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Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1) [ST-2] Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika (derivasi dari nilai
amanah,‘adl, khalifah, dan ibadah).

2) [ST-3] Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban
berdasarkan Pancasila (derivasi dari nilai ‘adl, khalifah, istishlah, ibadah, dan wawaasan keindonesiaan).

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1) [KU-3] Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi atau seni 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

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1) [KK-18] Terampil dalam mengajar pendidikan jasmani dan olahraga sesuai dasar keilmuan mendidik (scientific basis of the art

of teaching) dan etika profesi kependidikan dengan dilandasi ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bidang pendidikan
jasmani, olahraga, kesehatan dan rekreasi.

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1) [KP-20] Menguasai struktur keilmuan dan filosofi teori dalam seperangkat disiplin ilmu pembelajaran pendidikan jasmani dan



olahraga
CP-MK
Mahasiswa mampu memahami perkembangan pendidikan jasmani dan mampu menjelaskan dasar-dasar ilmu pendidikan jasmani.

SUB-CPMK
Mahasiswa mampu:
a. Mendiskusikan garis besar materi
b. Mengidentifikasi definisi, sejarah pendidikan olahraga
c. Menganalisis perkembangan pendidikan jasmani
d. Memahami dan menjelaskan dasar filsafat pendidikan jasmani
e. Memahami dan menjelaskan dasar biologik
f. Memahami dan menjelaskan dasar sosiologik
g. Memahami dan menjelaskan dasar psikologik
h. Memahami dan menjelaskan dasar biomekanika

Diskripsi Singkat
MK

Pada mata kuliah ini terdiri dari 2 sks dan membahas tentang dasar-dasar pendidikan jasmani, makna pendidikan jasmani, sejarah
perkembangan jasmani, dasar filsafat pendidikan jasmani, dasar biologik, sosiologik, psikologik, dan biomekanika. Setelah mahasiswa
menyelesaikan Mata kuliah ini diharapkan dapat memahami dasar-dasar ilmu pendidikan jasmani sehingga menjadi pengantar untuk
mempelajari ilmu-ilmu lain didalam bidang Pendidikan Jasmani

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Makna Pendidikan Jasmani
b. Perkembangan pendidikan jasmani
c. Sejarah perkembangan jasmani
d. Dasar filsafat
e. Dasar biologik
f. Dasar sosiologik
g. Dasar psikologik
h. Dasar biomekanika

Pustaka Utama :
[B1] Efendy Firdaus. (2013). Dasar-dasar Pendidikan Jasmani. Diktat Perkuliahan. Padang: FIK UNP.
[B2] Husdarta, H.J.S. (2010). Psikologi Olahraga. Bandung: Alfabeta
[B3]_____________.(2010). Sejarah dan Filsafat Olahraga. Bandung: Alfabeta



[B4] Margono (2006). Sejarah Olahraga. FIK UNY: Yogyakarta
Web:
[W1] https://civitas.uns.ac.id/andriarto/materi-kuliah-dasar-dasar-pendidikan-jasmani/
[W2]
file:///D:/UMKT/MK.%20DASAR%20DASAR%20PENJAS/3.%20MATERI%20SEJARAH%20PENJAS/[andriarto.blog.uns.ac.id]-
Dasar%20SEJARAH%20Penjas.pdf
[W3]
file:///D:/UMKT/MK.%20DASAR%20DASAR%20PENJAS/4.%20MATERI%20DASAR%20FILSAFAT%20PENJAS/[andriarto.blog
.uns.ac.id]-Dasar%20FILSAFAT%20Penjas.pdf
[W4]
file:///D:/UMKT/MK.%20DASAR%20DASAR%20PENJAS/5.%20MATERI%20DASAR%20BIOLOGIK/[andriarto.blog.uns.ac.id]-
Dasar%20BIOLOGIK%20Penjas.pdf
[W5]
file:///D:/UMKT/MK.%20DASAR%20DASAR%20PENJAS/6.%20MATERI%20DASAR%20SOSIOLOGIK%20PENJAS/[andriarto.b
log.uns.ac.id]-Dasar%20SOSIOLOGIK%20Penjas.pdf
[W6]
file:///D:/UMKT/MK.%20DASAR%20DASAR%20PENJAS/7.%20MATERI%20DASAR%20PSIKOLOGIK/[andriarto.blog.uns.ac.id]
-Dasar%20PSIKOLOGIK%20Penjas.pdf
[W7]
file:///D:/UMKT/MK.%20DASAR%20DASAR%20PENJAS/8.%20MATERI%20DASAR%20BIOMEKANIKA/[andriarto.blog.uns.ac.
id]-Dasar%20BIOMEKANIKA%20Penjas.pdf

Pendukung :
-

Media Pembelajaran Preangkat lunak : Perangkatkeras :
Audio/Video Teks

Soal-Tugas
Team Teaching Julianur, S.Pd, M.Pd
Penilaian Skor Akhir = 20% kehadiran + 25% Tugas terstruktur + 20% UTS + 35% UAS

Matakuliah syarat -

https://civitas.uns.ac.id/andriarto/materi-kuliah-dasar-dasar-pendidikan-jasmani/
../../MK. DASAR DASAR PENJAS/3. MATERI SEJARAH PENJAS/%5bandriarto.blog.uns.ac.id%5d-Dasar SEJARAH Penjas.pdf
../../MK. DASAR DASAR PENJAS/3. MATERI SEJARAH PENJAS/%5bandriarto.blog.uns.ac.id%5d-Dasar SEJARAH Penjas.pdf
../../MK. DASAR DASAR PENJAS/4. MATERI DASAR FILSAFAT PENJAS/%5bandriarto.blog.uns.ac.id%5d-Dasar FILSAFAT Penjas.pdf
../../MK. DASAR DASAR PENJAS/4. MATERI DASAR FILSAFAT PENJAS/%5bandriarto.blog.uns.ac.id%5d-Dasar FILSAFAT Penjas.pdf
../../MK. DASAR DASAR PENJAS/5. MATERI DASAR BIOLOGIK/%5bandriarto.blog.uns.ac.id%5d-Dasar BIOLOGIK Penjas.pdf
../../MK. DASAR DASAR PENJAS/5. MATERI DASAR BIOLOGIK/%5bandriarto.blog.uns.ac.id%5d-Dasar BIOLOGIK Penjas.pdf
../../MK. DASAR DASAR PENJAS/6. MATERI DASAR SOSIOLOGIK PENJAS/%5bandriarto.blog.uns.ac.id%5d-Dasar SOSIOLOGIK Penjas.pdf
../../MK. DASAR DASAR PENJAS/6. MATERI DASAR SOSIOLOGIK PENJAS/%5bandriarto.blog.uns.ac.id%5d-Dasar SOSIOLOGIK Penjas.pdf
../../MK. DASAR DASAR PENJAS/7. MATERI DASAR PSIKOLOGIK/%5bandriarto.blog.uns.ac.id%5d-Dasar PSIKOLOGIK Penjas.pdf
../../MK. DASAR DASAR PENJAS/7. MATERI DASAR PSIKOLOGIK/%5bandriarto.blog.uns.ac.id%5d-Dasar PSIKOLOGIK Penjas.pdf
../../MK. DASAR DASAR PENJAS/8. MATERI DASAR BIOMEKANIKA/%5bandriarto.blog.uns.ac.id%5d-Dasar BIOMEKANIKA Penjas.pdf
../../MK. DASAR DASAR PENJAS/8. MATERI DASAR BIOMEKANIKA/%5bandriarto.blog.uns.ac.id%5d-Dasar BIOMEKANIKA Penjas.pdf


Mg Ke-

(1)

Sub-CP-MK

(2)

Indikator

(3)

Kriteria &
Bentuk Penilaian

(4)

Metode
Pembelajaran

[ Estimasi Waktu]
(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot
Penilaian

(%)
(7)

1 Memiliki motivasi dan
gambaran yang jelas
mengenai dasar-dasar
pendidikan jasmani
(makna pendidikan
jasmani)

Ingin dan mau
mengikuti
perkuliahan

Menemukan solusi
yang belum bisa
dipahami dalam
pembelajaran dasar
dasar penjas ( makna
pendidikan jasmani)

- Pembelajaran
Kooperatif, ceramah,
tanya jawab

(100 menit)

Penyampaian silabus, kontrak perkuliahan dan
buku referensi serta penyampaian garis besar
mengenai materi dasar-dasar penjas.

(Buku: [B1], [B2], [B3], [B4], Web: [W1] )

Kehadiran :
1,43%

2 Paham dan dapat
menjelaskan
perkembangan pendidikan
jasmani

Mengetahui dan
mempelajari
perkembangan
pendidikan jasmani

Diskusi kelompok
kecil dan
memaparkan
gagasan
berdasarkan hasil
diskusi dalam
bentuk narasi
singkat.

Tugas Mandiri:
mempelajari
perkembangan
pendidikan jasmani

Pembelajaran
Kooperatif, ceramah,
diskusi kelompok, tugas
mandiri.

(100 menit)

Perkembangan pendidikan jasmani, perbedaan
pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga

(Buku: [B1], [B3]; Web: [W2] )

Kehadiran :
1,43%

Tugas
terstruktur :
8,33%

3, 4 Mengerti dan paham
sejarah pendidikan
jasmani, pendapat para
ahli

Mengetahui dan
mempelajari sejarah
pendidikan jasmani

Mengidentifikasi
perkembangan
sejarah pendidikan

Diskusi kelompok
kecil dan
memaparkan
gagasan
berdasarkan hasil
diskusi dalam
bentuk narasi

Pembelajaran
kooperatif,
Presentasi kelompok,
Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 menit)

Sejarah Pendidikan Jasmani Pada Zaman
Mesir Kuno dan Yunani Kuno, sejarah
pendidikan jasmani di Indonesia.

( Buku: [B1], [B2], [B3] ; Web: [W2] )

Kehadiran :
2,86%

Tugas
terstruktur :
8,33%



jasmani dan
pendapat para ahli

singkat.

Tugas Mandiri:
mempelajari sejarah
pendidikan jasmani
dan pendapat para
ahli

5, 6 Memahami dan dapat
menjelaskan pentingnya
filsafat, arti filsafat, fungsi
filsafat, filsafat dalam
pendidikan jasmani

Mengidentifikasikan
dan mempelajari
dasar filsafat
pendidikan jasmani

Diskusi kelompok
kecil dan
memaparkan
gagasan
berdasarkan hasil
diskusi dalam
bentuk narasi
singkat.

Pembelajaran
kooperatif,
Presentasi kelompok,
Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 menit)

Arti filsafat, cabang filsafat, fungsi filsafat

(Buku: [B1], [B2], ; Web: [W3])

Kehadiran :
2,86%

7, 9 Dapat menjelaskan sistem
biologik pada manusia,
memahami tingkat
pertumbuhan jasmani,
gerak dan perkembangan.

Mempelajari sistem
biologik pada
manusia,
mengidentifikasi
proses pertumbuhan
jasmani, gerak dan
perkembangan

Menyebutkan dan
menjelaskan sistem
dasar biologik.

Tugas Mandiri:
mempelajari topik
sistem dasar
biologik manusia

Pembelajaran
kooperatif, diskusi
kelompok,
Latihan.

(100 menit)

10 sistem pendukung gerak manusia,
perkembangan dan pertumbuhan gerak
manusia.

(Buku: [B1] ; Web: [W4])

Kehadiran :
2,86%

Tugas
terstruktur :
8,33%

8 Evaluasi Tengah Semester Tagihan :
Jawaban UTS
bobot: 20%

10, 11 Memahami dan dapat
menjelaskan pengertian
dan fungsi memepelajari
sosiologik, kebutuhan
manusia dalam perspektif
sosiologik.
Mengetahui pendapat para
ahli mengenai dasar
sosiologik pendidikan

Mempelajari dasar
dasar sosiologik
penjas,

Mengidentifikasikan
fungsi mempelajari
sosiologik dan
kebutuhan manusia
dalam perspektif

Diskusi kelompok,
presentasi
kelompok dan
memaparkan
gagasan
berdasarkan hasil
diskusi dalam
bentuk narasi
singkat.

Pembelajaran
kooperatif, diskusi
kelompok, presentasi
kelompok, Latihan.

(100 menit)

Arti sosiologik, karakteristik manusia dalam
sosiologik, kelompok-kelompok sosial.

(Buku: [B1], [B2] ; Web: [W5])

Kehadiran :
2,86%



jasmani sosiologik,

Mengidentifikasikan
pendapat para ahli
mengenai dasar
sosiologik penjas

12, 13 Memahami dan dapat
menjelaskan pengertian
psikologik penjas,

Dapat memahami dan
menjelaskan oerientasi
psikologi penjas

Mengidentifikasi
pengertian psikologi
penjas,

Mempelajari konsep
dasar dan ruang
lingkup psikologi
penjas, batasan
psikologi penjas,
pendekatan psikologi
penjas,

Diskusi kelompok,
presentasi
kelompok dan
memaparkan
gagasan
berdasarkan hasil
diskusi dalam
bentuk narasi
singkat, latihan

Pembelajaran
kooperatif, diskusi
kelompok, Latihan.

(100 menit)

Arti psikologik, penerapan psikologi terhadap
psikologi olahraga penjas, teori belajar
koneksionis dan kognitif.

(Buku: [B1], [B2] ; Web: [W6])

Kehadiran :
2,86%

14, 15 Memahami dan dapat
menjelaskan pengertian
biomekanik penjas, tujuan
biomekanik, fungsi
biomekanik, asas dan
prinsip biomekanik

Mengidentifikasi
pengertian
biomekanik penjas,

Mempelajari tujuan
biomekanik, fungsi
biomekanik, asas
dan prinsip
biomekanik

Diskusi kelompok,
dan memaparkan
gagasan
berdasarkan hasil
diskusi dalam
bentuk narasi
singkat.

Pembelajaran
kooperatif, diskusi
kelompok, Latihan

(100 menit)

Pengertian biomekan ika, tujuan biomekanika
terhadap guru penjas, fungsi biomekanika
terhadap guru penjas, hukum newton sebagai
pendukung gerak.

(Buku: [B1] ; Web: [W7])

Kehadiran :
2,86%

16 Evaluasi Akhir Semester Tagihan :
Jawaban UAS
bobot: 35%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
FAKULTAS KEGURUAN DAN PENDIDIKAN

JURUSAN / PRODI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTE R Tgl Penyusunan
Anatomi Manusia POR1102 3 1 September 2017
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Andri Tria Raharja., S.Pd., M.Pd.) Andri Tria Raharja., M.Pd (Januar Abdilah Santoso., M.Or.)

Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1) [ST-1] Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan
Pancasila.

2) [ST-4] Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
3) [ST-10] Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1) [KU-1] Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangaan atau implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1) [KK-18] Terampil dalam mengajar pendidikan jasmani dan olahraga sesuai dasar keilmuan mendidik (scientific basis of the art of
teaching) dan etika profesi kependidikan dengan dilandasi ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bidang pendidikan jasmani,
olahraga, kesehatan dan rekreasi.



d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1) [PP-15] Mampu menganalisis kurikulum, konsep, teori dan filosofi dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan dan

rekreasi serta memiliki kemampuan manajerial dalam bidang olahraga
2) [PP-20] Menguasai struktur keilmuan dan filosofi teori dalam seperangkat disiplin ilmu pembelajaran pendidikan jasmani dan

olahraga

CP-MK
Mahasiswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh manusia sebagai dasar untuk menganalisis gerak pada cabang olahraga

SUB CP-MK
a. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan manfaat anatomi manusia serta posisi anatomi manusia.
b. Mahasiswa mampu menyebutkan susunan sistem rangka manusia yang terbagi pada bagian kepala, kaki, tangan, dan badan.
c. Mahasiswa mampu menggambarkan sistem rangka manusia.
d. Mahasiswa mampu menganalisis cidera dan penanganan pada cabang olahraga dengan sistem rangka manusia.
e. Mahasiswa mampu menganalisis gerakan pada cabang olahraga dengan sistem rangka manusia.
f. Mahasiswa mampu menjelaskan sistem otot manusia (definisi dan mekanisme).
g. Mahasiswa mampu menggambarkan jenis-jenis otot manusia.
h. Mahasiswa mampu menyebutkan sususnan sistem otot manusia.
i. Mahasiswa mampu mengidentifikasi cidera dan penanganan pada cabang olahraga dengan sistem otot manusia.
j. Mahasiswa mampu menganalisis gerakan pada cabang olahraga dengan sistem otot manusia.
k. Mahasiswa mampu menjelaskan sistem pernafasan manusia (definisi, manfaat dan mekanisme).
l. Mahasiswa mampu menggambarkan sistem pernafasan inspirasi dan ekspirasi.

Diskripsi Singkat
MK

Anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia. Maksudnya anatomi adalah mempelajari sruktur tubuh manusia dengan cara
menguraikan tubuh menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sampai ke bagian terkecil. Anatomi yang akan dipelajari untuk memperdalam atau
memahami ilmu gerak adalah anatomi macroscopia yang tergolong dalam anatomi sistematika yang meliputi sistem skeletal system, muscle
system, dan respiration system. Strategi penyajian mata kuliah ini meliputi ekspositori, presentasi, diskusi, latihan, dan tugas-tugas. Penilaian
akhir keberhasilan belajar mahasiswa pada matakuliah ini menggunakan pendekatan acuan patokan (PAP) dengan unsur penilaian meliputi
unsur-unsur kehadiran, tugas-tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Anatomi Manusia



b. Sistem Anatomi
c. Posisi Anatomi
d. Sistem Rangka Manusia (Skeletal System)
e. Sistem Otot Manusia (Muscle System)
f. Sistem Pernafasan Manusai (Respiration System)

Pustaka Utama :
[B1] Balaban, N. E & Bobick, J.E. (2008). The handy anatomy answer book. United States of America: Visible Ink Press.
[B2] Fondy, T. (2012). Merawat dan mereposisi cidera tubuh. Tangerang: Pustaka Tumbur.
[B3] Marieb, E. N., Wilhelm, P. B., & Mallat, J. (2017). Human anatomy. United States: Pearson Education.
[B4] Setiadi. (2007). Anatomi dan fisiologi manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Web:
[W1] https://www.youtube.com/watch?v=mH9-PVZ8gPE&t=63s (Anatomi Manusia)
[W2] https://www.youtube.com/watch?v=IO8xz2AE9zU (Sistem Kerangka Manusia)
[W3] https://www.youtube.com/watch?v=LLuOEkGunAI (Cidera pada Kerangka Manusia)
[W4] https://www.youtube.com/watch?v=Kx3h1QRyjyM (Sistem Otot)
[W5] https://www.youtube.com/watch?v=puZ-iYumdWo&t=289s (Sistem Pernafasan Manusia)
[W6] https://www.youtube.com/watch?v=lefg7nh3Hmk (Dampak Merokok)
Pendukung :
-

Media Pembelajaran Preangkat lunak : Perangkat keras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/Online Media

Teks
Handout
Soal-Tugas
Kerangka Tengkorak Manusia
Gambar dan Poster

Team Teaching (1) Andri Tria Raharja., S.Pd., M.Pd.
(2) Galih Priyambada., S.Pd., M.Pd.
(3) Januar Abdilah Santoso., S.Pd., M.Or.

Penilaian Skor Akhir = 10% Kehadiran + Tugas 10% +25% Praktikum + 20% UTS + 35% UAS

https://www.youtube.com/watch?v=mH9-PVZ8gPE&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=IO8xz2AE9zU
https://www.youtube.com/watch?v=LLuOEkGunAI
https://www.youtube.com/watch?v=Kx3h1QRyjyM
https://www.youtube.com/watch?v=puZ-iYumdWo&t=289s
https://www.youtube.com/watch?v=lefg7nh3Hmk


Mata kuliah syarat -
Mg
Ke-

(1)

Sub-CP-MK

(2)

Indikator

(3)

Kriteria & Bentuk Penilaian
(4)

Metode Pembelajaran
[ Estimasi Waktu]

(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian
(%)
(7)

1-2 Mahasiswa mampu
menjelaskan
pengertian dan
manfaat anatomi
manusia serta posisi
anatomi manusia.

1. Menjelaskan aturan
dan sistem
pembelajaran.

2. Memahami definisi
anatomi manusia
dan olahraga.

3. Memahami manfaat
anatomi manusia.

4. Menentukan posisi
anatomi manusia.

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Tugas Kelompok:
Mengidentifikasi posisi dan
struktur anatomi manusia.

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan
kooperatif.Metode
ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.

(3 x 50 = 150 menit)

Kontrak perkuliahan:
menjelaskan RPS.
Pengantar untuk
anatomi dan subdisplin
anatomi. Mengapa
anatomi penting?.
Dimana pemanfaatan
anatomi. Pengertian
anatomi, subdisiplin
anatomi, posisi dalam
anatomi manusia.

Buku: [B1], [B2],

[B3], [B4]

Web: [W1]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Tugas = 1,2%

3-4 1. Mahasiswa
mampu
menyebutkan
susunan sistem
rangka manusia
yang terbagi pada
bagian kepala,
kaki, tangan, dan
badan.

1. Membedakan
bagian-bagian
sistem rangka
manusia.

2. Menunjukkan
susunan sistem
rangka manusia

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomor

Tugas Kelompok:
Menggambarkan sistem rangka
manusia

Pembelajaran active
learning dengan strategi
ekspositori, inkuiri, dan
kooperatif.Metode
ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.

(3 x 50 = 150 menit)

Organ-organ rangka
manusia pada bagian
kepala, tangan, kaki,
dan badan.

Buku: [B1], [B3], [B4]
Web: [W2], [W3]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Tugas = 1,2%



2. Mahasiswa
mampu
menggambarkan
sistem rangka
manusia.

5-6 1. Mahasiswa
mampu
menganalisis
cidera dan
penanganan pada
cabang olahraga
dengan sistem
rangka manusia.

2. Mahasiswa
mampu
menganalisis
gerakan pada
cabang olahraga
dengan sistem
rangka manusia.

1. Mengidentifikasi
cidera pada cabang
olahraga dengan
sistem rangka
manusia.

2. Menentukan
penanganan cidera
pada cabang
olahraga dengan
sistem rangka
manusia.

3. Mengelompokkan
gerakan pada cabang
olahraga dengan
sistem rangka
manusia.

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Tugas Kelompok:
Menganalisis gerakan pada
cabang olahraga dengan sistem
rangka manusia.

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan
kooperatif.Metode
ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.

(3 x 50 = 150 menit)

Hasil analisis cidera
dan penanganan pada
cabang olahraga
dengan sistem rangka
manusia. Gerakan
pada cabang olahraga
dengan sistem rangka
manusia.

Buku: [B1], [B3], [B4]
Web: [W2], [W3]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Tugas = 1,2%

7 Mahasiswa mampu
menjelaskan sistem
otot manusia (definisi
dan mekanisme).

1. Mendesripsikan
sistem otot
manusia.

2. Menentukan
mekanisme sistem
otot manusia.

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search, dan
kooperatif.Metode
ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.

Sistem otot manusia
(definisi dan
mekanisme).

Buku: [B1], [B2],
[B3], [B4]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
1,43%



(3 x 50 = 150 menit) Web: [W4]
8 EVALUASI TENGAH SEMESTER Tagihan :

Jawaban UTS
Bobot = 20%

9-10 1. Mampu
menggambarkan
jenis-jenis otot
manusia.

2. Mampu
menyebutkan
susunan sistem otot
manusia.

1. Memahami jenis-
jenis otot manusia.

2. Memahami susunan
sistem otot
manusia.

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran
active learning
dengan strategi
information
search, dan gallery
of learning.
Metode ceramah,
diskusi, dan tanya
jawab.

(3 x 50 = 150
menit)

Jenis-jenis otot manusia, susunan organ
sistem otot manusia.

Buku: [B1], [B2], [B3], [B4]
Web: [W4]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Tugas = 1,2%

11 Mampu
mengidentifikasi
cidera dan
penanganan pada
cabang olahraga
dengan sistem otot
manusia.

1. Mengidentifikasi
cidera pada cabang
olahraga dengan
sistem otot manusia.

2. Menentukan
penanganan cidera
pada cabang
olahraga dengan
sistem otot manusia.

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Tugas Kelompok:
Mengidentifikasi
cidera dan
penanganan pada
cabang olahraga
dengan sistem otot

Pembelajaran
active learning
dengan strategi
information
search.Metode
ceramah, diskusi,
dan tanya jawab.

(3 x 50 = 150
menit)

Cidera dan penanganan pada cabang
olahraga dengan sistem otot manusia.

Buku: [B1], [B2], [B3], [B4]
Web: [W4]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
1,43%

2. Tugas = 1,2%



manusia
12-13 Mampu menganalisis

gerakan pada cabang
olahraga dengan
sistem otot manusia.

Memahami gerakan
pada cabang olahraga
dengan sistem otot
manusia.

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Tugas Kelompok:
Mengamati gerakan
pada cabang
olahraga dengan
sistem otot
manusia.

Pembelajaran
active learning
dengan strategi
ekspositori, dan
kooperatif.Metode
ceramah, diskusi,
dan tanya jawab.

(3 x 50 = 150
menit)

Hasil analisis gerakan pada cabang
olahraga dengan sistem rangka manusia.

Buku: [B1], [B2], [B3], [B4]
Web: [W4]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Tugas = 1,2%

14 Mampu menjelaskan
sistem pernafasan
manusia (definisi,
manfaat dan
mekanisme).

1. Mendeskripsikan
sistem pernafasan
manusia.

2. Menggambarkan
mekanisme sistem
pernafasan
manusia.

3. Memahami manfaat
sistem pernafasan
manusia.

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Tugas Mandiri:
Merangkum hasil
diskusi tentang
sistem pernafasan

Pembelajaran
active learning
dengan strategi
information
search, ekspositori,
inkuiri, dan
kooperatif.Metode
ceramah, diskusi,
dan tanya jawab.

(3 x 50 = 150
menit)

Sistem pernafasan manusia (definisi,
manfaat dan mekanisme)

Buku: [B1], [B2], [B3], [B4]
Web: [W5], [W6]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
1,43%

2. Tugas = 1,2%

15 Mampu membuat Memahami Partisipasi dan Pembelajaran Mekanisme sistem pernafasan inspirasi 1. Partisipasi dan



mekanisme sistem
pernafasan inspirasi
dan ekspirasi.

mekanisme sistem
pernafasan inspirasi
dan ekspirasi.

aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Tugas Kelompok:
Menggambar
sistem pernafasan
inspirasi dan
ekspirasi

active learning
dengan strategi
gallery of learning.
Metode ceramah,
diskusi, dan tanya
jawab.

(3 x 50 = 150
menit)

dan ekspirasi.

Buku:[B1], [B2], [B3], [B4];
Web:[W5],[W6]

Kehadiran
Kuliah =
1,43%

2. Tugas = 1,2%

16 EVALUASI AKHIR SEMESTER Tagihan :
Jawaban UAS
Bobot = 35%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PRODI TEKNIK INFORMATIKA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
Aplikasi Komputer UNI1107 Mata Kuliah Dasar Umum 2 1 Januari 2018
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Asslia Johar Latipah, S.Kom., M.Cs) (Asslia Johar Latipah, S.Kom., M.Cs) (Januar Abdilah S., M.Or.)
Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Teknik Informatika yang Terkait mata kuliah:

A. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)
[ST-8] Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
[ST-9] Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri

B. CP-KU (Capaian Pembelajaran 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.

[KU-2] Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
[KU-7] Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap

penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya
[KU-8] Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan

mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.



[KU-9] Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin
kesahihan dan mencegah plagiasi.

[KU-10] Berpikir kritis, mengidentifikasi akar masalah dan pemecahannya secara komprehensif, serta mengambil
keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data.

[KU-12] Memiliki kemampuan (pengelolahan) manajerial tim dan kerja sama (team work) manajemen diri, mampu
berkomunikasi dengan baik lisan maupun tertulis dengan baik dan mampu melakukan presentasi

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
[KK-5] menerapkan integritas profesional dan nilai-nilai etika profesi

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
[KP-1] Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Informatika secara umum dan konsep teoritis bagian khusus
dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural

CP-MK

Mahasiswa mampu mengoperasikan perangkat lunak khususnya perangkat lunak aplikasi perkantoran berbasis desktop dan
daring serta mampu mengunakan sosial medial yang beretika

Diskripsi Singkat
MK

Secara garis besar dengan mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan
perangkat lunak aplikasi perkantoran dan aplikasi penunjang pembelajaran berbasis desktop seperti Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, Microsoft Office power point, dan aplikasi berbasis daring (online) seperti google docs, google slides,
google sheets, google classrooms, google calendar dan google forms serta mampu menggunakan media sosial secara bijak dan
bertanggung jawab. Strategi penyajian mata kuliah ini meliputi presentasi, diskusi, latihan, dan tugas-tugas. Penilaian akhir
keberhasilan belajar mahasiswa pada matakuliah ini menggunakan pendekatan acuan patokan (PAP) dengan unsur penilaian
meliputi unsur-unsur kehadiran, tugas-tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

1. Konsep Aplikasi dalam Komputer
2. Microsoft Office Word
3. Microsoft Office Excel
4. Microsoft Office power point
5. Gmail
6. Google docs



7. Google slides
8. Google sheets
9. Google classrooms
10. Google calendar
11. Google forms
12. Google Drive
13. Cloud
14. Etika bersosial media

Pustaka Utama :
[B1] Madcoms, 2016, Kupas Tuntas Microsoft Word 2016, ANDI,Yogyakarta
[B2] Sarwandi & Cyber Creative, Jago Microsoft Word 2016, Elex Media Komputindo, Jakarta
[B3] Madcoms, 2016, Microsoft Excel 2016 Untuk Pemula, ANDI,Yogyakarta
[B4] Madcoms, 2016, Kupas Tuntas: Microsoft Excel 2016, ANDI,Yogyakarta
[B5] Madcoms, 2011, Microsoft Power Point 2010 untuk Pemula, ANDI,Yogyakarta
[B6] Wahana Komputer,2010, Google DOCS,Olah Dokumen dimana saja, ANDI, Yogyakarta
[B7] Madcoms, 2009, Mahir dalam 7 hari : berinternet dengan google, ANDI, Yogyakarta
[B8] Madcoms, 2010, Ber-Internet dengan Google untuk Pemula, ANDI, Yogyakarta

Web:
[W1] https://support.office.com/en-us/article/word-video-training-7bcd85e6-2c3d-4c3c-a2a5-5ed8847eae73
[W2] https://support.office.com/en-us/article/excel-video-training-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb
[W3] https://support.office.com/en-us/article/powerpoint-video-training-40e8c930-cb0b-40d8-82c4-bd53d3398787
[W4] https://gsuite.google.com/learning-center/products/drive/
[W5] https://gsuite.google.com/training/
[W6] https://ppid.kominfo.go.id/form-permintaan-ip/video/etika-penggunaan-media-sosial/
[W7] https://ppid.kominfo.go.id/jenis-informasi/inf-setiap-saat/data-pribadi-sistem-elektronik/

Pendukung :
-

Media
Pembelajaran

Preangkat lunak : Perangkat keras :
Audio/Video
Web/OnlineMedia

Komputer
Soal-Tugas

https://support.office.com/en-us/article/powerpoint-video-training-40e8c930-cb0b-40d8-82c4-bd53d3398787
https://gsuite.google.com/learning-center/products/drive/
https://gsuite.google.com/training/
https://ppid.kominfo.go.id/form-permintaan-ip/video/etika-penggunaan-media-sosial/


Aplikasi Office 2016 dan Google Suites Jaringan Komputer

Team Teaching Asslia Johar Latipah, S.Kom., M.Cs
Dwi Murdaningsih Pangestuty, S.T., M.Cs
Rofilde Hasudungan, S.Kom., M.Sc
Rudiman, S.Kom., M.Sc

Penilaian Skor akhir = 15% kehadiran + 35% Tugas terstruktur + 20% UTS + 30% UAS
Matakuliahsyarat -
Mg
Ke-

(1)

Sub-CP-MK

(2)

Indikator

(3)

Kriteria & Bentuk
Penilaian

(4)

Metode
Pembelajaran
[ Estimasi
Waktu]
(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian (%)
(7)

1 Mahasiswa mampu
memahami dan
mengetahui konsep
dasar perkuliahan

● Mampu
menyebutkan
perbedaan
aplikasi
komputer
software dengan
aplikasi sistem
operasi

● Mampu
menyebutkan
perbedaan
hardware,
software dan
brainware

● Mampu
menjelaskan
cara
memanajemen
file

● Latihan soal:
Mahasiswa
diminta untuk
menyebutkan
software aplikasi
berdasarkan
jenisnya dan
menyebutkan
beberapa
hardware yang
biasa digunakan.

● Tugas Mandiri:
Mahasiswa
diminta untuk
membaca materi
mengenai
Ms.Office Word.

Ceramah, diskusi
dan tanya jawab

(100 menit)

Kontrak Belajar, Pengertian
Aplikasi Komputer, Perbedaan
Hardware, Software dan
Brainware, Cara memanajemen
File.

(Buku : [B1][B2])

Kehadiran =
(1/16) * 15 %

2 – 4 Mahasiswa mampu
mengoperasikan

● Mampu
menyebutkan

● Latihan soal:
mahasiswa

Ceramah, diskusi,
tanya jawab,

● Jenis dokumen dan struktur
dokumen.

Kehadiran =
(3/16) * 15 %



perangkat lunak aplikasi
Ms.Office Word dalam
membuat berbagai
bentuk dokumen seperti
surat, laporan dan buku.

Jenis dokumen
dan
menjelaskan
struktur
dokumen.

● Mampu
pengoperasian
dasar-dasar
Aplikasi Ms.
Office Word
dalam
pembuatan
dokumen,

● Mampu
membuat surat
dengan
memanfaatkan
fasilitas Tab,
spasi Header
dan footer.

● Mampu
membuat
struktur
dokumen
laporan dengan
memformat
teks, style,
penomoran hal,
menyisipkan
objek dan
melabeli
(gambar,tabel,ru
mus, shape, dan
lain-lain),
merujuk objek

membuat
dokumen sesuai
arahan dosen
pengampu
kemudian
mendiskusikan
kesulitan yang
dihadapi dalam
pembuatan
dokumen.

● Tugas Mandiri:
Mahasiswa
mempelajari
pembuatan
dokumen untuk
pertemuan
selanjutnya.

workshop dan
simulasi.

(300 menit)

● Pengenalan dan
pengoperasian Aplikasi Ms.
Office Word dalam
pembuatan dokumen,

● Tab dan spasi.
● Memformat teks dan style.
● Header dan footer,
● struktur dokumen dan

penomoran hal, menyisipkan
objek dan melabeli
(gambar,tabel,rumus, shape,
dan lain-lain),

● Merujuk objek didalam teks,
referensi dan rujukan.

● Menghasilkan daftar isi,
daftar tabel, daftar gambar
dan daftar pustaka secara
otomatis

(Buku : [B1][B2], Web : [W1])



didalam teks,
referensi dan
rujukan.

● Mampu
menghasilkan
daftar isi, daftar
tabel, daftar
gambar dan
daftar pustaka
secara otomatis.

5-7 Mahasiswa mampu
mengoperasikan
perangkat lunak aplikasi
Ms.Office Excel untuk
membuat berbagai
bentuk laporan yang
terkait dengan bilangan
nominal, logika
sederhana dan
menvisualisasikan
kedalam bentuk grafik.

● Mahasiswa
mampu
menjelaskan
jenis laporan
dan bilangan.

● Mahasiswa
mampu
membuat
dokumen
speradsheet
sederhana
dengan Aplikasi
Ms. Office
Excel dalam
pembuatan
dokumen.

● Mahasiswa
mampu
membuat dan
memformat
table, filter dan
sorting data
serta melakukan
operasi

● Latihan soal:
mahasiswa
membuat
dokumen
speardsheet
sesuai arahan
dosen pengampu
kemudian
mendiskusikan
kesulitan yang
dihadapi dalam
pembuatan
dokumen.

● Tugas Mandiri:
Mahasiswa
mempelajari
pembuatan
dokumen
speardsheet untuk
pertemuan
selanjutnya.

Ceramah, diskusi,
tanya jawab,
workshop dan
simulasi.

(300 menit)

● Jenis laporan dan bilangan
● Pengenalan dan

pengoperasian Aplikasi Ms.
Office Excel dalam
pembuatan dokumen

● membuat dan memformat
table

● format cell (data)
● filter dan sorting data
● operator aritmatik

(penambahan, pengurangan,
perkalian, pembagian)

● fungsi - fungsi perhitungan
(sum, max, min, average)

● layout halaman dan print
dokumen

● manajemen sheet
● operator logika
● menvisualisasikan data

laporan dalam bentuk grafik

(Buku : [B3][B4], Web : [W2])

Kehadiran =
(3/16) * 15 %



matematis
dengan
menggunakan
operator
aritmatik
(penambahan,
pengurangan,
perkalian,
pembagian),
fungsi - fungsi
perhitungan
(sum, max, min,
average)

● Mahasiswa
mampu
mengatur layout
halaman saat
print dokumen

● Mahasiswa
mampu
memanajemen
sheet dan
menggunakan
operator logika

● Mahasiswa
mampu
menvisualisasik
an data laporan
dalam bentuk
grafik



8-9 Mahasiswa mampu
mengoperasikan
perangkat lunak aplikasi
Ms. Power Point dalam
membuat dokumen
presentasi

● Mahasiswa
mampu
menjelaskan
konsep
pembuatan
Presentasi

● Mahasiswa
mampu
membuat
Presentasi yang
baik dan
menarik sesuai
kreasi masing-
masing
mahasiswa

● Mahasiswa
mampu
menyisipkan
obyek (gambar,
tabel, grafik dan
lain-lain),
membuat
transisipada
slide, Animasi
obyek dan audio
didalam slide.

● Mahasiswa
mampu
menjalankan/me
nampilkan slide
yang telah
dibuat.

Latihan soal:
mahasiswa membuat
presentasi sesuai
arahan dosen
pengampu kemudian
mendiskusikan
kesulitan yang
dihadapi dalam
pembuatan presentasi.

Tugas Mandiri:
Mahasiswa
mempelajari
pembuatan presentasi
untuk pertemuan
selanjutnya.

Ceramah, diskusi,
tanya jawab,
workshop dan
simulasi.

(200 menit)

● Konsep Presentasi
● Pengenalan dan

pengoperasian Aplikasi Ms.
Office power point dalam
pembuatan file presentasi

● Membuat Presentasi yang
baik dan menarik

● Cara membuat slide dan
desainnya

● Menyisipkan obyek (gambar,
tabel, grafik dan lain-lain)

● Transisi slide
● Pembuataan Animasi obyek

dan audio didalam slide
● Menjalankan/menampilkan

slide

(Buku : [B5], Web : [W3])

Kehadiran =
(2/16) * 15 %



10 Ujian Tengah Semester Tagihan :
UTS = 20%

11 Mahasiswa mampu
melakukan pencarian
data dan informasi pada
mesin pencarian secara
tepat dan efisien

● Mahasiswa bisa
menyebutkan
jenis data

● Mahasiswa
mampu
melakukan
pencarian
menggunakan
Mesin pencarian
data Google

● Mahasiswa
mampu
menentukan
kata kunci
pencarian

● Mahasiswa
mampu
melakukan
pencarian
gambar
menggunakan
Google image

● Mahasiswa
mampu
melakukan
pencarian jurnal
penelitian
menggunakan
Google Scholar

Latihan soal:
Mahasiswa mencari
data sesuai dengan
tugas yang diberikan
oleh dosen pada mesin
pencarian yang sesuai
dengan jenis data.

Tugas Mandiri:
Mahasiswa
mempelajari materi
untuk pertemuan
selanjutnya.

Ceramah, diskusi,
tanya jawab,
workshop dan
simulasi.

(100 menit)

 Jenis data
 Mesin pencarian data Google
 Penentuan kata kunci

pencarian
 Pencarian gambar (Google

image)
 Pencarian Jurnal/penelitian

(Google Scholar)

(Buku : [B8])

Kehadiran =
(1/16) * 15 %



12 Mahasiswa mampu
menggunakan email dan
bersosial media dengan
baik dan beretika

● Mahasiswa
mampu
menggunakan
Aplikasi Gmail

● Mahasiswa
mampu
menjelaskan
etika
berinteraksi
dengan media
elektronik dan
Media Sosial

● Mahasiswa
mampu
membuat email
(gmail) dan
manajemen
Password

● Mahasiswa
mengetahui
fitur-fitur Gmail

● Mahasiswa
mampu
mengirim email
dan
melampirkan
file (forward,
reply, CC dan
BCC)

● Mahasiswa
mampu
menyebutkan
etika
mengirimkan
email

Latihan soal:
Mahasiwa membuat
email dan mencoba
mengirimkan kepada
rekannya

Tugas Mandiri:
Mahasiswa
mempelajari materi
untuk pertemuan
selanjutnya.

Ceramah, diskusi,
tanya jawab,
workshop dan
simulasi.

(100 menit)

● Aplikasi Gmail
● Etika berinteraksi dengan

media elektronik dan Media
Sosial

● Membuat email (gmail) dan
manajemen Password

● Pengenalan fitur-fitur Gmail
● Mengirim email dan

melampirkan file (forward,
reply, CC dan BCC)

● Etika mengirimkan email
● Konsep sosial media

(pengertian & jenis)
● Etika bersosial media
● Manfaat dan kerugian sosial

media

(Web : [W6],[W7])

Kehadiran =
(1/16) * 15 %



● Mahasiswa
mampu
menjelaskan
konsep sosial
media dan Etika
bersosial media

● Mahasiswa
mampu
menyebutkan
manfaat dan
kerugian sosial
media

13 Mahasiswa mampu
menggunakan google
classroom sebagai
sarana pembelajaran
berbasis online dan
membuat agenda
kegiatan menggunakan
google calendar

● Mahasiswa
mempu
menggunakan
Google
Classroom dan
Google
Calendar

● Mahasiswa
mampu
bergabung
dengan kelas
dan
menggunakan
fitur-fitur
google
classroom

● Mahasiswa
mampu
menjelaskan
penggunaan dan
pemanfaatan
Google

Latihan soal:
Mahasiwa
mengerjakan soal-soal
menggunakan fitur
yang ada didalam
Google classroom dan
mengisikan sesuai
dengan batas waktu
yang telah ditentukan

Tugas Mandiri:
Mahasiswa
mempelajari materi
untuk pertemuan
selanjutnya.

Ceramah, diskusi,
tanya jawab,
workshop dan
simulasi.

(100 menit)

● Google Classroom
● Google Calendar
● join class
● fitur-fitur google classroom
● Penggunaan dan

pemanfaatan Google
classroom

● Keterkaitan antara google
classroom dengan google
calendar

● Pembuatan agenda,
pengingat event dan tugas

(Buku : [B7] Web : [W5])

Kehadiran =
(1/16) * 15 %



classroom serat
keterkaitan
antara google
classroom
dengan google
calendar

● Mahasiswa
mampu
membuat
agenda,
pengingat event
dan tugas pada
google calendar

14 Mahasiswa mampu
mengoperasikan aplikasi
perkantoran berbasis
online dengan Google
Documen, Google Sheet
dan Google Slide

● Mahasiswa
mampu
menjelaskan
konsep Aplikasi
perkantoran
online

● Mahasiswa
mampu
mengoperasikan
Aplikasi google
doc, google
sheet dan
google slide
dalam
pembuatan dan
mengedit file
dokumen yang
telah ada.

● Mahasiswa
mampu
menyebutkan
jenis aplikasi

Latihan soal:
Mahasiwa melakukan
ekplorasi aplikasi
sesuai arahan dosen
pengajar dan membuat
beberapa dokumen
sederhana.

Tugas Mandiri:
Mahasiswa
mempelajari materi
untuk pertemuan
selanjutnya

Pembelajaran
berbasis masalah
(PBL) dan
Pembelajaran
kooperatif,
ekspositori,
Diskusi kelompok,
Latihan.

(300 menit)

● Konsep Aplikasi perkantoran
online

● Pengenalan dan
pengoperasian Aplikasi
google doc, google sheet dan
google slide dalam
pembuatan dan mengedit file
dokumen yang telah ada.

● Jenis aplikasi perkantoran
online

● Perbedaan aplikasi
perkantoran berbasis online
dan desktop

● Fitur-fitur dalam aplikasi
google doc, google sheet dan
google slide.

(Buku : [B6],[B7] Web : [W5])

Kehadiran =
(3/16) * 15 %



perkantoran
online dan
perbedaan
aplikasi
perkantoran
berbasis online
dan desktop

● Mahasiwa
mampu
menggunakan
fitur-fitur dalam
aplikasi google
doc, google
sheet dan
google slide.

15 Mahasiswa mampu
melakukan koleksi data
dengan Google form dan
menyimpan file kedalam
penyimpanan online
menggunakan Google
Drive

● Mahasiswa
mampu
menjelaskan
konsep cloud
storage.

● Mahasiswa
mampu
menggunakan
Google drive,
Google form

● Mahasiswa
mampu
menjelaskan
definisi cloud
computing

● Mahasiswa
mampu
menyebutkan
kelebihan dan
kekurangan

Latihan soal:
Mahasiwa secara
berkelompok diminta
membuat formulir
menggunakan google
form kemudian
diberikan kepada
kelompok lain lalu
diminta untuk
melakukan
penyimpanan didalam
google drive yang
kemudian diforward
kepada dosen sesuai
dengan batas waktu
yang telah ditentukan.

Pembelajaran
berbasis masalah
(PBL) dan
Pembelajaran
kooperatif,
ekspositori,
Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 menit)

 Konsep cloud storage.
 Google drive
 Google form
 Definisi cloud computing
 Kelebihan dan kekurangan

cloud computing
 Fitur-fitur dalam google

drive
 Konsep pengumpulan data

berbasis online
 Memanfaatkan fitur-fitur

dalam google form

(Buku : [B7] Web : [W4],[W5])

Kehadiran =
(1/16) * 15 %



cloud
computing, itur-
fitur dalam
google drive

● Mahasiswa
mampu
menjelaskan
konsep
pengumpulan
data berbasis
online

16

Evaluasi Akhir Semester

Tagihan :

UAS = 30%

Tugas terstruktur =
(total hasil/14)*35 %



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN / PRODI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
Perkembangan Motorik POR1106 2 1 September 2017
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Julianur) (Julianur) (Januar Abdilah Santoso)
Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Matematika yang terkait mata kuliah**:

a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1) [ST-4] Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta

rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa

2) [ST-6]Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan

lingkungan

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)

1) [KU-1]Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangaan atau

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

bidang keahliannya

2) [KU-2] Mampumenunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur ;

3) [KU-5] Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan

hasil analisis informasi dan data;



c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)

1) [KK-18] Terampil dalam mengajar pendidikan jasmani dan olahraga sesuai dasar keilmuan mendidik (scientific basis of the art

of teaching) dan etika profesi kependidikan dengan dilandasi ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bidang pendidikan

jasmani, olahraga, kesehatan dan rekreasi.

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)

1) [PP-19] Mampu mengevaluasi dan menentukan status karakter peserta didik secara holistik dalam pendidikan jasmani dan

olahraga

2) [PP-20]Menguasai struktur keilmuan dan filosofi teori dalam seperangkat disiplin ilmu pembelajaran pendidikan jasmani dan

olahraga

CP-MK
Memiliki pemahaman secara komprehensif tentang konsep dasar perkembangan, hukum/prinsip perkembangan, faktor-faktor yang

mempengaruhi perkembangan, dan karakteristik perkembangan setiap fase perkembangan.

SUB CP-MK

1. Mahasiswa mampu memahami perspektif perkembangan manusia

2. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar perkembangan motorik.

3. Mahasiswa menjelaskan aspek perkembangan motorik.

4. Menganalisis dan menjelaskan hubungan antara perkembangan motorik dengan perkembangan sosial

5. Mahasiswa memahami perkembangan motorik hubunganya dengan persepsi gerak

6. Mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik

7. Mengerti dan memahami perkembangan gerak reflek, lokomotor dan manipulatif

8. Mengetahui dan memahami perkembangan motorik kasar (Gross motor skills) dan halus (fine motor skills) serta tahap-tahap
perkembangan motorik

9. Mengetahui dan memahami perkembangan fisik dan motorik

10. Mengetahui dan memahami perkembangan susunan syaraf

11. Mahasiswa mampu menganalisa perkembangan fisik dan motorik pada anak prasekolah/TK sampai sekolah menengah



Diskripsi Singkat
MK

Mata kuliah ini membahas tentang: 1) Perspektif perkembangan, 2) Konsep dasar perkembangan motorik, 3) Aspek perkembangan

motorik, 4) Perkembangan motorik hubungannya dengan perkembangan sosial, 5) Perkembangan motorik hubungannya dengan

persepsi gerak, 6) Konsep dasar dan faktor-faktor halangan dan rangsangan yang mempengaruhi pertumbuhan, 7) Perkembangan gerak

refleks, lokomotor, dan manipulative, 8) Perkembangan motorik kasar dan halus, 9) Tahap-tahap perkembangan motorik, 10)

Perkembangan fisik dan motorik, 11) Pekembangan susunan syaraf, dan 12) Observasi anak pra sekolah/TK sampai anak sekolah

menengah (SMA). Beban SKS pada mata kuliah ini adalah 2 SKS dengan tatap muka sebanyak 14 kali tatap muka, 1 kali pertemuan

UTS, dan 1 kali UAS. DIharapkan setelah menempuh mata kuliah ini mahasiswa memiliki bekal ilmu untuk dapat menentukan

karakteristik siswa.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Perspektif perkembangan dan konsep dasar perkembangan manusia
b. Hukum/Prinsip perkembangan motorik dan implikasinya terhadap pendidikan
c. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan hubunganya dengan domain lain
d. Konsep dan teori belajar gerak
e. Perkembangan berbagai macam gerak
f. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik

Pustaka Utama :
[B1] Syamsu Yusuf, Perkembangan Peserta didik, Bandung : PT Rajagrafindo Persada.

[B2] Aep Rohendi, Perkembangan Motorik, Bandung: Alfabeta.

[B3] Papalia Diane, 2009, Human Development, Jakarta: SalembaHumanika.

[B4] Desmita, 2012, Psikologi Perkembangan, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Web:

[W1] http://woelan-blog.blogspot.co.id/2010/10/terminlogi-dan-teori-perkembangan.html

[W2] http://dosenpsikologi.com/teori-perkembangan-anak-menurut-para-ahli

[W3] http://jainiyubmee.blogspot.co.id/2016/02/prinsip-prinsip-perkembangan-menurut.html
[W4] https://novinasuprobo.wordpress.com/2008/06/18/perkembangan-sosial-pada-masa-anak-anak-akhir-dan-remaja/

http://woelan-blog.blogspot.co.id/2010/10/terminlogi-dan-teori-perkembangan.html
http://dosenpsikologi.com/teori-perkembangan-anak-menurut-para-ahli
http://jainiyubmee.blogspot.co.id/2016/02/prinsip-prinsip-perkembangan-menurut.html


Pendukung :
-

Media Pembelajaran Preangkat lunak : Perangkat keras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/OnlineMedia

Teks
Soal-Tugas

Team Teaching Januar Abdilah Santoso., S.Pd., M.Or.
Penilaian Skor akhir = 20% kehadiran + 25% Tugas terstruktur + 20% UTS + 35% UAS
Matakuliah syarat -

Mg Ke-

(1)

Sub-CP-MK

(2)

Indikator

(3)

Kriteria &
Bentuk Penilaian

(4)

Metode
Pembelajaran

[ Estimasi Waktu]
(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot
Penilaian

(%)
(7)

1-2 Mahasiswa mampu
memahami perspektif
perkembangan manusia

Mampu
menjelaskan Prinsip
perubahan
sepanjang hidup.

Memberi contoh
perbedaan
pertumbuhan,
perkembangan dan
kematangan

Menjelaskan
periodisasi
perkembangan
manusia

Menjelaskan
Terminologi teori
perkembangan

Latihan soal:
Prinsip perubahan
sepanjang hidup,
periodisasi dan
terminologi
perkembangan.

Tugas Mandiri:
mempelajari
perspektif
perkembangan
individu

Pembelajaran
kooperatif,
Everyone is Teacher
Here.
diskusi

(100 menit)

Kontrak perkuliahan: menjelaskan RPS.
Pengantar utk Perkuliahan perkembangan
motorik tentang prinsip perubahan sepanjang
hidup. Periodisasi perkembangan dan
Terminologi teori perkembangan

(Buku: [B2], [B3], [B4]; Web: [W1], [W2],
[W3])

Kehadiran =
2,86%

3 Mahasiswa mampu
memahami konsep dasar
perkembangan motorik.

Menjelaskan
pengertian
perkembangan

Latihan soal:
Pengerian
perkembangan

Pembelajaran
kooperatif,
Poster session,

Pengerian perkembangan motorik,
membedakan (pertumbuhan, perkembangan
dan kematangan), prinsip, nilai,tujuan, fungsi,

Kehadiran =
1,43%



motorik

Menterjemahkan
prinsip
perkembangan
motorik

Menjelaskan nilai-
nilai perkembangan
motorik

Menganalisis tujuan
dan fungsi
perkembangan
motorik

Menghubungkan
perkembangan
motorik dengan
perkembangan
kognitif

motorik,
membedakan
(pertumbuhan,
perkembangan dan
kematangan),
prinsip, nilai,tujuan,
fungsi, dan
hubungan
perkembangan
motorik dengan
perkembangan
kognitif

Tugas Terstruktur1:
Meneliti dan
membuat laporan
perkembangan
motorik pada balita,
anak-anak, remaja
dan dewasa

(100 menit)
dan hubungan perkembangan motorik dengan
perkembangan kognitif

Tugas Mandiri: mempelajari konsep dasar
perkembangan motorik

Buku: [B2], [B3], [B4]

4 Mahasiswa menjelaskan
aspek perkembangan
motorik.

Menjelaskan
Urutan
Perkembangan
motorik
(perkembangan
anatomis, fisiologis
dan gerak).

Memahami Sasaran
perkembangan
motorik (pengayaan
gerak dan
kesadaran gerak)

Merancang
penelitian dalam
perkembangan
motorik

Latihan soal:
Mendeskripsikan
perkembangan
motorik, Sasaran,
ruang lingkup
meliputi anatomi,
fisiologi dan gerak

Pembelajaran
kooperatif,
Presentasi kelompok,
Diskusi kelompok,

(100 menit)

Perspektif perkembangan motorik, Urutan
perkembangan motorik, sasaran
perkembangan motorik, observasi lapangan
mengenai perkembangan motorik

(Buku: [B2]; Web: [W1],[W2],[W3])

Kehadiran =
1,43%

5 Mahasiswa mampu Mengungkapkan Tugas terstruktur 1: Pembelajaran Perkembangan harga diri dan olahraga, Kehadiran =



menganalisis dan
menjelaskan hubungan
antara perkembangan
motorik dengan
perkembangan sosial

Perkembangan
harga diri dan
olahraga

Menjelaskan
pengaruh sosial
selama masa
perkembangan
(masa balita, masa
anak-anak, remaja,
dewasa)

mencari referensi
bahan diskusi
kelompok tentang
harga diri
hubunganya dengan
olahraga

kooperatif,
analisa vidio,
Diskusi kelompok,
Presentasi.

(100 menit)

pengaruh sosial selama masa perkembangan
(masa baloita, masa anak-anak, remaja,
dewasa)

(Buku: [B1], Web: W3])

1,43%

Tagihan:
jawaban tugas
terstruktur 1,
bobot = 6,25%

6 Mahasiswa memahami
perkembangan motorik
hubunganya dengan
persepsi gerak

Mengerti tentang
perkembangan
persepsi motorik
(pemaknaan lain
tentang persepsi
motorik dan proses
persepsi motorik)

Menjelaskan
komponen
perkembangan
persepsi motorik
(kesadaran akan
keseimbangan,
kesadaran mengenai
ruang, kesadaran
mengenai waktu,
kesadaran tubuh
dan arah

Meneliti efektivitas
program persepsi
motorik

Tugas Mandiri:
Mencari contoh
kasus
perkembangan
persepsi motorik
untuk didiskusikan

Pembelajaran
Ceramah, ETH

(100 menit)

Perkembangan persepsi motorik (pemaknaan
lain tentang persepsi motorik dan proses
persepsi motorik), komponen perkembangan
persepsi motorik (kesadaran akan
keseimbangan, kesadaran mengenai ruang,
kesadaran mengenai waktu, kesadaran tubuh
dan arah, efektivitas program persepsi motorik

(Buku: [B1], [B2]; Web: [W1],[W3])

Kehadiran =
1,43%

7 Mengetahui dan
memahami faktor-faktor
yang mempengaruhi
perkembangan motorik

Menjelaskan faktor-
faktor yang
mempengaruhi
perkembangan
motorik (sebelum
lahir dan sesudah
lahir)

Latihan soal:
Faktor-faktor yang
mempengaruhi
pertumbuhan
motorik dan
rangsanan serta
hambatan sebelum

Pembelajaran
Ceramah,
Diskusi,
ETH,

(100 menit)

Faktor-faktor yang mempengaruhi
perkembangan motorik, pengaruh rangsangan
dan halangan terhadap perkembangan motorik

Buku:[B1], [B2]

Kehadiran =
1,43%

Tagihan:
Laporan
observasi
Tugas



Menganalisis
pengaruh
rangsangan dan
halangan dini
terhadap
perkembangan
motorik (konsep
dasar mengenai
rangsangan dan
halangan, pengaruh
rangsangan dini,
pengaruh halangan
dini)

dan sesudah
kelahiran

Tugas terstruktur 2:
Melakukan
observasi dan
tentang faktor-
faktor yang
mempengaruhi
hambatan
perkembangan
motorik setelah
lahir.

Tugas Mandiri:
Menulis laporan
hasil Observasi
lapangan

terstruktur 2
dalam bentuk
sof t file yang
di upload
lewat
scoology/email
, bobot =
6,25%

8 Evaluasi Tengah Semester Tagihan :
Jawaban UTS
Bobot = 20%

9-10 Mengerti dan memahami
perkembangan gerak
reflek, lokomotor dan
manipulatif

Menjelaskan
tahapan gerak
reflex

Karakteristik
perkembangan
motorik anak (usia
0-1, usia 1-2, usia
2-3, usia 3-4, usia
4-5)

Memadukan
perilaku dengan
motorik

Tahapan
perkembanga gerak
lokomotor (unsur-
unsur kererampilan

Evaluasi: Soal
Essay

Tugas mandiri:
Mencari video
tentang
perkembangan
gerak reflek,
lokomotor dan
manipulatif pada
usia 0-5 tahun

Pembelajaran
Problem Base Learning
(PBL)
Diskusi,
Presentasi

(100 menit)

Tahapan gerak reflek
Tahapan gerak lokomotor
Tahapan gerak manipulatif

(Buku: [B1], [B2], [B4]; Web: [W1])

Kehadiran =
1,43%



gerak dasar)

Tahapan
perkembangan
gerak manipulative
(melempar,
menangkap,
memukul dan
menendang)

11 Mengetahui dan
memahami perkembangan
motorik kasar (Gross
motor skills) dan halus
(fine motor skills) serta
tahap-tahap
perkembangan motorik

Gross motor skills
and fine motor
skills

Tahap-tahap
perkembangan
motorik yang
meliputi:
pengembangan
keterampilan awal
dan pengembangan
keterampilan

Latihan soal:
Menjelaskan dan
mengelompokan
aktivitas gross
motor skills dan
fine motor skills
serta tahapan
perkembangan
keterampilan
motorik

Tugas terstruktur 3:
Membuat portofolio
(kumpulan peta
konsep materi
perkembangan
motorik manusia)

Pembelajaran
kooperatif, ekspositori,
Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 menit)

Gross motor skills and fine motor skills
Tahap-tahap perkembangan motorik

(Buku: [B2],[B3]; Web:[W1]
[W2],[W4])

Kehadiran =
1,43%

Tagihan:
portofolio
tugas
terstruktur 3,
bobot = 6,25%

12 Mengetahui dan
memahami perkembangan
fisik dan motorik

Perkembanan fisik
dan motorik yang
meliputi: masa
balita, masa anak
kecil, masa anak
besar, masa
adolense, masa
dewasa, orang tua

Latihan soal:
Perkembanan fisik
dan motorik

Pembelajaran berbasis
masalah (PBL) dan
Pembelajaran
Diskusi kelompok,

(100 menit)

Perkembanan fisik dan motorik yang meliputi:
masa balita, masa anak kecil, masa anak besar,
masa adolense, masa dewasa, orang tua

(Buku:[B1], [B2], [B4], [B5];
Web:[W1],[W2],[W3])

Kehadiran =
1,43%

13 Mengetahui dan
memahami perkembangan
susunan syaraf

Memahami dan
menjelaskan peran
system syaraf tepi

Memahami dan
menjelaskan peran

Latihan soal: Pembelajaran berbasis
masalah (PBL)
Diskusi,

(100 menit)

Peran system syarat manusia (system syaraf
tepid an syaraf pusat)

(Buku:[B1], [B2], [B4], [B5];

Kehadiran =
1,43%



system saraf pusat
14-15 Mahasiswa mampu

melaksanakan analisa
perkembangan fisik dan
motorik pada anak
prasekolah/TK sampai
sekolah menengah

Menganalisis
perkembangan fisik
dan motorik

Tugas terstruktur 4:
Observasi
Perkembangan fisik
dan motorik anak
prasekolah, SD,
SMP dan SMA

Observasi lapangan
Diskusi
Presentasi

Perkembangan fisik dan motorik manusia dan
penguasaan gerak dasar pada tingkatan usia
yang berbeda

Tagihan:
Laporan tugas
terstruktur 4,
bobot = 6,25%

16 Evaluasi Akhir Semester Tagihan:
jawaban UAS
Bobot: 35%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
FAKULTAS KEGURUAN DAN PENDIDIKAN
JURUSAN / PRODI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
Ilmu Gizi Olahraga POR1104 2 1 September 2017
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Jeane Betty Kurnia Jusuf, M.Pd) (Jeane Betty Kurnia Jusuf, M.Pd (Januar Abdilah Santoso.,M.Or)

Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1) [ST-11] Menunjukkan perilaku yang mengamalkan nilai nilai islami dalam kehidupan sosial dan perduli terhadap lingkungan

2) [ST-12] Menunjukan sikap dan karakter yang beriman dan berakhlak kuat

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1) [KU-1] Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangaan atau implementasi
ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1) [KK-18] Terampil dalam mengajar pendidikan jasmani dan olahraga sesuai dasar keilmuan mendidik (scientific basis of the art of
teaching) dan etika profesi kependidikan dengan dilandasi ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bidang pendidikan jasmani,



olahraga, kesehatan dan rekreasi.
d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)

1) [PP-15] Mampu menganalisis kurikulum, konsep, teori dan filosofi dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan dan rekreasi serta

memiliki kemampuan manajerial dalam bidang olahraga

2) [PP-20] Menguasai struktur keilmuan dan filosofi teori dalam seperangkat disiplin ilmu pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga

CP-MK
Mahasiswa mampu memahami unsur-unsur gizi dan meramu menu bagi atlet sesuai cabang olahraga.

CUB CP-MK :
Setelah menyelesaikan pokok bahasan ini mahasiswa mampu:
a. Menjelaskan garis besar ilmu gizi dalam olahraga.
b. Menguraikan unsur zat gizi makro dan mikro
c. Menjelaskan sumber gizi
d. Menjelaskan pentingnya unsur gizi pada manusia
e. Menganalisa peran unsur zat gizi dalam olahraga
f. Membuat penilaian status gizi
g. Menghitung unsur gizi dalam makanan
h. Menghitung kebutuhan gizi bagi atlet sesuai dengan cabang olahraga
i. Merancang makanan untuk atlet

Diskripsi Singkat
MK

Mata kuliah ini membahas tentang makanan dan zat gizi yang terkandung didalamnya terkait dengan kesehatan dan olahraga.
Membahas zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, makanan dan kandungan zat gizi serta peranan dalam olahraga, kebutuhan zat
gizi atlet, dan dampak suplemen serta doping. Beban SKS pada mata kuliah ini adalah 2 SKS teori dengan rencana pertemuan
sebanyak 16 kali pertemuan dengan 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Diharapkan setelah mendapatkan mata kuliah ini mahasiswa
mampu membuat menu terbaik untuk diri sendiri maupun atlet sesuai dengan dasar teori yang telah didapatkan

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Gizi dalam olahraga.
b. Zat gizi makro dan mikro.
c. Sumber gizi.



d. Unsur gizi pada manusia
e. Peran gizi pada olahraga.
f. Status gizi
g. Kebutuhan gizi bagi atlet
h. Efek suplemen dan doping

Pustaka Utama :
[B1] Burke L, Deakin V (2010). Clinical Sports Nutrition. Australia : McGraw-Hill.
[B2] Kerksick
[B3] McArdle, Katch F, Katch V. (2013). Sport & Exercise Nutrition, 4th ed.Baltimore : Lippincott Williams & Wilkins
[B4] Muth.N.D. (2015). Sport Nutrition For Health Professional. United States of America: Quincy McDonald
[B5] Syafrizar, Wilda. W. (2009). Gizi Olahraga. Padang: Wineka Media
[B6] Gina Louise Trakman. The Natrition for Sport Knowledge : Tarkman et al. Jurnal of The International Sodety of Sport Nutrition
(2017) 14.26, DOI 10.1186/s12970-017-0182-y
Pendukung :
-

Media Pembelajaran Preangkat lunak : Perangkat keras :
Audio/Video
Web/OnlineMedia

Teks
Handout
Soal-Tugas

Team Teaching Jeane Betty Kurnia Jusuf
Penilaian Skor akhir = 20% kehadiran + 25% tugas + 20% UTS + 35% UAS
Mata kuliah syarat -
Mg Ke-

(1)

Sub-CP-MK

(2)

Indikator

(3)

Kriteria &
Bentuk Penilaian

(4)

Metode
Pembelajaran
[ Estimasi
Waktu]
(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot
Penilaian (%)

(7)



1, 2 Mengetahui garis
besar pembelajaran
mata kuliah Gizi
Olahraga.
Mendiskusikan kaitan
ilmu gizi dengan
olahraga

Menjelaskan
pengertian ilmu
gizi olahraga

Menerangkan
hubungan gizi dan
olahraga

diskusi kelompok
kecil dan uji
pemahaman
berdasarkan hasil
diskusi dalam
bentuk narasi
singkat.

Pembelajaran
kooperatif,
Diskusi kelompok,
(tugas)

(200 menit)

Kontrak perkuliahan: menjelaskan RPS.
Pengantar utk pengertian ilmu gizi olahraga dan
hubungan ilmu gizi dan olahraga
.

(Buku: [B1], [B2]

Kehadiran =
2,8% (rata-rata)

Tugas = 5%
(rata-rata)

3, 4, 5 Menguraikan unsur zat
gizi makro dan mikro

Mengetahui unsur-
unsur zat gizi.

Menjelaskan unsur
zat gizi mikro dan
makro

Menyusun daftar
zat gizi makro dan
mikro beserta
manfaatnya pada
tubuh manusia

Analisis kajian dan
penugasan berupa
pemahaman

menjelaskan
kembali hasil
pemahaman .

Metode diskusi
Metode Jigsaw

(300 menit)

(tugas)

Unsur zat gizi makro dan mikro,

(Buku: [B1], [B2]
Kehadiran =

4,2% (rata-rata)

Tugas = 5%
(rata-rata)

6 Menjelaskan sumber gizi Mengidentifikasi
unsur sumber gizi

Menguraikan
sumber-sumber gizi

Metode diskusi
Latihan (tugas).

(100 menit)

Penjelasan dan analisa mengenai sumber gizi yang
ada dalam makanan sehari-hari.
(Buku: [B3]

Kehadiran =
1,4% (rata-rata)

Tugas = 5%
(rata-rata)

7 Menjelaskan pentingnya
unsur gizi pada manusia.

Menganalisa unsur-
unsur gizi

Menerangkan dan
menguraikan
kebutuhan gizi pada
manusia

Analisis kebutuhan
gizi

Metode diskusi
Cooperative
learning

(100 menit)

Kebutuhan gizi pada manusia dan pentingnya gizi..

(Buku: [B3],[B4] Kehadiran =
1,4% (rata-rata)

8 Evaluasi Tengah Semester Evaluasi Tengah
Semester 20%

9 Menganalisa peran unsur
zat gizi dalam olahraga

Menjelaskan
kebutuhan zat gizi
dalam olahraga

Mengidentifikasi
unsur gizi dan
kebutuhan gizi pada

Diskusi kelompok,
Latihan.

Kebutuhan dan peran gizi pada olahraga.

(Buku:[B1], [B2], [B5]
Kehadiran =

1,4% (rata-rata)



Mengidentifikasi
peran gizi dalam
olahraga

aktivitas olahraga (100 menit)

10 Membuat Penilaian status
gizi.

Menganalisa status
gizi

Diskusi dan
pemahaman

Tugas makalah

Metode diskusi
Latihan (tugas).

(100 menit)

Pemahaman penilaian status gizi.

(Buku: [B1], [B2], [B4];

Kehadiran =
1,4% (rata-rata)

Tugas = 5%
(rata-rata)

11 Menghitung unsur gizi
dalam makanan

Menganalisa
kebutuhan makanan
dan unsur zat gizi di
dalamnya untuk
manusia dan
aktifitas fisik yang
dilakukan.

Diskusi kelompok
Paparan singkat

Tugas makalah

Cooperative
Learning (100
menit)

Perhitungan unsur gizi dalam makanan.

(Buku: [B1], [B2],[B3], [B4], [B5],[B6] Kehadiran =
1,4% (rata-rata)

12, 13 Menghitung kebutuhan
gizi bagi atlet sesuai
dengan cabang olahraga

Menghitung dan
menjelaskan tahap
perhitungan
kebutuhan gizi atau
energy bagi atlet

Diskusi kelompok
dan tugas makalah

Metode Jigsaw
(200 menit) (tugas)

Kebutuhan gizi bagi atlet berdasarkan cabang
olahraga
(Buku:[B1], [B2], [B4], [B5], [B6]

Kehadiran =
2,8% (rata-rata)

Tugas = 5%
(rata-rata)

14, 15 Merancang makanan
untuk atlet

Menggunakan
analisa perhitungan
kebutuhan gizi bagi
atlet untuk
merancang jenis
makanan yang
sesuai.

Diskusi kelompok
berdasarkan topik
sebelumnya untuk
menyusun
rancangan jenis
makanan atlet

Metode inquiry
(100 menit)

Penentuan jenis makanan untuk atlet

(Buku:[B1], [B2], [B4], [B5],[B6] Kehadiran =
2,8% (rata-rata)

16 Evaluasi Akhir Semester Ujian Akhir
Semester 35%



RENCANAPEMBELAJARANSEMESTER

UNIVERSITASMUHAMMADIYAHKALIMANTAN TIMUR

1. Nama MataKuliah : Kemanusiaan dan Keimanan
2. Kode/SKS : UNI1101/ 2 sks
3. Prasyarat : -
4. Status Mata Kuliah : Wajib/Minat/Pilihan*)
5. Bentuk

Pembelajaran
: Kuliah/Seminar/Tutorial/Responsi/Praktikum/PraktikSt

udio/Praktik Bengkel/praktik lapangan*)
6. Dosen Pengampu : (1)Tim

7. Deskripsi Singkat Mata Kuliah :
Secara garis besar dengan mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan

mempunyai kemampuan tentang pemahaman aqidah dan akhlak serta mampu

mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mata kuliah ini membicarakan tentang

aqidah, tauhid, rukun iman sebagai realisasi kalimat syahadat, akhlak dalam Islam, dan

etika berpakaian menurut syariat Islam. Strategi penyajian mata kuliah ini menggunakan

strategi active learning, presentasi, diskusi, latihan, dan tugas-tugas. Penilaian akhir

keberhasilan belajar mahasiswa pada matakuliah ini menggunakan penilaian presensi

(kehadiran), tugas, UTS, dan UAS.

8. Capaian Pembelajaran
Capaian Pembelajaran yang terkait mata kuliah**:

b. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)
1) [ST-1] Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap

religius
2) [ST-2] Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas

berdasarkan agama, moral, dan etika.
3) [ST-6] Bekerjasama dam memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap

masyarakat dan lingkungan
4) [ST-8] Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
5) Mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan HPTM dan menjadi muslim yang

berkemajuan

c. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1) [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.

2) [KU-2] Mampumenunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
3) [KU-5] Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian

masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil análisis informasi dan data.



4) Mampu menunjukan kepribadian dan prilaku yang islami.
d. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)

1) [KK-1] Mampu melakukan eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan
pembuktian ilmiah-Ilahiah dalam merumuskan dan menyelesaikan masalah
melalui pendekatan aqidah-akhlak.

e. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1) [PP-1] Menguasai konsep teortis aqidah dan akhlak meliputi aqidah, tauhid, rukun

iman sebagai realisasi kalimat syahadat, akhlak dalam Islam, dan etika berpakian
menurut syariat Islam.

2) [PP-2] Menguasai prinsip-prinsip kehidupan berdasarkan aqidah dan akhlak.
9. Capaian Pembelajaran Perkuliahan:

1) Mempraktekkan Adab berpakaian yang sesuai dengan Syari’at Islam
2) Memiliki pemahaman yang benar tentang aqidah Islam dan ruang lingkupnya

serta mampu mengaplikasikan aqidah Islam dalam kehidupan sehari-hari.
3) Memahami pengertian, kedudukan, fungsi, syarat dan rukun dalam kalimat

tauhid serta mengimplementasikan esensi tauhid dalam kehidupan sehari-
hari.

4) Menguasai konsekuensi kalimat syahadat dan rukun iman sebagai inti Tauhid
Islam, serta merefleksikannya dalam semua aspek kehidupan.

5) Menyebutkan substansi cabang-cabang iman dan perilaku yang mencerminkan
keimanan pada semua aspek kehidupan.

6) Membedakan hakekat kufur, syirik, dan nifaq, riddah, bid’ah, sihir, perdukunan
dan peramalan.

7) Mengaplikasikan akhlak, moral dan etika sesuai dengan Al-Quran dan Hadits.
8) Mengetahui karakteristik akhlak Islam.
9) Menyebutkan macam-macam akhlak Mahmudah dan Mazmumah.

10. Materi Pembelajaran
a. Aqidah
b. Tauhid.
c. Rukun Iman Sebagai Realisasi Kalimat Syahadat
d. Akhlak dalam Islam. diantaranya PHIM, dan Etika berpakaian

11. Metode Pembelajaran
Pembelajaran Agama berbentuk kuliah. Oleh karena itu, strategi pembelajaran
menggunakan strategi active learning (Poster Session, Information Search, Reading
Guide, dll) metode ini digunakan untuk mumudahkan pemahaman agama dan
meningkatkan keaktifan mahasiswa selama proses perkuliahan.

12. Bentuk Penugasan yang direncanakan
Penugasan yang direncanakan meliputi latihan saat perkuliahan berlangsung serta tugas
individual dan kelompok di dalam dan luar perkuliahan. Tugas saat perkuliahan dapat
dikerjakan secara individual misalnya mengerjakan soal yang terbimbing (IS, RG, PSA) terkait
dengan topic yang dipelajari. Sedangkan berkelompok berupa mendiskusikan masalah yang
terkait dengan topik untuk menguatkan konsep yang dimiliki siswa, kegiatan ini juga dipakai
untuk mengetahui keaktifan siswa selama perkuliahan.



Penugasan individu yang dikerjakan di luar perkuliahan dapat berupa pembuatan refleksi dan
praktek ibadahmahdah.

