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Mata Kuliah : Ilmu Gizi 
Kode :  
Bobot SKS : 2 
Jurusan : P. Biologi 
Program Studi : P. IPA 
Semester : VI 
   
Mata Kuliah Prasyarat : Biokimia 
   
Pengajar : Yanti Herlanti, M.Pd 
   

Capaian pembelajaran : Parameter Deskripisi Kompetensi Dasar 
  Kemampuan 

kerja (KK) 
calon guru 
Pendidikan 
Biologi/...... 
 

Mampu menyajikan 
pembelajaran di kelas secara 
scientific inquiry dengan 
menggunakan media 
kontekstual dan mutahir 
serta mengintegrasikannya 
dengan nilai-nilai islami. 
(KK) 
 
 

Mampu mengelola 
menu sehat seimbang 
dan halal serta 
mempromosikan literasi 
gizi pada masyarakat 
khususnya siswa 
sekolah menengah. 
(KD1) 
 

  

Pengetahuan 

Mampu menguasai  
pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan 
metakognitif. (P) 

Memahami struktur dan 
fungsi zat gizi yang 
diperlukan tubuh,  
sumber-sumber zat gizi 
dalam makanan,  
metabolisme zat gizi 
dalam tubuh, serta 
mampu menilai 
konsumsi oangan untuk 
merencanakan menu 
sehat seimbang (KD 2) 
 

  

Kemampuan 
Manajerial 

Mampu merencanakan 
(planing), 
mengorganisasikan 
(organization), 
melaksanakan (action), dan 
mengontrol (controling) 
secara sistematis, ilmiah, 
bertanggung jawab, 
partisipatif, dan kooperatif 
serta kolaboratif.(KM) 

Merencanakan, 
melaksanakan, 
mengorganisasi, dan 
mengontrol proyek 
promosi literasi gizi 
pada masyarakat 
terutama siswa sekolah 
menengah. (KD3) 

     
Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini bertujuan untuk pengayaan wawasan mahasiswa 

pendidikan Biologi.  Dasar dari mata kuliah ini adalah QS. Al Maidah: 
88 tentang makanan halal dan thayib.  Pada matakuliah ini diharapkan 
mahasiswa memiliki pemahaman konsep makanan bergizi,  kebutuhan 
dan kecukupan  gizi,  dan  mampu mempromosikan pola makan sehat 
bergizi.  Pokok bahasan meliputi  Zat gizi pada makanan, metabolisme 
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zat gizi,  permasalahan gizi di Indonesia, menu sehat seimbang,  status 
gizi, angka kecukupan gizi,  penilaian dan perencanaan konsumsi 
pangan, dan prromosi makanan sehat bergizi.   
 

Indikator  
 
 
 
 
 
 

: Setelah menyelesaikan seluruh materi perkuliahan diharapkan 
mahasiswa memiliki kemampuan: 
Setelah menyelesaikan seluruh materi perkuliahan diharapkan 
mahasiswa memiliki kemampuan: 
1. Menjelaskan struktur dan fungsi zat gizi  
2. Membedakan struktur dan fungsi zat gizi  
3. Mengelompokkan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya  
4. Melakukan inferensi terhadap makanan berdasarkan kandungan zat 

gizinya  
5. Menjelaskan metabolisme zat gizi dalam tubuh  
6. Menjelaskan dampak kekurangan jumlah dan jenis zat gizi dalam 

tubuh  
7. Menjelaskan permasalahan gizi utama yang ada di Indonesia 
8. Menjelaskan menu sehat seimbang 
9. Menjelaskan sifat bahan makanan yang saling komplementer 
10. Menjelaskan cara yang digunakan untuk memacu masyarakat 

mengkonsumsi makanan sehat seimbang 
11. Mahasiswa dapat mengitung status gizi ideal berdasarkan BB/TB 

dengan menggunakan berbagai alat ukur antropometri 
12. Menentukan angka kecukupan energi dan protein berdasarkan 

aktifitas 
13. Menentukan angka kecukupan gizi berdasarkan tabel angka 

kecukupan gizi 
14. Menggunakan Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) dengan 

tepat 
15. Menentukan konsumsi pangan dengan tepat 
16. Merencanakan menu sehat bergizi sesuai dengan angka kecukupan 

gizi  
17. Mengobservasi status gizi, AKG, dan konsumsi pangan anak SMA 
18. Merancang strategi pembelajaran yang mempromosikan pola 

makan yang sehat  

    
Materi Pokok 
Perkuliahan 

: Zat gizi dan analisis zat gizi 
Metabolisme zat gizi dalam tubuh 
Penggunaan zat aditif pada makanan 
Menu sehat seimbang 
Status gizi 
Angka kecukupan gizi 
Penilaian dan perencanaan konsumsi pangan 
Observasi status gizi dan konsumsi pangan siswa 
Promosi makanan sehat bergizi 
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Pendekatan 
Pembelajaran 

: Pendekatan inkuri dan problem solving 
Metode : Ceramah dan diskusi  

 

Penilaian 

: Penilaian diperoleh dari aspek-aspek: (mengacu pada form 
penilaian panduan penilaian akademik/AIS)  
1.  Ujian Tengah Semester  
2.  Ujian Akhir Semester     
3.  Penugasan/Formatif/kehadiran                      
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