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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

Mata Kuliah (MK) : Pendidikan Gizi Semester : V SKS : 3 Kode MK : P02181032 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab : 1. Nikmah Utami Dewi, SKM., M.Sc 

2. Bohari, S.Gz., M.Kes 

3. Diah Ayu Hartini, SKM., M.Kes 

Capaian Pembelajaran  Lulusan (CPL)    : 1. Sikap 

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 

2. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan Pancasila 

3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki rasa tanggung jawab pada negara 

dan bangsa; 

4. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan 

orisinal orang lain; 

5. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 

6. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 

7. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 

2. Pengetahuan 

1. Menguasai teori dasar ilmu gizi, pangan, biomedik, patofisiologi, humaniora, penelitian, kesehatan 

masyarakat dan pengetahuan tentang pelayanan dan kewenangan ahli gizi dalam sistem kesehatan nasional 

dan sistem ketahanan pangan dan gizi nasional untuk dapat memformulasikan pemecahan masalah gizi 

perorangan, kelompok dan masyarakat melalui penilaian status gizi 

2. Menguasai teknik komunikasi, pengetahuan manajemen, ilmu sosial dan humaniora, sistem informasi, seni 

kuliner untuk mengembangkan dan memodifikasi pelayanan gizi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif 

melalui analisis masalah gizi secara sistematis sesuai bukti pada kondisi umum serta mampu beradaptasi 

pada kondisi sumber daya terbatas  

3. Menguasai pengetahuan penanggulangan masalah gizi terkait penyakit infeksi, degeneratif dan bencana. 

http://gizi.fkm.untad.ac.id/


Keterampilan Umum 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang 

sesuai dengan bidang keahliannya; 

2. Mampu  mengkaji  implikasi pengembangan  atau implementasi  ilmu  pengetahuan teknologi  yang  

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai  dengan  keahliannya berdasarkan  kaidah,  tata  

cara dan  etika  ilmiah  dalam  rangka menghasilkan  solusi,  gagasan, desain  atau  kritik  seni 

3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, 

berdasarkan hasil analisis informasi dan data 

3. Keterampilan Khusus 

1. Mampu berkomunikasi efektif  dalam pelayanan konseling, edukasi gizi, dan dietetik untuk menangani 

masalah gizi individu, kelompok, dan masyarakat sesuai hasil kajiannya serta mempertimbangkan 

implikasinya 

2. Mampu mengelola pelayanan gizi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dan mengaplikasikan 

prinsip-prinsip ilmu gizi dalam pemecahan masalah gizi perorangan, kelompok dan masyarakat melalui 

penilaian status gizi yang sudah baku secara mandiri 

3. Mampu mengembangkan dan memodifikasi pelayanan gizi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif 

melalui analisis masalah gizi secara sistematis sesuai bukti pada kondisi umum serta mampu beradaptasi 

pada kondisi sumber daya terbatas dengan memanfaatkan teknik komunikasi, pengetahuan manajemen, 

ilmu sosial dan humaniora, sistem informasi, dan seni kuliner. 

Capaian Pembelajaran MK (CPMK) : Mahasiswa mampu memahami, menguasai, dan mengimplementasikan konsep dasar pendidikan gizi, pentingnya 

pendidikan gizi, tugas dan tanggung jawab pendidik gizi dalam meningkatkan derajat kesehatan perorangan dan 

masyarakat, pentingnya motivasi dalam pemilihan pangan dan perilaku terkait gizi, pendidikan dan komunikasi gizi 

efektif, serta merancang strategi pendidikan dan penyuluhan gizi dan memiliki kemampuan dasar untuk melakukan 

komunikasi efektif dalam kelompok 

Deskripsi MK  Konsep dasar pendidikan gizi, pentingnya pendidikan gizi, tugas dan tanggung jawab pendidik gizi dalam 

meningkatkan derajat kesehatan perorangan dan masyarakat, pentingnya motivasi dalam pemilihan pangan dan 

perilaku terkait gizi, pendidikan dan komunikasi gizi efektif, serta merancang strategi pendidikan dan penyuluhan 

gizi dan memiliki kemampuan dasar untuk melakukan komunikasi efektif dalam kelompok 

