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Capaian Pembelajaran 
(CP) 

CPL-PRODI  yang dibebankan pada MK         

Sikap (S) 
 

1) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (S6) 
2) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (S9) 
3) Menginternalisasi sikap amanah dan santun dalam keseharian ( Ciri Khas Universitas) (S12) 
4) Menginternalisasi nilai-nilai luhur keolahragaan dalam kehidupan sehari-hari (Ciri Khas Prodi) (S14) 

Keterampilan 
Umum (KU) 

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 (KU1) 

2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2) 
3) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, 

berdasarkan hasil analisis informasi dan data (KU5) 
4) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan 

mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (KU8) 
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5) Mampu  meneyelesaikan masalah di bidang pendidikan jasmani dan keolahragaan  dengan  menerapkan nilai-nilai 
luhur keolahragaan (Ciri Khas Prodi) (KU11) 

Keterampilan 
Khusus (KK) 

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

Pengetahuan (P) 1) Mampu menguasai teori dan konsep dari ilmu kesehatan (P8) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)  

CPMK1 Kontrak Kuliah & Konsep Dasar Kesehatan Olahraga 

CPMK 2 Pengantar Olahraga Kesehatan 

CPMK 3 Kelelahan & Over training 

CPMK 4 Olahraga pada Anak 

CPMK 5 Cedera Olahraga pada Anak & Keamanan Olahraga pada Anak 

CPMK 6 Olahraga &  Wanita 

CPMK 7 Olahraga & Kehamilan 

CPMK 8 Stress Lingkungan 

CPMK 9 Tata Gizi Olahraga 

CPMK 10 Puasa & Olahraga Kesehatan 

CPMK 11 Asma & Olahraga 

CPMK 12 Macam-Macam Cedera Olahraga 

CPMK 13 Olahraga Air 

CPMK 14 Lansia & Olahraga Kesehatan 

Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)  

Sub-CPMK 1 Mahasiswa mampu memahami kontrak kuliah & konsep dasar kesehatan olahraga 

Sub-CPMK 2 Mahasiswa mampu menjelaskan olahraga kesehatan 

Sub-CPMK 3 Mahasiswa mampu menjelaskan kelelahan & overtraining 

Sub-CPMK 4 Mahasiswa mampu menjelaskan olahraga pada anak 

Sub-CPMK 5 Mahasiswa mampu menjelaskan cedera olahraga pada anak & keamanan olahraga pada anak 

Sub-CPMK 6 Mahasiswa mampu menjelaskan olahraga & wanita 

Sub-CPMK 7 Mahasiswa mampu menjelaskan olahraga & kehamilan 
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Sub-CPMK 8 Mahasiswa mampu menjelaskan stress lingkungan 

Sub-CPMK 9 Mahasiswa mampu menjelaskan tata gizi olahraga 

Sub-CPMK 10 Mahasiswa mampu menjelaskan puasa & olahraga 

Sub-CPMK 11 Mahasiswa mampu menjelaskan asma & olahraga 

Sub-CPMK 12 Mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam cedera olahraga 

Sub-CPMK 13 Mahasiswa mampu menjelaskan olahraga air 

Sub-CPMK 14 Mahasiswa mampu menjelaskan lansia & olahraga kesehatan 

Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK  

  Sub-
CPMK 

1 

Sub-
CPMK 

2 

Sub-
CPMK 

3 

Sub-
CPMK 

4 

Sub-
CPMK 

5 

Sub-
CPMK 

6 

Sub-
CPMK 

7 

Sub-
CPMK 

8 

Sub-
CPMK 

9 

Sub-
CPMK 

10 

Sub-
CPMK 

11 

Sub-
CPMK 

12 

Sub-
CPMK 

13 

Sub-
CPMK 

14 

CPL 1 (S)               

CPL 2 (KU)               

CPL 3 (KK)               

CPL 4 (P)               
 

