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  metabolisme 

 

Kegiatan Belajar, Media, dan Alat Pengajaran 

Tahap Kegiatan Pengajar 
Kegiatan 

Mahasiswa 
Media dan alat 

Pendahuluan 

• Menjelaskan 

materi kuliah  

Memperhatikan 
- 

• Menjelaskan 

manfaat 

mempelajari 

metabolisme 

mikroba 

Memperhatikan 

 

 - 

• Menjelaskan 

kompetensi dalam 

TIU dan TIK 

Memperhatikan 

- 

Penyajian 

• Menjelaskan 

Anabolisme dan 

katabolisme: 

a. menanyakan 

penertian 

mahasiswa tentang 

Anabolisme dan 

katabolisme  

b. menyimpulkan 

pengertian 

Anabolisme dan 

katabolisme 

 

 

 

Melakukan atau 

memberikan 

sumbang saran 

LCD+laptop 

• Menjelaskan 

Enzim: 

a. menanyakan 

pengertian 

 

 

Melakukan atau 

memberikan 

LCD+laptop 



mahasiswa tentang 

pengertian Enzim 

b.menyimpulkan 

pengertian Enzim 

sumbang saran 

• Menjelaskan 

pengertian tentang 

Metode produksi 

energi: 

a. menanyakan 

pengertian 

mahasiswa tentang 

pengertian 

bioteknologi dan 

DNA rekombinan 

b.menyimpulkan 

pengertian bahan 

genetik 

 

 

 

 

Melakukan atau 

memberikan 

sumbang saran 

LCD+laptop 

• Menjelaskan 

pengertian tentang 

Konsep oksidasi 

reduksi 

a. menanyakan 

pengertian 

mahasiswa tentang 

Konsep oksidasi 

reduksi 

b.menyimpulkan 

pengertian Konsep 

oksidasi reduksi 

 

 

 

 

Melakukan atau 

memberikan 

sumbang saran 

LCD+laptop 

• Menjelaskan 

pengertian tentang 

Pembangkitan ATP 

a. menanyakan 

pengertian 

mahasiswa tentang 

Pembangkitan ATP 

b.menyimpulkan 

pengertian 

Pembangkitan ATP 

 

 

 

Melakukan atau 

memberikan 

sumbang saran 

LCD+laptop 

• Menjelaskan 

pengertian tentang 

Jalur dalam 

metabolisme 

a.menanyakan 

pengertian 

mahasiswa tentang 

 

 

 

 

Melakukan atau 

memberikan 

sumbang saran 

LCD+laptop 



pengertian Jalur 

dalam metabolisme 

b.menyimpulkan 

pengertian Jalur 

dalam metabolisme 

Penutupan 

• Menutup 

pertemuan:  

a. mengundang 

komentar dari 

mahasiswa 

b.Memberikan 

penilaian dalam 

bentuk komentar 

pengertian enzim 

c. Menugaskan 

mahasiswa mencari 

artikel tentang 

enzim mikroba 

d.Memberikan 

gambaran umum 

tentang materi 

perkuliahan akan 

datang 

 

 

Memberikan 

komentar tentang  

pengertian enzim 

Memperhatikan 

 

 

 

Mencari artikel 

tentang enzim 

mikroba (tugas) 

 

Memperhatikan 

- 

 


