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Capaian Pembelajaran  Lulusan 

(CPL)    

: A. Sikap 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 

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

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

peradaban berdasarkan Pancasila; 

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

dan bangsa; 

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

orisinal orang lain; 

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

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

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

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

10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 

 

B. Pengetahuan 

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. 

 

C. Keterampilan Umum 

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

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


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

sesuai dengan bidang keahliannya; 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

3. 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, menyusun  

deskripsi  saintifik hasil  kajiannya  dalam  bentuk skripsi  atau  laporan  tugas  akhir, dan  mengunggahnya  

dalam laman perguruan tinggi 

4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan 

mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 

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

berdasarkan hasil analisis informasi dan data; 

6. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi 

terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; 

7. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, 

dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; 

8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin 

kesahihan dan mencegah plagiasi. 

 

D. Keterampilan Khusus 

Mampu mengambil keputusan yang tepat dalam pengelolaan pelayanan gizi dengan menggunakan metode 

antropometri dan konsumsi makanan yang sudah baku serta mampu menginterpretasikan hasil pemeriksaan 

biokimia dan klinis 

Capaian Pembelajaran MK (CPMK) : Memiliki kemampuan, pemahaman, dan bisa menjelaskan tentang struktur dan fungsi normal berbagai sistem di 

dalam tubuh seperti sistem persarafan, penginderaan, pernapasan, sirkulasi, pencernaan, ekresi, lokomotoris, 

hemapoetik, peliput, kelenjar endokrin, mekanisme pengaturan fungsi dari sistem-sistem tersebut. 

Deskripsi MK : Mata kuliah Fisiologi ini akan menganalisis tentang struktur dan fungsi normal berbagai sistem di dalam tubuh 

seperti sistem persarafan, pernapasan, sirkulasi, pencernaan, ekresi, lokomotoris, hemapoetik, peliput, penginderaan, 

kelenjar endokrin, mekanisme pengaturan fungsi dari sistem-sistem tersebut. 

 

  



Minggu 

ke 
Kemampuan yang diharapkan Bahan Kajian 

Metode 

Pembelajaran 
Waktu 

Evaluasi/ 

Penilaian 
Kriteria/ Indikator 

Bobot 

(%) 

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

I Mahasiswa mampu memahami 

kontrak perkuliahan dan 

menjelaskan secara ringkas 

tentang Anatomi dan Fisiologi 

Manusia 

1. Kontrak perkuliahan 

2. Anatomi dan 

fisiologi manusia 

Ceramah, tanya 

jawab, diskusi, 

pemecahan 

masalah, 

presentasi  

100 menit Kriteria 

Penilaian: 

Kehadiran  

1. Memahami kontrak 

perkuliahan 

2. Memahami anatomi 

dan fisiologi 

manusia 

3 

II Mahasiswa mampu menjelaskan 

sistem persarafan 

Sistem Saraf : 

1. Struktur sistem 

persarafan 

2. Fungsi sistem 

persarafan 

Ceramah, tanya 

jawab, diskusi, 

pemecahan 

masalah, 

presentasi 

100 menit Kriteria 

Penilaian: 

Kehadiran 

Sistem Saraf : 

1. Memahami 

struktur sistem 

persarafan 

2. Memahami fungsi 

sistem persarafan 

3 

III Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi bagian-bagian 

neuron dan menjelaskan 

mekanisme kerja neuron dalam 

menghantarkan impuls 

Sistem Saraf : 

1. Jaringan penyusun 

sistem saraf 

2. Mekanisme kerja 

neuron 

Ceramah, tanya 

jawab, diskusi, 

pemecahan 

masalah, 

presentasi 

100 menit  Sistem Saraf : 

1. Memahami 

jaringan penyusun 

sistem saraf 

2. Memahami 

mekanisme kerja 

neuron 

3 

IV Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi bagian-bagian 

sistem saraf pusat dan sistem 

saraf tepi beserta dengan 

peranannya 

Sistem Saraf : 

Sistem saraf pusat dan 

tepi 

Ceramah, tanya 

jawab, diskusi, 

pemecahan 

masalah, 

presentasi 

100 menit Kriteria 

Penilaian: 

Kehadiran 

Sistem Saraf 

Memahami sistem saraf 

pusat dan tepi 

3 

V Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi macam-macam 

kelenjar endokrin dan hormon 

yang dihasilkannya serta 

menjelaskan mekanisme kerja 

hormon dalam pengendalian 

homeostasis 

Sistem endokrin: 

