model pembelajaran.  

Semoga modul ini bermanfaat bagi guru, terutama untuk meningkatkan 

kompetensi pedagogik di dalam  melaksanakan pembelajaran yang mendidik. 

 

 

 

 

 

 

M 
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GLOSARIUM 

Teori Belajar Teori pada dasarnya merupakan konseptualisasi atau 

penjelasan logis dan empiris tentang suatu fenomena. 

Teori belajar pada dasarnya merupakan 

konseptualisasi atau penjelasan logis tentang 

fenomena peristiwa belajar dalam kehidupan manusia. 

Pembelajaran Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. 

Pendekatan 

Pembelajaran   

Pendekatan Pembelajaran  merupakan titik tolak atau 

sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, 

yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu 

proses yang sifatnya masih sangat umum. Dilihat dari 

pendekatan, terdapat dua jenis pendekatan, yaitu: (1) 

pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau 

berpusat pada peserta didik (student centered 

approach) dan (2) pendekatan pembelajaran yang 

berorientasi atau berpusat pada pendidik (teacher 

centered approach). 

Strategi 

Pembelajaran   

Strategi  Pembelajaran  merupakan kegiatan terencana 

dengan mempertimbangkan dan memanfaatkan 

berbagai sumber daya (termasuk kondisi peserta didik, 

waktu, media dan sumber belajar lainnya) untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Prinsip umum pemilihan dan penggunaan 

strategi pembelajaran adalah bahwa tidak semua 

strategil pembelajaran cocok digunakan untuk 

mencapai semua tujuan dan semua keadaan.  

Ada empat prinsip utama penggunaan strategi 

pembelajaran, yakni; (1) berorientasi pada tujuan, (2) 

aktivitas, (3) individualitas, dan (4) integritas. 
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Metode pembelajaran Metode pembelajaran ialah cara yang dipergunakan 

guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa 

pada saat berlangsungnya pengajaran”. 

Teknik pembelajaran Teknik pembelajaran dapat diatikan sebagai cara yang 

dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan 

suatu metode secara spesifik. Misalkan, penggunaan 

metode ceramah pada kelas dengan jumlah peserta 

didik yang relatif banyak membutuhkan teknik 

tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda 

dengan penggunaan metode ceramah pada kelas 

yang jumlah peserta didiknya terbatas. 

 

Model Pembelajaran model pembelajaran pada dasarnya merupakan 

bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal 

sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. 

Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan 

bungkus atau bingkai dari penerapan suatu 

pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. 
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LAMPIRAN- LAMPIRAN 

Lembar Kerja 1 

Petunjuk! 

a. Buat kelompok yang terdiri dari 3 – 5 orang. 

b. Anda diminta untuk mendiskusikan 3 teori belajar 

c. Hasil diskusi kelompok dituliskan pada lembar kerja (LK.1) dan dipaparkan 

di depan kelas. 

 

No Teori Deskripsi 

1. Behaviorisme ………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

2. Kognitivisme ………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

3. Konstruktivisme ………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 
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Lembar Kerja 2 

Petunjuk! 

a. Buat kelompok yang terdiri dari 3 – 5 orang  

b. Anda diminta untuk mengkaji prinsip-prinsip belajar dan bagaimana 

implikasinya terhadap peran yang harus dilakukan guru 

c. Hasil kajian ditulis pada LK 2 kemudian presentasikan/paparkan hasil 

diskusi di depan kelas! 

 

No Prinsip Belajar Peran Guru 

1. Perhatian & Motivasi ………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

2. Keaktifan ………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

3. Keterlibatan 

langsung 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

4. Pengulangan ………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

5. Perbedaan individu ………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 
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Lembar Kerja 3 

Petunjuk! 

a. Buat kelompok yang terdiri dari 3 – 5 orang  

b. Anda diminta untuk mengkaji konsep dasar pendekatan saintifik, 

model pembelajaran penemuan, proyek, dan pembelajaran berbasis 

masalah.  

c. Diskusikan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam proses belajar 

mengajar. 

d. Hasil diskusi ditulis pada lembar jawaban 3 (LK 3) kemudian 

dipresentasikan di depan kelas. 

 

No 
Pendekatan/Model 

Pembelajaran 
Deskripsi 

1. Saintifik ………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

2. Penemuan ………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

3. Proyek ………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

4. Berbasis Masalah ………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 
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Lembar Kerja 4 

Permasalahan Penerapan Pendekatan/Model Pembelajaran 

 Petunjuk 

1. Secara berkelompok, tulislah contoh keberhasilan Saudara dalam menerapkan 

pendekatan saintifik, model pembelajaran penemuan,proyek, berbasis 

masalah. 

 

 

2. Secara berkelompok, tulislah contoh kesulitan yang dialami  Saudara dalam 

menerapkan pendekatan saintifik, model pembelajaran penemuan,proyek, 

berbasis masalah. 
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3. Secara berkelompok, pilihlah permasalahan yang paling penting untuk segera 

ditemukan solusinya dalam menerapkan pendekatan saintifik, model 

pembelajaran penemuan, proyek, berbasis masalah 

 

NO. PERMASALAHAN 

 

SOLUSI HASIL DISKUSI 
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Lembar Kerja 5 

Petunjuk! 

a. Buat kelompok yang terdiri dari 3 – 5 orang  

b. Anda diminta untuk mengkaji  langkah-langkah atau tahap-tahap 

pendekatan/model pembelajaran yang dipilih (saintifik, model 

pembelajaran penemuan, Proyek, dan berbasis masalah) 

c. Laporkan hasil kajian tersebut dengan menggunakan format berikut 

Pendekatan/model pembelajaran : ………………………………… 

Tahap 
Aktivitas Guru dan Peserta didik 
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Lembar Kerja 6 

Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran 

Petunjuk! 

a. Buat kelompok yang terdiri dari 3 – 5 orang  

b. Anda diminta untuk merancang pelaksanaan  pembelajaran sesuai dengan 

pendekatan/model yang dipilih  (saintifik, model pembelajaran penemuan, 

Proyek, dan berbasis masalah) 

c. Laporkan Rancangan pelaksanaan pembelajaran  tersebut dengan 

memakai format RPP yang biasa Anda lakukan. 
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Lembar Kerja 7 

Petunjuk! 

a. Buat kelompok yang terdiri dari 3 – 5 orang  

b. Anda diminta untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

pendekatan/model yang dipilih  (saintifik, model pembelajaran penemuan, 

Proyek, dan berbasis masalah) yang  telah Anda rancang. 

c. Laporkan hasil pelaksanaan pembelajaran yang telah Anda lakukan.  

 

 
  

 

 

 

 

 



 
 
 

Kompetensi Pedagogik – Dasar Pembelajaran yang Mendidik   |   221 

 

 