 

Minggu 

ke 
Kemampuan yang diharapkan Bahan Kajian 

Metode 

Pembelajaran 
Waktu 

Evaluasi/ 

Penilaian 

Kriteria/ 

Indikator 
Bobot 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Mampu menjelaskan Pengertian, 1. Kontrak kuliah Ceramah dan 150 Hasil diskusi 1. Keaktifan 5% 



Minggu 

ke 
Kemampuan yang diharapkan Bahan Kajian 

Metode 

Pembelajaran 
Waktu 

Evaluasi/ 

Penilaian 

Kriteria/ 

Indikator 
Bobot 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

pentingnya, tujuan dan ruang 

lingkup pendidikan gizi 

2. Definisi Pendidikan Gizi 

3. Pentingnya pendidikan gizi 

4. Tujuan pendidikan gizi 

5. Ruang lingkup pendidikan gizi 

diskusi menit Mahasiswa 

dalam 

diskusi 

2. Kesesuaian 

jawaban 

yang 

diberikan 

2 Mampu menjelaskan kompetensi 

dan skill yang dibutuhkan 

edukator gizi 

1. Food related determinans 

2. Person related determinans 

3. Social and environmental 

determinans 

4. Kompetensi edukator gizi 

 

 

Presentasi dan  

diskusi 

150 Hasil 

Presentasi 

kelompok dan  

Diskusi 

1. Keaktifan 

Mahasiswa 

dalam 

diskusi 

2. Kemampua

n 

mempresen

tasikan 

hasil 

5% 

3 Mampu menjelaskan faktor-

faktor yang mempengaruhi 

kesuksesan pendidikan gizi 

1. Elemen 1: Fokus pada 

perubahan perilaku  tertentu 

2. Elemen 2: Identifikasi faktor 

yang berhubungan dengan 

perubahan perilaku  

3. Elemen 3: Menggunakan teori 

dan bukti 

4. Elemen 4: Level sasaran, 

ketepatan durasi dan waktu 

5. Elemen 5: Desain strategi dan 

aktivitas yang tepat 

Presentasi, studi 

kasus, diskusi 

150 Soal Studi 

Kasus, hasil 

Presentasi 

kelompok dan 

diskusi  

 

1. Keaktifan 

Mahasiswa 

dalam 

diskusi 

2. Kemampua

n 

mempresen

tasikan 

hasil 

3. Kesesuaian 

jawaban 

yang 

diberikan 

5% 

4 Memahami dan mampu 

menjelaskan  teori motivasi dan 

1. Health belief model 

2. Theory of Planed behaviour/ 

Reason action approach 

Ceramah, 

presentasi, studi 

150 Soal Studi 

Kasus, hasil 

Presentasi 

1. Keaktifan 

Mahasiswa 

dalam 

5% 



Minggu 

ke 
Kemampuan yang diharapkan Bahan Kajian 

Metode 

Pembelajaran 
Waktu 

Evaluasi/ 

Penilaian 

Kriteria/ 

Indikator 
Bobot 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

perubahan perilaku yang dapat 

digunakan dalam pendidikan gizi 

3. Self determiation theory kasus kelompok dan 

diskusi  

 

diskusi 

2. Kemampua

n 

mempresen

tasikan 

hasil 

3. Ketepatan 

jawaban 

yang 

diberikan 

5 Mahasiswa mampu memahami 

dan membuat desain pendidikan 

gizi  

1. Merancang tujuan perubahan 

perilaku berdasarkan isu dan 

perilaku pada kelompok 

sasaran. 