13. Penilaianyang direncanakan
Penilaian untuk mengetahui keberhasilan belajar mahasiswa pada perkuliahan
Agama dengan memperhatikan aspek pengetahuan (cognitive), sikap (affective), dan
ketrampilan (skills). Oleh karena itu, elemen penilaian meliputi unsur-unsur
kehadiran dan keaktifan mahasiswa dalam tatap muka perkuliahan, kesungguhan
dan kemampuan menyelesaikan tugas-tugas, serta kemampuan mengerjakan ujian
tengah semester dan ujian akhir semester. Ujian tengah semester (UTS) dan ujian
akhir semester (UAS) berupa ujian tertulis dengan bentuk soal essay dengan lama
waktu mengerjakan soal minimal 90 menit. Bobot skoring ujian akan disertakan
bersamaan dengan soal ujian. Skor akhir yang diperoleh mahasiswa pada
perkuliahan mengikuti formula:

Skor Akhir = 100
*40*30*20*10 UASUTStugasTugasKehadiran 

Pendekatan penilaian yang digunakan berupa pendekatan acuan patokan (PAP).
Grade nilai akhir mata kuliah dikategorikan sebagai berikut:

No Skor Akhir Grade
1 Skor ≥ 77 A
2 70 ≤ Skor ≤ 76 AB
3 63 ≤ Skor ≤ 69 B
4 56 ≤ Skor ≤ 62 BC
5 50 ≤ Skor ≤ 55 C
6 35 ≤ Skor ≤ 49 D
7 Skor < 35 E

14. Referensi/SumberAjar dan SumberInformasi
1) [B1] Al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta: Depag RI.
2) [B2] Al-Fauzan, Sholeh bin Fauzan bin Abdul. Kitab Taihid 3. Jakarta: Darul Haq.
3) [B3] Ayyub, Hassan. Etika Islam (terj). Bandung: Ingrenda Karya.
4) [B4] Asmaran. Pengantar Studi Akhlak. Jakarta: Rajawali Pers.
5) [B5] Dasuki, Hafidz, dkk., Ensiklopedi Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
6) [B6] Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Yogyakarta: PP. Muhammadiyah.
7) [B7] Ilyas, Yunahar. Kuliah Aqidah. Yogyakarta: LPPI UMY
8) [B8] ___________. Kuliah Akhlak. Yogyakarta: LPPI UMY
9) [B9] Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiayah. Yogyakarta: PP.

Muhammadiyah.
10) [B 10] Shabran, Sudarno, dkk, Etika Berpakaian Menurut Syari’at Islam, Surakarta:

LPIK-UMS
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Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI
1. Capaian Pembelajaran

a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)
1) [ST-1] Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampumenunjukkan sikap religius
2) [ST-2]Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalammenjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
3) [ST-6] Bekerjasama dammemiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
4) [ST-8] Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1) [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.



2) [KU-2] Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
3) [KU-5] Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya,

berdasarkan hasil análisis informasi dan data.
4) Mampumenunjukan kepribadian dan prilaku yang islami.

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1) [KK-1] Mampu melakukan eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan pembuktian ilmiah-Ilahiah

dalammerumuskan dan menyelesaikan masalah melalui pendekatan aqidah-akhlak.
d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)

1) [KP-1] Menguasai konsep teoretis aqidah dan akhlak meliputi aqidah, tauhid, rukun iman sebagai realisasi kalimat
syahadat, akhlak dalam Islam, dan etika berpakian menurut syariat Islam.

2) [KP-2] Menguasai prinsip-prinsip kehidupan berdasarkan aqidah dan akhlak.
CP-MK

1) Mempraktekkan Adab berpakaian yang sesuai dengan Syari’at Islam
2) Memiliki pemahaman yang benar tentang aqidah Islam dan ruang lingkupnya serta mampu

mengaplikasikan aqidah Islam dalam kehidupan sehari-hari.
3) Memahami pengertian, kedudukan, fungsi, syarat dan rukun dalam kalimat tauhid serta

mengimplementasikan esensi tauhid dalam kehidupan sehari-hari.
4) Menguasai konsekuensi kalimat syahadat dan rukun iman sebagai inti Tauhid Islam, serta

merefleksikannya dalam semua aspek kehidupan.
5) Menyebutkan substansi cabang-cabang iman dan perilaku yang mencerminkan keimanan pada semua

aspek kehidupan.
6) Membedakan hakekat kufur, syirik, dan nifaq, riddah, bid’ah, sihir, perdukunan dan peramalan.
7) Mengaplikasikan akhlak, moral dan etika sesuai dengan Al-Quran dan Hadits.
8) Mengetahui karakteristik akhlak Islam.
9) Menyebutkan macam-macam akhlak Mahmudah dan Mazmumah

Diskripsi Singkat
MK

Secara garis besar dengan mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mempunyai kemampuan tentang
pemahaman aqidah dan akhlak serta mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mata kuliah ini
membicarakan tentang aqidah, tauhid, rukun iman sebagai realisasi kalimat syahadat, akhlak dalam Islam, dan etika



berpakaian menurut syariat Islam. Strategi penyajian mata kuliah ini menggunakan strategi active learning,
presentasi, diskusi, latihan, dan tugas-tugas. Penilaian akhir keberhasilan belajar mahasiswa pada matakuliah ini
menggunakan penilaian presensi (kehadiran), tugas, UTS, dan UAS.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

1. Materi Pembelajaran
a. Aqidah
b. Tauhid.
c. Rukun Iman Sebagai Realisasi Kalimat Syahadat
d. Akhlak dalam Islam. diantaranya PHIM, dan Etika berpakaian

Pustaka Utama :
[B1] Referensi/SumberAjar dan SumberInformasi

1) (B01) Abdulrahim, M. Imaduddin.1983. Kuliah Tauhid. Bandung: YAASIN
2) (B02) Ahmad Azhar Basyir, Refleksi Pemikiran Keagamaan, Mizan, Bandung, 1993
3) (B03) Al-Faruqi, Ismail Raji. 1995. Tauhid. Bandung: Penerbit Pustaka
4) (B04) Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. 1999. Pedoman Hidup Seorang Muslim (terj. Musthafa Aini,dkk.), Madinah:

Maktabatul Ulum wal Hikam
5) (B05) Al-Qardhawi, Yusuf. 1996. Madkhal Ila Ma'rifati al-Islam. Kairo: Maktabah Wabah
6) (B06) Djarnawi Hadikusuma, Risalah Islamiyah, Persatuan, Yogyakarta, t.t.
7) (B07) Ilyas, Yunahar. 1998. Kuliah Akidah Islam. Yogyakarta: LPPI UMY
8) (B08) ________. 2000. Kuliah Akhlaq, Yogyakarta, LPPI UMY.
9) (B09) Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid: Esai-Esai Agama, Budaya dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme

Transedental Bandung: Mizan, 2001
10) (B10) Masjid, Abdul, dkk. 1996. Al-Islam I, Malang: LSIK UMM.
11) (B11) Musa, M.Yusuf.1988. Islam Suatu Kajian Komprehensif. Jakarta: CV. Rajawali
12) (B12) Pasha, Musthafa Kamal. 2003. Fikih Islam Sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih. Yogyakarta: Citra Karsa

Mandiri.
13) (B13) PP Muhammadiyah. Himpunan Putusan Tarjih.
14) (B14) Rahman, Fazlur. 1979. Tema Pokok Al-Quran. (terj. Anas Mahyuddin). Bandung: Pustaka
15) (B15) Shihab, M. Quraish. 2003. Wawasan Al-Quran. Cet. XIV. Bandung: Mizan



16) (B16) Syaltut, Mahmud. 1984. Akidah dan Syariah Islam I. (terj. Fachruddin HS). Jakarta: Bumi Aksara
17) (B17) _______.1985. Akidah dan Syariah Islam II. (terj. Fachruddin HS). Jakarta: Bumi Aksara
18) (B18) Syekh Muhammad Abduh. Tt. Risalah Tauhid. Bulan Bintang.
19) (B19) Yusuf Qardhawi. 2010. Fikih Jihad, Bandung, Mizan.

11) [B1] Al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta: Depag RI.
12) [B2] Al-Fauzan, Sholeh bin Fauzan bin Abdul. Kitab Taihid 3. Jakarta: Darul Haq.
13) [B3] Ayyub, Hassan. Etika Islam (terj). Bandung: Ingrenda Karya.
14) [B4] Asmaran. Pengantar Studi Akhlak. Jakarta: Rajawali Pers.
15)[B5] Dasuki, Hafidz, dkk., Ensiklopedi Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
16) [B6] Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Yogyakarta: PP. Muhammadiyah.
17)[B7] Ilyas, Yunahar. Kuliah Aqidah. Yogyakarta: LPPI UMY
18) [B8] ___________. Kuliah Akhlak. Yogyakarta: LPPI UMY
19)[B9] Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiayah. Yogyakarta: PP. Muhammadiyah.
20) [B 10] Shabran, Sudarno, dkk, Etika Berpakaian Menurut Syari’at Islam, Surakarta: LPIK-UMS

Pendukung :
-

Media Pembelajaran Preangkat lunak : Perangkatkeras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/OnlineMedia

Teks
Handout
Soal-Tugas

Team Teaching (2) Suprayitno, S,Ag., M.Kes
(3) Zaenal Arifin., M.Ag

Matakuliahsyarat -

Mg Ke-

(1)

Sub-CP-MK

(2)

Indikator

(3)

Kriteria &
Bentuk Penilaian

(4)

Metode Pembelajaran
[ Estimasi Waktu]

(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot
Penilaian

(%)
(7)

1 Memiliki motivasi dan
gambaran yang jelas
mengenai materi

Memiliki motivasi untuk
mengikuti pembelajaran mata
kuliah kemanusiaan dan

Latihan soal: Pembelajaran
kooperatif,

Kontrak perkuliahan:
menjelaskan RPS.



kemanusiaan dan
keimanan

Pendahuluan: Kontrak
Perkuliahan, tujuan
perkuliahan, ruang
lingkup materi
perkuliahan,
sistem perkuliahan dan
evaluasi.

keimanan . Ekspositori,
Inkuiri,
Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 menit)
(Zoom/ Google Meet)

Pengantar untuk metode
pembelajaran dan proses
pembelajaran

2 Adab Berpakaian sesuai
dengan ajaran syariat
islam
Mardiana

Mempraktekkan Adab
berpakaian yang sesuai dengan
Syari’at Islam

Latihan soal seb

Soal Tentang Adab
Berpakaian yang
meliputi :
a. Aurat laki lki dan
perempuan

b. Cara berpakain
laki-laki sesuai
dengan syariat
islam

c. Cara berpakaian
perempuan
dalam syariat
islam

d. Muhrim bagi laki
laki

e. Muhrim bagi
perempuan.

Mengirm foto
Pribadi yang
menggunakan
Pakaian sesuai
dengan Adab
berpakaian. Dari

Ceramah , diskusi ekploratif
Online Learning (LMS)
Open Learning

a. Pengertian Aurat
dalam islam

b. Aurat laki lki dan
perempuan

c. Cara berpakain laki-
laki sesuai dengan
syariat islam

d. Cara berpakaian
perempuan dalam
syariat islam

e. Mukhrim bagi laki
laki

f. Mihrim bagi
perempuan.



kepala sampai ke
kaki

3 Islam sebagai way of life:
Wahid

Memahami Pengertian Islam
Tujuan, Fungsi Islam;Sumber
Ajaran Islam;

Mampu menjelaskan Ruang
Lingkup Ajaran Islam(Tuhan,
manusia, alam, penciptaan dan
keselamatan)

Mampu menjelaskan dan
menyebutkan karakteristik
Ajaran Islam.

Latihan soal:
Pngetian, Ruang
Lingkup dan
karakteristik ajaran
Islam .

Tugas: Membuat
Vidio pendek
berdurasi maksimal
7 menit, dengan
tema aktivitas diri
pribadi yang
menyadari esensi
penciptaan
manusia, alam dan
sekitarnya dan
menukil ayat yang
berkaitan.

Pembelajaran
kooperatif,

Online Learning (LMS)
Open Learning .

(100 menit)

a. Memahami
Pengertian Islam
Tujuan, Fungsi
Islam;Sumber
Ajaran Islam;

b. Mampu
menjelaskan Ruang
Lingkup Ajaran
Islam(Tuhan,
manusia, alam,
penciptaan dan
keselamatan)

c. Karakteristik Ajaran
Islam.

(Buku: [B1], [B2]; Web:
[W1], [W2], [W3])

4 Hakekat manusia dalam
pandangan Islam:

Mardiana

Mampu melakukan kajian
tentang hakekat Manusia,

Mampu mengidentifikasAsal
usul kejadian Manusia;

Mengidentifikasi potensi-
potensi manusia

Mampu mengidentifikasi
Kelemahan-kelemahan
manusia;

Menjelaskan sifat-sifat Manusia

Menjelaskan Kelebihannya atas

Latihan soal:
Hakikat, potensi,
kelamahan, Sifat-
sifat, dan kelebihan
Manusia
Jenis pilihan ganda,

Berjumlah 10 soal

Pembelajaran
Online Learning (LMS) Open
Learning .

(100 menit),
Latihan.

(100 menit)

a. Vidio proses
penciptaan manusia

b. Kajian tentang
hakikat manusia.

c. Asal usul kejadian
manusia.

d. Potensi-potensi
Manusia.

e. Kelemahan-
kelemahan Manusia.

f. Sifat-sifat Manusia.
g. Kelebihannya atas

makhluk lain.

(Buku: [B1], [B2]; Web:



Makhluk Lain.. [W1],[W2],[W3])
5 Manusia dan Kehidupan:

Mardiana
Mampu menjelaskan
perjalanan hidup manusia dari
alam ruh hingga hari akhirat.
Mampu mengidentifikasi ragam
Orientasi Hidup Manusia;
Mampu menjelaskan tujuan
dan Fungsi Penciptaan
Manusia;
Hidup Sukses dalam Pandangan
Al-Qur’an.

Latihan membuat
review Vidio
dengan tema pilihan
berikut:
1. Perjalanan Ruh
manusia dari
masa kandungan
hingga alam
barzah.

2. Perjalanan Ruh
manusia dari
alam barzah –
kehidupan
Akhirat.

3.Hidup sukses
dalam pandangan
Alquran.

Pembelajaran
Online Learning (LMS)
Open Learning .

(100 menit),
Latihan.

Perjalanan hidup manusia
dari alam ruh hingga hari
akhirat;
Ragam Orientasi Hidup
Manusia;
Tujuan dan Fungsi
Penciptaan Manusia
Hidup Sukses dalam
Pandangan Al-Qur’an.

6 Iman dan Pengaruhnya
dalam Kehidupan:
Mardiana

Mampu menjelaskan Hakekat
Iman; Hubungan Iman, Ilmu,
dan Amal, Karakteristik dan
Sifat Orang Beriman, Hal-hal
yang Dapat Merusak
dan Meniadakan Iman..

Latihan soal:
Iman, Ilmu, dan
Amal
Karakter dan sifat
Orang beriman
Perusak iman

Pilihan Ganda
berjumlah 10 Soal

Pembelajaran
Online Learning (LMS) Open
Learning .

(100 menit)

a. Hakekat Iman;
b.Hubungan Iman, Ilmu,
dan Amal;

c. Karakteristik dan Sifat
Orang Beriman;

d.Hal-hal yang Dapat
Merusak dan
Menidakan Iman..

(Buku: [B1],
[B2],[B3],[B4]; Web:
[W1],[W2],[W3])

7 Tauhid dan Urgensinya
bagi kehidupan Muslim;
( Wahid Hendri)

Menjelaskan Pengertian tauhid
dan Makna kalimat Laa ilaaha
illa Allah serta konsekuensinya,
Tauhid sebagai landasan

Latihan Review
Vidio urgensi
tauhid dalam
kehidupan

Pembelajaran Sinkronous :
Zoom/ Gooogle Meet :
Recognized Materi 1-7
Asinkronous:

a. Pengertian Tauhid;
b. Makna kalimat Laa
ilaaha illa Allah dan
Konsekuensinya dalam



kehidupan, dan Jaminan Allah
bagi orang yang bertauhid
mutlak

Pengertian Tauhid;
b. Makna
kalimat Laa ilaaha
illa Allah dan
Konsekuensinya
dalam Kehidupan;c.
Tauhid sebagai
landasan bagi
semua aspek
kehidupan; d.
Jaminan Allah bagi
orang
yang bertauhid
mutlak
Link Video
Lembaga AIK dan
MKDU

Online Learning (LMS) Open
Learning .

(100 menit)

Kehidupan.
c. Tauhid sebagai
landasan bagi semua
aspek kehidupan

d. Jaminan Allah bagi
orang yang bertauhid
mutlak

(Buku: [B1], [B2]; Web:
[W1],[W3])

8 MID SEMESTER
9 Konsep Aqidah dalam

Islam
Suharman

Mampu menjabarkan tentang
Pengertian Aqidah dan Ruang
Lingkup Pembahasan Aqidah,
Sumber dan fungsi Aqidah,
Prinsip-prinsip Aqidah Islam

Latihan soal
Aqidah dan Ruang
Lingkup Aqidah,
Sumber dan Fungsi
Aqidah, Prinsip-
prinsip Aqidah
Islam
Pilihan Ganda 10
soal

Asinkronous:
Online Learning (LMS) Open
Learning .

(100 menit)

a. Video materi
b. Pengertian Aqidah dan

Ruang Lingkup
Pembahasan Aqidah.

c. Sumber dan Fungsi
Aqidah

d. Prinsip-prinsip Aqidah
Islam

10 Syirik dan bahayanya bagi
manusia
Suharman

Mampu menjabarkan
Pengertian syirik, Bentuk-
bentuk syirik, Penyebab
terjadinya syirik pada manusia,
dan Tindakan Rasulullah dalam
menangkal Syirik

Studi
Fenomenologi:
Kejadian syirik,
bentuk syirik
terjadinya syirik di
daerah tempat
tinggal masing2.

Asinkronous:
Online Learning (LMS) Open
Learning .

(100 menit)

a. Pengertian syirik;
b. Bentuk-bentuk syirik
c. Penyebab terjadinya

syirik pada manusia;
d. Tindakan Rasulullah

dalam menangkal syirik

11 Syirik Zaman Modern
Suharman

Mampu menjabarkan
pengertian syirik pada era

Membuat Vidio
tentang kejadian

Asinkronous:
Online Learning (LMS) Open

a. Pengertian syirik
modern



modern, bentuk-bentuk syirik
pada masa modern, Cara
menanggulangi syirik pada
masa modern, Bahaya syirik
bagi kehidupan manusia

kekinian mengenai
syirik modern,
bentuk-bentuk
syirik pada Masa
modern, cara
menanggulangi
syirik pada masa
modern, bahaya
syirik bagi
kehidupan manusia

Learning .
(100 Menit)

(100 Menit)

b. Bentuk-bentuk
syirik pada Masa
Modern

c. Cara
Menanggulangi
Syirik pada Masa
Modern

d. Bahaya Syirik Bagi
kehidupan Manusia

12 Akhlak, moral dan etika
sesuai dengan Al-Quran
dan Hadits
Zainal Aririn/ Muhammad

Mengaplikasikan akhlak, moral
dan etika sesuai dengan Al-
Quran dan Hadits.

Video Short Movie
tentang Aplikasi
akhlak, moral dan
etika Masa lalu kini
dan akan datang.

Asinkronous:
Online Learning (LMS) Open
Learning .

Kuliah Ceramah (100 Menit)

a. pengertian akhlak,
Moral dan Etika

b. Perbadaan akhlak,
moral dan etika

c. Sumber Aklak,
Moral dan etika

d. Moral, akhlak dan
etika berdasarkan
Alquran dan Hadits

13 Karakteristik akhlak Islam
Zainal Arifin/ Muhammad

Memahami pengertian,akhlak,
karakteristik akhlak islam

Video Short Movie
tentang Aplikasi
akhlak, moral dan
etika Masa lalu kini
dan akan datang.

Asinkronous:
Online Learning (LMS) Open
Learning .
(100 Menit)

Pengertian,akhlak Islam
Sumber Aklak dalam
islam
Nabi Muhammad sebagai
punutan Alklak manusia.
karakteristik akhlak
islam

14 Macam-macam akhlak
Mahmudah dan
Mazmumah
Zainal Arifin/
Muhammad

Menyebutkan macam-macam
akhlak Mahmudah dan
Mazmumah

Video Short Movie
tentang Aplikasi
akhlak, moral dan
etika Masa lalu kini
dan akan datang.

Ceramah, Koopratif (100 Menit) Pengertian Akhlak
mahmudah Pengertian
Akhlak mazmuamah
Macam-macam Akhlak
mahmudah
Macam –macam akhlak



mazmumah
Contoh 2 akhlak
mahmudah dan akhlak
mazmumah

15 internalisasi nilai nilai
keimanan dan
kemanusiaan
Masing masing dosen

Menjabarkan dan
mendiskusiakan apa yang telah
di pelajarai tentang keimanan
dan kemanusiaan

Uaraian singkat
tentang
pembelajaran
keimanan dan
kemanusiaan

Pembelajaran Sinkronous :
Zoom/ Gooogle Meet :
Recognized Materi 1-7
Asinkronous:
Online Learning (LMS) Open
Learning .

16 Evaluasi Akhir Semester
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RENCANA PEMBELAJARAN
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Penyusunan
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OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

Abdul Halim, S.Pd., M.Pd. Abdul Halim, S.Pd., M.Pd. Januar Abdilah, M.Or
Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris yang terkait mata kuliah**:

CP-MK
1. Menguasai konsep grammar simple present tense dan simple past tense.
2. Menguasai language functions di berbagai situasi.
3. Memiliki keterampilan dasar dalam berkomunikasi untuk daily situations.

Diskripsi Singkat
MK

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dasar berkomunikasi dengan bahasa Inggris bagi mahasiswa
tingkat pertama dengan kalimat dasar dalam bahasa Inggris. Pada mata kuliah ini mahasiswa diperkenalkan dengan berbagai
macam konsep grammar dan language function dengan berbagai topik yang berbeda dan bekaitan dengan kebutuhan
komunikasi pada tingkatan survival. Mahasiswa akan mempelajari skills seperti listening, speaking, reading, dan writing
dengan topic yang bervariasi dalam bahasa Inggris. Penilaian akan diperoleh oleh mahasiswa dengan memnuhi syarat
kehadiran dan partisipasi, tugas-tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

Topic bahasan per-pertemuan:

1. Introduction



2. Friends
3. Personality
4. Communities
5. Going places
6. History
7. Legends
8. Mid-test
9. Fitness
10. Sports
11. On holiday
12. Culture
13. Image
14. Celebrities
15. Computers
16. Final exams

Pustaka Utama :
1. Harris, M., Mower, D., Sikorszynska, A. 2000. Opportunities: Elementary. Madrid: Pearson Education, Ltd.

Pendukung :
1. Youtube.com
2. Google.com

Media
Pembelajaran

Preangkat lunak : Perangkatkeras :
Audio/Video Teks

Handout
Soal-Tugas

Team Teaching Abdul Halim, S.Pd., M.Pd.
Penilaian Skor akhir = 15% kehadiran + 35% Tugas terstruktur + 20% UTS + 30% UAS
Matakuliah syarat -

Mg
Ke-

(1)

Sub-CP-MK

(2)

Indikator

(3)

Kriteria &
Bentuk
Penilaian

(4)

Metode
Pembelajaran

[ Estimasi Waktu]
(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot
Penilaian

(%)
(7)



1 1. Memiliki
keterampilan
dasar dalam
berkomunikasi
untuk daily
situations.

Memperkenalkan
diri dalam bahasa
Inggris dalam
konteks sehari-hari

Latihan:
mengerjakan
latihan yang
tersedia di
student’s book

Pembelajaran
kooperatif,
Ekspositori,
Inkuiri,
Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 menit)

Introduction Kehadiran =
5% (rata-
rata)

2 1. Menguasai
konsep
grammar
simple present
tense dan
simple past
tense.

2. Menguasai
language
functions di
berbagai
situasi.

3. Memiliki
keterampilan
dasar dalam
berkomunikasi
untuk daily
situations.

Memperkenalkan
diri dan teman
kepada orang lain.

Kosa kata terkait
kehidupan social.

Minat dan hobi

Latihan:
mengerjakan
latihan yang
tersedia di
student’s book

Pembelajaran
kooperatif,
Ekspositori,
Inkuiri,
Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 menit)

Friends Kehadiran =
5% (rata-
rata)

Tagihan:
30% (rata-
rata)

3 1. Menguasai
konsep
grammar
simple present
tense dan
simple past
tense.

Mendeskripsikan
sifat/karakter
seseorang

Kosa kata terkait
karakter seseorang.

Latihan:
mengerjakan
latihan yang
tersedia di
student’s book

Pembelajaran
kooperatif,
Ekspositori,
Inkuiri,
Diskusi kelompok,
Latihan.

Personality Kehadiran =
5% (rata-
rata)

Tagihan:
30% (rata-
rata)



2. Menguasai
language
functions di
berbagai
situasi.

3. Memiliki
keterampilan
dasar dalam
berkomunikasi
untuk daily
situations.

Minat dan hobi
(100 menit)

4 1. Menguasai
konsep
grammar
simple present
tense dan
simple past
tense.

2. Menguasai
language
functions di
berbagai
situasi.

3. Memiliki
keterampilan
dasar dalam
berkomunikasi
untuk daily
situations.

Menguasai konsep
there is/there are

Kosa kata: sports,
wheather, seasons

Latihan:
mengerjakan
latihan yang
tersedia di
student’s book

Pembelajaran
kooperatif,
Ekspositori,
Inkuiri,
Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 menit)

Communities Kehadiran =
5% (rata-
rata)

Tagihan:
30% (rata-
rata)

5 1. Menguasai
konsep
grammar

Language
functions terkait

Latihan:
mengerjakan
latihan yang

Pembelajaran
kooperatif,
Ekspositori,

Going places Kehadiran =
5% (rata-
rata)



simple present
tense dan
simple past
tense.

2. Menguasai
language
functions di
berbagai
situasi.

3. Memiliki
keterampilan
dasar dalam
berkomunikasi
untuk daily
situations.

international
agents

Kosa kata: months,
date, souvenirs,
holidays.

tersedia di
student’s book

Inkuiri,
Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 menit)

Tagihan:
30% (rata-
rata)

6 1. Menguasai
konsep
grammar
simple present
tense dan
simple past
tense.

2. Menguasai
language
functions di
berbagai
situasi.

3. Memiliki
keterampilan
dasar dalam
berkomunikasi
untuk daily
situations.

Language
Functions terkait
classroom
questions

Kosa kata:

Area of studies,
jobs

Latihan:
mengerjakan
latihan yang
tersedia di
student’s book

Pembelajaran
kooperatif,
Ekspositori,
Inkuiri,
Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 menit)

History Kehadiran =
5% (rata-
rata)



7 1. Menguasai
konsep
grammar
simple present
tense dan
simple past
tense.

2. Menguasai
language
functions di
berbagai
situasi.

3. Memiliki
keterampilan
dasar dalam
berkomunikasi
untuk daily
situations.

Language
functions terkait
listening to the
stories

Kosa kata:
Story types, legend
words.

Latihan:
mengerjakan
latihan yang
tersedia di
student’s book

Pembelajaran
kooperatif,
Ekspositori,
Inkuiri,
Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 menit)

Legends Kehadiran =
5% (rata-
rata)

8 Mid-test Tagihan :
Jawaban
UTS
Bobot =
30%

9 1. Menguasai
konsep
grammar
simple present
tense dan
simple past
tense.

2. Menguasai
language

Mengklasifikasika
n
countable/uncounta
ble words

Kosa kata:
Food and drink,

Latihan:
mengerjakan
latihan yang
tersedia di
student’s book

Pembelajaran
kooperatif,
Ekspositori,
Inkuiri,
Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 menit)

Fitness Kehadiran =
5% (rata-
rata)



functions di
berbagai
situasi.

3. Memiliki
keterampilan
dasar dalam
berkomunikasi
untuk daily
situations.

healthy activities

10 1. Menguasai
konsep
grammar
simple present
tense dan
simple past
tense.

2. Menguasai
language
functions di
berbagai
situasi.

3. Memiliki
keterampilan
dasar dalam
berkomunikasi
untuk daily
situations.

Mendeskripsikan
macam-macam
tipe sports

Kosa kata:
Sports equipment,
parts of body

Latihan:
mengerjakan
latihan yang
tersedia di
student’s book

Pembelajaran
kooperatif,
Ekspositori,
Inkuiri,
Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 menit)

Sports Kehadiran =
5% (rata-
rata)

Tagihan:
30% (rata-
rata)

11 1. Menguasai
konsep
grammar
simple present
tense dan

Memberikan
arahan directions,
Check in into
hotels

Latihan:
mengerjakan
latihan yang
tersedia di
student’s book

Pembelajaran
kooperatif,
Ekspositori,
Inkuiri,
Diskusi kelompok,

On holiday Kehadiran =
5% (rata-
rata)

Tagihan:



simple past
tense.

2. Menguasai
language
functions di
berbagai
situasi.

3. Memiliki
keterampilan
dasar dalam
berkomunikasi
untuk daily
situations.

Kosa kata:
Types of holiday,
adjectives

Latihan.

(100 menit)

30% (rata-
rata)

12 1. Menguasai
konsep
grammar
simple present
tense dan
simple past
tense.

2. Menguasai
language
functions di
berbagai
situasi.

3. Memiliki
keterampilan
dasar dalam
berkomunikasi
untuk daily
situations.

Language function
terkait dengan
Being polite

Kosa kata:
Countries,
nationalities,
animals.

Latihan:
mengerjakan
latihan yang
tersedia di
student’s book

Pembelajaran
kooperatif,
Ekspositori,
Inkuiri,
Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 menit)

Culture Kehadiran =
5% (rata-
rata)

Tagihan:
30% (rata-
rata)

13 1. Menguasai Language Latihan: Pembelajaran Image



konsep
grammar
simple present
tense dan
simple past
tense.

2. Menguasai
language
functions di
berbagai
situasi.

3. Memiliki
keterampilan
dasar dalam
berkomunikasi
untuk daily
situations.

Functions terkait
dengan describing
people

Kosa kata: clothes,
physical
appearance

mengerjakan
latihan yang
tersedia di
student’s book

kooperatif,
Ekspositori,
Inkuiri,
Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 menit)

14 1. Menguasai
konsep
grammar
simple present
tense dan
simple past
tense.

2. Menguasai
language
functions di
berbagai
situasi.

3. Memiliki
keterampilan
dasar dalam
berkomunikasi

Language
functions terkait
dengan making
suggestions

Kosa kata: Jobs,
adjectives

Latihan:
mengerjakan
latihan yang
tersedia di
student’s book

Pembelajaran
kooperatif,
Ekspositori,
Inkuiri,
Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 menit)

Celebrities



untuk daily
situations.

15 1. Menguasai
konsep
grammar
simple present
tense dan
simple past
tense.

2. Menguasai
language
functions di
berbagai
situasi.

3. Memiliki
keterampilan
dasar dalam
berkomunikasi
untuk daily
situations.

Language function
terkait giving
instruction

Kosa kata:
computers

Latihan:
mengerjakan
latihan yang
tersedia di
student’s book

Pembelajaran
kooperatif,
Ekspositori,
Inkuiri,
Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 menit)

Computers

16 Evaluasi Akhir Semester Tagihan:
jawaban
UAS
Bobot: 35%
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Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban
berdasarkan Pancasila.

2) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
3) Menginternalisasi semangat kemandirian, keuangan, dan kewirausahaan.

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran 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 menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.



3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan 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.

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
Mampu melakukan motivasi dan pencontohan sikap terhadap dirinya dan masyarakat dalam pelaksanaan nilai-nilai pancasila.

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1. Menguasai konsep teoretis pendidikan pancasila meliputi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, Pancasila

sebagai dasar Negara, Pancasila sebagai Ideologi Negara, Pancasila sebagai Sistem Filsafat, Pancasila sebagai Sistem Etika,
dan Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu, Darul Ahdi Wassahaddah Muhammadiyah dalam Pancasila.

2. Menguasai metodologi dan konsep – konsep kehidupan berbangsa dan bernegara yang terkait dengan nilai – nilai
pancasila

e. CP-KM (Capaian Pembelajaran Ketrampilan Manajerial)
Mengembangkan sikap kritis terhadap fenomena dan mampu memberikan solusi terkait dengan bidang yang digeluti mengacu
pada nilai – nilai pancasila.

CP-MK
a. Memiliki kemampuan analisis, berfikir rasional, bersikap kritis dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
b. Memiliki kemampuan dan tanggung jawab intelektual dalam mengenali masalah- masalah dan memberi solusi

berdasarkan nilai-nilai Pancasila
c. Mampu menjelaskan dasar-dasar kebenaran bahwa Pancasila adalah ideologi yang sesuai bagi bangsa Indonesia yang

majemuk (Bhinneka Tunggal Ika).
d. Mampu mengimplementasikan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam realitas kehidupan
e. Memiliki karakter ilmuwan dan profesional Pancasilais yang memiliki komitmen atas kelangsungan hidup dan kejayaan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.
f. Bijak dalam menggunakan dan mengembangkan teknologi.

Diskripsi Singkat
MK

Mata Kuliah Pendidikan Pancasila merupakan pelajaran yang memberikan pedoman kepada setiap insan untuk
mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-maslah pembangunan bangsa dan Negara dalam perspektif nilai-
nilai dasar Pancasila sebagai ideology dan dasar Negara Republik Indonesia. Dengan penyelenggaraan Pendidikan



Pancasila di Perguruan Tinggi, diharapkan dapat tercipta wahana pembelajaran bagi para mahasiswa untuk secara
akademik mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara dalam
perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Penilaian akhir keberhasilan
belajar mahasiswa pada matakuliah ini menggunakan pendekatan acuan patokan (PAP) dengan unsur penilaian meliputi
unsur-unsur kehadiran, tugas-tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia.
b. Pancasila sebagai dasar negara
c. Pancasila sebagai Ideologi negara
d. Pancasila sebagai Sistem Filsafat
e. Pancasila sebagai Sistem Etika
f. Anti korupsi sebagai implementasi nilai Pancasila
g. Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu
h. Integrasi pandangan muhammadiyah dalam bernegara

Pustaka Utama :
1. Effendy, H.A.M. 1993. Falsafah Negara Pancasila (Sejarah, Fungsi, Pengamalan dan Pelestariannya). Semarang: Duta Grafika.
2. Kaelan, 2002, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta.
3. Heru Santosa, dkk. 2002. Sari Pendidikan Pancasila, Yogyakarta: Penerbit TiaraWacana
4. Syaf rudin Bahar, dkkk. (ed.). 1995. Risalah Sidang-sidang BPUPKI –PPKI 28 Mei – 22 Agustus 1945, Jakarta: Sekretariat

Negara R. I.
5. Tim Penyusun Buku Ajar Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2013. Materi Ajar

Mata Kuliah Pendidikan Pancasila, Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik
Indonesia.

6. Undang-Undang Dasar R. I Tahun 1945 (Setelah Amandemen I -IV)
7. Undang-Undang R.I Nomor 12 Tahun 2003 tentang Partai Politik.
8. Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi. 2018. Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta : Kementerian Riset,

Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pendukung :
Website terkait



Video multimedia
Media Pembelajaran Preangkat lunak : Perangkatkeras :

Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/OnlineMedia

Teks
Handout
Soal-Tugas

Team Teaching (1) Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.
(2)Rio Arif Pratama, S.H. MH.Li
(3)Bayu Prasetyo, S.H., M.H.

Penilaian Skor akhir = 15% kehadiran + 35% Tugas terstruktur + 20% UTS + 30% UAS
Matakuliah syarat Tidak ada

Mg Ke-

(1)

Sub-CP-MK

(2)

Indikator

(3)

Kriteria &
Bentuk Penilaian

(4)

Metode
Pembelajaran

[ Estimasi Waktu]
(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot
Penilaian

(%)
(7)

1 Mahasiswa Mampu
Menjelaskan Pendidikan
Pancasila di Perguruan
Tinggi

Mahasiswa
mengetahui
mengenai
Pendidikan
Pancasila di
Perguruan Tinggi

Keaktifan di kelas,
soal / tugas,
makalah analisis
masalah.

Pembelajaran
kooperatif, Ekspositori,
Inkuiri, dan Diskusi
kelompok

Kontrak perkuliahan: menjelaskan RPS

Mahasiswa Mampu
Bersikap Positif Mengenai
Pendidikan Pancasila di
Perguruan Tinggi

Mahasiswa
mampu
menjelaskan
Pendidikan
Pancasila di
Perguruan Tinggi

Dasar-dasar Pendidikan Pancasila

Mahasiswa
mampu bersikap
positif mengenai
Pendidikan
Pancasila di
Perguruan Tinggi

Tujuan penyelenggaraan

Capaian pembelajaran Pendidikan Pancasila

Pancasila dalam Kajian
Sejarah Bangsa

Mahasiswa
mengetahui

Keaktifan di kelas, Pembelajaran kooperatif,
Ekspositori, Inkuiri, dan

Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa



Indonesia (Era
Pra Kemerdekaan
dan Era Kemerdekaan

mengenai
Pancasila dalam
Kajian Sejarah
Bangsa Indonesia

soal / tugas,
makalah analisis
masalah

Diskusi kelompok,
Ceramah, dan Tanya
Jawab

Indonesia

Mahasiswa
mampu
menjelaskan
Pancasila dalam
Kajian Sejarah
Bangsa Indonesia
Mahasiswa
mampu bersikap
positif mengenai
Pancasila dalam
Kajian Sejarah
Bangsa Indonesia

2 Pancasila dalam Kajian
Sejarah Bangsa
Indonesia(Era
Orde Lama, Orde Baru,
dan Orde Reformasi)

Mahasiswa
mengetahui
mengenai Pancasila
dalam Kajian
Sejarah Bangsa
Indonesia (Era Orde
Lama, Orde Baru,
dan Orde
Reformasi)

Keaktifan di kelas,
soal / tugas,
makalah analisis
masalah

Pembelajaran kooperatif,
Ekspositori, Inkuiri, dan
Diskusi kelompok,
Ceramah, dan Tanya
Jawab

Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa
Indonesia (Era Orde Lama, Orde Baru, dan
Orde Reformasi)

Mahasiswa
mampu
menjelaskan
Pancasila dalam
Kajian Sejarah
Bangsa Indonesia
(Era Orde Lama,
Orde Baru,
Mahasiswa
mampu
bersikap
positif
mengenai



Pancasila
dalam Kajian
Sejarah
Bangsa
Indonesia (Era
Orde Lama,
Orde Baru,

3 Mahasiswa Mampu
Menganalisis dan
Mengevaluasi Pancasila
sebagai Dasar Negara

Mahasiswa
mampu
menjelaskan
Pancasila
sebagai Dasar
Negara

Keaktifan di kelas,
soal / tugas,
makalah analisis
masalah

Pembelajaran kooperatif,
Ekspositori, Inkuiri, dan
Diskusi kelompok,
Ceramah, dan Tanya
Jawab

Hubungan Pancasila dengan Pembukaan
UUD NRI Tahun 1945

Mahasiswa Mampu
Menjelaskan Hubungan
Pancasila dengan
Pembukaan UUD
NRI Tahun 1945

Mahasiswa
mampu
menganalisis
Pancasila
sebagai Dasar
Negara

Penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD
NRI tahun 1945

Mahsiswa Mampu
Menjelaskan Penjabaran
Pancasila dalam pasal-
pasal UUD NRI tahun
1945

Mahasiswa
mampu bersikap
positif mengenai
Pancasila
sebagai Dasar
Mahasiswa
mampu
menjelaskan
hubungan
Pancasila
dengan
Pembukaan
Mahasiswa
mampu bersikap
positif mengenai
Pancasila
sebagai Dasar
Negara

4 Pancasila sebagai Dasar Mahasiswa mampu Keaktifan di kelas, Pembelajaran kooperatif, Pancasila sebagai Dasar Negara



Negara menjelaskan
Pancasila sebagai
Dasar Negara

soal / tugas,
makalah analisis
masalah

Ekspositori, Inkuiri, dan
Diskusi kelompok,
Ceramah, dan Tanya
JawabPancasila dalam

Pembuatan Kebijakan
Negara dalam Bidang
Politik, Ekonomi, Sosial
Budaya dan Hankam

Mahasiswa mampu
menjelaskan
implementasi
Pancasila dalam
pembuatan
kebijakan negara
dalam bidang
Politik, Ekonomi,
Sosial Budaya
dan Hankam

Implementasi Pancasila dalam pembuatan
kebijakan negara dalam bidang Politik,
Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam

Mahasiswa mampu
bersikap positif
mengenai
implementasi
Pancasila dalam
Pembuatan
kebijakan negara
dalam bidang
Politik, Ekonomi,
Sosial Budaya
dan Hankam

5 Pancasila sebagai Ideologi
Negara dan Ideologi-
Ideologi Besar Dunia

Mendeskripsikan
Pancasila sebagai
ideology negara dan
ideologi-ideologi
besar dunia

Keaktifan di kelas,
soal / tugas,
makalah analisis
masalah

Pembelajaran kooperatif,
Ekspositori, Inkuiri, dan
Diskusi kelompok,
Ceramah, dan Tanya
Jawab

Pancasila sebagai ideologi negara

Ideologi-ideologi Negara
Dunia ditinjau dari Aspek
Agama, Sosial, Ekonomi,
Hukum dan Pemerintahan.

Menjelaskan
berbagai ideologi-
ideologi negara
dunia ditinjau
dari aspek agama,
social, ekonomi,
hokum dan
pemerintahan

Ideologi-ideologi besar dunia ditinjau dari
aspek agama, social, ekonomi, hokum dan
pemerintahan

Menganalisa



berbagai ideologi-
ideologi negara
dunia ditinjau
dari aspek agama,
social, ekonomi,
hokum dan
pemerintahan.
Menganalisa
berbagai ideologi-
ideologi negara
dunia ditinjau
dari aspek agama,
social, ekonomi,
hokum dan
pemerintahan.

6 Sistem Etika Pancasila
dengan Ideologi-ideologi
Besar Dunia

Membandingkan
sistem etika
Pancasila dengan
ideologi-ideologi
besar dunia

Keaktifan di kelas,
soal / tugas,
makalah analisis
masalah

Pembelajaran kooperatif,
Ekspositori, Inkuiri, dan
Diskusi kelompok,
Ceramah, dan Tanya
Jawab

Pancasila sebagai ideologi negara

Pancasila sebagai Sistem
Etika
Politik dan Ideologi
Negara.

Mendeskripsikan
Pancasila sebagai
sistem etika politik
dan ideologi negara

Implementasi Pancasila sebagai sistem etika
politik dan ideologi negara dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara

Menjelaskan
implementasi
Pancasila sebagai
sistem etika politik
dan ideologi negara
dalam kehidupan
berbangsa dan
bernegara.
Menampilkan
sikap positif
Pancasila sebagai
sistem etika politik
dan ideologi negara

7 Pengetahuan, ilmu dan Membedakan Keaktifan di kelas, Pembelajaran kooperatif, Pancasila sebagai Sistem Filsafat



Filsafat antara pengetahuan,
ilmu dan filsafat.

soal / tugas,
makalah analisis
masalah

Ekspositori, Inkuiri, dan
Diskusi kelompok,
Ceramah, dan Tanya
Jawab

Menganalisis Pancasila
sebagai Cara Berpikir
secara
Ilmiah-Filsafati

Mengidentifikasi
ciri-ciri berpikir
ilmiah-filsafat.

Pengetahuan, ilmu dan filsafat.

Menjelaskan Pancasila
sebagai Sistem Filsafat
Bentuk dan susunan

Menganalisis
Pancasila
sebagai berpikir
secara ilmiah-
filsafat.

Ciri-ciri berpikir ilmiah-filsafati.
Pancasila sebagai berpikir secara ilmiah-
filsafat.

Bentuk dan Susunan
Pancasila.

Menampilkan
sikap positif
terhadap bentuk
dan susunan
Pancasila yang
bersifat hierarkhis
piramidal dan
saling
mengkualifikasi

Keaktifan di kelas,
soal / tugas,
makalah analisis
masalah

Pembelajaran kooperatif,
Ekspositori, Inkuiri, dan
Diskusi kelompok,
Ceramah, dan Tanya
Jawab

Pancasila sebagai Sistem Filsafat
Bentuk dan Susunan Pancasila
Hakikat sila- sila Pancasila sebagai kesatuan
sistem.
Bentuk dan susunan Pancasila yang bersifat
hierarkhis piramidal dan saling
mengkualifikasi.

8 Evaluasi Tengah Semester (UTS)
9 Etika dan pancasila

Macam- macam etika
Pancasila sebagai Sistem
Etika
Etika dan pancasila

Mahasiswa
mampu
menjelaskan
macam- macam
etika

Keaktifan di kelas,
soal / tugas,
makalah analisis
masalah
Keaktifan di kelas,
soal / tugas,
makalah analisis
masalah

Pembelajaran kooperatif,
Ekspositori, Inkuiri, dan
Diskusi kelompok,
Ceramah, dan Tanya
Jawab
Pembelajaran kooperatif,
Ekspositori, Inkuiri, dan
Diskusi kelompok,
Ceramah, dan Tanya
Jawab

Pancasila sebagai sistem etika

Mahasiswa mampu
menjelaskan
pengertian etika

Pengertian etika

Mahasiswa mampu
memahami
Pancasila sebagai
Sistem Etika

Macam-macam etika

Mahasiswa
mampu
menjelaskan
pengertian etika
pancasila

Pancasila sebagai sistem etika



10 Pancasila sebagai Sistem
Etika

Mahasiswa
mampu mengetahui
implementasi
Pancasila sebagai
Sistem Etika

Keaktifan di kelas,
soal / tugas,
makalah analisis
masalah

Pembelajaran kooperatif,
Ekspositori, Inkuiri, dan
Diskusi kelompok,
Ceramah, dan Tanya
Jawab

Pengertian etika pancasila

Pola hidup Pancasila
sebagai Sistem
Etika

Mahasiswa
mampu
menjelaskan
pancasila sebagai
solusi problem
bangsa, seperti
korupsi, kerusakan
lingkungan,deka
densi moral, dll

Pancasila sebagai solusi problem bangsa,
seperti korupsi, kerusakan lingkungan,de
kadensi moral, dll

Pancasila sebagai Sistem
Etika

Mahasiswa mampu
menjadikan pola
hidup Pancasila
sebagai Sistem
etika

Macam-macam etika

Anti korupsi sebagai
Implementasi Nilai
Pancasila

Mahasiswa mampu
menjelaskan arti
kata dan definisi
korupsi, serta
perilaku koruptif
secara tepat dan
benar

Keaktifan di kelas,
soal / tugas,
makalah analisis
Masalah

Keaktifan di kelas,
soal / tugas,
makalah analisis
Masalah

Pembelajaran kooperatif,
Ekspositori, Inkuiri, dan
Diskusi kelompok,
Ceramah, dan Tanya
Jawab

Pembelajaran kooperatif,
Ekspositori, Inkuiri, dan
Diskusi kelompok,
Ceramah, dan Tanya
Jawab

Korupsi dan Integritas

Korupsi dan Perilaku
Koruptif

Mahasiswa mampu
menganalisis
perbuatan korupsi
dan perilaku
koruptif di
masyarakat serta
mampu
menjelaskan
bentuk-bentuk
korupsi dengan
benar

Pengertian etika pancasila



Faktor Penyebab Korupsi
Dampak Masif Korupsi

Mahasiswa mampu
menjelaskan faktor
penyebab korupsi
secara internal dan
eksternal

Faktor-faktor penyebab korupsi
Dampak korupsi atas ekonomi, sosial dan
kemiskinan masyarakat, birokrasi
pemerintahan, politik dan demokrasi,
penegakan hukum, pertahanan dan keamanan,
kerusakan lingkungan dan ketahanan budaya
dan religiusitas

Mahasiswa
mengetahui akibat
perbuatan korupsi

11 Anti korupsi sebagai
Implementasi Nilai
Pancasila

Mahasiswa bersedia
untuk tidak
melakukan
perbuatan korupsi

Keaktifan di kelas,
soal / tugas,
makalah analisis
Masalah

Pembelajaran kooperatif,
Ekspositori, Inkuiri, dan
Diskusi kelompok,
Ceramah, dan Tanya
Jawab

Korupsi dan Integritas

Nilai dan prinsip anti korupsi

Nilai - Nilai Anti Kourpsi
dan Prinsip - Prinsip Anti
Korupsi

Mahasiswa mampu
menjelaskan nilai-
nilai antikorupsi
untuk mengatasi
faktor internal
penyebab terjadinya
korupsi

Faktor Penyebab Korupsi Mahasiswa mampu
memberikan contoh
penerapan prinsip-
prinsip dan nilai-
nilai anti korupsi
dalam suatu
organisasi/institusi/
masyarakat untuk
mencegah
terjadinya korupsi
dalam setiap
kegiatannya

Faktor-faktor penyebab korupsi

12 Tindak Pidana Korupsi
dalam Peraturan
Perundang-Undangan

Mahasiswa
memahami sejarah
pemberantasan
Tindak Pidana
Korupsi

Keaktifan di kelas,
soal / tugas,
makalah analisis
masalah

Pembelajaran kooperatif,
Ekspositori, Inkuiri, dan
Diskusi kelompok,
Ceramah, dan Tanya
Jawab

Latar belakang lahirnya Delik Korupsi dalam
Perundang-undangan Korupsi
Delik korupsi menurut Undang-undang Nomor
31 tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang

Mahasiswa
mengetahui Tindak



Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiPidana Korupsi
dalam peraturan
perundang-
undangan

Tindak Pidana Korupsi
dan Perkembangannya

Mahasiswa mampu
menjelaskan
pengertian korupsi

Tindak Pidana Korupsi
Gratifikasi
Tindak Pidana Pencucian Uang
Obstruction of Justice
Whistle Blower dan Justice Blower
Saber Pungli

Mahasiswa mampu
menjelaskan jenis-
jenis tindak pidana
korupsi serta hal
lain yang berkaitan
dengannya

13 Pancasila sebagai Dasar
Nilai
Pengembangan Ilmu
Ilmu dalam perspektif
historis

Memahami
pancasila sebagai
Dasar Nilai
Pengembangan
Ilmu

Keaktifan di kelas,
soal / tugas,
makalah analisis
masalah

Pembelajaran kooperatif,
Ekspositori, Inkuiri, dan
Diskusi kelompok,
Ceramah, dan Tanya
Jawab

Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan
Ilmu

Memahami Ilmu
dalam perspektif
historis

Ilmu dalam perspektif historis

Aspek penting dalam ilmu
pengetahuan
Pilar-pilar penyangga bagi
eksistensi ilmu
pengetahuan

Menjelaskan Ilmu
dalam perspektif
Historis

Beberapa aspek penting dalam ilmu
pengetahuan

Mengetahui
Beberapa aspek
penting dalam
ilmu pengetahuan

Pilar-pilar penyangga bagi eksistensi
ilmu pengetahuan

14
Ilmu dalam perspektif
historis

Menyebutkan
Pilar-pilar
penyangga bagi
eksistensi ilmu
pengetahuan

Keaktifan di kelas,
soal / tugas,
makalah analisis
masalah
Keaktifan di kelas,
soal / tugas,
makalah analisis
masalah

Pembelajaran kooperatif,
Ekspositori, Inkuiri, dan
Diskusi kelompok,
Ceramah, dan Tanya
Jawab
Pembelajaran kooperatif,
Ekspositori, Inkuiri, dan
Diskusi kelompok,

Prinsip-prinsip berpikir ilmiah

Pancasila sebagai Dasar
Nilai Pengembangan Ilmu

Menampilkan
sikap positif
Prinsip-prinsip
berpikir ilmiah

Ilmu dalam perspektif historis

Nilai dalam IPTEK Memahami Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan



Ceramah, dan Tanya
Jawab

pancasila sebagai
Dasar Nilai
Pengembangan
Ilmu

Ilmu

Pokok Nilai yang Perlu
diperhatikan dalam
Pengembangan Ilmu
Pengetahuan dan
Teknologi

Mengetahui
Masalah nilai
dalam IPTEK

Masalah nilai dalam IPTEK

Pancasila sebagai Dasar
Nilai Pengembangan Ilmu

Menjelaskan
Keserbamajemukan
ilmu pengetahuan
dan
permasalahannya

Keserbamajemukan ilmu pengetahuan
dan permasalahannya
Dimensi moral dalam pengembangan dan
penerapan ilmu pengetahuan

Beberapa pokok nilai yang perlu diperhatikan
dalam pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi

Menyebutkan
Dimensi moral
dalam
pengembangan
dan penerapan
ilmu pengetahuan

15
Pandangan
Muhammadiyah tentang
pancasila sebagai dasar
negara NKRI (Darul Ahdi
Wa syahadah)

Mampu
menjelaskan
Pandangan
Muhammadiyah
tentang pancasila
sebagai dasar
negara NKRI
(Darul Ahdi Wa
syahadah)

Keaktifan di kelas,
soal / tugas,
makalah analisis
masalah

Pembelajaran kooperatif,
Ekspositori, Inkuiri, dan
Diskusi kelompok,
Ceramah, dan Tanya
Jawab

1. Muqadimah
2. Pembentukan Negara Indonesia
3. Peran Setrategis Muhammadiyah
4. Kedudukan Negara Pancasila dalm

perspektif Muhammadiyah
5. Proyeksi Kedepan muhammadiyah

dalam Konteks Bernegara

Sumber: Tanfidz Muktamar
Muahammadiyah ke 47

16 Evaluasi Akhir Semester
UAS



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN / PRODI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
Pengantar Ilmu Pendidikan FIP1102 2 1 Agustus 2017
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Nanda Alfian Mahardhika) (Nanda Alfian Mahardhika) (Januar Abdilah Santoso)
Capaian
Pembelajaran
(CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1) [ST-1] Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
2) [ST-9] Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1) [KU-2] Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangaan atau implementasi ilmu pengetahuan dan
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1) [KK-12]Memiliki keterampilan mengobservasi dan menganalisa lingkungan belajar dan pembelajaran.

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1) [PP-13] Memahami konsep teoritis ilmu pendidikan dan profesi kependidikan, yang mampu menganalisis tentang masalah dan pemecahan masalah pendidikan.

CP-MK



Mahasiswa mampu menganalisis perubahan-perubahan maupun situasi dalam pengembangan sumber daya manusia di dalam dunia pendidikan

SUB-CPMK
a. Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang dianut dalam melakukan pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan dan rekreasi serta keolahragaan baik pendidikan

maupun non pendidikan.
b. Membangun dan menghayati landasan jatidiri pendidikan dan memantapkan kompetensi akademik pendidikan.
c. Mampu menerapkan keterampilan mendidikan (pedagogic), etika profesi pendidikan dalam lingkup pendidikan.
d. Dapat berinteraksi dengan berbagai komunitas dan disiplin ilmu.
e. Menjelaskan kompetensi pendidik dan perspektif ilmu kependidikan secara ilmiah.

Diskripsi Singkat
MK

Mata kuliah Permainan Bola Basket berbobot 2 SKS teori. Mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar pendidikan yang meliputi: hakikat manusia dan pengembangannya,
unsur-unsur pendidikan, landasan dan asas pendidikan, lingkungan pendidikan, aliran pendidikan, pendidikan dan perubahan sosial permasalahan pendidikan, sistem pendidikan
nasional, pendidikan dan pembangunan, pendidikan agama di Indonesia dan pendidikan multikultural. Penilaian akhir keberhasilan belajar mahasiswa pada mata kuliah ini
menggunakan pendekatan acuan patokan (PAP) dengan unsur penilaian meliputi unsur-unsur kehadiran, tugas-tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Memahami makna dan hakikat manusia.
b. Fenomena pendidikan dalam masyarakat, keluarga dan sekolah.
c. Keterkaitan antara pendidikan dan ilmu pendidikan.
d. Perkiraan dan antisipasi masyarakat masa depan.
e. Pendidikan sebagai sebuah sistem.
f. Sistem pendidikan nasional.
g. Pendidikan sepanjang hayat.
h. Masalah-masalah pendidikan.
i. Analisis masalah dan pemecahan masalah pendidikan.
j. Pembaruan pendidikan.

Pustaka Utama :
[B1] Siswoyo, D. (2007). Ilmu Pendidikan. Yogyakarta, UNY Press.

Web:
[W1] Dobson, R. Ian. (2009). Journal Of Higher Education Policy and Management. No. 1. Hal. 3-15
[W2] https://ernisusiyawati.wordpress/com/2013/06/01/manajemen-tenaga-pendidik-dan-kependidikan.
[W3] http://najibuddin17.blogspot.co.id/2011/07/tipe-kepemimpinan-dalam-pendidikan.html
[W4] Hangestiningsih, H. Zulfiati, H, M. Johan, A, B. (2015). Diktat Pengantar Ilmu Pendidikan. Yogyakarta. FIP.
Pendukung :
-

Media Preangkat lunak : Perangkat keras :

https://ernisusiyawati.wordpress/com/2013/06/01/manajemen-tenaga-pendidik-dan-kependidikan.
http://najibuddin17.blogspot.co.id/2011/07/tipe-kepemimpinan-dalam-pendidikan.html


Pembelajaran Web/Online Media Teks
Handout
Soal-Tugas
Gambar dan Poster

Team Teaching (1) Nanda Alfian Mahardhika, S.Pd., M.Pd
Penilaian Skor Akhir = 20% Kehadiran + 25% Tugas + 20% UTS + 35% UAS
Mata kuliah
syarat

-

Skema Pembelajaran Mata Kuliah Pengantar Ilmu Pendidikan

Mg Ke-
(1)

Sub-CP-MK
(2)

Indikator
(3)

Kriteria & Bentuk
Penilaian

(4)

Metode Pembelajaran
[ Estimasi Waktu]

(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian (%)
(7)

1 Mengetahui garis besar
tentang pengantar ilmu
pendidikan

Menemukan solusi yang
belum bisa dipahami dalam
pembelajaran pengantar ilmu
pendidikan.

1. Ceramah
2. Tanya Jawab

(100 menit)

Penyampaian silabus, kontrak belajar dan

penyampaian buku referensi.

[B1], [W1], [W2], [W3],[W4].

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
20%

2 Mengetahui hakikat
manusia.

Menganalisis hakikat manusia
dan pengembangan manusia

1. Afektif
2. Kognitif
3. Tugas Makalah

1. Ceramah
2. Tanya Jawab
3. Diskusi
4. Tugas Mandiri

(100 menit)

Hakikat manusia dan pengembangannya.

[B1], [W1], [W4].

1. Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
20%

2. Tugas = 25%

3 Mengidentifikasi unsur
hakikat manusia.

1. Memperjelas unsur-unsur
hakikat manusia.

2. Merangkum fungsi manusia
sebagai makhluk jiwa raga,
individu sosial, makhluk
pribadi dan makhluk
Tuhan.

1. Afektif
2. Kognitif
3. Tugas Makalah

1. Ceramah
2. Tanya Jawab
3. Diskusi
4. Tugas Mandiri

(100 menit)

1. Unsur hakikat manusia.
2. Manusia sebagai makhluk jiwa raga,

individu sosial, makhluk pribadi dan
makhluk Tuhan.

1. Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
20%

2. Tugas = 25%



[B1], [W1]

4 Mengidentifikasi
pendidikan dalam upaya
menghadapi masalah.

1. Mempelajari cara
memecahkan masalah dan
perubahan.

2. Mempelajari cara belajar
pendidikan.

1. Afektif
2. Kognitif
3. Tugas Makalah

1. Ceramah
2. Tanya Jawab
3. Diskusi kelompok
4. Tugas kelompok

(100 menit)

Pengertian pendidikan dikaitkan dengan:
1. Upaya belajar agar mampu menghadapi

masalah dan perubahan.
2. Proses belajar sepanjang hayat.

[B1], [W1]

1. Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 20%

2. Tugas = 25%

5 Mengidentifikasi konsep
pendidikan sebagai ilmu
dan sebagai sistem.

Mendiskripsikan konsep dasar
pendidikan sebagai ilmu dan
sebagai sistem.

1. Afektif
2. Kognitif
3. Tugas Makalah

1. Ceramah
2. Tanya Jawab
3. Diskusi kelompok
4. Tugas kelompok

(100 menit)

Pendidikan sebagai ilmu dan sebagai
sistem.

[B1], [W1]

1. Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 20%

2. Tugas = 25%

6 Mempelajari konsep dasar
pendidikan sebagai ilmu.

Menganalisis konsep dasar
pendidikan sebagai ilmu.

1. Afektif.
2. Kognitif.
3. Tugas makalah.

1. Ceramah
2. Tanya Jawab
3. Diskusi kelompok
4. Tugas kelompok

(100 menit)

Pendidikan sebagai ilmu:
1. Definisi ilmu pendidikan.
2. Persyaratan pendidikan sebagai ilmu.
3. Sifat-sifat ilmu pendidikan.
4. Relevansi ilmu pendidikan.

[B1]

1. Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 20%

2. Tugas = 25%

7 Mengidentifikasi konsep
dasar pendidikan.

Mendiskripsikan konsep dasar
pendidikan dan mengetahui
fungsi dan tujuan pendidikan.

1. Afektif.
2. Kognitif.
3. Tugas makalah.

1. Ceramah
2. Tanya Jawab
3. Tugas mandiri

(100 menit)

1. Dasar dan asa pendidikan.
2. Fungsi dan tujuan pendidikan.

[B1], [W1]

1. Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 20%

2. Tugas = 25%

8 EVALUASI TENGAH SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UTS
Bobot = 20%

9-10 Menjelaskan
perkembangan masyarakat

Menemukan perkembangan
masyarakat masa depan

1. Afektik
2. Kognitif.

1. Ceramah
2. Tanya Jawab

Perkiraan dan antisipasi masyarakat masa
depan:

1. Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah



masa depan dilihar dari beberapa aspek. 3. Tugas makalah 3. Diskusi
4. Tugas mandiri

(100 menit)

1. Teori globalisasi.
2. Masyarakat madani.
3. Perkembangan IPTEK.
4. Proses demokrasi.
5. Standar pelayanan minimal dan standar

mutu pendidikan.

[W2], [W4].

= 20%
2. Tugas = 25%

11 Mempelajari hakikat
permasalahan pendidikan
dan mampu
mengkategorisasikan
permasalahan pendidika.

1. Mengidentifikasi hakikat
masalah pendidikan.

2. Memahami kategorisasi
permasalahan pendidikan.

1. Afektif
2. Kognitif
3. Tugas makalah

1. Ceramah
2. Tanya Jawab
3. Diskusi kelompok
4. Tugas kelompok

(100 menit)

1. Hakikat dan identifikasi permasalahan
pendidikan.

2. Kategorisasi permasalahan pendidikan.

[B1], [W3], [W4].

1. Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 20%

2. Tugas = 25%

12 Mengidentifikasi model
konsep pembaruan dan
inovasi pendidikan

Memahami pentingnya
usaha-usaha
pembaruan/inovasi
pendidikan.

1. Afektif
2. Kognitif
3. Tugas makalah

1. Ceramah
2. Tanya Jawab
3. Diskusi kelompok
4. Tugas kelompok

(100 menit)

1. Makna pembaruan pendidikan.
2. Usaha-usaha pembaruan/inovasi

pendidikan:
a. Usaha pembaruan pendidikan.
b. Bentuk inovasi pendidikan.

[B1], [W2], [W4].

1. Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 20%

2. Tugas = 25%

13 Mengidentifikasi dan
memanfaatkan lingkungan
pendidikan.

Menjelaskan pengertian,
fungsi dan jenis lingkungan
pendidikan.

1. Afektif
2. Kognitif
3. Tugas makalah

1. Ceramah
2. Tanya Jawab
3. Diskusi kelompok
4. Tugas kelompok

(100 menit)

1. Pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan
pendidikan.

2. Fungsi lingkungan keluarga.
3. Tri pusat pendidikan.
4. Pengaruh timbal balik tri pusat

pendidikan

[B1], [W3]

1. Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 20%

2. Tugas = 25%



14 Menganalisis sistem
pendidikan nasional masa
yang akan datang

Peserta didik dapat
menganalisis sistem
pendidikan nasional untuk
masa sekarang dan untuk
menentukan sistem
pendidikan nasional masa
yang akan datang

1. Afektif
2. Kognitif
3. Tugas makalah

1. Ceramah
2. Tanya Jawab
3. Diskusi kelompok
4. Tugas kelompok

(100 menit)

Sistem pendidikan nasional:

1. Kelembagaan pendidikan.

2. Program pengelolaan pendidikan.

3. Upaya pembangunan pendidikan

nasional.

4. Dasar dan aspek legal pembangunan

pendidikan nasional.

[B1], [W4]

1. Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 20%

2. Tugas = 25%

15 Mengidentifikasi konsep
pengembangan peran
mahasiswa dan pendidikan
dalam pembangunan

Menjelaskan pembangunan
sebagai usaha perubahan
masyarakat.

1. Afektif
2. Kognitif
3. Tugas makalah

1. Ceramah
2. Tanya Jawab
3. Diskusi kelompok
4. Tugas kelompok

(100 menit)

Konsep pembangunan sebagai usaha

perubahan:

1. Pengertian

2. Tujuan pembangunan nasional.

3. Ruang lingkup pembangunan nasional.

4. Peran manusia dalam pembangunan

sebagai:

a. Perencana

b. Pelaksana

c. Pengawas

[W1], [W3].

1. Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 20%

2. Tugas = 25%

16 EVALUASI AKHIR SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UAS
Bobot = 35%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PRODI TEKNIK INFORMATIKA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
Pengantar Teknologi Informasi UNI1108 MKDU 2 2 11 Januari 2018
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

Dwi Murdaningsih Pangestuti, M.Cs Asslia Johar Latipah, S.Kom., M.Cs Januar Abdilah Santoso., M.Or
Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Teknik Informatika yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1)[ST-3] Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan Pancasila.

2)[ST-8] Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
3)[ST-10] Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1)[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.

2)[KU-2] Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
3)[KU-3] Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan 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.



c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1)Mampu menerapkan integritas profesional dan nilai-nilai etika profesi

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1)Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Informatika secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam

bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
CP-MK

1) Mampu menyebutkan dan menjelaskan komponen teknologi informasi,
2) Mampu menyebutkan jenis dan penerapan Teknologi Informasi,
3) Mampu menjelaskan dan menyebutkan perkembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam kehidupan sehari-

hari.

Diskripsi Singkat
MK

Secara garis besar dengan mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mempunyai pengetahuan dasar tentang
teknologi infomasi dan perkembangannya, serta mampu memanfaatkan teknologi informasi secara baik di dalam kehidupan.
Mata kuliah ini membicarakan tentang perbedaan data dan informasi, sistem komputer dan komponen-komponennya;
jaringan komputer dan perkembangannya; konsep basis data dan aplikasinya; konsep sistem informasi dan
pengembangannya, konsep kecerdasan buatan dan penerapannya; konsep keamanan komputer; serta perkembangan
teknologi informasi secara umum. Strategi penyajian mata kuliah ini meliputi presentasi, diskusi, tanya jawab, latihan, dan
tugas-tugas.Penilaian akhir keberhasilan belajar mahasiswa pada mata kuliah ini menggunakan beberapa unsur penilaian,
meliputi : kehadiran, tugas-tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Sistem komputer
b. Software
c. Hardware dan brainware
d. Jaringan komputer
e. Data, informasi dan pengetahuan
f. Basis data
g. Sistem informasi
h. Pengembangan sistem informasi (E-learning)
i. Kecerdasan buatan
j. Keamanan komputer



k. Perkembangan teknologi informasi

Pustaka Utama :
Buku :
[1] Abdul Kadir, 2014, Pengenalan Sistem Informasi edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
[2] Abdul Kadir dan Terra Triwahyuni, 2013,Pengantar Teknologi Informasi edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
[3] Tata Sutabri, 2014, Pengantar Teknologi Informasi, Andi, Yogyakarta.
[4] Sri Kusumadewi, Artificial Intelligence (Teknik dan Aplikasinya), Graha Ilmu, Yogyakarta.
[5] Ali Zaki, 2008, E-life Style Memanfaatkan Perangkat Tek Digital, Salemba Infotek, Jakarta.
[6] Madcoms, 2016, Belajar Sendiri Mengenal Mencegah Membasmi Virus Komputer Untuk Semua Orang, ANDI,
Yogyakarta

Pendukung :
-

Media Pembelajaran Perangkat lunak : Perangkat keras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/OnlineMedia

Teks
Handout
Soal-Tugas

Team Teaching (1) Asslia Johar Latipah, S.Kom., M.Cs
(2) Rofilde Hasudungan, S.Kom., M.Sc
(3) Rudiman, S.Kom., M.Sc
(4) Dwi Murdaningsih Pangestuty, S.T., M.Cs

Penilaian Skor akhir = 15% kehadiran + 35% Tugas terstruktur + 20% UTS + 30% UAS
Mata kuliah syarat -
MggKe

-

(1)

Sub-CP-MK

(2)

Indikator

(3)

Kriteria &
Bentuk Penilaian

(4)

Metode
Pembelajaran

[ Estimasi Waktu]
(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian
(%)
(7)

1 Mahasiswa mampu
memahami dan
mengetahui konsep dasar
teknologi informasi.

 Mampu menjelaskan
definisi teknologi.

 Mampu menjelaskan
definisi informasi dan
data.

Tugas Terstruktur :
Mahasiswa
menyebutkan hal-
hal yang
berhubungan
dengan data,

Ekspositori, inkuiri,
partisipatif
menggunakan metode
active learning (card
sort).

Kontrak perkuliahan: menjelaskan
RPS.
Penjelasan lingkup, tujuan dan
luaran perkuliahan.
Pengenalan pengantar teknologi
informasi.

Kehadiran =
(1/16) * 15 %



 Mampu menjelaskan
definisi teknologi
informasi.

informasi dan
teknologi informasi.
Tugas mandiri :
Mempelajari tentang
materi selanjutnya
yang telah dibagikan
di Media E-
Learning

(100 menit)
(Buku: [1][2][3])

2 Mahasiswa mampu
menjelaskan definisi
sistem komputer dan
menyebutkan komponen-
komponennya.

 Mampu menjelaskan
konsep sistem
komputer.

 Mampu menyebutkan
dan membedakan
komponen-komponen
dari sistem komputer.


Mampu menjelaskan
setiap ba5gian –
bagian dari komponen
komputer.

Tugas Terstruktur :
menggambar dan
menjelaskan bagian
-bagian dari
komponen
komputer(active
learning).

Tugas mandiri :
Mempelajari tentang
materi selanjutnya
yang telah dibagikan
di Media E-learning

Ekspositori, inkuiri,
partisipatif
menggunakan metode
active learning (poster
session).

(100 menit)

Konsep sistem komputer.
Komponen-komponen sistem
komputer.
Bagian-bagian komponen komputer.

(Buku: [1][2][3])

Kehadiran =
(1/16) * 15 %

3 Mahasiswa mampu
menjelaskan apa yang
dimaksud dengan
software, sejarah
perkembangannya, dan
menyebutkan jenis
software serta
kegunaannya.

 Mampu menjelaskan
sejarah perkembangan
software.

 Mampu menjelaskan
pengertian software.

 Mampu menjelaskan
jenis dan kegunaan
software.

 Mampu menjelaskan
pembagian jenis
software berdasarkan
lisensinya.

Tugas terstruktur :
menentukan
kebenaran suatu
informasi tentang
software (active
learning).

Tugas mandiri :
Mempelajari tentang
materi selanjutnya
yang telah dibagikan
di Media E-
Learning

Ekspositori, inkuiri,
partisipatif
menggunakan metode
active learning (true-
false).

(100 menit)

Sejarah perkembangan software.
Jenis software.
Kegunaan software.
Lisensi software.

(Buku: [1][2])

Kehadiran =
(1/16) * 15 %



 Mampu menyebutkan
contoh software
berdasarkan jenis,
kegunaan dan lisensi .

4 Mahasiswa mampu
menjelaskan sejarah
perkembangan hardware
dan menyebutkan jenis
hardware beserta
kegunaannya.

 Mampu menjelaskan
sejarah perkembangan
hardware.

 Mampu menjelaskan
pengertian hardware.

 Mampu menyebutkan
jenis dan kegunaan
hardware.

 Mampu menjelaskan
pengertian brainware.

 Mampu menyebutkan
macam-macam
brainware.

Tugas terstruktur:
menentukan
kebenaran suatu
informasi tentang
hardware dan
brainware (active
learning).

Tugas mandiri :
Mempelajari tentang
materi selanjutnya
yang telah dibagikan
di Media E-
Learning

Ekspositori, inkuiri,
partisipatif
menggunakan metode
active learning (true-
false).

(100 menit)

Sejarah perkembangan hardware.
Fungsi dan pengenalan umum
bagian sistem unit.
Processor dan motherboard.
Memori dan cara kerjanya .
Software yang ada dalam sistem
unit dan fungsinya.

(Buku: [1][2])

Kehadiran =
(1/16) * 15 %

5 - 6 Mahasiswa mampu
menjelaskan definisi
jaringan komputer dan
menyebutkan komponen
di dalam jaringan
komputer.

 Mampu menjelaskan
definisi jaringan
komputer.

 Mampu menyebutkan
karakteristik dan
manfaat jaringan
komputer.

 Mampu menjelaskan
cara kerja komputer.

 Mampu menyebutkan
dan menjelaskan
tingkatan layer OSI
dan TCP/IP.

Tugasterstruktur
berkelompok :
membuat makalah
tentang jaringan
komputer dan
mempresentasikann
ya dipertemuan
selanjutnya.

Tugas kelompok :
Mahasiswa
menyiapkan slide
presentasi jaringan
komputer untuk
dipresentasikan

Pembelajaran
kooperatif,
ekspositori, inkuiri,
diskusi kelompok.

(200 menit)

Karakteristik dan manfaat jaringan
komputer.
Jenis dan cara kerja jaringan
komputer.
Layer OSI dan TCP/IP.
Pengenalan teknologi nirkabel.
Internet.
Manfaat dan akibat buruk internet.

(Buku: [1][2])

Kehadiran =
(2/16) * 15 %



 Mampu menyebutkan
teknologi nirkabel saat
ini.

 Mampu menjelaskan
definisi internet.

 Mampu menyebutkan
kegunaan dan akibat
buruk Internet .

pada pertemuan
selanjutnya.

7 Mahasiswa mampu
membedakan antara data,
informasi dan
pengetahuan serta
memahami kegunaan dan
cara pengolahannya.

 Mampu menyebutkan
perbedaan data,
informasi dan
pengetahuan.

 Mampu menjelaskan
pengertian
pengetahuan.

 Mampu menjelaskan
cara pengolahan data.

 Mampu menjelaskan
proses pengolahan
data.

Tugas terstruktur :
menentukan
kebenaran suatu
informasi tentang
data, Informasi dan
pengolahannya
(active learning) .

Tugas mandiri :
Mempelajari tentang
materi selanjutnya
yang telah dibagikan
di Media E-
Learning

Ekspositori, inkuiri,
partisipatif
menggunakan metode
active learning (true-
false).

(100 menit)

Definisi dan karateristik data,
informasi dan pengetahuan.
Proses pengolahan data menjadi
informasi dan pengetahuan.

(Buku: [1][2][4])

Kehadiran =
(1/16) * 15 %

8 Mahasiswa mampu
menjelaskan definisi dan
konsep basisdata.

 Mampu menyebutkan
definisi basisdata.

 Mampu menjelaskan
Konsep basisdata.

 Mampu menyebutkan
Aplikasi Manajemen
basis data.

 Mampu menyebutkan
kegunaan basisdata.

Tugas terstruktur :
Mahasiswa diminta
untuk menuliskan
kembali materi yang
didapatkan sejak
awal perkuliahan
hingga pertemuan
ke-8 (active
learning).

Tugas mandiri :
Review materi
untuk persiapan
UTS

Ekspositori, inkuiri,
partisipatif
menggunakan metode
active learning
(reconneting).

(100 menit)

Definisi basisdata.
Konsep basisdata.
Aplikasi Manajemen basisdata.
Kegunaan basisdata.

(Buku: [1][2])

Kehadiran =
(1/16) * 15 %



9 Evaluasi Tengah Semester Tagihan :
UTS = 20%

10 Mahasiswa mampu
menjelaskan konsep
sistem informasi dan
menyebutkan penerapan
sistem informasi.

 Mampu menjelaskan
konsep sistem
informasi dan
teknologi informasi.

 Mampu menyebutkan
dan menjelaskan
penerapan sistem
informasi dan jenis
Sistem Informasi.

 Mampu menyebutkan
dan menjelaskan
kegunaan sistem
informasi.

Tugas Terstruktur :
Mahasiswa masing-
masing diminta
membuat
pertanyaan yang
akan dijadikan
bahan diskusi
dikelas.

Tugas mandiri :
Mempelajari tentang
materi selanjutnya
yang telah dibagikan
di Media E-
Learning

Ekspositori dan
inkuiri.

(100 menit)

Konsep sistem informasi dan
teknologi informasi.
Penerapan Sistem Informasi.
Jenis Sistem Informasi
Kegunaan Sistem Informasi.
Perkembangan Sistem Informasi

(Buku: [1][2][3])

Kehadiran =
(1/16) * 15 %

11 - 12 Mahasiswa mampu
menjelaskan dan
memahami bagaimana
pengembangan sistem
informasi, serta
menyebutkan pihak -
pihak yang terlibat.