1. Macam-macam 

kelenjar endokrin dan 

hormon-hormon yang 

dihasilkannya 

2. Mekanisme kerja 

hormon dalam 

pengendalian 

homeostasis 

Ceramah, tanya 

jawab, diskusi, 

pemecahan 

masalah, 

presentasi 

100 menit Kriteria 

Penilaian: 

Kehadiran 

Sistem endokrin: 

1. Memahami macam-

macam kelenjar 

endokrin dan 

hormon-hormon 

yang dihasilkannya 

2. Memahami 

mekanisme kerja 

hormon dalam 

3 



Minggu 

ke 
Kemampuan yang diharapkan Bahan Kajian 

Metode 

Pembelajaran 
Waktu 

Evaluasi/ 

Penilaian 
Kriteria/ Indikator 

Bobot 

(%) 

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

pengendalian 

homeostasis 

VI Mahasiswa mampu menjelaskan 

fungsi bagian penyusun kulit dan 

mekanisme peranannya dalam 

proses ekskresi dan homeostasis 

suhu tubuh 

Sistem integumen: 

1. Struktur lapisan kulit 

2. Berbagai reseptor 

pada kulit 

3. Peran kulit dalam 

sistem ekskresi 

4. Peran kulit dalam 

homeostasis suhu 

5. Derivat kulit 

 

Ceramah, tanya 

jawab, diskusi, 

pemecahan 

masalah, 

presentasi 

100 menit Kriteria 

Penilaian: 

Kehadiran 

Sistem integumen: 

1. Memahami Struktur 

lapisan kulit 

2. Memahami berbagai 

reseptor pada kulit 

3. Memahami peran 

kulit dalam sistem 

ekskresi 

4. Memahami peran 

kulit dalam 

homeostasis suhu 

5. Memahami derivat 

kulit 

3 

VII Mahasiswa mampu menjelaskan 

mekanisme kontraksi dan 

relaksasi otot serta koordinasi 

gerak 

Rangka dan otot: 

1. Mekanisme kontraksi 

dan relaksasi otot 

rangka 

2. Koordinasi gerak 

Ceramah, tanya 

jawab, diskusi, 

pemecahan 

masalah, 

presentasi 

100 menit Kriteria 

Penilaian: 

Kehadiran 

Rangka dan otot: 

1. Memahami 

mekanisme kontraksi 

dan relaksasi otot 

rangka 

2. Memahami 

koordinasi gerak 

3 
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IX Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi bagian-bagian 

jantung dan pembuluh darah, 

serta menjelaskan mekanisme 

kerja sistem sirkulasi 

 

Sistem sirkulasi darah: 

1. Struktur anatomi 

jantung dan pembuluh 

darah 

2. Mekanisme kerja 

sistem sirkulasi 

 

Ceramah, tanya 

jawab, diskusi, 

pemecahan 

masalah, 

presentasi 

100 menit Kriteria 

Penilaian: 

Kehadiran 

Sistem sirkulasi darah: 

1. Memahami struktur 

anatomi jantung dan 

pembuluh darah 

2. Memahami 

mekanisme kerja 

sistem sirkulasi 

3 

X Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi organ dan 

Sistem sirkulasi limfatik: 

1. Organ dan pembuluh 

Ceramah, tanya 

jawab, diskusi, 

100 menit Kriteria 

Penilaian: 

Sistem sirkulasi 

limfatik: 

3 



Minggu 

ke 
Kemampuan yang diharapkan Bahan Kajian 

Metode 

Pembelajaran 
Waktu 

Evaluasi/ 

Penilaian 
Kriteria/ Indikator 

Bobot 

(%) 

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

pembuluh limfatik serta 

menjelaskan mekanisme kerja 

sistem limfatik dan imunitas 

 

limfatik 

2. Mekanisme kerja 

sistema limfatik 

3. Imunitas 

pemecahan 

masalah, 

presentasi 

Kehadiran 1. Memahami organ 

dan pembuluh 

limfatik 

2. Memahami 

mekanisme kerja 

sistema limfatik 

3. Memahami imunitas 

XI Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi bagian-bagian 

saluran respirasi serta 

menjelaskan mekanisme kerja 

sistem respirasi 

Sistem respirasi: 

1. Struktur anatomi 

saluran respirasi 

2. Mekanisme kerja 

sistem respirasi 

Ceramah, tanya 

jawab, diskusi, 

pemecahan 

masalah, 

presentasi 

100 menit Kriteria 

Penilaian: 