2. Identifikasi faktor-faktor yang 

berhubungan dengan tujuan 

perubahan perilaku yang 

diharapkan 

3. Memilih teori yang tepat 

Ceramah, 

presentasi, small 

project 

150 Pembuatan 

desain/rancanga 

pendidikan gizi  

1. Kemampuan 

mempresent

asikan hasil 

2. Ketepatan 

jawaban 

yang 

diberikan 

3. Desain yang 

dibuat 

sesuai 

dengan 

langkah-

langkas 

seharusnya 

10% 

6 Mahasiswa mampu memahami 

dan membuat desain pendidikan 

gizi 

4. Menentukan tujuan. 

Menerjemahkan teori menjadi 

tujuan pendidikan gizi yang 

diharapkan 

Ceramah, 

presentasi, small 

project 

150 Pembuatan 

desain/rancanga 

pendidikan gizi  

1. Kemampuan 

mempresent

asikan hasil 

2. Ketepatan 

10% 



Minggu 

ke 
Kemampuan yang diharapkan Bahan Kajian 

Metode 

Pembelajaran 
Waktu 

Evaluasi/ 

Penilaian 

Kriteria/ 

Indikator 
Bobot 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

5. Membuat rencana pendidikan 

gizi. Fokus pada motivasi 

perubahan perilaku dan 

implementasinya serta fasilitasi 

perubahan perilaku dan 

implementasinya 

6. Rencana evaluasi 

jawaban 

yang 

diberikan 

4. Desain yang 

dibuat 

sesuai 

dengan 

langkah-

langkas 

seharusnya 

7 Mahasiswa mampu memahami 

dan membuat desain pendidikan 

gizi 

Enam langkah desain 

pendidikan gizi  

Presentasi 150 Rancangan 

pendidikan 

gizi 

1. Kemampuan 

mempresent

asikan hasil 

2. Kemampuan 

enanggapi 

hasil kerja 

kelompok 

lain  

3. Desain yang 

dibuat 

sesuai 

dengan 

langkah-

langkas 

seharusnya 

5% 

UJIAN TENGAH SEMESTER (10%) 



Minggu 

ke 
Kemampuan yang diharapkan Bahan Kajian 

Metode 

Pembelajaran 
Waktu 

Evaluasi/ 

Penilaian 

Kriteria/ 

Indikator 
Bobot 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

8 Mahasiswa mengetahui dan 

memiliki kemampuan dasar 

melakukan pendidikan gizi 

efektif dalam berbagai kelompok.  

 

1. Pendidikan gizi pada kelompok 

beda usia 

2. Pendidikan gizi pada kelompok 

dengan ragam kemampuan 

baca  

3. Pendidikan gizi pada kelompok 

dengan ragam budaya 

Ceramah, 

presentasi, studi 

kasus dan diskusi 

150 Hasil 

Presentasi 

kelompok dan  

Diskusi 

1. Keaktifan 

Mahasiswa 

dalam 

diskusi 

2. Kemampu

an 

memprese

ntasikan 

hasil 

3. Ketepatan 

jawaban 

yang 

diberikan 

5% 

9-10 Mahasiswa mengetahui dan 

mampu menggunakan metode 

pendidikan gizi yang efektif 

 

1. Ceramah 

2. Diskusi Kelompok 

3. Diskusi Panel 

4. Brainstorming 

5. Demosntrasi 

6. Bermain peran 

7. Simulasi 

8. Field trip 

9. Studi kasus 

10. Simposium 

Ceramah, 

presentasi, studi 

kasus dan diskusi 

150 Soal Studi 

Kasus, hasil 

Presentasi 

kelompok dan 

diskusi  

1. Keaktifan 

Mahasiswa 

dalam 

diskusi 

2. Kemampua

n 

mempresen

tasikan 

hasil 

3. Ketepatan 

jawaban 

yang 

diberikan 

5% 

11 Mampu menjelaskan dan 

menggunakan alat peraga dalam 

pendidikan gizi 

1. Visual devices 

2. Developing written material 

3. Macam-macam saluran yang 

dapat digunakan 

Ceramah, 

presentasi, diskusi 

150 Soal Studi 

Kasus, hasil 

Presentasi 

kelompok dan 

diskusi 

1. Keaktifan 

Mahasiswa 

dalam 

diskusi 

2. Kemampua

5% 



Minggu 

ke 
Kemampuan yang diharapkan Bahan Kajian 

Metode 

Pembelajaran 
Waktu 

Evaluasi/ 

Penilaian 

Kriteria/ 

Indikator 
Bobot 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

4. Teknologi baru  mahasiswa  n 

mempresen

tasikan 

hasil 

3. Ketepatan 

jawaban 

yang 

diberikan 

 