 Mampu menyebutkan
tahapan-tahapan
pengembangan sistem
informasi.

 Mampu menyebutkan
dan menjelaskan daur
hidup pengembangan
sistem Informasi.

 Mampu menyebutkan
siapa saja Stakeholder
pengembangan
sistem.

Tugas terstruktur :
Mahasiswa dibagi
menjadi beberapa
kelompok yang
masing-masing
kelompok membuat
suatu sistem
informasi.(active
learning)

Tugas mandiri
berkelompok :
Mahasiswa
menyiapkan slide
presentasi sistem
informasi yang
dikembangkan
untuk

Ekspositori, inkuiri,
partisipatif
menggunakan metode
active learning (Tv
Comercial).

(E-learning)

(200 menit)

Tahapan-tahapan pengembangan
sistem informasi.
Daur hidup pengembangan sistem.
Stakeholder pengembangan sistem.
Manajemen dalam proses
pengembangan sistem.

(Buku: [1][2][3])

Kehadiran =
(2/16) * 15 %



 Mampu menjelaskan
bagaimana
manajemen dalam
proses pengembangan
sistem.

dipresentasikan
pada pertemuan
selanjutnya dalam
bentuk iklan.

13 Mahasiswa mampu
menjelaskan definisi
kecerdasan buatan dan
menyebutkan penerapan
kecerdasan buatan.

 Mampu menjelaskan
konsep kecerdasan
buatan.

 Mampu menyebutkan
jenis kecerdasan
buatan.

 Mampu menyebutkan
kegunaan kecerdasan
buatan.

 Mampu menyebutkan
penerapan kecerdasan
buatan.

Tugas terstruktur :
Mahasiswa
menentukan
kebenaran suatu
informasi tentang
kecerdasan buatan
dan penerapannya
(active learning).

Tugas mandiri :
Mempelajari tentang
materi selanjutnya
yang telah dibagikan
di Media E-
Learning

Ekspositori, inkuiri,
partisipatif
menggunakan metode
active learning (true-
false).

(100 menit)

Konsep kecerdasan buatan.
Jenis kecerdasan buatan.
Kegunaan kecerdasan buatan.
Penerapan kecerdasan buatan.

(Buku: [2][4])

Kehadiran =
(1/16) * 15 %

14 Mahasiswa mampu
menjelaskan konsep
keamanan komputer dan
menyebutkan ancaman
apa saja yang dapat
menyerang keamanan
suatu komputer.

 Mampu menjelaskan
definisi keamanan.

 Mampu menyebutkan
ancaman terhadap
keamanan komputer.

 Mampu menyebutkan
dampak
ketidakamanan
komputer.

 Mampu menjelaskan
cara menjaga
keamanan komputer.

Tugas terstruktur :
Mahasiswa
menyebutkan hal-
hal yang
berhubungan
dengan keamanan
komputer dan
ancamannya. (active
learning).

Tugas mandiri :
Mempelajari tentang
materi selanjutnya
yang telah dibagikan
di Media E-
Learning

Ekspositori, inkuiri,
partisipatif
menggunakan metode
active learning (card
sort).

(100 menit)

Definisi keamanan.
Ancaman keamanan komputer.
Dampak ketidakamanan komputer.
Cara menjaga keamanan komputer.

(Buku: [1][2][6])

Kehadiran =
(1/16) * 15 %



15 Mahasiswa mampu
menyebutkan
perkembangan teknologi
informasi terbaru.

 Mampu menjelaskan
perkembangan
teknologi informasi
dari segi hardware
dan software.

 Mampu menjelaskan
konsep E-Life dan
mampu menyebutkan
contoh E-Life dalam
kehidupan sehari-hari.

Tugas Terstruktur :
Mahasiswa diminta
untuk menuliskan
kembali materi yang
didapatkan sejak
awal perkuliahan
hingga hari terakhir
(active learning)

Ekspositori, inkuiri,
partisipatif
menggunakan metode
active learning
reconnecting).

(100 menit)

Perkembangan teknologi informasi
dari segi hardware dan software.
E-Life.

(Buku: [1][2][5])

Kehadiran =
(1/16) * 15 %

16

Evaluasi Akhir Semester

Tagihan :

UAS = 30%

Tugas terstruktur =
(total hasil/14)*35 %



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN / PRODI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTE R Tgl

Penyusunan
PSIKOLOGI PENDIDIKAN FIP1103 2 2

Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Jeane Betty Kurnia Jusuf) (Jeane Betty Kurnia Jusuf) (Januar Abdilah Santoso)
Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1) [ST-1] Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
2) [ST-9] Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1) [KU-1] Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistimatis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi

ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang
keahliannya.

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1) [KK-1] Memiliki keterampilan (skill)dan soft skill dalam seperangkat disiplin ilmu pendukung yang terintegrasi dari ilmu

pengetahuan dalam rangka memahami fenomena pendidikan olahraga serta ilmu keolahragaan secara komprehensif.
d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)

1) [KP-1] Memiliki keterampilan (skill) dalam seperangkat disiplin ilmu pendukung yang terintegrasi dari ilmu pengetahuan
dalam rangka memahami fenomena pendidikan olahraga dan ilmu keolahragaan secara komprehensif.



CP-MK
a. Mahasiswa dapat menjelaskan ruang lingkup psikologi pendidikan
b. Mahasiswa dapat menjelaskan definisi, jenis psikologi pendidikan
c. Mahasiswa dapat menjelaskan sistem pertumbuhan pada anak
d. Mahasiswa dapat menjelaskan sistem perkembangan pada anak
e. Mahasiswa dapat menjelaskan psikologi pada usia remaja
f. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep perkembangan kognitif, sosial dan emosional
g. Mahasiswa dapat menjelaskan pembelajaran perilaku dan sosial
h. Mahasiswa dapat menjelaskan motivasi siswa dalam belajar
i. Mahasiswa dapat menjelaskan kemampuan dan intelegensi
j. Mahasiswa dapat menjelaskan lingkungan pembelajaran yang efektif
k. Mahasiswa dapat menjelaskan cara menghadapi siswa berkebutuhan khusus
l. Mahasiswa dapat menganalisis pembelajaran siswa
m.Mahasiswa dapat membuat instrumen tes
n. Mahasiswa dapat membuat jenis tes prestasi

Diskripsi Singkat
MK

Mata kuliah psikologi pendidikan berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa tentang pemahaman psikologi pendidikan
dengan penerapan pada pembelajaran. Psikologi adalah ilmu mengenai tingkah laku (the science of behavior); dan lain-lain definisi
yang sangat bergantung pada sudut pandang yang mendefinisikannya. Penilaian akhir keberhasilan belajar mahasiswa pada mata kuliah
ini menggunakan pendekatan acuan patokan (PAP) dengan unsur penilaian meliputi unsur-unsur kehadiran, tugas-tugas, ujian tengah
semester, dan ujian akhir semester.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Ruang lingkup psikologi pendidikan
b. Definisi, jenis psikologi pendidikan
c. Sistem pertumbuhan pada anak
d. Sistem perkembangan pada anak
e. Psikologi pada usia remaja
f. Konsep perkembangan kognitif, sosial dan emosional
g. Pembelajaran perilaku dan sosial
h. Motivasi siswa dalam belajar
i. Kemampuan dan intelegensi
j. Lingkungan pembelajaran yang efektif
k. Cara menghadapi siswa berkebutuhan khusus
l. Menganalisis pembelajaran siswa
m. Instrumen tes
n. Jenis tes prestasi

Pustaka Utama :



[B1] Rernmers H.H. and Gage N.L1955. Educational Measurement and Evaluation. New York : Harper.
[B2] Remmers, HH, Gage NL and Rummel JF. 1960. A. Practical Introduction to Measurement and Evaluation. New York : Harper &
Row.
[B3] Suharsimi, AK, 1989. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bina Aksara.
[B4] Sumadi Suryabrata. 1986. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Rajawali.
[B5] Thorndike R.L., and Hagen Elizabeth. (1961). Measurement and Evaluation in Psychology and Education, New York: John
Willey & Sons, Inc.
[B6] Nofri Dodi. Pentingnya Guru Untuk Mmepelajari Psikologi Pendidikan; Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 1 Desember
2016, ISSN 2541-657X
Pendukung :
-

Media Pembelajaran Preangkat lunak : Perangkat keras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/Online Media

Teks
Handout
Soal-Tugas
Gambar dan Poster

Team Teaching (1) Jeane Betty Kurnia Jusuf
Penilaian Skor Akhir = 20% Kehadiran + 25% Tugas + 20% UTS + 35% UAS
Mata kuliah syarat -

Mg
Ke-
(1)

Sub-CP-MK
(2)

Indikator
(3)

Kriteria & Bentuk
Penilaian

(4)

Metode
Pembelajaran

[ Estimasi Waktu]
(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian (%)
(7)

1 Mahasiswa dapat
menjelaskan ruang
lingkup psikologi
pendidikan

Mampu menjelaskan
ruang lingkup psikologi
pendidikan

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active
learning dengan
strategi information
search, ekspositori,
dan kooperatif.
Metode ceramah,
diskusi, dan tanya
jawab.
(2 x 50 = 50 menit)

Ruang lingkup psikologi

pendidikan

Buku: [B1], [B2], [B3], [B4],

[B5]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

2 Mahasiswa dapat
menjelaskan
definisi, jenis
psikologi

Mampu menjelaskan
definisi, jenis psikologi
pendidikan

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:

Pembelajaran active
learning dengan
strategi ekspositori,

Definisi, jenis psikologi
pendidikan
Buku: [B1], [B2], [B3], [B4],

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%



pendidikan 1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

inkuiri, dan kooperatif.
Metode ceramah,
diskusi, dan tanya
jawab.
(2 x 50 = 50 menit)

[B5],[B6]

3 Mahasiswa dapat
menjelaskan sistem
pertumbuhan pada
anak

Mampu menjelaskan
sistem pertumbuhan pada
anak

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan
strategi information
search, ekspositori,
dan kooperatif.
Metode ceramah,
diskusi, dan tanya
jawab.
(2 x 50 = 50 menit)

Sistem pertumbuhan pada
anak
Buku: [B1], [B2], [B3], [B4],

[B5],[B6]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

4 Mahasiswa dapat
menjelaskan sistem
perkembangan pada
anak

Mampu menjelaskan
sistem perkembangan
pada anak

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan
strategi information
search, ekspositori,
dan kooperatif.
Metode ceramah,
diskusi, dan tanya
jawab.
(2 x 50 = 50 menit)

Sistem perkembangan pada
anak
Buku: [B1], [B2], [B3], [B4],

[B5],[B6]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

5 Mahasiswa dapat
menjelaskan
psikologi pada usia
remaja

Mampu menjelaskan
psikologi pada usia
remaja

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan
strategi information
search, ekspositori,
dan kooperatif.
Metode ceramah,
diskusi, dan tanya
jawab.
(2 x 50 = 50 menit)

Psikologi pada usia remaja
Buku: [B1], [B2], [B3], [B4],

[B5],[B6]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

6 Mahasiswa dapat
menjelaskan

Mampu menjelaskan
konsep perkembangan

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.

Pembelajaran active
learning dengan

Konsep perkembangan
kognitif, sosial dan

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =



konsep
perkembangan
kognitif, sosial dan
emosional

kognitif, sosial dan
emosional

Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

strategi information
search, ekspositori,
dan kooperatif.
Metode ceramah,
diskusi, dan tanya
jawab.
(2 x 50 = 50 menit)

emosional
Buku: [B1], [B2], [B3], [B4],

[B5],[B6]

2,86%

7 Mahasiswa dapat
menjelaskan
pembelajaran
perilaku dan sosial

Mampu menjelaskan
pembelajaran perilaku dan
sosial

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan
strategi information
search, ekspositori,
dan kooperatif.
Metode ceramah,
diskusi, dan tanya
jawab.
(2 x 50 = 50 menit)

Pembelajaran perilaku dan
sosial
Buku: [B1], [B2], [B3], [B4],

[B5],[B6]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

8 Mahasiswa dapat
menjelaskan
motivasi siswa
dalam belajar

Mampu menjelaskan
motivasi siswa dalam
belajar

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan
strategi information
search, ekspositori,
dan kooperatif.
Metode ceramah,
diskusi, dan tanya
jawab.
(2 x 50 = 50 menit)

Motivasi siswa dalam
belajar
Buku: [B1], [B2], [B3], [B4],

[B5],[B6]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

9 EVALUASI TENGAH SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UTS
Bobot = 20%

10 Mahasiswa dapat
menjelaskan
kemampuan dan
intelegensi

Mampumenjelaskan
kemampuan dan
intelegensi

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan
strategi information
search, dan kooperatif.
Metode ceramah,
diskusi, dan tanya

Kemampuan dan intelegensi
Buku: [B1], [B2], [B3], [B4],

[B5],[B6]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
1,43%



jawab.
(2 x 50 = 50 menit)

11 Mahasiswa dapat
menjelaskan
lingkungan
pembelajaran yang
efektif

Mampu menjelaskan
lingkungan pembelajaran
yang efektif

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan
strategi information
search, dan gallery of
learning.Metode
ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.
(2 x 50 = 50 menit)

Lingkungan pembelajaran
yang efektif
Buku: [B1], [B2], [B3], [B4],

[B5],[B6]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

12 Mahasiswa dapat
menjelaskan cara
menghadapi siswa
berkebutuhan
khusus

Mampu menjelaskan cara
menghadapi siswa
berkebutuhan khusus

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan
strategi information
search.Metode
ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.
(2 x 50 = 50 menit)

Cara menghadapi siswa
berkebutuhan khusus
Buku: [B1], [B2], [B3], [B4],

[B5],[B6]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
1,43%

13 Mahasiswa dapat
menganalisis
pembelajaran siswa

Mampu menganalisis
pembelajaran siswa

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan
strategi ekspositori,
dan kooperatif.
Metode ceramah,
diskusi, dan tanya
jawab.
(2 x 50 = 50 menit)

Analisis pembelajaran siswa

Buku: [B1], [B2], [B3], [B4],

[B5],[B6]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

14 Mahasiswa dapat
membuat instrumen
tes

Mampu membuat
instrumen tes

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan
strategi ekspositori,
dan kooperatif.
Metode ceramah,
diskusi, dan tanya
jawab.
(2 x 50 = 50 menit)

Buku: [B1], [B2], [B3], [B4],

[B5],[B6]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%



15 Mahasiswa dapat
membuat jenis tes
prestasi

Mampu mengoperasikan
jenis tes

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan
strategi ekspositori,
dan kooperatif.
Metode ceramah,
diskusi, dan tanya
jawab.
(2 x 50 = 50 menit)

Jenis tes prestasi
Buku: [B1], [B2], [B3], [B4],

[B5],[B6]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

16 EVALUASI AKHIR SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UAS
Bobot = 35%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBEGA AIK &MATA KULIAH DASAR UMUM
MATA KULIAH DASAR UMUM

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
Bahasa Indonesia UNI1105 MKDU 2 2
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

Drs. Jaswadi M.Si. Drs. Jaswadi M.Si. Jauar Abdilah Santoso., M.Or
Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1) [ST-1] Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan Pancasila.

2) [ST-2] Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
3) [ST-3] Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1) [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.

2) [KU-2] Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
3) [KU-3] Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan 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.

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus) dari bi
1. [KK-1] Mampu membuat paragraf akademik dengan ejaan, diksi dan kalimat efektif,
2. [KK-2] Mampu menyusun karangan ilmiah sesuai naskah ilmiah yang tepat.
3. [KK-3] Mampu membuat resume atau ringkasan suatu topik dengan mengikuti kaidah bahasa Indonesia.
4. [KK-4] Mampu menulis naskah pidato dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1. (KP 1) Menguasai dan mampu menjelaskan sejarah perkembangan bahasa Indonesia, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia.
2. (KP 2)Menguasai penggunaan ragam bahasa lisan dan tulisan sesuai konteks.
3. (KP 2) menguasai dan memahami sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia.
4. (KP3) menguasai cara menyusun kalimat efektif, logis dan sesuai kaidah.
5. (KP 4) menguasai dan menguasai teknik penulisan ilmiah,membaca literatur sesuai kaidah kebahasaan.
6. (KP 5) menguasasi konsep pembuatan surat resmi dengan aturan baku.

CP-MK
a. Mampu menjelaskan sejarah perkembangan bahasa,
b. Mampu menjelaskan jenis paragraf dalam karangan.
c. Mampu menjelaskan macam-macam diskusi dan mempraktikkannya.
d. Mampu membuat paper kelompok, membuat resume perkuliahan.
e. Mampu menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penulisan naskah
f. Mampu mengembangkan topik menjadi paragraf dalam karya tulis ilmiah.
g. Mampu mengoreksi kesalahan penggunaan ejaan,ketidaktepatan diksi, ketidakefektifan kalimat dalam karangan

Diskripsi Singkat
MK bi

Matakuliah ini mendorong mahasiswa agar: memahami dan mempunyai jiwa kebangsaan,dengan mempelajari tentang
Sejarah perkembangan bahasa, Kedudukan dan fungsi bahasa,Perkembangan Ejaan Bahasa Indonesia, Tata kata dan
diksi,.Kalimat efektif dalam paragraf, Pembuatan topik dan penalaran dalam karangan ilmiah, Pembuatan kerangka karya
tulis dan pembuatan makalah. Strategi penyajian mata kuliah ini meliputi ekspositori, presentasi, diskusi, latihan, dan tugas-
tugas. Penilaian akhir keberhasilan belajar mahasiswa pada matakuliah ini menggunakan pendekatan acuan patokan (PAP)



dengan unsur penilaian meliputi unsur-unsur kehadiran, tugas-tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

1. Sejarah perkembangan, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia.
2. Ragam bahasa Indonesia
3. Perkembangan ejaan bahasa Indoneasia
4. Kalimat efektif dalam bahasa Indonesia.
5. Topik dan karangan karya tulis ilmiah.
6. Penulisan kutipan dan daftar pustaka.
7. Kerangka berpidato.
8. Diskusi yang baik dan benar
9. Surat resmi

10. Diksi dan gaya bahasa dalam penulisan naskah

Pustaka Utama :
1. Yadi Mulyadi, Ejaan Bahasa Indonesia, Yrama Widya, Bandung 2017
2. Prof.Dr.Slamet Muljana, Asal Bangsa dan Bahasa Nusantara LKiS Yogyakarta, 2017
3. Prrof.Drs. H.Soeparno, dkk.,Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi, Ekonisia Yogyakarta
4. Umi Chulsum, S.Pd. , Windy Novita, S.Pd. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kashiko Surabaya, 2014
Pendukung :
- 1. Dr. S.Efendi, Panduan Berbahasa Indonesia dengan Baik dan Benar.Pustaka Jaya Jakarta 2012

Media Pembelajaran Preangkat lunak : Perangkatkeras :
Audio/Video
Web/OnlineMedia

Teks
Handout
Soal-Tugas

Team Teaching 1. Drs. Jaswadi, M.Si.`
2. Dra. Anni Rufaida, M.Pd

Penilaian
Skor akhir: kehadiran = 15% + tugas terstruktur= 35 % + UTS= 20% + UAS= 30%

Matakuliah syarat -



Mg Ke-

(1)

Sub-CP-MK

(2)

Indikator

(3)

Kriteria &
Bentuk Penilaian

(4)

Metode
Pembelajaran

[ Estimasi Waktu]
(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot
Penilaian

(%)
(7)

1 Mahasiswa memahami

Rencana perkuliyahan
semester

Sosialisasi
Silabus :
membahas
tujuan, materi,
strategi, sumber
dan evaluasi,
tugas dan
tagihan dalam
perkuliahan

Ceramah
diskusi
kooperatif,

Silabus dan referensi
15 %
kehadiran
35 %
Tugasmandiri
20 % UTS
30 % UAS

Sejarah Perkembangan
Bahasa Indonesia

Mampu
menjelaskan
secara benar
sejarah
perkembangan
Bahasa Indonesia

Tugas mandiri
Tugas kelompok kooperatif,

Inkuiri,

Diskusi kelompok,

Latihan.

Sejarah Perkembangan Bahasa
Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia

2 Menggunakan Ragam
Bahasa

Mampu menjelas
kan dan
menggunakan
Ragam bahasa

kooperatif,

Diskusi kelompok,

PBL,

.

Ragam Bahasa Indonesia:
- Ragam baku lisan dan tulisan
- Ragam resmi tidak resmi
- Ragam bahasa berdasarkan waktu
- Ragam bahasa berdasarkan pesan

Perkembangan Ejaan
Bahasa Indonesia sejak
zaman kolonial hingga
sekarang

Mampu menjelas
kan
Ejaan Bahasa
Indonesia

Tugas kelompok
Tugas Mandiri

kooperatif,

Diskusi kelompok,

PBL

Ejaan Bahasa Indonesia
- Ejaan Van Ophuysen
- Ejaan Republik
- Ejaan Yang Disempurnakan
- Ejaan Bahasa Indonesia



3 Mengerti tentang
Diksi dan definisinya

Mampu menjelas
kan, endefinisikan
dan menggunakan
Diksi secara tepat
dan benar

Tugas mandiri
Penayanganveidodan,

Diskusi kelompok,

latihan

Studi Kasus:
- Menonton gambar berjalan
- Menemukan ketidaktepatan diksi

pada gambar yang ditonton.
- Menggunakan diksi :nominal,

formal, rasional dan seterusnya
dalam kalimat

Mengerti tentang
Kalimat Efektif

Mampu menjelas
kan dan
membuat
kalimat efektif

Tugas kelompok
Tugas Mandiri

Ceramah
diskusi
kooperatif,

Kalimat Efektif:
- Syarat kalimat efektif
- Membaca sebuah artikel

Kesalahan kalimat

4 Melaksanakan Diskusi Mampu
melaksanakn
diskusi dengan
benar

Tugas kelompok kooperatif,

Diskusi kelompok,

Diskusi :
- Jenis-jenis diskusi
- Sayarat pemimpin dan peserta

diskusi
- Melaksanakan model diskusi

Pembuatan Surat Resmi Mampu membuat
surat resmi sesuai
kaidah ejaan
bahasa indonesia
yang baik dan
benar

Tugas kelompok
Tugas Mandiri

Ceramah
Penugasan

Surat Resmi :

- Definisi surat resmi
- Syarat-syarat penulisan surat resmi
- Contoh surat resmi

5 Dapat mengembangkan
paragraf

Mampu
mengembangkan
paragraf secara
benar

Tugas kelompok
Tugas Mandiri

kooperatif,

Diskusi kelompok,

Paragraf dalam bahasa Indonesia:
- Syarat paragraf yang baik
- Jenis paragraf



- Pengembangan paragraf

6 Penalaran dalam
mengorganisasikan
karangan

Mampu
mengaplikasikan
penalaran dalam
karangan secara
benar

Ceramah
Tugas kelompok
Tugas Mandiri

kooperatif,

Diskusi kelompok,

Penalaran dalam karangan:
- Pengertian penalaran,
- Penalaran kuantitatif deduktif dan

induktif
- Penalaran kualitatif deduktif dan

induktif

7 Menentukan topik
karangan ilmiah

Mampu
menjelaskan
dan menentukan
topik

Ceramah
Tugas kelompok
Tugas Mandiri

kooperatif,

Diskusi kelompok,

- Topik Karya Ilmiah :
- - Perumusan topik karya ilmiah
- -Syarat topik dan judul karya ilmiah

8 Aplikasi konvensi
naskah karya ilmiah

Mampu
mengaplikasikan
konvensi naskah
karya ilmiah

Tugas kelompok
Tugas Mandiri

kooperatif,

Tugas dan diskusi,

Konvensi naskah karya ilmiah :
- Konvensi naskah ilmiah
- Penyuntingan naskah ilmiah

9 Membuat kerangka
karya tulis ilmiah
sederhana

Mampu membuat
kerangka karya
tulis ilmiah
sederhana secara
benar

Tugas kelompok
Tugas Mandiri

Ceramah

Diskusi kelompok,

Kerangka Karya Tulis Ilmiah :
- Menyusun Karya Tulis Ilmiah

sederhana
- Menyusun Makalah ilmiah

sederhana

10 Pengutipan dan daftar
pustaka dalam karya
tulis ilmiah

Mampu
menjelaskan
/ membuat
kutipan dan

Tugas kelompok
Tugas Mandiri

Diskusi kelompok,

Ceramah

Kutipan dan Sumber Kutipan:
- Kutipan,
- Cara penyebutan sumber kutipan
- Penyusunan daftar pustaka



daftar pustaka - Contoh kutipan dalam karya tulis
ilmiah sederhana

11 Ujian Materi (CBT)
12 Pembuatan Laporan

PJBL
Mampu Membuat
karya ilmiah

Implementasi,
Konsultasi tugas

Project Based learning Kalimat, Tata Bahasa, Paragraf, Kutipan,
Daftar pustaka

13 Pembuatan Laporan
PJBL

Mampu Membuat
karya ilmiah

Implentasi,
Konsultasi Tugas

Project Based learning Kalimat, Tata Bahasa, Paragraf, Kutipan,
Daftar pustaka

14 Pembuatan Laporan
PJBL

Mampu Membuat
karya ilmiah

Implementasi,
Konsultasi Tugas

Project Based Learning Kalimat, Tata Bahasa, Paragraf, Kutipan,
Daftar pustaka

15 Pembuatan Laporan
PJBL

Mampu Membuat
karya ilmiah

Implementasi,
Konsultasi Tugas

Project Based Learning Kalimat, Tata Bahasa, Paragraf, Kutipan,
Daftar pustaka

16 Evaluasi Akhir Semester

Lapangan 40
%

Materi 60 %
Kehadiran
15%
kehadiran
35 % 30 %
UAS

11 -



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN / PRODI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
Sejarah dan Filsafat Olahraga POR1105 2 2
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Nanda Alfian Mahardhika, S.Pd., M.Pd) (Nanda Alfian Mahardhika, S.Pd., M.Pd) (Januar Abdilah Santoso, S.Pd., M.Or)
Capaian
Pembelajaran
(CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1. [ST-4] Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa
tanggungjawab pada negara dan bangsa

2. [ST-7] Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)

1. [KU-1] Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangaan atau implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1. [KK-18] Terampil dalam mengajar pendidikan jasmani dan olahraga sesuai dasar keilmuan mendidik (scientific basis of the art of teaching) dan
etika profesi kependidikan dengan dilandasi ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan dan
rekreasi.

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1. [PP-18]Mampu menganalisis konsep dan etika profesi pendidikan jasmani dan keolahragaan sesuai dengan perkembangan zaman
2. [PP-20]Menguasai struktur keilmuan dan filosofi teori dalam seperangkat disiplin ilmu pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga



CP-MK
Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dan filsafat tentang olahraga sesuai dengan teori ilmu filsafat
SUB-CPMK
1. Mahasiswa mengetahui garis sejarah dan filsafat olahraga.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan kaitan filsafat dengan olahraga
3. Mahasiswa mampu menguaraikan kajian filsafat secara garis besar
4. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan filsafat
5. Mahasiswa mampu menjelaskan aliran pemikiran modern
6. Mahasiswa mampu menganalisis keterkaitan manusia dan filsafat
7. Mahasiswa mampu menganalisis keterkaitan filsaat dalam pendidikan
8. Mahasiswa mampu menganalisa fenomena dualisme dalam olahraga
9. Mahasiswa mampu memahami impilkasi filsafat olahraga

Diskripsi Singkat
MK

Mata kuliah ini membahas tentang keterlibatan manusia dalam aktivitas jasmani. Mengkajiu pendidikan jasmani olahraga dari berbagai posisi pemikiran filsafat akan
mendukung penjelasan dan pemahaman tentang sifat, nilai, tujuan signifikansi dan cakupan pendidikan jasmani dan olahraga. Dengan pertimbangan ilmiah, analIisis
filosofi dan berbagai wacana yang berkaitan dengan olahraga pendidikan jasmani dan olahraga akan dibaca, didiskusikan, dikritisi dan dievaluasi dalam kuliah ini. Bobot
mata kuliah ini sebesar 2 SKS Teori dengan total pertemuan sebanyak 16 kali dengan 14 kali tatap muka, 1 UTS dan 1 UAS.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Sejarah dan filsafat olahraga
b. Kajian filsafat



c. Sejarah perkembangan filsafat
d. Aliran pemikiran modern
e. Manusia dan filsafat
f. Filsafat dan pendidikan
g. Dualisme olahraga
h. Implikasi filsafat dan olahraga

Pustaka Utama :
[B1]Husdarta, J. and Riduwan (2010). Sejarah dan Filsafat Olahraga, Alfabeta.
[B2] Feezell, R. (2013). Sport, philosophy, and good lives, U of Nebraska Press.
[B3] Latif, M. (2014). Orientasi ke arah pemahaman filsafat ilmu, Kencana.
[J1]Reid, H. L. (2009). "Sport, philosophy, and the quest for knowledge." Journal of the Philosophy of Sport 36(1): 40-49.
Pendukung :
-

Media
Pembelajaran

Preangkat lunak : Perangkat keras :
Audio/Video
Web/Online Media

Teks
Handout
Soal-Tugas

Team Teaching (1) Nanda Alfian Mahardhika
(2) Julianur

Penilaian Skor Akhir = 20% Kehadiran + 25% Tugas + 20% UTS + 35% UAS
Mata kuliah
syarat

-

Mg Ke-
(1)

Sub-CP-MK
(2)

Indikator
(3)

Kriteria & Bentuk
Penilaian

(4)

Metode Pembelajaran
[ Estimasi Waktu]

(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian
(%)
(7)

1 & 2 1. Mahasiswa
mengetahui garis
sejarah dan filsafat
olahraga.

2. Mahasiswa mampu
menjelaskan kaitan
filsafat dengan
olahraga

1. Menjelaskan pengertian
filsafat.

2. Menerangkan hubungan
filsafat dan olahraga.

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Diskusi dalam
bentuk narasi singkat

1. Pembelajaran
kooperatif

2. Diskusi kelompok
3. Tugas

Kontrak perkuliahan:

1. Menjelaskan RPS pengantar

untuk pengertian sejarah dan

filsafat olahraga

2. Penyampaian VMTS Prodi

[B1], [B2]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%



3, 4 & 5 Mahasiswa mampu
menguaraikan kajian
filsafat secara garis
besar

1. Mengetahui kajian
pembahasan filsafat

2. Mengetahui kajian sejarah
olahraga

Analisis kajian dan
penugasan berupa
pemahaman,
menjelaskan kembali
hasil pemahaman

1. Metode diskusi
2. Metode Jigsaw
3. Tugas

Kajian Filsafat

[B1], [B2], [B3], [J1]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Tugas = 1,2%

6 Mahasiswa mampu
menjelaskan sejarah
perkembangan filsafat

Memahami perkembangan
filsafat

Menguraikan sejarah
perkembangan filsafat

1. Metode diskusi
2. Tugas

Penjelasan dan analisa mengenai
perkembangan filsafat

[B1], [B3], [J1]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Tugas = 1,2%

7 Mahasiswa mampu
menjelaskan aliran
pemikiran modern

Menganalisa, menjelaskan dan
menguraikan beberapa aliran
pemikiran modern

Analisis aliran
pemikiran modern

1. Motode diskusi
2. Cooperative Learning

Penjelasan beberapa aliran
pemikiran modern dan kaitannya
dengan olahraga secara umum

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 2,86%

8 EVALUASI TENGAH SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UTS
Bobot = 20%

9 & 10 Mahasiswa mampu
menganalisis keterkaitan
manusia dan filsafat

Menjelaskan manusia dalam
kajian filsafat

Mengidentifikasi
manusia dan kaitannya
dengan kajian dalam
pembahasan filsafat

1. Diskusi kelompok
2. Tugas

Penjelasan kaidah manusia
seutuhnya melalui sudut pandang
filsafat

[B2], [J1]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
1,43%

2. Tugas = 1,2%

11 Mahasiswa mampu
menganalisis keterkaitan
filsaat dalam pendidikan

Menganalisa pendidikan melalui
sudut pandang filsafat

1. Diskusi kelompok
dan pemahaman

2. Tugas makalah

Metode diskusi latihan
(tugas)

Pemahaman mengenai filsafat dan
pendidikan
[B1]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%



12 & 13 Mahasiswa mampu
menganalisa fenomena
dualisme dalam olahraga

Menganalisa fenomena yang
terjadi dalam dunia olahraga

1. Diskusi kelompok
2. Paparan singkat
3. Tugas

Cooperative Learning Pemahaman tentang kejadian
dalam dunia olahraga

[B1], [B3]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
1,43%

14 & 15 Mahasiswa mampu
memahami impilkasi
filsafat olahraga

Menjelaskan dan menjabarkan
implikasi secara jelas unsur yang
ada dalam olahraga

Diskusi kelompok dan
tugas makalah

Metode jigsaw Implikasi dan keterkaitan filsafat
secara umum dan olahraga melalui
sudut pandang dan pemikiran
filsafat

[B1], [B2], [J1]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

16 EVALUASI AKHIR SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UAS
Bobot = 35%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBEGA AIK &MATA KULIAH DASAR UMUM
MATA KULIAH DASAR UMUM

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
BAHASA ARAB UNI 1103 MKDU 2 11 2017
OTORISASI Pengembang RPS Koordinator RMK Ka PRODI

Ns. Fitroh Asriyadi. M.Kep
Arip Saripudin M.A.
Dr. Nurdin
MArdiana, M.SI
Idham Kholid, MM
Sari Kartika, Lc., M. Si
A Wahid Hendri. S.Pd.I Ns. Fitroh Asriyadi. M.Kep Januar Abdilah Santoso., M.Or

Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Bahsa Arab

a. CP-ST ( Capaian Pembelajaran Sikap dan Nilai )
( ST 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;

b. CP-KU ( Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum )
(KU-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

c. CP- KK ( Capaian Pembelajaran Kete rampilan Khusus )
- Dapat menerjemahkan ayat alquran yang berkaitan dengan, ibadah, ilmu dan muamalah

d. CP-PP ( Capaian Pembelajaran Penguasaan Pengetahuan )
- Dapat memahami dasar-dasar Bahasa arab dalam bentuk fiil, khuruf dan isim untuk



menerjemahkan ayat ayat Alquran yang melandasi aqidah, ibadah, ilmu dan akhlak muamalah

CP-MK
Capaian Pembelajaran Bahasa Arab

1. Mahasiswa mampu mebedakan isim, Fiil dan macamnya, Khuruf, Mudzakar dan Muannas
2. Mahasiswa mampu menerjemahkan ayat-ayat alquran yang terkait dengan Aqidah
3. Mahasiswa mampu menerjemahkan ayat alquran yang terkait dengan ibadah mahdhoh (bersuci, sholat, puasa, zakat,

Haji)
4. Mahasiswa mampu menerjemahkan ayat alquran yang terkait dengan urgensi ilmu
5. Mahasiswa mampu menerjemahkan ayat alquran yang terkait dengan Akhlak dan muamalah

Diskripsi Singkat MK Pembelajaran Bahasa Arab di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur bertujuan agar mahasiswa memiliki

kemampuan untuk menerjemahkan ayat alquran yang terkait dengan mata kuliah al-islam kemuhammadiyahan dan

memahami dasar- dasar bahasa arab yang dapat menunjang pemahaman terhadap mata kuliah AIK yang sesuai dengan

prinsip-prinsip ajaran islam.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

1. Isim dan tanda-tandanya, Fiil macamnya, Khuruf, mudzakar, Muanas (2x)

2. Penerjemahan Ayat-Ayat Akidah (Al-Ikhlas, Abaqarah 255)

3. Penerjemahan Ayat-ayat Ibadah mahdoh Bersuci (Alamaidah 6, An-nisa 43)

4. Penerjemahan Ayat-ayat Ibadah Mahdho sholat ( Almu’minun 2 dan 9, Annisa 43, 101-103)

5. Penerjemahan Ayat-ayat Ibadah Mahdoh Puasa ( albaqarah 183-185)

6. Penerjemahan Ayat-ayat Ibadah Mahdoh Zakat (Ataubah 60, 103 Al-Anam 141, Alamaidah 12)

7. Penerjemahan Ayat-ayat Ibadah Mahdoh Haji (Al-baqoroh 158, 189, 196-203) (2 x pertemuan )

8. Penerjemahan Ayat-ayat Ilmu (Al-anbiya: 7, Al-Alaq 1-5)

9. Penerjemahan Ayat-ayat Akhlak menghormati Orang Tua (Lukman 14-15)



10. Penerjemahan Ayat-ayat Akhlak berpakaian (An-Nur 30-31)

11. Penerjemahan Ayat- Ayat Mawaris (An-nisa 7-12) (2 X pertemuan)

Pustaka Utama :
1. 1. Sudrajat. E, Syatibi., Sidqi.AZ., (2010) Mushaf Alquran Al-quraan Al-akhyar terjemah tafsir per kata.

Institut Kuantum Akhyar. Bandung.

Pendukung :
1. 2. Kamus al Munawwir
3. Lughah Al Arobiyyah Jilid I,II : Al Fikr
4. Bahasa Arab Untuk PTS , Mahmud Yunus
5. Lughah al arabiyyah Pondok Pesantren Gontor Jilid 1,2,3.

Media Pembelajaran Preangkat lunak : Perangkatkeras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/OnlineMedia

Teks
Handout
Soal-Tugas

Team Teaching (1)(2) Arip Saripudin M.A.
(3) Dr. Nurdin
(4)MArdiana, M.SI
(5) Idham Kholid, MM
(6) Sari Kartika, Lc., M. Si
(7) A Wahid Hendri. S.Pd.I

Penilaian Skor akhir =
1. Kehadiran 15 %
2. Tugas Mandiri 30 %
3. UTS 20 %
4. UAS 30 %
5. Akhlakul karimah 5 %



Matakuliah syarat -

Mg
Ke-
(1)

Sub-CP-MK

(2)

Indikator

(3)

Kriteria &
Bentuk
Penilaian

(4)

Metode
Pembelajaran
[ Estimasi
Waktu]
(5)

Materi Pembelajaran
(6)

Bobot
Penilaian

(%)
(7)

1 Kontrak Perkuliahan Mahasiswa mampu memahami
Role dalam proses perkuliahan
bahasa arab

Tes tulis
objektif
MCQ 4 soal

Ceramah
Interaktif
Demontrasi
(1 x 100
Menit)

1. Pengertian Isim
2. Jenis Jenis Isim
3. Tanda tanda Isim
4. Kaidah susunan kata isim
5. Pengertian fiil
6. Jenis-jenis fiil
7. Tanda tanda fiil
8. Kaidah susunan kata fiil

Paper Base
Test 10%

Mahasiswa memahami
tentang isim dan fiil

Setelah mengikuti perkuliahn
mahasiswa mampu:
mendefinisikan Isim dan fiil
Jenis-jenis isim dan fiil
tanda-tandanya isim dan Fiil

2 Memahami khuruf,
mudzakar dan muannas

 Setelah mengikuti perkuliahn
mahasiswa mampu
 mendefinisikan khuruf,

mudzakar dan muannas,
 membedakan khuruf,

mudzakar dan muannas
 Tanda-tanda khuruf

mudzakar dan muannas

Tes tulis
objektif
MCQ 4 soal

Ceramah
Interaktif
Demontrasi
[ 1 x 100
Menit]

1. Pengertian Khuruf
2. Jenis Jenis khuruf
3. Tanda tanda khuruf
4. Kaidah susunan kata khuruf
5. Pengertian mudzakar dan

muannas
6. Jenis-jenis mudzakar dan

mauannas
7. Tanda tanda Mudzakar dan

muannnas
8. Kaidah susunan kata

mudzakar dan muannas

Paper Base
Test 5 %

3 Mampu Menerjemahkan
pe kata dan mebedakan,

Setelah mengikuti perkuliahan ini
di harapkan mahasiswa mampu:

Tes tulis
objektif

Ceramah
Demontrasi

1. Penerjemahan perkata
surah Al-Ikhlas

Paper Base
Test 5 %



isim, khuruf dan fiil pada
Ayat-Ayat alquran yang
membahas Akidah

1. Menerjemahkan per kata surah
alikhlas dan surah alabaqoroh
255

2. Menyebutkan isim pada surah
alikhlas dan surah albaqoroh
255

3. Menyebutkan khuruf pada
surah alikhlas dan surah
albaqoroh 255

4. Menyebutkan fiil pada surah
alikhlas dan surah

MCQ 4 butir
soal

[ 1 x 100
Menit]

2. isim pada surah alikhlas
3. khuruf pada surah alikhlas
4. fiil pada surah alikhlas
5. Penerjemahan perkata

albaqoroh 255
6. isim pada surah alikhlas dan

surah albaqoroh 255
7. khuruf pada surah surah

albaqoroh 255
8. fiil pada surah albaqoroh

255

4 Mampu menerjemahkan
Ayat-ayat yang terkait
dengan Ibadah mahdoh
Bersuci

Setelah menguikuti perkuliahn ini
mahasiswa mampu:
 Menrjemahkan perkata surah

Alamaidah: 6 dan Annisa : 43
 Mampu meyebutkan Isim, fiil

dan khuruf pada surah
Alamaidah: 6 dan Annisa : 43

Tes Tulis
Objektif MCQ
4 butir soal

Ceramah
Demontrasi
[ 1 x 100
Menit]

1. Penerjemahan perkata
surah Alamaidah 6

2. isim pada surah alamaidah
6

3. khuruf pada surah
Alamaidah 6

4. fiil pada surah Alamaidah
5. Penerjemahan perkata

surah An-nisa 43
6. isim pada An-nisa 43
7. khuruf pada surah An-nisa

43
8. fiil pada surah An-nisa 43

Paper Base
Test 5 %

5 Mampu menerjemahkan
Ayat-ayat yang
berhubungan dengan
Ibadah Mahdho sholat
(Almu’minun 2 dan 9,

 Setelah Mengikuti perkuliahan
ini di harapakn mahasiswa
mampu;
 Menerjemahkan alquran

surah Almu’minun 2,9 dan

Tes Tulis
Objektif MCQ
4 butir soal

Ceramah
Interaktif
Demontrasi
[ 1 x 100
Menit]

1. terjemahan perkata alquran
surah Almu’minun 2,9

2. Isim pada surah
Almu’minun 2,9

3. Fiil pada surah Almu’minun

Paper Base
Test 10%



Annisa 43, 101-103) Surah Annisa 43, 101-103)
 Mampu membedakan isim,

fiil dan khuruf pada surah
Almu’minun 2,9 dan Surah
Annisa 43, 101-103

2,9
4. Khuruf pada surah

Almu’minun 2,9
5. Terjemaahan Perkata Surah

Annisa 43, 101-103)
6. Isim Annisa 43, 101-103)
7. Fiil Annisa 43, 101-103)
8. Khuruf Annisa 43, 101-

103)

6 Mampu menerjemahkan
Ayat-ayat alquran yang
berhubungan dengan
Ibadah Puasa

 Setelah Mengikuti perkuliahan
ini di harapakn mahasiswa
mampu;
 Menerjemahkan alquran

surah Albaqoroh 183-185
 Mampu membedakan isim,

fiil dan khuruf pada surah
Albaqoroh 183-185

Tes Tulis
Objektif MCQ
4 butir soal

Ceramah
Interaktif
Demontrasi
[ 1 x 100
Menit]

1. Terjemahan per kata
alquran surah Albaqoroh
183-185

2. Isim pada surah surah
Albaqoroh 183-185

3. Fiil pada surah Albaqoroh
183-185

4. Khuruf pada surah
Albaqoroh 183-185

Paper Base
Test 5 %

7 Penerjemahan Ayat-ayat

Ibadah Mahdoh Zakat

(Ataubah 60, 103 Al-

Anam 141, Alamaidah

12)

 Setelah Mengikuti perkuliahan
ini di harapakn mahasiswa
mampu;
 Menerjemahkan alquran

surah Ataubah 60, 103 Al-
Anam 141, Alamaidah 12

 Mampu membedakan isim,
fiil dan khuruf pada surah
Ataubah 60, 103 Al-Anam
141, Alamaidah 12

Tes Tulis
Objektif MCQ
4 butir soal

Ceramah
Interaktif
Demontrasi
[ 1 x 100
Menit]

1. Terjemahan per kata
alquran surah Ataubah 60,
103

2. Isim pada surah surah
Ataubah 60, 103

3. Fiil pada surah Albaqoroh
Ataubah 60, 103

4. Khuruf pada surah Ataubah
60, 103

5. Terjemahan per kata
alquran surah Anam 141

6. Isim pada surah surah Anam

Paper Base
Test 5 %



141
7. Fiil pada surah Albaqoroh

Anam 141
8. Khuruf pada surah Anam

141
9. Terjemahan per kata

alquran surah Alamaidah 12
10. Isim pada surah surah

Alamaidah 12
11. Fiil pada surah Alamaidah 12
12. Khuruf pada surah

Alamaidah 12
8 UJIAN MID SEMESTER
9 Mampu menerjemahkan

Ayat-ayat alquran yang
terkait dengan Ibadah
Mahdoh Haji

 Setelah Mengikuti perkuliahan
ini di harapakn mahasiswa
mampu;
 Menerjemahkan alquran

surah Al-baqoroh 158, 189
 Mampu membedakan isim,

fiil dan khuruf pada surah
Al-baqoroh 158, 189

Tes Tulis
Objektif MCQ
4 butir soal

Ceramah
Interaktif
Demontrasi
[ 1 x 100
Menit ]

1. Terjemahan per kata
alquran surah Al-baqoroh
158, 189

2. Isim pada surah surah Al-
baqoroh 158, 189

3. Fiil pada surah Al-baqoroh
158, 189

4. Khuruf pada surah Al-
baqoroh 158, 189

Paper Base
Test 10%

10  Setelah Mengikuti perkuliahan
ini di harapakn mahasiswa
mampu;
 Menerjemahkan alquran

surah Al-baqoroh 196-203
 Mampu membedakan isim,

fiil dan khuruf pada surah
Al-baqoroh 196-203

Tes Tulis
Objektif MCQ
4 butir soal

Ceramah
Interaktif
Demontrasi
[ 1 x 100
Menit ]

1. Terjemahan per kata
alquran surah Al-baqoroh
196-203

2. Isim pada surah surah Al-
baqoroh 196-203

3. Fiil pada surah Al-baqoroh
196-203

4. Khuruf pada surah Al-
baqoroh 196-203

Paper Base
Test 5 %

11 Mampu menerjemahkan  Setelah Mengikuti perkuliahan Tes Tulis Ceramah 1. Terjemahan per kata Paper Base



Ayat-ayat alquran
tentang Ilmu
Pengetahuan

ini di harapakn mahasiswa
mampu;
 Menerjemahkan alquran

surah Al-anbiya: 7, Al-Alaq 1-5
 Mampu membedakan isim,

fiil dan khuruf pada surah
Al-anbiya: 7, Al-Alaq 1-5

Objektif MCQ
4 butir soal

Interaktif
Demontrasi
[ 1 x 25
Menit ]

alquran surah Al-anbiya: 7
2. Isim pada surah surah Al-

anbiya: 7
3. Fiil pada surah Al-anbiya: 7
4. Khuruf pada surah Al-anbiya:

7
5. Terjemahan per kata

alquran surah Al-Alaq 1-5
6. Isim pada surah surah Al-

Alaq 1-5
7. Fiil pada surah Al-Alaq 1-5
8. Khuruf pada surah Al-Alaq 1-5

Test 5 %

12 Mampu menerjemahkan

Ayat-ayat Alquran

mengenai akhlak

menghormati Orang Tua

 Setelah Mengikuti perkuliahan
ini di harapakn mahasiswa
mampu;
 Menerjemahkan alquran

surah Lukman 14-15
 Mampu membedakan isim,

fiil dan khuruf pada surah
Lukman 14-15

Tes Tulis
Objektif MCQ
4 butir soal

Ceramah
Interaktif
Demontrasi
[ 1 x 100
Menit ]

1. Terjemahan per kata
alquran surah Lukman 14-
15

2. Isim pada surah surah
Lukman 14-15

3. Fiil pada surah Lukman 14-
15

4. Khuruf pada surah Lukman
14-15

Paper Base
Test 10%

13 Penerjemahan Ayat-ayat

Akhlak berpakaian

 Setelah Mengikuti perkuliahan
ini di harapakn mahasiswa
mampu;
 Menerjemahkan alquran

surah An-Nur 30-31
 Mampu membedakan

isim, fiil dan khuruf pada
surah An-Nur 30-31

Tes Tulis
Objektif MCQ
4 butir soal

Ceramah
Demontrasi
[ 1 x 100
Menit

5. Terjemahan per kata
alquran surah An-Nur 30-31

6. Isim pada surah surah An-
Nur 30-31

7. Fiil pada surah An-Nur 30-
31

8. Khuruf pada surah An-Nur
30-31

Paper Base
Test 5 %

14 Mampu menerjemahkan

Ayat- Ayat alquran

 Setelah Mengikuti perkuliahan
ini di harapakn mahasiswa
mampu;

Tes Tulis
Objektif MCQ

] Ceramah
Demontrasi
[ 2 x 100

1. Terjemahan per kata
alquran surah An-nisa 7-9

2. Isim pada surah surah An-

Paper Base
Test 5 %



tentang mawaris (An-

nisa 7-12)

 Menerjemahkan alquran
surah An An-nisa 7-12

 Mampu membedakan
isim, fiil dan khuruf pada
surah An-nisa 7-12

4 butir soal Menit nisa 7-9
3. Fiil pada surah An-nisa An-

nisa 7-9
4. Khuruf pada surah An-Nur

7-9

15 Tes Tulis
Objektif MCQ
4 butir soal

] Ceramah
Demontrasi
[ 2 x 100
Menit

1. Terjemahan per kata
alquran surah An-nisa 10-
12

2. Isim pada surah surah An-
nisa 10-12

3. Fiil pada surah An-nisa An-
nisa 10-12

4. Khuruf pada surah An-Nur
10-12

Paper Base
Test 5 %

16 Evaluasi Akhir Semester



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
Keterampilan Dasar Atletik POR1109 2 2
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Julianur, M.Pd) (Julianur, M.Pd) (Januar Abdilah Santoso, M.Or)
Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI

Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1) [ST-1] Bertakwa kepada Tuhan Yang MahaEsa dan mampu menunjukkan sikap religius
b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)

1) [KU-2] Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)

1) [KK-17] Terampil dalam berbagai cabang olahraga yang terdapat pada kurikulum tiap satuan pendidikan dan olahraga pilihan.
2) [KK-21] Memiliki kemampuan manajerial dan integritas dalam komunitas kerja Pendidikan Jasmani dan Olahraga

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1) [PP-15] Mampu menganalisis kurikulum, konsep, teori dan filosofi dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan dan
rekreasi serta memiliki kemampuan manajerial dalam bidang olahraga

2) [PP-16] Menganalisis konsep, teori, filosofi cabang-cabang olahraga dalam perspektif keolahragaan secara ilmiah
CP-MK
Mahasiswa mampu memahami atletik secara teoritis dan mampu mempraktikkan keterampilan dasar atletik sesuai nomor pertandingan

SUB-CPMK
a. Mengetahui sejarah atletik dan memahami makna serta pentingnya pembelajaran dasar atletik bagi guru dan murid



b. Mengerti dan memahami serta dapat mempraktikkan lari jarak pendek dan start jongkok
c. Mengerti dan memahami serta dapat mempraktikkan lari sambung cara melihat (visual) dan tanpa melihat (non-visual)
d. Mengerti dan memahami serta dapat mempraktikkan lari gawang (bertolak, melewati gawang, mendarat, sprint antar gawang)
e. Mengerti dan memahami serta dapat mempraktikkan lompat jauh (awalan, bertumpu, melayang dan mendarat)
f. Mengerti dan memahami serta dapat mempraktikkan lompat jangkit (awalan, gerakan jingkat, langkah, lompat)
g. Mengerti dan memahami serta dapat mempraktikkan tolak peluru
h. Mengerti dan memahami serta dapat mempraktikkan lempar lembing
i. Mengerti dan memahami serta dapat mempraktikkan lempar cakram

Diskripsi Singkat
MK

Mata kuliah keterampilan dasar atletik mempelajari tentang sejarah perkembangan atletik, nomor-nomor perlombaan, teknik setiap
nomor perlombaan dan metode latihan setiap nomor atletik. Matakuliah ini terdiri dari 2 sks dengan 1 SKS Teori dan 1 SKS praktik.
Rencana pertemuan sebanyak 7 kali tatap muka dengan bobot 2 sks teori dan 14 kali praktik lapangan dengan bobot 1 SKS praktik.
Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami atletik secara teoritis dan mampu mempraktikkan
keterampilan dasar atletik sesuai nomor pertandingan

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Sejarah atletik dan pentingnya pembelajaran dasar atletik
b. Lari jarak pendek dan start jongkok
c. Lari sambung (estafet)
d. Lari gawang (hurdles)
e. Lompat jauh (long jump)9-10
f. Lompat jangkit (Triple jump) 11-12
g. Tolak peluru (shot put) 13
h. Lempar lembing (javeline throw) 14
i. Lempar cakram (discus throw) 15

Pustaka Utama :
[B1] Anderson, Bob. (2008). Stretching peregangan. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta
[B2] Muller, Harald and Ritzdorf, Wolfgang. (2009). Run! Jump! Throw!. Lincolnshire, UK: Warners Midlands plc.
[B3] Purnomo, Eddy. (2013). Dasar-dasar atletik. Yogyakarta: Alfamedia.
[B4] Thompson, Peter J L. (2009). Introduction to coaching. Lincolnshire, UK: Warners Midlands plc
Web:
[W1] https://id.wikipedia.org/wiki/Atletik
Pendukung :
-

https://id.wikipedia.org/wiki/Atletik


Media Pembelajaran Perangkat lunak : Perangkat keras :
Audio/Video Buku

Soal-Tugas
Team Teaching Julianur, S.Pd, M.Pd
Penilaian Skor Akhir = 20% kehadiran + 25% Tugas terstruktur + 20% UTS + 35% UAS

Matakuliah syarat -
Mg Ke-

(1)

Sub-CP-MK

(2)

Indikator

(3)

Kriteria &
Bentuk Penilaian

(4)

Metode
Pembelajaran

[ Estimasi Waktu]
(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot
Penilaian

(%)
(7)

1 Memiliki motivasi dan
gambaran yang jelas
mengenai keterampilan
dasar atletik (sejarah
atletik dan pentingnya
pembelajaran dasar
atletik)

Ingin dan mau
mengikuti
perkuliahan

Mempelajari dan
menemukan solusi
yang belum bisa
dipahami dalam
pembelajaran
keterampilan dasar
atletik

Tanya Jawab Pembelajaran
Kooperatif, ceramah,
tanya jawab

(100 menit)

Penyampaian silabus, kontrak perkuliahan dan
buku referensi serta penyampaian garis besar
mengenai materi keterampilan dasar atletik.

(Buku: [B1], [B2], [B3], [B4], Web: [W1])

Kehadiran :
1,43%

2, 3 Paham dan mengerti cara
start jongkok dan lari jarak
pendek (sprint) serta dapat
mempraktikkan dengan
benar pada pembelajaran
dasar atletik

Mengetahui dan
mempelajari materi
dan mencari
referensi lain
mengenai
pembelajaran start
jongkok dan sprint

Praktik start
jongkok dan lari
jarak pendek.

Tugas Mandiri:
mempelajari cara
awalan start
jongkok dan sprint

Ceramah, praktik, tanya
jawab, tugas mandiri.

(100 menit)

Start jongkok: penempatan blok start, aba-aba
start lari sprint, tahap latihan start jongkok.
Lari jarak pendek: pengertian umum, urutan
gerak keseluruhan, tahap pembelajaran
latihan,
(Buku: [B1], [B2], [B3] )

Kehadiran :
2,86%

4, 5 Paham dan mengerti
tahapan gerak lari

Mengetahui dan
mempelajari materi

Praktik
keterampilan dasar

Pembelajaran
kooperatif, ceramah,

Estafet dengan cara melihat (visual) dan
estafet dengan cara tidak melihat (non visual),

Kehadiran :
2,86%



sambung (estafet) secara
visual dan non visual serta
dapat mempraktikkan
dengan benar pada
pembelajaran dasar atletik

dan mencari
referensi lain
mengenai
pembelajaran estafet

atletik (estafet) tanya jawab.

(100 menit)

tahap-tahap pembelajaran latihan lari
sambung.

( Buku: [B1], [B3] )

6, 7 Paham dan mengerti
tahapan lari gawang
(hurdles) serta dapat
mempraktikkan dengan
benar pada pembelajaran
dasar atletik

Mengetahui dan
mempelajari materi
dan mencari
referensi lain
mengenai
pembelajaran lari
gawang

Praktik lari gawang
(hurdles), bentuk
gerakan dan
tahapan lari gawang

ceramah, tanya jawab

(100 menit)

Start dan lari percepatan menuju gawang
pertama, bertolak (take off), tahap melewati
gawang, tahap mendarat, tahap sprint antar
gawang.

(Buku: [B1], [B3], )

Kehadiran :
2,86%

8 Evaluasi Tengah Semester
Tagihan :
Jawaban UTS
bobot: 20%

9, 10 Paham dan mengerti
tahapan lompat jauh (long
jump) serta dapat
mempraktikkan dengan
benar pada pembelajaran
dasar atletik

Mengetahui dan
mempelajari materi
dan mencari
referensi lain
mengenai
pembelajaran lompat
jauh

Praktik lompat
jauh, bentuk
gerakan dan
tahapan lompat jauh

ceramah, tanya jawab

(100 menit)

Teknik lompat jauh, tahapan-tahapan
pembelajaran latihan lompat jauh.

(Buku: [B1], [B3] ; Web: [W1])

Kehadiran :
2,86%

11, 12 Paham dan mengerti
tahapan lompat jangkit
serta dapat
mempraktikkan dengan
benar pada pembelajaran
dasar atletik

Mengetahui dan
mempelajari materi
dan mencari
referensi lain
mengenai
pembelajaran lompat
jangkit

Praktik lompat
jangkit, bentuk
gerakan dan
tahapan lompat
jangkit.

Ceramah, Tanya jawab,
demonstrasi.

(100 menit)

Teknik lompat jangkit, tahapan-tahapan/
proses pembelajaran lompat jangkit.

(Buku: [B1], [B2], [B3] ; Web: [W1])

Kehadiran :
2,86%

13 Paham dan mengerti
tahapan tolak peluru serta
dapat mempraktikkan
dengan benar pada
pembelajaran dasar atletik

Mengetahui dan
mempelajari materi,
mencari referensi
lain mengenai
pembelajaran tolak
peluru serta

Praktik tolak
peluru, bentuk
gerakan dan
tahapan tolak
peluru

Ceramah, Tanya jawab,
demonstrasi.

(100 menit)

Teknik gerakan tolak peluru, cara memegang
tolak peluru, cara melempar tolak peluru.

(Buku: [B1], [B2], [B3] ; Web: [W1])

Kehadiran :
2,86%



mempraktikkan
gerakan tolak peluru

14 Paham dan mengerti
tahapan lempar lembing
serta dapat
mempraktikkan dengan
benar pada pembelajaran
dasar atletik

Mengetahui dan
mempelajari materi
terkait lempar
lembing, mencari
referensi lain
mengenai
pembelajaran lempar
lembing serta
mempraktikkan
gerakan lempar
lembing.

Praktik lempar
lembing, bentuk
gerakan dan
tahapan lempar
lembing.

Ceramah, Tanya jawab,
demonstrasi.

(100 menit)

Teknik gerakan lempar lembing, cara
memegang tongkat lempar lembing, cara
melempar tongkat.

(Buku: [B1], [B2], [B3] ; Web: [W1])

Kehadiran :
2,86%

15 Paham dan mengerti
tahapan lempar cakram
serta dapat
mempraktikkan dengan
benar pada pembelajaran
dasar atletik

Mengetahui dan
mempelajari materi
terkait lempar
cakram, mencari
referensi lain
mengenai
pembelajaran lempar
cakram serta
mempraktikkan
gerakan lempar
cakram.

Praktik lempar
cakram, bentuk
gerakan dan
tahapan lempar
cakram.

Ceramah, Tanya jawab,
demonstrasi.

(100 menit)

Teknik gerakan lempar cakram, cara
memegang cakram, cara melempar cakram.

(Buku: [B1], [B2], [B3] ; Web: [W1])

Kehadiran :
2,86%

16 Evaluasi Akhir Semester Tagihan :
Jawaban UAS
bobot: 35%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN / PRODI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
Fisiologi Manusia POR1103 2 2
OTORISASI Pengembang RPS Koordinator MK Ka PRODI

(Andri Tria Raharja., M.Pd) (Andri Tria Raharja., M.Pd) (Januar Abdilah Santoso., M.Or)
Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Matematika yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1) [ST-3] Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban
berdasarkan Pancasila.

2) [ST-4] Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta
rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1) [KU-1] Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangaan atau

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan
bidang keahliannya

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1) [KK-18] Terampil dalam mengajar pendidikan jasmani dan olahraga sesuai dasar keilmuan mendidik (scientific basis of the art

of teaching) dan etika profesi kependidikan dengan dilandasi ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bidang pendidikan
jasmani, olahraga, kesehatan dan rekreasi.

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1) [PP-20] Menguasai struktur keilmuan dan filosofi teori dalam seperangkat disiplin ilmu pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga

CP-MK



Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi-fungsi organ manusia dan mekanisme kerja sistem organ manusia

SUB-CPMK
1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar Organisme
2. Mahasiswa mampu memahami anatomi & fisiologi sel serta jaringan
3. Mahasiswa mampu memahami serta membedakan anatomi dan Fisiologi Organ – organ pada Manusia
4. Mahasiswa memahami dan menjelaskan sistem Skelet pada manusia
5. Mahasiswa mampu menganalisa mekanisme kerja Sistem otot dan Sistem syaraf
6. Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan sistem endokrin pada tubuh manusia
7. Mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme kerja sistem cardiovascular
8. Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan mekanisme kerja Sistem lymphatic dan imunitas
9. Mahasiswa mampu menganalisis kerja sistem pernafasan pada manusia
10. Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan mekanisme kerja sistem pencernaan
11. Mahasiswa mampu menjelaskan organ-organ penyusun dan mekanisme kerja pada sistem urinaria serta mengerti berbagai kelainan

pada sistem tersebut.
12. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis mekanisme kerja sistem reproduksi, gangguan/kelainan serta pencegahan

penyakit pada sistem reproduksi manusia
13. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang sistem integument pada manusia

Diskripsi Singkat
MK

Mata kuliah ini membahas tentang fungsi alat-alat tubuh manusia, sistem-sistem organ yang mendukung keberlangsungan hidup
manusia sebagai organisme dan adaptasi sistem organ terhadap lingkungan. Beban SKS pada mata kuliah ini sebesar 2 SKS Teori
dengan metode pembelajaran Problem Based Learning memacu mahasiswa untuk bekerjasama dan aktif dalam berdiskusi serta mampu
mencari referansi dari berbagai sumber informasi guna memecahkan permasalahan. Setelah mahasiswa mendapatkan mata kuliah ini
diharapkan mampu menjelaskan struktur penyusun organisme, fungsi organ-organ manusia serta mekanisme kerja sistem organ pada
manusia.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

1. Konsep dasar organisme
2. Anatomi fisiologi sel dan jaringan
3. Anatomi dan Fisiologi organ-organ manusia
4. Fisiologi dan mekanisme kerja sistem organ manusia



Pustaka Utama :
Buku:
[B1]: Evelyn C. Pearce. Anatomi dan Fisiologi untuk Paramedis, Jakarta: PT Gramedia,. 2006.
[B2]: Sloane E. 2004. Anatomi dan fisiologi untuk Pemula. Jakarta: EGC
[B3]: Koes irianto.2017.Anatomi dan fisiologi (edisi revisi). Bandung: Alfabeta

Web:
[W1]: https://www.slideshare.net/Maya_45/anatomi-dan-fisiologi-manusia
[W2]: https://www.youtube.com/watch?v=a0ew38LSoUI&t=37s
[W3]: https://www.youtube.com/watch?v=-_tdrhJMetk
[W4]: http://www.fungsiklopedia.com/organ-tubuh-manusia-dan-fungsinya/
[W5]: http://www.eventzero.org/jenis-tulang-manusia/
[W6]: https://www.youtube.com/watch?v=kZn7dAxb6Rg
[W7]: https://www.youtube.com/watch?v=mH9-PVZ8gPE&t=69s
[W8]: https://fembrisma.wordpress.com/science/sistem-koordinasi-manusia/sistem-saraf-pada-manusia/
[W9]: https://dosenbiologi.com/manusia/sistem-endokrin-pada-manusia
[W10]: www.kursksalvage.com/sistem-limfatik-fakta-fungsi-penyakit
[W11]: https://www.ilmudasar.com/2016/08/Pengertian-Fungsi-Sistem-Kekebalan-Tubuh-Manusia-adalah.html?m=1
[W12]: https://www.youtube.com/watch?v=5YsKG6K2q48
[W13]: https://www.youtube.com/watch?v=9CQdJa_wK_M
[W14]: https://www.google.com/amp/s/biofarmasiumi.wordpress.com/2010/11/03/sistem-urinaria-sistem-perkemihan/amp/
[W15]: https://www.youtube.com/watch?v=Xw1fnKLyMaM
[W16]: http://www.artikel.com/2016/09/anatomi-dan-fisiologi-sistem-integumen-manusia-fungsi-organ-pengertian.html?m=1
[W17]: https://khanifudin.wordpress.com/2012/03/04/fisiologi-sistem-kardiovaskuler/
[W18]:https://gulielmus91.wordpress.com/2013/10/16/anatomi-fisiologi-sistem-kardiovaskuler-dan-anatomi-fisiologi-sistem-
pernapasan/

Pendukung :
-

Media Pembelajaran Preangkat lunak : Perangkat keras :
Animasi/Simulasi Teks

https://www.slideshare.net/Maya_45/anatomi-dan-fisiologi-manusia
https://www.youtube.com/watch?v=a0ew38LSoUI&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=-_tdrhJMetk
http://www.fungsiklopedia.com/organ-tubuh-manusia-dan-fungsinya/
http://www.eventzero.org/jenis-tulang-manusia/
https://www.youtube.com/watch?v=kZn7dAxb6Rg
https://www.youtube.com/watch?v=mH9-PVZ8gPE&t=69s
https://fembrisma.wordpress.com/science/sistem-koordinasi-manusia/sistem-saraf-pada-manusia/
https://dosenbiologi.com/manusia/sistem-endokrin-pada-manusia
http://www.kursksalvage.com/sistem-limfatik-fakta-fungsi-penyakit
https://www.ilmudasar.com/2016/08/Pengertian-Fungsi-Sistem-Kekebalan-Tubuh-Manusia-adalah.html?m=1
https://www.youtube.com/watch?v=5YsKG6K2q48
https://www.youtube.com/watch?v=9CQdJa_wK_M
https://www.google.com/amp/s/biofarmasiumi.wordpress.com/2010/11/03/sistem-urinaria-sistem-perkemihan/amp/
https://www.youtube.com/watch?v=Xw1fnKLyMaM
http://www.artikel.com/2016/09/anatomi-dan-fisiologi-sistem-integumen-manusia-fungsi-organ-pengertian.html?m=1
https://khanifudin.wordpress.com/2012/03/04/fisiologi-sistem-kardiovaskuler/
https://gulielmus91.wordpress.com/2013/10/16/anatomi-fisiologi-sistem-kardiovaskuler-dan-anatomi-fisiologi-sistem-pernapasan/
https://gulielmus91.wordpress.com/2013/10/16/anatomi-fisiologi-sistem-kardiovaskuler-dan-anatomi-fisiologi-sistem-pernapasan/


Audio/Video
Web/OnlineMedia

Handout
Soal-Tugas

Team Teaching 1. Januar Abdilah Santoso., M.Or.
2. Andri Tria Raharja., M.Pd

Penilaian Skor akhir = 20% kehadiran + 25% Tugas terstruktur + 20% UTS + 35% UAS
Matakuliah syarat -

Mg Ke-

(1)

Sub-CP-MK

(2)

Indikator

(3)

Kriteria &
Bentuk Penilaian

(4)

Metode
Pembelajaran
[ Estimasi
Waktu]
(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot
Penilaian (%)

(7)

1 Mahasiswa mampu
memahami konsep dasar
Organisme

Mampu
menjelaskan
Pengertian
Organisme secara
umum dan struktur
dasar pembentuk
orgnisme

Menjelaskan ilmu
fisiologi manusia

Menjelaskan unit-
unit terkecil
pembentuk tubuh
manusia

Kuis interaktif

1. Pengertian
organisme
adalah?

2. Sebutkan
struktur dasar
pembentuk
organisme
manusia?

3. Jelaskan
pengertian ilmu
fisiologi

4. Urutkan struktur
pembentuk
organisme
manusia

Ceramah,
Pembelajaran
kooperatif,
ETH

(100 menit)

Kontrak perkuliahan: menjelaskan RPS,
Pengantar utk Perkuliahan Fisiologi manusia.
Sosialisasi visi misi prodi
Pengetian Organisme dan Struktur pembentuknya.

Pengertian fisiologi manusia

Unit-unit terkecil sebagai pembenttuk struktur
tubuh manusia

(Buku: [B1], [B2]; Web: [W1]

Kehadiran =
0.3571%

2 Mahasiswa mampu
memahami anatomi &
fisiologi sel serta jaringan

Menjelaskan
pengertian sel

Tugas Mandiri:
membuat kliping
macam – macam
jaringan manusia

Pembelajaran
kooperatif,
Poster session,

Anatomi dan fisiologi sel serta macam-macam
jaringan pada manusia

Tugas Mandiri: mempelajari fungsi jaringan pada

Kehadiran =
0.3571%



Menggambarkan
anatomi sel dan
menjelaskan
fisiologi dari organ-
organ sel

Menjelaskan cara
kerja sel dan
memahami fungsi
sel.

Menjelaskan
pengertian jaringan
dan macam-macam
jaringan berserta
fungsinya.

dan fungsinya

Membuat gambar
organ manusia
untuk di paparkan
di pertemuan
berikutnya

(100 menit) manusia

(Buku: [B1], [B2]; Web: [W3])

3-4 Mahasiswa mampu
memahami serta
membedakan anatomi dan
Fisiologi Organ – organ
pada Manusia

Mampu
menjelaskan dan
membedakan
bermacam-macam
organ manusia

Mengerti dan
memahami anatomi
organ manusia

Mampu
menggambarkan
tiap organ manusia
dengan jiwa seni
yang dimiliki

Latihan soal:
Fungsi utaman tiap-
tiap organ manusia

Tugas Terstruktur 1
Membuat Kliping
peta konsep materi
1 – 6

Pembelajaran
kooperatif,
Poster sesion

(200 menit)

Anatomi dan fisiologi organ manusia

(Buku: [B1], [B4]; Web: [W4]

Kehadiran =
0.3571%



Memahami dan
dapat membedakan
tiap fungsi organ

5 Mahasiswa memahami
dan menjelaskan sistem
Skelet pada manusia

Mampu
membedakan jenis
tulang berdasarkan
letak, jaringan yang
menyusun dan
bentuknya

Menjelaskan dan
memahami fungsi
sistem skelet

Mampu
menjelaskan
mekanisme kerja
sistem skelet

Menganalisis
kesalahan dan
kegagalan kerja
dari sistem skeletal

Latihan Soal:
1. Sebutkan

macam-macam
tulang
berdasarkan
bentuknya

2. Fungsi sistem
skeletal adalah?

3. Bagaimana cara
kerja sistem
skeletal

4. Sebutkan
kesalahan-
kesalahan gerak
yang terjadi
pada sistem
skeletal

Tugas: mencari
referensi bahan
diskusi kelompok

Pembelajaran
kooperatif,
analisa vidio,
Diskusi kelompok,
Presentasi.

(100 menit)

Jenis tulang serta fungsi sistem kerangka manusia

(Buku: [B1], [B2],[B3], Web: [W5], [W6])

Kehadiran =
3*0.3571%

Tagihan: jawaban
tugas terstruktur
1, bobot = 7.5%

6 Mahasiswa mampu
menganasisa mekanisme
kerja Sistem otot dan
Sistem syaraf

Menjelaskan dan
memahami fungsi
sistem otot

Mampu
menjelaskan cara
kerja sistem otot

Tugas Mandiri:
Mencari masalah –
masalah yang
terjadi pada sistem
otot dan syaraf
(penyebab, gejala,
tindakan
pencegahan dan
tindakan

Pembelajaran
Problem based
Learning

(100 menit)

Jenis-jenis otot, fungsi sistem otot, mekanisme
kerja sistem otot, fungsi syaraf, susunan sistem
syarat dan mekanisme kerja sistem syaraf

(Buku: [B1], [B2],[B3]; Web: [W7],[W8])

Kehadiran =
0.3571%



Menganalisis
kesalahan dan
kegagalan kerja dari
sistem otot

Memahami dan
menjelaskan
Anatomi syaraf
Dan Fungsinya

Mampu
menyebutkan dan
menjelaskan
perbedaan jenis-
jenis syaraf

Memahami
Susunan sistem
syaraf pada
manusia

Mampu
menganalisa
mekanisme kerja
syaraf pada saat
menerima
impuls/rangsangan

penyembuhan)

7 Evaluasi Tengah Semester Tagihan :
Jawaban UTS
Bobot = 30%

8 Mahasiswa memahami
dan mampu menjelaskan
sistem endokrin pada
tubuh manusia

Menjelaskan dan
memahami fungsi
sistem endokrin

Latihan soal:
Jelaskan pengertian
sistem endokrin dan
fungsinya bagi

Pembelajaran
Ceramah,
Diskusi,
ETH,

Fungsi sistem endokrin, letak 8 kelenjar utama
pada manusia, hormon dan kelainan pada sistem
endokrin.

Kehadiran =
0.3571%

Tagihan:



Memahami letak 8
kelenjar utama
pada manusia
(hipotalamus,
pituitary, tiroid,
paratiroid, timus,
adrenal, pancreas,
reproduksi)

Mampu memahami
fungsi masing-
masing kelenjar
utama manusia

Mampu
menjelaskan fungsi
hormon yang di
produksi oleh
kelenjar manusia

Mampu
menganalisa
kelainan-kelainan
karena kekurangan
hormon

manusia

Tugas terstruktur 2:
membuat peta
konsep materi
pertemuan 8 - 15

(100 menit)

(Buku:[B3]; Web:[W9]) Tugas Struktur 1

9 Mahasiswa mampu
menjelaskan mekanisme
kerja sistem
cardiovascular

Mampu
menjelaskan dan
memahami organ-
organ penyusun
sistem
cardiovascular

Menjelaskan dan
memahami fungsi

Evaluasi: Soal
Essay

Tema diskusi:
Mekanisme kerja
sistem kardio
vaskuler dan
gangguan pada
sistem ini

Pembelajaran
Problem Base
Learning (PBL)
Diskusi,
Presentasi

(100 menit)

Tahapan gerak reflek
Tahapan gerak lokomotor
Tahapan gerak manipulatif

(Buku: [B1], [B2], [B4]; Web: [W17], [W18])

Kehadiran =
0.3571%



sistem
cardiovascular

Mampu
menjelaskan proses
peredaran darah
besar dan kecil

Mampu
menjelaskan cara
kerja sistem
cardiovascular

Menganalisis
gangguan sistem
cardiovascular

Mampu
mempraktikkan
cara mengukur
tekanan darah

10 Mahasiswa memahami
dan mampu menjelaskan
mekanisme kerja Sistem
lymphatic dan imunitas

Mampu
menjelaskan
pengertian sistem
limfatik

Mampu
menyebutkan dan
menjelaskan Organ
limfatik

Mampu
menjelaskan fungsi

Latihan soal:
Jelaskan fungsi
utama sistem
limfatik

Pembelajaran
Kooperatif,
diskusi

(100 menit)

Pengertian, fungsi, mekanisme kerja, gangguan
Sistem limfatik dan imunitas. Macam-macam
sistem imunitas dan sel pada sistem imunitas

(Buku: [B1], [B2],[B3]; Web:[W10],[W11])

Kehadiran =
0.3571%



sistem limfatik

Mampu
menyebutkan dan
menjelaskan
penyakit dan
kelainan pada
sistem limfatik

Mampu
menjelaskan
pengertian sistem
imunitas

Mampu
menyebutkan dan
menjelaskan
macam-macam
imunitas

Mampu
menyebutkan dan
menjelaskan
macam-macam sel
yang berperan
dalam imunitas
bawaan serta
imunitas didapat

Mampu
menjelaskan fungsi
imunitas

11 Mahasiswa mampu
menganalisis kerja sistem
pernafasan pada manusia

Mampu
menjelaskan dan

Latihan soal:
Jelaskan
mekanisme kerja

Pembelajaran
berbasis masalah
(PBL) dan

Organ-organ sistem pernafasan, fungsi sistem
pernafasan, cara kerja sistem pernafasan,
gangguan sistem pernafasan dan cara menghitung

Kehadiran =
1*0.3571%



memahami organ-
organ penyusun
sistem pernafasan

Menjelaskan dan
memahami fungsi
sistem pernafasan

Mampu
menjelaskan cara
kerja sistem
pernafasan

Menganalisis
kelainan dan
gangguan dari
sistem pernafasan

Mampu
mempraktikkan
cara mengukur
kapasitas vital paru-
paru

sistem pernafasan
pada manusis

Tugas mandiri:
Melakukan
pencatatan dan
pengukuran DN
Basal, DN Max
dan DN latihan

Pembelajaran
Diskusi kelompok,

(100 menit)

VO2 max

(Buku:[B3]; Web:[W12])

12 Mahasiswa memahami
dan mampu menjelaskan
mekanisme kerja sistem
pencernaan

Menjelaskan dan
memahami
pengertian dan
fungsi sistem
pencernaan
manusia

Mampu
menjelaskan dan
memahami organ-

Latihan soal:
Sebutkan dan
jelaskan macam-
macam organ
pencernaan dan
fungsinya dalam
sistem pencernaan

Pembelajaran
berbasis masalah
(PBL)
Diskusi,

(100 menit)

Fungsi sistem pencernaan, organ penyusun,
mekanisme kerja, gangguan dan masalah pada
sistem pencernaan

(Buku:[B1], [B2], [B3]; Web: [W13])

Kehadiran =
0.3571%

Tagihan:
Laporan
pengukuran DN
Basal, DN Max
dan DN latihan



organ penyusun
sistem pencernaan
beserta fungsinya.

