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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

PROGRAM STUDI S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI 

 

A. IDENTITAS 

Nama Program Studi  S1 Pendidikan Biologi Direvisi:  Februari 2017 

Nama Mata Kuliah (MK) Prak. Biokimia Pangan dan 

Gizi 

Kode/Bobot MK: 

01113353/1 sks 

Semester VIII 

Tim Dosen  1. Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes. 

2. Kamaliyah Rahmayati, S.Pd. 

 

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN  

No 
Capaian Pembelajaran Lulusan 

(CPL) Program Studi   
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1 KK5. Mampu membuat 

produk-produk biologi dengan  

memanfaatkan bioteknologi     

yang  berwawasan lingkungan 

dalam mendukung proses 

pembelajaran biologi dan 

kebutuhan  hidup masyarakat. 

Mampu menguasai (P) konsep dan teori serta 

prosedur biokimia pangan dan gizi dalam 

menginovasi (KK) dan mengkreasi (KK) 

produk yang bermanfaat dalam pembelajaran 

dan kehidupan serta mengkomunikasikannya 

(KK) secara lisan dan tulisan dengan  

memanfaatkan teknologi informatika dan 

komunikasi dengan jujur, percaya diri, berani, 

disiplin, dan tanggung jawab (S).  
2 KK9. Mampu     

mengkomunikasikan hasil 

karya, secara lisan dan atau 

tulisan  dengan  memanfaatkan 

teknologi informatika dan 

komunikasi 

3 P3. Menguasai konsep-konsep, 

hukum-hukum, dan teori-teori, 

serta prosedur dasar  biologi   

4 P14. Menguasai teknik dasar 

tata bahasa  dalam  komunikasi 

ilmiah. 

 

C. KEMAMPUAN AKHIR MATA KULIAH  

 

Capaian Pembelajaran MK 

(Course Learning Outcome, 

CLO) 

Mampu menguasai konsep dan teori serta prosedur 

biokimia pangan dan gizi dalam menemukan dan 

mengkreasi produk yang bermanfaat dalam pembelajaran 

dan kehidupan serta mengkomunikasikannya secara lisan 

dan tulisan dengan  memanfaatkan teknologi informatika 

dan komunikasi. 

Kemampuan Akhir yang 

diharapkan (KA)    

No. 

KA 
Rumusan KA 

1 Mendeskripsikan macam dan fungsi alat-alat 

laboratorium pangan dan gizi  secara individu 

dengan percaya diri, berani, displin, dan tanggung 

jawab 

2 Menganalisis kandungan berbagai zat gizi pangan 

melalui kegiatan praktikum dalam memecahkan 

masalah gizi masyarakat secara kolaboratif  dengan 



jujur, disiplin, dan tanggung jawab. 

3 Mengidentifikasi dan mengukur faktor-faktor yang 

mempengaruhi  pencernaan  dan absorpsi zat gizi 

melalui kegiatan praktikum secara kolaboratif  

dengan penuh kejujuran. 

4 Mengidentifikasi jalur proses dan mengevaluasi 

dampak metabolism zat gizi melalui kegiatan 

praktikum berdasarkan kasus  secara kolaboratif 

dengan jujur, disiplin, dan tanggung jawab. 

5 Mengeksplorasi, menginovasi, dan mengkreasi   

teknologi pangan dan gizi yang dapat dimanfaatkan 

dalam memecahkan permasalahan hidup melalui 

kegitan proyek secara kolaboratif dengan jujur, 

berani, disiplin, dan tanggung jawab. 

Deskripsi MK  Praktikum biokimia pangan dan gizi membahas tentang 

pengenalan laboratorium  pangan dan gizi,  menganalisis   

kandungan gizi pangan dan biokimia (metabolisme) zat gizi 

pangan,  serta teknologi  pengolahan pangan dan gizi. 