Deskripsi Singkat MK Mata kuliah ilmu kesehatan olahraga (sport medicine) membahas semua aspek medis dan olahraga mulai dari aspek-aspek anatomis, fisiologis, 
psikologis, olahraga kesehatan, tata gizi, pencegahan cedera pada olahraga kompetitif, perawatan pada cedera, pemulihan kondisi fisik setelah 
sembuh dan cedera derajat satu / lebih dan P3k pada cedera olahraga, olahraga pada anak, olahraga pada lansia, rehabilitasi, massage 

Bahan Kajian: Materi 
Pembelajaran 

1) Kontrak Kuliah & Konsep Dasar Kesehatan Olahraga : Ketepatan dalam memahami kontrak perkuiahan, pengertian pendidikan  
kesehatan, tujuan pendidikan kesehatan, lingkup kesehatan olahraga 

2) Pengantar Olahraga Kesehatan : Definisi, perbedaan sehat & bugar, ciri olahraga kesehatan, pentingnya olahraga, sasaran olahraga 
kesehatan, pelaksanaan olahraga kesehatan.  

3) Kelelahan & Over training : Definisi, bentuk kelelahan, penyebab kelelahan, kejemuan, overtaining 
4) Olahraga pada Anak : Pertumbuhan, perkembangan, & pematangan, tinjauan fisiologis olahraga pada anak, tinjauan kesehatan olahraga 

pada anak,tinjauan psikologis, pembelajaran motorik. 
5) Cedera Olahraga pada Anak & Keamanan Olahraga pada Anak : Osteochondritis, sindrom malalignment, koalisi tarsal, petunjuk umum 

keamanan olahraga pada anak. 
6) Olahraga &  Wanita : Perbedaan fisik antara pria & wanita, triad atlet wanita, latihan dan menstruasi, dampak kadar oestrogen rendah. 
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7) Olahraga & Kehamilan : Perubahan hormonal & perubahan lain selama hamil, fertilitas & gangguan menstruasi, olahraga & kehamilan, 
kontrasepsi bagi atlet. 

8) Stress Lingkungan : Iklim panas & dingin, hal yang perlu diperhatikan dalam lingkungan panas & dingin. 
9) Tata Gizi Olahraga : Peran nutrisi dalam olahraga, kebutuhan nutrisi dasar untuk latihan, tata gizi seimbang untuk latihan, kebutuhan gizi 

atlet, daya (energi) untuk atlet. 
10) Puasa & Olahraga Kesehatan : Definisi, manfaat puasa, jenis latihan dalam keadaan puasa, waktu latihan yang tepat ketika puasa. 
11) Asma & Olahraga : Patofisiologi, penyebab asma, faktor yang mempengaruhi asma, latihan yang direkomendasikan pada penderita 

asma, penilaian asma. 
12) Macam-Macam Cedera Olahraga : Pingsan karena benturan pada kepala, cedera kepala & leher, cedera kepala & wajah, lacerasi wajah 

& kulit kepala, fraktur wajah, cedera gigi, cedera mata, cedera hidung, cedera telinga 
13) Olahraga Air : Penyakit dekompresi, hipotermia, kecebur, pemeriksaan medis para penyelam, keracunan nitrogen, keracunan oksigen, 

penyelaman tahan nafas, kondisi medis penyelam. 
14) Lansia & Olahraga : Tinjauan fisiologis olahraga pada lansia, tinjauan kesehatan olahraga pada lansia,tinjauan psikologis 

Pustaka Utama :  

Giriwijoyo & Sidik. (2017). Ilmu Kesehatan Olahraga (Cetakan Ketiga). Bandung : PT Remaja Rosdakarya 

Pendukung :  

Jurnal-jurnal nasional maupun internasional terkait dengan ilmu kesehatan olahraga 

Dosen Pengampu 1) Ardiah Juita, S. Pd., M. Pd. 
2) Siti Maesaroh, S. Pd., M. Kes. 

