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Capaian Pembelajaran 
(CP) 

CPL-PRODI  yang dibebankan pada MK 

CPL1 
 

S1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius 
S6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;  

S7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

S8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

S12. Menginternalisasi sikap amanah dan santun dalam keseharian ( Ciri Khas Universitas)  

S.14. Menginternalisasi nilai-nilai luhur keolahragaan dalam kehidupan sehari-hari. (Ciri Khas Prodi)  

CPL2  

KU1= 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; 

KU2= Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

KU11= Mampu  meneyelesaikan masalah di bidang pendidikan jasmani dan keolahragaan  dengan  menerapkan nilai-nilai 

luhur keolahragaan (Ciri Khas Prodi) 

KK1= Memiliki keterampilan (skill) rangka memahami fenomena pendidikan jasmani, kesehatan, olahraga dan rekreasi serta ilmu keolahragaan 
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secara komprehensif 

KK2= Memiliki Keterampilan  paedagogik dan etika profesi kependidikan  dalam  lingkup Pendidikan Jasmani olahraga 

dan kesehatan 

KK9 = Terampil memanfaatkan  perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam ruang lingkup Pendidikan  Jasmani 

Kesehatan dan Rekreasi  

 

CPL 3 P1 = Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran Penjaskesrek yang mendidik serta mampu menerapkannya. 
P5= Mampu menguasai konsep-konsep faal olahraga 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)  

CPMK1 Memahami konsep-konsep  
CPMK2 Terampil dalam mempraktikkan  ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang olahraga 

CPMK 3 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)  

Sub-CPMK1 Menguasai struktur organ dan fungsinya 

Sub-CPMK2 Memperaktikkan kemampuan fungsi maksimal dari setiap organ tubuh  

Sub-CPMK3 Memahami efek dari latihan terhadap fungsi organ tubuh 

Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK  

  Sub-CPMK1 Sub-CPMK2 Sub-CPMK3 Sub-CPMK4 Sub-CPMK5 … 

CPL1       

CPL2       

CPL3       

Dst       
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Deskripsi Singkat MK Mata kuliah ini membahas tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada alat-alat tubuh, baik peruahan yang bersifat sementara 

maupun perubahan yang menetap, akibat melakukan kegiatan fisik/olahraga meliputi : konsep tentang hidup sehat (WHO dan Ilmu 

Faal), hubungan kesehatan, olahraga dan kebugaran jasmani, pembinaan kebugaran jasmani, hubungan ergosistema promer, skunder 

dan tersier, ilmu faal serat penerapannya dalam pembinaan olahraga prestasi, olahdaya, ketahanan dan kelelahan, analisis penampilan, 

olahraga prestasi, latihan kondisi fisik, latihan keterampilan teknik, hubungan kelelahan dan reflek bersyarat, termasuk mekanisme 

latihan pendahuluan dan latihan penutup serta doping dalam olahraga prestasi. Disamping itu dilakukan pratikum tentang cara 

mengukur tekanan darah, hemoglobin, mengukur waktu reaksi, mengukur lemak, cara penggunaan treadmile serta beberapa 

pemeriksaan kesanggupan tubuh.       

Bahan Kajian: Materi 
Pembelajaran 

 Bidang Penjaskesrek 
 Pedagogik 
 ICT/4.0/IoT (Internet of Things) 

 Bahasa asing 

 

Pustaka Utama :  

1. Plowman SA, Smith DL. Exercise Physiology for Health, Fitness and Performance 3rd ed. (2011). Baltimore : Lippincott 

William & Wilkins 

2. Anderson, Paul D. 1996. Human Anatomy and Physiology. AlihBahasayasminAsih. Jakarta:EGC 

3. Cambridge Communication Limited.1998. Human Body and Reproductive System. AlihBahasaYasminAsih. Edisi 2. Jakarta 

:EGC 

4. Effendi,Dr. Prof.Husjim.1983. Fisiologi Kerja dan Olahraga serta peranan tes kerja untuk Diagnosis,Bandung, Alumni 

5. Wilmore JH and Costil DL. 1994. Physiology of Sport and Exercise. USA. Human Kinetics 

6. Santosa G, Ilmu Faal Olahraga, FPOK UPI Bandung, 2005   

7. Karpovich Peter V & Sining, Physiology of Muscular Activity, W.B. Saunders Company Philadelphia, London, Toronto, 1971. 