Sistem Perkuliahan  

a. Pendekatan 

b. Model 

c. Metode 

 

: Contekstual Teaching and Learning 

: DI, Kooperatif, PBL, PjBL 

: Praktikum, Tugas, Diskusi, Presentasi 

Media Pembelajaran  : Model, Gambar, LCD 

 

Penilaian   Tugas  

 UTS 

 Aktivitas/Partisipasi 

 UAS 

: 30% 

: 20% 

: 20% 

: 30% 

NILAI AKHIR =  (3TUG + 2UTS + 2 AK + 3UAS) : 10 

Pustaka 1. Sediaoetama, ADj. 1987. Ilmu Gizi untuk Profesi dan 

Mahasiswa. Jilid I dan II. Bandung: Dian Rakyat. 

2. Harper, LJ., Deaton, BJ., dan Driskel, JA. 1986. 

Pangan Gizi dan Pertanian. Penerjemah: Suhardjo. 

Jakarta: UI-Press. 

3. Linder, MC. 1992. Biokimia Nutrisi dan Metabolisme. 

Penerjemah: Aminuddin Parakkasi. Jakarta: UI-Press. 

4. Brody, T. 1994. Nutritional Biochemitry. San Diego 

California: Academic Press, INC. 

5. Sudarmadji, S, Haryono, B., dan Suhardi, 2007. 

Prosedur Analisa untuk Bahan Makanan dan 

Pertanian. Yogyakarta: Liberty. 

6. deMan, JM. 1997. Kimia Makanan. Penerjemah: 

Kosasih Padmawinata. Bandung: Penertbit ITB. 

7. Buckle, KA. Edwars, RA. Fleet, GH. dan Wootton, M. 

2009. Ilmu Pangan. Penerjemah: Hari Purnomo dan 

Adiono. Jakarta: UI-Press. 

8. Desrosier, NW. 2008. Teknologi Pengawetan Pangan. 

Penerjemah: Muchji Miljohardjo. Jakarta: UI-Press. 

9. Harris, RS.  dan Karmas, E. 1989. Evaluasi Gizi dan 

Pengolahan Bahan Pangan. Penerjemah: Suminar 

Achmadi. Bandung: ITB. 

10. Supardi, I. dan Sukamto. 1999. Mikrobiologi dalam 

Pengolahan dan Keamanan Pangan. Bandung: Alumni. 

 



D. RENCANA PEMBELAJARAN MINGGUAN 

 

Minggu 

Ke- 

Kemampuan 

Akhir (KA) 
 Indikator KA  

 Bahan Kajian/ 

Materi 

Pembelajaran 

Bentuk Pembelajaran 

(Model/metode dan 

Pengalaman Belajar) 

PENILAIAN  

Alokasi 

Waktu 

Daftar 

Referensi 

yang 

Digunakan 

Teknik  

  
 Indikator  Bobot 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 KONTRAK KULIAH  

1 Mendeskripsik

an macam dan 

fungsi alat-alat 

laboratorium 

pangan dan 

gizi  secara 

individu 

dengan 

percaya diri, 

berani, displin, 

dan tanggung 

jawab 

 Membuat daftar inventaris 

alat-alat lab Biokimia 

Pangan dan Gizi 

 Menjelasakan fungsi dan 

cara penggunaan salah 

satu alat 

 

Alat-Alat 

Laboratorium 

Biokimia 

Pangan dan 

Gizi (BPG) 

 Macam dan 

Fungsi Alat 

Lab 

 Teknik Lab 

BPG 

 

Pembelajaran Langsung 

 Demonstrasi Pengetahuan 

atau keterampilan 

 Tugas pelatihan memilih 

salah satu alat lab 

 Diskusi pemahaman dan 

Umpan balik 

 Tugas  lanjutan dan 

penerapan  

 Tes 

Tulis 

 Non 

Tes 

Unjuk 

Kerja  

 Non 

Tes 

Sikap  

 Ketepatan 

membuat 

daftar 

inventaris 

 Ketepatan 

menjelasakan 

konsep alat  

 Ketepatan 

menunjukkan 

keterampialan  

 Keterlihatan 

menunjukkan 

sikap  

5% TM: 1X 

(1 X 50’) 