12-13 Mampu menjelaskan dan 

melakukan metode EMO-DEMO 

sebagai salah satu metode 

pendidikan gizi berdasarkan 

partisipasi 

1. Breastfeeding 

2. Complementary Feeding 

3. Snacking 

4. All behaviour 

Presentasi dan 

simulasi 

150 Proses 

Simulasi EMO 

Demo 

Mahasiswa 

mampu 

mensimulas

ikan EMO 

DEMO 

dengan 

tepat 

12% 

14 Mampu melaksanakan 

pendidikan gizi sesuai dengan 

rancangan pendidikan gizi yang 

telah dibuat  

Implementasi Pendidikan gizi 

pada berbagai kelompok 

Simulasi 100 Hasil simulasi 

pendidikan 

gizi pada 

berbagai 

kelompok 

1. Kesesuaian 

desain dan 

implement

asi yang 

dilakukan 

2. Ketepatan 

pemilihan 

metode 

3. Ketepatan 

pemilihan 

media 

13% 

UJIAN AKHIR SEMESTER (10%) 



 

 

Daftar Referensi: 
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Tugas mahasiswa  

Minggu ke 
Bahan Kajian/Matari 

Pembelajaran 
Tugas Waktu Penilaian Indikator Bobot 

1 

Pengertian, pentingnya, 

tujuan dan ruang lingkup 

pendidikan gizi 

Mandiri Tugas Baca 3x60 

menit 

Hasil 

Presentasi 

kelompok dan  

Diskusi 

Keaktifan 

Mahasiswa dalam 

diskusi 

5% 

Terstruktur    

2 

Kompetensi dan skill yang 

dibutuhkan edukator gizi 

Mandiri Tugas Baca 3x60 

menit 

Soal Studi 

Kasus, hasil 

Presentasi 

kelompok dan 

diskusi  

 

1. Keaktifan 

Mahasiswa 

dalam diskusi 

2. Kesesuaian 

jawaban yang 

diberikan 

3. Keaktifan 

Mahasiswa 

dalam diskusi 

4. Kemampuan 

mempresentasi

kan hasil 

5% 

Terstruktur Book Review 3x50 

menit 

3 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesuksesan 

pendidikan gizi 

Mandiri Tugas Baca 3x60 

menit 

Hasil 

Presentasi 

kelompok dan  

Diskusi 

1. Keaktifan 

Mahasiswa 

dalam diskusi 

2. Kemampuan 

mempresentasi

5% 

Terstruktur  Book Review 

 Studi Kasus 

 

3x50 

menit 



Minggu ke 
Bahan Kajian/Matari 

Pembelajaran 
Tugas Waktu Penilaian Indikator Bobot 

kan hasil 

3. Kesesuaian 

jawaban yang 

diberikan 

4. Keaktifan 

Mahasiswa 

dalam diskusi 

5. Kesesuaian 

jawaban yang 

diberikan 

4 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesuksesan 

pendidikan gizi 

Mandiri Tugas baca 3x60 

menit 

Soal Studi 

Kasus, hasil 

Presentasi 

kelompok dan 

diskusi  

 