Mampu
menjelaskan cara
kerja sistem
pencernaan

Menjelaskan
masalah-masalah
pada sistem
pencernaan

Menganalisis
gangguan sistem
pencernaan

13 Mahasiswa mampu
menjelaskan organ-organ
penyusun dan mekanisme
kerja pada sistem urinaria
serta mengerti berbagai
kelainan pada sistem
tersebut.

Mampu
menjelaskan dan
memahami organ-
organ penyusun
sistem Urinaria
beserta fungsinya

Menjelaskan dan
memahami fungsi
sistem urinaria

Mampu
menjelaskan cara
kerja sistem
urinaria

Evaluasi: soal essay Observasi
lapangan
Diskusi
Presentasi

Fungsi, organ penyusun, sistem kerja, gangguan
dan kelainan sistem urinaria

(Buku: [B1], [B2], [B3]; Web: [W14])

Kehadiran =
0.3571%



Mampu
menyebutkan dan
menjelaskan
penyebab, gejala,
solusi dari
kelainan-kelaninan
yang terjadi pada
sistem urinaria

14 Mahasiswa mampu
menjelaskan dan
menganalisis mekanisme
kerja sistem reproduksi,
gangguan/kelainan serta
pencegahan penyakit pada
sistem reproduksi manusia

Mampu
menjelaskan
pengertian dan
fungsi sistem
reproduksi pada
manusia

Mampu
menjelaskan dan
memahami organ-
organ penyusun
sistem reproduksi
pria dan wanita

Mampu
menjelaskan cara
kerja sistem
reproduksi pria dan
wanita

Menganalisis
gangguan sistem
reproduksi,
pencegahan dan

Latihan soal:
Sebut dan jelaskan
beberapa penyakit
pada sistem
reproduksi

Diskusi
Everyone Is
Teacher Here
(ETH)

Pengertian, fungsi, mekasnisme kerja, penyekit
pada sistem reproduksi manusia

(Buku: [B1], [B2], [B3]; Web: [W15])

Kehadiran =
0.3571%



pengobatan
15 Mahasiswa mampu

memahami dan
menjelaskan tentang
sistem integument pada
manusia

Mampu
menjelaskan
pengertian dan
fungsi utama sistem
integument

Mampu
menyebutkan dan
menjelaskan contoh
dari sistem
integument

Memahami anatomi
dan fisiologi dari
organ-organ sistem
integument (kulit,
rambut, kuku)

Kuis interaktif Diskusi kelompok,
presentasi

(Buku: [B1], [B2], [B3]; Web: [W16]) Kehadiran =
0.3571%

Tagihan:
Tugas Struktur 2

16 Evaluasi Akhir Semester Tagihan: jawaban
UAS
Bobot: 35%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN / PRODI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
Permainan Bola Basket POR1107 2 2
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Nanda Alfian Mahardhika, S.Pd., M.Pd) (Nanda Alfian Mahardhika, S.Pd., M.Pd) (Januar Abdilah Santoso, S.Pd., M.Or)
Capaian
Pembelajaran
(CP)

CPL-PRODI
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1) [ST-11] Menunjukkan perilaku yang mengamalkan nilai nilai islami dalam kehidupan sosial dan perduli terhadap lingkungan

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)

1) [KU-1] Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur ;

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)

1) [KK-17] Terampil dalam berbagai cabang olahraga yang terdapat pada kurikulum tiap satuan pendidikan dan olahraga pilihan.

2) [KK-21] Terampil memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam Pendidikan Jasmani dan Olahraga

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)

1) [KP-15] Mampu menganalisis kurikulum, konsep, teori dan filosofi dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan dan rekreasi serta memiliki kemampuan

manajerial dalam bidang olahraga

2) [KP-16] Menganalisis konsep, teori, filosofi cabang-cabang olahraga dalam perspektif keolahragaan secara ilmiahdukung yang terintegrasi dari ilmu pengetahuan dalam

rangka memahami fenomena pendidikan olahraga dan ilmu keolahragaan secara komprehensif.



CP-MK
Mahasiswa mampu menjelaskan permainan bola basket secara teoritis dan mampu mempraktikkan teknik-taktik permainan bola basket dalam permainan sesuai dengan

peraturan permainan

SUB-CPMK

a. Mahasiswa dapat menceritakan sejarah permainan bola basket

b. Mahasiswa dapat menjelaskan peraturan permainan bola basket

c. Mahasiswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip permainan bola basket

d. Mahasiswa dapat menjelaskan teknik-teknik pada permainan bola basket

e. Mahasiswa dapat menggambarkan rotasi pemain pada permainan bola basket

f. Mahasiswa dapat menjelaskan taktik permainan bola basket

g. Mahasiswa dapat membuat rubrik penilaian gerakan pada permainan bola basket

h. Mahasiswa dapat melakukan dasar gerakan dribbling

i. Mahasiswa dapat melakukan teknik dasar dribbling baik dan benar

j. Mahasiswa dapat melakukan teknik dasar passing dengan baik dan benar

k. Mahasiswa dapat melakukan teknik dasar shoot dengan baik dan benar

l. Mahasiswa dapat melakukan teknik dasar lay up dengan baik dan benar

m. Mahasiswa dapat memahami taktik penyerangan bermain bola basket

n. Mahasiswa dapat memahami taktik pertahanan bermain bola basket

Diskripsi Singkat
MK

Mata kuliah Permainan Bola Basket berbobot 2 SKS yang meliputi 1 SKS teori dan 1 SKS Praktik. Mata kuliah ini membekali mahasiswa tentang pemahaman pendekatan taktik

dalam permainan bola basket, yang meliputi strategi bermain, strategi bertahan, strategi menyerang, taktik individu dan kelompok, perwasitan dan peraturan pertandingan,

penyelenggaraan pertandingan serta memodifikasi permainan. Mata kuliah ini juga memberikan dasar keterampilan bola basket meliputi teknik dasar passing, dribbling, shoot,

lay up dan taktik dalam permainan bola basket. Penilaian akhir keberhasilan belajar mahasiswa pada mata kuliah ini menggunakan pendekatan acuan patokan (PAP) dengan

unsur penilaian meliputi unsur-unsur kehadiran, tugas-tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

1. Skema Pembelajaran 1 SKS Teori Mata Kuliah Permainan Bola Basket
a. Sejarah Permainan Bola Basket



b. Peraturan Permainan Bola Basket
c. Prinsip-Prinsip Permainan Bola Basket
d. Teknik Permainan Bola Basket
e. Taktik Bola Basket
f. Kriteria Penilaian Permainan Bola Basket

2. Skema Pembelajaran 1 SKS Praktek Mata Kuliah Permainan Bola Basket
a. Pretest teknik passing, shooting, dribbling.
b. Dasar Bergerak Tanpa Bola.
c. Teknik Dasar lay up.
d. Teknik Dasar Block
e. Taktik Pertahanan
f. Taktik Penyerangan

Pustaka Utama :
[B1] Nidhom, K. (2017). Buku Pintar Basket. Anugrah. Jakarta
[B2] Gusti. A.S. Perbandingan Ketepatan One Hand Set Shoot dan Two Hand Set Shoot Pada Tembakan Bebas (Free Throw) Dalam Permainan Bola Basket Siswa SMA N 1

Torue. E-JTPEHR 1 (3) ISSN: 2337-4535

Pendukung :
-

Media
Pembelajaran

Preangkat lunak : Perangkat keras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/Online Media

Teks
Handout
Soal-Tugas
Gambar dan Poster

Team Teaching (1) Nanda Alfian Mahardhika., M.Pd
(2) Jeane Betty Kurnia Jusuf., M.Pd

Penilaian Skor Akhir = 20% Kehadiran + 25% Tugas + 20% UTS + 35% UAS
Mata kuliah
syarat

-

I. Skema Pembelajaran 1 SKS Teori Mata Kuliah Permainan Bola Basket

Mg Ke-
(1)

Sub-CP-MK
(2)

Indikator
(3)

Kriteria & Bentuk Penilaian
(4)

Metode Pembelajaran
[ Estimasi Waktu]

(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian
(%)
(7)

1 Mengetahui Sejarah Mampu menceritakan sejarah Partisipasi dan aktivitas selama Pembelajaran active learning Sejarah Permainan Bola 1. Partisipasi dan



Permainan Bola Basket permainan bola basket kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif. Metode ceramah,
diskusi, dan tanya jawab.
(1 x 50 = 50 menit)

Basket

[B1], [B2]

Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2, 3, 4 & 5 Mengetahui Peraturan
Permainan Bola Basket

1. Mampu mengetahui dan
memahami peraturan
permainan bola basket

2. Mampu membuat bagan
pertandingan permainan
bola basket

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomor
Tugas Kelompok:
Membuat gambar bagan
pertandingan permainan bola
basket

Pembelajaran active learning
dengan strategi ekspositori,
inkuiri, dan kooperatif.Metode
ceramah, diskusi, dan tanya
jawab.

(1 x 50 = 50 menit)

Pengenalan teknik Permainan
bola basket

[B1], [B2]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Tugas = 1,2%

6 & 7 Mengetahui Prinsip-
Prinsip Permainan Bola
Basket

Mampu memahami prinsip
bermain bola basket

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif.Metode ceramah,
diskusi, dan tanya jawab.
(1 x 50 = 50 menit)

Variasi permainan bola basket
dan Games

[B1]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Tugas = 1,2%

8 EVALUASI TENGAH SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UTS
Bobot = 20%

9 & 10 Mengetahui dan
Memahami Teknik
Permainan Bola basket

Mampu menganalisis dan
menjelaskan teknik-teknik
permainan bola basket

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor
Tugas Kelompok dan Mandiri:
Membuat analisis teknik-teknik

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, dan kooperatif.Metode
ceramah, diskusi, dan tanya
jawab.

(1 x 50 = 50 menit)

Games dan teknik
dribbling+shooting

[B1], [B2]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
1,43%

2. Tugas = 1,2%



permainan bola basket
11 & 12 Mengetahui dan

memahami rotasi
pemain pada permainan
bola basket

Memahami rotasi pemain
pada permainan bola basket

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor
Tugas Kelompok:
Membuat gambar rotasi pemain
pada permainan bola basket

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, dan gallery of learning.
Metode ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.

(1 x 50 = 50 menit)

Penilaian shooting, dribbling
dan lay up

[B1]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

13 & 14 Mengetahui dan
memahami taktik
permainan bola basket

Memberikan analisis terhadap
taktik permainan bola basket

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search.Metode ceramah, diskusi,
dan tanya jawab.
(1 x 50 = 50 menit)

Evaluasi Permainan bola
basket

[B1]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
1,43%

15 Membuat rubrik
penilaian gerakan pada
permainan bola basket

Memahami dan memberikan
analisis gerakan pada
permainan bola basket

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active learning
dengan strategi ekspositori, dan
kooperatif.Metode ceramah,
diskusi, dan tanya jawab.
(1 x 50 = 50 menit)

Games besar permainan bola
basket

[B1], [B2]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

16 EVALUASI AKHIR SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UAS
Bobot = 35%

II. Skema Pembelajaran 1 SKS Praktik Matakuliah Permainan Bola Basket

Mg Ke-
(1)

Sub-CP-MK
(2)

Indikator
(3)

Kriteria & Bentuk Penilaian
(4)

Metode Pembelajaran
[ Estimasi Waktu]

(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian
(%)
(7)

1 Pretest teknik dribbling,
passing, shooting, lay up.

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Contextual, Instruction

(1 x 150 = 150 menit)

Pretest 1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Keterampilan =
3,2%



2 Mahasiswa dapat
melakukan dasar
gerakan tanpa bola

1. Mampu melakukan gerak
dasar dribbling

2. Mampu melakukan gerak
dasar shooting

3. Mampu melakukan gerak
passing

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Contextual, Instruction

(3 x 50 = 150 menit)

Dasar gerakan bola basket

[B1], [B2]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Keterampilan =
3,2%

3,4, & 5 Mahasiswa dapat
melakukan teknik dasar
passing bawah dengan
baik dan benar

Mampu melakukan teknik
dasar passing, dribbling,
shooting

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Demonstrasi, Contextual,
Instruction, Drill & Bermain.

(3 x 50 = 150 menit)

Teknik dasar permainan bola
basket

[B1], [B2]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Keterampilan =
3,2%

6 & 7
Mahasiswa dapat
melakukan teknik
variasi teknik dalam
permainan bola basket

Mampu melakukan teknik
variasi teknik dalam
permainan bola basket

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Demonstrasi, Contextual,
Instruction, Drill & Bermain.
(3 x 50 = 150 menit)

Teknik dasar dan game

[B1], [B2]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
1,43%

2. Keterampilan
= 3,2%

8 EVALUASI TENGAH SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UTS
(Bobot = 20%)

9 & 10 Mahasiswa dapat
melakukan teknik
shooting dan dribbling
dengan baik dan benar

Mampu melakukan teknik
shooting dan dribbling

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Demonstrasi, Contextual,
Instruction, Drill & Bermain.
(3 x 50 = 150 menit)

Games dan teknik shooting,
dribbling

[B1], [B2]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Keterampilan =
3,2%

11 & 12 Mahasiswa dapat
melakukan teknik dasar
teknik dasar permainan
bola basket

Mampu melakukan teknik
dasar permainan bola basket

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Demonstrasi, Contextual,
Instruction, Drill & Bermain.

(3 x 50 = 150 menit)

Penilaian teknik dasar

[B1]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
1,43%

2. Keterampilan =
3,2%

13 Mahasiswa dapat
melakukan teknik dasar

Mampu melakukan teknik
dasar

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung. Ranah
penilaian:

Demonstrasi, Contextual,
Instruction, Drill & Bermain.
(3 x 50 = 150 menit)

Evaluasi 1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =



1. Afektif
2. Psikomotor

2,86%
2. Keterampilan =

3,2%

14 Mahasiswa dapat
memahami taktik
bermain bola basket

Mampu membuat skema
taktik pertahanan bermain
bola basket dan bermain bola
basket dengan taktik
pertahanan tim

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Cooperative learning

(3 x 50 = 150 menit)

Evaluasi 1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Keterampilan
= 3,2%

15 Mahasiswa dapat
memahami taktik
bermain bola basket

Mampu membuat skema
taktik penyerangan bermainan
bola basket dan bermain
dengan taktik penyerangan
tim

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Cooperative learning

(3 x 50 = 150 menit)

Games besar 1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Keterampilan
=3,2%

16 EVALUASI AKHIR SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UAS
(Bobot = 35%)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN / PRODI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE RUMPUNMK BOBOT (SKS) SEMESTER TGL

PENYUSUNAN
PERMAINAN BOLA VOLI POR1108 2 2
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Andri Tria Raharja) (Andri Tria Raharja) (Januar Abdilah Santoso)
Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI

Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1) [ST-1] Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
2) [ST-9] Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1) [KU-1] Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistimatis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi

ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang
keahliannya.

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1) [KK-1] Memiliki keterampilan (skill)dan soft skill dalam seperangkat disiplin ilmu pendukung yang terintegrasi dari ilmu

pengetahuan dalam rangka memahami fenomena pendidikan olahraga serta ilmu keolahragaan secara komprehensif.
d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)

1) [KP-1] Memiliki keterampilan (skill) dalam seperangkat disiplin ilmu pendukung yang terintegrasi dari ilmu pengetahuan dalam
rangka memahami fenomena pendidikan olahraga dan ilmu keolahragaan secara komprehensif.



CP-MK
a. Mahasiswa dapat menceritakan sejarah permainan bola voli
b. Mahasiswa dapat menjelaskan peraturan permainan bola voli
c. Mahasiswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip permainan bola voli
d. Mahasiswa dapat menjelaskan teknik-teknik pada permainan bola voli
e. Mahasiswa dapat menggambarkan rotasi pemain pada permainan bola voli
f. Mahasiswa dapat menjelaskan taktik permainan bola voli
g. Mahasiswa dapat membuat rubrik penilaian gerakan pada permainan bola voli
h. Mahasiswa dapat melakukan dasar gerakan tanpa bola
i. Mahasiswa dapat melakukan teknik dasar passing bawah dengan baik dan benar
j. Mahasiswa dapat melakukan teknik dasar passing atas dengan baik dan benar
k. Mahasiswa dapat melakukan teknik dasar servis dengan baik dan benar
l. Mahasiswa dapat melakukan teknik dasar Block dengan baik dan benar
m.Mahasiswa dapat melakukan teknik dasar spike dengan baik dan benar
n. Mahasiswa dapat memahami taktik penyerangan bermain bola voli
o. Mahasiswa dapat memahami taktik pertahanan bermain bola voli

Diskripsi Singkat
MK

Mata kuliah Permainan Bola voli berbobot 2 SKS yang meliputi 1 SKS teori dan 1 SKS Praktik. Mata kuliah ini membekali mahasiswa
tentang pemahaman pendekatan taktik dalam permainan bola voli, yang meliputi strategi bermain, strategi bertahan, strategi menyerang,
taktik individu dan kelompok, perwasitan dan peraturan pertandingan, penyelenggaraan pertandingan serta memodifikasi permainan.
Mata kuliah ini juga memberikan dasar keterampilan bola voli meliputi teknik dasar passing, servis, block, spike dan taktik dalam
permainan bola voli. Penilaian akhir keberhasilan belajar mahasiswa pada mata kuliah ini menggunakan pendekatan acuan patokan
(PAP) dengan unsur penilaian meliputi unsur-unsur kehadiran, tugas-tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

1. Skema Pembelajaran 1 SKS Teori Mata Kuliah Permainan Bola Voli
a. Sejarah Permainan Bola Voli
b. Peraturan Permainan Bola Voli
c. Prinsip-Prinsip Permainan Bola Voli
d. Teknik Permainan Bola Voli
e. Rotasi Pemain Bola Voli
f. Taktik Bola Voli
g. Kriteria Penilaian Permainan Bola Voli

2. Skema Pembelajaran 1 SKS Praktek Mata Kuliah Permainan Bola Voli
a. Pretest teknik passing bawah, passing atas, servis, dan spike.
b. Dasar Bergerak Tanpa Bola.
c. Teknik Dasar passing bawah.
d. Teknik Dasar passing atas.
e. Teknik Dasar Servis
f. Teknik Dasar Block



g. Teknik Dasar Spike
h. Taktik Pertahanan
i. Taktik Penyerangan

Pustaka Utama :
[B1] PBVSI. (2008). Peraturan Permainan Bola Voli. PBVSI, Jakarta.
[B2] Suharno HP. (1985). Dasar-Dasar Permainan Bola Voli. Yogyakarta.
[B3] Yunyun Yudiana & Toto Subroto. (2010). Permainan Bola Voli. Bandung. FPOK-UPI.
[B4] Suhadi. (2009). Volleyball for All. Yogyakarta. FIK-UNY
Pendukung :
-

Media Pembelajaran Preangkat lunak : Perangkat keras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/Online Media

Teks
Handout
Soal-Tugas
Gambar dan Poster

Team Teaching (1)Andri Tria Raharja
Penilaian Skor Akhir = 20% Kehadiran + 25% Tugas + 20% UTS + 35% UAS
Mata kuliah syarat -
I. Skema Pembelajaran 1 SKS Teori Mata Kuliah Permainan Bola Voli

Mg Ke-
(1)

Sub-CP-MK
(2)

Indikator
(3)

Kriteria & Bentuk Penilaian
(4)

Metode Pembelajaran
[ Estimasi Waktu]

(5)

Materi
Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian
(%)
(7)

1 Mengetahui Sejarah
Permainan Bola Voli

Mampu menceritakan
sejarah permainan bola
voli

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif. Metode ceramah,
diskusi, dan tanya jawab.
(1 x 50 = 50 menit)

Sejarah Permainan

Bola Voli

Buku: [B1], [B2],

[B3], [B4]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2, 3 & 4 Mengetahui
Peraturan Permainan
Bola Voli

1. Mampu mengetahui
dan memahami
peraturan permainan
bola voli

2. Mampu membuat
bagan pertandingan

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomor

Pembelajaran active learning
dengan strategi ekspositori,
inkuiri, dan kooperatif.
Metode ceramah, diskusi,
dan tanya jawab.

(1 x 50 = 50 menit)

Peraturan Permainan
Bola Voli
Buku: [B1], [B2],
[B3], [B4

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Tugas = 1,2%



permainan bola voli Tugas Kelompok:
Membuat gambar bagan
pertandingan permainan bol voli

5, 6 & 7 Mengetahui
Prinsip-Prinsip
Permainan Bola Voli

Mampu memahami
prinsip bermain bolavoli

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif.Metode ceramah,
diskusi, dan tanya jawab.
(1 x 50 = 50 menit)

Prinsip-Prinsip
Permainan Bola Voli

Buku: [B1], [B2],
[B3], [B4]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Tugas = 1,2%

8 EVALUASI TENGAH SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UTS
Bobot = 20%

9 & 10 Mengetahui dan
Memahami Teknik
Permainan Bola Voli

Mampu menganalisis dan
menjelaskan teknik-teknik
permainan bola voli

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor
Tugas Kelompok dan Mandiri:
Membuat analisis teknik-teknik
permainan bola voli

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, dan kooperatif.
Metode ceramah, diskusi,
dan tanya jawab.

(1 x 50 = 50 menit)

Teknik Permainan
Bola Voli

Buku: [B1], [B2],
[B3], [B4]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
1,43%

2. Tugas = 1,2%

11 & 12 Mengetahui dan
memahami rotasi
pemain pada
permainan bola voli

Memahami rotasi pemain
pada permainan bola voli

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor
Tugas Kelompok:
Membuat gambar rotasi pemain
pada permainan bola voli

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, dan gallery of
learning.Metode ceramah,
diskusi, dan tanya jawab.

(1 x 50 = 50 menit)

Rotasi Permainan
Bola Voli

Buku: [B1], [B2],
[B3], [B4]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

13 & 14 Mengetahui dan
memahami taktik
permainan bola voli

Memberikan analisis
terhadap taktik permainan
bola voli

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search.Metode ceramah,
diskusi, dan tanya jawab.

Taktik Permainan
Bola Voli

Buku: [B1], [B2],

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =



2. Afektif
3. Psikomotor

(1 x 50 = 50 menit) [B3], [B4] 1,43%

15 Membuat rubrik
penilaian gerakan
pada permainan bola
voli

Memahami dan
memberikan analisis
gerakan pada permainan
bola voli

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active learning
dengan strategi ekspositori,
dan kooperatif.Metode
ceramah, diskusi, dan tanya
jawab.
(1 x 50 = 50 menit)

Rubrik Penilaian
Gerakan pada
Permainan Bola Voli

Buku: [B1], [B2],
[B3], [B4]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

16 EVALUASI AKHIR SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UAS
Bobot = 35%

II. Skema Pembelajaran 1 SKS Praktik Matakuliah Permainan Bola Voli

Mg Ke-
(1)

Sub-CP-MK
(2)

Indikator
(3)

Kriteria & Bentuk Penilaian
(4)

Metode Pembelajaran
[ Estimasi Waktu]

(5)

Materi
Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian
(%)
(7)

1 Pretest teknik passing
bawah, passing atas,
servis, dan spike.

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Contextual, Instruction

(1 x 150 = 150 menit)

Pretest

Buku: [B1], [B2],
[B3], [B4]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Keterampilan
= 3,2%

2 Mahasiswa dapat
melakukan dasar
gerakan tanpa bola

1. Mampu melakukan
gerak dasar awal dan
akhir tanpa bola

2. Mampu melakukan
gerak kesamping tanpa
bola

3. Mampu melakukan
gerak kebelakang tanpa
bola

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Contextual, Instruction

(3 x 50 = 150 menit)

Dasar gerakan tanpa
bola

Buku: [B1], [B2],
[B3], [B4]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Keterampilan
= 3,2%

3,4, & 5 Mahasiswa dapat
melakukan teknik
dasar passing bawah
dengan baik dan
benar

Mampu melakukan teknik
dasar passing bawah dan
bermain dengan passing
bawah

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Demonstrasi, Contextual,
Instruction, Drill & Bermain.

(3 x 50 = 150 menit)

Teknik dasar passing
bawah

Buku: [B1], [B2],
[B3], [B4]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%



2. Keterampilan
= 3,2%

6 & 7
Mahasiswa dapat
melakukan teknik
dasar passing atas
dengan baik dan
benar

Mampu melakukan teknik
dasar passing atas dan
bermain dengan passing
atas

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Demonstrasi, Contextual,
Instruction, Drill & Bermain.
(3 x 50 = 150 menit)

Teknik dasar passing
atas

Buku: [B1], [B2],
[B3], [B4]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
1,43%

2. Keterampilan
= 3,2%

8 EVALUASI TENGAH SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UTS
(Bobot = 20%)

9 & 10 Mahasiswa dapat
melakukan teknik
dasar servis dengan
baik dan benar

Mampu melakukan teknik
dasar servis dan bermain
dengan servis

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Demonstrasi, Contextual,
Instruction, Drill & Bermain.
(3 x 50 = 150 menit)

Teknik dasar servis

Buku: [B1], [B2],
[B3], [B4]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Keterampilan
= 3,2%

11 & 12 Mahasiswa dapat
melakukan teknik
dasar Block dengan
baik dan benar

Mampu melakukan teknik
dasar block dan bermain
dengan block

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Demonstrasi, Contextual,
Instruction, Drill & Bermain.

(3 x 50 = 150 menit)

Teknik dasar block

Buku: [B1], [B2],
[B3], [B4]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
1,43%

2. Keterampilan
= 3,2%

13 Mahasiswa dapat
melakukan teknik
dasar spike dengan
baik dan benar

Mampu melakukan teknik
dasar spike dan bermain
dengan spike

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Demonstrasi, Contextual,
Instruction, Drill & Bermain.
(3 x 50 = 150 menit)

Teknik dasar spike

Buku: [B1], [B2],
[B3], [B4]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Keterampilan
= 3,2%

14 Mahasiswa dapat
memahami taktik
pertahanan bermain
bola voli

Mampu membuat skema
taktik pertahanan bermain
bola voli dan bermain
bola voli dengan taktik
pertahanan tim

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Cooperative learning

(3 x 50 = 150 menit)

Taktik pertahanan
bermain bola voli

Buku: [B1], [B2],
[B3], [B4]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%



2. Keterampilan
= 3,2%

15 Mahasiswa dapat
memahami taktik
penyerangan bermain
bola voli

Mampu membuat skema
taktik penyerangan
bermainan bola voli dan
bermain dengan taktik
penyerangan tim

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Cooperative learning

(3 x 50 = 150 menit)

Taktik penyerangan
bermain bola voli

Buku: [B1], [B2],
[B3], [B4]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Keterampilan
=3,2%

16 EVALUASI AKHIR SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UAS
(Bobot = 35%)
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

1. Nama MataKuliah : IBADAH & MUAMALAH (BA)
2. Kode/SKS : 2 sks
3. Prasyarat : -
4. Status Mata Kuliah : Wajib
5. Bentuk Pembelajaran : Kuliah
6. Dosen Pengampu : (1) Tim

7. Deskripsi Singkat Mata Kuliah :
Secara garis besar dengan mempelajari mata kuliah Ibadah dan Muamalah, mahasiswa diharapkan mempunyai kemampuan
dasar tentang Ibadah dan Muamalah, dan mampu mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mata kuliah ini mempelajari
tentang Sholat, Puasa, Zakat, Haji, Umrah, Kurban, Pernikahan dalam Islam, Pembagian Harta Waris, Bisnis dan Lembaga
Keuangan Islam.
Mata kuliah ini disampaikan dalam bentuk kuliah dengan menggunakan strategi active learning dengan unsur penilaian
kehadiran (presensi), tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.

8. Capaian Pembelajaran
Capaian Pembelajaran Ibadah dan Muamalah yang terkait mata kuliah:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1) [ST-1] Bertaqwa kepada TYME dan mampu menunjukkan sikap religius.
2) [ST-4] Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa

tanggungjawab pada negara dan bangsa.
3) [ST-6] Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
4) [ST] Mengamalkan Ibadah & Muamalah sesuai HPT dan menjadi muslim yg berkemajuan.

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1) [KU-2] Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
2) [KU-5] Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya,

berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)

1) [KK-1] Mampu beribadah Mahdhoh sesuai Al Quran dan As Sunnah, dan HPT.
2) [KK-2] Mampu bermuamalah sesuai perkembangan zaman dan sesuai Syariah.

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1) [KP-1] Menguasai tata cara Ibadah Mahdhoh sesuai Al Quran dan As Sunnah, dan HPT.
2) [KP-2] Menguasai bentuk-bentuk transaksi Muamalah sesuai perkembangan zaman dan berpedoman Al Quran

dan as Sunnah.
9. Capaian Pembelajaran Perkuliahan:
1) Melakukan Thaharoh sesuai Syariah.
2) Melaksanakan Sholat wajib dan sunah sesuai Syariah.
3) Melaksanakan puasa wajib dan sunah sesuai Syariah.
4) Mempraktekkan pembagian zakat sesuai Syariah.
5) Menunaikan ibadah haji dan umroh sesuai Syariah.
6) Dapat membedakan pernikahan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.
7) Mempraktekkan pembagian harta waris sesuai Syariah.
8) Mampu membedakan ekonomi konvensional dan Syariah.

10. Materi Pembelajaran
a. Thaharoh
b. Shalat
c. Puasa
d. Zakat
e. Haji dan Umroh
f. Kurban
g. Pernikahan
h. Mawaris
i. Akhlak
j. Akhlak dalam Keluarga
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k. Akhlak Sosial
l. Muamalah
m. Islam dan persoalan hidup dan kerja
n. Islam dan masalah harta dan jabatan
11. Metode Pembelajaran
Pembelajaran Ibadah dan Muamalah berbentuk kuliah. Oleh karena itu, menggunakan pendekatan pembelajaran orang
dewasa (POD). Untuk meningkatkan keaktifan mahasiswa selama proses perkuliahan, strategi yang digunakan active
learning, seperti IS, RG, CM, ICM, PSA, ToF, SGD, GJ, dll.
12. Bentuk Penugasan yang direncanakan
Penugasan yang direncanakan meliputi perkuliahan di dalam kelas berupa membuat resume, konsep map dan dipresentasikan.
Tugas individual di luar perkuliahan membuat refleksi dan praktek Ibadah Mahdhoh.

13. Penilaian yang direncanakan
Penilaian untuk mengetahui keberhasilan belajar mahasiswa pada perkuliahan Ibadah dan Muamalah memperhatikan aspek
pengetahuan (cognitive), sikap (affective), dan psikomotorik (skills). Oleh karena itu, elemen penilaian meliputi unsur-unsur
kehadiran dan keaktifan mahasiswa dalam tatap muka perkuliahan, kesungguhan dan kemampuan menyelesaikan tugas-
tugas, serta kemampuan mengerjakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ujian tengah semester (UTS) dan ujian
akhir semester (UAS) berupa ujian tertulis dengan bentuk soal essay dengan lama waktu mengerjakan soal minimal 90
menit. Bobot skoring ujian akan disertakan bersamaan dengan soal ujian. Skor akhir yang diperoleh mahasiswa pada
perkuliahan mengikuti formula:

Skor Akhir =
100

*30*20*35*15 UASUTStugasTugasKehadiran 

Pendekatan penilaian yang digunakan berupa pendekatan acuan patokan (PAP). Grade nilai akhir mata kuliah dikategorikan
sebagai berikut:

No Skor Akhir Grade
1 Skor ≥ 80 A
2 Skor 75-79 AB
3 Skor 70 – 74 B
4 Skor 65-69 BC
5 Skor 60-64 C
6 Skor 50-59 D
7 Skor 1-49 E

14. Referensi/SumberAjar dan Sumber Informasi
1) [B1] PP Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih, Yogyakarta: Grama Surya.
2) [B2] PP Muhammadiyah, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah
3) [B3] Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jeddah: Maktabah al Khudamat al Haditsah
4) [B5] Fatchur Rahman, Ilmu Waris, Bandung: Al Maarif
5) [B6] Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah, Yogyakarta: Perpustakaan UII
6) [B7] Yusuf Qardlawi, Ibadah dalam Islam, Surabaya: Bina Ilmu
7) [B8] Al Quran dan Terjemahannya, Jakarta: Depag RI
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA MATA KULIAH DASAR UMUM DAN AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
Ibadah, ahlaq dan muamalah UNI1101 MKDU 2 1 September 2017
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

( Lembaga MKDU dan AIK)

Ns. Fitroh Asriyadi. M.Kep Januar Abdilah Santoso., M.Or

Capaian Pembelajaran (CP) CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Ibadah dan Muamalah yang terkait mata kuliah:
1.CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

a. [ST-1] Bertaqwa kepada TYME dan mampu menunjukkan sikap religius.
b. [ST-4] Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab

pada negara dan bangsa.
c. [ST-6] Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
d. [ST] Mengamalkan Ibadah & Muamalah sesuai HPT dan menjadi muslim yg berkemajuan.

2.CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
a. [KU-2] Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
b. [KU-5] Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan

hasil analisis informasi dan data.
3. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)

a. [KK-1] Mampu beribadah Mahdhoh sesuai Al Quran dan As Sunnah, dan HPT.
b. [KK-2] Mampu bermuamalah sesuai perkembangan zaman dan sesuai Syariah.

4. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
a. [KP-1] Menguasai tata cara Ibadah Mahdhoh sesuai Al Quran dan As Sunnah, dan HPT.
b. [KP-2] Menguasai bentuk-bentuk transaksi Muamalah sesuai perkembangan zaman dan berpedoman Al Quran dan as

Sunnah.



Rpsibadah muamalah halaman 4

CP-MK
1) Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan mahaiswa mampu melakukan thaharoh sesuai Syariah.
2) Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan mahaiswa mampu Melaksanakan Sholat wajib dan sunah sesuai Syariah.
3) Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan mahaiswa mampu Melaksanakan puasa wajib dan sunah sesuai Syariah.
4) Mempraktekkan pembagian zakat sesuai Syariah.
5) Menunaikan ibadah haji dan umroh sesuai Syariah.
6) Dapat membedakan pernikahan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.
7) Mempraktekkan pembagian harta waris sesuai Syariah.
8) Mampu membedakan ekonomi konvensional dan Syariah.
9) Menyebutkan macam-macam akhlak Mahmudah dan Mazmumah

Diskripsi Singkat MK Secara garis besar dengan mempelajari mata kuliah Ibadah dan Muamalah, mahasiswa diharapkan mempunyai kemampuan dasar
tentang Ibadah dan Muamalah, dan mampu mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mata kuliah ini mempelajari tentang
Sholat, Puasa, Zakat, Haji, Umrah, Kurban, Pernikahan dalam Islam, Pembagian Harta Waris, Bisnis dan Lembaga Keuangan
Islam.
Mata kuliah ini disampaikan dalam bentuk kuliah dengan menggunakan strategi active learning dengan unsur penilaian kehadiran
(presensi), tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.

Pokok Bahasan / Bahan Kajian Materi Pembelajaran
1) Thaharoh
2) Shalat
3) Puasa
4) Zakat
5) Haji dan Umroh
6) Kurban
7) Pernikahan
8) Mawaris
9) Akhlak
10)Akhlak dalam Keluarga
11)Akhlak Sosial
12)Muamalah
13) Islam dan persoalan hidup dan kerja
14) Islam dan masalah harta dan jabatan

Pustaka Utama :
[B1] Referensi/SumberAjar dan SumberInformasi
(B1) Abdul Munir Mulkan. 2010. Jejak Pembaruan Sosial
(B2) Keagamaan Kiai Ahmad Dahlan. Jakarta: Buku Kompas
(B3) Abdul Munir Mulkan. 2009. Sufi Pinggiran. Kanisius
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(B4) Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 1999. Pedoman Hidup Seorang Muslim (terj. Musthafa Aini,dkk.), Madinah: Maktabatul
Ulum wal Hikam
(B5) Departemen Agama. Al-Qur’an dan Terjemahnya
(B6) Haedar Nashir, Ibrah Kehidupan, Sosiologi Makna Untuk
(B7) Pencerahan Diri, SM, Yogyakarta, 2012.
(B8) Haedar Nashir, Pendidikan Karakter Berbasis Agama dan Kebudayaan, Multi Pressindo, Yogyakarta, 2013.
(B9) Hamka. Tasauf Modern. Panji Masyarakat
(B10) Ki Bagus Hadikusumo. Pustaka Hati. Toko Buku Siaran
(B11) Majelis Tarjih dan Tajdid, Risalah Islam Bidang Akhlaq, SM, Yogyakarta
(B12) PP Muhammadiyah. Himpunan Putusan Tarjih. Suara Muhammadiyah
(B13) PP Muhammadiyah. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Suara Muhammadiyah
(B14) Syakir Jamaluddin. 2011. Kuliah Fiqh Ibadah. LPPI UMY.
(B115) Toshihiko Izutsu. 1993. Etika Beragama dalam Qur’an. Bandung: Pustaka Firdaus.
(B16) Yunahar Ilyas. 1999. Kuliah Akhlaq. Yogyakarta: LPPI UMY
Pendukung :
-

Media Pembelajaran Preangkat lunak : Perangkatkeras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/OnlineMedia

Teks
Handout
Soal-Tugas

Team Teaching (2) Suprayitno, S,Ag., M.Kes
(3) Zaenal Arifin., M.Ag

Matakuliahsyarat -

Mg Ke-

(1)

Sub-CP-MK

(2)

Indikator

(3)

Kriteria & Bentuk
Penilaian

(4)

Metode
Pembelajaran

[ Estimasi Waktu]
(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot
Penilaian (%)

(7)

1 Pendahuluan dan kontrak
perkuliahan:
Tujuan perkuliahan, ruang
lingkup materi
perkuliahan, standar
kompetensi, sistem
perkuliahan dan evaluasi

Latihan soal: Pembelajaran
kooperatif,
Ekspositori,
Inkuiri,
Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 menit)

Kontrak perkuliahan: menjelaskan RPS.
Pengantar untuk metode pembelajaran
dan proses pembelajaran

2 Hakekat Ibadah: Setelah mengikuti mata kuliah
ini diharapkan mahasiswa

Latihan soal Pilihan
ganda tentang;

Ceramah , diskusi
ekploratif

a. Kemajuan peradaban islam dalam
berbagai bidang
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mampu menjelaskan :
a. Konsep ibadah;
b. Ibadah mahdhah dan

ghairu mahdhah; c. Fungsi
c. Ibadah; hikmah ibadah;

makna spiritual
d. Ibadah bagi kehidupan

sosial.

peradaban islam
dalam berbagai
bidang,
kemunduran
peradaban islam,
pemurnian dan
pembaharuan di
dunia islam, tokoh
pembaharuan
didunia islam

b. Sebab-sebab kemunduran
peradaban islam

c. Perlunya pemurnian dan
pembaharuan di dunia islam

d. Tokoh-tokoh pembaharuan
didunia islam

(B5) (B12) (B14)

3 Shalat: Setelah mengikuti pembelajaran
diharapkan mahasiswa mampu:
a. Menjelaskan hakekat

shalat
b. Memahami mengapa

Allah mewajibkan shalat
c. Mengidentifikasi tujuan

dan fungsi shalat;
d. Mempraktikkan akhlak

dalam shalat;
e. Memahami hikmah shalat
f. Memaknai spiritual shalat;
g. Menjabarkan ancaman

bagi yang meninggalkan
shalata

Latihan soal:

Jenis Soal: Pilihan
Ganda

Pembelajaran
kooperatif,
Ekspositori,
Inkuiri,
Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 menit)

a. Hakekat shalat
b. Mengapa Allah mewajibkan shalat
c. Tujuan dan fungsi shalat
d. Akhlak dalam shalat
e. Hikmah shalat
f. Makna spiritual shalat
g. Ancaman bagi yang meninggalkan

shalat
(B5) (B12) (B14)

4 Puasa Setelah mengikuti mata kuliah
ini mahasiswa diharapkan
mampu:
a. Menjelaskan Hakekat

puasa
b. Mengidentifikasi mengapa

Allah mewajibkan puasa
c. Memahami Tujuan dan

fungsi puasa
d. Memahami hikmah puasa,
e. Mengidenditifikasi makna

spiritual puasa

Latihan soal
tentang:
hakekat kewajiban,
tujuan dan fungsi,
hikmah, makna
spiritul,
pembentukan insan
berkarakter
Jenis pilihan ganda,

Pembelajaran
kooperatif,

(100 menit)

a. Hakekat puasa
b. Mengapa Allah mewajibkan puasa
c. Tujuan dan fungsi puasa
d. Hikmah puasa,
e. Makna spiritual puasa
f. Puasa dan pembentukan insan

berkarakter
(B5) (B12) (B14)
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f. Menjabarkan puasa dan
pembentukan insan
berkarakter

5 Haji dan umroh, Kurban Setelah mengikuti mata kuliah
ini mahasiswa diharapkan
mampu:
a. Menjelaskan Hakekat Haji
b. Menjelaskan Sejarah haji
c. Menjelaskan Mencapai

haji mabrur
d. Mengidentifikasi Hikmah

haji dalam berbagai aspek
e. Menjelaskan makna

spiritual haji bagi
kehidupan sosial.

Latihan soal:
Hakekat, Sejarah,
Mencapai haji
mabrur dan
Hikmah, makna
spiritual haji .

Jenis soal pilihan
ganda

Pembelajaran
kooperatif,
Presentasi
kelompok,
Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 menit)

a. Hakekat Haji
b. Sejarah haji
c. Mencapai haji mabrur
d. Hikmah haji dalam berbagai aspek
e. makna spiritual haji bagi

kehidupan sosial.
f. Proses pelaksaan jaji dan umroh
g. Kesamaan dan Perbedaan haji dan

umroh

Pasha, 2003: 133-170, 205-
208;

6 Ibadah Maliah Setelah mengikuti mata kuliah
ini mahasiswa diharapkan
mampu:
1. Menjelaskan Pengertian

Ibadah Maliah;
2. Mengidentifikasi Macam-

macam ibadah maliah (zakat,
infak, shadaqah, dll),

3. Memahami Urgensi
Ibadah

4. Maliah;
5. Menjelaskan Hikmah

menjalankan ibadah maliah,
6. Merasakan makna

spiritual ibadah maliah bagi

Latihan soal:
Pengertian, macam-
macam, urgensi,
hikmah dan makna
Ibadah Maliah;

Jenis Soal Pilihn
Ganda

Pembelajaran
kooperatif,
Presentasi
kelompok,
Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 menit)

1. Pengertian Ibadah Maliah;
2. b. Macam-macam ibadah maliah

(zakat,
3. infak, shadaqah, dll), c. Urgensi

Ibadah
4. Maliah; d. Hikmah menjalankan

ibadah
5. maliah, e. makna spiritual ibadah

maliah bagi kehidupan sosial.
Pasha, 2003: 171-196;

7 Pernikahan dan Mawaris Setelah mengikuti mata kuliah
ini mahasiswa diharapkan
mampu:
1. Pernikahan
a. Menjelaskan hakikat

pernikahan
b. Menyebutkan aspek-aspek

penting sebelum

Latihan soal
tentang :

Pembelajaran
kooperatif,
ekspositori,
Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 menit)

1. Pernikahan
a. Pranikah
1) Hakikat pernikahan
2) Hukum nikah
3) Istikhoroh memilih jodoh
4) Khitabah
b. Pelaksnaan pernikahan
c. Hak dan kewajiban suami istri
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malkukan pernikahan
c. Menjelaskan pentingnya

persiapan pernikahan
d. Memhami hak dan

kewajiaban suami istri
e. Memahami akibat hukum

dari thalaq dan khuluq
2. Mawaris
a. Mendefinisikan dan

menyebutkan suber
hukum ilmu faroid

b. Menjelaskan harta yang
harus didiwarisi

c. Menguraikan hukum
mempusakai

d. Membedakan 3 golongan
ahli waris dan bagian yang
harus diterimanya

e. Meghitung pembagian
harta waris sesuai dengan
syariat islam .

d. Thalaq dan Khuluq
2. Mawaris
a. Definisi Faroid dan mawais
b. Sumber hukum
c. Hukum mebahgi harta waris
d. Rukun Mempusakai
e. Hak wais dan yang

menggugurkannya
f. Ahli waris, dzawil furudh, dzawil

arham , ashabh
g. Hijab dan mahjub
h. Cara membagi harta waris

8 MID SEMESTER

9 Akhlak: Setelah mengikuti mata kuliah
ini mahasiswa diharapkan
mampu:
a. Menjelaskan Pengertian

akhlak
b. Mengidentifikasi

Perbedaan dan persamaan
antara akhlak, etika
danmoral,

c. Menjabarkan Sumber
akhlak dalam Islam

d. Memahami Akhlak
sebagai modal sosial bagi
keberhasilan hidup
seseorangah

Latihan soal pilihan
ganda tentang
Pengertian,
Perbedaan dan
persamaan antara
akhlak, etika
danmoral, Sumber
akhlak dalam Islam
Akhlak modal
sosial keberhasilan
hidup seseorang
Jenis soal Pilihan
ganda

kooperatif,
ekspositori,
Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 menit)

a. Pengertian akhlak
b. Perbedaan dan persamaan antara

akhlak, etika danmoral,
c. Sumber akhlak dalam Islam
d. Akhlak sebagai modal sosial bagi

keberhasilan hidup seseorangah
Quraish Shihab, 2003: 252-274; Ilyas,
2001: 1-12; M.
Dawam Rahardjo;Toshihiko Izutsu
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10 Akhlak dalam Keluarga Setelah mengikuti mata kuliah
ini mahasiswa diharapkan
mampu:
Menjelaskan Urgensi keluarga
dalam hidup manusia,
Memhami akhlak suami istri,
Mengaplikasikan akhlak
orangtua terhadap anak,
Mengaplikasikan Akhlak anak
terhadap orangtua,
Menjabarkan cara dan kiat
Membangun keluarga sakinah,
Menjelaskan larangan
kekerasan dalam rumah tangg

Latihan soal pilihan
ganda tentang
Urgensi keluarga
dalam hidup
manusia, akhlak
suami istri, akhlak
orangtua terhadap
anak, Akhlak anak
terhadap orangtua,
Membangun
keluarga sakinah,
larangan kekerasan
dalam rumah
tangga
Lember penilaian
prilaku akhlak

kooperatif,
ekspositori,
Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 menit)

Urgensi keluarga dalam hidup
manusia,
akhlak suami istri,
akhlak orangtua terhadap anak,
Akhlak anak terhadap orangtua,
Membangun keluarga sakinah,
larangan kekerasan dalam rumah
tangga
Q. Shihab 2003; 112-214;
Ilyas, 2001: 147-183; MD.
Rahardjo; Toshihiko Izutsu;
Abu Bakar Muhammad;
Abdullah, M dan
a. Shalah

11 Akhlak Sosial Setelah mengikuti mata kuliah
ini mahasiswa diharapkan
mampu:

a. Menjelaskan pandangan
Islam tentang kehidupan
sosial,

b. Masyarakat dambaan
Islam

c. Toleransi inter dan antar
umat beragama dalam
Islam

d. Menjelaskan Prinsip-
prinsip Islam dalam
mewujudkan
kesejahteraan sosial

e. Menjelaskan Pandangan
Islam terhadap beberapa
persoalan: Kemiskinan,
Kebodohan, dan
Pengangguran.

Latihan soal pilihan
ganda tentang :
pandangan Islam
tentang kehidupan
sosial, Masyarakat
dambaan Islam, c.
Toleransi inter dan
antar umat,
beragama dalam
Islam, rinsip Islam
dalam mewujudkan
kesejahteraan
sosial, pndangan
Islam terhadap
beberapa persoalan:
Kemiskinan,
Kebodohan, dan
Pengangguran.

kooperatif,
ekspositori,
Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 Menit)

a. pandangan Islam tentang
kehidupan sosial,

b. Masyarakat dambaan Islam
c. Toleransi inter dan antar umat
d. beragama dalam Islam
e. Prinsip-prinsip Islam dalam

mewujudkan kesejahteraan sosial
f. Pandangan Islam terhadap

beberapa persoalan: Kemiskinan,
Kebodohan, dan Pengangguran.
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12 Muamalah Setelah mengikuti mata kuliah
ini mahasiswa diharapkan
mampu:
a. Menjelaskan hakekat

muamalah,
b. mejabarkan pandangan

Islam tentang kehidupan
dunia;

c. Memaknai makna spiritual
tentang kejayaan hidup;

d. Menjabarkan ruang
lingkup muamalah,

e. Menjelaskan prinsip-
prinsip bermuamalah

f. Akhlak bermuamalah

Soal Pilihan ganda
tentang:hakekat
muamalah,
pandangan Islam
tentang kehidupan
dunia,makna
spiritual tentang
kejayaan hidup,
ruang lingkup
muamalah, prinsip-
prinsip
bermuamalah,
akhlak
bermuamalah

Kuliah Ceramah
(100 Menit)

a. Hakekat muamalah,
b. Pandangan Islam tentang

kehidupan dunia;
c. Makna spiritual tentang

kejayaan hidup;
d. Ruang lingkup muamalah,
e. Prinsip-prinsipbermuamalah;
f. Akhlak bermuamalah

13 Islam dan persoalan hidup
dan kerja

Setelah mengikuti mata kuliah
ini mahasiswa diharapkan
mampu:
a. hakekat hidup dan kerja
b. rahmat Allah terhadap

orang yang rajin bekerja,
c. Akhlak dalam bekerja,
d. keharusan profesionalisme

dalam bekerja.

Latihan Soal
tentang :
hakekat hidup dan
kerja, rahmat Allah
terhadap orang
yang rajin bekerja,
akhlak dalam
bekerja, keharusan
profesionalisme
dalam bekerja.
Jenis soal : pilihan
ganda

Kuliah ceramah
(100 Menit)

a. hakekat hidup dan kerja
b. rahmat Allah terhadap orang yang

rajin bekerja,
c. Akhlak dalam bekerja,
d. keharusan profesionalisme dalam

bekerja.
Pasha, MS Chalil, Waharjani. 2003.
369-391; Q. Shihab, 2003; 402-415; M.
Dawam Rahardjo; Rakhmad, 1998:
111-144;
Al-Jazairi,1999: 103-106;

14 Islam dan masalah harta
dan jabatan

Setelah mengikuti mata kuliah
ini mahasiswa diharapkan
mampu:
e. Memahami harta dan

jabatan sebagai amanah
dan karunia Allah

f. Menyadari kewajiban
mencari harta,

g. Memahami sikap terhadap
harta dan jabatan,

h. Pendayagunaan harta dan

Latihan soal pilihan
ganda tentang harta
dan jabatan sebagai
amanah dan karunia
Allah, kewajiban
mencari harta,
Sikap terhadap
harta dan jabatan,
Project base
learning:
Pendayagunaan

Ceramah, Koopratif
(100 Menit)

a. Harta dan jabatan sebagai amanah
dan karunia

b. Allah
c. Kewajiban mencari harta,
d. Sikap terhadap harta dan jabatan,
e. Pendayagunaa harta dan jabatan di

jalan Allah
Pasha, MS Chalil, Waharjani. 2003.
369-391; Q. Shihab, 2003; 402-415; M.
Dawam Rahardjo; Rakhmad, 1998:
111-144;
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jabatan di jalan Allah harta dan jabatan di
jalan Allah

Al-Jazairi,1999: 103-106;

15 Epilog: Setelah mengikuti mata kuliah
ini diharapkan Mahasiswa
mampu mengutarakan makna
dan manfaat mempelajari
ibadah dan akhlak

Uaraian singkat
tentang
Ibadah, akhlak dan
muamalah untu
menciptakan
pribadi berkualitas,
keluarga, sakinah,
dan masyarakat
utama

Reflektif learning
Story telling
Makalah

Ibadah, akhlak dan muamalah
untukmenciptakan pribadi berkualitas,
keluarga, sakinah, dan masyarakat
utama
Quraish Shihab,2003; 416-
432; Ilyas, 2009; 195-227,
229-252; M. D.Rahardjo;
Abdul Muin Salim

12 Pembuatan Laporan
PJBL

Membuat laporan Projek
Pemberdayaan zakat dan
Mawaris

Implementasi,
Konsultasi tugas

Project Based
learning

Implentasi Nilai mawaris dan zakat

13 Pembuatan Laporan
PJBL

Membuat laporan Projek
Pemberdayaan zakat dan
Mawaris

Implentasi,
Konsultasi Tugas

Project Based
learning

Implentasi Nilai mawaris dan zakat

14 Pembuatan Laporan
PJBL

Membuat laporan Projek
Pemberdayaan zakat dan
Mawaris

Implementasi,
Konsultasi Tugas

Project Based
Learning

Implentasi Nilai mawaris dan zakat

15 Pembuatan Laporan
PJBL

Membuat laporan Projek
Pemberdayaan zakat dan
Mawaris

Implementasi,
Konsultasi Tugas

Project Based
Learning

Implentasi Nilai mawaris dan zakat

16 UJIAN AKHIR Laporan PJBL Lapangan 40
%
-Konsultasi
-Implementasi
-Laporan Hasil

Materi 60 %
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15. MonitoringdanUmpanBalik
Proses monitoring perkuliahan dilakukan dengan melihat unjuk kerja (performance) mahasiswa dalam mengerjakan latihan di kelas maupun pekerjaan rumah yang
diberikan.Sedangkan evaluasi pembelajaran menggunakan borang Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDoM) yang telah dibuat oleh Lembaga Jaminan Mutu (LJM)
UMKT. Proses mendapatkan umpan balik untuk perbaikan perkuliahan berdasarkan hasil analisis isian EDoM yang terekam pada borang Evaluasi Dosen tersebut.
Analisis data EDoM dilakukan oleh LJM UMKT.

Samarinda, Januari 2018
Disahkan oleh Mengetahui, Yang Membuat

Kehadiran
15%
Tugas
35 % Ujian
materi



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
Permainan Sepak Bola POR2104 2 3
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Julianur.,M.Pd) (Julianur.,M.Pd) Januar Abdilah Santoso., M.Or
Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1) [ST-12] Menunjukan sikap dan karakter yang beriman dan berakhlak kuat
b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)

1) [KU-2] Mampumenunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur ;
c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)

1) [KK-17] Terampil dalam berbagai cabang olahraga yang terdapat pada kurikulum tiap satuan pendidikan dan olahraga pilihan.
d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)

1) [PP-15]Mampu menganalisis kurikulum, konsep, teori dan filosofi dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan dan
rekreasi serta memiliki kemampuan manajerial dalam bidang olahraga

2) [PP-16] Menganalisis konsep, teori, filosofi cabang-cabang olahraga dalam perspektif keolahragaan secara ilmiah

CP-MK
Mahasiswa mampu menjelaskan permainan sepak bola secara teoritis dan mampu mempraktikkan teknik-taktik permainan sepak bola
dalam permainan sesuai dengan peraturan permainan



SUB-CPMK
a. Mahasiswa mampu mempraktikkan teknik dasar menggiring bola (dribbling)
b. Mahasiswa mampu mempraktikkan Teknik dasar menendang bola (kicking)
c. Mahasiswa mampu mempraktikkan Teknik dasar mengumpan bola (passing)
d. Mahasiswa mampu mempraktikkan Teknik dasar menghentikan bola (stopping)
e. Mahasiswa mampu mempraktikkan Teknik dasar menyundul bola (heading)
f. Mahasiswa mampu mempraktikkan Teknik dasar merebut bola (intercepting)
g. Mahasiswa mampu mempraktikkan Teknik dasar menyapu bola (sliding tackle)
h. Mahasiswa mampu mempraktikkan 1-4-3-3 sebagai formasi belajar
i. Mahasiswa Memahami Prinsip permainan sepak bola

Diskripsi Singkat
MK

Pada mata kuliah ini terdiri dari 2 sks dan membahas tentang dasar-dasar teknik dalam bermain sepak bola, formasi dasar dalam sepak
bola serta prinsip dalam permainan sepak bola. Diharapkan setelah pembelajaran ini mahasiswa dapat memahami dan mengaplikasikan
kepada peserta didik yang diajar dikemudian hari.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

j. Teknik dasar menggiring bola (dribbling)
k. Teknik dasar menendang bola (kicking)
l. Teknik dasar mengumpan bola (passing)
m. Teknik dasar menghentikan bola (stopping)
n. Teknik dasar menyundul bola (heading)
o. Teknik dasar merebut bola (intercepting)
p. Teknik dasar menyapu bola (sliding tackle)
q. 1-4-3-3 sebagai formasi belajar
r. Prinsip permainan sepak bola

Pustaka/Referensi Utama :
[B1] Danurwindo, dkk. (2017). Kurikulum Pembinaan Sepak Bola Indonesia. Jakarta: Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)

Pendukung :
Web:
[W1] https://olahraga.pro/teknik-dasar-permainan-sepak-bola/

Media Pembelajaran Preangkat lunak : Perangkat keras :
- Video Buku Referensi

https://olahraga.pro/teknik-dasar-permainan-sepak-bola/


Handout
Modul
Tugas makalah

Team Teaching 1. Julianur, S.Pd, M.Pd
2. Januar Abdilah Santoso., M.Or

Penilaian Skor Akhir = 20% kehadiran + 25% Tugas terstruktur + 20% UTS + 35% UAS

Matakuliah syarat -
Mg Ke-

(1)

Sub-CP-MK

(2)

Indikator

(3)

Kriteria &
Bentuk Penilaian

(4)

Metode
Pembelajaran

[ Estimasi Waktu]
(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot
Penilaian

(%)
(7)

1 Mahasiswa mampu
mempraktikkan teknik
dasar menggiring bola
(dribbling)

Ingin dan mau
mengikuti
perkuliahan

Melakukan teknik
menggiring bola
(dribbling)

Praktik menggiring
bola (dribbling)

Ceramah, demonstrasi,
tanya jawab.

(50 + 170 menit)

1. Penyampaian silabus,
2. Kontrak perkuliahan ,
3. Penyamopaian VMTS Prodi
4. Penyampaian buku referensi
5. Dribling dalam permainan sepak bola.

(Buku: [B1], Web: [W1] )

Kehadiran :
1,43%

2, 3 Mahasiswa mampu
mempraktikkan Teknik
dasar menendang bola
(kicking)

Mengetahui dan
mempelajari materi
dan mencari
referensi lain
mengenai
pembelajaran
menendang bola
(kicking)

Praktik menendang
bola, bentuk
gerakan dan
tahapan menendang
bola.

Tugas:
mempelajari cara
menendang bola
dengan benar

Ceramah, Tanya jawab,
demonstrasi.

2 x (50 + 170 menit)

Teknik gerakan menendang bola, awalan
menendang bola, sentuhan bola, tumpuan kaki
saat menendang bola.

(Buku: [B1] ; Web: [W1] )

Kehadiran :
1,43%

Tugas
terstruktur :
8,33%

4, 5 Mahasiswa mampu
mempraktikkan Teknik
dasar mengumpan bola
(passing)

Mengetahui dan
mempelajari materi
dan mencari
referensi lain
mengenai

Praktik mengumpan
bola, bentuk
gerakan dan
tahapan
mengumpan bola.

Ceramah, Tanya jawab,
demonstrasi.

2 x (50 + 170 menit)

Teknik gerakan mengumpan bola, awalan
mengumpan bola, sentuhan bola, tumpuan
kaki saat mengumpan bola.

(Buku: [B1] ; Web: [W1] )

Kehadiran :
2,86%



pembelajaran
mengumpan bola
(passing)

6, 7 Mahasiswa mampu
mempraktikkan Teknik
dasar menghentikan
bola (stopping)

Mengetahui dan
mempelajari materi
dan mencari
referensi lain
mengenai
pembelajaran
menghentikan bola
(stopping)

Praktik
menghentikan bola
(stopping), bentuk
gerakan dan
tahapan
menghentikan bola.

Ceramah, Tanya jawab,
demonstrasi.

2 x (50 + 170 menit)

Teknik gerakan menghentikan bola, perkenaan
kaki dan bola, tumpuan kaki saat
menghentikan bola.

(Buku: [B1] ; Web: [W1])

Kehadiran :
2,86%

8 Evaluasi Tengah Semester Tagihan :
Jawaban UTS
bobot: 20%

9 Mahasiswa mampu
mempraktikkan Teknik
dasar menyundul bola
(heading)

Mengetahui dan
mempelajari materi
dan mencari
referensi lain
mengenai
pembelajaran
menyundul bola
(heading)

Praktik menyundul
bola (heading),
gerakan dan
tahapan menyundul
bola (heading).

Ceramah, Tanya jawab,
demonstrasi.

(50 + 170 menit)

Teknik gerakan menyundul bola, perkenaan
kepala dan bola.

(Buku: [B1] ; Web: [W1])

Kehadiran :
2,86%

10 Mahasiswa mampu
mempraktikkan Teknik
dasar merebut bola
(intercepting)

mempelajari cara
merebut bola dan
mendemonstrasikan
cara intercepting

Praktik merebut
bola (intercepting),
gerakan dan cara
merebut bola yang
benar.

Ceramah, Tanya jawab,
demonstrasi.

(50 + 170 menit)

Teknik dasar merebut bola, posisi yang benar
saat merebut bola.

(Buku: [B1], ; Web: [W1])

Kehadiran :
2,86%

11 Mahasiswa mampu
mempraktikkan Teknik
dasar menyapu bola
(sliding tackle)

mempelajari cara
menyapu bola
(sliding tackle) dan
mendemonstrasikan
cara sliding tackle

Praktik menyapu
bola (sliding
tackle), gerakan
ketika sliding
tackle.

Ceramah, Tanya jawab,
demonstrasi.

(50 + 170 menit)

Teknik dasar menyapu bola (sliding tackle),
gerakan yang benar saat menyapu bola, timing
yang tepat saat melakukan menyapu bola.

(Buku: [B1] ; Web: [W1])

Kehadiran :
2,86%

12,13 Mahasiswa mampu
mempraktikkan 1-4-3-3
sebagai formasi belajar

mempelajari dan
menerapkan formasi
1-4-3-3 sebagai

Praktik formasi 1-4-
3-3.

Ceramah, Tanya jawab,
demonstrasi.

Penempatan posisi ketika menggunakan
formasi 1-4-3-3, pergerakkan formasi 1-4-3-3,
bertahan dengan formasi 1-4-3-3, menyerang

Kehadiran :
2,86%



formasi belajar 2 x (50 + 170 menit) dengan formasi 1-4-3-3.

(Buku: [B1] ; Web: [W1])
14,15 Paham dan mengerti

prinsip dalam permainan
sepak bola

mempelajari dan
mengidentifikasi
permainan sepak
bola

Pemahaman pada
permainan sepak
bola.

Tugas Mandiri:
menggambar
lapangan sepak bola
beserta ukurannya,
membuat skema
pertandingan.

Ceramah, Tanya jawab,
demonstrasi.

2 x (50 + 170 menit)

Prinsip permainan sepak bola, aturan dalam
bermain sepak bola.

(Buku: [B1] ; Web: [W1])

Kehadiran :
2,86%

Tugas
terstruktur :
8,33%

16 Evaluasi Akhir Semester Tagihan :
Jawaban UAS
bobot: 35%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA ALISLAM KEMUHAMMADIYAHAN DANMATA KULIAH DASAR UMUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
Pengantar Ilmu Lingkungan UNI2104 2 3 Oktober 2017
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Syamsir, S.KM., M.Kes)
(Hansen, S.KM., M.KL)

(Hansen, S.KM., M.KL) (Januar Abdilah S., M.Or.)
Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI
Capaian pembelajaran Ilmu Lingkungan:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1) [ST-4] mampu menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan Ilmu lingkungan
2) [ST-5] memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1) [KU-2] mampu mengkaji implikasi pengembangan ilmu lingkungan dengan berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1) [KK-2] mampu memanfaatkan IPTEK yang mempelajari hubungan interaksi antara manusia dengan lingkungannya

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1) [KP-1] mampu menguasai analisis dalam pemecahan permasalahan kesehatan lingkungan di masyarakat

CP-MK
a. Menjelaskan ruang lingkup dan karakteristik lingkungan hidup.
b. Menjelaskan masalah-masalah lingkungan yang timbul akibat aktivitas manusia.
c. Menjelaskan dinamika penduduk dan dampaknya terhadap lingkungan
d. Menjelaskan ekologi sebagai dasar pengetahuan lingkungan



e. Menjelaskan asas lingkungan sebagai dasar untuk mengelola lingkungan hidup
f. Menjelaskan kondisi, cara pengelolaan dan keterbatasan sumber daya alam
g. Memahami, mengamati, mengkomunikasikan masalah pencemaran lingkungan
h. Memahami, mengamati, menginterpretasikan kesehatan lingkungan
i. Menjelaskan dan mengaplikasikan strategi pengembangan lingkungan

Diskripsi Singkat
MK

Mata kuliah ini bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mengidentifikasi strategi pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan
lingkungan sehingga dapat mencegah terjadi kerusakan lingkungan. Mata kuliah ini juga menjelaskan tentang ruang lingkup dan
karakterstik lingkungan.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Ruang lingkup dan karakteristik lingkungan hidup.
b. Masalah-masalah lingkungan yang timbul akibat aktivitas manusia
c. Dinamika penduduk dan dampaknya terhadap lingkungan
d. Ekologi sebagai dasar pengetahuan lingkungan
e. Asas lingkungan sebagai dasar untuk mengelola lingkungan hidup
f. Kondisi, cara pengelolaan dan keterbatasan sumber daya alam
g. Pencemaran lingkungan

Pustaka Utama :
[B1] Azrul Anwar, 1979, Pengantar Ilmu Lingkungan, Jakarta: Penerbit Mutiara.
[B2] Stanley H.Anderson, 1993, Environmental Science, New York: Mcmillan Publishing Company.
[B3] Miller G.Yr. 2000, 1998 atau 1996, Living in the Enviromnet Principles, California: Wadsworth Publishing Company.
[B4] Soeriaatmadja,1991, Ilmu Lingkungan, Bandung: ITB
[B5] Laksmi P. 1989. Manusia dan Lingkungan Hidup, Bandung: FPMIPA-IKIP
.
Pendukung :
-

Media Pembelajaran Preangkat Lunak : Perangkat Keras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/OnlineMedia

Teks
Handout
Soal-Tugas

Team Teaching (1) ...............................................................
(2) ...............................................................



Penilaian Kehadiran (15%), Tugas Terstruktur (35%), UTS (20%), UAS (30%)
Mata Kuliah Syarat -
Mg Ke-

(1)

Sub-CP-MK

(2)

Indikator

(3)

Kriteria & Bentuk
Penilaian

(4)

Metode
Pembelajaran

[ Estimasi Waktu]
(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot
Penilaian

(%)
(7)

1-2 Menjelaskan ruang
lingkup dan
karakteristik lingkungan
hidup.

Mampu
menjelaskan ruang
lingkup
pengetahuan
lingkungan

Mampu
mengidentifikasi
karakteristik
lingkungan hidup
alami, sosial,
buatan

Mampu
menjelaskan
perkembangan
perhatian
masyarakat
terhadap
lingkungan

Mampu
menjelaskan
peranan manusia
dalam lingkungan

a. Mendengarkan
b. Berpikir kritis
a. Berargumentasi
logis

Tugas : Paper Ruang
lingkup

Ceramah, Small
Group Discussion,
Self-Directed-Learning

(100mnt)

1. Ruang lingkup pengetahuan
lingkungan

2. Lingkungan hidup
3. Status dan peranan manusia dalam
lingkungan

4. Peranan manusia terhadap
lingkungan

(Buku: [B1], [B2],[B3],[B4], dan [B5])

10%

3 Menjelaskan masalah-
masalah lingkungan

Mampu
menjelaskan
macam-macam

a. Mendengarkan
b. Berpikir kritis

Ceramah, Self-Directed
Learning, Small Group

1. Kebutuhan DasarManusia
a. Hayati 10%



yang timbul akibat
aktivitas manusia.

kebutuhan dasar
manusia

Mampu
menjelaskan latar
belakang timbulnya
masalah
lingkungan

c. Berargumentasi
logis

Discussion

(100 menit)

b. Manusiawi
c. sosial

2. Latar belakang timbulnya masalah
lingkungan seperti masalah
lingkungan global, regional,
nasional dan lokal

(Buku: [B1], [B2],[B3],[B4], dan [B5])
4-5 Menjelaskan dinamika

penduduk dan
dampaknya terhadap
lingkungan

Mampu
menjelaskan
faktor-faktor yang
mempengaruhi
dinamika
penduduk

Mampu
menghitung
dinamika penduduk

Mampu
menjelaskan
tentang grafik
transisi demografi

Mampu
menjelaskan
kualitas sumber
daya manusia
sebagai tenaga
kerja

Mampu
mengidentifikasi
dampak peledakan

a. Mendengarkan
b. Berpikir kritis
c. Berargumentasi

logis

Tugas 1. Paper

Ceramah, Small Group
Discussion
(100 menit)

1. Dinamika penduduk
2. Transisi demografi dan ratio
ketergantungan

3.Masalah ketenagakerjaan
4. Dampak peledakan penduduk
5. Pengendalian peledakan
penduduk

6. Pengelolaan pemukiman

(Buku: [B1], [B2],[B3], dan [B5])
10%



penduduk

Mampu
menjelaskan
peranan etika
lingkungan dalam
pengelolaan daerah
pemukiman

6 Menjelaskan ekologi
sebagai dasar
pengetahuan lingkungan

Mampu
menjelaskan
hubungan konsep
dasar ekosistem
dengan
pengetahuan
lingkungan

Mampu
menjelaskan
hubungan
ketergantungan
antara komponen
ekosistem

Mampu
menjelaskan siklus
materi dan energi

Mampu
menjelaskan
karakteristik
komunitas

a. Mendengarkan
b. Berpikir kritis
c. Berargumentasi
logis

Ceramah, Self-
Directed Learning,
Small Group
Discussion

(100 menit)

1. Latar belakang
2. Komponen ekosistem
2.Macam-macam ekosistem
3. Populasi
4. Komunitas
5. Produktivitas
6. Suksesi

(Buku: [B1], [B2],[B3],[B4], dan [B5])

10%

7 Menjelaskan asas Mampu a. Mendengarkan Ceramah, Discovery 1. Pengertian konsep, asas, teori dan 15 %



lingkungan sebagai
dasar untuk mengelola
lingkungan hidup

menjelaskan asas
lingkungan untuk
pengelolaan daya
alam, asas
lingkungan
yang berhubungan
dengan populasi,
dan asas
lingkungan tentang
stabilitas ekosistem

b. Berpikir kritis
c. Berargumentasi

logis

Learning, Cooperative
Learning, Self-
Directed Learning,

(100 menit)

hukum
2. Pembagian Asas Lingkungan

(Buku: [B1], [B2],[B3],[B4], dan [B5])

8 Ujian Tengah Semester
9-11 Menjelaskan kondisi,

cara pengelolaan dan
keterbatasan sumber
daya alam

Mampu
menjelaskan
klasifikasi/
macam-macam
sumber daya alam,
pemanfaatan dan
konservasi lahan,
agroekosistem,
karakteristik
dan
pemanfaatan
hutan, cara
konservasi
hutan

a. Mendengarkan
b. Berpikir kritis
c. Berargumentasi
logis

Tugas 2: Peper,
pesentasi, laporan

Ceramah, Discovery
Learning, Cooperative
Learning, Self-
Directed Learning.

(100 menit)

1. Pengertian dan klasifikasi sumber
daya alam

2. Lahan sebagai SDA
3. Tanah
4. Agroekosistem
5. Hutan sebagai SDA
6. Agroforestry
7. Mineral sebagai SDA
8. SDA air tawar
9. Ekosistem Pantai dan Estuari
10. Ekosistem laut
11. SDA energi

(Buku: [B1], [B2],[B3],[B4], dan [B5])

15 %

12-13 Memahami, mengamati,
mengkomunikasikan
masalah pencemaran
lingkungan

Mampu
menjelaskan ciri-
ciri tingkat
pencemaran, proses
terjadinya
pencemaran,
klasifikasi polutan,
dampak dan

a. Mendengarkan
b. Berpikir kritis
c. Berargumentasi
logis
Tugas 3:

Ceramah, Discovery
Learning, Small Group
Discussion, Self-
Directed Learning
(100 menit)

1. Pengertian
2. Pencemaran
3. Pencemaran Air
4. Pencemaran Udara
5. Pencemaran Tanah
6. Sampah

10%



penanggulangan
pencemaran air dan
udara

7. B3

(Buku: [B1], [B2],[B3],[B4], dan [B5])
14 Memahami, mengamati,

menginterpretasikan
kesehatan lingkungan

Mampu
menjelaskan
pengertian
perbedaan antara
sehat, kesehatan
lingkungan dan
masyarakat

Mampu
menjelaskan
keterkaitan antara
lingkungan dan
penyakit

Mampu
menjelaskan proses
sanitasi dan
memberikan
contoh
penerapannya

a. Mendengarkan
b. Ketepatan
observasi

c. Berpikir kritis
d. Berargumentasi
logis

Ceramah, Discovery
Learning, Cooperative
Learning, Self-
Directed Learning.

(100 menit)

1. Pengertian kesehatan lingkungan
2. Sanitasi
3. Mengidentifikasi berbagai sumber

penyakit menular dan tidak menular

(Buku:[B1], [B2], [B4] dan [B5])

10%

15 Menjelaskan dan
mengaplikasikan
strategi pengembangan
lingkungan

Mampu
mengidentifikasi
strategi
kependudukan,
pengembangan
lingkungan, tujuan
pendidikan
lingkungan hidup
dan program
pendidikan

a. Mendengarkan
b. Ketepatan

observasi
c. Berpikir kritis
d. Berargumentasi

logis

Ceramah, Discovery
Learning, Cooperative
Learning, Self-
Directed Learning.