BT+BM: 

1X 

(2X60’) 

 

5 

2-4 Menganalisis 

kandungan 

berbagai zat 

gizi pangan 

melalui 

kegiatan 

praktikum 

dalam 

memecahkan 

masalah gizi 

masyarakat 

secara 

kolaboratif  

dengan jujur, 

disiplin, dan 

 Mengidentifikasi masalah 

ketersedian pangan dan 

gizi masyarakat  

 Merumuskan masalah 

secara spesifik  sesuai 

hasil identifiasi  

 Membuat tinjauan  

pustaka melalui 

penelusuran dari berbagai 

sumber 

 Merumuskan hipotesis 

berdasarakan tinjauan 

pustaka yang berorientasi 

pada pemecahan masalah  

Biokimia 

Pangan dan Gizi 

 Pengertian 

konsep 

Biokimia, 

Pangan, dan 

Gizi 

 Macam dan 

Sumber 

Pangan 

 Macam Zat 

Kandungan  

dan Fungsi: 

Zat Non Gizi 

Pembelajaran Kooperatif; 

Pembelajaran Berbasis 

Masalah dan Pembelajaran 

Berbasis Proyek 

 Tugas pengumpulan  

informasi tentang materi 

bahasan  melalui berbagai 

sumber pustaka 

 Diskusi kelompok 

menentukan masalah, 

merencanakan 

pemecahannya, dan 

pembuatan produk  

 Praktikum pemecahan 

 Tes 

Tulis 

 Tes 

Unjuk 

Kerja  

 Tes 

Sikap 

 Ketepatan 

menjelaskan  

kosep dalam 

pemecahan 

masalah (hard 

skills) 

 Ketepatan 

menunjukkan 

berbegai 

keterampilan 

proses sain 

(hard skills) 

pemecahan 

masalah   

15% TM: 2X 

(1 X 50’) 

BT+BM: 

2X 

(1X60’) 

 

P: 2X 

(2X170’) 

 

 

1,2,3,4,5,6.7 



tanggung 

jawab. 
 Menyiapkan alat dan 

bahan sesuai dengan 

kebutuhan pemecahan 

masalah  

 Menggunakan alat dalam 

pengumpulan data  

 Membuat catatan dalam 

pengumpulan data hasil  

praktikum 

 Membuat inferensi 

berdasarakan hasil analisis 

data   

 Membuat kesimpulan 

sebagai jawaban masalah 

yang telah dirumuskan  

 Membuat karya tulis yang 

dapat dipresentasikan, 

lisan atau tulisan 

dan Zat Gizi masalah  

 Presentasi hasil tugas 

pemecahan masalah dan 

proyek  

 

 Keterlihatan 

menunjukkan 

keterampilan 

berpikir  dan 

sikap (soft 

skills): kreatif, 

inovatif, kerja 

keras, 

disiplin, 

tanggung 

jawab, 

berani/pantan

g menyerah, 

tertarik 

kepada hal 

baru  

5 Mengidentifik

asi dan 

mengukur 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi  

pencernaan  

dan absorpsi 

zat gizi 

melalui 

kegiatan 

praktikum 

secara 

kolaboratif  

dengan penuh 

kejujuran. 

 Mengidentifikasi masalah 

pencernaan  dan absorpsi 

zat gizi   

 Merumuskan masalah 

secara spesifik  sesuai 

hasil identifiasi  

 Membuat tinjauan  

pustaka melalui 

penelusuran dari berbagai 

sumber 

 Merumuskan hipotesis 

berdasarakan tinjauan 

pustaka yang berorientasi 

pada pemecahan masalah  

 Menyiapkan alat dan 

bahan sesuai dengan 

kebutuhan pemecahan 

masalah  

 Menggunakan alat dalam 

Pencernaan dan  

Absorpsi Zat 

Gizi Pagan: 

 Pencernaan 

dan Faktor-

faktornya: 