8. Astrand Perolof & Rodahl Kaare, Textbook of Physiology, McGrawhill Koga, Tokyo, 1970 

9. Brooks George A & Pahey Thomas, Exercise Physiology, John Willey & Sons New York 1984 

10. Penuntun Praktikum Ilmu Faal, FPOK UPI Bandung, 1992 

11. Cooper Kenneth H, Aerobics Program for Total Well Being, Bantam Books, New York, 1982 

12. Guyton Arthur C, Function of the human body, W.B Saunders Co, Philadelphia, London, 1964 
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13. Crouch James E & McClintic.J.Robert, Human Anatomy and Physiology, John Willey & Sons,   

14.  Inc New York, London, Toronto, 1971 

15. Pansky Ben, Dinamic anatomy & Physiology, McMillan Publishing Co, Inc, New York, 1975 
 

Pendukung :  

E- book dan Journal 

Dosen Pengampu Andrew Rinaldi Sinulingga, S.Pd., M.Pd 

Matakuliah syarat Anatomi , Ilmu Faal 

Mg Ke- 
Kemampuan akhir tiap 

tahapan belajar  
(Sub-CPMK) 

Penilaian 

Bantuk Pembelajaran, 
Metode Pembelajaran,  
Penugasan Mahasiswa, 

 [ Estimasi Waktu] 
Materi Pembelajaran 

[ Pustaka ] 

Bobot 
Penilaian 

(%) 
Indikator Kriteria & 

Teknik 
Luring (offline) Daring (online) 

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

1 - Mahasiswa mampu 

memahami kontrak 

perkuliahan  

- Mahasiswa mampu 

memahami struktur 

biologic manusia  
 

Pengantar umum 

materi 

perkuliahan  

Teknik perkuliahan 

termasuk etika 

perkuliahan 

Pengertian ilmu 

faal OR 

Struktur Organisasi 

Biologik 

 

Partisipasi  Daring  Kontrak Perkuliahan 

Materi/Silabus 

Pengertian ilmu faal 

olahraga 

Struktur Organisasi 

Biologik 

Tugas Mahasiswa 

5 

2 Mahasiswa mampu 

memahami,mengingat dan 

Ketepatan dalam 

memahami dan 

  Daring Sistem energi 

aerobik 
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menjelaskan sistem energi  
 

menjelaskan 

tentang sistem 

energi aerobik dan 

anaerobik 

Sistem energi 

anaerobic 

3 Mahasiswa mampu 

memahami,mengingat dan 

menjelaskan tentang 

metabolisme tubuh 

 

Ketepatan dalam 

memahami dan 

menjelaskan 

tentang system 

anabolisme, 

metabolisme dan 

katabolisme 

  Daring Anabolisme 

Metabolisme 

Katabolisme 

 

 

4 Mahasiswa mampu 

memahami,mengi 

ngat dan menjelaskan 

Ergositema dan komponen 

dasar kebugaran jasmani  

 

Ketepatan dalam 

memahami dan 

menjelaskan 

tentang sistem 

ergositema 

  Daring Ergositema primer, 

sekunder, dan tersier 

Komponen  

kebugaran jasmani 

 

5 Mahasiswa mampu 

memahami,mengingat 

dan menjelaskan 

pengaruh latihan 

terhadap sistem 

muskulus 

Ketepatan dalam 

memahami dan 

menjelaskan 

tentang pengaruh 

latihan terhadap 

sistem muscle 

  Daring Struktur otot lurik 

Jenis kontraksi otot 

lurik 

Dampak latihan pada 

otot 

 

6 Mahasiswa mampu 

memahami,mengingat dan 

menjelaskan pengaruh 

latihan terhadap sistem 

cardiovascukular  

Ketepatan dalam 

memahami dan 

menjelaskan 

tentang pengaruh 

latihan terhadap 

  Daring Struktur cardio 

Vascular sebagai 

traspotasi darah 

Istilah dalam 

cardiovascular 
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 sistem 

cardiovascular 
Efek Latihan 

terhadap cardio 

vascular 

 

7 Mahasiswa mampu 

memahami,mengingat dan 

menjelaskan pengaruh 

latihan terhadap sistem 

respiratori.  
 

Ketepatan dalam 

memahami dan 

menjelaskan 

tentang pengaruh 

latihan terhadap 

sistem respirasi 

  Daring Struktur paru 

Paru  sebagai 

traspotasi oksigen 

Istilah dalam 

respirasi 

Efek Latihan 

terhadap respirasi 

 

8 Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester  
9 Mahasiswa mampu 

memahami,mengingat dan 

menjelaskan saraf sebagai 

pengendali gerak  
 

Ketepatan dalam 

memahami dan 

menjelaskan 

sisitem saraf 

sebagai pengen 

dali gerak  

 Luring  saraf simpatik 

saraf para simpatik 

gerak sadar dan 

gerak tidak sadar 

mekanisme gerak 

 

10 Mahasiswa mampu 

memahami,mengingat dan 

menjelaskan analisis 

penampilan olahraga 
 

Ketepatan dalam 

menjelaskan 

analisis 

penampilan 

olahraga 

 Luring  Analisis fungsi organ 

dalam beberapa 

cabang olahraga 

 

11 Mahasiswa mampu 

memahami,mengingat dan 

menjelaskan Latihan 

kondisi fisik 

Fisiologi Pembebanan 

Ketepatan dalam 

memahami dan 

menjelaskan 

tentang Latihan 

kondisi fisik 

 Luring  Latihan kondisi fisik 

Fisiologi 

pembebanan 

Ketahanan dan 

Kelelahan 
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Ketahanan dan Kelelahan 