(100 menit)

1. Strategi Kependudukan
2. Strategi Pengembangan
Lingkungan

3. Pendidikan Limgkungan Hidup

(Buku:[B1], [B2], [B4] dan [B5]) 10%



lingkungan
16 Ujian Akhir Semester



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN / PRODI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl

Penyusunan
SENAM DASAR POR2103 2 3
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Jeane Betty Kurnia Jusuf., M.Pd) (Jeane Betty Kurnia Jusuf., M.Pd) (Januar Abdilah Santoso., M.Or)
Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1) [ST-3] Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan Pancasila

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1) [KU-2] Mampumenunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur ;

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1) [KK-17] Terampil dalam berbagai cabang olahraga yang terdapat pada kurikulum tiap satuan pendidikan dan olahraga pilihan.
2) [KK-21] Memiliki kemampuan manajerial dan integritas dalam komunitas kerja Pendidikan Jasmani dan Olahraga

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1) [PP-21] Mampu menganalisis kurikulum, konsep, teori dan filosofi dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan dan rekreasi serta

memiliki kemampuan manajerial dalam bidang olahraga
2) [PP-16] Menganalisis konsep, teori, filosofi cabang-cabang olahraga dalam perspektif keolahragaan secara ilmiah

CP-MK



Mahasiswa mampu menjelaskan hakikat senam dan mampu mempraktikkan teknik dasar berbagai jenis senam

SUB-CPMK

a. Mahasiswa mampu memahami teknik mempraktekan senam pembentukan tanpa alat
b. Mahasiswa mampu memahami teknik dan mempraktekan senam pembentukan dengan alat
c. Mahasiswa mampu memahami teknik dan mempraktekan senam artistik lantai
d. Mahasiswa mampu memahami teknik dan mempraktekan senam artistik perkakas

Diskripsi Singkat
MK

Dasar Gerak Senam merupan matakuliah praktek dengan terdiri dari 2 SKS dengan rencana pertemuan sebanyak 16 kali dengan 14 kali tatap muka, 1
kali UTS dan 1 kali UAS. Mata kuliah ini meliputi pembelajaran dan penguasaan materi keterampilan gerak dasar antara lain senam pembentukan
tanpa alat dan dengan alat. Diharapkan setelah pembelajaran ini mahasiswa memahami dan mampu menguasai keterampilan dasar gerak senam
pembentukan tanpa alat dengan alat.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Aktivitas pemanasan
b. Latihan normalitas
c. Latihan keseimbangan
d. Latihan kelentukan
e. Latihan kekuatan
f. Latihan ketangkasan
g. Aktivitas pendinginan
h. Senam pembentukan dengan alat balok
i. Senam pembentukan dengan alat tali
j. Sikap lilin
k. Kayang
l. Handstand
m. Guling depan
n. Guling belakang
o. Loncat harimau
p. Meroda
q. Rangkaian
r. Guling depan di atas peti lompat
s. Loncat jongkok

Pustaka Utama :
[B1] Agus Mhaendra,M.A. (2001). Pembelajaran Senam di Sekolah Dasar. Jakarta: Ditjen Dikdasmen.
[B2] Adams dan Rahantoknam,B.E (1988). Senam Suatu Pendekatan Pemahaman. Jakarta: Ditjen Dikdasmen.
[B3] Panggabean dan Imam Hidayat.(1979). Senam dan Metodik Untuk SGO. Jakarta: Sinar Hudaya
[B4] Ismail Umarella.(1984). Senam dan Metodik. Jakarta: Proyek Pembinaan SGO.
[B5] Karl-Heinz Zschocke.(2007). International Gymnastics Federation Code of point. German:FIG.



[B6] Linda Jean Carpenter. (1985). Gymnastics for Girl adn Women. New York: Parker Pubishing Company, Inc.
[B7] Sayuti Shyahara, DR. (2005). Pembelajaran Senam dan Aktivitas Ritmik. Jakarta: Ditjen Dikdasmen
[B8] Sho Fukushima & Wrio Russell. (1980). Mens Gymnastics. London and Bostom: Fager&nFeber
[B9] Sumanto dan Sukiyo. (1991). Senam. Jakarta: Ditjen Dikti
Pendukung :
-

Media Pembelajaran Preangkat lunak : Perangkat keras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/Online Media

Teks
Handout
Soal-Tugas
Gambar dan Poster

Team Teaching (1) Jeane Betty Kurnia Jusuf
Penilaian Skor Akhir = 20% Kehadiran + 25% Tugas + 20% UTS + 35% UAS
Mata kuliah syarat -

Mg
Ke-
(1)

Sub-CP-MK
(2)

Indikator
(3)

Kriteria & Bentuk
Penilaian

(4)

Metode
Pembelajaran

[ Estimasi Waktu]
(5)

Materi
Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian (%)
(7)

1-2-3 Mahasiswa mampu
memahami teknik
mempraktekan
senam
pembentukan tanpa
alat

1. Mahasiswa mampu
memahami dan
mempraktikkan
Aktivitas pemanasan

2. Mahasiswa mampu
memahami dan
mempraktikkan
Latihan normalisasi

3. Mahasiswa mampu
memahami dan
mempraktikkan
Latihan
keseimbangan

4. Mahasiswa mampu
memahami dan
mempraktikkan
Latihan kelentukan

5. Mahasiswa mampu
memahami dan
mempraktikkan

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Demonstrasi
Tugas
Drill
ceramah

Kontrak
perkuliahan
Penyampaian visi
misi prodi

Buku [B1],[B9]

Partisipasi dan Kehadiran Kuliah =
2,86%



Latihan kekuatan
6. Mahasiswa mampu

memahami dan
mempraktikkan
Latihan ketangkasan

7. Mahasiswa mampu
memahami dan
mempraktikkan
Aktivitas pendinginan

4-5-6 Mahasiswa mampu
memahami teknik
dan mempraktekan
senam
pembentukan
dengan alat

1. Mahasiswa mampu
memahami dan
mempraktikkan
Senampem,bentukan
dengan alat balok

2. Mahasiswa mampu
memahami dan
mempraktikkan
Senam pembentukan
dengan alat tali

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Demonstrasi
Tugas
Drill
ceramah

Buku [B1], [B7],
[B9]

Partisipasi dan Kehadiran Kuliah =
2,86%

7 EVALUASI
TENGAH
SEMESTER

Tagihan :
UTS
Bobot = 20%

8-9-10-
11-12-
13

Mahasiswa mampu
memahami teknik
dan mempraktekan
senam artistik
lantai

1. Mahasiswa mampu
memahami dan
mempraktikkan Sikap
lilin

2. Mahasiswa mampu
memahami dan
mempraktikkan
Kayang

3. Mahasiswa mampu
memahami dan
mempraktikkan

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Demonstrasi
Tugas
Diskusi
Drill
ceramah

Buku
[B1],[B2],[B3],[
B4],[B5],[B6],[B
7],[B]8

Partisipasi dan Kehadiran Kuliah =
2,86%



Handstand
4. Mahasiswa mampu

memahami dan
mempraktikkan
Guling depan

5. Mahasiswa mampu
memahami dan
mempraktikkan
Guling belakang

6. Mahasiswa mampu
mempraktikkan
Loncat harimau

7. Mahasiswa mampu
mempraktikkan
Meroda

8. Mahasiswa mampu
mempraktikkan
Rangkaian

14-15 Mahasiswa mampu
memahami teknik
dan mempraktekan
senam artistik
perkakas

1. Mahasiswa mampu
mempraktikka loncat
jongkok

2. Mahasiswa mampu
mempraktikkan
guling depan diatas
peti lompat

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Demonstrasi
Tugas
Diskusi
Drill
ceramah

Buku [B1],[B3] Partisipasi dan Kehadiran Kuliah =
2,86%

16 EVALUASI
AKHIR
SEMESTER

Tagihan :
Jawaban UAS
Bobot = 35%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN / PRODI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
Sepak Takraw POR2105 2 3
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Januar Abdilah Santoso., M.Or) (Januar Abdilah Santoso., M.Or) (Januar Abdilah Santoso., M.Or)

Capaian
Pembelajaran
(CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1) [ST-5] Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang
lain

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1) [KU-2] Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur ;

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1) [KK-17] Terampil dalam berbagai cabang olahraga yang terdapat pada kurikulum tiap satuan pendidikan dan olahraga pilihan.
2) [KK-21] Memiliki kemampuan manajerial dan integritas dalam komunitas kerja Pendidikan Jasmani dan Olahraga

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1) [PP-15] Mampu menganalisis kurikulum, konsep, teori dan filosofi dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan dan rekreasi serta memiliki

kemampuan manajerial dalam bidang olahraga
2) [PP-16] Menganalisis konsep, teori, filosofi cabang-cabang olahraga dalam perspektif keolahragaan secara ilmiah



CP-MK
Mahasiswa mampu memahami olahraga sepak takraw secara teoritis dan mampu mempraktikkan pertandingan sederhana sesuai dengan peraturan pertandingan

SUB-CPMK
a. Mahasiswa dapat menceritakan perkembangan sepak takraw
b. Mahasiswa memahami dan mampu mempraktikkan teknik dasar olahraga sepak takraw
c. Mahasiswa memahami dan mampu mempraktikkan pertandingan dengan menggunakan peraturan dan sarana standar pertandingan
d. Mahasiswa memahami dan mampu menerapkan taktik pertandingan

Diskripsi Singkat
MK

Matakuliah sepak takraw merupakan salahsatu mata kuliah pilihan dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktik dengan rencana pertemuan
sebanyak 16 kali pertemuan. Pokok bahasan pada mata kuliah ini meliputi sejarah dan perkembangan olahraga sepak takraw, peraturan permainan, prinsip bermain, teknik
dasar dan taktik dalam permainan sepak takraw. Nilai akhir didapat dari nilai kehadiran, tugas, praktik dan UAS. setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah ini
diharapkan mampu bermain sepak takraw sesuai peraturan.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

1. Perkembangan olahraga sepak takraw
2. Prinsip olahraga permainan sepak takraw
3. Peraturan permainan
4. Sarana dan prasarana permainan sepak takraw
5. Teknik dasar permainan sepak takraw
6. Taktik bermain

Pustaka Utama :
[B1] Prawirasaputra, Sudrajat, (1999/2000). Sepak Takraw. Jakarta: Depdikbud Dirjen Dikdasmen Clive Gifford. (2007). Ketrampilan Sepakbola. PT Intan Sejati.

Klaten
Pendukung :
-

Media
Pembelajaran

Preangkat lunak : Perangkat keras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/Online Media

Teks
Handout
Soal-Tugas
Gambar dan Poster

Team Teaching (1) Julianur
(2) Januar Abdilah Santoso

Penilaian Sistem penilaian Nilai Akhir : 20% Kehadiran + 40% Praktik + 15% Tugas + 25% UAS
Mata kuliah
syarat

-

Mg Ke-
(1)

Sub-CP-MK
(2)

Indikator
(3)

Kriteria & Bentuk
Penilaian

(4)

Metode Pembelajaran
[ Estimasi Waktu]

(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian
(%)
(7)



1 Mahasiswa dapat
menceritakan
perkembangan sepak
takraw

1. Dapat menceritakan sejarah
sepak takraw

2. Mengetahui karakteristik
olahraga sepak takraw

3. Mengetahui sarana dan
prasarana sepak takraw

4. Mengetahui induk
organisasi sepak takraw

5. Mengetahui peraturan
umum dalam sepaktakraw

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Tugas Kelompok:
Membuat gambar
lapangan dan sarana
tenis meja.

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan
kooperatif. Metode
ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.
(2 x 50 = 100 menit)

1. Penyampaian silabus, tanda tangan

kontrak perkuliahan.

2. Penyampaian VMTS Prodi

3. Sejarah olahraga sepak takraw

4. Sarpras

5. peraturan umum sepak takraw

[B1]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
1.42%

2. Tugas: 15%

2 - 7 Mahasiswa memahami
dan mampu
mempraktikkan teknik
dasar olahraga sepak
takraw

1. Mahasiswa dapat
memahami teori dan
mempraktikkan teknik dasar
junggling

2. Mahasiswa dapat
memahami teori dan
mempraktikkan teknik dasar
sepak sila

3. Mahasiswa dapat
memahami teori dan
mempraktikkan teknik dasar
sepak kuda dan sepak
cungkil

4. Mahasiswa dapat
memahami teori dan
mempraktikkan teknik dasar
sundulan kepala (heading)

5. Mahasiswa dapat
memahami dan
mempraktikkan teknik dasar
memaha

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomor

Pembelajaran active
learning dengan strategi
ekspositori, inkuiri,
kooperatif dan Praktik
lapangan. Metode
ceramah, komando dan
drill

(2 x 170 menit)

Teori dan praktik Teknik dasar Sepak
Takraw:
1. Junggling
2. Sepak sila
3. Sepak kuda
4. Sepak cungkil
5. Heading
6. mamaha

[B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 2.85%

8-11 Mahasiswa memahami
dan mampu
mempraktikkan teknik

1. Mahasiswa dapat
memahami teori dan
mempraktikkan teknik dasar

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan

Pembelajaran active
learning dengan strategi
ekspositori, inkuiri,

Teori dan praktik Teknik dasar Sepak
Takraw:
1. Sepak mula

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah



dasar olahraga sepak
takraw

sepak mula
2. Mahasiswa dapat
memahami teori dan
mempraktikkan teknik dasar
mendada

3. Mahasiswa dapat
memahami teori dan
mempraktikkan teknik dasar
smash kedeng

4. Mahasiswa dapat
memahami teori dan
mempraktikkan teknik dasar
smash gulung

5. Mahasiswa dapat
memahami teori dan
mempraktikkan teknik dasar
blocking

berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomor

kooperatif dan Praktik
lapangan. Metode diskusi,
komando dan drill

4 x 170 menit

2. Mendada
3. Smash kedeng
4. Smash gulung
5. blocking

[B1]

= 5.71%

12-13 Mahasiswa memahami
dan mampu
mempraktikkan
pertandingan dengan
menggunakan peraturan
dan sarana standar
pertandingan

1. Mahasiswa mampu
memahami teori dan dapat
menyelenggarakan
pertandingan sederhana

2. Mahasiswa mampu
menerapkan peraturan
pertandingan

3. Mahasiswa mampu
menerapkan teknik dasar
dalam pertandingan yang
sesungguhnya

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active
learning dengan strategi
ekspositori, inkuiri,
kooperatif dan Praktik
lapangan

2 x 170 menit

Kombinasi Teori Teknik Tenis Meja

[B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 2,86%

14 Mahasiswa memahami
dan mampu menerapkan
taktik pertandingan

1. Mahasiswa memahami
formasi dalam sepak
takraw

2. Mahasiswa mampu
menerapkan taktik dalam
pertandingan

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active
learning dengan strategi
ekspositori, inkuiri,
kooperatif dan Praktik
lapangan.Metode diskusi,
dan tanya jawab.

(1 x 170 menit)

Tata cara Bermain Nomor Tunggal, Ganda
dan Mengadakan Pertandingan.

[B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 2,86%



15 UJIAN PRAKTIK Bobot 40%

16 EVALUASI AKHIR SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UAS
Bobot = 25%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN / PRODI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
Tenis Lapangan POR2107 2 3
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Andri Tria Raharja.,M.Pd) (Andri Tria Raharja.,M.Pd) (Januar Abdilah Santoso., M.Or)

Capaian
Pembelajaran
(CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1) [ST-5] Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang
lain

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1) [KU-2] Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur ;

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1) [KK-17] Terampil dalam berbagai cabang olahraga yang terdapat pada kurikulum tiap satuan pendidikan dan olahraga pilihan.
2) [KK-21] Memiliki kemampuan manajerial dan integritas dalam komunitas kerja Pendidikan Jasmani dan Olahraga

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1) [PP-15] Mampu menganalisis kurikulum, konsep, teori dan filosofi dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan dan rekreasi serta memiliki

kemampuan manajerial dalam bidang olahraga
2) [PP-16] Menganalisis konsep, teori, filosofi cabang-cabang olahraga dalam perspektif keolahragaan secara ilmiah

CP-MK



Mahasiswa mampu memahami olahraga tenis lapangan secara teoritis dan mampu mempraktikkan pertandingan sederhana sesuai dengan peraturan
pertandinganSUB-CPMK
a. Mahasiswa dapat menceritakan perkembangan olahraga tenis lapangan
b. Mahasiswa menggambarkan sarana dan prasarana olahraga tenis lapangan
c. Mahasiswa dapat melakukan latihan dasar keterampilan olahraga tenis lapangan
d. Mahasiswa mampu mempraktikkan berbagai teknik dasar olahraga tenis lapangan
e. Mahasiswa mampu melakukan pertandingan olahraga tenis lapangan dengan teman sejawat

Diskripsi Singkat
MK

MatakuliahTenis Lapangan merupakan salahsatu mata kuliah pilihan dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Pokok bahasan pada mata
kuliah ini meliputi sejarah dan perkembangan olahraga Tenis Lapangan, peraturan permainan, prinsip bermain, teknik dasar dan taktik dalam permainan Tenis Lapangan.
Nilai akhir didapat dari nilai kehadiran, tugas, praktik dan UAS. Setelah menyelesaikan mata kuliah diharapkan mahasiswa mampu memahami olahraga tenis lapangan
secara teoritis dan mampu mempraktikkan pertandingan sederhana sesuai dengan peraturan pertandingan

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Sejarah dan perkembangan olahraga tenis lapangan
b. Peraturan permainan
c. Sarana dan prasarana
d. Prinsip bermain tenis lapangan
e. Teknik bermain tenis lapangan
f. Taktik dalam pertandingan

Pustaka Utama :
[B1] Made Agus Darmadi (2017) Teknik Lapangan Teori dan Praktik. Rajawali Pers: Depok

Pendukung :
-

Media
Pembelajaran

Preangkat lunak : Perangkat keras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/Online Media

Teks
Handout
Soal-Tugas
Gambar dan Poster

Team Teaching (1) Andri Tria Raharja
(2) Nanda Alfian Mahardhika

Penilaian Skor Akhir = 20% Kehadiran + 25% Tugas + 20% Praktik + 35% UAS
Mata kuliah
syarat

-

Mg Ke-
(1)

Sub-CP-MK
(2)

Indikator
(3)

Kriteria & Bentuk
Penilaian

(4)

Metode Pembelajaran
[ Estimasi Waktu]

(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian
(%)
(7)

1 Mahasiswa dapat
menceritakan

1. Mahasiswa mampu
menceritakan sejarah

Partisipasi dan Pembelajaran active 1. Penyampaian silabus, tanda tangan 1. Partisipasi



perkembangan olahraga
tenis lapangan

perkembangan olahraga
tenis lapangan

2. Mahasiswa memahami
induk organisasi olahraga
tenis lapangan

3. Mahasiswa memahami
manfaat nyata olahraga
tenis lapangan

4. Memahami VMTS Prodi

aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan
kooperatif. Metode
ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.
(1 x 50 = 50 menit)

kontrak perkuliahan.

2. Penyampaian VMTS Prodi

3. Sejarah dan peraturan Tenis Lapangan

[B1]

dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2 Mahasiswa
menggambarkan sarana
dan prasarana olahraga
tenis lapangan

1. Mahasiswa mampu
memahami prasarana
olahraga tenis lapangan

2. Mahasiswa mampu
menjelaskan dan
menggambarkan dengan
detail sarana olahraga tenis
lapangan

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomor
Tugas Kelompok:
Membuat gambar
lapangan dan sarana
tenis meja.

Pembelajaran active
learning dengan strategi
ekspositori, inkuiri, dan
kooperatif.Metode
ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.

(1 x 50 = 50 menit)

Sarana prasarana olahraga tenis lapangan

[B1]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Tugas = 1,2%

3 Mahasiswa dapat
melakukan latihan dasar
keterampilan olahraga
tenis lapangan

1. Mampu mempraktikkan
berbagai macam grip

2. Mampu melakukan
swing fore hand dan
back hand

3. Mampu memantulkan
bola dengan raket ke atas

4. Mampu memantulkan
bola dengan raket ke
lantai

5. Mampu memantulkan
bola keatas dengan
bergantian pegangan
antara fore hand dan
backhand

6. Mampu mempraktikkan

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan praktik
lapangan
(1 x 170 = 170 menit)

Praktik latihan dasar keterampilan olahraga
tenis meja

[B1]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Tugas = 1,2%



3kali pukulan bola
kelantai kemudian
mengangkat ke atas

4-10 Mahasiswa mampu
mempraktikkan
berbagai teknik dasar
olahraga tenis lapangan

1. Mampu melakukan
pukulan forehand tanpa
kuda-kuda

2. Mampu melakukan
pukulan forehand dengan
kuda-kuda

3. Mampu melakukan
pukulan forehand dengan
target pukulan

4. Mampu melakukan
pukulan backhand tanpa
langkah

5. Mampu melakukan
pukulan backhand
dengan langkah

6. Mampu melakukan
pukulan backhand
dengan saasran

7. Mampu melakukan
servis dengan tepat ke
sasaran

8. Mampu melakukan
pukulan lambung

9. Mampu melakukan
pukulan keras smash

10. Mampu melakukan
pukulan spin

11. Mampu melakukan
pukulan slash

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan
kooperatif.Metode
ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.
(7x 170 menit)

Teknik dasar pukulan, servis, langkah kaki
[B1]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Tugas =
1,2%

11-14 Mahasiswa mampu
melakukan pertandingan
olahraga tenis lapangan
dengan teman sejawat

1. Mahasiswa mampu
menerapkan peraturan
pertandingan yang
sebenarnya

2. Mampu menerapkan
taktik pertandingan

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:

Praktik
(5 x 170 menit)

Peraturan permainan, Teori dan Taktik

strategi bermain tunggal dan ganda.

[B1]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%



3. Mampu menerapkan
teknik dasar olahraga
tenis meja dalam
pertandingan

4. Mampu melakukan
pertandingan tunggal dan
ganda

1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor
Tugas Kelompok:
Membuat Bagan
pertandingan dan
rekap hasil
pertandingan

2. Tugas = 1,2%

15 Ujian Praktik Bobot Ujian
Praktik: 20%

16 EVALUASI AKHIR SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UAS
Bobot = 35%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN / PRODI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
Tenis Meja POR2106 2 3
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Nanda Alfian Mahardhika., M.Pd) (Nanda Alfian Mahardhika., M.Pd) (Januar Abdilah Santoso., M.Or)
Capaian
Pembelajaran
(CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1) [ST-5] Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang
lain

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1) [KU-2] Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur ;

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1) [KK-17] Terampil dalam berbagai cabang olahraga yang terdapat pada kurikulum tiap satuan pendidikan dan olahraga pilihan.
2) [KK-21] Memiliki kemampuan manajerial dan integritas dalam komunitas kerja Pendidikan Jasmani dan Olahraga

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1) [PP-15] Mampu menganalisis kurikulum, konsep, teori dan filosofi dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan dan rekreasi serta memiliki

kemampuan manajerial dalam bidang olahraga
2) [PP-16] Menganalisis konsep, teori, filosofi cabang-cabang olahraga dalam perspektif keolahragaan secara ilmiah

CP-MK
Mahasiswa mampu memahami olahraga tenis meja secara teoritis dan mampu mempraktikkan pertandingan sederhana sesuai dengan peraturan pertandingan



SUB-CPMK
a. Mahasiswa dapat menceritakan sejarah tenis meja
b. Mahasiswa dapat menjelaskan peraturan tenis meja
c. Mahasiswa dapat menjelaskan teknik-teknik pada tenis meja
d. Mahasiswa dapat menjelaskan taktik tenis meja.
e. Mahaiswa dapat menjelaskan teknik pegangan bet yang baik dan benar.
f. Mahasiswa dapat melakukan teknik dasar memukul dengan baik dan benar.
g. Mahasiswa dapat melakukan teknik dasar menyerang/offensive dengan baik dan benar
h. Mahasiswa dapat melakukan teknik dasar bertahan/defensive dengan baik dan benar
i. Mahasiswa dapat melakukan teknik dasar smash dengan baik dan benar.
j. Mahasiswa dapat melakukan teknik dasar service dengan baik dan benar.
k. Mahasiswa dapat memahami taktik penyerangan tenis meja
l. Mahasiswa dapat memahami taktik pertahanan tenis meja.

Diskripsi Singkat
MK

Mata kuliah tenis meja berbobot 2 SKS yang meliputi 1 SKS teori dan 1 SKS Praktik. Mata kuliah ini membekali mahasiswa tentang pemahaman bermain tenis meja
tentang teknik dan taktik bermain tenis meja, perwasitan dan peraturan pertandingan, penyelenggaraan pertandingan serta memodifikasi permainan. Mata kuliah ini juga
memberikan dasar keterampilan tenis meja meliputi teknik dasar memukul, memegang bet, teknik bertahan dan menyerang serta peraturan pertandingan tenis meja.
Setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan mampu mempraktikkan permainan tenis meja sesuai peraturan pertandingan. Penilaian akhir keberhasilan
belajar mahasiswa pada mata kuliah ini menggunakan pendekatan acuan patokan (PAP) dengan unsur penilaian meliputi unsur-unsur kehadiran, tugas-tugas, ujian tengah
semester, dan ujian akhir semester.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Sejarah tenis meja
b. Peraturan tenis meja
c. Prinsip-Prinsip tenis meja
d. Teknik dasar tenis meja
e. Teknik pegangan bet
f. Kriteria penilaian tenis meja
g. Pretest teknik service, mumukul dan pegangan bet
h. Teknik Dasar pegangan bet
i. Teknik Dasar memukul
j. Teknik Kuda-Kuda
k. Taktik menyerang
l. Taktik bertahan
m. Penyelenggaraan pertandingan

Pustaka Utama :



[B1] Kertamah. A. (2017) Teknik dan Taktik Permainan Tenis Meja. Remaja Rosdakarya: Bandung.
[B2] Tomoliyus (2017) Sukses Melatih Keterampilan Dasar Permainan Tenis Meja dan Penilaian. Sarnu Untung: Purwodadi

[W1] Saputra, G,A,A.(2016)Pengaruh Latihan Multiball dan Pelatihan Berpasangan Terhadap Peningkatan Keterampilan Ketepatan Forehan Drive Tenis Meja. Jurnal
PJKR. IKIP PGRI Bali. Vol., Hal.54-64

Pendukung :
-

Media
Pembelajaran

Preangkat lunak : Perangkat keras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/Online Media

Teks
Handout
Soal-Tugas
Gambar dan Poster

Team Teaching (1) Nanda Alfian Mahardhika
Penilaian Skor Akhir = 20% Kehadiran + 25% Tugas + 20% UTS + 35% UAS
Mata kuliah
syarat

-

I. Skema Pembelajaran 1 SKS Teori Mata Kuliah Tenis Meja

Mg Ke-
(1)

Sub-CP-MK
(2)

Indikator
(3)

Kriteria & Bentuk
Penilaian

(4)

Metode Pembelajaran
[ Estimasi Waktu]

(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian
(%)
(7)

1 Mengetahui Sejarah dan
peraturan bermain Tenis
Meja

Mampu menceritakan sejarah
dan macam-macam peraturan
dalam Tenis Meja

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan
kooperatif. Metode
ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.
(1 x 50 = 50 menit)

1. Penyampaian silabus, tanda tangan

kontrak perkuliahan.

2. Penyampaian VMTS Prodi

3. Sejarah dan peraturan Tenis Meja

[B1], [B2]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2 & 3 Mampu mempraktikkan
teknik dasar tenis meja

1. Mampu mengetahui dan
memahami teori teknik
dasar tenis meja.

2. Mampu mengetahui teori
service dan kuda-kuda.

3. Mampu mempraktikkan

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung. Ranah
penilaian:

Pembelajaran active
learning dengan strategi
ekspositori, inkuiri, dan
kooperatif.Metode
ceramah, diskusi, dan

Teori Teknik dasar Tenis Meja:
1. Forehand dan Backhand
2. Service
3. Kuda-Kuda

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%



berbagai teknik dasar dalam
tenis meja

1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomor
Tugas Kelompok:
Membuat gambar
lapangan dan sarana
tenis meja.

tanya jawab.

(1 x 50 = 50 menit)

[B1], [B2] 2. Tugas = 1,2%

4 Mengetahui dan mampu
mempraktikkan
Prinsip-Prinsip bermain
tenis meja

Mampu memahami prinsip
bermain tenis meja

Mampu mempraktikkan
prinsip-prinsip dasar bermain
tenis meja

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan
kooperatif.Metode
ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.
(1 x 50 = 50 menit)

Kombinasi Teori Teknik Tenis Meja

[B1], [B2]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Tugas = 1,2%

5 & 6 Mahasiswa dapat
bermain tunggal, ganda
dan bisa mengadakan
pertandingan

Mampu bisa bermain pada
nomor tunggal dan ganda, dan
juga bisa menyelanggarakan
pertandingan

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan
kooperatif.Metode
ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.
(1 x 50 = 50 menit)

Tata cara Bermain Nomor Tunggal, Ganda
dan Mengadakan Pertandingan.

[B1], [B2]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Tugas =
1,2%

7 Mahasiswa mampu
menguasai teknik
pukulan forehand dan
servis

Mampu melakukan pukulan
forehand dan servis

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan
kooperatif.Metode
ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.
(1 x 50 = 50 menit)

Teori Teknik Forehand dan Service.

[B1], [B2]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 2,86%
Tugas = 1,2%



8 EVALUASI TENGAH SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UTS
Bobot = 20%

9 & 10 Memahami dan
mempraktikkan Teknik
pukulan tenis meja

Mampu menganalisis dan
menjelaskan teknik-teknik
bermain tenis meja

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Tugas Kelompok
dan Mandiri:
Membuat analisis
teknik-teknik
bermain tenis meja

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search, dan
kooperatif.Metode
ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.

(1 x 50 = 50 menit)

Teori Teknik:

1. Forehand Stroke dan Backhand Stoke.

2. Servis dan Pukulan

[B1], [B2]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
1,43%

2. Tugas = 1,2%

11 & 12 Mahasiswa dapat
melakukan teknik dasar
servis dan beberapa
pukulan

Mampu melakukan teknik
dasar servis dan pukulan
dalam tenis meja

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search, dan
kooperatif.Metode
ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.

(1 x 50 = 50 menit)

Teori melakukan Servis, Forehand,
Backhand.

[B1], [B2]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
1,43%

2. Tugas =
1,2%

13 Mahasiswa dapat
melakukan teknik dasar
smash dan defence

Mampu melakukan smash dan
defence

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search, dan
kooperatif.Metode
ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.

(1 x 50 = 50 menit)

Teori Pukulan Forehand, Backhand dan
Smash.

[B1], [B2]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 1,43%

14 Mahasiswa dapat
memahami taktik dan
strategi bermain tenis

Mampu membuat skema
taktik pertahanan dan taktik
menyerang

Partisipasi dan
aktivitas selama

Pembelajaran active
learning dengan strategi

Teori dan Taktik strategi bermain tunggal

dan ganda.

1. Partisipasi
dan



meja kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor
Tugas Kelompok:
Membuat gambar
rotasi pemain pada
permainan bola
basket

information search, dan
gallery of learning.
Metode ceramah, diskusi,
dan tanya jawab.

(1 x 50 = 50 menit)

[B1], [B2]

Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Tugas = 1,2%

15 Mahasiswa dapat
memahami teknik dan
taktik bermain tenis
meja

Mampu berfikir kapan
melakukan smash, defence
maupun pukulan lainnya

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search.
Metode ceramah, diskusi,
dan tanya jawab.
(1 x 50 = 50 menit)

Evaluasi Pembelajaran

[B1], [B2]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
1,43%

2. Tugas = 1,2%

16 EVALUASI AKHIR SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UAS
Bobot = 35%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN / PRODI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
Tonis POR2109 2 3
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Andri Tria Raharja.,M.Pd) (Jeane Betty Kurnia Jusuf.,M.Pd) (Januar Abdilah Santoso., M.Or)
Capaian
Pembelajaran
(CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1) [ST-5] Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang
lain

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1) [KU-2] Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur ;

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1) [KK-17] Terampil dalam berbagai cabang olahraga yang terdapat pada kurikulum tiap satuan pendidikan dan olahraga pilihan.
2) [KK-21] Memiliki kemampuan manajerial dan integritas dalam komunitas kerja Pendidikan Jasmani dan Olahraga

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1) [PP-15] Mampu menganalisis kurikulum, konsep, teori dan filosofi dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan dan rekreasi serta memiliki

kemampuan manajerial dalam bidang olahraga
2) [PP-16] Menganalisis konsep, teori, filosofi cabang-cabang olahraga dalam perspektif keolahragaan secara ilmiah

CP-MK
Mahasiswa mampu memahami olahraga tonis secara teoritis dan mampu mempraktikkan pertandingan sederhana sesuai dengan peraturan pertandingan
SUB-CPMK



a. Mahasiswa dapat menceritakan perkembangan olahraga tonis
b. Mahasiswa menggambarkan sarana dan prasarana olahraga tonis
c. Mahasiswa dapat melakukan latihan dasar keterampilan olahraga tonis
d. Mahasiswa mampu mempraktikkan berbagai teknik dasar olahraga tonis
e. Mahasiswa mampu melakukan pertandingan olahraga tonis dengan teman sejawat

Diskripsi Singkat
MK

Matakuliahtonis merupakan salahsatu mata kuliah pilihan dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Pokok bahasan pada mata kuliah ini
meliputi sejarah dan perkembangan olahraga tonis, peraturan permainan, prinsip bermain, teknik dasar dan taktik dalam permainan tonis. Nilai akhir didapat dari nilai
kehadiran, tugas, praktik dan UAS. Setelah menyelesaikan mata kuliah diharapkan mahasiswa mampu memahami olahraga tonis secara teoritis dan mampu
mempraktikkan pertandingan sederhana sesuai dengan peraturan pertandingan

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Sejarah dan perkembangan olahraga tonis
b. Peraturan permainan
c. Sarana dan prasarana
d. Prinsip bermain tonis
e. Teknik bermain tonis
f. Taktik dalam pertandingan

Pustaka Utama :
[B1] Tri Nur Harsono (2008) Permainan Tonis. Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang: Semarang

Pendukung :
-

Media
Pembelajaran

Preangkat lunak : Perangkat keras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/Online Media

Teks
Handout
Soal-Tugas
Gambar dan Poster

Team Teaching (1) Andri Tria Raharja., M.Pd
(2) Jeane Betty Kurnia Jusuf., M.Pd

Penilaian Skor Akhir = 20% Kehadiran + 25% Tugas + 20% Praktik + 35% UAS
Mata kuliah
syarat

-

Mg Ke-
(1)

Sub-CP-MK
(2)

Indikator
(3)

Kriteria & Bentuk
Penilaian

(4)

Metode Pembelajaran
[ Estimasi Waktu]

(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian
(%)
(7)

1 Mahasiswa dapat
menceritakan
perkembangan olahraga
tonis

1. Mahasiswa mampu
menceritakan sejarah
perkembangan olahraga
tonis

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan

1. Penyampaian silabus, tanda tangan

kontrak perkuliahan.

2. Penyampaian VMTS Prodi

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =



2. Mahasiswa memahami
induk organisasi olahraga
tonis

3. Mahasiswa memahami
manfaat nyata olahraga
tonis

4. Memahami VMTS Prodi

Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

kooperatif. Metode
ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.
(1 x 50 = 50 menit)

3. Sejarah dan peraturan tonis

[B1]

2,86%

2 Mahasiswa
menggambarkan sarana
dan prasarana olahraga
tonis

1. Mahasiswa mampu
memahami prasarana
olahraga tonis

2. Mahasiswa mampu
menjelaskan dan
menggambarkan dengan
detail sarana olahraga tonis

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomor
Tugas Kelompok:
Membuat gambar
lapangan dan sarana
tonis.

Pembelajaran active
learning dengan strategi
ekspositori, inkuiri, dan
kooperatif.Metode
ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.

(1 x 50 = 50 menit)

Sarana prasarana olahraga tonis

[B1]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Tugas = 1,2%

3 Mahasiswa dapat
melakukan latihan dasar
keterampilan olahraga
tonis

1. Mampu mempraktikkan
berbagai macam grip

2. Mampu melakukan
swing fore hand dan
back hand

3. Mampu memantulkan
bola dengan raket ke atas

4. Mampu memantulkan
bola dengan raket ke
lantai

5. Mampu memantulkan
bola keatas dengan
bergantian pegangan
antara fore hand dan
backhand

6. Mampu mempraktikkan
3 kali pukulan bola
kelantai kemudian
mengangkat ke atas

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan praktik
lapangan
(1 x 170 = 170 menit)

Praktik latihan dasar keterampilan olahraga
tonis

[B1]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Tugas = 1,2%



4-10 Mahasiswa mampu
mempraktikkan
berbagai teknik dasar
olahraga tonis

1. Mampu melakukan
pukulan forehand tanpa
kuda-kuda

2. Mampu melakukan
pukulan forehand dengan
kuda-kuda

3. Mampu melakukan
pukulan forehand dengan
target pukulan

4. Mampu melakukan
pukulan backhand tanpa
langkah

5. Mampu melakukan
pukulan backhand
dengan langkah

6. Mampu melakukan
pukulan backhand
dengan saasran

7. Mampu melakukan
servis dengan tepat ke
sasaran

8. Mampu melakukan
pukulan lambung

9. Mampu melakukan
pukulan keras smash

10. Mampu melakukan
pukulan spin

11. Mampu melakukan
pukulan slash

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan
kooperatif.Metode
ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.
(7x 170 menit)

Teknik dasar pukulan, servis, langkah kaki
[B1]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Tugas =
1,2%

11-14 Mahasiswa mampu
melakukan pertandingan
olahraga tonis dengan
teman sejawat

1. Mahasiswa mampu
menerapkan peraturan
pertandingan yang
sebenarnya

2. Mampu menerapkan
taktik pertandingan

3. Mampu menerapkan
teknik dasar olahraga
tonis dalam pertandingan

4. Mampu melakukan

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor
Tugas Kelompok:

Praktik
(5 x 170 menit)

Peraturan permainan, Teori dan Taktik

strategi bermain tunggal dan ganda.

[B1]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Tugas = 1,2%



pertandingan tunggal dan
ganda

Membuat Bagan
pertandingan dan
rekap hasil
pertandingan

15 Ujian Praktik Bobot Ujian
Praktik: 20%

16 EVALUASI AKHIR SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UAS
Bobot = 35%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN / PRODI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun

MK
BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan

Permainan Bulutangkis POR2101 2 3
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Julianur., M.Pd) (Julianur., M.Pd) (Januar Abdilah Santoso., M.Or)

Capaian
Pembelajaran
(CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1) [ST-1] Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
2) [ST-9] Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1) [KU-1] Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistimatis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan
dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1) [KK-1] Memiliki keterampilan (skill)dan soft skill dalam seperangkat disiplin ilmu pendukung yang terintegrasi dari ilmu pengetahuan dalam
rangka memahami fenomena pendidikan olahraga serta ilmu keolahragaan secara komprehensif.

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1) [KP-1] Memiliki keterampilan (skill) dalam seperangkat disiplin ilmu pendukung yang terintegrasi dari ilmu pengetahuan dalam rangka

memahami fenomena pendidikan olahraga dan ilmu keolahragaan secara komprehensif.

CP-MK
Mahasiswa mampu menjelaskan permainan bulu tangkis secara teoritis dan mampu mempraktikkan teknik-taktik permainan bulu tangkis dalam
permainan sesuai dengan peraturan permainan



SUB-CPMK
a. Mahasiswa dapat menceritakan sejarah permainan bulutangkis

b. Mahasiswa dapat menjelaskan peraturan permainan bulutangkis

c. Mahasiswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip permainan bulutangkis

d. Mahasiswa dapat menjelaskan teknik-teknik pada permainan bulutangkis

e. Mahasiswa dapat menjelaskan taktik permainan bulutangkis

f. Mahasiswa dapat membuat rubrik penilaian gerakan pada permainan bulutangkis

g. Mahasiswa dapat melakukan teknik dasar forehand dan backhand dengan baik dan benar

h. Mahasiswa dapat melakukan teknik dasar smash dengan baik dan benar

i. Mahasiswa dapat melakukan teknik dasar defence dengan baik dan benar

j. Mahasiswa dapat melakukan teknik dasar servis dengan baik dan benar

k. Mahasiswa dapat melakukan teknik dasar dropshoot, lob dan netting dengan baik dan benar

l. Mahasiswa dapat memahami taktik penyerangan bermain bulutangkis

m. Mahasiswa dapat memahami taktik pertahanan bermain bulutangkis

Diskripsi Singkat
MK

Mata kuliah Permainan Bulutangkis berbobot 2 SKS yang meliputi 1 SKS teori dan 1 SKS Praktik. Mata kuliah ini membahas dan menjelaskan

perkembangan bulutangkis, mendalami peraturan serta perwasitan, langkah kaki, teknik pukulan (overhead stroke, side stroke, under stroke),

penyelenggaraan pertandingan bulutangkis. Penilaian akhir keberhasilan belajar mahasiswa pada mata kuliah ini menggunakan pendekatan acuan patokan

(PAP) dengan unsur penilaian meliputi unsur-unsur kehadiran, tugas-tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

1. Skema Pembelajaran 1 SKS Teori Mata Kuliah Permainan Bulutangkis
a. Sejarah Permainan Bulutangkis
b. Peraturan Permainan Bulutangkis
c. Prinsip-Prinsip Permainan Bulutangkis
d. Teknik Permainan Bulutangkis
e. Taktik Permainan Bulutangkis
f. Kriteria Penilaian Permainan Bulutangkis

2. Skema Pembelajaran 1 SKS Praktek Mata Kuliah Permainan Bulutangkis
a. Pretest teknik dasar permainan bulutangkis



b. Teknik Dasar forehand dan backhand
c. Teknik Dasar smash, lob, netting
d. Teknik dasar servis
e. Taktik Penyerangan
f. Taktik bertahan

Pustaka Utama :
[W1] Icuk Sugiarto dkk. (2002). Total Badminton. CV. Setyaki Eka Anugerah. Solo
[W2] Tim PBSI (2007). Peraturan permainan bulutangkis dan rekomendasi kepada pejabat lapangan. Pengurus Besar Persatuan Bulutangkis Seluruh
Indonesia.
Pendukung :
-

Media
Pembelajaran

Preangkat lunak : Perangkat keras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/Online Media

Teks
Handout
Soal-Tugas
Gambar dan Poster

Team Teaching (1) Nanda Alfian Mahardhika., M.Pd
(2) Julianur., M.Pd

Penilaian Skor Akhir = 20% Kehadiran + 25% Tugas + 20% UTS + 35% UAS
Mata kuliah
syarat

-

I. Skema Pembelajaran 1 SKS Teori Mata Kuliah Permainan Bulutangkis

Mg Ke-
(1)

Sub-CP-MK
(2)

Indikator
(3)

Kriteria & Bentuk
Penilaian

(4)

Metode
Pembelajara

n
[ Estimasi
Waktu]
(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian
(%)
(7)

1 Mengetahui Sejarah dan
Peraturan Permainan
Bulutangkis

Mampu menceritakan sejarah
dan peraturan permainan
Bulutangkis

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran
active
learning
dengan
strategi
information

1. Penyampaian silabus, tanda tangan

kontrak perkuliahan.

2. Sejarah dan peraturan permainan

bulutangkis.

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%



Tugas Kelompok dan
Mandiri:
Membuat analisis peraturan
permainan bulutangkis

search,
ekspositori,
dan
kooperatif.
Metode
ceramah,
diskusi, dan
tanya jawab.
(1 x 50 = 50
menit)

[W1], [W2]

2, 3 & 4 Mengetahui teknik
dasar,pegangan raket
dan kuda-kuda

1. Mahasiswa memahami
seluruh rangkaian
teknikdasarpermainan
bulutangkis.

2. Mahasiswa memahami
jenis pegangan raket
dalam permainan
bulutangkis

3. Mahasiswa memahami dan
bisa melakukan kuda-kuda
yang baik dan benar

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomor

Tugas Kelompok dan
Mandiri:
Membuat analisis
teknik-teknik permainan
bulutangkis

Pembelajaran
active
learning
dengan
strategi
ekspositori,
inkuiri, dan
kooperatif.
Metode
ceramah,
diskusi, dan
tanya jawab.

(1 x 50 = 50
menit)

Teori teknik dasar permainan bulutangkis:
pukulan,pegangan raket, dan kuda-kuda.

[W1], [W2]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Tugas = 1,2%

5, 6 & 7 1. Mengetahui teknik
servis dalam
permainan
bulutangkis

2. Mengetahui jenis
pukulan dropshoot
dan Lob

1. Mahasiswa memahami
seluruh jenis servisdalam
permainan bulutangkis
2. Mahasiswa memahami
teknik pukulan Lob dan
Dropshoot

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Tugas Kelompok dan
Mandiri:
Membuat analisis
teknik-teknik servis dalam
permainan bulutangkis

Pembelajaran
active
learning
dengan
strategi
information
search,
ekspositori,
dan
kooperatif.
Metode
ceramah,

Teori Teknik:
1. servis panjang
2. Servis pendek
3. Servis (flight) kedut
4. Lob
5. dropshoot

[W1], [W2]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Tugas = 1,2%



diskusi, dan
tanya jawab.
(1 x 50 = 50
menit)

8 EVALUASI TENGAH SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UTS
Bobot = 20%

9 Mengetahui teknik
melakukan smash

Mahasiswa mampu
menganalisis dan menjelaskan
teknik pukulan smash

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran
active
learning
dengan
strategi
information
search, dan
kooperatif.
Metode
ceramah,
diskusi, dan
tanya jawab.

(1 x 50 = 50
menit)

Teori teknik smash

[W1], [W2]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
1,43%

2. Tugas = 1,2%

10 Mengetahui teknik
menyerang dan bertahan

Siswa mampu menganalisa
cara melakukan serangandan
teknik bertahan dalam
permainan bulutangkis

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran
active
learning
dengan
strategi
information
search, dan
kooperatif.
Metode
ceramah,
diskusi, dan
tanya jawab.

(1 x 50 = 50
menit)

Teori teknik:
1. Teknik menyerang
2. Teknik bertahan

[W1], [W2]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 2,86%



11 Mampu membuat
pertandingan atau
menyelenggarakan
pertandingan
bulutangkis

Mahasiswa mampu
menyelenggarakan
pertandingan bulutangkis

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Metode
ceramah,
diskusi, dan
tanya jawab.

(1 x 50 = 50
menit)

Pembekalan persiapan penyelenggaraan
pertandingan tunggal dan ganda

[W1], [W2]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
1,43%

2. Tugas = 1,2%

12 & 13 Mengetahui teknik
pukulan Lob,netting dan
smash

Memahami jenis pukulan Lob,
netting dan smash

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran
active
learning
dengan
strategi
information
search, dan
gallery of
learning.
Metode
ceramah,
diskusi, dan
tanya jawab.

(1 x 50 = 50
menit)

Kombinasi lob, net dan smash

[W1], [W2]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 2,86%

14 Memehami taktik dan
strategi dalam bermain
bulutangkis

Mengetahui teknikdan strategi
bermain bulutangkis

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran
active
learning
dengan
strategi
information
search.
Metode
ceramah,
diskusi, dan
tanya jawab.
(1 x 50 = 50
menit)

Teori taktik dan strategi permainan tunggal
dan ganda

[W1], [W2]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 1,43%

15 Membuat rubrik
penilaian seluruh teknik

Memahami dan memberikan
analisis seluruh teknik

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.

Pembelajaran
active

Evaluasi Permainan bulutangkis Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah



bermain bulutangkis bermain bulutangkis Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

learning
dengan
strategi
ekspositori,
dan
kooperatif.
Metode
ceramah,
diskusi, dan
tanya jawab.
(1 x 50 = 50
menit)

[W1], [W2] = 2,86%

16 EVALUASI AKHIR SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UAS
Bobot = 35%

II. Skema Pembelajaran 1 SKS Praktik Matakuliah Permainan Bulutangkis

Mg Ke-
(1)

Sub-CP-MK
(2)

Indikator
(3)

Kriteria & Bentuk
Penilaian

(4)

Metode
Pembelajara

n
[ Estimasi
Waktu]
(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian
(%)
(7)

1 Mengetahui tingkat
pemahamana mahasiswa
terhadap teknik bermain
bulutangkis

Mampu melakukan seluruh
teknik bermain bulutangkis

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Metode
ceramah,
diskusi, dan
Praktek
(1 x 50 = 50
menit)

Pretest 1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Keterampilan =
3,2%

2, 3 & 4 Mengetahui teknik
dasar,pegangan raket
dan kuda-kuda

1. Mahasiswa bisa melakukan
seluruh rangkaian
teknikdasarpermainan
bulutangkis.

2. Mahasiswa bisa melakukan
jenis pegangan raket dalam
permainan bulutangkis

3. Mahasiswa bisa melakukan
dan bisa melakukan
kuda-kuda yang baik dan
benar

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomorik

Metode
ceramah,
diskusi, dan
Praktek
(1 x 50 = 50
menit)

Teknik dasar permainan bulutangkis:
pukulan, pegangan raket, dan kuda-kuda.

[W1], [W2]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Keterampilan =
3,2%



5, 6 & 7 1. Mengetahui teknik
servis dalam
permainan
bulutangkis.

2. Mengetahui jenis
pukulan dropshoot
dan Lob

1. Mahasiswa melakukan
seluruh jenis servisdalam
permainan bulutangkis
2. Mahasiswa melakukan
teknik pukulan Lob dan
Dropshoot

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotorik

Metode
ceramah,
diskusi, dan
Praktek
(1 x 50 = 50
menit)

1. servis panjang
2. Servis pendek
3. Servis (flight) kedut
4. Lob
5. dropshoot

[W1], [W2]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Keterampilan =
3,2%

8 EVALUASI TENGAH SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UTS
(Bobot = 20%)

9 Mengetahui teknik
melakukan smash

Mahasiswa mampu
menganalisis dan menjelaskan
teknik pukulan smash

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Metode
ceramah,
diskusi, dan
Praktek
(1 x 50 = 50
menit)

Teknik smash

[W1], [W2]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Keterampilan =
3,2%

10 Mengetahui teknik
menyerang dan bertahan

Siswa mampu menganalisa
cara melakukan serangandan
teknik bertahan dalam
permainan bulutangkis

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Metode
ceramah,
diskusi, dan
Praktek
(1 x 50 = 50
menit)

1. Teknik menyerang
2. Teknik bertahan

[W1], [W2]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
1,43%

2. Keterampilan =
3,2%

11 Mampu membuat
pertandingan atau
menyelenggarakan
pertandingan
bulutangkis

Mahasiswa mampu
menyelenggarakan
pertandingan bulutangkis

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Metode
ceramah,
diskusi, dan
tanya jawab.

(1 x 50 = 50
menit)

Penyelenggaraan pertandingan tunggal dan
ganda

[W1], [W2]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Keterampilan =
3,2%

12 & 13 Mengetahui teknik
pukulan Lob,netting dan
smash

Memahami jenis pukulan Lob,
netting dan smash

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Metode
ceramah,
diskusi, dan
Praktek
(1 x 50 = 50
menit)

Kombinasi lob, net dan smash

[W1], [W2]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Keterampilan
= 3,2%



14 Memahami taktik dan
strategi dalam bermain
bulutangkis

Mengetahui teknikdan strategi
bermain bulutangkis

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Metode
ceramah,
diskusi, dan
Praktek
(1 x 50 = 50
menit)

Taktik dan strategi permainan tunggal dan
ganda

[W1], [W2]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Keterampilan
=3,2%

15 Membuat rubrik
penilaian seluruh teknik
bermain bulutangkis

Memahami dan memberikan
analisis seluruh teknik
bermain bulutangkis

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran
active
learning
dengan
strategi
ekspositori,
dan
kooperatif.
Metode
ceramah,
diskusi, dan
tanya jawab.
(1 x 50 = 50
menit)

Evaluasi Permainan bulutangkis

[W1], [W2]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 2,86%

16 EVALUASI AKHIR SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UAS
(Bobot = 35%)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN / PRODI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl

Penyusunan
Fisiologi Olahraga POR2102 Pendukung 2 3
OTORISASI Pengembang RPS Koordinator RMK Ka PRODI

(Andri Tria Raharja, M.Pd) (Andri Tria Raharja, M.Pd) (Januar Abdilah Santoso, M.Or)

Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Matematika yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

[ST-11] Menunjukkan perilaku yang mengamalkan nilai nilai islami dalam kehidupan sosial dan perduli terhadap lingkungan
b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)

[KU-2] Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)

[KK-18] Terampil dalam mengajar pendidikan jasmani dan olahraga sesuai dasar keilmuan mendidik (scientific basis of the art of
teaching) dan etika profesi kependidikan dengan dilandasi ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga,
kesehatan dan rekreasi.

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
[PP-20] Menguasai struktur keilmuan dan filosofi teori dalam seperangkat disiplin ilmu pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga

CP-MK
Mahasiswa mampu mempraktikkan kegiatan fisik dan mampu menjelaskan adaptasi fisik yang terjadi karena aktifitas olahraga



SUB CP-MK
a. Mampu menjelaskan pengertian fisiologi olahraga, struktur biologic, sistematika anatomik dan fisiologik manusia
b. Mampu menghubungkan konsep sehat, kesehatan, Olahraga, olahraga kesehatan dan kebugaran jasmani
c. Mampu menarik kesimpulan pembentukan energi dalam otot, Olahdaya aerobik dan anaerobik, oksidan dan anti oksidan dalam tubuh
d. Mampu memahami respon fisiologi tubuh manusia terhadap latihan fisik dan kondisi tertentu
e. Mampu menjelaskan komponen kondisi fisik dasar manusia, faktor yang mempengaruhi, identifikasi jenis-jenis latihan yang sesuai

untuk meningkatkan setiap komponen kondisi fisik dan latihan pendahuluan serta latihan penutup
f. Mampu menerapkan latihan lari jarak dekat, menengah dan jauh untuk membuktikan sistem energi anaerobik dan aerobik pada

manusia
g. Mampu mengevaluasi hasil latihan hubunganya dengan kinerja alat-alat tubuh/sistem organ manusia

Diskripsi Singkat
MK

Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dengan rencana pertemuan sebanyak 16 kali dengan 14 kali tatap muka, 1 UTS dan 1 UAS. Fisiologi Olahraga
membahasa tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada alat-alat tubuh, baik perubahan yang bersifat sementara maupun perubahan yang
menetap akibat melakukan kegiatan fisik/olahraga. Pokok bahasan mata kuliah ini meliputi: hakikat fisiologi olahraga, energi pada mausia,
respon tubuh manusia terhadap aktivitas fisik, kondisi fisik manusia dan jenis-jenis latihan fisik. Setelah mendapatkan mata kuliah ini
diharapkan mahasiswa mampu mempraktikkan kegiatan fisik dan mampu menjelaskan adaptasi fisik yang terjadi karena aktifitas olahraga.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

1. Pengertian fisiologi olahraga, struktur biologic, sistematika anatomik dan fisiologik manusia
2. Konsep sehat, kesehatan, Olahraga, olahraga kesehatan dan kebugaran jasmani
3. Pembentukan energi dalam otot, Olahdaya aerobik dan anaerobik, oksidan dan anti oksidan dalam tubuh
4. Respon fisiologi tubuh manusia terhadap latihan fisik dan kondisi tertentu
5. Komponen kondisi fisik dasar manusia, faktor yang mempengaruhi, identifikasi jenis-jenis latihan yang sesuai untuk meningkatkan setiap

komponen kondisi fisik dan latihan pendahuluan serta latihan penutup
6. Latihan lari jarak dekat, menengah dan jauh untuk membuktikan sistem energi anaerobik dan aerobik pada manusia
7. Latihan hubunganya dengan kinerja alat-alat tubuh/sistem organ manusia

Pustaka Utama :
Buku:
[B1]: Koes irianto.2017.Anatomi dan fisiologi (edisi revisi). Bandung: Alfabeta



[B2]: Santosa Giriwijoyo. 2017. Fisiologi Kerja Dan Olahraga. Jakarta: Raja Grafindo Persada
[B3]: Ricky Wirasasmita. 2013. Ilmu Urai Olahraga I. Bandung: Alfabeta
[B4]: Santosa Giriwijoyo. 2013. Ilmu Faal Olahraga(Fisiologi olahraga). Bandung: PT remaja Rosdakarya

Web:
[W1]: http://petunjukibu.blogspot.com/2014/03/cara-menggunakan-alat-tes-darah-eassy.html?m=1
[W2]: http://menurutwho.blogspot.com/2016/08/gula-darah-kolestrol-dan-asam-urat.html?m=1
[W3]: http://ukurandansatuan.com/berapa-angka-hemoglobin-hb-normal-dalam-darah-untuk-pria-dan-wanita.html/

Pendukung :
-

Media Pembelajaran Preangkat lunak : Perangkat keras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/OnlineMedia

Teks
Handout
Soal-Tugas

Team Teaching Januar Abdilah Santoso., S.Pd., M.Or.
Penilaian Skor akhir = 20% kehadiran + 25% Tugas terstruktur + 20% UTS + 35% UAS
Matakuliah syarat -

1. Skema Pembelajaran 1 SKS Teori Mata Kuliah Fisiologi Olahraga
Mg Ke-

(1)

Sub-CP-MK

(2)

Indikator

(3)

Kriteria & Bentuk
Penilaian

(4)

Metode
Pembelajaran
[ Estimasi
Waktu]
(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian (%)
(7)

1 Menjelaskan pengertian
fisiologi olahraga,
struktur biologic,
sistematika anatomik
dan fisiologik manusia

1. Menjelaskan pengertian
fisiologi olahraga

2. Menyebutkan struktur biologic
manusia

3. Mengidentifikasi sistem
anatomic manusia

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif

Pembelajaran
active learning
dengan strategi
information
search,
ekspositori, dan

1. Kontrak perkuliahan
2. Penyampaian VMTS

Prodi
3. Pengertian fisiologi

olahraga menurut para
ahli

Kehadiran = 20%:14=
0.14%



4. Mengidentifikasi struktur
fisiologi manusiaberdasarkan
pembagian ergosistema

2. Afektif kooperatif.
Metode
ceramah,
diskusi dan
Tanya jawab
100 menit

4. Struktur biologi
manusia

5. Sistem anatomic
manusia

6. Sistem fisiologi
berdasarkan
pembagian
ergosistema

Buku: B1, B2, B3
2 Menghubungkan

konsep sehat,
kesehatan, Olahraga,
olahraga kesehatan dan
kebugaran jasmani

1. Menjelaskan konsep sehat

menurut WHO

2. Menjelaskan konsep sehat

menurut ilmu faal

3. Menarik kesimpulan cara

pemeliharaan kesehatan

4. Menjelaskan hakikat olahraga

5. Menjelaskan tujuan utama

kegiatan olahraga

6. Menjelaskan hakikat olahraga

kesehatan dan kebugaran

jasmani

7. Membuat bagan dan

menjelaskan hubungan antara

sehat, olahraga dan kebugaran

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Tugas Individu:
Membuat bagan
hubungan antara
sehat, oahraga dan
kebugaran jasmani

Pembelajaran
active learning
dengan strategi
information
search,
ekspositori, dan
kooperatif.
Metode
ceramah,
diskusi dan
Tanya jawab
100 menit

1. Konsep sehat WHO
dan ilmu faal

2. Pemeliharaan
kesehatan

3. Hakikat olahraga dan
kesehatan olahraga

4. Kebugaran jasmani
5. Hubungan antara

sehat, olahraga dan
kebugaran jasmani

Buku: B2

Kehadiran = 0.14%



jasmani

3-4 Menarik kesimpulan
pembentukan energi
dalam otot, Olahdaya
aerobik dan anaerobik,
oksidan dan anti
oksidan dalam tubuh

1.Menjelaskan sistem energy di

lingkungan sekitar

2.Menjelaskan jenis-jenis sistem

energy pada manusia

3.Menjelaskan istilah olahdaya

4.Menjelaskan sistem energy

aerobic

5.Menjelaskan sistem enrgi

anaerobic

6.Menjelaskan pengertian

oksidan dan anti oksidan

7.Menyebutkan macam-macam

bahan oksidan dan anti oksidan

8.Menjelaskan pengaruh oksidan

dan anti oksidan bagi kinerja

tubuh manusia

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Mempresentasikan
bahan oksidan dan
anti oksidan serta
pengaruhnya bagi
kinerja tubuh
manusia

Pembelajaran
active learning
dengan strategi
information
search,
ekspositori, dan
kooperatif.
Metode
ceramah,
diskusi,
presentasi dan
Tanya jawab
100 menit

1. Pengertian sistem
energy secara umum

2. Sistem energy pada
manusia

3. Oksidan dan anti
oksidan

Buku: B2

Kehadiran = 0.28%

5-6 Mampu menjelaskan
komponen kondisi fisik
dasar manusia, faktor
yang mempengaruhi,
identifikasi jenis-jenis
latihan yang sesuai

1.Menjelaskan komponen dasar

kondisi fisik manusia

2.Menjelaskan manfaat kondisi

fisik bagi manusia

3.Menjelaskan faktor yang

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran
active learning
dengan strategi
information
search,
ekspositori, dan
kooperatif.

Komponen Kondisi fisik
manusia, faktor-faktor
yang mempengaruhi
kondisi fisik, latihan
untuk meningkatkan
kualitas kondisi fisik,
latihan pendahuluan dan

Kehadiran = 0.285%



untuk meningkatkan
setiap komponen
kondisi fisik dan latihan
pendahuluan serta
latihan penutup

mempengaruhi kondisi fisik

manusia

4.Mengidentifikasi bentuk –

bentuk latihan untuk

meningkatkan kondisi fisik

5.Menjelaskan tahapan latihan

pendahuluan

6.Menjelaskan manfaat latihan

pendahuluan

7.Menjelaskan fungsi latihan

penutupan

8.Menjelaskan fungsi latihan

penutupan

Tugas Terstruktur
1:
Membuat program
latihan fisik untuk
meningkatkan
kekuatan,
kecepatan,
kelentukan,
kelincahan dan
dayatahan umum

Metode
ceramah,
diskusi,
presentasi dan
Tanya jawab

2 x 100 menit

latihan penutupan

Buku: B4

7 Memahami respon
fisiologi tubuh manusia
terhadap latihan fisik
dan kondisi tertentu

1. Memahami aklimatisasi

tubuh manusia

2. Memahami pembuangan

panas tubuh

3. Memahami pemeliharaan

homeostatis tubuh

4. Memahami sistema

kardiovaskuler selama

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran
active learning
dengan strategi
information
search,
ekspositori, dan
kooperatif.
Metode
ceramah,
diskusi,
presentasi dan
Tanya jawab

Aklimatisasi tubuh,
sistem pembuangan
panas tubuh,
pemeliharaan
homeostatis, sistema
kardiovaskular sleama
olahraga, sistem
respirasi dan kelelahan
otor

Buku: B4

Kehadiran: 0.28%

Tagihan: jawaban tugas
terstruktur 1, bobot =
12.5%



olahraga

5. Memahami sistem respirasi

selama olahraga

6. Memahami kejadian

kelelahan otot

100 menit

8 EVALUASI TENGAH SEMETER Tagihan: Jawaban UTS
(Bobot = 25%)

9 Mengevaluasi hasil
latihan hubunganya
dengan kinerja alat-alat
tubuh/sistem organ
manusia dan sistem
homeostatis tubuh

1. Memahami teori pengukuran

Denyut Nadi basal, latihan dan

DN Max

2. Mampu menjelaskan

faktor-faktor yang

mempengaruhi Denyut nadi

3. Mampu menjelaskan fungsi

pengukuran tekanan darah

4. Memahami pengertian sistolik

dan diastolic

5. Mampu menjelaskan

faktor-faktor yang

mempengaruhi tekanan darah

manusia

6. Memahami pengertian

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Tugas Terstruktur
2: Membuat rekap
hasil pengukuran
pertemuan 14-15

Pembelajaran
active learning
dengan strategi
information
search,
ekspositori, dan
kooperatif.
Metode
ceramah,
diskusi,
presentasi dan
Tanya jawab

2 x 100 menit

Denyut nadi manusia,
tekanan darah, VO2max,
kadar gula darah, asam
urat, kolestrol dan
hemoglobin

Buku: 2

Kehadiran = 0285.%

Tagihan: jawaban tugas
terstruktur 1, bobot =
12.5%



VO2Max

7. Mampu menjelaskan fungsi

kadar gula darah manusia

8. Mampu menjelaskan

faktor-faktor yang

mempengaruhi kadar gula

darah manusia

9. Memahami secara sistematis

cara melakukan pengukuran

kadar gula darah sesuai SOP

10.Memahami kapasitas vital

paru-paru manusia

11.Dapat menjelaskan aktivitas

yang dapat digunakan untuk

meningkatkan kapasistas vital

paru-paru

12.Memahami fungsi hemoglobin

pada manusia

13.Mengerti cara mengukur kadar

hemoglobin dalam darah secara

sistematis

10-15 Mampu mengevaluasi
hasil latihan

1. Pengukuran Kapasitas Praktik:
Keaktifan dalam

Pembelajaran
Active learning

Pengukuran Kapasitas
Vo2Max, Pengukuran

Kehadiran:
6 x 0,14% = 0,84%



hubunganya dengan
kinerja alat-alat
tubuh/sistem organ
manusia

Vo2Max (2 kali)

2. Pengukuran Tekanan Darah (1

Kali)

3. Konsumsi Gula Darah Saat

latihan (2 kali)

4. Kadar Kolestrol Darah (1 kali)

mengikuti
kegiatan

dengan
melakukan
praktik
dilapangan

(6 x 170
menit)

Tekanan Darah, Konsumsi
Gula darah, kadar
kolestrol

Buku: B3, B4

16 EVALUASI AKHIR SEMETER Tagihan: Jawaban UAS
(Bobot = 35%)
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

1. Nama Mata Kuliah : Islam dan Ipteks
2. Kode/SKS : UNI2101/2 SKS
3. Prasyarat : Sertifikat Membaca Al-Qur’an
4. Status Mata Kuliah : Wajib
5. Bentuk Pembelajaran : Kuliah
6. Dosen Pengampu : Tim MKDU

7. Deskripsi Singkat Mata Kuliah:
Secara garis besar dengan mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mempunyai
kemampuan tentang Islam dan Ipteks. Mata kuliah ini membicarakan tentang Akal dan Wahyu,
ilmu pengetahuan, epistemologi Ilmu, etos dank ode etik keilmuan, prinsip Islam tentang sains
dan teknologi serta sejarah perkembangannya, al-Qur’an dan sains modern, revolusi sains dan
teknologi, biografi ilmuwan muslim, dan umat Islam dan pengembangan Iptek. Strategi
penyajian mata kuliah meliputi; presentasi, diskusi, tugas-tugas. Penilian akhir keberhasilan
belajar mahasiswa pada mata kuliah ini menggunakan acuan patokan (PAP) dengan unsur
penilaian meliputi unsur-unsur kehadiran, tugas-tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir
semester.
8. Capaian Pembelajaran
Capaian pembelajaran terkait mata kuliah ini adalah:

a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)
1) (ST-1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkah sikap

religious.
2) [ST-2] Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan

agama, moral, dan etika.
3) (ST-8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
4) (ST-11) Ihsan dan fastabiqul Khairot

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Ketrampilan Umum)
1) (KU-1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistimatis, dan inovatif dalam

konteks pengembangan atau implementasi Islam dan Ipteks dengan memperhatikan
kondisi sosial kemasyarakatan.

2) (KU-5) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.

3) Mampu menunjukan kepribadian dan prilaku yang islami.
c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Ketrampilan Khusus)

1) (KK-1) Mampu melakukan eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan
pembuktian ilmiah-Ilahiah dalam merumuskan dan menyelesaikan masalah melalui
pendekatan Sains dan Teknologi.

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaan Pengetahuan)
1) (PP-5) Menguasai konsep teoritis tentang Islam dan Ipteks, meliputi: Akal dan
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Wahyu, ilmu pengetahuan, epistemologi Ilmu, etos dank ode etik keilmuan, prinsip
Islam tentang sains dan teknologi serta sejarah perkembangannya, al-Qur’an dan
sains modern, revolusi sains dan teknologi, biografi ilmuwan muslim, dan umat Islam
dan pengembangan Iptek.

2) (PP-6) Menguasai metodologi dan konsep-konsep Islam dan Ipteks.
9. Capaian Pembelajaran Perkuliahan

1) Memiliki pemahaman yang benar tentang akal dan wahyu.
2) Memahami kedudukan dan fungsi akal dan wahyu.
3) Menjelaskan ilmu pengetahuan dan pentingnya penguasaan Ilmu.
4) Memahami epistemologi ilmu dalam Islam.
5) Menyebutkan etos dan kode etik keilmuan.
6) Menjelaskan prinsip Islam dalam sains dan teknologi.
7) Menerangkan sejarah perkembangan sains dan teknologi.
8) Menjelaskan hubungan al-Qur’an dan sains modern.
9) Menjelaskan revolusi sains dan teknologi.
10) Menerangkan Biografi ilmuwan Muslim, dan
11) Menjelaskan hubungan umat Islam dan perkembangan iptek

10. Materi Pembelajaran
1) Akal dan Wahyu.
2) Kedudukan dan fungsi Akal dan Wahyu dalam memahami Islam.
3) Akal dan Wahyu dalam perspektif tujuan penciptaan manusia.
4) Ilmu pengetahuan.
5) Pentingnya penguasaan ilmu.
6) Epistemology Islam dalam islam.
7) Etos dan kode etik keilmuan.
8) Prinsip Islam dalam sains dan teknologi.
9) Sejarah perkembangan sains dan teknologi modern dan kontribusi Muslim.
10) Mukjizat kebenaran al-Qur’an.
11) Al-Qur’an dan sains modern.
12) Revolusi sains dan teknologi.
13) Biografi ilmuwan Muslim dan penemuan-penemuan penting bidang sains dan

teknologi.
14) Umat Islam dan perkembangan iptek.

11. Metode Pembelajaran
Pembelajaran Islam dan Ipteks berbentuk kuliah dan/atau tutorial. Oleh karena itu, strategi
pembelajaran kooperatif (cooperative learning) atau pembelajaran berbasis masalah
(problem based learning) digunakan untuk meningkatkan keaktifan mahasiswa selama
proses perkuliahan. Metode pembelajaran adalah diskusi kelompok, presentasi, penugasan
secara struktur.

12. Bentuk Penugasan yang direncanakan
Penugasan yang direncanakan meliputi saat perkuliahan berlangsung serta tugas individual
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di luar perkuliahan. Tugas saat perkuliahan dapat dikerjakan secara berkelompok terkait
topik yang sedang dipelajari. Di samping untuk menguatkan konsep yang dimiliki siswa,
kegiatan ini juga dipakai untuk mengetahui keaktifan siswa selama perkuliahan.
Penugasan individu yang dikerjakan di luar perkuliahan dapat berupa paper atau
menyelesaikan soal. Tugas individual direncanakan sebanyak empat kali, yaitu dua kali
sebelum ujian tengah semester, sedangkan dua kali tugas dilaksanakan sebelum UAS.
Bobot skoring pada setiap tugas akan disertakan bersama tugas-tugas tersebut. Setiap
tugas mempunyai kontribusi 7.5% pada penilaian keberhasilan belajar mahasiswa.

13. Penilaianyang direncanakan
Penilaian untuk mengetahui keberhasilan belajar mahasiswa pada perkuliahan Islam dan
Ipteks memperhatikan aspek pengetahuan (cognitive), sikap (affective), dan ketrampilan
(skills). Oleh karena itu, elemen penilaian meliputi unsur-unsur kehadiran dan keaktifan
mahasiswa dalam tatap muka perkuliahan, kesungguhan dan kemampuan menyelesaikan
tugas-tugas, serta kemampuan mengerjakan ujian tengah semester dan ujian akhir
semester. Ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) berupa ujian
tertulis dengan bentuk soal essay dengan lama waktu mengerjakan soal minimal 90 menit.
Bobot skoring ujian akan disertakan bersamaan dengan soal ujian. Skor akhir yang
diperoleh mahasiswa pada perkuliahan mengikuti formula:

Skor Akhir =
100

35253010 UASUTStugasTugasKehadiran **** 

Pendekatan penilaian yang digunakan berupa pendekatan acuan patokan (PAP). Grade
nilai akhir mata kuliah dikategorikan sebagai berikut:

No Skor Akhir Grade
1 Skor ≥ 77 A
2 70 ≤ Skor ≤ 76 AB
3 63 ≤ Skor ≤ 69 B
4 56 ≤ Skor ≤ 62 BC
5 50 ≤ Skor ≤ 55 C
6 35 ≤ Skor ≤ 49 D
7 Skor < 35 E

14. Referensi/Sumber Ajar dan Sumber Informasi
1) [B1] Sudarno Shabran, dkk. Islam dan Ipteks. Surakarta: LPIK UMS
2) [B2] Agus Ulinuha. Islam dan Ipteks. Surakarta: LPIK UMS
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15. Rencana Kegiatan Pembelajaran Mingguan MK. Islam dan Ipteks

Min
ggu
ke-

Capaian
Pembela
jaran
Prodi

Capaian
Pembelajaran
Perkuliahan

Indikator Materi
Ajar Waktu

Media dan alat
belajar***)

Metode
Pembelajaran
(pendekatan,
strategi,
teknik)

Aktivitas

Evaluasi
Sumb
er
AjarTe

ks
H
an
do
ut
/P
Pt

An
im
as
i/
Si
m
ul
as
i

Au
di
o/
vi
de
o

So
al
-t
ug
as

W
eb
/o
nl
in
em

ed
ia

Dosen Mahasiswa

1 Memiliki
motivasi dan
gambaran yang
jelas mengenai
materi Islam
dan Ipteks

.

Mengetahui
pentingnya
materi Islam
dan Ipteks

Kontrak
perkuliahan:
menjelaskan
RPS.

Pentingnya
mata kuliah
Islam dan
Ipteks

100 √ √ - √ √ √ Pembelajar
an
kooperatif,
Diskusi
kelompok,
Latihan.

Presentasi,
memotivasi
awal kuliah,
memberikan
pertanyaan/
soal latihan,

Membentuk
tugas
secara
kelompok

Mengunduh
materi
pembelajar
an untuk
pertemuan
berikutnya.

Latihan
membuat
makalah.

Buku:
[B1],
[B2]

2 Memiliki
pemahaman
yang benar
tentang akal
dan wahyu

Memahami
pengertian
akal dan
wahyu

Memahami
istilah akan
dan wahyu
dalam al-
Qur’an

Pengertian
akal dan
wahyu

Istilah akan
dan wahyu
dalam al-
Qur’an

100 √ √ √ - √ √ Pembelajar
an
kooperatif,
Diskusi
kelompok,
Latihan.

Presentasi,
memberikan
pertanyaan,
mengawasi
dan
membimbing
jalannya
diskusi.

Memberikan
tugas

Baca bahan
ajar
sebelum
kuliah.

Berdiskusi,
mempresen
tasikan
hasil
diskusi
kelompok.

Latihan
membuat
makalah

Buku:
[B1]

http://budimurtiyasa.wordpress.com/
http://www.sosmath.com/matrix/matrix.html
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kelompok
untuk
menyiapkan
presentasi
materi
pertemuan
berikutnya.

Mengunduh
materi
pembelajar
an untuk
pertemuan
berikutnya.

3,4 Memahami
kedudukan dan
fungsi akal dan
wahyu

Menjelaskan
Kedudukan
dan fungsi
Akal dan
Wahyu dalam
memahami
Islam.

Menjelaskan
Akal dan
Wahyu dalam
perspektif
tujuan
penciptaan
manusia

Kedudukan
dan fungsi
Akal dan
Wahyu dalam
memahami
Islam

Akal dan
Wahyu dalam
perspektif
tujuan
penciptaan
manusia

200 √ √ - - √ √ Pembelajar
an
kooperatif,
Diskusi
kelompok,
Latihan.

Memandu
jalannya
presentasi
mahasiswa,
serta
memberikan
klarifikasi
materi
presentasi.
Bersama
mahasiswa
menyimpul
kan hasil
diskusi.

Baca bahan
ajar
sebelum
kuliah dan
menyiapka
n
presentasi.

Presentasi
kelompok
dan
menerima
tanggapan
dari
kelompok
lain.

Mengunduh
materi
pembelajar
an untuk
pertemuan
berikutnya.

Latihan
membuat
makalah.

Buku:
[B1]

5 Menjelaskan
ilmu

Memahami
pengertian

Pengertian
ilmu

100 √ √ √ √ √ √ Pembelajar
an

Memandu
jalannya

Baca bahan
ajar

Latihan:
Membuat

Buku:
[B1]
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pengetahuan
dan pentingnya
penguasaan
Ilmu

ilmu
pengetahuan

Menyebutkan
perintah
mencari ilmu

Memahami
kedudukan
orang yang
berilmu

pengetahuan

Perintah
mencari ilmu

Kedudukan
orang yang
berilmu

kooperatif,
Presentasi
kelompok,
Diskusi
kelompok,
Latihan.

presentasi
mahasiswa,
serta
memberikan
klarifikasi
materi
presentasi.
Bersama
mahasiswa
menyimpul
kan hasil
diskusi.

sebelum
kuliah dan
menyiapka
n
presentasi.