Fisis, Kemis, 

dan Biologis 

 Absorpsi 

macam-

macam zat 

gizi pangan  

Pembelajaran Kooperatif; 

Pembelajaran Berbasis 

Masalah dan Pembelajaran 

Berbasis Proyek 

 Tugas pengumpulan  

informasi tentang materi 

bahasan  melalui berbagai 

sumber pustaka 

 Diskusi kelompok 

menentukan masalah, 

merencanakan 

pemecahannya, dan 

pembuatan produk  

 Praktikum pemecahan 

masalah  

 Presentasi hasil tugas 

pemecahan masalah dan 

proyek  

 

 Tes 

Tulis 

 Tes 

Unjuk 

Kerja  

 Tes 

Sikap 

 Ketepatan 

menjelaskan  

kosep dalam 

pemecahan 

masalah (hard 

skills) 

 Ketepatan 

menunjukkan 

berbegai 

keterampilan 

proses sain 

(hard skills) 

pemecahan 

masalah   

 Keterlihatan 

menunjukkan 

keterampilan 

berpikir  dan 

sikap (soft 

10% TM: 1X 

(1 X 50’) 

BT+BM: 

1X 

(2X60’) 

 

  

 

 

1,3,6,9 



pengumpulan data  

 Membuat catatan dalam 

pengumpulan data hasil  

praktikum 

 Membuat inferensi 

berdasarakan hasil analisis 

data   

 Membuat kesimpulan 

sebagai jawaban masalah 

yang telah dirumuskan  

 Membuat karya tulis yang 

dapat dipresentasikan, 

lisan atau tulisan 

skills): kreatif, 

inovatif, kerja 

keras, 

disiplin, 

tanggung 

jawab, 

berani/pantan

g menyerah, 

tertarik 

kepada hal 

baru 

6-7 Mengidentifik

asi jalur proses 

dan 

mengevaluasi 

dampak 

metabolism zat 

gizi melalui 

kegiatan 

praktikum 

berdasarkan 

kasus  secara 

kolaboratif 

dengan jujur, 

disiplin, dan 

tanggung 

jawab. 

 Mengidentifikasi masalah 

jalur proses dan dampak 

metabolism zat gizi   

 Merumuskan masalah 

secara spesifik  sesuai 

hasil identifiasi  

 Membuat tinjauan  

pustaka melalui 

penelusuran dari berbagai 

sumber 

 Merumuskan hipotesis 

berdasarakan tinjauan 

pustaka yang berorientasi 

pada pemecahan masalah  

 Menyiapkan alat dan 

bahan sesuai dengan 

kebutuhan pemecahan 

masalah  

 Menggunakan alat dalam 

pengumpulan data  

 Membuat catatan dalam 

pengumpulan data hasil  

praktikum 

 Membuat inferensi 

Metabolisme 

Zat Gizi 

Pangan: 

 Anabolisme 

dan 

Katabolisme 

 Kelainan 

metabolisme 

  

 

Pembelajaran Kooperatif; 

Pembelajaran Berbasis 

Masalah dan Pembelajaran 

Berbasis Proyek 

 Tugas pengumpulan  

informasi tentang materi 

bahasan  melalui berbagai 

sumber pustaka 

 Diskusi kelompok 

menentukan masalah, 

merencanakan 

pemecahannya, dan 

pembuatan produk  

 Praktikum pemecahan 

masalah  

 Presentasi hasil tugas 

pemecahan masalah dan 

proyek  

 

 Tes 

Tulis 

 Tes 

Unjuk 

Kerja  

 Tes 

Sikap 

 Ketepatan 

menjelaskan  

kosep dalam 

pemecahan 

masalah (hard 

skills) 

 Ketepatan 

menunjukkan 

berbegai 

keterampilan 

proses sain 

(hard skills) 

pemecahan 

masalah   

 Keterlihatan 

menunjukkan 

keterampilan 

berpikir  dan 

sikap (soft 

skills): kreatif, 

inovatif, kerja 

keras, 

disiplin, 

tanggung 

20% TM: 1X 

(1 X 50’) 