Matakuliah syarat - 

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 kuliah 

1. Ketepatan 
dalam 

- Penilaian 
aspek kognitif 

- Saintific (mengamati, 

menanya, 

 Giriwijoyo & Sidik. 
(2017). Ilmu 

5% 
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& konsep dasar kesehatan 
olahraga 

memahami 
kontrak 
perkuiahan 

2. Ketepatan 
dalam 
memahami 
pengertian 
pendidikan  
kesehatan 

3. Ketepatan 
dalam 
memahami 
tujuan 
pendidikan 
kesehatan 

4. Ketepatan 
dalam 
memahami 
lingkup 
kesehatan 
olahraga 

& afektif 
- RUBRIK 

PENILAIAN 

mengumpulkan 

informasi, menalar, 

mengomuni-

kasikan) 

- Durasi (2x50 menit) 

Kesehatan Olahraga 
(Cetakan Ketiga). 
Bandung : PT Remaja 
Rosdakarya 

2 Mahasiswa mampu 
menjelaskan olahraga 
kesehatan 

1. Ketepatan 
dalam 
memahami  
definisi, 
perbedaan 
sehat & bugar 

2. Ketepatan 
dalam 

- Penilaian 
aspek kognitif 
& afektif 

- RUBRIK 
PENILAIAN 

- Saintific (mengamati, 

menanya, 

mengumpulkan 

informasi, menalar, 

mengomuni-

kasikan) 

- Durasi (2x50 menit) 

 Giriwijoyo & Sidik. 
(2017). Ilmu 
Kesehatan Olahraga 
(Cetakan Ketiga). 
Bandung : PT Remaja 
Rosdakarya 

5% 
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memahami ciri 
olahraga 
kesehatan 

3. Ketepatan 
dalam 
memahami 
pentingnya  
olahraga, 
sasaran 
olahraga 
kesehatan 

4. Ketepatan 
dalam 
memahami 
pelaksanaan 
olahraga 
kesehatan. 

3 Mahasiswa mampu 
menjelaskan kelelahan & 
overtraining 

1. Ketepatan 
dalam 
memahami 
definisi 
kelelahan 

2. Ketepatan 
dalam 
memahami  
bentuk 
kelelahan 

3. Ketepatan 
dalam 

- Penilaian 
aspek kognitif 
& afektif 

- RUBRIK 
PENILAIAN 

- Saintific (mengamati, 

menanya, 

mengumpulkan 

informasi, menalar, 

mengomuni-

kasikan) 

- Durasi (2x50 menit) 

 Giriwijoyo & Sidik. 
(2017). Ilmu 
Kesehatan Olahraga 
(Cetakan Ketiga). 
Bandung : PT Remaja 
Rosdakarya 

5% 
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memahami 
penyebab 
kelelahan 

4. Ketepatan 
dalam 
memahami  
kejemuan 

5. Ketepatan 
dalam 
memahami  
overtaining 

4 Mahasiswa mampu 
menjelaskan olahraga pada 
anak 

1. Ketepatan 
dalam 
memahami 
pertumbuhan, 
perkembangan, 
& pematangan 

2. Ketepatan 
dalam 
memahami   
tinjauan 
fisiologis 
olahraga pada 
anak 

3. Ketepatan 
dalam 
memahami  
tinjauan 
kesehatan 

- Penilaian 
aspek kognitif 
& afektif 

- RUBRIK 
PENILAIAN 

- Saintific (mengamati, 

menanya, 

mengumpulkan 

informasi, menalar, 

mengomuni-

kasikan) 

- Durasi (2x50 menit) 

 Giriwijoyo & Sidik. 
(2017). Ilmu 
Kesehatan Olahraga 
(Cetakan Ketiga). 
Bandung : PT Remaja 
Rosdakarya 

5% 
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olahraga pada 
anak 

4. Ketepatan 
dalam 
memahami  
tinjauan 
psikologis 

5. Ketepatan 
dalam 
memahami   
pembelajaran 
motorik. 

5 Mahasiswa mampu 
menguasai penanganan 
cedera olahraga pada anak 
& keamanan olahraga 
pada anak 

1. Ketepatan 
dalam 
memahami   
oteochondritis 

2. Ketepatan 
dalam 
memahami   
sindrom 
malalignment 

3. Ketepatan 
dalam 
memahami  
koalisi tarsal 

4. Ketepatan 
dalam 
memahami  
petunjuk umum 

- Penilaian 
aspek kognitif 
& afektif 

- RUBRIK 
PENILAIAN 

- Saintific (mengamati, 

menanya, 

mengumpulkan 

informasi, menalar, 

mengomuni-

kasikan) 

- Durasi (2x50 menit) 

 Giriwijoyo & Sidik. 
(2017). Ilmu 
Kesehatan Olahraga 
(Cetakan Ketiga). 
Bandung : PT Remaja 
Rosdakarya 

5% 
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keamanan 
olahraga pada 
anak. 