Presentasi
kelompok
dan
menerima
tanggapan
dari
kelompok
lain.

Mengunduh
materi
pembelajar
an untuk
pertemuan
berikutnya.

makalah

6. Menjelaskan
ilmu
pengetahuan
dan pentingnya
penguasaan
Ilmu

Mengidentifik
asi isyarat al-
Qur;an
tentang
pentingnya
penguasaan
Iptek

Memahami
kewajiban
Muslim
menggali ilmu

fiil + fail +
Maf’ul
Muthlaq

fiil + fail + Hal

100 √ √ √ - √ √ Pembelajar
an
kooperatif,
Diskusi
kelompok,
Latihan.

Memandu
jalannya
presentasi
mahasiswa,
serta
memberikan
klarifikasi
pada materi
presentasi.
Bersama
mahasiswa
merangkum

Baca bahan
ajar
sebelum
kuliah dan
menyiapka
n
presentasi.

Presentasi
kelompok
dan
menerima

Latihan
membuat
makalah

Buku:
[B1]
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pengetahuan dan
menyimpul
kan hasil
diskusi.

tanggapan
dari
kelompok
lain.

Mengunduh
materi
pembelajar
an untuk
pertemuan
berikutnya.

7 Memahami
epistemologi
ilmu dalam
Islam.

Memahami
yang dapat
diketahui
manusia

Mengidentifik
asi cara
manusia
mengetahui
objek-objek
ilmu

Menjelaskan
sumber
pengetahuan
dan metode
kelimuan

Yang dapat
diketahui
manusia

Cara manusia
mengetahui
objek-objek
ilmu

Sumber
pengetahuan
dan metode
kelimuan

100 Pembelajar
an
kooperatif,
Diskusi
kelompok,
Latihan.

Memandu
jalannya
presentasi
mahasiswa,
serta
memberikan
klarifikasi
pada materi
presentasi.
Bersama
mahasiswa
merangkum
dan
menyimpul
kan hasil
diskusi.

Baca bahan
ajar
sebelum
kuliah dan
menyiapka
n
presentasi.

Presentasi
kelompok
dan
menerima
tanggapan
dari
kelompok
lain.

Mengunduh
materi
pembelajar
an untuk
pertemuan

Latihan
membuat
makalah

Buku:
[B1]
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berikutnya.
8 U J I A N T E N G A H S E M E S T E R
9 Menyebutkan

etos dan kode
etik keilmuan

Menjelaskan
etos keilmuan

Memahami
kode etik
keilmuan

Menjelaskan
wacana
integrasi
keilmuan

Etos keilmuan

Kode etik
keilmuan

Wacana
integrasi
keilmuan

100 √ √ √ - √ √ Pembelaja
ran
kooperatif,
Diskusi
kelompok,
Latihan.

Memandu
jalannya
presentasi
mahasiswa,
serta
memberikan
klarifikasi
pada materi
presentasi.
Bersama
mahasiswa
merangkum
dan
menyimpul
kan hasil
diskusi.

Baca bahan
ajar
sebelum
kuliah dan
menyiapkan
presentasi.

Presentasi
kelompok
dan
menerima
tanggapan
dari
kelompok
lain.

Mengunduh
materi
pembelajara
n untuk
pertemuan
berikutnya.

Latihan
membuat
makalah

Buku:
[B1]

10 Menjelaskan
prinsip Islam
dalam sains dan
teknologi

Memahami
batasan sains
dan teknologi

Mengidentifik
asi konsep
sunnatullah

Menjelaskan

Batasan sains
dan teknologi

Konsep
sunnatullah

Landasan
filosofis
dalam

100 √ √ √ - √ √ Pembelaja
ran
kooperatif,
Diskusi
kelompok,
Latihan.

Memandu
jalannya
presentasi
mahasiswa,
serta
memberikan
klarifikasi
pada materi
presentasi.

Baca bahan
ajar
sebelum
kuliah dan
menyiapkan
presentasi.

Presentasi
kelompok

Latihan
membuat
makalah

Buku:
[B2]
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landasan
filosofis
dalam
beriptek

beriptek Bersama
mahasiswa
merangkum
dan
menyimpul
kan hasil
diskusi.

dan
menerima
tanggapan
dari
kelompok
lain.

Mengunduh
materi
pembelajara
n untuk
pertemuan
berikutnya.

11 Menerangkan
sejarah
perkembangan
sains dan
teknologi

Menjelaskan
munculnya
zaman
renaissance

Memahami
filasafat
mekanika

Menjelaskan
revolusi
ilmiah

Zaman
renaissance

Filasafat
mekanika

Revolusi
ilmiah

100 √ √ √ √ √ √ Pembelaja
ran
kooperatif,
Diskusi
kelompok,
Latihan.

Memandu
jalannya
presentasi
mahasiswa,
serta
memberikan
klarifikasi
pada materi
presentasi.
Bersama
mahasiswa
merangkum
dan
menyimpul
kan hasil
diskusi.

Baca bahan
ajar
sebelum
kuliah dan
menyiapkan
presentasi.

Presentasi
kelompok
dan
menerima
tanggapan
dari
kelompok
lain.

Mengunduh
materi
pembelajara
n untuk

Latihan
membuat
makalah

Buku:
[B2]
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pertemuan
berikutnya.

12,
13

Menjelaskan
hubungan al-
Qur’an dan
sains modern

Memahami
mu’jizat
kebenaran al-
Qur’an

Memahami
penciptaan
dan konsepsi
tentang alam
semesta

Menjelasakan
hidrologi

Menjelaskan
fisika dan
kimia

Menjelaskan
ilmu dan
teknologi
bahan besi
dan tembaga
cor

Memahami
rahasi besi
dan
oceanologi

Mu’jizat
kebenaran al-
Qur’an

Penciptaan
dan konsepsi
tentang alam
semesta

Hidrologi

Fisika dan
kimia

Ilmu dan
teknologi
bahan besi
dan tembaga
cor

Rahasia besi
dan
oceanologi

200 √ √ √ √ √ √ Pembelaja
ran
kooperatif,
Diskusi
kelompok,
Latihan.

Memandu
jalannya
presentasi
mahasiswa,
serta
memberikan
klarifikasi
pada materi
presentasi.
Bersama
mahasiswa
merangkum
dan
menyimpul
kan hasil
diskusi.

Baca bahan
ajar
sebelum
kuliah dan
menyiapkan
presentasi.

Presentasi
kelompok
dan
menerima
tanggapan
dari
kelompok
lain.

Mengunduh
materi
pembelajara
n untuk
pertemuan
berikutnya.

Latihan
membuat
makalah

Buku:
[B2]
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14 Menjelaskan
revolusi sains
dan teknologi

Menjelaskan
revolusi sains
dan teknologi
mengapa
terjadi di
Eropa

Menjelaskan
revolusi sains
dan teknologi
mengapa
tidak terjadi
di dunia Islam

Revolusi sains
dan teknologi
mengapa
terjadi di
Eropa

Revolusi sains
dan teknologi
mengapa
tidak terjadi
di dunia Islam

100 √ √ √ √ √ √ Pembelaja
ran
kooperatif,
Diskusi
kelompok,
Latihan.

Memandu
jalannya
presentasi
mahasiswa,
serta
memberikan
klarifikasi
pada materi
presentasi.
Bersama
mahasiswa
merangkum
dan
menyimpul
kan hasil
diskusi.

Baca bahan
ajar
sebelum
kuliah dan
menyiapkan
presentasi.

Presentasi
kelompok
dan
menerima
tanggapan
dari
kelompok
lain.

Mengunduh
materi
pembelajara
n untuk
pertemuan
berikutnya.

Latihan
membuat
makalah

Buku:
[B2]

15 Menerangkan
Biografi
ilmuwan
Muslim

Menjelaskan
hubungan
umat Islam
dan
perkembanga

Menerangk
an Biografi
ilmuwan
Muslim

Menjelaska
n hubungan
umat Islam
dan
perkemban

Biografi
ilmuwan
Muslim

Hubungan
umat Islam
dan
perkemban
gan iptek
pada asepk

100 Pembelaja
ran
kooperatif,
Diskusi
kelompok,
Latihan.

Memandu
jalannya
presentasi
mahasiswa,
serta
memberikan
klarifikasi
pada materi
presentasi.
Bersama
mahasiswa

Baca bahan
ajar
sebelum
kuliah dan
menyiapkan
presentasi.

Presentasi
kelompok
dan
menerima

Latihan
membuat
makalah

Buku:
[B2]
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n iptek gan iptek
pada asepk
kekinian
dan faktor
eksternal

kekinian
dan faktor
eksternal

merangkum
dan
menyimpul
kan hasil
diskusi.

tanggapan
dari
kelompok
lain.

Mengunduh
materi
pembelajara
n untuk
pertemuan
berikutnya.

16 U J I A N A K H I R S E M E S T E R

16. Monitoring dan Umpan Balik
Proses monitoring perkuliahan dilakukan dengan melihat unjuk kerja (performance) mahasiswa dalam mengerjakan latihan di
kelas maupun pekerjaan rumah yang diberikan. Sedangkan evaluasi pembelajaran menggunakan borang Evaluasi Dosen oleh
Mahasiswa (EDoM) yang telah dibuat oleh Lembaga penjaminan Mutu (LPM) UMKT. Proses mendapatkan umpan balik untuk
perbaikan perkuliahan berdasarkan hasil analisis isian EDoM yang terekam pada borang Evaluasi Dosen tersebut. Analisis data
EDoM dilakukan oleh LPM UMKT.

Samarinda, 09 Oktober 2017

Disahkan oleh Mengetahui, Yang Membuat



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBEGA AIK &MATA KULIAH DASAR UMUM
MATA KULIAH DASAR UMUM

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
Pendidikan Kewarganegaraan UNI2103 MKDU 2 2
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

M. Jafron
Khoirul Amin
M. Najri Alsyahrin

Khirul Amin Januar Abdilah Santoso

Capaian
Pembelajara
n (CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1) [ST-1] Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan
Pancasila.

2) [ST-2] Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
3) [ST-3] Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1) [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.
2) [KU-2] Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
3) [KU-3] Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan 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.

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1. [KK-1] Mampu melakukan kegiatan yang mencerminkan sikap sebagai warganegara yang cinta tanah air



2. [KK-2] Mampu menerapkan nilai nilai demokrasi dalam segala aktifitas yang berhubungan dengan sikap kenegaraan
3. [KK-3] Mampu menegakkan ketentuan hukum Negara dalam upaya menjamin hak azasi manusia
4. [KK-4] Mampu menanamkan semangat bela Negara terhadap segala ancaman, hambatan dan gangguan yang akan merongrong

keutuhan bangsa Indonesia

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1. (KP 1) Menguasai konsep dan maksud Identitas nasional
2. (KP 2)Menguasai konsep pemahaman konsep wawasan Nusantara dalam kaitannya dengan Geopolitik dan geo strategi Geopolitik dan

geo strategi
3. (KP 2) menguasai dan memahami Hak Azasi manusia, sesuai yang diatur dalam UUD 1945
4. (KP 3) menguasai konsep otonomi daerah yang merupakan upaya untuk mewujudkan program Rformasi
5. (KP 4) menguasai konsep demokrasi di Indonesia dan mampu menerapkan sebagai bagian dari warganegara yang baik,
6. (KP 5) menguasasi konsep ketahanan nasional terkait dengan upaya hak dan kewajiban sebagai warga Negara

CP-MK
a. Mampu menjelaskan maksud dari Identitas Nasional
b. Mampu menghubungan antara Negara dengan Konstitusi
c. Mampu menjelaskan perlunya dilaksanakan kebijakan Otonomi Daerah
d. Mampu menjelasn dan menerapkan system Demokrasi di Indonesia
e. Mampu menjelaskan Hubungan Wawasan Nusantara dengan Geopolitik dan geostrategi
f. Mampu menjelaskan dan melaksakan konsep Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta
g. Mampu menjelaskan dan mempraktikan jaminan Hak Azasi manusia berdasarkan UUD 45

Diskripsi
Singkat MK

Mata kuliah ini mendorong mahasiswa agar: memahami dan mempunyai jiwa kebangsaan, dengan mempelajari tentang Identitas Nasional,
Negara dan Konstitusi, Otonomi Daerah, Demokrasi di Indonesia. Hubungan Wawasan Nusantara dengan Geopolitik dan geo strategi
Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta . Hak Azasi manusia. Strategi penyajian mata kuliah ini meliputi ekspositori, presentasi, diskusi,
latihan, dan tugas-tugas. Penilaian akhir keberhasilan belajar mahasiswa pada matakuliah ini menggunakan pendekatan acuan patokan (PAP)
dengan unsur penilaian meliputi unsur-unsur kehadiran, tugas-tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.

Pokok
Bahasan /
Bahan
Kajian

1. Identitas Nasional
2. Negara dan Konstitusi
3. Otonomi Daerah
4. Demokrasi di Indonesia



5. Hubungan Wawasan Nusantara dengan Geopolitik dan geostrategi
6. Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta
7. Hak Azasi manusia

Pustaka Utama :
1. [Noor MS Bakri Pendidikan Kewarganegaraan
2. Anonim, Pendidikan Kewarganegaaran untuk Mahasiswa PT. Pradnya Paramita Jkt
3. Lemhannas, Kewiraan
4. Anonim, Himpunan per UUan RI tentang Otonomi Daerah CV. Nuansa Mulya
5. Sayed Qutub, Daulah Islamiyah

Pendukung :
-

Media
Pembelajara
n

Preangkat lunak : Perangkatkeras :
Audio/Video
Web/OnlineMedia

Teks
Handout
Soal-Tugas

Team
Teaching

1.

Penilaian Skor akhir = 15% kehadiran + 35 % Tugas terstruktur + 20% UTS + 30% UAS
Matakuliah
syarat

-

Mg
Ke-

(1)

Sub-CP-MK

(2)

Indikator

(3)

Kriteria &
Bentuk Penilaian
(4)

Metode
Pembelajaran
[ Estimasi Waktu]
(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]
(6)

Bobot
Penilaian
(%)
(7)

1 Mahasiswa mampu
memaha mi Landasan
dan tujuan pendidikan
mata kuliah Pendidikan
Kewarganegaraan

Mampu
memahami tujuan
dan tujuan
Pendidikan
pancasila

Ceramah
diskusi
kooperatif,

Landasan dan tujuan Pendidikan
Kewarganegaraan

15 %
kehadiran
35 % Tugas
mandiri
20 % UTS
30 % UAS

2 Mengerti Identitas
Nasional

Mampu
menjelaskan

Tugas mandiri
Pengamatan

kooperatif,
Inkuiri,

1. Sejarah perjuangan bangsa era
Zaman Perintis sd Kemerdekaan

(100/14)*15
%



pengertian
Identitas Nasional
Sejarah
perjuangan
bangsa Unsur
unsur Indentitas
Nasiona

Diskusi kelompok,
Latihan.

RI
2. unsur Indentitas Nasional

- Pancasila
- Binneka Tunggal Ika
- Persatuan bangsa

3 Mengerti Identitas
Nasional

Mampu menjelas
kanPemberdayaan
Identitas Nasion

MCQ 5 pertanyan
tentang
- Tantangan
global
-Kondisi orde
baru
-Perkembangan
reformasi

kooperatif,
Diskusi kelompok,
PBL,

Pemberdayaan Identitas Nasional
- Tantangan global
- Kondisi orde baru
- Perkembangan reformasi

(100/14)*15
%

4. Mengerti tentang
Negara dan Konstitusi

Mampu menjelas
kan
1.Pengertian
Negara dan
Konstitusi

MCQ 5 pertanyan
tentang
 Pengertian

konstitusi
 Tujuan

konstitusi
 Perkemban

gan
konstitusi
Indonesi

 Sistimatika
UUD 45

kooperatif,
Diskusi kelompok,
PBL,

Negara dan Konstitusi
- Pengertian konstitusi
- Tujuan konstitusi
- Perkembangan konstitusi

Indonesia
Sistimatika UUD 45

- Sumber hukum tertingg
- Amandemen UUD 45

(100/14)*15
%

5. Mengerti
Otonomi Daerah

Mampu menjelas
kan
Otonomi Daerah

MCQ 5 pertanyan
tentang
- Dasar

hukum
- Tujuan
- Azas

kooperatif,
Diskusi kelompok,

Otonomi Daerah
- Dasar hukum
- Tujuan
- Azas

(100/14)*15
%



6. Otonomi Daerah Mampu menjelas
kan
Otonomi Daerah

MCQ 5
pertanyaan
Dasar hukum
- Pengelolaan

keuanga
- Perencanaan

pembangunan

kooperatif,
Diskusi kelompok,

menjabarkan
Perencaan Pembangunan Daerah

- Pengelolaan keuangan
- Perencanaan pembangunan

(100/14)*15
%

7. Memahami upaya
pencegahan dan
pemberantasan korupsi

Setelah mengikuti
pembelajaran
mahasiswa
memahami
tentang Gerakan
kerjasama dan
instrumen
nasional dan
internasional
pencegahan anti
korupsi

MCQ 5
pertanyaan
tentang
 Gerakan LSM
anti korupsi

 Instrument
kerjasama
nasional dan
internasional
pencegahan anti
korupsi

 Lembaga
pemberantasan
korupsi nasional
dan
internasional

kooperatif,
Diskusi kelompok,

Gerakan kerjasama dan instrumen
nasional dan internasional pencegahan
anti korupsi

 Gerakan lembaga swadaya
masyarakat (LSM) anti korupsi

 Instrument kerjasama nasional
dan internasional pencegahan anti
korupsi

 Lembaga pemberantasan korupsi
nasional dan internasional

(100/14)*15
%

8 Evaluasi Tengah Semester

9 Memahami upaya
pencegahan dan
pemberantasan korupsi

Setelah mengikuti
pembelajran
mahasiswa
memahami
tentang Korupsi
dan pelayanan
public Mahasiswa
dalam
pencegahan

MCQ 5
pertanyaaan
tentang Korupsi
dan pelayanan
public Mahasiswa
dalam
pencegahan
korupsi

kooperatif,
Diskusi kelompok,

Korupsi dan pelayanan public Mahasiswa
dalam pencegahan korupsi

- Unsur unsur pelayanan public
- Etika public
- Instrument pengawasan pelayanan

public
- Peran mahasiswa dalam gerakan

anti korupsi

(100/14)*15
%



korupsi

10 Demokrasi di Indonesia Mampu
menjelaskan
Demokrasi di
Indonesia

MCQ 5
pertanyaaan
tentang
Demokrasi di
Indonesia

kooperatif,
Diskusi kelompok,
PBL

Demokrasi di Indonesia
- Sejarah demokrasi
- Macam demokrasi dunia
- Demokrasi di Indonesia

(100/14)*15
%

11 Hubungan Wawasan
Nusantara dengan
Geopolitik dan geo
strategi

Mampu
menjelaskan
Hubungan
Wawasan
Nusantara

MCQ 5 butir soal
pertanyaaan
tentang Wawasan
Nusantara

kooperatif,
Diskusi kelompok,

Wawasan Nusantara :
- Wadah
- Isi
- Tata laku

(100/14)*15
%

12, Hubungan Wawasan
Nusantara dengan
Geopolitik dan geo
strategi

Mampu
menjelaskan
Hubungan
Wawasan
Nusantara dengan
Geopolitik

MCQ 5 butir soal
pertanyaaan
tentang Wawasan
Nusantara
Wawasan
Nusantara

kooperatif,
Tugas dan diskusi,

Hubungan Wawasan Nusantara dengan
Geopolitik

- Aspek tri gatra
- Aspek pancagatra

13 Hubungan Wawasan
Nusantara dengan
Geopolitik dan geo
strategi

Mampu
menjelaskan
Hubungan
Wawasan
Nusantara dengan
Geostrategi

MCQ 5 butir soal
pertanyaaan
tentang Wawasan
Nusantara
Wawasan
Nusantara

Ceramah
Diskusi kelompok,
PBL

Hubungan Wawasan Nusantara dengan
Geostrategi:
Kebijakan astagatra thd pembangunan
Negara

(100/14)*15
%

14 strategi
Pertahanan dan
Keamanan Rakyat
Semesta

Mampu
menjelaskan
strategi
Pertahanan dan
Keamanan Rakyat
Semesta

MCQ 5 butir soal
pertanyaaan
tentang
Pertahanan dan
Keamanan Rakyat
Semesta

kooperatif,
Diskusi kelompok,
Ceramah

strategi
Pertahanan dan Keamanan Rakyat
Semesta:

- Dasar hukum
- Ketahanan nasional
- Strategi hankamnas
- hankamrata

(100/14)*15
%



15 Hak azasi manusia Mampu
menjelaskan dan
melaksanakan
Hak Azasi
manusia

Pemutaran video dan
Diskusi kelompok,
PBL

Mampu menjelaskan dan melaksanakan
Hak Azasi manusia

- Sejarah HAM
- HAM di Indonesia
- Prespektif Islam tentang Hak

Asassi Manusia (LHKP
Muhammadiyah)

(100/14)*15
%

16 Evaluasi Akhir Semester



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN / PRODI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTE R Tgl Penyusunan
Pencak Silat POR2108 2 3
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Andri Tria Raharja) (Andri Tria Raharja) (Januar Abdilah Santoso)
Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI
`Capaian Pemblajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1) [ST-9] Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)

1) [KU-2] Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)

1) [KK-17] Terampil dalam berbagai cabang olahraga yang terdapat pada kurikulum tiap satuan pendidikan dan olahraga
pilihan.

2) [KK-21] Memiliki kemampuan manajerial dan integritas dalam komunitas kerja Pendidikan Jasmani dan Olahraga
d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaan Pengetahuan)

1) [KP-15] Mampu menganalisis kurikulum, konsep, teori dan filosofi dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan
dan rekreasi serta memiliki kemampuan manajerial dalam bidang olahraga

2) [KP-16] Menganalisis konsep, teori, filosofi cabang-cabang olahraga dalam perspektif keolahragaan secara ilmiah



CP-MK
Mahasiswa memahami perkembangan pencaksilat serta mampu mempraktikkan teknik dasar dalam simulasi pertandingan
pencaksilat sederhana

SUB CP-MK
a. Menjelaskan Sejarah, perkembangan, dan organisasi pencak silat
b. Menjelaskan Belaan dasar pencak silat
c. Menjelaskan Serangan Tangan
d. Menjelaskan Belaan lanjutan
e. Menjelaskan Serangan Tungkai
f. Menjelaskan Belaan taktis
g. Menjelaskan Teknik Jatuhan
h. Menjelaskan Taktik dan strategi pencak silat TGR dan Tanding
i. Menjelaskan Peraturan permainan pencak silat TGR dan Tanding
j. Menjelaskan Peraturan pertandingan pencak silat TGR dan Tanding
k. Menjelaskan Perwasitan TGR dan Tanding
l. Praktek organisasi perlombaan TGR
m.Praktek organisasi pertandingan Pencak silat
n. Didaktik dan metodik pencak silat

Diskripsi Singkat
MK

Mata kuliah ini mengkaji berbagai teori tentang pencak silat (PS), meliputi konsep-konsep dasar pengetahuan tentang sejarah,
hakikat, aspek-aspek, organisasi, teknik-teknik PS, Peraturan Pertandingan dan Penyelenggaraan Pertandingan PS. Untuk
pendalaman setiap kompetensi dasar dilakukan diskusi dan penugasan secara bertahap dan hasilnya dihimpun dalam bentuk
portofolio sebagai laporan individual.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Sejarah, perkembangan, dan organisasi pencak silat
b. Belaan dasar pencak silat
c. Serangan Tangan
d. Belaan lanjutan
e. Serangan Tungkai
f. Belaan taktis



g. Jatuhan
h. Taktik dan strategi pencak silat TGR dan Tanding
i. Peraturan permainan pencak silat TGR dan Tanding
j. Peraturan pertandingan pencak silat TGR dan Tanding
k. Perwasitan TGR dan Tanding
l. Praktek organisasi perlombaan TGR
m. Praktek organisasi pertandingan Pencak silat
n. Didaktik dan metoik pencak silat

Pustaka Utama :
[B1] Sucipto, (2003). Pembelajaran Pencak Silat (Konsep, Strategi, dan Implementasinya), Depdiknas, Jakarta.

Pendukung :
[BP1] Griffin. Linda, L. dkk. 1997. Teaching Sport Concepts and Skill, A. Tactical Games Approach, Human Kinetics, USA.
[BP2] Iskandar, Atok, dkk. 1986. Pencak Silat. Dirjen Pendidikan Tinggi. P dan K, Jakarta.
[BP3] PB. IPSI. 1999. Penjelasan Peraturan Pertandingan Pencak Silat Antar Bangsa. Hasil Keputusan Munas X 1999. Jakarta.
[BP4] PERSILAT. 1996. Bahan Penataran Pencak Silat untuk Wasit dan Juri Internasional. PB. IPSI. Jakarta.
[BP5] Saleh, Mochamad. 1986. Beladiri dan Metodik. Universitas Terbuka, Jakarta.
[BP6] Smit, Dreager. 1974. Asean Figthing Arts. Kodonaha International LTD. New York. Tamat, Trisnowati. 1982. Pengajaran
Pencak Silat.Miswar, Jakarta.

Media
Pembelajaran

Preangkat lunak : Perangkat keras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/Online Media

Teks
Handout
Soal-Tugas
Gambar dan Poster

Team Teaching (1) Andri Tria Raharja
Penilaian Skor Akhir = 20% Kehadiran + 25% Tugas + 20% UTS + 35% UAS
Mata kuliah syarat -
Mg
Ke-

(1)

Sub-CP-MK

(2)

Indikator

(3)

Kriteria & Bentuk Penilaian
(4)

Metode Pembelajaran
[ Estimasi Waktu]

(5)

Materi
Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian
(%)
(7)

1-2 a. Menjelaskan 1. Menjelaskan Partisipasi dan aktivitas selama Pembelajaran active Sejarah, 1. Partisipasi dan



Sejarah,
perkembangan,
dan organisasi
pencak silat

b. Menjelaskan
Belaan dasar
pencak silat

Sejarah,
perkembangan
, dan
organisasi
pencak silat

2. Mempraktekan
Belaan dasar
pencak silat

kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

learning dengan strategi
information search, dan
gallery of learning.
Metode ceramah, diskusi,
dan tanya jawab.

(2 x 50 = 100 menit)

perkembangan, dan
organisasi pencak
silat dan
Belaan dasar pencak
silat

Buku: [B1]

Kehadiran
Kuliah =
2,86%

3-4 a. Menjelaskan
Serangan Tangan

b. Menjelaskan
Belaan lanjutan

1. Memprakteka
n Serangan
Tangan dan
belaan

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Tugas Kelompok:
Mengidentifikasi cara kerja
otot

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search.
Metode ceramah, diskusi,
dan tanya jawab.

(2 x 50 = 100 menit)

Serangan Tangan
dan Belaan Lanjutan

Buku: [B1]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

5-6 a. Menjelaskan
Serangan Tungkai

b. Menjelaskan
Belaan taktis

1. Menentukan
serangan
tungkai

2. Menentukan
belaan taktis.

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan strategi
ekspositori, dan
kooperatif.Metode
ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.
(2 x 50 = 100 menit)

Serangan Tungkai
dan Belaan taktis

Buku: [B1]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

7 Menjelaskan Teknik
Jatuhan

Menjelaskan
teknik jatuhan

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, inkuiri, dan

Teknik Jatuhan

Buku: [B1]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =



2. Afektif
3. Psikomotor

kooperatif.Metode
ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.

(2 x 50 = 100 menit)

1,43%

8 EVALUASI TENGAH SEMESTER Tagihan :
Jawaban UTS
Bobot = 20%

9-10 a. Menjelaskan
Taktik dan strategi
pencak silat TGR
dan Tanding

b. Menjelaskan
Peraturan
permainan pencak
silat TGR dan
Tanding

1. Memahami
Taktik dan
strategi
pencak silat
TGR dan
Tanding

2. Peraturan
permainan
pencak silat
TGR dan
Tanding

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search, dan
gallery of learning.
Metode ceramah, diskusi,
dan tanya jawab.

(2 x 50 = 100 menit)

Taktik dan strategi
pencak silat TGR
dan Tanding.
Peraturan permainan
pencak silat TGR
dan Tanding

Buku: [B1]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

11 Menjelaskan
Peraturan
pertandingan pencak
silat TGR dan
Tanding

Memahami dan
menjelaskan
Peraturan
pertandingan
pencak silat TGR
dan Tanding

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Tugas Kelompok:
Mengidentifikasi cara kerja
otot

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search.
Metode ceramah, diskusi,
dan tanya jawab.

(2 x 50 = 100 menit)

Peraturan
pertandingan pencak
silat TGR dan
Tanding

Buku: [B1]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
1,43%

12 Menjelaskan Mempratekan Partisipasi dan aktivitas selama Pembelajaran active Perwasitan TGR dan 1. Partisipasi



Perwasitan TGR dan
Tanding

cara Perwasitan
TGR dan Tanding

kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

learning dengan strategi
ekspositori, dan
kooperatif.Metode
ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.
(2 x 50 = 100 menit)

Tanding

Buku: [B1]

dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

13 Praktek organisasi
perlombaan TGR

Membuat laporan
organisasi
perlombaan TGR

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, inkuiri, dan
kooperatif.Metode
ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.

(2 x 50 = 100 menit)

Organisasi
perlombaan TGR

Buku: [B1]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
1,43%

14 Praktek organisasi
pertandingan Pencak
silat

Membuat laporan
organisasi
pertandingan

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan strategi
gallery of learning.
Metode ceramah, diskusi,
dan tanya jawab.

(2 x 50 = 100 menit)

Organisasi
pertandingan Pencak
silat Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah = 1,43%

15 Didaktik dan metodik
pencak silat

Mempratekkan
Didaktik dan
metodik pencak
silat

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan strategi
gallery of learning.
Metode ceramah, diskusi,
dan tanya jawab.

(2 x 50 = 100 menit)

Didaktik dan
metodik pencak silat

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah = 1,43%



16 EVALUASI AKHIR SEMESTER Tagihan :
Jawaban UAS
Bobot = 35%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

FAKULTAS KEGURUAN DAN PENDIDIKAN

JURUSAN / PRODI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTE R Tgl Penyusunan
KINESIOLOGI POR2116 2 4
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Andri Tria Raharja) (Andri Tria Raharja) (Januar Abdilah Santoso)
Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1)[ST-11] Menunjukkan perilaku yang mengamalkan nilai nilai islami dalam kehidupan sosial dan perduli terhadap lingkungan
b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)

1) [KU-2] Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)

1) [KK-18] Terampil dalam mengajar pendidikan jasmani dan olahraga sesuai dasar keilmuan mendidik (scientific basis of the art of
teaching) dan etika profesi kependidikan dengan dilandasi ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bidang pendidikan
jasmani, olahraga, kesehatan dan rekreasi.

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1) [KP-16] Mampu menganalisis kurikulum, konsep, teori dan filosofi dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan dan

rekreasi serta memiliki kemampuan manajerial dalam bidang olahraga



2) [KP-20] Menguasai struktur keilmuan dan filosofi teori dalam seperangkat disiplin ilmu pembelajaran pendidikan jasmani dan
olahraga

CP-MK
a. Menjelaskan pengertian kinesiologi.
b. Menjelaskan anatomi manusia.
c. Menjelaskan peristilahan dalam pose anatomi.
d. Menjelaskan myologi
e. Menjelaskan arthrologi
f. Menjelaskan osteologi
g. Menjelaskan sistem persarafan manusia
h. Menjelaskan ungkitan
i. Menjelaskan penggunaan tenaga
j. Penerapan kinesiologi dalam gerak tari

Diskripsi Singkat
MK

Mata Kuliah Kinesiologi mempunyai tujuan memberi pengetahuan dan wawasan kepada mahasiswa tentang susunan tubuh manusia
antara lain meliputi: anatomi tubuh, myologi, arthrologi, osteologi serta penerapannya di dalam gerak tari. Strategi penyajian mata kuliah
ini meliputi ekspositori, presentasi, diskusi, latihan, dan tugas-tugas. Penilaian akhir keberhasilan belajar mahasiswa pada matakuliah ini
menggunakan pendekatan acuan patokan (PAP) dengan unsur penilaian meliputi unsur-unsur kehadiran, tugas-tugas, ujian tengah
semester, dan ujian akhir semester.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Anatomi
b. Peristilahan dalam pose anatomi
c. Pengetahuan alat-alat gerak tubuh manusia
d. Myologi
e. Arthrologi
f. Osteologi
g. Sistem persarafan manusia
h. Ungkitan
i. Penggunaan tenaga
j. Penerapan kinesiologi dalam gerak tari



Pustaka Utama :
[B1] Yusup Ucup dan Yadi Sunaryadi. 2000. Kinesiologi. Depdiknas Dirjen Dikdasmen
[B2] Tim Anatomi, 2000. Anatomi. Yogyakarta : Laboratorium Anatomi FIK Universitas Negeri Yogyakarta.
[B3] Radioputro. 1978. Ilmu Gerak ( Arthrologi & Myologi ). Yogyakarta: Yayasan Sekolah Tinggi Olah Raga Yogyakarta.
[B4] Munandar A. 1979. Iktisar Anatomi Alat Gerak & Ilmu Gerak. Jakarta : EGC.
[B5] Hidayat, Imam. 1990. Kinesiologi. Bandung : FPOK IKIP Bandung

Pendukung :
[1] Clayne R. Jansen dkk, 1997. Applied Kinesiologi and Biomechanics USA : Mc Graw Hill Book Company
[2] Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, 1979, Obstetri Fisiologi, Bandung : Ricopy.
[3]. Luttgens & Well 1977. Kinesiology. New York : Philadelphia Saunders College Publishing.

Media
Pembelajaran

Preangkat lunak : Perangkat keras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/Online Media
Peraga

Teks
Handout
Soal-Tugas
Kerangka Tengkorak Manusia
Gambar dan Poster

Team Teaching (1)Andri Tria Raharja
Penilaian Skor Akhir = 20% Kehadiran + 25% Tugas + 20% UTS + 35% UAS
Mata kuliah syarat -
Mg
Ke-

(1)

Sub-CP-MK

(2)

Indikator

(3)

Kriteria & Bentuk Penilaian
(4)

Metode Pembelajaran
[ Estimasi Waktu]

(5)

Materi
Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian
(%)
(7)

1 1. Menjelaskan
kinesiologi

1. Menjelaskan
aturan dan sistem
pembelajaran.

2. Menjelaskan isi
RPS

3. Memahami

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan
kooperatif.Metode
ceramah, diskusi, dan

Kontrak perkuliahan:
menjelaskan RPS.
Pengantar untuk
kinesiologi.
Buku: [B1], [B2],

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 1,2%



definisi
kinesiologi

tanya jawab.

(2 x 50 = 100 menit)

[B3], [B4]

2 Menjelaskan
pengetahuan tentang
anatomi

1. Memahami
macam-macam
anatomi

2. Memahami
anatomi manusia

3. Memahami sikap
anatomi

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomor

Pembelajaran active
learning dengan strategi
ekspositori, inkuiri, dan
kooperatif.Metode
ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.
(2 x 50 = 100 menit)

Macam-macam
anatomi, anatomi
manusia, sikap
anatomi.
Buku: [B1], [B3],
[B4]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 1,2%

3 Menjelaskan cabang-
cabang anatomi

1. Mengidentifikasi
anatomi makro dan
mikro

2. Mengelompokkan
anatomi makro dan
mikro

3. Menjelaskan
cabang-cabang
anatomi

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Tugas Kelompok:
Menganalisis anatomi makro
dan mikro

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan
kooperatif.Metode
ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.

(2 x 50 = 100 menit)

Anatomi makro dan
mikro, serta cabang-
cabang anatomi

Buku: [B1], [B3],
[B4]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah = 2,86%

2. Tugas = 1,2%

4 Menjelaskan
peristilahan dalam
pose anatomi

1. Menjelaskan
pembagian
bidang pada
manusia.

2. Menjelaskan
penggunaan
istilah-istilah
anatomi

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
Tugas individu:
Menggambar pose anatomi

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search, dan
kooperatif.Metode
ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.

Bidang anatomi, dan
istilah-istilah anatomi

Buku: [B1], [B2],
[B3], [B4]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 1,2%



(2 x 50 = 100 menit)
5 Menjelaskan alat-alat

gerak
1. Mengidentifikasi

alat-alat gerak
anggota badan
atas.

2. Mengidentifikasi
alat gerak
anggota badan
bawah

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search, dan
kooperatif.Metode
ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.

(2 x 50 = 100 menit)

Alat gerak anggota
badan atas dan bawah

Buku: [B1], [B2],
[B3], [B4]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 1,2%

6 Menjelaskan Gerak
Transiensi dan
Imanensi

Menjelaskan gerak
transiensi dan
imanensi

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search, dan
kooperatif.Metode
ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.

(2 x 50 = 100 menit)

Gerak transiensi dan
imanensi
Buku: [B1], [B2],
[B3], [B5]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 1,2%

7 Menjelaskan
Arthrologi

1. Menjelaskan
jenis-jenis
persendian

2. Memahami jenis
persambungan

3. Menjelaskan
macam-macam
persendian

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search, dan
kooperatif.Metode
ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.

(2 x 50 = 100 menit)

Jenis-jenis persendian
dan persambungan
Buku: [B1], [B2],
[B3], [B5]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 1,2%

8 EVALUASI TENGAH SEMESTER Tagihan :
Jawaban UTS
Bobot = 20%



9 Menjelaskan sistem
saraf

1. Memahami jenis-
jenis saraf
manusia.

2. Menjelaskan cara
kerja sistem saraf
manusia

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search, dan
gallery of learning.
Metode ceramah,
diskusi, dan tanya
jawab.

(2 x 50 = 100 menit)

Jenis-jenis saraf
manusia dan sistem
kerja saraf.

Buku: [B1], [B2],
[B3], [B4]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 1,2%

10 Menjelaskan tentang
myologi

1. Memahami
macam-macam
otot

2. Menjelaskan cara
kerja otot

3. Mengidentifikasi
sifat otot

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Tugas Kelompok:
Mengidentifikasi cara kerja otot

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search.
Metode ceramah,
diskusi, dan tanya
jawab.

(2 x 50 = 100 menit)

Macam-macam otot,
cara kerja otot, sifat
otot

Buku: [B1], [B2],
[B4], [B5]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah = 1,43%

2. Tugas = 1,2%

11 Menjelaskan osteologi 1. Memahami
macam-macam
tulang

2. Menjelaskan
susunan tulang

3. Memahami fungsi
tulang

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan strategi
ekspositori, dan
kooperatif.Metode
ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.

(2 x 50 = 100 menit)

Macam-macam
tulang, susunan
tulang, fungsi tulang

Buku: [B1], [B2],
[B3], [B4]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 1,2%

12 Menjelaskan cara
penggunaan tenaga

1. Menjelaskan
tenaga yang

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.

Pembelajaran active
learning dengan strategi

Tenaga dan
penghemat tenaga

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah



dibutuhkan.
2. Menjelaskan cara

penghemat
tenaga

Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

information search,
ekspositori, inkuiri, dan
kooperatif.Metode
ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.

(2 x 50 = 100 menit)

Buku: [B1], [B2],
[B3], [B4]

= 1,43%

13 Menjelaskan Ungkitan 1. Mengidentifikasi
alat bantu kerja.

2. Mengidentifikasi
ungkitan dalam
tari

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan strategi
gallery of learning.
Metode ceramah,
diskusi, dan tanya
jawab.

(2 x 50 = 100 menit)

Alat bantu kerja,
ungkitan

Buku:[B1], [B2],
[B3], [B4];

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 1,43%

14-15 Penerapan kinesiologi
dalam tari

1. Mengidentifikasi
pose menari

2. Menganalisis
gerak dengan
kinesiologi

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan strategi
gallery of learning.
Metode ceramah,
diskusi, dan tanya
jawab.

(2 x 50 = 100 menit)

Pose menari dan
gerak dengan
kinesiologi

Buku:[B1], [B2],
[B3], [B4];

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 2,86%

16 EVALUASI AKHIR SEMESTER Tagihan :
Jawaban UAS
Bobot = 35%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN / PRODI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun

MK
BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan

Psikologi Olahraga POR2109 2
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Nanda Alfian Mahardhika., M.Pd) (Nanda Alfian Mahardhika., M.Pd) (Januar Abdilah Santoso., M.Or)
Capaian
Pembelajaran
(CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a.CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)
1. [ST-5] Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain

b.CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1. [KU-1] Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangaan atau implementasi ilmu pengetahuan dan
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya

c.CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1. [KK-17] Terampil dalam berbagai cabang olahraga yang terdapat pada kurikulum tiap satuan pendidikan dan olahraga pilihan.
2. [KK-21] Memiliki kemampuan manajerial dan integritas dalam komunitas kerja Pendidikan Jasmani dan Olahraga

d.CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1. [PP-19] Mampu mengevaluasi dan menentukan status karakter peserta didik secara holistik dalam pendidikan jasmani dan olahraga
2. [PP-20] Menguasai struktur keilmuan dan filosofi teori dalam seperangkat disiplin ilmu pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga

CP-MK
Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar psikologi dan manfaat kajian psikologi dalam dunia olahraga

SUB-CPMK
a. Mengetahui garis besar tentang psikologi olahraga



b. Mengetahui motivasi dan kepercayaan diri atlet/siswa
c. Mahasiswa mampu mengidentifikasi unsur sikap dan motivasi dalam pembinaan pendidikan olahraga dan jasmani
d. Mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep diri dalam pendidikan olahraga dan jasmani
e. Mahasiswa mampu mengidentifikasi pengembangan fungsi kognitif
f. Mahasiswa mampu menganalisis pengembangan konsep dasar aspek sosial
g. Mahasiswa mampu menemukan konsep pengembangan aspek moral
h. Mahasiswa mampu mengidentifikasi pembinaan kelompok melalui pendidikan olahraga
i. Mahasiswa mampu mengidentifikasi metode dan latihan keterampilan psikologis (manajemen kecemasan)
j. Mahasiswa mampu mengidentifikasi metode latihan keterampilan psikologis (imagery mental)
k. Mahasiswa mampu menganalisis metode latihan keterampilan psikologis (konsentrasi)
l. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mereview materi perkuliahan psikologi olahraga

Diskripsi Singkat
MK

Dalam perkuliahan ini dibahas konsep dan implementasi psikologi olahraga dalam konteks pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga. Proses perkuliahan
diarahkan agar mahasiswa memiliki pemahaman tentang konsep dasar psikologi olahraga, pengembangan konsep diri, fungsi kognitif, dan perkembangan aspek moral
dan emosional (perilaku agresif, empati) melalui pendidikan jasmani dan olahraga. Mahasiswa juga diberikan pengetahuan, pemahaman, dan daya analisis secara
komprehensif tentang konsep, teori, dan gejala-gejala psikologis dalam penampilan olahraga serta mengimplementasikannya dalam kegiatan olahraga, terutama dalam
proses pembelajaran pendidikan olahraga di sekolah. Perkuliahan ini juga membekali mahasiswa dengan kemampuan mempraktikan dan menganalisis Metode dan
Latihan Keterampilan Psikologis (MLKP) seperti manajemen kecemasan, latihan konsentrasi, imajeri mental/visualisasi, dalam kegiatan olahraga, terutama dalam
proses pembelajaran pendidikan olahraga dan jasmani di sekolah. Penilaian akhir keberhasilan belajar mahasiswa pada mata kuliah ini menggunakan pendekatan
acuan patokan (PAP) dengan unsur penilaian meliputi unsur-unsur kehadiran, tugas-tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Setelah mendapatkan mata
kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar psikologi dan manfaat kajian psikologi dalam dunia olahraga.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Konsep Dasar Psikologi Olahraga
b. Motivasi dan Pengendalian Diri
c. Pengembangan Konsep Diri
d. Pengembangan Aspek Sosial
e. Pengembangan Aspek Moral
f. Pembinaan Kelompok
g. Manajemen Kecemasan
h. Imajeri/Mental
i. Konsentrasi

Pustaka Utama :
[B1] Komarudin (2013). Psikologi Olahraga Latihan Mental Dalam Olahraga Kompetitif. Remaja Rosdakarya: Bandung

[W1] Auweele, V. Yues, Et al., (1999). Psychology for Physical Educators, Fepsac Human Kinetic.
[W2] Hidayat, Yusup. (2009). Pengantar Psikologi Olahraga. FPOK UPI Bandung
[W3] Gunarsa, S., (1989, 2004). Pengantar Psikologi Olahraga Konsep dan Praktek. Jakarta.
Pendukung :
-



Media
Pembelajaran

Preangkat lunak : Perangkat keras :
Web/Online Media Teks

Handout
Soal-Tugas
Gambar dan Poster

Team Teaching (1) Nanda Alfian Mahardhika, S.Pd., M.Pd
Penilaian Skor Akhir = 20% Kehadiran + 25% Tugas + 20% UTS + 35% UAS
Mata kuliah
syarat

-

Mg Ke-
(1)

Sub-CP-MK
(2)

Indikator
(3)

Kriteria & Bentuk
Penilaian

(4)

Metode Pembelajaran
[ Estimasi Waktu]

(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian (%)
(7)

1 Mahasiswa mengetahui
garis besar tentang
psikologi olahraga

Menemukan solusi yang
belum bisa dipahami dalam
konsep dasar psikologi
olahraga

1. Afektif
2. Kognitif
3. Tugas Makalah

1. Ceramah
2. Tanya Jawab

(100 menit)

Penyampaian silabus, kontrak

belajar dan Konsep Dasar

Psikologi Olahraga

[B1], [W1], [W2], [W3]

Partisipasi dan Kehadiran
Kuliah = 20%

2 Mahasiswa mengetahui
motivasi dan kepercayaan
diri atlet/siswa

Menganalisis motivasi dan
kepercayaan diri atlet/siswa

1. Afektif
2. Kognitif
3. Tugas Makalah

1. Ceramah
2. Tanya Jawab
3. Diskusi
4. Tugas Mandiri

(100 menit)

Motivasi dan Kepercayaan
Diri

[B1], [W1], [W3]

1. Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
20%

2. Tugas = 25%

3 & 4 Mahasiswa mampu
mengidentifikasi unsur
sikap dan motivasi dalam
pembinaan pendidikan
olahraga dan jasmani

1. Memperjelas unsur-unsur
hakikat manusia.

2. Merangkum fungsi
manusia sebagai makhluk
jiwa raga, individu sosial,
makhluk pribadi dan
makhluk Tuhan.

1. Afektif
2. Kognitif
3. Tugas Makalah

1. Ceramah
2. Tanya Jawab
3. Diskusi
4. Tugas Mandiri

(100 menit)

Sikap dan Motivasi dalam

Pembinaan Pendidikan

olahraga dan Jasmani

[B1], [W1], [W2]

1. Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
20%

2. Tugas = 25%

5 Mahasiswa mampu
mengidentifikasi konsep
diri dalam pendidikan
olahraga dan jasmani

1. Mempelajari cara
pengembangan konsep diri

2. Mempelajari cara
pengembangan dirr dalam

1. Afektif
2. Kognitif
3. Tugas Makalah

1. Ceramah
2. Tanya Jawab
3. Diskusi kelompok

Pengembangan Konsep Diri
dalam Pendidikan Olahraga
dan Jasmani

1. Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
20%



pendidikan olahraga dan
jasmani

4. Tugas kelompok
(100 menit) [B1], [W1], [W2], [W3]

2. Tugas = 25%

6 Mahasiswa mampu
mengidentifikasi
pengembangan fungsi
kognitif

Mendiskripsikan konsep
kognitif

1. Afektif
2. Kognitif
3. Tugas Makalah

1. Ceramah
2. Tanya Jawab
3. Diskusi kelompok
4. Tugas kelompok

(100 menit)

Pengembangan Fungsi
Kognitif

[B1], [W1], [W2], [W3]

1. Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
20%

2. Tugas = 25%

7 Mahasiswa mampu
menganalisis
pengembangan konsep
dasar aspek sosial

Menganalisis konsep dasar
pengembangan aspek sosial

1. Afektif.
2. Kognitif.
3. Tugas makalah.

1. Ceramah
2. Tanya Jawab
3. Diskusi kelompok
4. Tugas kelompok

(100 menit)

Pengembangan Aspek Sosial

[B1]

1. Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
20%

2. Tugas = 25%

8 EVALUASI TENGAH SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UTS
Bobot = 20%

9-10 Mahasiswa mampu
menemukan konsep
pengembangan aspek
moral

Menemukan konsep dasar
pengembangan aspek moral

1. Afektik
2. Kognitif.
3. Tugas makalah

1. Ceramah
2. Tanya Jawab
3. Diskusi
4. Tugas mandiri

(100 menit)

Pengembangan Aspek Moral

[B1]

1. Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
20%

2. Tugas = 25%

11 Mahasiswa mampu
mengidentifikasi
pembinaan kelompok
melalui pendidikan
olahraga

Mengidentifikasi pembinaan
kelompok pendidikan
olahraga

1. Afektif
2. Kognitif
3. Tugas makalah

1. Ceramah
2. Tanya Jawab
3. Diskusi kelompok
4. Tugas kelompok
(100 menit)

Pembinaan Kelompok Melalui
Pendidikan Olahraga

[B1], [W1]

1. Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
20%

2. Tugas = 25%

12 Mahasiswa mampu
mengidentifikasi metode
dan latihan keterampilan
psikologis (manajemen
kecemasan)

Memahami pentingnya latihan
keterampilan psikologis
(manajemen kecemasan)

1. Afektif
2. Kognitif
3. Tugas makalah

1. Ceramah
2. Tanya Jawab
3. Diskusi kelompok
4. Tugas kelompok

Metode dan Latihan
Keterampilan Psikologis
(Manajemen Kecemasan)

[B1], [W1], [W2], [W3]

1. Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
20%

2. Tugas = 25%



(100 menit)
13 Mahasiswa mampu

mengidentifikasi metode
latihan keterampilan
psikologis (imagery
mental)

Menjelaskan metode dan
latihan keterampilan
psikologis (imagery mental)

1. Afektif
2. Kognitif
3. Tugas makalah

1. Ceramah
2. Tanya Jawab
3. Diskusi kelompok
4. Tugas kelompok

(100 menit)

Metode dan Latihan
Keterampilan Psikologis
(Imagery Mental)

[B1], [W3]

1. Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
20%

2. Tugas = 25%

14 Mahasiswa mampu
menganalisis metode
latihan keterampilan
psikologis (konsentrasi)

Memahami metode dan
latihan keterampilan
psikologis (konsentrasi)

1. Afektif
2. Kognitif
3. Tugas makalah

1. Ceramah
2. Tanya Jawab
3. Diskusi kelompok
4. Tugas kelompok

(100 menit)

1. Metode dan Latihan

Keterampilan Psikologis

(Konsentrasi)

[B1], [W2]

1. Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
20%

2. Tugas = 25%

15 Mahasiswa mampu
mengidentifikasi dan
mereview materi
perkuliahan psikologi
olahraga

Menjelaskan dan mereview
materi perkuliahan psikologi
olahraga.

1. Afektif
2. Kognitif
3. Tugas makalah

1. Ceramah
2. Tanya Jawab
3. Diskusi kelompok
4. Tugas kelompok

(100 menit)

Review Materi Perkuliahan

Pertemuan 1 s.d 14

[B1], [W1], [W2], [W3]

1. Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
20%

2. Tugas = 25%

16 EVALUASI AKHIR SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UAS
Bobot = 35%
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RENCANA PEMBELAJARAN
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(Januar Abdilah Santoso, S.Pd., M.Or) (Januar Abdilah Santoso, S.Pd., M.Or) (Januar Abdillah Santoso, S.Pd., M.Or)
Capaian
Pembelajaran
(CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai).

1)[ST-2]Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)

1) [KU-1] Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistimatis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1) [KK-1] Memiliki keterampilan (skill) dalam seperangkat disiplin ilmu pendukung yang terintegrasi dari ilmu pengetahuan dalam rangka

memahami fenomena pendidikan olahraga dan ilmu keolahragaan secara komprehensif
d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)

1) [PP-2] Memahami dan menguasai konsep, teori, filosofi cabang-cabang olahraga dalam perspektif keolahragaan secara ilmiah

CP-MK
Mahasiswa mampu melakukan berbagai gaya renang dan penyelamatan air dengan di dasari pemahaman yang mendalam tentang teknik serta prinsip dalam
olahraga renang.



SUB CP MK
a. Mahasiswa dapat menceritakan kembali sejarah perkembangan olahraga renang
b. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip dasar berenang
c. Mahasiswa mampu menerapkan aktivitas pengenalan air berbasis permainan
d. Mahasiswa mampu memamfaatkan media belajar dan alat bantu dalam belajar berenang
e. Mahasiswa mampu melakukan Teknik dasar Gaya Dada
f. Mahasiswa mampu melakukan Teknik dasar Gaya Crawl
g. Mahasiswa mampu melakukan Teknik dasar Gaya Back Crawl
h. Mahasiswa mampu melakukan teknik gaya Kupu-kupu
i. Mahasiswa mampu melakukan pertolongan di air

Diskripsi Singkat
MK

Mata kuliah Renang berbobot 2 SKS denga 1 SKS Teori dan 1 SKS Praktik. Mata kuliah ini membekali mahasiswa tentang prinsip dasar renang, aktivitas
perkenalan air berbasis permainan, pemanfaatan media serta alat bantu pembelajaran, melakukan pertolongan di air dan teknik-teknik dasar renang (gaya Crawl,
back crawl, punggung dan kupu-kupu). Penilaian akhir keberhasilan belajar mahasiswa pada mata kuliah ini menggunakan pendekatan acuan patokan (PAP)
dengan unsur penilaian akhir meliputi unsur-unsur kehadiran 20%, tugas-tugas 20%, ujian praktik 40% dan ujian akhir semester 20%. Setelah mendapatkan mata
kuliah ini diharapkan mahasiswa memiliki keterampilan berenang dengan berbagai gaya dan dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan kejuaraan renang.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

Skema Pembelajaran 1 SKS Teori Mata Kuliah Renang
a. Sejarah Perkembangan Olahraga Renang
b. Prinsip dasar berenang
c. Pengenalan Air berbasis Permainan
d. Pemanfaatan media belajar
e. Alat bantu berenang (dengan alat dan bantuan teman)
f. Teknik dasar Gaya dada (teknik gerakan kaki, teknik gerakan tangan, teknik pengambilan pernafasan, dan teknik koordinasi)
g. Teknik dasar Gaya Crawl (teknik gerakan kaki, teknik gerakan tangan, teknik pengambilan pernafasan, dan teknik koordinasi)
h. Teknik dasar Gaya Back Crawl (teknik gerakan kaki, teknik gerakan tangan, teknik pengambilan pernafasan, dan teknik koordinasi)
i. Teknik dasar Gaya Kupu-kupu (teknik gerakan kaki, teknik gerakan tangan, teknik pengambilan pernafasan, dan teknik koordinasi)
j. Teknik penyelamatan/pertolongan di air

Skema Pembelajaran 1 SKS Praktik Mata Kuliah Renang
a. Pengenalan Air berbasis Permainan
b. Pemanfaatan media belajar
c. Alat bantu berenang (dengan alat dan bantuan teman)
d. Teknik pernafasan dasar, mengapung, meluncur dan injak-injak air
e. Teknik dasar Gaya dada (teknik gerakan kaki, teknik gerakan tangan, teknik pengambilan pernafasan, dan teknik koordinasi)
f. Teknik dasar Gaya Crawl (teknik gerakan kaki, teknik gerakan tangan, teknik pengambilan pernafasan, dan teknik koordinasi)



g. Teknik dasar Gaya Back Crawl (teknik gerakan kaki, teknik gerakan tangan, teknik pengambilan pernafasan, dan teknik koordinasi)
h. Teknik dasar Gaya Kupu-kupu (teknik gerakan kaki, teknik gerakan tangan, teknik pengambilan pernafasan, dan teknik koordinasi)
i. Penyelamatan/pertolongan di air

Pustaka Utama :
[B1] Sismadiyanto. 2008. Dasar Gerak Renang. Yogyakarta: FIK UNY
[B2] David G Thomas. 2007. Renang Tingkat Mahir. Jakarta: Raja Grafindo Persada (Rajawali Perss)

Pendukung :
-

Media
Pembelajaran

Preangkat lunak : Perangkatkeras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/Online Media

Teks
Handout
Soal-Tugas
Gambar dan Poster

Team Teaching Januar ABdilah Santoso., S.Pd., M.Or.
Penilaian Skor Akhir = 20% Kehadiran + 20% Tugas + 40% UTS + 20% UAS
Mata kuliah
syarat

-

Skema Pembelajaran 1 SKS Teori Matakuliah Renang

Mg Ke-
(1)

Sub-CP-MK
(2)

Indikator
(3)

Kriteria & Bentuk
Penilaian

(4)

Metode Pembelajaran
[ Estimasi Waktu]

(5)

Materi
Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot
Penilaian (%)

(7)

1 Mahasiswa dapat
menceritakan kembali Sejarah
Perkembangan Olahraga
Renang dan memahami
Prinsip dasar berenang

1. Mahasiswa dapat
menceritakan sejarah
olahraga renang

2. Mahasiswa mampu
menceritakan kembali
perkembangan
olahraga renang baik
didalam maupun luar
negeri

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif. Metode ceramah,
diskusi, presentasi dan Tanya
jawab
(2 x 50 menit = 100 menit)

Kontrak
pembelajaran,
sosialisasi visi-misi
prodi, Sejarah dan
perkembangan
renang

B1 dan B2

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah = 0,95%



2 Mahasiswa memahami teknik
pengenalan air berbasis
Permainan, Pemanfaatan
media belajar dan Alat bantu
dalam pembelajaran berenang
(dengan alat dan bantuan
teman)

1. Mahasiswa memahami
berbagai teknik dalam
pengenalan air
berbasis permainan

2. Mahasiswa mampu
menyebutkan berbagai
alat bantu dalam
pembelajaran renang

3. Mahasiswa mampu
menjelaskan berbagai
manfaat alat bantu

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif. Metode ceramah,
diskusi, presentasi dan Tanya
jawab
(2 x 50 menit = 100 menit)

Pengenalan air,
media belajar/ alat
bantu belajar

B1 dan B2

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah = 0,95%

3 Mahasiswa memahami
peraturan perlombaan dalam
olahraga renang

1. Mahasiswa mampu
menyebutkan nomor-
nomor perlombaan
renang

2. Mahasiswa mampu
menjelaskan peraturan
perlombaan renang

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif. Metode ceramah,
diskusi, presentasi dan Tanya
jawab
(2 x 50 menit = 100 menit)

Nomor
pertandingan,
Peraturan
perlombaan olahraga
renang

B1 dan B2

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah = 0,95%

4 Mahasiswa memahani
pembelajaran Teknik dasar
Gaya dada dan gaya bebas
(teknik gerakan kaki, teknik
gerakan tangan, teknik
pengambilan pernafasan, dan
teknik koordinasi)

1. Mahasiswa mampu
menjelaskan teknik
gerakan tangan gaya
dada

2. Mahasiswa mampu
menjelaskan teknik
gerakan kaki gaya
dada

3. Mahasiswa mampu
menjelaskan teknik
pernafasan gaya dada

4. Mahasiswa mampu
menjelaskan teknik

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif. Metode ceramah,
diskusi, presentasi dan Tanya
jawab
(2 x 50 menit = 100 menit)

Gaya dada dan gaya
bebas

B1 dan B2

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah = 0,95%



dasar rangkaian gaya
dada

5. Mahasiswa mampu
menjelaskan rangkaian
teknik dasar gaya
bebas (teknik gerakan
tangan, kaki,
pengambilan
pernafasan dan
koordinasi)

5 Mahasiswa Memahami
Teknik dasar Gaya Back
Crawl (teknik gerakan kaki,
teknik gerakan tangan, teknik
pengambilan pernafasan, dan
teknik koordinasi)

1. Mahasiswa memahami
teknik gerakan kaki
gaya punggung,

2. Mahasiswa memahami
teknik gerakan tangan
gaya punggung

3. Mahasiswa memahami
teknik pengambilan
pernafasan dan teknik
koordinasi gaya
punggung

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif. Metode ceramah,
diskusi, presentasi dan Tanya
jawab
(2 x 50 menit = 100 menit)

Teknik gaya
punggung/ back
crawl

B1 dan B2

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah = 0,95%

6 Mahasiswa Memahami
Teknik dasar Gaya Kupu-
kupu (teknik gerakan kaki,
teknik gerakan tangan, teknik
pengambilan pernafasan, dan
teknik koordinasi)

1. Mahasiswa memahami
teknik gerakan kaki
gaya kupu-kupu

2. Mahasiswa memahami
teknik gerakan tangan
dan pengambilan
pernafasan gaya kupu-
kupu

3. Mahasiswa memahami
cara melakukan latihan

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif. Metode ceramah,
diskusi, presentasi dan Tanya
jawab
(2 x 50 menit = 100 menit)

Teknik gaya kupu-
kupu

B1 dan B2

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah = 0,95%



gaya kupu-kupu

7 Mahasiswa Memahami
Teknik
penyelamatan/pertolongan di
air

1. Mahasiswa memahami
tentang SAR

2. Mahasiswa memahami
prinsip pertolongan
diair

3. Mahasiswa mampu
menjelaskan tatacara
penyelamatan di air

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif. Metode ceramah,
diskusi, presentasi dan Tanya
jawab
(2 x 50 menit = 100 menit)

Search and Rescue,
pertolongan Air

B1 dan B2

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah = 0,95%

Skema Pembelajaran 1 SKS Praktik Matakuliah Renang
1 1. Mahasiswa mampu

menerapkan prinsip
dasar berenang

2. Mahasiswa mampu
menerapkan aktivitas
pengenalan air berbasis
permainan

1. Mampu
mengendalikan setiap
bagian tubuh

2. Mampu mengapung di
atas permukaan air/
Floating

3. Mampu mengurangi
hambatan air saat
meluncur

4. Mampu menggerakan
tubuh sesuai arah yang
diinginkan

5. Mampu beraktivitas
didalam air

6. Mampu
mengendalikan diri
didalam air (tidak
panik)

7. Mampu menahan nafas
dengan optimal
didalam air

8. Mampu melakukan

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Tugas kelompok 1:
membuat makalah tentang
sejarah Renang, prinsip
dasar renang, media
belajar, teknik pengenaan
air berbasis permainan,
sarpras, peraturan
pertandingan, nomor yang
diperlombakan

Contextual, Instruction,
eksplorasi

170 menit

Seleksi kemampuan
berenang.
Prinsip dasar
berenang, Aktivitas
pengenalan air bagi
pemula, pengenalan
air bagi usia dini,
pengenalan air bagi
pasien traumatik

[B1], [B2]

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah = 0,95%



aktivitas pengenalan
air dengan berbagai
permainan

9. Mampu
mengidentifikasi faktor
penyebab kecemasan
didalam air

2-3
1. Mahasiswa mampu

melakukan Teknik
dasar Gaya Dada

2. Mahasiswa mampu
memanfaatkan media
belajar dan alat bantu
dalam belajar berenang

1. Mampu melakukan
teknik dasar gerakan
kaki gaya dada

2. Mampu melakukan
teknik dasar gerakan
tangan gaya dada

3. Mampu melakukan
teknik dasar gerakan
pernafasan gaya dada

4. Mampu melakukan
teknik dasar gerakan
koordinasi gaya dada

5. Mampu menggunakan
aplikasi didalam
handphone untuk
mencari teknik dasar
berenang

6. Menonton video teknik
dasar berenang

7. Mampu memanfaatkan
papan luncur untuk
latian berenang

8. Mampu memenfaatkan
kacamata renang
dengan baik

9. Mampu memberikan

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Demonstrasi, Instruction, Drill

170 menit

Teknik gerakan
kaki, gerakan
tangan, pernafasan
dan gerak koordinasi
renang gaya dada,
pemanfaatan
pelampung,
kacamata, bantuan
teman

[B1], [B2]

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah = 0,95%



bantuan kepada teman
yang sedang berlatih
renang

4-6 Mahasiswa mampu
melakukan Teknik dasar
Gaya Crawl

1. Mampu melakukan
teknik dasar gerakan
kaki gaya Crawl

2. Mampu melakukan
teknik dasar gerakan
tangan gaya Crawl

3. Mampu melakukan
teknik dasar gerakan
pernafasan gaya Crawl

4. Mampu melakukan
teknik dasar gerakan
koordinasi gaya Crawl

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Demonstrasi, Instruction, Drill,
Eksplorasi

170 menit

Teknik gerakan
kaki, gerakan
tangan, pernafasan
dan gerak koordinasi
renang gaya Crawl

[B1], [B2]

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah = 0,95%

7-9 Mahasiswa mampu
melakukan Teknik dasar
Gaya Back Crawl

1. Mampu melakukan
teknik dasar gerakan
kaki gaya Back Crawl

2. Mampu melakukan
teknik dasar gerakan
tangan gaya Back
Crawl

3. Mampu melakukan
teknik dasar gerakan
pernafasan gaya Back
Crawl

10.Mampu melakukan
teknik dasar gerakan
koordinasi gaya Back
Crawl

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Demonstrasi, Instruction, Drill,
Eksplorasi

170 menit

Teknik gerakan
kaki, gerakan
tangan, pernafasan
dan gerak koordinasi
renang gaya Back
Crawl

[B1] dan [B2]

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah = 0,95%



10-13 Mahasiswa mampu
melakukan teknik gaya Kupu

1. Mampu melakukan
teknik dasar gerakan
kaki gaya Kupu-kupu

2. Mampu melakukan
teknik dasar gerakan
tangan gaya Kupu-
kupu

3. Mampu melakukan
teknik dasar gerakan
pernafasan gaya Kupu-
kupu

4. Mampu melakukan
teknik dasar gerakan
koordinasi gaya Kupu-
kupu

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Demonstrasi, Instruction, Drill,
Eksplorasi

170 menit

Teknik gerakan
kaki, gerakan
tangan, pernafasan
dan gerak koordinasi
renang gaya Kupu-
kupu

[B1] dan [B2]

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah = 0,95%

14 Mahasiswa mampu
melakukan pertolongan di air

1. Mampu menganalisis
kejadian kecelakaan di
air

2. Mampu mengambil
keputusan yang tepat
dalam memberikan
pertolongan

3. Mampu memanfaatkan
alat dalam melakukan
pertolongan di air

4. Mampu menerapkan
teknik berenang untuk
melakukan
pertolongan di air

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Demonstrasi, Instruction,
Eksplorasi

170 menit

Teknik pertolongan
di air

[B1] dan [B2]

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah = 0,95%

Tagihan Tugas
kelompok 1 :
bobot 20%

15 UJIAN PRAKTIK Ujian Praktik
(Bobot = 40%)

16 EVALUASI AKHIR SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UAS
(Bobot = 20%)





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN / PRODI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
Sarana dan Prasarana Penjas POR2110 2 2 November 2018
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Nanda Alfian Mahardhika., M.Pd) (Nanda Alfian Mahardhika., M.Pd) (Januar Abdilah Santoso., M.Or)
Capaian
Pembelajaran
(CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1)[ST-11] Menunjukkan perilaku yang mengamalkan nilai nilai islami dalam kehidupan sosial dan perduli terhadap lingkungan
b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)

1) [KU-1] Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangaan atau implementasi ilmu pengetahuan dan
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya

2) [KU-5] Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan
data;

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1) [KK-18] Terampil dalam mengajar pendidikan jasmani dan olahraga sesuai dasar keilmuan mendidik (scientific basis of the art of teaching) dan etika profesi

kependidikan dengan dilandasi ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan dan rekreasi
2) [KK-21] Memiliki kemampuan manajerial dan integritas dalam komunitas kerja Pendidikan Jasmani dan Olahraga
3) [KK-22] Terampil memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam Pendidikan Jasmani dan Olahraga

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1) [KP-20] Menguasai struktur keilmuan dan filosofi teori dalam seperangkat disiplin ilmu pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga

CP-MK



Mahasiswa mampu mengelola sarana dan prasarana pendidikan jasmani baik di sekolah maupun di dunia keolahragaan.

SUB-CPMK
a. Mahasiswa dapat memahami sarana dan prasarana pendidikan jasmani
b. Mahasiswa dapat menjelaskan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan jasmani
c. Mahasiswa dapat membuat perencanaan sarana dan prasarana pendidikan jasmani
d. Mahasiswa dapat mengetahui kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan jasmani atletik
e. Mahasiswa dapat mengetahui kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan jasmani permainan
f. Mahasiswa dapat mengetahui kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan jasmani Net
g. Mahasiswa dapat mengetahui kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan jasmani target dan striking fielding

Diskripsi Singkat
MK

Mata kuliah ini membahas tentang berbagai sarpras olahraga, manfaat sarpras olahraga, prasarat sarpras penjas, pengelolaan sarpras, dan pembelajaran penjas
menggunakan prasarana terstandar. Bobot mata kuliah ini 2 SKS teori dengan 14 kali pertemuan dalam 1 semester. Nilai akhir didasarkan dari prosentase kehadiran,
tugas, UTS dan UAS. Setelah mendapatkan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu mengelola sarana dan prasarana pendidikan jasmani baik di sekolah maupun
di dunia keolahragaan.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Pengertian, manfaat dan tujuan sarana dan prasarana pendidikan jasmani
b. Hakikat pendidikan jasmani dan olahraga prestasi
c. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan jasmani
d. Persyaratan pembuatan sarana dan prasarana pendidikan jasmani
e. Membuat produk sarana dan prasarana pendidikan jasmani
f. Membuat sarana dan prasarana pendidikan jasmani
g. Survey sarana dan prasarana pendidikan jasmani di sekolah dan lembaga

Pustaka Utama :
[W1] Agus S. Suryobroto. (2005). Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani (Diktat) Yogyakarta: FIK UNY
[W2] Depdikbud. (1995). Fasilitas Olahraga. Jakarta: Ditjen PLSPOR
[W3] Depdiknas. (2003). Kurikulum 2004. Jakarta: Direktorat PLP
[W4] Depdiknas. (2001). Manajemen Perawatan Preventif Sarana dan PrasaranaPendidikan. Jakarta.
[W5] Ibrahim Bafadal. (2004). Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori dan Aplikasinya.Jakarta: Bumi Aksara.
[W6] Rud Midgley. (2000). Ensiklopedi Olahraga. Semarang: Dahara Prize
[W7] Rusli Lutan. (1999). Strategi Pembelajaran Penjas. Jakarta: UT
Pendukung :
-

Media
Pembelajaran

Preangkat lunak : Perangkat keras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/Online Media

Teks
Handout
Soal-Tugas



Gambar dan Poster
Team Teaching (1) Nanda Alfian Mahardhika
Penilaian Skor Akhir = 20% Kehadiran + 25% Tugas + 20% UTS + 35% UAS
Mata kuliah
syarat

-

Skema Pembelajaran 2 SKS Mata Kuliah Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani

Mg Ke-
(1)

Sub-CP-MK
(2)

Indikator
(3)

Kriteria & Bentuk
Penilaian

(4)

Metode Pembelajaran
[ Estimasi Waktu]

(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian (%)
(7)

1 Memahami sarana dan
prasarana penjas

Memahami hakikat, tujuan
dan manfaat serta kebutuhan
sarana dan prasarana penjas

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Tugas Mandiri:

Metode ceramah, diskusi,
dan tanya jawab.

(100 menit)

Penyampaian silabus, tanda tangan

kontrak perkuliahan.

Identifikasi permasalahan sarana

dan prasarana penjas

[W1], [W2], [W3], [W4],

[W5],[W6], [W7]

1. Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 2,86%

2 Memahami sarana dan
prasarana penjas

Memahami hakikat, tujuan
dan manfaat serta kebutuhan
sarana dan prasarana penjas

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Metode ceramah, diskusi,
dan tanya jawab.

(100 menit)

1. Pengertian
2. Tujuan
3. Manfaat
4. Kebutuhan Sarana dan

Prasanara Penjas

[W1], [W2]

1. Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 2,86%

2. Tugas = 1,2%

3 Memahami sarana dan
prasarana penjas

Memahami dan dapat
menjelaskan perbedaan
pendidikan jasmani dan
olahraga prestasi

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan kooperatif.
Metode ceramah, diskusi,
dan tanya jawab.

1. Hakikat pendidikan jasmani
2. Olahraga prestasi

[W1], [W2]

1. Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 2,86%

2. Tugas = 1,2%



Tugas Mandiri:
Membuat analisis

(100 menit)

4 Memahami manahemen
dan pengembangan
sarana dan prasarana
penjas

Memahami dan dapat
menjelaskan persyaratan
sarana dan prasarana penjas
serta mampu membuat secara
individu

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan kooperatif.
Metode ceramah, diskusi,
dan tanya jawab.

(100 menit)

Persyaratan sarana dan prasarana
penjas:
1. Aman
2. Mudah
3. Murah
4. Menarik
5. Sesuai dengan kebutuhan
6. Awet
7. Sesuai dengan lingkungan

[W2], [W4], [W6], [W7]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%
Tugas = 1,2%

5 & 6 Memahami manajemen
dan pengembangan
sarana dan prasarana
penjas

Memahami dan dapat
menjelaskan pengelolaan
sarana dan prasarana penjad
serta penyusunan proposal

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Tugas kelompok
membuat makalah dan
proposal

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan kooperatif.
Metode ceramah, diskusi,
dan tanya jawab.

(100 menit)

Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Penjas:
1. Inventarisasi
2. Perencanaan
3. Pengadaan
4. Pengaturan
5. Penggunaan
6. Pemeliharaan
7. Menyusun prosposal

[W4], [W6]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%
Tugas = 1,2%

7 Memahami manajemen
dan pengembangan
sarana dan prasarana
penjas

Memahami dan dapat
menjelaskan kelemahan
pembelajaran penjas
menggunakan sarana dan
prasarana standar

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan kooperatif.
Metode ceramah, diskusi,
dan tanya jawab.

(100 menit)

Kelemahan sarana dan prasarana
penjas:
1. Tidak sesuai dengan

karakteristik siswa
2. Tidak relevan dengan tujuan

penjas
3. Keterbatasan sekolan
4. Keterbatasan penggunaan

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%
Tugas = 1,2%



[W5], [W6]

8 EVALUASI TENGAH SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UTS
Bobot = 20%

9 Memahami manajemen
dan pengembangan
sarana dan prasarana
penjas

Mampu membuat produk
sarana dan prasarana penjas
sesuai dengan karakteristik
peserta didik.

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Tugas Kelompok

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search, dan
kooperatif.Metode
ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.

(100 menit)

Membuat produk sarana dan
prasarana penjas:
1. Kreativitas dalam pengadaan

sarana dan prasarana penjas
2. Kreativitas dalam pengadaan

sarana dan prasarana penjas

[W1], [W2]

1. Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 1,43%

2. Tugas = 1,2%

10 Memahami sarana dan
prasarana atletik beserta
ukurannya.

Mampu menjelaskan dan
membuat sarana dan prasarana
atletik

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Tugas Kelompok

Metode ceramah, diskusi,
tanya jawab dan praktek

(100 menit)

Membuat sarana dan prasarana
atletik

[W1], [W2], [W4], [W5]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

11 Memahami sarana dan
prasarana permainan
beserta ukurannya.

Mampu menjelaskan dan
membuat sarana dan prasarana
permainan

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Tugas Kelompok

Metode ceramah, diskusi,
tanya jawab dan praktek

(100 menit)

Membuat sarana dan prasarana
olahraga permainan

[W3], [W4]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
1,43%

2. Tugas = 1,2%

12 Memahami sarana dan
prasarana dalam
perspektif TGFU

Mampu menjelaskan dan
membuat sarana dan prasarana
permainan target, striking
fielding dan mempraktekkan

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:

Metode ceramah, diskusi,
tanya jawab dan praktek

(100 menit)

Membuat sarana dan prasarana
permainan target, striking fielding
dan simulasi permainan

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%



1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Tugas Kelompok

[W7]

13 Memahami sarana dan
prasarana dalam
perspektif TGFU

Mampu menjelaskan dan
membuat sarana dan prasarana
permainan tnet dan invasi
games serta mempraktekkan

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Tugas Kelompok

Metode ceramah, diskusi,
tanya jawab dan praktek

(100 menit)

Membuat sarana dan prasarana

permainan net dan simulasi

permainan

[W1], [W2]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
1,43%

14 & 15 Memahami sarana dan
prasarana dalam konteks
pembelajaran penjas

1. Mampu mendiskripsikan
keadaan sarana dan
prasarana penjas yang
ada di sekolah dan
lembaga

2. Mampu menjelaskan
macam-macam
permainan tradisional
yang dapat di aplikasikan
dalam pembelajaran
penjas

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Tugas Kelompok

Metode ceramah, diskusi,
tanya jawab, praktek,
servey

(100 menit)

1. Survey lapangan ke sekolahan
dan survey sarana dan prasarana
Prodi POR UMKT.
2. Membuat sarana dan prasarana
olahraga tradisional dan perkakas
yang dapat di gunakan dalam
penjas

[W5]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

16 EVALUASI AKHIR SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UAS
Bobot = 35%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN / PRODI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
Permainan Woodball POR2119 2 2 Februari 2019
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Januar Abdilah Santoso, M.Or) (Januar Abdilah Santoso, M.Or) (Januar Abdilah Santos., M.Or)

Capaian
Pembelajaran
(CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai).