BT+BM: 

1X 

(1X60’) 

 

P: 1X 

(1X170’) 

 

 

1,3,6,9 



berdasarakan hasil analisis 

data   

 Membuat kesimpulan 

sebagai jawaban masalah 

yang telah dirumuskan  

 Membuat karya tulis yang 

dapat dipresentasikan, 

lisan atau tulisan 

jawab, 

berani/pantan

g menyerah, 

tertarik 

kepada hal 

baru 

8 UTS 

9-15 Mengeksploras

i, menginovasi, 

dan 

mengkreasi   

teknologi 

pangan dan 

gizi yang dapat 

dimanfaatkan 

dalam 

memecahkan 

permasalahan 

hidup melalui 

kegitan proyek 

secara 

kolaboratif 

dengan jujur, 

berani, 

disiplin, dan 

tanggung 

jawab. 

 Mencatat hasil 

identifikasi masalah 

teknologi pangan dan 

gizi masyarakat secara 

kolaboratif   

 Merumuskan masalah 

secara spesifik  sesuai 

hasil identifiasi secara 

kolaboratif   

 Membuat tinjauan  

pustaka melalui 

penelusuran dari 

berbagai sumber secara 

kolaboratif   

 Merencanakan  

rancangan produk 

berdasarakan tinjauan 

pustaka yang 

berorientasi pada 

pemecahan masalah 

secara kolaboratif   

 Menyiapkan alat dan 

bahan pembuatan 

produk secara 

kooperatif   

 Melaksanakan proyek 

sesuai rencana secara 

Teknologi 

Pengolahan 

Pangan dan 

Manfaatnya 

dalam 

Memecahkan 

Masalah Pangan 

dan Gizi  

 Teknologi 

Pengawetan 

 Teknologi 

Pengemasan 

 Teknologi 

Diversifikasi 

dan Purifikasi 

Pangan   

Pembelajaran Kooperatif; 

Pembelajaran Berbasis 

Masalah dan Pembelajaran 

Berbasis Proyek 

 Tugas pengumpulan  

informasi tentang materi 

bahasan  melalui berbagai 

sumber pustaka 

 Diskusi kelompok 

menentukan masalah, 

merencanakan 

pemecahannya, dan 

pembuatan produk  

 Praktikum pembuatan 

produk dalam pemecahan 

masalah  

 Tugas pembuatan poster 

atau handout 

 Presentasi hasil tugas 

pemecahan masalah dan 

proyek  

 

 Tes 

Tulis 

 Tes 

Unjuk 

Kerja  

 Tes 

Sikap 

 Ketepatan 

menjelaskan  

kosep dalam 

pemecahan 

masalah (hard 

skills) 

 Ketepatan 

menunjukkan 

berbegai 

keterampilan 

proses sain 

(hard skills) 

pemecahan 

masalah   

 Keterlihatan 

menunjukkan 

keterampilan 

berpikir  dan 

sikap (soft 

skills): kreatif, 

inovatif, kerja 

keras, 

disiplin, 

tanggung 

jawab, 

berani/pantan

g menyerah, 

50% TM: 4X 

(4 X 50’) 

BT: 2X 

(2 X 60’) 

BM: 4X 

(4X60’) 

 

P: 3X 

(3X170’) 

 

 

8,9,10 



kooperatif    

 Menganalisis 

ketercapaian produk 

(laporan/artefak) hasil 

proyek secara 

kolaboratif   

 Membuat  laporan akhir 

yang dapat 

dipresentasikan atau 

dipamerkan (karya 

tulis/ poster) secara 

kooperatif   

 

tertarik 

kepada hal 

baru 

16 UAS 

Ket: TM = Tatap Muka; BT = Belajar Terstruktur; BM = Belajar Mandiri; P = Praktikum 

Surabaya, 18 Februari 2017 

Dosen PJMK, 

 

 

Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes. 

NIDN 0004026601 



 