Latihan Keterampilan 

Teknik 
 

Fisiologi 

Pembebanan 

Ketahanan dan 

Kelelahan 

Latihan 

Keterampilan 

Teknik 
 

Latihan keterampilan 

Teknik 

12 Mahasiswa mampu 

memahami,mengingat dan 

menjelaskan aklimatisasi 

dalam olahraga prestasi  
 

Ketepatan dalam 

memahami, 

mengingat dan 

menjelaskan 

aklimatisasi dalam 

olahraga 

 Luring  Aklimatisasi tubuh 

Hubungan latihan 

terhadap suhu tubuh 

Latihan di datarn 

tinggi 

 

13 Mahasiswa mampu 

memahami,mengingat dan 

menjelaskan homeostatis 

dalam olahraga  
 

Ketepatan dalam 

memahami, 

mengingat dan 

menjelaskan 

homeoststis dalam 

olahraga 

 Luring  Homeostatis 

Ciran dalam latihan 

Efek kekurangan 

cairan 

 

14 Memahami dan 

mempraktekkan 

pengkuran tekanan darah, 

heart rate max, dll 

Ketepatan dalam 

memahami, 

mengingat dan 

menjelaskan dan 

mempraktekkan  

 Luring  Tes tekanan darah 

dan peredaran darah, 

Tes kesanggupan 

system kerja setiap 

organ  

 

 

15 Praktikum tentang 

beberapa tes kesanggupan 

Ketepatan dalam 

memahami, 

 Luring  Tes daya tahan 

aerobik dan anerobik 
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badan Praktikum tentang 

tes daya tahan aerobic dan 

anaerobic 

mengingat dan 

menjelaskan dan 

mempraktekkan tes 

daya tahan 

anaerobik 

Bentuk dan jenis tes 

aerobic dan 

anaerobic 

16 Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester  
 

Catatan :    
1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan 

internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses 
pembelajaran. 

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan 
untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan 
pengetahuan. 

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat 
spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan 
merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran 
mata kuliah tersebut. 

5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang 
mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. 

6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian 
berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten 
dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. 

7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes. 
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik 

Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. 
9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative 

Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara. 
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10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok 
bahasan. 

11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan 
pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%. 

12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri. 
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2 Penilaian Pembelajaran 

2.1 Rubrik Penilaian 

Instrumen Penilaian Aspek Kognitif 

Menjelaskan tentang:  

a.Struktur biologic 

b. Sistem Metabolisme tubuh 

c. Ergositema dan komponen dasar kebugaran 

d. Pengaruh latihan terhadap sistem muskularis, cardiovascukular dan sistem 

respiratori. 

e. Latihan kondisi fisik, Fisiologi Pembebanan , Ketahanan dan Kelelahan, Latihan 

Keterampilan Teknik 

f. Analisis penampilan olahraga 

g. Saraf sebagai pengendali 

h. Aklimatisasi dalam olahraga 

i. Homeostatis dan Doping dalam olahraga prestasi 

j. Praktikum tes kekuatan tekanan darah dan Peredaran darah perifer - 

k. Praktikum tentang beberapa tes kesanggupan badan Praktikum tentang tes 

aerobic VO2max 

Instrumen Penilaian Aspek Afektif 

Petunjuk Pengisian:  

Beri tanda check list (✔) pada kolom yang sesuai dengan perilaku mahasiswa  dalam 

kerja kelompok selama proses perkuliahan berlangsung. 
 

 

No. 

 

Aspek yang Diamati 

Hasil Pengamatan 

1 2 3 4 

1 Mahasiswa disiplin dalam pembelajaran     

2 Mahasiswa bersungguh sungguh dalam mengerjakan 

tugas kelompok 

    

3 Koordinasi dan kerja sama yang baik antar kelompok     

4 Mahasiswa semangat dalam melakukan latihan teknik 

dasar senam lantai 

    

5 Menghargai argumentasi dan sudut pandang  teman  

dalam kelompok lain 
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Instrumen Penilaian Aspek Psikomotor 

Petunjuk Pengisian: 

Isilah kolom kegiatan dengan rentang nilai sesuai dengan persentasi yang  tertera pada 

kolom yang sesuai dengan perilaku mahasiswa dalam  mendemostrasikan karya ilmiah. 

 
 

 
 
 

2.1 Portofolio Penilaian Hasil belajar 

 
Portofolio merupakan instrument/dokumen penilaian hasil belajar yang didasarkan pada 
kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan pencapaian CPL mahasiswa dalam 
satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses 
pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukan 
perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran. 
 
 

 

No 
Nama Mahasiswa 

Kegiatan 
 

Jumlah (100) 

Kebenaran 

Gerak (25) 

Ketepatan 

Gerak 

(35) 

Kerapian 

Gerak 

(40) 
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