1)[ST-5] Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau
temuan orisinal orang lain

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1) [KU-2] Mampumenunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur ;

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1) [KK-17] Terampil dalam berbagai cabang olahraga yang terdapat pada kurikulum tiap satuan pendidikan dan olahraga pilihan.
2) [KK-21] Memiliki kemampuan manajerial dan integritas dalam komunitas kerja Pendidikan Jasmani dan Olahraga

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1) [PP-15] Mampu menganalisis kurikulum, konsep, teori dan filosofi dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan dan rekreasi

serta memiliki kemampuan manajerial dalam bidang olahraga
2) [PP-16] Menganalisis konsep, teori, filosofi cabang-cabang olahraga dalam perspektif keolahragaan secara ilmiah

CP-MK
Mahasiswa memahami olahraga woodball secara teoritis dan mampu mendemonstrasikan permainan sesuai dengan peraturan baik sebagai pemain maupun
penyelenggara pertandingan olahraga woodball

SUB CP MK



a. Mahasiswa dapat menceritakan sejarah permainan woodball
b. Mahasiswa mampu menyebutkan sarana dan menjelaskan fungsi sarana dalam permainan woodball
c. Mahasiswa memahami aturan dasar pembuatan lapangan woodball
d. Mahasiswa dapat menjelaskan peraturan permainan woodball
e. Mahasiswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip permainan woodball
f. Mahasiswa dapat menjelaskan teknik-teknik pada permainan woodball
g. Mahasiswa dapat membuat rubrik penilaian gerakan pada teknik dasar woodball
h. Mahasiswa mampu melakukan teknik dasar permainan woodball
i. Mahasiswa mampu membuat lapangan/ lintasan Woodball
j. Mahasiswa mampu menerapkan taktik pukulan pada fairway tipe short, middle, long dan belokan
k. Mahasiswa mampu menyelenggarakan pertandingan woodball sederhana

Diskripsi Singkat
MK

Mata kuliah Permainan Woodball berbobot 2 SKS Praktik. Mata kuliah ini membekali mahasiswa tentang dasar-dasar permainan woodball dan mengaplikasian
teknik dasar bermain, strategi bermain, taktik individu dan kelompok, perwasitan dan peraturan pertandingan dalam penyelenggaraan pertandingan sederhana.
Penilaian akhir keberhasilan belajar mahasiswa pada mata kuliah ini menggunakan pendekatan acuan patokan (PAP) dengan unsur penilaian akhir meliputi unsur-
unsur kehadiran 20%, tugas-tugas 20%, ujian praktik 40% dan ujian akhir semester 20%.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

Skema Pembelajaran 1 SKS Teori Mata Kuliah Permainan Woodball
a. Sejarah dan Perkembangan permainan woodball
b. Sarana dalam permainan woodball
c. Peraturan dasar pembuatan lapangan woodball
d. Peraturan permainan woodball
e. Prinsip-prinsip permainan woodball
f. Teknik dasar permainan woodball
g. Administrasi penyelenggaraan pertandingan woodball

Skema Pembelajaran 1 SKS Praktek Mata Kuliah Permainan Woodball
a. Teknik dasar persiapan, grip dan swing
b. Teknik dasar pukulan jarak pendek
c. Teknik dasar pukulan jarak menengah
d. Teknik dasat pukulan jarak jauh
e. Teknik dasar pukulan kearah gate/ gating
f. Teknik pembuatan lapangan/ lintasan Woodball
g. Taktik pukulan pada fairway tipe short, middle, long dan belokan
h. Penyelenggaraan pertandingan single stroke competition
i. Penyelenggaraan pertandingan single fairway competition
j. Penyelenggaraan pertandingan double stroke competition
k. Penyelenggaraan pertandingan double fairway competition



l. Penyelenggaraan pertandingan mix fairway competition
m. Penyelenggaraan pertandingan double mix competition
n. Penyelenggaraan pertandingan team competition

Pustaka Utama :
[B1] Soetrisno.2015.Bermain Woodball.Semarang:Effahar offset Semarang
[B2] Erwin Setyo Kriswanto.2016.Trend Olahraga masa Kini Woodball Olahraga Ala Golf.Yogyakarta:Pustaka Baru

Pendukung :
-

Media
Pembelajaran

Preangkat lunak : Perangkatkeras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/Online Media

Teks
Handout
Soal-Tugas
Gambar dan Poster

Team Teaching 1. Januar Abdilah Santoso., S.Pd., M.Or
Penilaian Skor Akhir = 20% Kehadiran + 20% Tugas + 40% Praktik + 20% UAS
Mata kuliah
syarat

-

Skema Pembelajaran 1 SKS Teori Matakuliah Permainan Woodball

Mg Ke-
(1)

Sub-CP-MK
(2)

Indikator
(3)

Kriteria & Bentuk
Penilaian

(4)

Metode Pembelajaran
[ Estimasi Waktu]

(5)

Materi
Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot
Penilaian (%)

(7)

1 Mahasiswa dapat
menceritakan sejarah
permainan woodball

1. Mampu
menceritakan sejarah
terciptanya
permainan woodball

2. Mampu
menceritakan sejarah
perkembangan
woodball di
Indonesia

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif. Metode ceramah,
diskusi, presentasi dan Tanya
jawab
(2 x 50 menit = 100 menit)

Sejarah dan
perkembangan
permainan woodball

B1 dan B2

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah = 1,42%

2 Mahasiswa mampu
menyebutkan sarana dan
menjelasjkan fungsi sarana
tersebut dalam permainan
woodball

1. Mampu
menyebutkan sarana
pada permainan
woodball

2. Mampu menjelaskan

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif. Metode ceramah,
diskusi, presentasi dan Tanya

Sarana dan
prasarana woodball

B1 dan B2

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah = 1,42%



fungsi sarana pada
permaina woodball

2. Afektif
3. Psikomotor

jawab
(2 x 50 menit = 100 menit)

3 Mahasiswa memahami aturan
dasar pembuatan lapangan
woodball

1. Mampu memahami
aturan dasar
pembuatan lapangan
sesuai geografi

2. Mampu memahami
standar pembuatan
fairway sesuai buku
peraturan IwBA

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif. Metode ceramah,
diskusi, presentasi dan Tanya
jawab
(2 x 50 menit = 100 menit)

Prinsip pembuatan
lapangan terstandar
IwBA

B1 dan B2

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah = 1,42%

4 Mahasiswa dapat
menjelaskan peraturan
permainan woodball

1. Mamahami jenis
kompetisi

2. Memahami
pelanggaran pada
permainan

3. Memahami peraturan
perwasitan

4. Memahami teknik
perhitungan poin

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif. Metode ceramah,
diskusi, presentasi dan Tanya
jawab
(2 x 50 menit = 100 menit)

Peraturan woodball

B1 dan B2

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah = 1,42%

5 Mahasiswa dapat
menjelaskan prinsip-prinsip
permainan woodball

1. Memahami prinsip
umum permainan

2. Memahami aspek
kondisi fisik

3. Memahami aspek
psikologi dalam
woodball

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif. Metode ceramah,
diskusi, presentasi dan Tanya
jawab
(2 x 50 menit = 100 menit)

Prinsip umum
permainan woodball

B1 dan B2

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah = 1,42%

6

Mahasiswa dapat
menjelaskan teknik-teknik
pada permainan woodball

1. Memahami berbagai
cara memegang
mallet

2. Memahami sikap
persiapan saat akan

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif. Metode ceramah,
diskusi, presentasi dan Tanya

Teknik dasar
permainan woodball

B1 dan B2

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah = 1,42%



memukul
3. Memahami teknik

dasar pukulan
pendek

4. Dapat menjelaskan
teknik dasar pukulan
menengah

5. Dapat menjelaskan
teknik dasar pukulan
jarak jauh

6. Dapat menjelaskan
teknik pukulan
gatting/ gate in

2. Afektif
3. Psikomotor

jawab
(2 x 50 menit = 100 menit)

7 Memahami administrasi
penyelenggaraan
pertandingan woodball

1. Memahami sistem
pairing

2. Mamahami sistem
penilaian permainan

3. Memahami sistem
penginputan point

4. sistem penengtuan
pemenang pada tiap
nomor

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif. Metode ceramah,
diskusi, presentasi dan Tanya
jawab
(2 x 50 menit = 100 menit)

Administrasi
penyelenggaraan
pertandingan
woodball

B1 dan B2

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah = 1,42%

Skema Pembelajaran 1 SKS Praktik Matakuliah Permainan Woodball

Mg Ke-
(1)

Sub-CP-MK
(2)

Indikator
(3)

Kriteria & Bentuk
Penilaian

(4)

Metode Pembelajaran
[ Estimasi Waktu]

(5)

Materi
Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot
Penilaian (%)

(7)

8 1. Mahasiswa mampu
melakukan teknik dasar
permainan woodball

2. Mahasiswa mampu
melakukan teknik dasar
permainan woodball

1. Mampu melakukan
gerakan persiapan

2. Mampu melakukan
berbagai macam
pegangan pada mallet

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Contextual, Instruction,
eksplorasi

(170 menit)

Teknik stand,
persiapan, grip,
swing, Teknik dasar
pukulan jarak dekat

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah = 1,42%



3. Mampu melakukan
swing

4. Mahasiswa mampu
melakukan pukulan
jarak pendek

5. Mampu melakukan
gerak dasar pukulan
pendek dengan gerak
lanjut

Tugas kelompok 1:
membuat makalah tentang
sejarah perkembangan
olahraga woodball,
sarpras, peraturan, prinsip
dasar permainan

[B1], [B2]

9 Mahasiswa mampu
melakukan teknik dasar
permainan woodball

1. Mampu melakukan
teknik dasar pukulan
jarak menengah

2. Mampu melakukan
pukulan jarak
menengah dengan
tantangan drop zone

3. Mampu melakukan
teknik dasar pukulan
jarak jauh

4. Mampu melakukan
pukulan jarak jauh
dengan tantangan drop
zone

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Demonstrasi, Contextual,
Instruction,

(170 menit)

Teknik dasar
pukulan jarak
menengah, Teknik
dasar pukulan jarak
jauh

[B1], [B2]

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah = 1,42%

10 1. Mahasiswa mampu
melakukan teknik dasar
permainan woodball

2. Mahasiswa mampu
membuat lapangan/
lintasan Woodball

1. Mampu melakukan
teknik dasar gate in
dengan swing

2. Mampu melakukan
gate in menggunakan
teknik dorongan depan

3. Mampu melakukan
pukulan gate-in 90˚

4. Mampu melakukan
pukulan gate-in 45˚

5. Mampu mendesain

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Demonstrasi, Instruction, Drill

(170 menit)

Teknik dasar
pukulan kearah gate/
gate-in swing dan
dorongan depan,
Peraturan
pembuatan lintasan/
fairway

[B1], [B2]

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah = 1,42%



lintasan sesuai dengan
kondisi geografis

6. Mampu menentukan
PAR tiap lintasan

11 Mahasiswa mampu
menerapkan taktik pukulan
pada fairway tipe short,
middle, long dan belokan

1. Mampu menerapkan
taktik pada lintasan
short

2. Mampu menerapkan
taktik pada lintasan
middle

3. Mampu menerapkan
taktik pada lintasan
long

4. Mampu menerapkan
taktik pada lintasan
belokan

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Demonstrasi, Instruction, Drill

(170 menit)

Taktik menghadapi
karakteristik lintasan

[B1], [B2]

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah = 1,42%

Tagihan tugas 1
bobot 10%

12 Mahasiswa mampu
menyelenggarakan
pertandingan woodball
sederhana

1. Mampu melakukan
pairing

2. Mampu mengadakan
pertandingan single
stroke sederhana

3. Mampu menerapkan
peraturan perwasitan
pada nomor yang
diperlombakan

4. Mampu menentukan
pemenang perlombaan

5. Mampu melakukan
pairing

6. Mampu mengadakan
pertandingan single
fairway sederhana

7. Mampu menerapkan
peraturan perwasitan

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Tugas Kelompok 2
membuat laporan hasil
pertandingan

Bermain.

(170 menit)

Peraturan dan
pelaksanaan Single
stroke competition,
Peraturan dan
pelaksanaan Single
fairway competition

[B1] dan [B2]

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah = 1,42%



pada nomor yang
diperlombakan

8. Mampu menentukan
pemenang perlombaan

13 Mahasiswa mampu
menyelenggarakan
pertandingan woodball
sederhana

1. Mampu melakukan
pairing

2. Mampu mengadakan
pertandingan double
stroke competition
sederhana

3. Mampu menerapkan
peraturan perwasitan
pada nomor yang
diperlombakan

4. Mampu menentukan
pemenang perlombaan

5. Mampu melakukan
pairing

6. Mampu mengadakan
pertandingan double
fairway sederhana

7. Mampu menerapkan
peraturan perwasitan
pada nomor yang
diperlombakan

8. Mampu menentukan
pemenang perlombaan

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Bermain.

(170 menit)

Peraturan dan
pelaksanaan double
stroke competition,
dan double fairway
sederhana

[B1] dan [B2]

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah = 1,42%

14 Mahasiswa mampu
menyelenggarakan
pertandingan woodball
sederhana

1. Mampu melakukan
pairing

2. Mampu mengadakan
pertandingan mix
fairway competition
sederhana

3. Mampu menerapkan

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Bermain.

(170 menit)

Peraturan dan
pelaksanaan mix
fairway competition,
Peraturan dan
pelaksanaan double
mix competition

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah = 1,42%

Tagihan Tugas
kelompok 2:
Bobot: 10%



peraturan perwasitan
pada nomor yang
diperlombakan

4. Mampu menentukan
pemenang perlombaan

5. Mampu melakukan
pairing

6. Mampu mengadakan
pertandingan double
mix competition
sederhana

7. Mampu menerapkan
peraturan perwasitan
pada nomor yang
diperlombakan

8. Mampu menentukan
pemenang perlombaan

[B1] dan [B2]

15 Ujian Praktik
Ujian Praktik
(bobot = 40%)

16 EVALUASI AKHIR SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UAS
(Bobot = 20%)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
Futsal POR2117 2 4 Juli 2019
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Julianur) (Julianur) (Januar Abdilah Santoso)
Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI

Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1) [S-5] Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta
pendapat atau temuan orisinal orang lain.

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1) [KU-2] Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1)[KK-17] Terampil dalam berbagai cabang olahraga yang terdapat pada kurikulum tiap satuan pendidikan dan

olahraga pilihan.
2)[KK-21] Memiliki kemampuan manajerial dan integritas dalam komunitas kerja Pendidikan Jasmani dan Olahraga.

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1)[PP-15] Mampu menganalisis kurikulum, konsep, teori dan filosofi dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga,

kesehatan dan rekreasi serta memiliki kemampuan manajerial dalam bidang olahraga
2)[PP-16] Menganalisis konsep, teori, filosofi cabang-cabang olahraga dalam perspektif keolahragaan secara ilmiah.

CP-MK
Mahasiswa mampu memahami olahraga futsal secara teoritis dan mampu mempraktikkan pertandingan sederhana sesuai



dengan peraturan pertandingan.

Diskripsi Singkat
MK

Matakuliah Futsal merupakan salahsatu mata kuliah pilihan dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS
praktik. Pokok bahasan pada mata kuliah ini meliputi sejarah dan perkembangan olahraga Futsal, peraturan permainan,
prinsip bermain, teknik dasar dan taktik dalam permainan Futsal. Nilai akhir didapat dari nilai kehadiran, tugas, praktik dan
UAS. Setelah mendapatkan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami olahraga futsal secara teoritis dan
mampu mempraktikkan pertandingan sederhana sesuai dengan peraturan pertandingan.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Sejarah dan perkembangan olahraga futsal, prinsip dan aturan olahraga futsal 1-2
b. Teknik dasar menggiring bola (dribbling) 3
c. Teknik dasar menendang bola (kicking) 4
d. Teknik dasar mengumpan bola (passing) 5
e. Teknik dasar menghentikan bola (stopping) 6
f. Teknik dasar merebut bola (intercepting) 7
g. Teknik bertahan dan menyerang 9-11
h. Teknik power play 12-14

Pustaka/Referensi Utama :
[B1] Justinus Lhaksana. (2011). Taktik dan strategi futsal modern. Jakarta: Be Champion
[B2] FIFA. (2014). (Laws of the game) Futsal.

Pendukung :
Web:

Media Pembelajaran Preangkat lunak : Perangkatkeras :
- Video Tugas makalah

Team Teaching Julianur, S.Pd, M.Pd
Penilaian Skor Akhir = 20% kehadiran + 25% Tugas terstruktur + 20% UTS + 35% UAS

Matakuliah syarat -
Mg Ke-

(1)

Sub-CP-MK

(2)

Indikator

(3)

Kriteria &
Bentuk Penilaian

(4)

Metode
Pembelajaran

[ Estimasi Waktu]
(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot
Penilaian

(%)
(7)



1-2 - Penyampaian kontrak
belajar

- Memahami dan
mengerti sejarah dan
perkembangan olahraga
futsal

- Memahami dan
mengerti prinsip dan
aturan olahraga futsal

Ingin dan mau
mengikuti
perkuliahan

Mempelajari sejarah
dan perkembangan
olahraga futsal serta
mempelajari prinsip
dan aturan olahraga
futsal

Kehadiran Ceramah, Tanya jawab,
diskusi

(170 menit)

- Penyampaian kontrak perkuliahan dan buku
referensi.

- Sejarah dan perkembangan olahraga futsal
- Prinsip dan aturan olahraga futsal

(Buku: [B1], [B2])

Kehadiran :
1,43%

3 Paham dan mengerti cara
menggiring bola
(dribbling)

Mempraktikkan cara
menggiring bola
(dribbling)

Proses melakukan
menggiring bola
(dribbling)

Demonstrasi, praktik

(170 menit)

Teknik dasar menggring bola

(Buku: [B1], [B2])

Kehadiran :
1,43%

4 Paham dan mengerti cara
menendang bola (kicking)

Mempelajari dan
mempraktikkan cara
menendang bola
(kicking)

Praktik menendang
bola, bentuk
gerakan dan
tahapan menendang
bola.

Tugas:
mempelajari cara
menendang bola
dengan benar

Demonstrasi, praktik

(170 menit)

Teknik dasar menendang bola

(Buku: [B1], [B2])

Kehadiran :
2,86%

Tugas
terstruktur :
8,33%

5 Paham dan mengerti cara
mengumpan bola
(passing)

Mempelajari dan
mempraktikkan cara
mengumpan bola
(passing)

Proses mengumpan
bola, bentuk
gerakan dan
tahapan
mengumpan bola.

Demonstrasi, praktik

(170 menit)

Teknik dasar mengumpan bola

(Buku: [B1], [B2])

Kehadiran :
2,86%

6 Paham dan mengerti cara
menghentikan bola
(stopping)

Mempelajari dan
mempraktikkan cara
menghentikan bola

Proses
menghentikan bola
(stopping), bentuk

Demonstrasi, praktik

(170 menit)

Teknik dasar menghentikan bola

(Buku: [B1], [B2])

Kehadiran :
2,86%



(stopping) gerakan dan
tahapan
menghentikan bola.

7 Paham dan mengerti cara
merebut bola
(intercepting) serta dapat
menjelaskan dan
mempraktikkannya

mempelajari dan
mempraktikkan cara
merebut bola

Proses merebut bola
(intercepting),
gerakan dan cara
merebut bola yang
benar.

Demonstrasi, praktik

(170 menit)

Teknik dasar merebut bola

(Buku: [B1], [B2])

Kehadiran :
2,86%

8 Evaluasi Tengah Semester Tagihan :
Jawaban UTS
bobot: 20%

9-12 Memahami dan dapat
mempraktikkan teknik
bertahan dan menyerang
dalam olahraga futsal

Mempraktikkan
gerakkan atau
formasi bertahan dan
menyerang

Gerakan dan posisi
pada saat
melakukan teknik
bertahan dan
menyerang

Demonstrasi, praktik

(170 menit)

Teknik bertahan dan menyerang dalam
olahraga futsal

(Buku: [B1], [B2])

Kehadiran :
2,86%

13-15 Memahami dan mengerti
serta dapat
mempraktikkan teknik/
skema powerplay

Mempelajari dan
mempraktikkan
teknik/skema
powerplay

Gerakan dan posisi
pada saat
melakukan skema
powerplay

Demonstrasi, praktik

(170 menit)

Teknik/skema powerplay

(Buku: [B1], [B2])

Kehadiran :
2,86%

16 Evaluasi Akhir Semester Tagihan :
Jawaban UAS
bobot: 35%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT

(sks)
SEMESTER Tgl

Penyusunan
Pembelajaran Motorik POR2115 2 4
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Julianur., M.Pd) (Julianur., M.Pd) (Januar Abdilah S., M.Or)
Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-S (Capaian Pembelajaran Sikap)

1) [ST-8] Menginternalisasi nilai,norma,dan etika akademik
b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)

1) [KU-1] Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangaan atau implementasi
ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya

2) [KU-5] Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan
hasil analisis informasi dan data;

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1) [KK-18] Terampil dalam mengajar pendidikan jasmani dan olahraga sesuai dasar keilmuan mendidik (scientific basis of the art of
teaching) dan etika profesi kependidikan dengan dilandasi ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bidang pendidikan jasmani,
olahraga, kesehatan dan rekreasi.

2) [KK-22] Terampil memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam Pendidikan Jasmani dan Olahraga
d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)

1) [PP-16] Menganalisis konsep, teori, filosofi cabang-cabang olahraga dalam perspektif keolahragaan secara ilmiah
2) [PP-19] Mampu mengevaluasi dan menentukan status karakter peserta didik secara holistik dalam pendidikan jasmani dan

olahraga



3) [PP-20] Menguasai struktur keilmuan dan filosofi teori dalam seperangkat disiplin ilmu pembelajaran pendidikan jasmani dan
olahraga

CP-MK
Mahasiswa mampu mempraktikkan kegiatan dalam pembelajaran motorik sesuai dengan teori belajar dalam pembelajaran motorik

SUB-CPMK
1. Memahami konsep belajar dan pembelajaran
2. Memahami dan dapat menjelaskan teori-teori belajar
3. Mengerti dan paham pengaruh teori-teori belajar pada pembelajaran motorik
4. Mampu menjelaskan motorik manusia berdasarkan fase perkembangan gerak hingga tujuan dan faktor yang mempengaruhi perkembangan

motorik.
5. Mampu mempraktikkan model, metode, dan format pembelajaran motorik
6. Mampu menjelaskan tahap-tahap pembelajaran motorik
7. Memahami dan dapat menjelaskan syaraf dan motorik manusia
8. Memahami dan dapat menjelaskan taksonomi psikomotorik
9. Paham dan mengerti teori pengolahan informasi, indera manusia dan keterampilan motorik
10. Memahami dan dapat menjelaskan dimensi pembelajaran motorik dalam penjaskes dan olahraga

Diskripsi Singkat
MK

Dalam mata kuliah ini akan dibahas tentang konsep belajar, teori-teori belajar dalam pembelajaran motorik, metode pembelajaran
motorik, teori pengolahan informasi, dan dimensi pembelajaran motorik. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dengan rencana pertemuan
sebanyak 14 kali tatap muka dengan lama waktu 100 menit setiap kali tatap muka. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa
diharapkan mampu mempraktikkan kegiatan dalam pembelajaran motorik sesuai dengan teori belajar dalam pembelajaran motorik

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Hakikat dan konsep belajar dan pembelajaran
b. Teori-teori belajar
c. Teori belajar pada pembelajaran motorik
d. Pembelajaran motorik
e. Model, metode, dan format pembelajaran motorik
f. Tahap-tahap pembelajaran motorik
g. Syaraf dan motorik manusia
h. Taksonomi psikomotorik
i. Teori pengolahan informasi, indra manusia dan keterampilan motorik
j. Dimensi pembelajaran motorik dalam penjaskes dan olahraga

Pustaka Utama :
[B1] Heri Rahyubi. (2016). Teori-teori Belajar dan Aplikasi Pembelajaran Motorik. Bandung: Nusa Media.
Pendukung :
-

Media Pembelajaran Preangkat lunak : Perangkatkeras :



Audio/Video Teks
Soal-Tugas

Team Teaching Julianur, S.Pd, M.Pd
Penilaian Skor Akhir = 20% kehadiran + 25% Tugas terstruktur + 20% UTS + 35% UAS

Matakuliah syarat -
Mg Ke-

(1)

Sub-CP-MK

(2)

Indikator

(3)

Kriteria & Bentuk
Penilaian

(4)

Metode
Pembelajaran

[ Estimasi Waktu]
(5)

Materi
Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian (%)
(7)

1 Memahami konsep belajar
dan pembelajaran

Mahasiswa mampu
memahami konsep belajar
dan pembelajaran

Diskusi kelompok kecil
dan memaparkan gagasan
berdasarkan hasil diskusi
dalam bentuk narasi
singkat.

Pembelajaran
Kooperatif, ceramah,
tanya jawab

(100 menit)

Penyampaian
silabus, kontrak
perkuliahan dan
buku referensi
serta penyampaian
hakikat belajar,
konsep belajar,
konsep
pembelajaran, teori
belajar dan
pembelajaran.
Penyampaian
VMTS Prodi

(Buku: [B1], Web:
- )

Kehadiran : 1,43%

2 Memahami dan dapat
menjelaskan teori-teori
belajar

1. Mahasiswa mampu
menjelaskan teori belajar
behaviorisme: John B.
Watson, Ivan Petrovich
P., Edward Lee
Thorndike, Clark
Leonard Hull, Edwin
Ray Guthrie, Skinner,

2. Mahasiswa mampu
menjelaskan kelebihan

Diskusi kelompok kecil
dan memaparkan gagasan
berdasarkan hasil diskusi
dalam bentuk narasi
singkat.

Tugas Mandiri:
Presentasi menjelaskan
kembali apa yang telah
disampaikan oleh para

Pembelajaran
Kooperatif, ceramah,
diskusi kelompok,
tugas mandiri.

(100 menit)

Teori belajar
behaviorisme dan
teori belajar
kognitivisme

(Buku: [B1])

Kehadiran : 1,43%

Tugas mandiri: 8,33%



dan kekurangan teori
behaviorisme.

3. Mahasiswa mampu
mejelaskan Teori belajar
kognitivisme: Teori
Gestalt, Albert Bandura,
Jean Piaget, Donald A.
Norman,

4. Mahasiswa mampu
menjelaskan kelebihan
dan kekurangan teori
kognitivisme.

ahli.

3 Mengerti dan paham
pengaruh teori-teori
belajar pada pembelajaran
motorik

Mahasiswa mampu
memahami pengaruh teori
belajar pada pembelajaran
motorik menurut Edward
Lee Thorndike, Clark
Leonard Hull, Edwin Ray
Guthrie, Skinner, Gestalt,
Jean Piaget dan Donald A.
Norman

Menjelaskan kembali
pengaruh teori belajar
oleh para ahli.

Tugas Mandiri:
Membuat rangkuman
teori belajar menurut para
ahli

Ceramah, Tanya
jawab, diskusi

(100 menit)

Pengaruh teori
belajar
behaviorisme,
Pengaruh teori
belajar
kognitivisme.

( Buku: [B1] )

Kehadiran : 2,86%

Tugas mandiri : 8,33%

4, 5 Mampu menjelaskan
motorik manusia
berdasarkan fase
perkembangan gerak
hingga tujuan dan faktor
yang mempengaruhi
perkembangan motorik.

1. Mahasiswa mampu
Memahami tentang
motorik manusia,

2. Mahasiswa mampu
menjelaskan definisi
pembelajaran motorik,

3. Mahasiswa mampu
menjelaskan faktor yang
mempengaruhi
pembelajaran motorik,

4. Mahasiswa mampu
menjelaskan tujuan
pembelajaran motorik,

5. Mahasiswa mampu
menjelaskan
keterampilan motorik,

Diskusi kelompok kecil
dan memaparkan gagasan
berdasarkan hasil diskusi
dalam bentuk narasi
singkat.

Pembelajaran
kooperatif,
Presentasi kelompok,
Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 menit)

Pembelajaran
motorik

(Buku: [B1] )

Kehadiran : 2,86%



6. Mahasiswa mampu
menjelaskan aktivitas
motorik kasar dan halus,

7. Mahasiswa mampu
menjelaskan domain
pembelajaran motorik

8. Mahasiswa mampu
menjelaskan faktor yang
mempengaruhi
perkembangan motorik.

6, 7 Mampu mempraktikkan
model, metode, dan
format pembelajaran
motorik

1. Mahasiswa mampu
menjelaskan pengertian
komponen pembelajaran,

2. Mahasiswa mampu
mengetahui beberapa
komponen pembelajaran,

3. Mahasiswa mampu
memahami hubungan
masing-masing
komponen pembelajaran,

4. Mahasiswa mampu
menjelaskan fungsi
komponen pembelajaran,

5. Mahasiswa mampu
menjelaskan peranan
guru dalam
pembelajaran,

6. Mahasiswa mampu
menjelaskan lingkungan
dan sumber belajar,

7. Mahasiswa mampu
menjelaskan model
pembelajaran, format
latihan pembelajaran.

Diskusi kelompok kecil
dan memaparkan gagasan
berdasarkan hasil diskusi
dalam bentuk narasi
singkat.
Demonstrasi
model/metode
pembelajaran motorik

Tugas Mandiri: Presentasi
kelompok

Pembelajaran
kooperatif, diskusi
kelompok, praktik
Latihan.

(100 menit)

Model , metode,
dan format
pembelajaran
motorik.

(Buku: [B1])

Kehadiran : 2,86%

Tugas mandiri : 8,33%

8 Evaluasi Tengah Semester Tagihan :
Jawaban UTS bobot: 20%

9, 10 Mampu menjelaskan Mahasiswa mampu Keaktifan mahasiswa Ceramah, Tanya Tahap-tahap Kehadiran : 2,86%



tahap-tahap pembelajaran
motorik

menjelaskan tahap formasi
rencana, tahap latihan, tahap
otonomi

dalam merespon
penjelasan berupa tanya
jawab.

jawab, diskusi.

(100 menit)

pembelajaran
motorik.

(Buku: [B1] )
11, 12 Memahami dan dapat

menjelaskan syaraf dan
motorik manusia

1. Mahasiswa mampu
memahami struktur saraf,

2. Mahasiswa mampu
menjelaskan impuls
saraf, system saraf,

3. Mahasiswa mampu
menjelaskan fungsi otak,

4. Mahasiswa mampu
menjelaskan
perkembangan otak,

5. Mahasiswa mampu
menjelaskan sumsum
tulang belakang,

6. Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang Otot

7. Mahasiswa mampu
menjelaskan stimulasi
kinestetik

Keaktifan mahasiswa
dalam merespon
penjelasan berupa tanya
jawab

Pembelajaran
kooperatif, diskusi
kelompok, Latihan.

(100 menit)

Saraf dan motorik
manusia

(Buku: [B1] )

Kehadiran : 2,86%

13 Memahami dan dapat
menjelaskan taksonomi
psikomotorik

Mahasiswa mampu
menjelaskan beberapa
istilah gerak dan gerakan,
taksonomi psikomotorik,
fase dan pola perkembangan
motorik

Keaktifan mahasiswa
dalam merespon
penjelasan berupa tanya
jawab

Ceramah, Tanya
jawab, diskusi.

(100 menit)

Taksonomi
psikomotorik

(Buku: [B1] ; )

Kehadiran : 2,86%

14 Paham dan mengerti teori
pengolahan informasi,
indera manusia dan
keterampilan motorik

Mahasiswa mampu
menjelaskan keterampilan
gerak dan pengolahan
informasi, tahap pengolahan
informasi, sumber informasi
indera, control visual dalam
keterampilan motorik

Diskusi kelompok kecil
dan memaparkan gagasan
berdasarkan hasil diskusi
dalam bentuk narasi
singkat.

Pembelajaran
kooperatif, diskusi
kelompok,
Latihan.

Teori pengolahan
informasi, indera
manusia dan
keterampilan
motorik

(Buku: [B1] )

Kehadiran : 2,86%

15 Memahami dan dapat
menjelaskan dimensi

Mahasiswa mampu
menjelaskan manfaat

Keaktifan mahasiswa
dalam merespon

Ceramah, Tanya
jawab, diskusi.

Dimensi
pembelajaran

Kehadiran : 2,86%



pembelajaran motorik
dalam penjaskes dan
olahraga

penjaskes dan olahraga,
penjaskes dan olahraga
sebagai bagian dari system
pendidikan
nasional,pembelajaran gerak
dalam penjaskes dan
olahraga

penjelasan berupa tanya
jawab (100 menit)

motorik dalam
penjaskes dan
olahraga

16 Evaluasi Akhir Semester Tagihan :
Jawaban UAS bobot: 35%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN / PRODI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTE R Tgl Penyusunan
AKTIVITAS RITMIK POR2113 2 4

Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Jeane Betty Kurnia Jusuf., M.Pd) (Jeane Betty Kurnia Jusuf., M.Pd) (Januar Abdilah Santoso., M.Or)
Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1) [ST-1] Bertakwa kepada Tuhan Yang MahaEsa dan mampu menunjukkan sikap religius
b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)

1) [KU-2] Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur ;
c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)

1) [KK-17] Terampil dalam berbagai cabang olahraga yang terdapat pada kurikulum tiap satuan pendidikan dan olahraga pilihan.
2) [KK-21] Memiliki kemampuan manajerial dan integritas dalam komunitas kerja Pendidikan Jasmani dan Olahraga

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1) [KP-15] Mampu menganalisis kurikulum, konsep, teori dan filosofi dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan dan rekreasi serta memiliki

kemampuan manajerial dalam bidang olahraga
2) [KP-16] Menganalisis konsep, teori, filosofi cabang-cabang olahraga dalam perspektif keolahragaan secara ilmiah

CP-MK
Mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan aktivitas ritmik, prinsip-prinsip dan teknik dasar aktivitas ritmik serta mampu mempraktikkan teknik dasar senam
ritmik

SUB-CPMK
a. Mahasiswa memahami konsep metodik
b. Mahasiswa memahami dan mengidentifikasi susunan mengajar senam aerobic



c. Mahasiswa memahami dan mengidentifikasi susunan mengajar senam irama
d. Mahasiswa memahami dan mengidentifikasi susunan mengajar senam lantai
e. Mahasiswa dapat membuat perencanaan dan praktik mengajar senam aerobik
f. Mahasiswa dapat membuat perencanaan dan praktik mengajar senam ritmik
g. Mahasiswa dapat membuat perencanaan dan praktik mengajar senam lantai

Diskripsi Singkat
MK

Aktivitas Ritmik merupan matakuliah dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktik, rencana pertemuan sebanyak 14 kalli pertemuan tatap
muka, 1 UTS, dan 1 UAS. Mata kuliah ini membahas tentang perkembangan aktivitas ritmik, prinsip dalam melakukan aktivitas ritmik, teknik dasar dalam
aktivitas ritmik dan penguasaan gerak dalam aktivitas ritmik. Diharapkan setelah pembelajaran ini mahasiswa memahami dan mampu menguasai keterampilan
aktivitas ritmik dengan baik.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Metodik senam
b. Metodik senam irama
c. Metodik senam lantai
d. Memilih materi
e. Merencanakan materi pembelajaran
f. Mengajarkan materi

Pustaka Utama :
[B1] Agus Mahendra (2004) Pembelajaran Senam. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
[B2] Woeryati Soekarno (1986) Teori dan Praktek Senam Dasar. Klaten: PT Intan Pariwara
[B3] Woeryati Soekarno (1994) Senam aerobik. Jogjakarta: Diktat IKIP Yogyakarta

Pendukung :
-

Media Pembelajaran Preangkat lunak : Perangkat keras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/Online Media

Teks
Handout
Soal-Tugas
Gambar dan Poster

Team Teaching (1) Jeane Betty Kurnia Jusuf
Penilaian Skor Akhir = 20% Kehadiran + 25% Tugas + 20% UTS + 35% UAS
Mata kuliah syarat -

Mg
Ke-
(1)

Sub-CP-MK
(2)

Indikator
(3)

Kriteria & Bentuk Penilaian
(4)

Metode
Pembelajaran

[ Estimasi Waktu]
(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian (%)
(7)

1 Mamahami konsep
metodik

Metode senam Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif

Penjelasan Ilustrasi Agus Mahendra Partisipasi dan Kehadiran
Kuliah = 2,86%



2. Afektif
3. Psikomotor

2 Memahami dan
mengidentifikasi
susunan mengajar
senam aerobik

Metodik senam
aerobik

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Penjelasan
Demonstrasi dan
penugasan

Woeryati Soekarno Partisipasi dan Kehadiran
Kuliah = 2,86%

3 Memahami dan
mengidentifikasi
susunan mengajar
senam irama

Metodik senam
irama

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Penjelasan
Demonstrasi dan
penugasan

Woeryati Soekarno

Partisipasi dan Kehadiran
Kuliah = 2,86%

4 Mamahami dan
mengidentifikasi
susunan magejar
senam lantai

Metodik senam
lantai

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Demonstrasi Latihan
Tugas Kelompok

Agus Mahendra Sayuti

Sahara

Partisipasi dan Kehadiran
Kuliah = 2,86%

5 Membuat
perencanaan dan
praktik mengajar
senam aerobik

Memilih materi
Merencanakan
materi
pembelajaran
Mengajarkan
materi

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Peer teaching Woeryati Soekarno Partisipasi dan Kehadiran
Kuliah = 2,86%

6, 7 Membuat
perencanaan dan
praktik mengajar
senam aerobik

Memilih materi
Merencanakan
materi
pembelajaran
Mengajarkan
materi

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Peer teaching Woeryati Soekarno Partisipasi dan Kehadiran
Kuliah = 2,86%



3. Psikomotor
8, 9 Membuat

perencanaan dan
praktik mengajar
senam ritmik

Memilih materi
Merencanakan
materi
pembelajaran
Mengajarkan
materi

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Peer teaching Woeryati Soekarno Partisipasi dan Kehadiran
Kuliah = 2,86%

10, 11 Membuat
perencanaan dan
praktik mengajar
senam ritmik

Memilih materi
Merencanakan
materi
pembelajaran
Mengajarkan
materi

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Peer teaching Woeryati Soekarno Partisipasi dan Kehadiran
Kuliah = 2,86%

9 EVALUASI TENGAH SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UTS
Bobot = 20%

12,13 Membuat
perencanaan dan
praktik mengajar
senam lantai

Memilih materi
Merencanakan
materi
pembelajaran
Mengajarkan
materi

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Peer teaching Woeryati Soekarno Partisipasi dan Kehadiran
Kuliah = 1,43%

14,15 Membuat
perencanaan dan
praktik mengajar
senam lantai

Memilih materi
Merencanakan
materi
pembelajaran
Mengajarkan
materi

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Peer teaching Woeryati Soekarno Partisipasi dan Kehadiran
Kuliah = 2,86%

16 EVALUASI AKHIR SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UAS
Bobot = 35%





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN / PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
BIOMEKANIKA POR2112 2 4
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Andri Tria Raharja) (Andri Tria Raharja) (Januar Abdilah Santoso)
Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1)[ST-3] Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan Pancasila.

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1) [KU-1] Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistimatis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang
sesuai dengan bidang keahliannya.

2) [KU-2] Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)

1) [KK-22] Terampil memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam Pendidikan Jasmani dan
Olahraga

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1) [KP-16] Mampu menganalisis kurikulum, konsep, teori dan filosofi dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga,



kesehatan dan rekreasi serta memiliki kemampuan manajerial dalam bidang olahraga
2) [KP-20] Menguasai struktur keilmuan dan filosofi teori dalam seperangkat disiplin ilmu pembelajaran pendidikan

jasmani dan olahraga
CP-MK
Mahasiswa mampu menganalisa gerakan pada setiap gerak kombinasi pada cabang olahraga, sehingga mengetahui
kesahalan gerak maupun efektivitas gerak yang sesuai dengan hukum gerak.

a. Mahasiswa dapat menjelaskan ruang lingkup biomekanika dalam olahraga
b. Mahasiswa dapat menjelaskan hukum Newton dalam gerak
c. Mahasiswa dapat menjelaskan teknik analisis pada olahraga atletik.
d. Mahasiswa dapat menjelaskan Hukum Newton I, II, III.
e. Mahasiswa dapat menjelaskan kekuatan dan daya ledak.
f. Mahasiswa dapat menjelaskan penerapan sudut dan kekuatan.
g. Mahasiswa dapat menjelaskan pengukuran aspek pada beberapa olahraga.
h. Mahasiswa dapat menjelaskan komponen fisik pada olahraga.
i. Mahasiswa dapat menganalisis sudut.
j. Mahasiswa dapat menganalisis gaya.
k. Mahasiswa dapat dapat mempraktekan teknik analisis pada olahraga.

Diskripsi Singkat
MK

Mata Kuliah ini membahas mengenai pengaruh daya dan hukum alam terhadap tubuh manusia selama aktivitas fisik.
Bidang ini tumbuh dari kinesiologi yang juga merupakan kajian gerak. Kinesiologi mempunyai dua kajian dasar:
kinesiologi anatomi yakni kajian konstruksi dan mekanisme kerja tubuh, dan kinesiologi mekanik yang merupakan
biomekanika atau mekanika tubuh manusia. Biomekanika olahraga bidang kajian tubuh manusia dengan terapan hukum
alam pada aktivitas fisik.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Biomekanika
b. hukum Newton dalam gerak
c. Hukum Newton I, II, III
d. Kekuatan dan Daya Ledak
e. Penerapan Sudut dan Kekuatan
f. Komponen Fisik
g. Sudut



h. Gaya
Pustaka Utama :

[B1] Hidayat, Imam 2016 . Biomekanika. Bandung: PPs Universitas Pendidikan Bandung: EGC.

Pendukung :
-

Media
Pembelajaran

Preangkat lunak : Perangkat keras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/Online Media

Teks
Handout
Soal-Tugas
Gambar dan Poster

Team Teaching (1)Andri Tria Raharja
Penilaian Skor Akhir = 20% Kehadiran + 25% Tugas + 20% UTS + 35% UAS
Mata kuliah syarat -

Mg
Ke-
(1)

Sub-CP-MK
(2)

Indikator
(3)

Kriteria & Bentuk
Penilaian

(4)

Metode Pembelajaran
[ Estimasi Waktu]

(5)

Materi
Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot
Penilaian (%)

(7)

1 Mahasiswa dapat
menjelaskan ruang
lingkup biomekanika
dalam olahraga

Mampu
menjelaskan
ruang lingkup
biomekanika
dalam olahraga

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran dengan
pendekatan taktis,
drilling, peer teaching,
dan pemecahan masalah.
Metode ceramah, tanya
jawab, diskusi, dan
penugasan

(2 x 50 = 100 menit)

Ruang lingkup
biomekanika

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2 Mahasiswa dapat
menjelaskan Hukum

Mampu
menjelaskan

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.

Pembelajaran active
learning dengan strategi

Hukum Newton
I, II, III

Partisipasi dan
Kehadiran



Newton I, II, III Hukum Newton
I, II, III

Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

information search,
ekspositori, dan
kooperatif.Metode
ceramah, tanya jawab,
diskusi, dan demonstrasi

(2 x 50 = 100 menit)

Buku: [B1]
Kuliah =
2,86%

3 Mahasiswa dapat
menjelaskan hukum
Newton dalam gerak

Mampu
menjelaskan
hukum Newton
dalam gerak

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan
kooperatif. Metode
ceramah, tanya jawab,
diskusi, dan penugasan.

(2 x 50 = 100 menit)

Hukum newton
dalam gerak

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

4 Mahasiswa dapat
menjelaskan kekuatan
dan daya ledak.

Mampu
menjelaskan
kekuatan dan
daya ledak.

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan
kooperatif.Metode
ceramah, tanya jawab,
diskusi, dan demonstrasi

(2 x 50 = 100 menit)

Kekuatan dan
daya ledak

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

5 Mahasiswa dapat
menjelaskan penerapan
sudut dan kekuatan.

Mampu
menjelaskan
penerapan sudut
dan kekuatan.

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,

Sudut dan
Kekuatan

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =



1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

ekspositori, dan
kooperatif.Metode
ceramah, tanya jawab,
diskusi, dan demonstrasi
(2 x 50 = 100 menit)

Buku: [B1] 2,86%

6 Mahasiswa dapat
menjelaskan
pengukuran aspek
pada beberapa
olahraga.

Mampu
menjelaskan
pengukuran
aspek pada
beberapa
olahraga.

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan
kooperatif.Metode
ceramah, tanya jawab,
diskusi, dan demonstrasi
(2 x 50 = 100 menit)

Pengukuran
aspek pada
cabang olahraga

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

7 Mahasiswa dapat
menjelaskan teknik
analisis pada olahraga
atletik.

Mampu
menjelaskan
teknik analisis
pada olahraga
atletik.

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan
kooperatif.Metode
ceramah, tanya jawab
dan demonstrasi.

(2 x 50 = 100 menit)

Teknik analisis
pada olahraga
atletik

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

8 EVALUASI TENGAH SEMESTER
Tagihan:
Jawaban UTS
Bobot = 20%

9 Mahasiswa dapat
menjelaskan
komponen fisik pada
olahraga.

Mampu
menjelaskan
komponen fisik
pada olahraga.

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:

Pembelajaran dengan
pendekatan taktis,
drilling, peer teaching,

Komponen Fisik

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =



1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

dan pemecahan masalah.
Metode ceramah, tanya
jawab, diskusi, dan
demonstrasi.

(2 x 50 = 100 menit)

1,43%

10 Mahasiswa dapat
menganalisis sudut.

Mampu
menganalisis
sudut.

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran dengan
pendekatan taktis,
drilling, peer teaching,
dan pemecahan masalah.
Metode ceramah, tanya
jawab, diskusi, dan
demonstrasi.

(2 x 50 = 100 menit)

Sudut

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

11 Mahasiswa dapat
menganalisis gaya.

Mampu
menganalisis
gaya.

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran dengan
pendekatan taktis,
drilling, peer teaching,
dan pemecahan masalah.
Metode ceramah, tanya
jawab dan demonstrasi.
(2 x 50 = 100 menit)

Gaya

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

12-15 Mahasiswa dapat
mempraktekan teknik
analisis pada olahraga.

Mampu
mempraktekan
teknik analisis
pada olahraga

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran dengan
pendekatan taktis,
drilling, peer teaching,
dan pemecahan masalah.
Metode ceramah, tanya
jawab dan demonstrasi.

Teknik analisis
pada olahraga

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%



(2 x 50 = 100 menit)
16 EVALUASI AKHIR SEMESTER Tagihan:

Jawaban UAS
Bobot = 35%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN / PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
BOLA TANGAN POR2118 2 5
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Andri Tria Raharja) (Andri Tria Raharja) (Januar Abdilah Santoso)

Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1)[ST-03] Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban
berdasarkan Pancasila.

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1) [KU-02] Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1) [KK-17] Terampil dalam berbagai cabang olahraga yang terdapat pada kurikulum tiap satuan pendidikan dan olahraga pilihan.
2) [KK-21] Memiliki kemampuan manajerial dan integritas dalam komunitas kerja Pendidikan Jasmani dan Olahraga

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1) [KP-15] Mampu menganalisis kurikulum, konsep, teori dan filosofi dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan dan

rekreasi serta memiliki kemampuan manajerial dalam bidang olahraga
2) [KP-16] Menganalisis konsep, teori, filosofi cabang-cabang olahraga dalam perspektif keolahragaan secara ilmiah



CP-MK
Mahasiswa mampu memahami olahraga bola tangan secara teoritis dan mampu mempraktikkan pertandingan sederhana sesuai dengan

peraturan pertandingan

SUB CP-MK

a. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep permainan bola tangan

b. Mahasiswa dapat menjelaskan sejarah bola tangan

c. Mahasiswa dapat mempraktekkan keterampilan dasar melempar dan menangkap bola

d. Mahasiswa dapat mempraktekkan keterampilan dasar melempar dan menangkap bola

e. Mahasiswa dapat mempraktekkan keterampilan shooting (menenmbak bola)

f. Mahasiswa dapat mempraktekkan keterampilan menggiring bola (dribbling)

g. Mahasiswa dapat mempraktekkan aplikasi keterampilan dasar dalam permainan mini bola tangan

h. Mahasiswa dapat mempraktekkan strategi dan taktik permainan

i. Mahasiswa dapat mempraktekkan sistem organisasi permainan dan pertandingan bola tangan

Diskripsi Singkat
MK

Mata kuliah pilihan bola tangan ini berisi konsep keterampilan/teknik dasar bermain bola tangan yang terdiri dari berbagai bentuk
passing, berbagai bentuk shooting, strategi bermain yang terdiri dari pola penyerangan dan bertahan. Mahasiswa juga dibekali dengan
pemahaman azas-azas didaktik dan metodik pembelajaran keterampilan dasar bermain bola tangan serta memiliki pemahaman tentang
organisasi sistem pertandingan dalam kejuaraan bola tangan. Penilaian akhir keberhasilan belajar mahasiswa pada mata kuliah ini
menggunakan pendekatan acuan patokan (PAP) dengan unsur penilaian meliputi unsur-unsur kehadiran, tugas-tugas, ujian tengah
semester, dan ujian akhir semester.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Konsep permainan bola tangan



b. Sejarah bola tangan

c. Keterampilan dasar melempar dan menangkap bola

d. Keterampilan dasar melempar dan menangkap bola

e. Keterampilan shooting (menenmbak bola)

f. Keterampilan menggiring bola (dribbling)

g. Aplikasi keterampilan dasar dalam permainan mini bola tangan

h. Strategi dan taktik permainan

i. Sistem organisasi permainan dan pertandingan bola tangan

Pustaka Utama :
[B1] Ridwan Haris (1986). Permainan Bola Tangan. Bandung: FPOK IKIP Bandung.

Pendukung :
[K1] Agus Mahendra (2002). Bola Tangan. Jakarta: Depdiknas Proyek Pengembangan Tenaga Kependidikan Setara DIII.

[K2] Peraturan permainan Bola Tangan Indoor.
Media
Pembelajaran

Preangkat lunak : Perangkat keras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/Online Media

Modul
Handout
Gambar dan Postur
Tali/tambang
Gawang
Bola Tangan
OHV/LCD

Team Teaching (1)Andri Tria Raharja



Penilaian Skor Akhir = 20% Kehadiran + 25% Tugas + 20% UTS + 35% UAS
Mata kuliah syarat -

Mg
Ke-
(1)

Sub-CP-MK
(2)

Indikator
(3)

Kriteria & Bentuk
Penilaian

(4)

Metode Pembelajaran
[ Estimasi Waktu]

(5)

Materi
Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian
(%)
(7)

1 Mahasiswa dapat
menjelaskan konsep
permainan bola tangan

Mampu menjelaskan
konsep permainan bola
tangan

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran dengan
pendekatan taktis,
drilling, peer teaching,
dan pemecahan masalah.
Metode ceramah, tanya
jawab, diskusi, dan
penugasan

(2 x 50 = 100 menit)

Konsep
permainan bola
tangan

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

2 Mahasiswa dapat
menjelaskan sejarah
bola tangan

Mampu menjelaskan
sejarah bola tangan

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan
kooperatif. Metode
ceramah, tanya jawab,
diskusi, dan penugasan.

(2 x 50 = 100 menit)

Sejarah bola
tangan

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

3-4 Mahasiswa dapat
mempraktekkan
keterampilan dasar
melempar dan

Mampu mempraktekkan
keterampilan dasar
melempar dan menangkap
bola

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan

Keterampilan
dasar melempar
dan menangkap
bola

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%



menangkap bola 2. Afektif
3. Psikomotor

kooperatif.Metode
ceramah, tanya jawab
dan demonstrasi.

(2 x 50 = 100 menit)

Buku: [B1]

5-7 Mahasiswa dapat
mempraktekkan
keterampilan shooting
(menembak bola)

Mampu mempraktekkan
keterampilan shooting
(menembak bola)

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan
kooperatif.Metode
ceramah, tanya jawab,
diskusi, dan demonstrasi
(2 x 50 = 100 menit)

Keterampilan
shooting
(menembak
bola)

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

8 EVALUASI TENGAH SEMESTER
Tagihan:
Jawaban UTS
Bobot = 20%

9 Mahasiswa dapat
mempraktekkan
keterampilan shooting
(menembak bola)

Mampu mempraktekkan
keterampilan shooting
(menembak bola)

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran dengan
pendekatan taktis,
drilling, peer teaching,
dan pemecahan masalah.
Metode ceramah, tanya
jawab, diskusi, dan
demonstrasi.
(2 x 50 = 100 menit)

Keterampilan
shooting
(menembak
bola)

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
1,43%

10 Mahasiswa dapat
mempraktekkan
keterampilan
menggiring bola

Mampu mempraktekkan
keterampilan menggiring
bola (dribbling)

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif

Pembelajaran dengan
pendekatan taktis,
drilling, peer teaching,
dan pemecahan masalah.

Keterampilan
menggiring bola
(dribbling)

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%



(dribbling) 2. Afektif
3. Psikomotor

Metode ceramah, tanya
jawab, diskusi, dan
demonstrasi.

(2 x 50 = 100 menit)

Buku: [B1]

11 Mahasiswa dapat
mempraktekkan
aplikasi keterampilan
dasar dalam
permainan mini bola
tangan

Mampu mempraktekkan
aplikasi keterampilan
dasar dalam permainan
mini bola tangan

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran dengan
pendekatan taktis,
drilling, peer teaching,
dan pemecahan masalah.
Metode ceramah, tanya
jawab dan demonstrasi.

(2 x 50 = 100 menit)

Aplikasi
keterampilan
dasar dalam
permainan mini
bola tangan

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

12-14 Mahasiswa dapat
mempraktekkan
strategi dan taktik
permainan

Mampu mempraktekkan
strategi dan taktik
permainan

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran dengan
pendekatan taktis,
drilling, peer teaching,
dan pemecahan masalah.
Metode ceramah, tanya
jawab dan demonstrasi.

(2 x 50 = 100 menit)

Strategi dan
taktik permainan

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

15 Mahasiswa dapat
mempraktekkan
sistem organisasi
permainan dan
pertandingan bola
tangan

Mampu mempraktekkan
sistem organisasi
permainan dan
pertandingan bola tangan

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran dengan
pendekatan taktis,
drilling, peer teaching,
dan pemecahan masalah.
Metode ceramah, tanya
jawab dan demonstrasi.

Sistem
organisasi
permainan dan
pertandingan
bola tangan

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%



(2 x 50 = 100 menit)
Buku: [B1]

16 EVALUASI AKHIR SEMESTER Tagihan:
Jawaban UAS
Bobot = 35%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN / PRODI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTE R Tgl

Penyusunan
PENDIDIKAN KEBUGARAN JASMANI &
KESEHATAN OLAHRAGA

2 2

Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Jeane Betty Kurnia Jusuf) (Jeane Betty Kurnia Jusuf) (Januar Abdillah Santoso)
Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1) [ST-1] Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
2) [ST-9] Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1) [KU-1] Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistimatis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi

ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang
keahliannya.

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1) [KK-1] Memiliki keterampilan (skill)dan soft skill dalam seperangkat disiplin ilmu pendukung yang terintegrasi dari ilmu

pengetahuan dalam rangka memahami fenomena pendidikan olahraga serta ilmu keolahragaan secara komprehensif.
d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)

1) [KP-1] Memiliki keterampilan (skill) dalam seperangkat disiplin ilmu pendukung yang terintegrasi dari ilmu pengetahuan
dalam rangka memahami fenomena pendidikan olahraga dan ilmu keolahragaan secara komprehensif.

CP-MK



a. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami sejarah serta pengetahuan kebugaran jasmani
b. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami komponen-komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan serta

arti ari masing-masing komponen
c. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami komponen-komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan

dan arti dari masing-masing komponen.
d. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami prinsip-prinsip dasar latihan kebugaran jasmani
e. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami macam-macam jenis tes untuk mengukur kebugaran jasmani
f. Mahasiswa dapat mengukur denyut nadi latihan
g. Mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar kesehatan olahraga
h. Mahasiswa mampu menjelaskan dampak kesehatan terhadap prestasi olahraga
i. Mahasiswa mampu mnjelaskan dampak kesehatan terhadap prestasi olahraga
j. Mahasiswa mampu menjelaskan olahraga dan menstruasi
k. Mahasiswa mampu menjelaskan olahraga dan kehamilan
l. Mahasiswa mampu menjelaskan olahraga bagi lansia
m. Mahasiswa mampu menjelaskan olahraga bagi penderita autis
n. Mahasiswa mampu menjelaskan olahraga dan kecerdasan
o. Mahasiswa mampu menjelaskan olahraga di tempat tinggi dan di bawah air
p. Mahasiswa mampu menjelaskan Olahraga dan nyeri otot

Diskripsi Singkat
MK

Pendidikan Kebugaran Jasmani dan Kesehatan Olahraga merupakan matakuliah teori dan praktek keprodian. Matakuliah ini
meliputiteori tentang konsep dasar kebugaran jasmani, komponen-komponen kebugaran jasmani, cara membina kebugaran jasmani,
cara mengukur , dan praktek tentang pengukuran denyut nadi latihan, latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, pelaksanaan tes
kebugaran jasmani. Materi tersebut disampaikan melalui beberapa metode pembelajaran yang tepat, antara lain seramah, siskusi tugas,
demonstrasi, komando dan drill.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Mengetahui dan memahami sejarah serta pengetahuan kebugaran jasmani
b. Komponen-komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan
c. Komponen-komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan
d. Prinsip-prinsip dasar latihan kebugaran jasmani
e. Macam-macam jenis tes untuk mengukur kebugaran
f. Mengukur denyut nadi
g. Dasar-dasar Kesehatan Olahraga
h. Dampak olahraga terhadap berbagai organ
i. Dampak kesehatan terhadap prestasi olahraga



j. Olahraga dan menstruasi
k. Olahraga dan kehamilan
l. Olahraga bagi lansia
m. Olahraga bagi pemderita autis
n. Olahraga dan kecerdasan
o. Olahraga di tempat tinggi dan di bawah air
p. Olahraga dan nyeri otot

Pustaka Utama :
[B1] Dangsinam Moeloek. (1984). Kesehatan dan Olahraga. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
[B2] Sudarno. (1991). Pendidikan Kehatan Jasmani. Jakarta: Ditjen Dikti
[B3] Suhantono. (1986). Manual Kesehtan Olahraga. Jakarta: Sinas Kesehatan
[B4] Cooper K.H.M.D. (1994). Antioksidant Revolution. Thomas Nelson Publisher

Nashvile. Atlanta. London.

[B5] Boedhi Darmojo. (1999). Buku Ajar Genatri. Balai Penerbit Universitas Indonesia
Jakarta.

[B6] Blowfild, J. Fricker, PA and Fitch. K.D. (1992). Textbook of Scienceand Medicine in
Sport. Blackwell Scientific Publication.

[B7] Endang Rini Sukamti. Profil Kebugaran Jasmani dan Status Kesehatan Istruktur Senam Aerobik di Yogyakarta; Jurnal Olahraga
Prestasi, Volume 12, Nomor 2, Juli 2016
Pendukung :
-

Media Pembelajaran Preangkat lunak : Perangkat keras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/Online Media

Teks
Handout
Soal-Tugas
Gambar dan Poster

Team Teaching (1) Jeane Betty Kurnia Jusuf
Penilaian Skor Akhir = 20% Kehadiran + 25% Tugas + 20% UTS + 35% UAS
Mata kuliah syarat -

Mg
Ke-
(1)

Sub-CP-MK
(2)

Indikator
(3)

Kriteria & Bentuk
Penilaian

(4)

Metode
Pembelajaran

[ Estimasi Waktu]
(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian (%)
(7)

1 Mengetahui dan
memahami

 Teori kebugaran Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan

Pembelajaran active
learning dengan

Teori Kebugaran
Buku: [B1], [B2], [B3],

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =



sejarah serta
pengetahuan
kebugaran
jasmani

jasmani berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

strategi information
search, ekspositori,
dan kooperatif.
Metode ceramah,
diskusi, dan tanya
jawab.
(2 x 50 = 50 menit)

[B7] 2,86%

2 Mengetahui dan
memahami
komponen-
komponen
kebugaran
jasmani yang
berhubungan
dengan kesehatan
serta arti ari
masing-masing
komponen

 Teori kebugaran
jasmani

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan
strategi ekspositori,
inkuiri, dan
kooperatif.Metode
ceramah, diskusi,
dan tanya jawab.
(2 x 50 = 50 menit)

Teori Kebugaran
Buku: [B1], [B2], [B3],
[B7]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

3 Mengetahui dan
memahami
komponen-
komponen
kebugaran
jasmani yang
berhubungan
dengan
keterampilan dan
arti dari masing-
masing
komponen.

 Teori kebugaran
jasmani

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan
strategi information
search, ekspositori,
dan kooperatif.
Metode ceramah,
diskusi, dan tanya
jawab.
(2 x 50 = 50 menit)

Teori Kebugaran
Buku: [B1], [B2], [B3],
[B7]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

4 Megetahui dan
memahami
prinsip-prinsip
dasar latihan
kebugaran

 Teori kebugaran
jasmani

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif

Pembelajaran active
learning dengan
strategi information
search, dan
kooperatif.Metode

Teori Kebugaran
Buku: [B1], [B2], [B3],
[B7]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
1,43%



jasmani 2. Afektif
3. Psikomotor

ceramah, diskusi,
dan tanya jawab.
(2 x 50 = 50 menit)

5 Mengetahui dan
memahami
macam-macam
jenis tes untuk
mengukur
kebugaran
jasmani

 Teori kebugaran
jasmani

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan
strategi information
search, dan gallery
of learning.Metode
ceramah, diskusi,
dan tanya jawab.
(2 x 50 = 50 menit)

Teori Kebugaran
Buku: [B1], [B2], [B3],
[B7]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

6 Dapat mengukur
denyut nadi
latihan

* praktik kebugaran
jasmani

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan
strategi information
search, dan gallery
of learning.Metode
ceramah, diskusi,
dan tanya jawab.
(2 x 50 = 50 menit)

Teori Kebugaran
Buku: [B1], [B2], [B3],
[B7]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

7 & 8 Mampu
menjelaskan dasar-
dasar Kesehatan
Olahraga

Mampu
menjelaskan
Dampak kesehatan
terhadap prestasi
olahraga

Dasar-dasar Kesehatan
Olahraga

Dampak olahraga
terhadap berbagai organ

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan
strategi information
search, ekspositori,
dan kooperatif.
Metode ceramah,
diskusi, dan tanya
jawab.
(2 x 50 = 50 menit)

Dampak Olahrga terhadap
organ
Buku: [B4], [B5], [B6]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

9 Evaluasi Tengah Semester Evaluasi Tengah
Semester 20%

10 Mampu mnjelaskan
Dampak kesehatan
terhadap prestasi
olahraga

Dampak kesehatan
terhadap prestasi olahraga

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active
learning dengan
strategi information
search, ekspositori,
dan kooperatif.

Dampak Olahrga terhadap
organ
Buku: [B4], [B5], [B6]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%



3. Psikomotor Metode ceramah,
diskusi, dan tanya
jawab.
(2 x 50 = 50 menit)

11 Mampu
menjelaskan
Olahraga dan
menstruasi

Mampu
menjelaskan
Olahraga dan
kehamilan

Olahraga dan menstruasi
Olahraga dan kehamilan

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan
strategi information
search, ekspositori,
dan kooperatif.
Metode ceramah,
diskusi, dan tanya
jawab.
(2 x 50 = 50 menit)

Dampak Olahrga terhadap
organ
Buku: [B4], [B5], [B6]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

12 Mampu
menjelaskan
Olahraga bagi
lansia

Olahraga bagi lansia Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan
strategi information
search, ekspositori,
dan kooperatif.
Metode ceramah,
diskusi, dan tanya
jawab.
(2 x 50 = 50 menit)

Dampak Olahrga terhadap
organ
Buku: [B4], [B5], [B6]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

13 Mampu
menjelaskan
Olahraga bagi
penderita autis

Olahraga bagi pemderita
autis

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan
strategi information
search, ekspositori,
dan kooperatif.
Metode ceramah,
diskusi, dan tanya
jawab.
(2 x 50 = 50 menit)

Dampak Olahrga terhadap
organ
Buku: [B4], [B5], [B6]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

13 Mampu
menjelaskan
Olahraga dan
kecerdasan

Mampu menjelaskan
Olahraga dan
kecerdasan

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan
strategi information
search, ekspositori,
dan kooperatif.
Metode ceramah,
diskusi, dan tanya

Dampak Olahrga terhadap
organ
Buku: [B4], [B5], [B6]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%



jawab.
(2 x 50 = 50 menit)

14 Mampu
menjelaskan
Olahraga di tempat
tinggi dan di bawah
air

Olahraga di tempat
tinggi dan di bawah air

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan
strategi information
search, dan kooperatif.
Metode ceramah,
diskusi, dan tanya
jawab.
(2 x 50 = 50 menit)

Dampak Olahrga terhadap
organ
Buku: [B4], [B5], [B6]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
1,43%

15 Mampu
menjelaskan
Olahraga dan
nyeri otot

Olahraga dan nyeri otot Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan
strategi information
search, dan gallery of
learning.Metode
ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.
(2 x 50 = 50 menit)

Dampak Olahrga terhadap
organ
Buku: [B4], [B5], [B6]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

16 Evaluasi Akhir Semester Ujian Akhir
Semester 35%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA ALISLAM KEMUHAMMADIYAHAN DANMATA KULIAH DASAR UMUM

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
Kaimanan dan Kemanusiaan (Alislam 1) UNI1101 MKDU 2 1 September 2017
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

( Lembaga MKDU dan AIK)

Ns. Fitroh Asriyadi Januar Abdilah Santoso., M.Or

Capaian Pembelajaran
(CP)

CPL-PRODI

1. Capaian Pembelajaran
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)
1) [ST-1] Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
2) [ST-2] Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
3) [ST-6] Bekerjasama dammemiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
4) [ST-8] Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
5) Mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan HPT dan menjadi muslim yang berkemajuan

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1) [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.

2) [KU-2] Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
3) [KU-5] Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan

hasil análisis informasi dan data.
4) Mampu menunjukan kepribadian dan prilaku yang islami.

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1) [KK-1] Mampu melakukan eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan pembuktian ilmiah-Ilahiah dalam

merumuskan dan menyelesaikan masalah melalui pendekatan aqidah-akhlak.
d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)



1) [KP-1] Menguasai konsep teoretis aqidah dan akhlak meliputi aqidah, tauhid, rukun iman sebagai realisasi kalimat
syahadat, akhlak dalam Islam, dan etika berpakian menurut syariat Islam.

[KP-2] Menguasai prinsip-prinsip kehidupan berdasarkan aqidah dan akhlak.
CP-MK

1) Mengetahui perbedaan Muhammadiyah dengan gerakan pembaharuan Islam di dalam dan luar negeri
2) Menyebutkan identitas Muhammadiyah
3) Memahami landasan normatif dan operasional Muhammadiyah.
4) Menguraikan peran, fungsi, dan kedudukan Majelis, Lembaga, dan OrtomMuhammadiyah.
5) Menjelaskan Muhammadiyah dan kiprah sosial kemasyarakatan’

Diskripsi Singkat MK Secara garis besar dengan mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mempunyai kemampuan tentang pemahaman aqidah dan
akhlak serta mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mata kuliah ini membicarakan tentang aqidah, tauhid, rukun iman
sebagai realisasi kalimat syahadat, akhlak dalam Islam, dan etika berpakaian menurut syariat Islam. Strategi penyajian mata kuliah ini
menggunakan strategi active learning, presentasi, diskusi, latihan, dan tugas-tugas. Penilaian akhir keberhasilan belajar mahasiswa pada
matakuliah ini menggunakan penilaian presensi (kehadiran), tugas, UTS, dan UAS.

Pokok Bahasan / Bahan
Kajian

1)

Pustaka Utama :
[B1] Referensi/SumberAjar dan SumberInformasi

1) (B01) Abdulrahim, M. Imaduddin.1983. Kuliah Tauhid. Bandung: YAASIN
2) (B02) Ahmad Azhar Basyir, Refleksi Pemikiran Keagamaan, Mizan, Bandung, 1993
3) (B03) Al-Faruqi, Ismail Raji. 1995. Tauhid. Bandung: Penerbit Pustaka
4) (B04) Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. 1999. Pedoman Hidup Seorang Muslim (terj. Musthafa Aini,dkk.), Madinah: Maktabatul Ulum wal

Hikam
5) (B05) Al-Qardhawi, Yusuf. 1996. Madkhal Ila Ma'rifati al-Islam. Kairo: Maktabah Wabah
6) (B06) Djarnawi Hadikusuma, Risalah Islamiyah, Persatuan, Yogyakarta, t.t.
7) (B07) Ilyas, Yunahar. 1998. Kuliah Akidah Islam. Yogyakarta: LPPI UMY
8) (B08) ________. 2000. Kuliah Akhlaq, Yogyakarta, LPPI UMY.
9) (B09) Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid: Esai-Esai Agama, Budaya dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transedental Bandung:

Mizan, 2001
10) (B10) Masjid, Abdul, dkk. 1996. Al-Islam I, Malang: LSIK UMM.
11) (B11) Musa, M.Yusuf.1988. Islam Suatu Kajian Komprehensif. Jakarta: CV. Rajawali
12) (B12) Pasha, Musthafa Kamal. 2003. Fikih Islam Sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
13) (B13) PP Muhammadiyah. Himpunan Putusan Tarjih.
14) (B14) Rahman, Fazlur. 1979. Tema Pokok Al-Quran. (terj. Anas Mahyuddin). Bandung: Pustaka
15) (B15) Shihab, M. Quraish. 2003.Wawasan Al-Quran. Cet. XIV. Bandung: Mizan
16) (B16) Syaltut, Mahmud. 1984. Akidah dan Syariah Islam I. (terj. Fachruddin HS). Jakarta: Bumi Aksara



17) (B17) _______.1985. Akidah dan Syariah Islam II. (terj. Fachruddin HS). Jakarta: Bumi Aksara
18) (B18) Syekh Muhammad Abduh. Tt. Risalah Tauhid. Bulan Bintang.
19) (B19) Yusuf Qardhawi. 2010. Fikih Jihad, Bandung, Mizan.
1) [B1] Al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta: Depag RI.
2) [B2] Al-Fauzan, Sholeh bin Fauzan bin Abdul. Kitab Taihid 3. Jakarta: Darul Haq.
3) [B3] Ayyub, Hassan. Etika Islam (terj). Bandung: Ingrenda Karya.
4) [B4] Asmaran. Pengantar Studi Akhlak. Jakarta: Rajawali Pers.
5) [B5] Dasuki, Hafidz, dkk., Ensiklopedi Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
6) [B6] Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Yogyakarta: PP. Muhammadiyah.
7) [B7] Ilyas, Yunahar. Kuliah Aqidah. Yogyakarta: LPPI UMY
8) [B8] ___________. Kuliah Akhlak. Yogyakarta: LPPI UMY
9) [B9] Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiayah. Yogyakarta: PP. Muhammadiyah.
10) [B 10] Shabran, Sudarno, dkk, Etika Berpakaian Menurut Syari’at Islam, Surakarta: LPIK-UMS

Pendukung :
-

Media Pembelajaran Preangkat lunak : Perangkatkeras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/OnlineMedia

Teks
Handout
Soal-Tugas

Team Teaching (1) Suprayitno, S,Ag., M.Kes
(2) Zaenal Arifin., M.Ag

Matakuliahsyarat -

Mg Ke-

(1)

Sub-CP-MK

(2)

Indikator

(3)

Kriteria & Bentuk
Penilaian

(4)

Metode
Pembelajaran

[ Estimasi Waktu]
(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot
Penilaian (%)

(7)

1 Garis besar pokok
pembelajaran dalam mata
kuliah
kemuhammadiyahan

Latihan soal: Pembelajaran
kooperatif,
Ekspositori,
Inkuiri,
Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 menit)

Kontrak perkuliahan: menjelaskan RPS.
Pengantar untuk metode pembelajaran
dan proses pembelajaran



2 Pemurnian dan
pembaharuan di dunia
Muslim

Setelah mengikuti mata kuliah
ini diharapkan mahasiswa
mampu menjelaskan :
a. Kemajuan peradaban islam

dalam berbagai bidang
b. Sebab-sebab kemunduran

peradaban islam
c. Perlunya pemurnian dan

pembaharuan di dunia islam
d. Tokoh-tokoh pembaharuan

didunia islam

Latihan soal Pilihan
ganda tentang;
peradaban islam
dalam berbagai
bidang,
kemunduran
peradaban islam,
pemurnian dan
pembaharuan di
dunia islam, tokoh
pembaharuan
didunia islam

Ceramah , diskusi
ekploratif

a. Kemajuan peradaban islam dalam
berbagai bidang

b. Sebab-sebab kemunduran
peradaban islam

c. Perlunya pemurnian dan
pembaharuan di dunia islam

d. Tokoh-tokoh pembaharuan
didunia islam

3 Dakwah islam di
nusantara dan asal usul
muhammadiyah

Setelah mengikuti pembelajaran
diharapkan mahasiswa
menjelaskan:

a. Teori masuknya islam di
nusantara

b. Proses perkembangan
islam di nusantara

c. Corak islam di
nusantara

d. Kedatangan dan
penjajahan bangsa barat
di nusantara

Latihan soal:
Teori masuknya
isla di nusantara,
perkembangan
islam di nusantara
Corak islam di
nusantara
Kedatangan dan
penjajahan bangsa
barat di nusantara .

Jenis Soal: Pilihan
Ganda

Pembelajaran
kooperatif,

Ekspositori,

Inkuiri,

Diskusi kelompok,

Latihan.

(100 menit)

a. Teori masuknya islam di
nusantara

b. Proses perkembangan islam di
nusantara

c. Corak islam di nusantara
d. Kedatangan dan penjajahan

bangsa barat di nusantara

4 Mahasiswa mampu
menyebutkan sejarah
berdirinya
muhammadiyah

Setelah mengikuti mata kuliah
ini mahasiswa diharapkan
mampu:
a. Menjelaskan sejarah

berdirinya muhammadiyah
b. Menyebutkan faktor

subjektif (keprihatinan dan
keterpanggilan KH. A
Dahlan)

c. Menyebutkan Faktor
Objektif (kondisi sosial dan
kegamaan bangsa indonesia

Latihan soal
tentang:
sejarah berdirinya
muhammadiyah,
faktor subyektif,
faktor Objektif,
profil tokoh dan
pribadi K.H Ahmad
Dahlan, pemikiran-
Pemikiran KH A
Dahlan tentang
islam dan umatnyaa

Pembelajaran
kooperatif,
Menonton Vilem
sang pencerah
kelompok,
Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 menit)

e. Menjelaskan sejarah berdirinya
muhammadiyah

f. Menyebutkan faktor subjektif
(keprihatinan dan keterpanggilan
KH. A Dahlan)

g. Menyebutkan Faktor Objektif
(kondisi sosial dan kegamaan
bangsa indonesia pada zaman
kolonial)

h. Menjelaskan profil tokoh dan
pribadi K.H Ahmad Dahlan

a. Menjelaskan Pemikiran-Pemikiran



pada zaman kolonial)
d. Menjelaskan profil tokoh

dan pribadi K.H Ahmad
Dahlan

a. Menjelaskan Pemikiran-
Pemikiran KH A Dahlan
tentang islam dan umatnya.