1. Keaktifan 

Mahasiswa 

dalam diskusi 

2. Kemampuan 

mempresentasi

kan hasil 

3. Ketepatan 

jawaban yang 

diberikan 

4. Kemampuan 

mempresentasik

an hasil 

5. Ketepatan 

jawaban yang 

diberikan 

5% 

Terstruktur  Book Review 

 Analisis Jurnal 

3x50 

menit 

5-7 

Desain pendidikan gizi  Mandiri Tugas baca 9x60 

menit 

Pembuatan 

desain/rancanga 

pendidikan gizi, 

hasil Presentasi 

kelompok dan 

diskusi  

 

1. Kemampua 

mempresentasik

an hasil 

2. Ketepatan 

jawaban yang 

diberikan 

10% 

Terstruktur Book Review 

 

9x50 

menit 



Minggu ke 
Bahan Kajian/Matari 

Pembelajaran 
Tugas Waktu Penilaian Indikator Bobot 

3. Desain yang 

dibuat sesuai 

dengan langkah-

langkas 

seharusnya 

4. Keaktifan 

Mahasiswa 

dalam diskusi 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendidikan gizi efektif 

dalam berbagai kelompok.  

 

Mandiri  Tugas baca 3x60 

menit 

Hasil 

Presentasi 

kelompok dan  

Diskusi 

 

 

1. Keaktifan 

Mahasiswa 

dalam diskusi 

2. Kemampuan 

mempresentasi

kan hasil 

3. Ketepatan 

jawaban yang 

diberikan 

 

 

 

5% 

Terstruktur Book Review 

 

3x50 

menit 

9-10 

Metode pendidikan gizi yang 

efektif 

 

Mandiri Tugas baca 6x60 

menit 

Soal Studi 

Kasus, hasil 

Presentasi 

kelompok dan 

diskusi  

1. Keaktifan 

Mahasiswa 

dalam diskusi 

2. Kemampuan 

mempresentasi

kan hasil 

3. Ketepatan 

jawaban yang 

diberikan 

5% 

Terstruktur Book Review 6x50 

menit 



Minggu ke 
Bahan Kajian/Matari 

Pembelajaran 
Tugas Waktu Penilaian Indikator Bobot 

 

 

11 

Alat peraga dalam 

pendidikan gizi 

Mandiri  Tugas baca 3x60 

menit 

Soal Studi 

Kasus, hasil 

Presentasi 

kelompok dan 

diskusi  

1. Keaktifan 

Mahasiswa 

dalam diskusi 

2. Kemampuan 

mempresentasi

kan hasil 

3. Ketepatan 

jawaban yang 

diberikan 

 

Terstruktur Book Review 3x50 

menit 

12-13 

Metode EMO-DEMO 

sebagai salah satu metode 

pendidikan gizi berdasarkan 

partisipasi 

Terstruktur Tugas baca 6x60 

menit 

1. Proses 

Simulasi 

EMO 

Demo 

2. Hasil 

simulasi 

pendidikan 

gizi pada 

berbagai 

kelompok 

1. Mahasiswa 

mampu 

mensimulasika

n EMO DEMO 

dengan tepat 

2. Kesesuaian 

desain dan 

implementasi 

yang 

dilakukan 

3. Ketepatan 

pemilihan 

metode 

4. Ketepatan 

pemilihan 

media 

5% 

Mandiri Latihan simulasi 6x50 

menit 

14 
Pendidikan gizi sesuai 

dengan rancangan 

Terstruktur Tugas baca 3x50 

menit 

Hasil simulasi 

pendidikan 

4. Kesesuaian 

desain dan 

12% 



Minggu ke 
Bahan Kajian/Matari 

Pembelajaran 
Tugas Waktu Penilaian Indikator Bobot 

pendidikan gizi yang telah 

dibuat 

gizi pada 

berbagai 

kelompok 

implementasi 

yang dilakukan 

5. Ketepatan 

pemilihan 

metode 

6. Ketepatan 

pemilihan 

media 

 

 Mandiri Latihan simulasi 3x50 

menit 

13% 

Penilaian :  

 

 

  Palu,      Juli 2018 

Mengetahui, 

Koordinator Program Studi 

 Dosen Pengampu/Penanggung jawab MK 
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