Kehadiran 

Sistem respirasi: 

1. Memahami struktur 

anatomi saluran 

respirasi 

2. Memahami 

mekanisme kerja 

sistem respirasi 

3 

XII Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi bagian-bagian 

sistem cerna serta menjelaskan 

mekanisme kerja sistem 

pencernaan 

 

Sistem cerna: 

1. Struktur anatomi 

saluran cerna 

2. Organ-organ 

tambahan dalam 

sistem pencernaan 

3. Mekanisme 

pencernaan yang 

terjadi dalam setiap 

bagian saluran cerna 

Ceramah, tanya 

jawab, diskusi, 

pemecahan 

masalah, 

presentasi 

100 menit Kriteria 

Penilaian: 

Kehadiran 

Sistem cerna: 

1. Memahami struktur 

anatomi saluran 

cerna 

2. Memahami organ-

organ tambahan 

dalam sistem 

pencernaan 

3. Memahami 

Mekanisme 

pencernaan yang 

terjadi dalam setiap 

bagian saluran cerna 

3 

XIII Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi bagian struktur 

reproduksi laki-laki dan 

perempuan serta menjelaskan 

peristiwa gametogenesis, 

Sistem reproduksi: 

1. Struktur dasar organ 

reproduksi pada laki-

laki dan perempuan 

2. Gametogenesis 

Ceramah, tanya 

jawab, diskusi, 

pemecahan 

masalah, 

presentasi 

100 menit Kriteria 

Penilaian: 

Kehadiran 

Sistem reproduksi: 

1. Memahami struktur 

dasar organ 

reproduksi pada laki-

laki dan perempuan 

3 



Minggu 

ke 
Kemampuan yang diharapkan Bahan Kajian 

Metode 

Pembelajaran 
Waktu 

Evaluasi/ 

Penilaian 
Kriteria/ Indikator 

Bobot 

(%) 

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

fertilisasi dan implantasi 3. Fertilisasi dan 

implantasi 

2. Memahami 

gametogenesis 

3. Memahami fertilisasi 

dan implantasi 

XIV Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi bagian-bagian 

ginjal dan saluran urin serta 

menjelaskan proses pembentukan 

urin 

 

Sistem perkemihan 

(urologi): 

1. Struktur anatomi 

ginjal dan saluran 

urin 

2. Proses pembentukan 

urin pada nefron 

Ceramah, tanya 

jawab, diskusi, 

pemecahan 

masalah, 

presentasi 

100 menit Kriteria 

Penilaian: 

Kehadiran 

Sistem perkemihan 

(urologi): 

1. Memahami struktur 

anatomi ginjal dan 

saluran urin 

2. Memahami proses 

pembentukan urin 

pada nefron 

3 

XV Mahasiswa mampu menjelaskan 

mekanisme kontrol mikturisi 

 

Sistem perkemihan 

(urologi): 

Mekanisme kontrol 

mituriksi 

Ceramah, tanya 

jawab, diskusi, 

pemecahan 

masalah, 

presentasi 

100 menit Kriteria 

Penilaian: 

Kehadiran 

Sistem perkemihan 

(urologi): 

Memahami mekanisme 

kontrol mituriksi 

3 
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Tugas Mahasiswa 

Minggu ke 
Bahan Kajian/Matari 

Pembelajaran 
Tugas Waktu Penilaian Indikator Bobot 

1 
1. Kontrak perkuliahan 

2. Anatomi dan fisiologi manusia 
Mandiri 

Book review dan menulis 

makalah 

60 

menit 

Partisipasi 

kelas dan 
Non-tes 2 



Minggu ke 
Bahan Kajian/Matari 

Pembelajaran 
Tugas Waktu Penilaian Indikator Bobot 

Terstruktur Analisis jurnal 
60 

menit 

take home 

2 

Sistem Saraf : 

1. Struktur sistem persarafan 

2. Fungsi sistem persarafan 

Mandiri 
Book review dan menulis 

makalah 

60 

menit 
Partisipasi 

kelas dan 

take home 

Non-tes 2 

Terstruktur Analisis jurnal 
60 

menit 

3 

Sistem Saraf : 

1. Jaringan penyusun sistem saraf 

2. Mekanisme kerja neuron 

Mandiri 
Book review dan menulis 

makalah 

60 

menit 
Partisipasi 

kelas dan 

take home 

Non-tes 2 

Terstruktur Analisis jurnal 
60 

menit 

4 

Sistem Saraf : 