6 Mahasiswa mampu 
menjelaskan olahraga & 
wanita 

1. Ketepatan 
dalam 
memahami   
perbedaan fisik 
antara pria & 
wanita 

2. Ketepatan 
dalam 
memahami   
triad atlet 
wanita 

3. Ketepatan 
dalam 
memahami  
latihan dan 
menstruasi 

4. Ketepatan 
dalam 
memahami   
dampak kadar 
oestrogen 
rendah. 

- Penilaian 
aspek kognitif 
& afektif 

- RUBRIK 
PENILAIAN 

- Saintific (mengamati, 

menanya, 

mengumpulkan 

informasi, menalar, 

mengomuni-

kasikan) 

- Durasi (2x50 menit) 

 Giriwijoyo & Sidik. 
(2017). Ilmu 
Kesehatan Olahraga 
(Cetakan Ketiga). 
Bandung : PT Remaja 
Rosdakarya 

5% 

7 Mahasiswa mampu 
menjelaskan olahraga & 
kehamilan 

1. Ketepatan 
dalam 
memahami 
perubahan 

- Penilaian 
aspek kognitif 
& afektif 

- RUBRIK 

- Saintific (mengamati, 

menanya, 

mengumpulkan 

informasi, menalar, 

 Giriwijoyo & Sidik. 
(2017). Ilmu 
Kesehatan Olahraga 
(Cetakan Ketiga). 

5% 
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hormonal & 
perubahan lain 
selama hamil 

2. Ketepatan 
dalam 
memahami   
fertilitas & 
gangguan 
menstruasi 

3. Ketepatan 
dalam 
memahami  
olahraga & 
kehamilan 

4. Ketepatan 
dalam 
memahami  
kontrasepsi 
bagi atlet. 

PENILAIAN mengomuni-

kasikan) 

- Durasi (2x50 menit) 

Bandung : PT Remaja 
Rosdakarya 

8 Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester 15% 
9 Mahasiswa mampu 

menjelaskan stress 
lingkungan 

1. Ketepatan 
dalam 
memahami  
Iklim panas & 
dingin 

2. Ketepatan 
dalam 
memahami   
hal yang perlu 

- Penilaian aspek 
kognitif & 
afektif 

- RUBRIK 
PENILAIAN 

- Saintific (mengamati, 

menanya, 

mengumpulkan 

informasi, menalar, 

mengomuni-

kasikan) 

- Durasi (2x50 menit) 

 Giriwijoyo & Sidik. 
(2017). Ilmu 
Kesehatan Olahraga 
(Cetakan Ketiga). 
Bandung : PT Remaja 
Rosdakarya 

5% 
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diperhatikan 
dalam 
lingkungan 
panas & 
dingin. 

 

10 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tata gizi 
olahraga 

1. Ketepatan 
dalam 
memahami  
peran nutrisi 
dalam 
olahraga 

2. Ketepatan 
dalam 
memahami  
kebutuhan 
nutrisi dasar 
untuk latihan 

3. Ketepatan 
dalam 
memahami  
tata gizi 
seimbang 
untuk latihan 

4. Ketepatan 
dalam 
memahami  
kebutuhan gizi 
atlet 

 - Saintific (mengamati, 

menanya, 

mengumpulkan 

informasi, menalar, 

mengomuni-

kasikan) 

- Durasi (2x50 menit) 

 Giriwijoyo & Sidik. 
(2017). Ilmu 
Kesehatan Olahraga 
(Cetakan Ketiga). 
Bandung : PT Remaja 
Rosdakarya 

5% 
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5. Ketepatan 
dalam 
memahami  
daya (energi) 
untuk atlet. 