Sistem saraf pusat dan tepi 
Mandiri 

Book review dan menulis 

makalah 

60 

menit 
Partisipasi 

kelas dan 

take home 

Non-tes 2 

Terstruktur Analisis jurnal 
60 

menit 

5 

Sistem endokrin: 

1. Macam-macam kelenjar 

endokrin dan hormon-hormon 

yang dihasilkannya 

2. Mekanisme kerja hormon 

dalam pengendalian 

homeostasis 

Mandiri 
Book review dan menulis 

makalah 

60 

menit 

Partisipasi 

kelas dan 

take home 

Non-tes 2 

Terstruktur Analisis jurnal 
60 

menit 

6 

Sistem integumen: 

1. Struktur lapisan kulit 

2. Berbagai reseptor pada kulit 

3. Peran kulit dalam sistem 

ekskresi 

4. Peran kulit dalam homeostasis 

suhu 

5. Derivat kulit 

Mandiri 
Book review dan menulis 

makalah 

60 

menit 

Partisipasi 

kelas dan 

take home 

Non-tes 2 

Terstruktur Analisis jurnal 
60 

menit 

7 

Rangka dan otot: 

1. Mekanisme kontraksi dan 

relaksasi otot rangka 

2. Koordinasi gerak 

Mandiri 
Book review dan menulis 

makalah 

60 

menit 
Partisipasi 

kelas dan 

take home 

Non-tes 2 

Terstruktur Analisis jurnal 
60 

menit 



Minggu ke 
Bahan Kajian/Matari 

Pembelajaran 
Tugas Waktu Penilaian Indikator Bobot 

8 

Sistem sirkulasi darah: 

1. Struktur anatomi jantung dan 

pembuluh darah 

2. Mekanisme kerja sistem 

sirkulasi 

Mandiri 
Book review dan menulis 

makalah 

60 

menit Partisipasi 

kelas dan 

take home 

Non-tes 2 

Terstruktur Analisis jurnal 
60 

menit 

9 

Sistem sirkulasi limfatik: 

1. Organ dan pembuluh limfatik 

2. Mekanisme kerja sistema 

limfatik 

3. Imunitas 

Mandiri 
Book review dan menulis 

makalah 

60 

menit Partisipasi 

kelas dan 

take home 

Non-tes 2 

Terstruktur Analisis jurnal 
60 

menit 

10 

Sistem respirasi: 

1. Struktur anatomi saluran 

respirasi 

2. Mekanisme kerja sistem 

respirasi 

Mandiri 
Book review dan menulis 

makalah 

60 

menit Partisipasi 

kelas dan 

take home 

Non-tes 2 

Terstruktur Analisis jurnal 
60 

menit 

11 

Sistem cerna: 

1. Struktur anatomi saluran cerna 

2. Organ-organ tambahan dalam 

sistem pencernaan 

3. Mekanisme pencernaan yang 

terjadi dalam setiap bagian 

saluran cerna 

Mandiri 
Book review dan menulis 

makalah 

60 

menit 

Partisipasi 

kelas dan 

take home 

Non-tes 2 

Terstruktur Analisis jurnal 
60 

menit 

12 

Sistem reproduksi: 

1. Struktur dasar organ 

reproduksi pada laki-laki dan 

perempuan 

2. Gametogenesis 

3. Fertilisasi dan implantasi 

Mandiri 
Book review dan menulis 

makalah 

60 

menit 
Partisipasi 

kelas dan 

take home 

Non-tes 2 

Terstruktur Analisis jurnal 
60 

menit 

13 

Sistem perkemihan (urologi): 

1. Struktur anatomi ginjal dan 

saluran urin 

2. Proses pembentukan urin pada 

nefron 

Mandiri 
Book review dan menulis 

makalah 

60 

menit Partisipasi 

kelas dan 

take home 

Non-tes 2 

Terstruktur Analisis jurnal 
60 

menit 



Minggu ke 
Bahan Kajian/Matari 

Pembelajaran 
Tugas Waktu Penilaian Indikator Bobot 

14 
Sistem perkemihan (urologi): 

Mekanisme kontrol mituriksi 

Mandiri 
Book review dan menulis 

makalah 

60 

menit 
Partisipasi 

kelas dan 

take home 

Non-tes 2 

Terstruktur Analisis jurnal 
60 

menit 
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