11 Mahasiswa mampu 
menjelaskan puasa & 
olahraga 

1. Ketepatan 
dalam 
memahami  
definisi 

2. Ketepatan 
dalam 
memahami  
manfaat 
puasa 

3. Ketepatan 
dalam 
memahami  
jenis latihan 
dalam 
keadaan 
puasa 

4. Ketepatan 
dalam 
memahami  
waktu latihan 
yang tepat 
ketika puasa. 

 - Saintific (mengamati, 

menanya, 

mengumpulkan 

informasi, menalar, 

mengomuni-

kasikan) 

- Durasi (2x50 menit) 

 Giriwijoyo & Sidik. 
(2017). Ilmu 
Kesehatan Olahraga 
(Cetakan Ketiga). 
Bandung : PT Remaja 
Rosdakarya 

5% 

12 Mahasiswa mampu 
menjelaskan asma & 

1. Ketepatan 
dalam 

- Penilaian aspek 
kognitif & 

- Saintific (mengamati, 

menanya, 

 Giriwijoyo & Sidik. 
(2017). Ilmu 
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olahraga memahami  
patofisiologi 

2. Ketepatan 
dalam 
memahami  
penyebab 
asma 

3. Ketepatan 
dalam 
memahami  
faktor yang 
mempengaru
hi asma 

4. Ketepatan 
dalam 
memahami  
latihan yang 
direkomendas
ikan pada 
penderita 
asma 

5. Ketepatan 
dalam 
memahami  
penilaian 
asma. 

afektif 
- RUBRIK 

PENILAIAN 

mengumpulkan 

informasi, menalar, 

mengomuni-

kasikan). 

- Durasi (2x50 menit) 

Kesehatan Olahraga 
(Cetakan Ketiga). 
Bandung : PT Remaja 
Rosdakarya 

13 Mahasiswa mampu 
menjelaskan macam-macam 
cedera olahraga 

1. Ketepatan 
dalam 
memahami  

- Penilaian aspek 
kognitif & 
afektif 

- Saintific (mengamati, 

menanya, 

mengumpulkan 

 Giriwijoyo & Sidik. 
(2017). Ilmu 
Kesehatan Olahraga 

5% 
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pingsan 
karena 
benturan 
pada kepala 

2. Ketepatan 
dalam 
memahami   
cedera kepala 
& leher 

3. Ketepatan 
dalam 
memahami  
cedera kepala 
& wajah 

4. Ketepatan 
dalam 
memahami   
lacerasi wajah 
& kulit kepala 

5. Ketepatan 
dalam 
memahami   
fraktur wajah 

6. Ketepatan 
dalam 
memahami  
cedera gigi 

7. Ketepatan 
dalam 

- RUBRIK 
PENILAIAN 

informasi, menalar, 

mengomuni-

kasikan) 

- Durasi (2x50 menit) 

(Cetakan Ketiga). 
Bandung : PT Remaja 
Rosdakarya 



SM-ILMU KESEHATAN OLAHRAGA 2021 
 

memahami   
cedera mata 

8. Ketepatan 
dalam 
memahami  
cedera hidung 

9. Ketepatan 
dalam 
memahami  
cedera telinga 

14 Mahasiswa mampu 
menjelaskan olahraga air 

1. Ketepatan 
dalam 
memahami 
penyakit 
dekompresi 

2. Ketepatan 
dalam 
memahami  
hipotermia 

3. Ketepatan 
dalam 
memahami  
kecebur 

4. Ketepatan 
dalam 
memahami   
pemeriksaan 
medis para 
penyelam 

- Penilaian aspek 
kognitif & 
afektif 

- RUBRIK 
PENILAIAN 

- Saintific (mengamati, 

menanya, 

mengumpulkan 

informasi, menalar, 

mengomuni-

kasikan) 

- Durasi (2x50 menit) 

 Giriwijoyo & Sidik. 
(2017). Ilmu 
Kesehatan Olahraga 
(Cetakan Ketiga). 
Bandung : PT Remaja 
Rosdakarya 

5% 
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5. Ketepatan 
dalam 
memahami  
keracunan 
nitrogen 

6. Ketepatan 
dalam 
memahami  
keracunan 
oksigen 

7. Ketepatan 
dalam 
memahami  
penyelaman 
tahan nafas 

8. Ketepatan 
dalam 
memahami  
kondisi medis 
penyelam. 

15 Mahasiswa mampu 
menjelaskan lansia & 
olahraga kesehatan 

1. Ketepatan 
dalam 
memahami  
tinjauan 
fisiologis 
olahraga pada 
lansia 

2. Ketepatan 
dalam 

- Penilaian aspek 
kognitif & 
afektif 

- RUBRIK 
PENILAIAN 

- Saintific (mengamati, 

menanya, 

mengumpulkan 

informasi, menalar, 

mengomuni-

kasikan) 

- Durasi (2x50 menit) 

 Giriwijoyo & Sidik. 
(2017). Ilmu 
Kesehatan Olahraga 
(Cetakan Ketiga). 
Bandung : PT Remaja 
Rosdakarya 

5% 
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memahami  
tinjauan 
kesehatan 
olahraga pada 
lansia 

3. Ketepatan 
dalam 
memahami  
tinjauan 
psikologis 

16 Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester 15% 
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PENILAIAN PEMBELAJARAN 
RUBRIK PENILAIAN 
 
INSTRUMEN PENILAIAN ASPEK KOGNITIF 

NO BUTIR PERTANYAAN 

1. Jelaskan pengertian pendidikan  kesehatan, tujuan pendidikan kesehatan, lingkup kesehatan olahraga! 

2. Jelaskan definisi, perbedaan sehat & bugar, ciri olahraga kesehatan, pentingnya olahraga, sasaran olahraga kesehatan, pelaksanaan 
olahraga kesehatan 

3. Jelaskan definisi, bentuk kelelahan, penyebab kelelahan, kejemuan, overtaining 

4. Jelaskan pertumbuhan, perkembangan, & pematangan, tinjauan fisiologis olahraga pada anak, tinjauan kesehatan olahraga pada 
anak,tinjauan psikologis, pembelajaran motorik. 

5. Jelaskan yang dimaksud osteochondritis, sindrom malalignment, koalisi tarsal, petunjuk umum keamanan olahraga pada anak. 

6. Jelaskan perbedaan fisik antara pria & wanita, triad atlet wanita, latihan dan menstruasi, dampak kadar oestrogen rendah. 

7. Jelaskan perubahan hormonal & perubahan lain selama hamil, fertilitas & gangguan menstruasi, olahraga & kehamilan, kontrasepsi 
bagi atlet. 

8. Jelaskan iklim panas & dingin, hal yang perlu diperhatikan dalam lingkungan panas & dingin. 

9. Jelaskan peran nutrisi dalam olahraga, kebutuhan nutrisi dasar untuk latihan, tata gizi seimbang untuk latihan, kebutuhan gizi atlet, 
daya (energi) untuk atlet. 

10. Jelaskan definisi, manfaat puasa, jenis latihan dalam keadaan puasa, waktu latihan yang tepat ketika puasa. 

11. Jelaskan patofisiologi, penyebab asma, faktor yang mempengaruhi asma, latihan yang direkomendasikan pada penderita asma, 
penilaian asma. 

12. Jelaskan pingsan karena benturan pada kepala, cedera kepala & leher, cedera kepala & wajah, lacerasi wajah & kulit kepala, fraktur 
wajah, cedera gigi, cedera mata, cedera hidung, cedera telinga 

13. Jelaskan penyakit dekompresi, hipotermia, kecebur, pemeriksaan medis para penyelam, keracunan nitrogen, keracunan oksigen, 
penyelaman tahan nafas, kondisi medis penyelam. 

14. Jelaskan tinjauan fisiologis olahraga pada lansia, tinjauan kesehatan olahraga pada lansia,tinjauan psikologis 
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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      

3 Koordinasi dan kerja sama yang baik antar teman / kelompok     

4 Mahasiswa semangat dalam melakukan diskusi     

5 Menghargai argumentasi dan sudut pandang  teman  / kelompok lain     

 
 
 KETERANGAN : 
 1) Baik Sekali 
 2) Baik 
 3) Kurang baik 
 4) Tidak baik 
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