Jenis pilihan ganda,
KH A Dahlan tentang islam dan
umatn

5 Mahasiswa mampu
memahami tentang matan
keyakinan dan Cita Cita
Hidup Muhammadiyah

Setelah mengikuti mata kuliah
ini mahasiswa diharapkan
mampu:
a. Menjelaskan cita-cita

muhammadiyah
b. Menjelaskan Islam dalam

keyakinan Muhammadiyah
c. Menjelaskan pemikiran

dandan gerakan
Muhammadiyah dalam
bidang akidah, ibadah,
akhlak dan muamalah
duniawiyah.

Latihan soal:
cita-cita
muhammadiyah,
Islam dalam
keyakinan
Muhammadiyah,
pemikiran dan
gerakan
Muhammadiyah
dalam bidang
akidah, ibadah,
akhlak dan
muamalah
duniawiyah.

Jenis soal pilihan
ganda

Pembelajaran
kooperatif,
Presentasi
kelompok,
Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 menit)

a. Cita-cita muhammadiyah
b. Islam dalam keyakinan

Muhammadiyah
c. Pemikiran dandan gerakan

Muhammadiyah dalam bidang
akidah, ibadah, akhlak dan
muamalah duniawiyah.

6 Mahasiswa mampu
menjelaskan kepribadian
Muhammadiyah

Setelah mengikuti mata kuliah
ini mahasiswa diharapkan
mampu:
a. Menjelaskan hakikat

muhammadiyah.
b. Melaksanakan dasar amal

usaha Muhammadiyah
c. Menjelaskan Pedoman amal

usaha dan perjuangan
muhammadiyah

d. Menjelaskan sifat
muhammadiyah

Latihan soal:
hakikat
muhammadiyah,
dasar amal usaha
Muhammadiyah,
Pedoman amal
usaha dan
perjuangan
muhammadiya,
sifat
muhammadiyah
Tugas 1

Pembelajaran
kooperatif,
Presentasi
kelompok,
Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 menit)

a. Hakikat muhammadiyah.
b. Dasar amal usaha Muhammadiyah
c. Pedoman amal usaha dan

perjuangan muhammadiyah
d. Sifat muhammadiyah

7 Mahasiswa mampu
menjelaskan Mukadimah

Setelah mengikuti mata kuliah
ini mahasiswa diharapkan

Latihan soal
tentang :

Pembelajaran
kooperatif,

a. Mukadimah anggaran dasar
muhammadiyah



Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga
Muhammadiyah

mampu:
a. Menjelaskan

mukadimah anggaran
dasar muhammadiyah

b. Menjelaskan identitas
dan asas
Muhammadan.

c. Menjelaskan
keanggotaan
Muhammadiyah

d. Mejelaskan
Keorganisasian
Muhammadiyah

Mukadimah AD
muhammadiyah,
identitas dan asas
Muhammadan.
Keanggotaan
Muhammadiyah,
Keorganisasian
Muhammadiyah

ekspositori,
Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 menit)

b. Identitas dan asas Muhammadan.
c. Keanggotaan Muhammadiyah
d. Mejelaskan Keorganisasian

Muhammadiyah )

10 MID SEMESTER ( implementasi Nilai2 Almaun)

9 Mahasiswa mampu
memahami
Muhammadiyah sebagai
gerakan islam yang
berwatak tajrid dan tajdid

Setelah mengikuti mata kuliah
ini mahasiswa diharapkan
mampu:
a. Menjelaskan pengertaian

tajrid dan tajdid
b. Menjelaskan model tajrid

dan tajdid Muhammadiyah
c. Menjelaskan model

gerakan keagamaan
Muhammadiyah

d. Menjelaskan makna
gerakan keagamaan
Muhammadiyah

e. Menjelaskan gerakan
tajdid pada 100 tahun
kedua Muhammadiyah

Latihan soal pilihan
ganda tentang
pengertaian tajrid
dan tajdid, model
tajrid dan tajdid
Muhammadiyah,
model gerakan
keagamaan
Muhammadiyah,
makna gerakan
keagamaan
Muhammadiyah,
gerakan tajdid pada
100 tahun kedua
Muhammadiyah

kooperatif,
ekspositori,
Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 menit)

a. pengertaian tajrid dan tajdid
b. model tajrid dan tajdid

Muhammadiyah
c. model gerakan keagamaan

Muhammadiyah
d. makna gerakan keagamaan

Muhammadiyah
e. Menjelaskan gerakan tajdid pada

100 tahun kedua Muhammadiyah

8 Mahasiswa mampu
menjelaskan
Muhammadiyah sebagai
gerakan sosial

Setelah mengikuti mata kuliah
ini mahasiswa diharapkan
mampu:
a. Menjelaskan nilai-nilai

dan ajaran sosial
kemanusiaan
Muhammadiyah (Teologi
Al-Maun)

Latihan soal pilihan
ganda tentang nilai
dan ajaran sosial
kemanusiaan
Muhammadiyah,
Gerakan peduli
pada fakir miskin
dan anak yatim,

Projec Based
Learning
(Lampangan)

(100 menit)

a. Nilai-nilai dan ajaran sosial
kemanusiaan Muhammadiyah
(Teologi Al-Maun)

b. Gerakan peduli pada fakir miskin
dan anak yatim

c. Bentuk dan model gerakan sosial
kemanusiaan muhammadiyah

d. Revitalisasi gerakan sosial



b. Menjelaskan gerakan
peduli pada fakir miskin
dan anak yatim

c. Menjelaskan bentuk dan
model gerakan sosial
kemanusiaan
muhammadiyah

d. Menjelaskan revitalisasi
gerakan sosial
Muhammadiyah

gerakan sosial
kemanusiaan
muhammadiyah,
Revitalisasi gerakan
sosial
Muhammadiyah

Muhammadiyah

11 Mahasiswa mampu
menjelaskan
Muhammadiyah sebagai
gerakan pendidikan

Setelah mengikuti mata kuliah
ini mahasiswa diharapkan
mampu:

a. Menjelaskan faktor yang
melatarbelakangi gerakan
Muhammadiyah di bidang
pendidikan

b. Menjelaskan Cita-cita
pendidikan Muhammadiyah

c. Mengidentifikasi Bentuk-
bentuk dan model
pendidikan Muhammadiyah

d. Memahami pemikiran dan
praksis pendidikan
Muhammadiyah

e. Mengidentifikasi tantangan
dan revitalisasi pendidikan
Muhammadiyah

a. Latihan soal
pilihan ganda
tentang Faktor
yang
melatarbelakangi
gerakan
Muhammadiyah
di bidang
pendidika, Cita-
cita pendidikan
Muhammadiyah,
Bentuk-bentuk
dan model
pendidikan M

kooperatif,
ekspositori,
Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 Menit)

a. Faktor yang melatarbelakangi
gerakan Muhammadiyah di
bidang pendidikan

b. Cita-cita pendidikan
Muhammadiyah

c. Bentuk-bentuk dan model
pendidikan Muhammadiyah

d. pemikiran dan praksis pendidikan
Muhammadiyah

e. Tantangan dan revitalisasi
pendidikan Muhammadiyah

12 Mahasiswa mampu
Memahami
Muhammadiyah dan
pemberdayaan perempuan

Setelah mengikuti mata kuliah
ini mahasiswa diharapkan
mampu:
a. Menjelaskan Cara KH A

Dahlan meberdayakan
perempuan

b. Menjelaskan tentang
kesetaraan gender dalam
Muhammadiyah

c. Menjelaskan Peran
Perempuan muhammadiyah

Soal Pilihan ganda
tentang:
Cara KH A Dahlan
meberdayakan
perempuan,
Kesetaraan gender
dalam
Muhammadiyah,
Peran Perempuan
muhammadiyah
dalam dalam

Kuliah Ceramah
(100 Menit)

a. Cara KH A Dahlan
meberdayakan perempuan

b. Kesetaraan gender dalam
Muhammadiyah

c. Peran Perempuan muhammadiyah
dalam dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara



dalam dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara

kehidupan
berbangsa dan
bernegara

13 Mahasiswa mampu
memahami
Muhammadiyah sebgai
gerakan Ekonomi

Setelah mengikuti mata kuliah
ini mahasiswa diharapkan
mampu:
a. Menjelaskan sumber

kekuatan ekonomi
Muhammadiyah

b. Menjelaskan
Muhammadiyah dan kelas
Menengah

c. Menjelaskan pasang surut
gerakan ekonomi
Muhammadiyah terhadap
NKRI

a. Memberikan gagasan dalam
mencari model gerakan
ekonomi Muhammadiyah

Latihan Soal
Sumber kekuatan
ekonomi
Muhammadiyah,
Muhammadiyah
dan kelas
Menengah, pasang
surut gerakan
ekonomi
Muhammadiyah
terhadap NKRI,
gagasan dan model
gerakan ekonomi
Muhammadiyah

Kuliah ceramah
(100 Menit)

d. Sumber kekuatan ekonomi
Muhammadiyah

e. Muhammadiyah dan kelas
Menengah

f. Pasang surut gerakan ekonomi
Muhammadiyah terhadap NKRI

g. Gagasan dalam mencari model
gerakan ekonomi Muhammadiyah

14 Mahasiswa mampu
memahami Peran
kebangsaan
Muhammadiyah di
indonesia

Setelah mengikuti mata kuliah
ini mahasiswa diharapkan
mampu:
b. Menjelaskan khitah

Muhammadiyah dalam
kehidupan berbangsa dan
bernegara

c. Menjelaskan
Muhammadiyah sebagai
bagian dari pendiri NKRI

d. Menjelaskan tanggung
jawab Muhammadiyah
terhadap NKRI

e. Bentuk/ Model peran
kebangsaan
Muhammadiyah

Latihan soal khitah
Muhammadiyah
dalam kehidupan
berbangsa dan
bernegara,
Muhammadiyah
sebagai bagian dari
pendiri NKRI,
Tanggung jawab
Muhammadiyah
terhadap NKRI
Bentuk/ Model
peran kebangsaan
Muhammadiyah

Ceramah, Koopratif
(100 Menit)

a. khitah Muhammadiyah dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara

b. Muhammadiyah sebagai bagian dari
pendiri NKRI

c. Tanggung jawab Muhammadiyah
terhadap NKRI

d. Bentuk/ Model peran kebangsaan
Muhammadiyah

15 Mahasiswa mampu
mengutarakan Makna dan
manfaat mempelajari
gerakan Muhammadiyah

Setelah mengikuti mata kuliah
ini diharapkan Mahasiswa
mampu mengutarakan makna
dan manfaat mempelajari
pergerakan Muhammadiyah

Uaraian singkat
tentang
pembelajaran
keimanan dan

Reflektif learning
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN / PRODI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
Tes dan Pengukuran Penjas POR3103 2
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Julianur., S.Pd., M.Pd) (Julianur., S.Pd., M.Pd) (Januar Abdilah S, S.Pd., M.Or)
Capaian
Pembelajaran
(CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai).

1)[ST-9] Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)

1) [KU-1] Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangaan atau implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya

2) [KU-5] Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil
analisis informasi dan data

3) [KU-9] Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan
mencegah plagiasi

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1) [KK-19] Terampil dalam mengaplikasikan tes dan pengukuran untuk melakukan evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1) [PP-21] Mampu mengembangkan instrumen tes dan pengukuran hasil belajar dalam pendidikan jasmani dan olahraga



CP-MK
Mahasiswa dapat mementukan dan melakukan tes serta pengukuran dalam pendidikan jasmani menggunakan instrumen yang sesuai.

SUB CP MK
a. Mahasiswa mampu menjelaskan hakekat Tes, Pengukuran dan Evaluasi
b. Mahasiswa mampu menjelaskan kriteria tes dan pengukuran hubunganya dengan penyusunan tes/ alat evaluasi
c. Mahasiswa dapat mempraktikkan uji validitas dan reliabilitas
d. Mahasiswa mampu memahami dan dapat mempraktikkan jenis-jenis tes dan pengukuran dalam lingkup pendidikan jasmani

Diskripsi Singkat
MK

Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dengan rincian 1 SKS teori dan 1 SKS praktik dengan jumlah pertemuan tatap muka sebanyak 14 kali
pertemuan, pada mata kuliah ini membahas tentang hakikat tes, kriteria tes, jenis tes dan pengukuran serta evaluasi. Setelah mendapatkan mata
kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat mementukan dan melakukan tes serta pengukuran dalam pendidikan jasmani menggunakan instrumen yang
sesuai.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Hakekat tes, pengukuran dan evaluasi
b. Kriteria tes dan Pengukuran
c. Penyusunan tes/alat evaluasi
d. Jenis-jenis tes dan pengukuran dalam penjas
e. Mempraktikan uji validitas
f. Mempraktikan uji reliabilitas
g. Mempraktikkan tes kebugaran jasmani
h. Mempraktikkan berbagai jenis tes dalam penjas

Pustaka Utama :
[B1] Albertus Fenanlampir.2004. Tes dan Pengukuran dalam Olahraga. Yogyakarta: Andi offset
[B2] Arma Abdoellah (1985). Evaluasi Hasil Belajar Dalam Pendidikan Olahraga.Yogyakarta: IKIP Yogyakarta
Pendukung :
-

Media
Pembelajaran

Preangkat lunak : Perangkatkeras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/Online Media

Teks
Handout
Soal-Tugas
Gambar dan Poster



Team Teaching 1. Januar Abdilah Santoso., S.Pd., M.Or.
2. Julianur., S.Pd., M.Pd.

Penilaian Skor Akhir = 20% kehadiran + 25% Tugas terstruktur + 20% UTS + 35% UAS
Mata kuliah
syarat

-

Mg Ke-
(1)

Sub-CP-MK
(2)

Indikator
(3)

Kriteria & Bentuk
Penilaian

(4)

Metode Pembelajaran
[ Estimasi Waktu]

(5)

Materi
Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot
Penilaian (%)

(7)

1 Mahasiswa mampu
menjelaskan hakekat Tes,
Pengukuran dan Evaluasi

1. Mahasiswa dapat
menjelaskan
pengertian tes,
pengukuran dan
evaluasi

2. Mahasiswa dapat
menjelaskan tujuan
evaluasi

3. Mahasiswa dapat
menjelaskan ranag
(domain) yang diukur

4. Mahasiswa dapat
menjelaskan teknik
pengukuran

5. Mahasiswa dapat
menjelaskan prinsip-
prinsip pengukuran
dan evaluasi

6. Mahasiswa dapat
menjelaskan tipe-tipe
evaluasi

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif. Metode ceramah,
diskusi, presentasi dan Tanya
jawab
(2 x 50 menit = 100 menit)

1. Kontak
perkuliahan

2. Sosialisasi visi
misi prodi

3. Hakekat tes,
pengukuran
dan evaluasi

B1 dan B2

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah = 1,42%

2-3

Mahasiswa mampu
menjelaskan kriteria tes dan
pengukuran hubunganya
dengan penyusunan tes/ alat
evaluasi

1. Mahasiswa mampu
menjelaskan validitas
(kesahihan)

2. Mahasiswa mampu

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif. Metode ceramah,

Kriteria tes dan
pengukuran

B1 dan B2

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah = 2,84%



menjelaskan
reliabilitas alat ukur
(keajegan)

3. Mahasiswa mampu
menjelaskan
objektivitas alat ukur

4. Mahasiswa mampu
menjelaskan
diskriminasi (daya
pembeda)

5. Mahasiswa mampu
menjelaskan kriteria
ekonomis alat ukur

6. Mahasiswa mampu
menjelaskan hakekat
petunjuk dan norma
alat ukur

7. Mahasiswa mampu
menjelaskan
praktibilitas alat ukur

2. Afektif
3. Psikomotor

diskusi, presentasi dan Tanya
jawab
(2 x 50 menit = 100 menit)

4-5 Mahasiswa dapat
mempraktikkan uji
validitas dan reliabilitas

1. Mahasiswa mampu
mencari validitas
menggunakan rumus
korelasi product
moment

2. mahasiswa dapat
mencari derajat
validitas alat ukur
kognitif dan motorik

3. Mahasiswa mampu
memcari reliabilitas
menggunakan metode
pengukuran ulang,
metode belah dua dan

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif. Metode ceramah,
diskusi, presentasi dan Tanya
jawab
(2 x 50 menit = 100 menit)

Jenis-jenis tes dan
pengukuran penjas
B1 dan B2

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah = 2,84%



metode pengukuran
setara

6 Mahasiswa mampu
memahami dan
dapat
mempraktikkan
jenis-jenis tes dan
pengukuran

1. Mahasiswa memahami
berbagai jenis
pengukuran komposisi
tubuh

2. Mahasiswa memahami
berbagai pengukuran
kemampuan gerak
(Test General Motor
Ability)

3. Mahasiswa memahami
Tes Motor Educability
(IOWA Brace Tes)

4. Mahasiswa memahami
berbagai tes
pengukuran daya tahan
otot

5. Mahasiswa memahami
daya tahan aerobik

6. Mahasiswa memahami
pengukuran kapasitas
aerobik, pengukuran
volume paru dan
denyut jantung

7. Mahasiswa memahami
berbagai jenis alat
pengukuran kekuatan

8. Mahasiswa memahami
bentuk tes pengukuran
kecepatan

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Tugas 1: Membuat
Petunjuk Pelaksanaan Test

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif. Metode ceramah,
diskusi, presentasi dan Tanya
jawab
(2 x 50 menit = 100 menit)

Uji validitas dan
reliabelitas

B1 dan B2

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah = 1,42%

7 Mahasiswa mampu
memahami dan

1. Mahasiswa memahami
berbagai jenis tes

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan

Pembelajaran active learning
dengan strategi information

Jenis-jenis tes dan
pengukuran penjas

Partisipasi dan
Kehadiran



dapat
mempraktikkan
jenis-jenis tes dan
pengukuran

kelentukan
2. Mahasiswa memahami

berbagai jenis tes
power

3. Mahasiswa memahami
berbagai jenis
pengukuran kelincahan

4. Mahasiswa memahami
berbagai jenis tes
koordinasi

5. Mahasiswa memahami
berbagai jenistes
waktu reaksi

6. Mahasiswa memahami
berbagai jenis tes
keseimbangan

7. Mahasiswa memahami
berbagai jenis tes
keterampilan cabang
olahraga

8. Mahasiswa memahami
berbagai jenis tes
penilaian kondisi fisik

9. Mahasiswa memahami
tes profile mood

10.Mahasiswa memahami
tentang evaluasi aspek
psikologis

berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Tugas 2: Membuat
Petunjuk Pelaksanaan Test

search, ekspositori, dan
kooperatif. Metode ceramah,
diskusi, presentasi dan Tanya
jawab
(2 x 50 menit = 100 menit)

B1 dan B2 Kuliah = 1,42%

8 UJIAN TENGAH SEMESTER

Tagihan :
Jawaban UTS
(Bobot = 20%)

9 Mahasiswa mampu
memahami dan dapat
mempraktikkan jenis-jenis tes

1. Mahasiswa mampu
mempraktikkan tes

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.

Demonstrasi, Contextual,
Instruction

Tes pengukuran
komposisi tubuh,
general motor ability

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah = 1,42%



dalam lingkup pendidikan
jasmani

komposisi tubuh dan
tes general motor
ability

Ranah penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor
Tugas Terstruktur 1:
Buatlah rekapan semua
hasil tes dan hitunglah
validitas serta
reliabilitasnya

1 x 170 menit
[B1], [B2]

10 Mahasiswa mampu
memahami dan dapat
mempraktikkan jenis-jenis tes
dalam lingkup pendidikan
jasmani

1. Mahasiswa
mempraktikkan tes
daya tahan otot

2. Mahasiswa mampu
mengukur kekuatan
otot

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Demonstrasi, Contextual,
Instruction

1 x 170 menit

Tes daya tahan otot
dan pengukuran
kekuatan otot

[B1], [B2]

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah = 1,42%

11 Mahasiswa mampu
memahami dan dapat
mempraktikkan jenis-jenis tes
dalam lingkup pendidikan
jasmani

1. Mahasiswa
mempraktikkan tes
daya tahan aerobik

2. Mahasiswa
mempraktikkan
pengukuran volume
paru-paru

3. Mahasiswa
mempraktikkan cara
mengukur denyut
nadi

4. Mahasiswa
mempraktikkan tes
kelentukan

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Demonstrasi, Contextual,
Instruction

1 x 170 menit

1. Daya tahan
aerobik

2. Pengukutan
volume paru-paru

3. Denyut nadi
4. Tes kelentukan

[B1], [B2]

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah = 1,42%

12 Mahasiswa mampu
memahami dan dapat
mempraktikkan jenis-jenis tes
dalam lingkup pendidikan
jasmani

1. Mahasiswa
mempraktikkan tes
kecepatan

2. Mahasiswa
mempraktikkan tes

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Demonstrasi, Contextual,
Instruction

1 x 170 menit

1. Tes kecepatan
2. Pengukuran

power
3. Tes kelincahan

[B1], [B2]

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah = 1,42%



pengukuran Power
3. Mahasiswa

mempraktikkan tes
kelincahan

3. Psikomotor

13 Mahasiswa mampu
memahami dan dapat
mempraktikkan jenis-jenis tes
dalam lingkup pendidikan
jasmani

1. Mahasiswa mampu
mempraktikkan tes
koordinasi

2. Mahasiswa mampu
mempraktikkan tes
keseimbangan

3. Mahasiswa
mempraktikkan
penilaian kodisi fisik

4. Mahasiswa mampu
mempraktikkan tes
profil mood

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Demonstrasi, Contextual,
Instruction

1 x 170 menit

1. Tes koordinasi
2. Tes

keseimbangan
3. Penilaian kondisi

fisik
4. Tes prrofil mood

[B1], [B2]

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah = 1,42%

14 Mahasiswa mampu
memahami dan dapat
mempraktikkan jenis-jenis tes
dalam lingkup pendidikan
jasmani

1. Mahasiswa mampu
mempraktikkan tes
ketangkasan atletik

2. Mahasiswa mampu
mempraktikkan tes
pada olahraga
permainan

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Demonstrasi, Contextual,
Instruction

1 x 170 menit

1. Tes ketangkasan
atletik

2. Tes pada
olahraga
permainan

[B1], [B2]

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah = 1,42%

15 Mahasiswa mampu
memahami dan dapat
mempraktikkan jenis-jenis tes
dalam lingkup pendidikan
jasmani

1. Mahasiswa
mempraktikkan tes
ketangkasan renang

2. Mahasiswa
mempraktikkan tes
ketangkasan beladiri

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Demonstrasi, Contextual,
Instruction

1 x 170 menit

1. Tes ketangkasan
renang

2. Tes ketangkasan
beladiri

[B1], [B2]

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah = 1,42%

16 UJIAN AKHIR SEMESTER Tagihan :
Jawaban UAS



(Bobot = 35%)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN / PRODI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
Karate POR3106 2
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Januar Abdilah Santoso, S.Pd., M.Or) (Januar Abdilah Santoso, S.Pd., M.Or) (Januar Abdilah Santoso, S.Pd., M.Or)
Capaian
Pembelajaran
(CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai).

1)[ST-12] Menunjukan sikap dan karakter yang beriman dan berakhlak kuat
b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)

1) [KU-2] Mampumenunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)

1) [KK-17] Terampil dalam berbagai cabang olahraga yang terdapat pada kurikulum tiap satuan pendidikan dan olahraga pilihan.
2) [KK-21]Memiliki kemampuan manajerial dan integritas dalam komunitas kerja Pendidikan Jasmani dan Olahraga

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1) [PP-15] Mampu menganalisis kurikulum, konsep, teori dan filosofi dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan dan rekreasi serta

memiliki kemampuan manajerial dalam bidang olahraga
2) [PP-16]Menganalisis konsep, teori, filosofi cabang-cabang olahraga dalam perspektif keolahragaan secara ilmiah



CP-MK
Mahasiswa mampu memahami bela diri karate secara teoritis dan mampu mempraktikkan pertandingan sederhana sesuai dengan peraturan pertandingan
SUB CP MK
a. Mahasiswa dapat menceritakan sejarah karate
b. Mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan fungsi sarana dan prasarana dalam olahraga karate
c. Mahasiswa memahami aturan dasar kumite dan kata
d. Mahasiswa dapat menjelaskan teknik pukulan, tendangan, kuda-kuda, dan tangkisan
e. Mahasiswa mampu melakukan teknik dasar pukulan tendangan, kuda-kuda dan tangkisan
f. Mahasiswa mampu melakukan pertandingan kumite dengan sportif
g. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan kata dasar

Diskripsi Singkat
MK

Matakuliah Karate merupakan salahsatu mata kuliah pilihan dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Pokok bahasan pada
mata kuliah ini meliputi sejarah dan perkembangan olahraga Karate, peraturan pertandingan, teknik dasar dan taktik dalam pertandingan Karate. Nilai
akhir didapat dari nilai kehadiran, tugas, praktik dan UAS. Setelah mendapatkan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami bela diri
karate secara teoritis dan mampu mempraktikkan pertandingan sederhana sesuai dengan peraturan pertandingan

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

Skema Pembelajaran 1 SKS Teori Mata Kuliah karate



a. Sejarah dan Perkembangan karate
b. Sarana dan prasarana karate
c. Peraturan pertandingan kata dan kumite
d. Teknik dasar pukulan, tendangan, kuda-kuda dan tangkisan
e. Kumite dan kata

Pustaka Utama :
[B1] Randall G. Hassell and Edmond Otis. 2000. The complete Idiot’s Guide to Karate. Indianapolis: Aplha Books.
[B2] Rob Remond.2006. Kata the folk dances of shotokan.holly springs: digital means by Rob Remond

Pendukung :
-

Media
Pembelajaran

Preangkat lunak : Perangkatkeras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/Online Media

Teks
Handout
Soal-Tugas
Gambar dan Poster

Team Teaching 1. Januar Abdilah Santoso., S.Pd., M.Or
Penilaian Skor Akhir = 20% Kehadiran + 20% Tugas + 40% Praktik + 20% UAS
Mata kuliah
syarat

-

Mg Ke-
(1)

Sub-CP-MK
(2)

Indikator
(3)

Kriteria & Bentuk
Penilaian

(4)

Metode Pembelajaran
[ Estimasi Waktu]

(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian (%)
(7)

1 1. Mahasiswa dapat
menceritakan sejarah
karate

2. Mahasiswa mampu
menyebutkan dan
menjelaskan fungsi sarana
dan prasarana dalam
olahraga karate

1. Mampu
menceritakan sejarah
karate di Negara
asalnya

2. Mampu
menceritakan sejarah
perkembangan karate

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif. Metode ceramah,
diskusi, presentasi dan Tanya
jawab

Kontrak pembelajaran,
Sejarah dan
perkembangan karate

B1 dan B2

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
0,95%



di Indonesia
3. Mampu

menyebutkan sarana
dan prasarana
olahraga karate

4. Mampu menjelaskan
fungsi sarana pada
olahraga karate

3. Psikomotor (2 x 50 menit = 100 menit)

2 Mahasiswa memahami aturan
dasar kumite dan kata

1. Mampu memahami
aturan dasar kumite
perorangan

2. Mampu memahami
peraturan dasar
kumite beregu

3. Mampu memahami
teknik perolehan
poin dalam kumite

4. Memahami berbagai
jenis kata

5. Memahami teknik
dasar pada kata
Heian

6. Mampu
mendeskripsikan
komposisi gerakan
pada heian sodhan

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif. Metode ceramah,
diskusi, presentasi dan Tanya
jawab
(2 x 50 menit = 100 menit)

Kumite

B1 dan B2

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
0,95%

3 Mahasiswa dapat
menjelaskan teknik pukulan,
tendangan, kuda-kuda, dan
tangkisan

1. Memahami prinsip
pukulan pada
olahraga karate

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan

Pukulan dan tangkisan

B1 dan B2

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
0,95%



2. Mampu
menyebutkan
bermacam-macam
teknik pukulan

3. Mampu menjelaskan
tujuan tiap teknik
dasar pukulan dalam
olahraga karate

4. Memahami prinsip
tangkisan pada
olahraga karate

5. Mampu
menyebutkan
bermacam-macam
teknik tangkisan

6. Mampu menjelaskan
tujuan tiap teknik
dasar tangkisan
dalam olahraga
karate

berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

kooperatif. Metode ceramah,
diskusi, presentasi dan Tanya
jawab
(2 x 50 menit = 100 menit)

4

Mahasiswa dapat
menjelaskan teknik pukulan,
tendangan, kuda-kuda, dan
tangkisan

1. Memahami prinsip
tendangan pada
olahraga karate

2. Mampu
menyebutkan
bermacam-macam
teknik tendangan

3. Mampu menjelaskan
tujuan tiap teknik

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif. Metode ceramah,
diskusi, presentasi dan Tanya
jawab
(2 x 50 menit = 100 menit)

Teknik dasar tendangan
karate

B1 dan B2

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
0,95%



dasar tendangan
dalam olahraga
karate

4. Memahami prinsip
kuda-kuda pada
olahraga karate

5. Mampu
menyebutkan
bermacam-macam
teknik kuda-kuda

6. Mampu menjelaskan
tujuan tiap teknik
dasar kuda-kuda
dalam olahraga
karate

5-6 Mahasiswa mampu
melakukan teknik dasar/kihon
pukulan/zuki, tendangan/geri,
kuda-kuda/dachi dan
tangkisan

1. Mampu melakukan
gerakan pukulan oi
zuki

2. Mampu melakukan
pukulan gyaku zuki

3. Mampu melakukan
pukulan age zuki

4. Mampu melakukan
pukulan empi uchi

5. Mampu melakukan
pukulan kagi zuki

6. Mampu melakukan
pukulan mawasi empi

7. Mampu melakukan
pukulan mawasi zuki

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Tugas kelompok 1:
membuat makalah
tentang sejarah
perkembangan
olahraga karate,
sarpras, peraturan
pertandingan kata dan
kumite

Contextual, Instruction,
eksplorasi, drill

(4x170 = 680 menit)

Teknik pukulan/zuki

[B1], [B2]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,85%



8. Mampu melakukan
pukulan tetsui zuki

9. Mampu melakukan
pukulan ura zuki

10.Mampu melakukan
pukulan yama zuki

11.Mampu melakukan
pukulan yoka empi

7 Mahasiswa mampu
melakukan teknik dasar/kihon
pukulan/zuki, tendangan/geri,
kuda-kuda/dachi dan
tangkisan

1. Mampu melakukan
tendanagan usiro-geri

2. Mampu melakukan
tendanagan
yoko-geri-keange

3. Mampu melakukan
tendanagan
yoko-geri-kekome

4. Mampu melakukan
tendanagan mawashi
geri

5. Mampu melakukan
tendanagan mae-geri

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Demonstrasi, Contextual,
Instruction,

(1 x 170 = 170 menit)

Teknik dasar
tendangan/geri

[B1], [B2]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
1,9%

8 - 9
Mahasiswa mampu
melakukan teknik dasar/kihon
pukulan/zuki, tendangan/geri,
kuda-kuda/dachi dan
tangkisan

1. Mampu melakukan
morote uke

2. Mampu melakukan juji
uke

3. Mampu melakukan
shuto uke

4. Mampu melakukan
uchi ude uke

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Demonstrasi, Instruction, Drill

(2x170 = 340 menit)

Teknik dasar tangkisan/
uke

[B1], [B2]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,85%



5. Mampu melakukan
soto ude uke

6. Mampu melakukan agi
uke

7. Mampu melakukan
gedan barai

10 - 11 Mahasiswa mampu
melakukan pertandingan
kumite dengan sportif

1. Mampu melakukan
serangan pukulan
sederhana

2. Mampu melakukan
kombinasi pukulan
dalam kumite

3. Mampu melakukan
serangan tendangan

4. Mampu melakukan
kombinasi serangan
pukulan dan tendangan

5. Mampu melakukan
tangkisan dengan
efektif

6. Mampu bertanding
sesuai dengan
peraturan FORKI

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Eksplorasi, drill, instruction

(2 x 170 = 340 menit)

Kumite

[B1], [B2]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,85%

12 - 13 Mahasiswa mampu
mendemonstrasikan kata
dasar

Mampu
mendemonstrasikan heian
shodan dengan kihon yang
mantap

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Demonstrasi, Instruction, Drill

(2 x 170 = 340 menit)

Kata heian

[B1], [B2]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,85%

Tagihan tugas 1 bobot
20%



14 Mahasiswa mampu
mendemonstrasikan kata
dasar

Mampu
mendemonstrasikan heian
nidan dengan kihon yang
mantap

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Demonstrasi, Instruction, Drill

(1x170 = 170 menit)

Kata heian

[B1], [B2]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,85%

15 UJIAN PRAKTIK Bobot ujian Praktik:
40%

16 EVALUASI AKHIR SEMESTER
Tagihan : Jawaban
UAS
(Bobot = 20%)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN / PRODI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
Kurikulum dan Pembelajaran
Penjas

POR4102 2

OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Januar Abdilah Santoso., M.Or) (Januar Abdilah Santoso., M.Or) (Januar Abdilah Santoso., M.Or)
Capaian
Pembelajaran
(CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1)[ST-3] Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan Pancasila

2)[ST-5] Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan
orisinal orang lain

3)[ST-6] Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
4)[ST-8] Menginternalisasi nilai,norma,dan etika akademik
5)[ST-9] Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1) [KU-1] Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangaan atau implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya

2) [KU-2] Mampumenunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur ;
3) [KU-5] Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis



informasi dan data;
c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)

1) [KK-18] Terampil dalam mengajar pendidikan jasmani dan olahraga sesuai dasar keilmuan mendidik (scientific basis of the art of teaching)
dan etika profesi kependidikan dengan dilandasi ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan dan
rekreasi.

2) [KK-22] Terampil memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam Pendidikan Jasmani dan Olahraga
3) [KK-23] Terampil dalam membuat desain dan mengaplikasikan media pembelajaran yang inovatif, adaptif sesuai situasi dan kondisi

lingkungan.
d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)

1) [PP-15] Mampu menganalisis kurikulum, konsep, teori dan filosofi dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan dan rekreasi serta
memiliki kemampuan manajerial dalam bidang olahraga

2) [PP-17] Menciptakan berbagai Pendekatan, strategi dan metode yang inovatif dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga
3) [PP-21] Mampu mengembangkan instrumen tes dan pengukuran hasil belajar dalam pendidikan jasmani dan olahraga

CP-MK
Mahasiswa mampu membuat perangkat pembelajaran pendidikan jasmani sesuai dengan perkembangan kurikulum di sekolah tiap satuan pendidikan.

SUB-CPMK
a. Mahasiswa memahami hakekat kurikulum dan dapat menceritakan kembali sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia
b. Mahasiswa mampu menjelaskan kelemahan dan keunggulan kurikulum yang pernah diberlakukan di Indonesia
c. Mahasiswa mampu memahami desain kurikulum dan struktur kurikulum
d. Mahasiswa memahami hakekat SILABUS dan mampu menjelaskan langkah-langkah dalam pengembangan silabus
e. Mahasiswa memahami hakekat RPP dan Komponen-komponen dalam RPP
f. Mahasiswa mampu membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran tiap Satuan Pendidikan
g. Mahasiswa mampu mempraktikkan pembelajaran HOTS
h. Mahasiswa mampu melakukan penilaian hasil belajar

Diskripsi Singkat
MK

Kurikulum dan pembelajaran penjas merupakan mata kuliah teori dengan bobot sebesar 2 SKS yang didalamnya membahas tentang perkembangan
kurikulum, silabus, dan perangkat pembelajaran mata pelajaran pendidikan jasmani. Setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa
memiliki dasar pengetahuan dan keterampilan dalam membuat perangkat pembelajaran mata pelajaran Pendidikan jasmani di Sekolah.



Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

1. Kurikulum
2. Silabus
3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
4. Pembelajaran HOTS
5. Penilaian Hasil Belajar

Pustaka Utama :
[B1] Mulyasa. 2018.Implementasi Kurikulum 2013 Revisi.Jakarta: Bumi Aksara

[W1] https://www.academia.edu/35673569/Pengertian_Kurikulum_Fungsi_manfat_dan_Landasan_Pengembangan_Kurikulum
[W2] https://www.academia.edu/8105736/Perkembangan_Kurikulum_di_Indonesia_kelemahan_dan_kelebihannya
[W3] https://www.academia.edu/30691228/MATERI_KURIKULUM_DAN_PEMBELAJARAN

Pendukung :
-

Media
Pembelajaran

Preangkat lunak : Perangkat keras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/Online Media

Teks
Handout
Soal-Tugas

Team Teaching (1) Januar Abdilah Santoso
Penilaian Sistem penilaian Nilai Akhir : 20% Kehadiran + 25% Tugas + 20% UTS + 35% UAS
Mata kuliah
syarat

-

Mg Ke-
(1)

Sub-CP-MK
(2)

Indikator
(3)

Kriteria & Bentuk
Penilaian

(4)

Metode Pembelajaran
[ Estimasi Waktu]

(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot
Penilaian

(%)
(7)

1 Mahasiswa
memahami hakekat
kurikulum dan dapat
menceritakan kembali
sejarah
perkembangan

1. Memahami hakekat
kurikulum

2. Memahami kedudukan
komponen kurikulum
dalam pembelajaran

3. Mampu menceritakan
kembali Sejarah

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan
kooperatif. Metode
ceramah, diskusi, dan

1. Penyampaian RPS, tanda tangan kontrak

perkuliahan.

2. Penyampaian VMTS Prodi

3. Hakekat kurikulum dalam pembelajaran

1. Partisipas
i dan
Kehadira
n Kuliah
= 1.42%

https://www.academia.edu/35673569/Pengertian_Kurikulum_Fungsi_manfat_dan_Landasan_Pengembangan_Kurikulum
https://www.academia.edu/8105736/Perkembangan_Kurikulum_di_Indonesia_kelemahan_dan_kelebihannya
https://www.academia.edu/30691228/MATERI_KURIKULUM_DAN_PEMBELAJARAN


kurikulum di
Indonesia

perkembangan kurikulum
di indonesia

4. Memahami tujuan
Pendidikan

2. Afektif tanya jawab.
(2 x 50 = 100 menit)

4. Perkembangan kurikulum di Indonesia

5. Tujuan Pendidikan

[B1], [W1]

2 Mahasiswa mampu
menjelaskan
kelemahan dan
keunggulan
kurikulum yang
pernah diberlakukan
di Indonesia

1. Memahami berbagai
kurikulum di Indonesia

2. Menjelaskan kelemahan
dan kelebihan tiap
kurikulum

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomor

Pembelajaran active
learning dengan strategi
ekspositori, inkuiri,
kooperatif. Metode
ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.

(2 x 50 = 100 menit)

Kekurangan dan kelebihan kurikulum yang
pernah ada di Indonesia

[B1], [W2]

Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
1.42%

3-5 Mahasiswa mampu
memahami desain
kurikulum dan
struktur kurikulum

1. Memahami variasi pola
desain kurikulum

2. Mampu menjelaskan
langkah pedoman
kurikulum

3. Mampu menjelaskan
struktur kurikulum

4. Mampu menjelaskan
kerangka dasar dan struktur
kurikulum

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active
learning dengan strategi
ekspositori, inkuiri,
kooperatif dan Praktik
lapangan. Metode diskusi,
komando dan drill

6 x 50 = 300 menit

1. Desain Kurikulum
2. Langkah pedoman kurikulum
3. Struktur kurikulum
4. Kerangka dasar dan struktur kurikulum

[B1]

Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,85%

6-7 Mahasiswa
memahami hakekat
SILABUS dan
mampu menjelaskan
langkah-langkah
dalam pengembangan
silabus

1. Memahami hakekat silabus
2. Memahami komponen

dasar silabus
3. Dapat menjelaskan

langkah-langkah
pengembangan silabus

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active
learning dengan strategi
ekspositori, inkuiri,
kooperatif dan Praktik
lapangan

4 x 50= 200 menit

1. Hakekat Silabus
2. Komponen dasar silabus
3. Langkah pengembangan silabus

[B1]

Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%



8 UJIAN TENGAH SEMESTER
Bobot UTS:
20%

9 Mahasiswa
memahami hakekat
RPP dan
Komponen-kompone
n dalam RPP

1. Mahasiswa memahami
hakekat RPP dam setiap
komponen didalamnya

2. Mahasiswa mampu
mengurutkan
komponen-komponen
dalam RPP

3. Mahasiswa mampu
menjelaskan setiap
komponen dalam RPP

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active
learning dengan strategi
ekspositori, inkuiri,
kooperatif dan Praktik
lapangan. Metode diskusi,
dan tanya jawab.

(2 x 50 = 100 menit)

1. Hakekat Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran

2. Komponen RPP

[B1]

Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
1,42%

10-12 Mahasiswa mampu
membuat Rencana
Pelaksanaan
Pembelajaran tiap
Satuan Pendidikan

1. Mahasiswa mampu
membuat Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran
Penjas pada Sekolah Dasar

2. Mahasiswa mampu
membuat Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran
Penjas pada Sekolah
Menengah Pertama

3. Mahasiswa mampu
membuat Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran
Penjas pada Sekolah
Menengah Atas

4. Mahasiswa mampu menilai
kualitas RPP dengan rubik
penilaian

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan strategi
ekspositori, inkuiri,
kooperatif. Metode
diskusi, dan Jigzaw.

(6 x 50 = 300 menit)

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

2. Rubrik Penilaian RPP

[B1]

Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
4,28%

13-14 Mahasiswa mampu
mempraktikkan
pembelajaran HOTS

1. Mampu memahami tujuan
pembelajaran

2. Mampu menjelaskan
hakekat komponen dalam
pembelajaran

3. Mahasiswa mampu
merancang Rencana

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif

Pembelajaran active
learning dengan strategi
ekspositori, inkuiri,
kooperatif. Metode
praktik.

Pembelajaran HOTS dalam Penjas

[B1], [W3]

Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%



Pembelajaran HOTS
4. Mahasiswa mampu

mempraktikkan proses
pembelajaran penjas
dengan mengacu
pembelajaran HOTS

2. Afektif
3. Psikomotor

(4 x 50= 200 menit)

15 Mahasiswa mampu
melakukan penilaian
hasil belajar

1. Mahasiswa mengerti
berbagai macam cara untuk
melakukan penilaian hasil
belajar

2. Mahasiswa dapat membuat
rubrik penilaian pada ranah
Afektif, kognitif dan
psikomotor sesuai dengan
materi pembelajaran

3. Mahasiswa dapat
melakukan penilaian hasil
belajar dengan berbagai
cara

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan strategi
ekspositori, inkuiri,
information search.
Metode diskusi, dan
Jigzaw.

2 x 50 = 100 menit

1. Penilaian Hasil Belajar

2. Evaluasi Pembelajaran

[B1]

Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
1,42%

16 EVALUASI AKHIR SEMESTER

Tagihan :
Jawaban
UAS
Bobot =
25%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN / PRODI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
Pengembangan Ekstrakurikuler
Olahraga Sekolah

POR3108 2 5 November 2018

OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Nanda Alfian Mahardhika) (Nanda Alfian Mahardhika) (Januar Abdilah Santoso)
Capaian
Pembelajaran
(CP)

CPL-PRODI
a. CPS (Capaian Pembelajaran Sikap)

1) [S-12]Menunjukan sikap dan karakter yang beriman dan berakhlak kuat
b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)

1) [KU-2] Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
2) [KU-5] Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi

dan data;
c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)

1) [KK-20] Mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dalam tim multi disiplin ilmu
d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)

1) [KP-20] Menguasai struktur keilmuan dan filosofi teori dalam seperangkat disiplin ilmu pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga



CP-MK
Mahasiswa dapat mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler sekolah sesuai dengan program yang telah direncanakan.

SUB CP-MK
a. Mahasiswa mengetahui definisi ekstrakurikuler olahraga sekolah
b. Mahasiswa mampu menerapkan beberapa program latihan
c. Mahasiswa mengetahui tujuan ekstrakurikuler olahraga sekolah
d. Mahasiswa mengetahui bentuk ekstrakurikuler olahraga sekolah
e. Mahasiswa mampu membuat periodisasi latihan
f. Mahasiswa mampu membuat pertandingan

Diskripsi Singkat
MK

Mata kuliah pengembangan ekstrakurikuler olahraga sekolah bersifat wajib lulus berbobot 2 sks. Mata kuliah dirancang untuk membekali mahasiswa memiliki kemampuan
dalam mengembangkan program ekstrakurikuler olahraga di sekolah. Ekstrakurikuler olahraga sekolah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan minat dan
bakat siswa dalam bidang olahraga. Mata kuliah ini membahas tentang pengertian dan tujuan ekstrakurikuler, bentuk-bentuk ekstrakurikuler olahraga, perencanaan, pelaksanaan
dan evaluasi program ekstrakurikuler, dasar melatih cabang olahraga dan menyusun program latihan cabang olahraga. Perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah, diskusi,
presentasi, penugasan, dan praktek di lapangan. Penilaian didasarkan pada partisipasi kuliah, keaktifan kuliah, tugas, ujian teori dan praktek.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

Skema Pembelajaran 2 SKS Teori Mata Kuliah Aktivitas Luar Kelas dan Kepemimpinan

Pustaka Utama :
[W1] Harsono. (2004). Perencanaan Program Latihan Edisi Kedua. Bandung: FPOK UPI banding
[W2] Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi.

Pendukung :



-
Media
Pembelajaran

Preangkat lunak : Perangkat keras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/Online Media

Teks
Handout
Soal-Tugas
Gambar dan Poster

Team Teaching (1) Nanda Alfian Mahardhika
Penilaian Skor Akhir = 20% Kehadiran + 25% Tugas + 20% UTS + 35% UAS
Mata kuliah
syarat

-

I. Skema Pembelajaran 1 SKS Teori Mata Kuliah Pengembangan Ekstrakurikuler Olahraga Sekolah

Mg Ke-
(1)

Sub-CP-MK
(2)

Indikator
(3)

Kriteria & Bentuk Penilaian
(4)

Metode Pembelajaran
[ Estimasi Waktu]

(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian
(%)
(7)

1-2 Mengetahui hakikat
ekstrakurikuler olahraga
sekolah

Mahasiswa memahami
hakikat ekstrakurikuler
olahraga sekolah

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Tugas Mandiri:
Membuat makalah
ekstrakurikuler olahraga
sekolah

Pembelajaran active learning.
Metode ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.

(1 x 50 = 50 menit)

1. Pengertian Ekstakurikuler

2. Tujuan Ekstrakurikuler

3. Bentuk-bentuk

Ekstrakurikuler

[W1], [W2]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

3-5 Mengetahui
pengembangan
ekstrakurikuler olahraga
sekolah

Mahasiswa memahami
pengembangan program
ekstrakurikuler olahraga
sekolah

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active learning.
Metode ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.

(1 x 50 = 50 menit)

1. Perencanaan Program
Ekstrakurikuler

2. Pelaksanaan Program
Ekstrakurikuler

3. Evaluasi Program

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Tugas = 1,2%



Tugas Mandiri:
Membuat makalah program
ekstrakurikuler olahraga
sekolah

Ekstrakurikuler

[W1], [W2]

6-7 Mengetahui dasar
melatih olahraga

Mahasiswa memahami
dasar-dasar melatih olahraga

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active learning
Metode ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.

(1 x 50 = 50 menit)

1. Pengertian Melatih/Latihan
2. Tugas dan Tanggungjawab

Pelatih
3. Prinsip Latihan

[W1], [W2]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Tugas = 1,2%

8 EVALUASI TENGAH SEMESTER

Tagihan :
Jawaban UTS
Bobot = 20%

9-11 Mengetahui
perencanaan program
latihan olahraga

Mahasiswa memahami
perencanaa program latihan
olahraga melalui periodisasi
latihan

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Tugas Kelompok:
Membuat makalah periodisasi
latihan

Pembelajaran active learning
Metode ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.

(1 x 50 = 50 menit)

1. Tahap Persiapan
2. Tahap Persiapan Umum
3. Tahap Persiapan Khusus
4. Tahap Pertandingan
5. Tahap Transisi

[W1], [W2]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 2,86%
Tugas = 1,2%

12-15 Mengetahui latihan dan
pertandingan olahraga

Mahasiswa memahami hal-hal
yang berhubungan dengan
latihan dan pertandingan.

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif

Pembelajaran active learning
Metode ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.

1. Overtraining
2. Sistem Pertandingan
3. Membuat Kegiatan

Ekstrakurikuler

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 2,86%



2. Afektif

Tugas Mandiri:
Membuat Makalah
comprehensive

(1 x 50 = 50 menit)
[W1], [W2]

Tugas = 1,2%

16 EVALUASI AKHIR SEMESTER

Tagihan :
Jawaban UAS
Bobot = 35%

II. Skema Pembelajaran 1 SKS Praktik Pengembangan Ekstrakurikuler Olahraga Sekolah

Mg Ke-
(1)

Sub-CP-MK
(2)

Indikator
(3)

Kriteria & Bentuk Penilaian
(4)

Metode Pembelajaran
[ Estimasi Waktu]

(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian
(%)
(7)

1-3 Mengetahui praktek
keterampilan melatih
daya tahan

Mahasiswa menguasai
keterampilan melatih daya
tahan dan stamina

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Demonstrasi dan simulasi

(170 menit)

1. Fartlek

2. Interval Training

[W1], [W2]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Keterampilan =
3,2%

4-6 Mengetahui
keterampilan melatih
kelentukan dan
kelincahan

Mahasiswa menguasai
keterampilan melatih
kelentukan dan kelincahan

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Demonstrasi dan simulasi

(170 menit)

1. Peregangan dinamis
2. Peregangan statis
3. Bentuk latihan kelincahan

[W2]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Keterampilan =
3,2%

7-11 Mengetahui
keterampilan kekuatan
dan power

Mahasiswa menguasai
keterampilan melatih kekuatan
dan daya tahan otot dan power

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:

Demonstrasi dan simulasi

(170 menit)

1. Latihan kontraksi otot
2. Prinsip-prinsip latihan

beban

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =



1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

3. Bentuk latihan power

[W1], [W2]

2,86%
2. Keterampilan =

3,2%

12-15 Mengetahui
keterampilan kecepatan
dan koordinasi

Mahasiswa menguasai
keterampilan melatih
kecepatan dan koordinasi

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Demonstrasi dan simulasi

(170 menit)

1. Bentuk latihan kecepatan
2. Bentuk latihan koordinasi

[W1], [W2]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Keterampilan =
3,2%

16 EVALUASI AKHIR SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UAS
(Bobot = 35%)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN / PRODI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTE R Tgl

Penyusunan
PROFESI KEPENDIDIKAN FIP3101 2 5

Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Jeane Betty Kurnia Jusuf) (Jeane Betty Kurnia Jusuf) (Januar Abdilah Santoso)
Capaian Pembelajaran
(CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1) [ST-1] Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
2) [ST-9] Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1) [KU-1] Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistimatis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi

ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang
keahliannya.

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1) [KK-1] Memiliki keterampilan (skill)dan soft skill dalam seperangkat disiplin ilmu pendukung yang terintegrasi dari ilmu

pengetahuan dalam rangka memahami fenomena pendidikan olahraga serta ilmu keolahragaan secara komprehensif.
d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)

1) [KP-1] Memiliki keterampilan (skill) dalam seperangkat disiplin ilmu pendukung yang terintegrasi dari ilmu pengetahuan
dalam rangka memahami fenomena pendidikan olahraga dan ilmu keolahragaan secara komprehensif.

CP-MK



a. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasa hakikat pendidikan, sikap professional guru, dan etika dasar guru.
b. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah singkat Profesi Guru di Indonesia
c. Mahasiswa mampu menjelaskan komponen-komponen dan tahapan-tahapan pengembangan profesi keguruan
d. Mahasiswa mampu mempraktikkan konsep penilaian kinerja guru.
e. Mahasiswa mampu menganalisis kebijakan perlindungan dan penghargaan terhadap guru
f. Mahasiswa mampu menganalisis fenomena-fenomena yang sering terjadi dalam dunia profesi keguruan.

Diskripsi Singkat MK
Pokok Bahasan / Bahan
Kajian
Pustaka Utama :

Samana. 1994. Profesionalisme Keguruan. Yogyakarta: Kanisius.
Saondi O, dkk. 2012. Etika Profesi Keguruan. Bandung: Aditama.
Soetjipto & Raflis Kosasi. 2009. Profesi Keguruan. Jakarta: Rineka Cipta
Suyanto & Asep Djihad. 2012. Calon Guru dan Guru Profesional. Yogyakarta: Multi Pressindo.
Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Pendukung :
-

Media Pembelajaran Preangkat lunak : Perangkat keras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/Online Media

Teks
Handout
Soal-Tugas
Gambar dan Poster

Team Teaching (1) Januar Abdilah Santoso
Penilaian Skor Akhir = 20% Kehadiran + 25% Tugas + 20% UTS + 35% UAS
Mata kuliah syarat -

Mg Ke-
(1)

Sub-CP-MK
(2)

Indikator
(3)

Kriteria & Bentuk
Penilaian

(4)

Metode
Pembelajaran

[ Estimasi Waktu]
(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian (%)
(7)

1 Mahasiswa mampu
memahami alur,
tujuan, dan hal-hal
yang penting untuk
diperhatikan selama
perkuliahan
berlangsung.

Indikator:
1. Mahasiswa mampu
menjelaskan maksud dan
arah perkuliahan
Kriteria Penilain:
1. Keaktifan dalam curah
pendapat

1. Afektif
2. Kognitif
3. Tugas Makalah

Brainstorming
(Curah Pendapat)

Pemberian Penguatan

Pendahuluan
Tujuan mata kuliah;
Ruang lingkup mata kuliah;
3) Kebijaksanaan
pelaksanaan perkuliahan; 4)
Kebijaksanaan penilaian
hasil belajar; 5) Tugas yang

6,25



harus diselesaikan
; 6) Buku ajar; 7)
Kebutuhan belajar
mahasiswa; 8) Lain-lain

2 Mahasiswa mampu
menganalisis proses
dan sejarah
kemunculan profesi
guru

Indikator:
Mampu menjelaskan
sejarah profesi guru di
Indonesia
Mahasiswa mampu
menjelaskan proses
kemunculan profesi guru
Kriteria:
Ketepatan menjelaskan
sejarah singkat profesi
guru di Indonesia.
Ketekunan dalam
mencari, mengumpulkan,
dan menyusun informasi
terkait materi.
Keaktifan dalam curah
pendapat.

1. Afektif
2. Kognitif
3. Tugas Makalah

Diskusi

Brainstorming (Curah
Pendapat)

Pemberian Penguatan

Sejarah Profesi Keguruan di
Indonesia

6,25

3 Mahasiswa mampu
memahami dasar,
fungsi, tujuan ,
pendidikan
nasional, dan tugas,
hak, serta
kewajiban tenaga
pendidik

Indikator:
Mampu memahami dasar-
dasar pendidikan meliputi
definisi pendidikan dan
tujuan pendidikan baik
institusional maupun
nasional.
Mampu membuat peta
konsep mengenai tugas,
hak,serta kewajiban
tenaga pendidik.
Kriteria Penilaian:
Ketepatan menjelaskan
definisi dan tujuan
pendidikan pendidikan
Ketepatan peta konsep
yang dibuat.

1. Afektif
2. Kognitif
3. Tugas Makalah

Diskusi

Mind Mapping
(Metode Peta Konsep)

Pemberian Penguatan

Dasar, fungsi, tujuan ,
pendidikan nasional, dan
tugas, hak, serta kewajiban
tenaga pendidik.

6,25

4 1. Mahasiswa Menjelaskan pengertian 1. Afektif Brainstorming Pengertian profesional, 6,25



mampu menganalis
Pengertian
profesional, profesi
dan
profesionalisme
kerja, asas pokok
Profesionalisme

2. Mahasiswa
mampu mengetahui
aspek-aspek yang
perlu diperhatikan
dalam
mengembangkan
profesionalisme,
karakteristik
profesionalisme,
watak kerja seorang
profesionalisme

professional, profesi,
pofesionalisme dan asas
pokok profesionalisme.
Menjelaskan aspek-aspek
yang perlu diperhatikan
dalam mengembangkan
profesionalisme seorang
guru.
Kriteria Penilaian:
Ketepatan dalam
menyajikan materi
Kinerja dan tanggung
jawab
mahasiswa dalam kerja
kelompok

2. Kognitif
3. Tugas Makalah

(Curah Pendapat)

Small Group
Discussion (Diskusi
Kelompok Kecil)

Pemberian Penguatan

profesi dan profesionalisme
kerja, asas pokok
profesionalisme

Aspek-aspek yang perlu
diperhatikan
Dalam mengembangkan
profesionalisme, karakteristik
profesionalisme, watak kerja
seorang profesionalisme

5 Mahasiswa mampu
membuat bagan
alur pengembangan
profesi guru, serta
mampu berpikir
kritis terhadap
kebijakan profesi
guru.

Indikator:
Membuat bagan alur
pengembangan guru
sesuai dengan peraturan
pemerintah.
Menjelaskan bagan alur
pengembangan profesi
guru
Kriteria Penilaian:
Ketepatan dalam
menjelaskan
Kinerja dan
tanggungjawab
mahasiswa dalam kerja
proyek.

1. Afektif
2. Kognitif
3. Tugas Makalah

Diskusi kelompok

Mind Mapping

Pemberian Penguatan

Tahapan pengembangan guru
profesional, alur, dan
kebijakan pengembangan
profesi dan karir guru

6,25

6 Mahasiswa mampu
memahami prinsip-
prinsip kompetensi
dan karir guru serta
jenis program

Indikator:
Menjelaskan prinsip-
prinsip peningkatan
kompetensi dan karir
guru.

1. Afektif
2. Kognitif
3. Tugas Makalah

Diskusi kelompok

Pemberian Penguatan

Esensi dan prinsip-prinsip
peningkatan kompetensi dan
karir guru serta jenis program
pendidikan dan latihan
(Diklat) guru

6,25



pendidikan dan
latihan (Diklat)
guru

Menyebutkan program-
program pendidikan dan
latihan (diklat) bagi guru
Kriteria Penilaian:
1. Ketepatan dalam
menjelaskan Kinerja dan
tanggungjawab
mahasiswa dalam kerja
proyek.
Partisipasi dalam diskusi

7 Mahasiswa mampu
memberikan
pengertian
penilaian kinerja
guru, persyaratan
dan prinsip
penilaian kinerja
guru, dan prosedur
pelaksanaan
penilaian kinerja
guru dengan
sistematis.

Indikator:
Mampu menjelaskan
konsep dasar penilaian
kinerja guru.
Mampu menjelaskan
persyaratan, prinsip dan
pelaksanaan penilaian
kinerja guru.
Mampu berpendapat
tentang proses penilaian
kinerja guru selama ini.
Kriteria Penilaian:
Ketepatan dalam
menjelaskan
Kinerja dan
tanggungjawab
mahasiswa dalam kerja
proyek.
Partisipasi dalam diskusi

1. Afektif
2. Kognitif
3. Tugas Makalah

Diskusi Kelompok Penilaian kinerja Guru:
Pengertian Penilaian kinerja
Guru
Persyaratan, prinsip- prinsip,
dan aspek penilaian kinerja
guru.
Prosedur pelaksanaan
penilaian kinerja Guru

12,5

8 Mahasiwa mampu
mengutarakan ide
tentang sistem
perlindungan dan
penghargaan
terhadap guru.

Indikator:
Mampu menjelaskan
sistem perlindungan
terhadap profesi guru
Mampu mengkritisi
kebijakan pemerintah
mengenai perlindungan
terhadap profesi guru.
Mampu menjelaskan
jenis-jenis penghargaan

1. Afektif
2. Kognitif
3. Tugas Makalah

Diskusi Kelompok

Penguatan konsep

Perlindungan dan
penghargaan terhadap guru

6,25



terhadap guru.
Kriteria Penilaian:
Ketepatan dalam
menjelaskan
Kinerja dan
tanggungjawab
mahasiswa dalam kerja
proyek.
Partisipasi dalam diskusi

9 EVALUASI TENGAH SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UTS
Bobot = 20%

10,11 Mahasiswa mampu
memahami konsep
dasar etika profesi
keguruan
Mahasiswa mampu
memahami secara
kongkrit sikap-
sikap profesional
guru yang telah
disebutkan.

Indikator :
Mampu menjelaskan
konsep dasar etika profesi
guru
Mampu menjelaskan kode
etik profesi guru
Mampu menjelaskan
sikap-sikap kongkrit guru
terhadap berbagai
komponen pendidikan.
Kriteria Penilaian:
Ketepatan dalam
menjelaskan
Kinerja dan
tanggungjawab
mahasiswa dalam kerja
proyek.
Partisipasi dalam diskusi

1. Afektif
2. Kognitif
3. Tugas Makalah

Diskusi Kelompok
Penguatan

1. Konsep Dasar Etika
Profesi Keguruan ;
Tinjauan Umum,
Pengertian etika, profesi,
Pentingnya etika profesi

Sikap Profesional Guru:
Sikap Terhadap Perundang-
Undangan
Sikap terhadap organisasi
profesi
Sikap terhadap teman
sejawat
Sikap terhadap anak didik
Sikap terhadap tempat kerja
Sikap terhadap
pemimpin/atasan
Sikap terhadap
pekerjaan

12,5

12 Mahasiswa mampu
memahami peranan
guru dalam proses
pembelajaran,
masalah-masalah
internal & eksternal
belajar dan
pengolahan sumber

Indikator:
Menjelaskan peranan guru
dalam proses
pembelajaran
Menjelaskan berbagai
masalah dalam
pengelolaan belajar
Kriteria Penilaian:

1. Afektif
2. Kognitif
3. Tugas Makalah

Diskusi Kelompok
Penguatan

Peran guru dalam proses
pembelajaran, masalah-
masalah internal & eksternal
belajar dan pengolahan
sumber belajar.

6,25



belajar.

Mahasiswa mampu
Memahami 4
kompetensi guru

Ketepatan dalam
menjelaskan
Kinerja dan
tanggungjawab
mahasiswa dalam kerja
proyek.
Partisipasi dalam diskusi

Indikator:
Menjelaskan 4
kompetensi guru yakni:
kompetensi pedagogic,
kepribadian, sosial, dan
profesional
Menjelaskan hubungan
antar keempat kompetensi
tersebut
Kriteria Penilaian:
Ketepatan dalam
menjelaskan
Kinerja dan
tanggungjawab
mahasiswa dalam kerja
proyek.
Partisipasi dalam diskusi

Diskusi Kelompok
Penguatan

Kompetensi Guru:
Kompetensi Pedagogik
Kompetensi Kepribadian
Kompetensi Sosial
Kompetensi Profesional

13 Mahasiswa mampu
menganalisis
kendala
pengembangan
profesi guru

Indikator:
Menjelaskan 4
kompetensi guru yakni:
kompetensi pedagogic,
kepribadian, sosial, dan
profesional
Menjelaskan hubungan
antar keempat kompetensi
tersebut
Kriteria Penilaian:
Ketepatan dalam
menjelaskan
Kinerja dan
tanggungjawab

1. Afektif
2. Kognitif
3. Tugas Makalah

Diskusi Kelompok
Penguatan

Kendala Pengembangan
Profesi Guru

6,25



Memberikan
analisis dan refleksi
fenomena guru
terpuji/teladan

mahasiswa dalam kerja
proyek.
Partisipasi dalam diskusi

Indikator:
Memahami latar belakang
fenomena guru
terpuji/teladan.
Memberikan analisis
terkait fenomena guru
teladan
Memahami makna
fenomena guru
terpuji/teladan.
Menjelaskan kriteria yang
menjadi acuan penentuan
guru teladan.
Kriteria Penilaian:
1. Ketepatan dalam
menjelaskan
2. Kinerja dan
tanggungjawab
mahasiswa dalam kerja
proyek.
Partisipasi dalam diskusi

Diskusi Kelompok
Penguatan

Analisis dan Refleksi
Fenomena Guru
Terpuji/teladan

6,25

14 Memberikan
analisis dan solusi
fenomena
pelanggaran etika
oleh guru

1. Indikator:
2. Menjelaskan hasil

analisis mengenai
solusi pelanggaran
etika guru.

3. Menjelaskan
berbagai macam
solusi yang
digunakan dalam
penyelesaian
pelanggaran etika
guru.

1. Afektif
2. Kognitif
3. Tugas Makalah

Diskusi Kelompok

Penguatan

Analisis dan Solusi
Fenomena Pelanggaran
Etika oleh Guru

6,25



4. Kriteria Penilaian:
5. Ketepatan dalam

menjelaskan
6. Kinerja dan

tanggungjawa
b mahasiswa
dalam kerja
proyek.

7. Partisipasi dalam
diskusi

15 Memberikan
analisis
perbandingan cara
mengajar guru
tahun 80an, 90an
dan 5 tahun
terakhir

Indikator:
Menjelaskan berbagai
macam cara dalam
proses pembelajaran
Menjelaskan hasil
kajian cara mengajar
antara guru di tahun
80an, 90an dan 5 tahun
terakhir
Kriteria Penilaian:
Ketepatan dalam
menjelaskan
Kinerja dan
tanggungjawab
mahasiswa dalam kerja
proyek.
Partisipasi dalam
diskusi

1. Afektif
2. Kognitif
3. Tugas Makalah

Diskusi Kelompok
Penguatan

Analisis perbandingan cara
mengajar guru di tahun
80an, 90-an, 5 tahun
terakhir.

6,25

16 EVALUASI AKHIR SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UAS
Bobot = 35%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN / PRODI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
Taekwondo POR3105 2
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Januar Abdilah Santoso. S.Pd., M.Or.) (Januar Abdilah Santoso. S.Pd., M.Or.) (Januar Abdilah S, S.Pd., M.Or)
Capaian
Pembelajaran
(CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai).

1)[ST-5] Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau
temuan orisinal orang lain

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1) [KU-2] Mampumenunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1) [KK-17] Terampil dalam berbagai cabang olahraga yang terdapat pada kurikulum tiap satuan pendidikan dan olahraga pilihan.
2) [KK-21]Memiliki kemampuan manajerial dan integritas dalam komunitas kerja Pendidikan Jasmani dan Olahraga

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1) [PP-15] Mampu menganalisis kurikulum, konsep, teori dan filosofi dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan dan rekreasi

serta memiliki kemampuan manajerial dalam bidang olahraga



2) [PP-16]Menganalisis konsep, teori, filosofi cabang-cabang olahraga dalam perspektif keolahragaan secara ilmiah

CP-MK
Mahasiswa mampu memahami bela diri taekwondo secara teoritis dan mampu mempraktikkan pertandingan sederhana sesuai dengan peraturan
pertandingan

SUB CP MK
a. Mahasiswa dapat menceritakan sejarah taekwondo
b. Mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan fungsi sarana dan prasarana dalam olahraga taekwondo
c. Mahasiswa memahami bagian –bagian tubuh serta sasaran
d. Mahasiswa dapat menjelaskan teknik dan dapat melakukan seogi (kuda-kuda)
e. Mahasiswa mampu melakukan teknik dasar makki (tangkisan)
f. Mahasiswa mampu melakukan teknik dasar jireugi (pukulan)
g. Mahasiswa mampu melakukan teknik dasar chagi (tendangan)
h. Mahasiswa mampu melakukan teknik dasar pommse teugeuk

Diskripsi Singkat
MK

Matakuliah Taekwondo merupakan salahsatu mata kuliah pilihan dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Pokok
bahasan pada mata kuliah ini meliputi sejarah dan perkembangan olahraga Taekwondo, peraturan pertandingan, teknik dasar dan taktik dalam
pertandingan Taekwondo. Nilai akhir didapat dari nilai kehadiran, tugas, praktik dan UAS



Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

Skema Pembelajaran 1 SKS Teori Mata Kuliah karate
a. Sejarah dan Perkembangan taekwondo
b. Sarana dan prasarana taekwondo
c. Peraturan pertandingan kata dan kumite
d. Teknik dasar pukulan, tendangan, kuda-kuda dan tangkisan
e. Pommse teugeuk

Pustaka Utama :
[B1] H. Suryana P, Dadang Krisdayadi. Taekwondo Jakarta: Pt Gramedia Utama.
[B2] Vincentius Yoyok Suryadi.2010. The Book of WTF Poomsae Competition-Poomsae: Gramedia Pustaka Utama

Pendukung :
-

Media
Pembelajaran

Preangkat lunak : Perangkatkeras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/Online Media

Teks, Handout
Soal-Tugas
Gambar dan Poster

Team Teaching 1. Jeane Betty Kurnia Jusuf., S.Pd., M.Or
2. Januar Abdilah Santoso., S.Pd., M.Or.

Penilaian Skor Akhir = 20% Kehadiran + 20% Tugas + 40% Praktik + 20% UAS
Mata kuliah
syarat

-

Mg Ke-
(1)

Sub-CP-MK
(2)

Indikator
(3)

Kriteria & Bentuk
Penilaian

(4)

Metode Pembelajaran
[ Estimasi Waktu]

(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot
Penilaian (%)

(7)
1 1. Mahasiswa dapat

menceritakan sejarah
taekwondo di indonesia
dan dunia

1. Mampu menceritakan
sejarah taekwondo di
Negara asalnya

2. Mampu menceritakan

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan

Kontrak pembelajaran,
Sejarah dan
perkembangan
taekwondo

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
0,95%



sejarah perkembangan
taekwondo di Indonesia

Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

kooperatif. Metode ceramah,
diskusi, presentasi dan Tanya
jawab
(2 x 50 menit = 100 menit)

B1 dan B2

2 Mahasiswa memahami aturan
dasar dan etika taekwondo

1. Mampu memahami
aturan dasar dan etika
taekwondo saat latihan

2. Mampu memahami
peraturan etika dasar
taekwondo saat tidak
latihan

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif. Metode ceramah,
diskusi, presentasi dan Tanya
jawab
(2 x 50 menit = 100 menit)

Dasar etika taekwondo

B1 dan B2

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
0,95%

3 Mahasiswa dapat memahami
dan mejelaskan peralatan dan
sara yang dibutuhkan dalam
taekwondo

1. Memahami ukuran
lapangan pertandingan

2. Mampu menyebutkan
bermacam-macam alat
latihan dan
pertandingan

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif. Metode ceramah,
diskusi, presentasi dan Tanya
jawab
(2 x 50 menit = 100 menit)

Sarana dan prasaranan
dalam taekwondo

B1 dan B2

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
0,95%

4

Mahasiswa dapat memahami
sasaran dan bagian-bagian
tubuh dalam taekwondo

1. Memahami sasaran
bagian depan

2. Memahami sasaran
bagaian belakang

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif. Metode ceramah,
diskusi, presentasi dan Tanya
jawab
(2 x 50 menit = 100 menit)

Sasaran dan bagian-
bagian tubuh dalam
taekwondo

B1 dan B2

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
0,95%



3. Psikomotor

5-6 Mahasiswa mampu
melakukan sikap kuda –kuda
(Seogi)

1. Mampu melakukan sikap
kuda-kuda rileks
(Pyeonhi Seogi)

2. Mampu melakukan sikap
kudu-kuda bersiap
(Charyeot Seogi)

3. Mampu melakukan sikap
kuda-kuda sejajar
(Naranhi Seogi)

4. Mampu melakukan sikap
kuda-kuda duduk
(Juchum Seogi)

5. Mampu melakukan sikap
kuda-kuda jalan pendek
(Ap Seogi)

6. Mampu melakukan sikap
kuda-kuda L (Ap Kubi
Seogi)

7. Mampu melakukan sikap
kuda-kuda harimau (Dwit
Kubi Seogi)

8. Mampu melakukan sikap
kuda-kuda satu kaki
(Hakdari Seogi)

9. Moa Seogi (sikap
kuda-kuda tertutup),
terdiri atas Moa Seogi
dan Koa Seogi (sikap

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Tugas kelompok 1:
membuat makalah
tentang sejarah
perkembangan
olahraga taekwondo,
sarpras, peraturan
pertandingan

Contextual, Instruction,
eksplorasi, drill

(4x170 = 680 menit)

Teknik pukulan

[B1], [B2]

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,85%



kuda-kuda kaki
menyilang).

10.Teuksu Poom Seogi
(sikap kuda-kuda
khusus), terdiri atas
Kibon Junbi Seogi (sikap
kuda-kuda siap),
Bojumeok Junbi Seogi
(sikap kuda-kuda siap
dengan menutup
kepalan).

7-8 Mahasiswa mampu
melakukan teknik dasar
bertahan atau menangkis
(Makki)

1. EOLGOL MAKKI
(Tangkisan kearah
kepala)

2. AN PALMOK
MOOMTONG BAKAT
MAKKI (Tangkisan
kedalam menggunakan
tangan bagian luar)

3. AKAT PALMOK
MOMTONG BAKAT
MAKKI (Tangkisan
keluar menggunakan
tangan bag luar)

4. BAKAT PALMOK
MOOMTONG AN
MAKKI (Tangkisan
keluar mempergunakan
tangan bag dalam)

5. HANSONAL

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Demonstrasi, Contextual,
Instruction,

(1 x 170 = 170 menit)

Teknik dasar
teknik dasar bertahan
atau menangkis (Makki)
[B1], [B2]

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
1,9%



MOOMTONG BAKAT
MAKKI (Tangkisan
pisau tangan dr
dlm keluar)

6. SONAL GODRO
MOOMTONG BAKAT
MAKKI (Tangkisan
tengah dengan
dua tangan pisau)

7. SONAL GODRO ARAE
BAKAT
MAKKI (Tangkisan
bawah dengan dua
tangan pisau)

8. BAKAT PALMOK
GODRO AN MAKKI
(Tangkisan dua tangan
kepalan kearah dada)



9 - 10
Mahasiswa mampu
melakukan teknik dasar
serangan (Kongkyok kisul)

1. Mampu melakukan
pukulan (Jieurigi)

2. EOL GOL JIEURIGI
(pukulan ke atas)

3. ARAE JIEURIGI
(pukulan ke bawah)

4. DO BEON JIEURIGI (2
kali pukulan)

5. YEOP JIEURIGI
(pukulan ke samping)

6. OREON JIREUGI
(pukulan dengan tangan
kanan yang dilakukan
sambil menendang)

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Demonstrasi, Instruction, Drill

(2x170 = 340 menit)

Teknik dasar serangan
(Kongkyok kisul)

[B1], [B2]

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,85%

10 - 11 Mahasiswa mampu
melakukan teknik dasar
sabetan (Chigi)

1. JAEBI POOM MOK
CHIGI (sabetan kearah
leher sambil tangkisan ke
atas

2. DEOLO CHIGI (sabetan
kaki dari atas ke bawah)

3. HAN SONNAL MOK
CHIGI (sabetan tunggal
dengan pisau tangan)

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Eksplorasi, drill, instruction

(2 x 170 = 340 menit)

Teknik dasar sabetan
(Chigi)
[B1], [B2]

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,85%

12 Mahasiswa mampu
melakukan teknik dasar
tusukan (Chireugi)

1. PYONSENKEUT
SEWO CHIREUGI
(tusukan kea rah ulu hati)

2. KAWISONKEUT
CHIREUGI (tusukan

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Afektif

Demonstrasi, Instruction, Drill

(2 x 170 = 340 menit)

Tusukan (Chireugi)
[B1], [B2]

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,85%

Tagihan tugas 1



dengan ujung jari ke arah
mata)

2. Psikomotor bobot 20%

13-14 Mahasiswa mampu
melakukan teknik dasar
tendangan (Chagi)

1. AP CHAGI (Tendangan
depan ke arah perut
menggunakan kaki depan

2. DOLLYO CHAGI
(Tendangan dari arah
samping)

3. YEOP
CHAGI (Tendangan
samping menggunakan
pisau kaki)

4. DWI CHAGI
(Tendangan belakang)

5. TWIEO DWI CHAGI
(Tendangan belakang
yang dilakukan sambil
melompat)

6. TWIEO YEOP CHAGI
(Tendangan samping
yang dilakukan sambil
melompat)

7. NARE CHAGI /
GOLEY (Tendangan
ganda)

8. SIP CHAGI AN CHAGI
(Tendangan yang
dilakukan sambil
melompat dan tangkisan
araemaki)

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Demonstrasi, Instruction, Drill

(1x170 = 170 menit)

Tendangan (Chagi)
[B1], [B2]

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,85%



9. PENRIYTI
CHAGI (Tendangan
keliling)

10. DWI HURIGI
(Tendangan berputar
melalui belakang)

11. DEL'O CHAGI
(Tendangan mencangkul
ke arah kepala
menggunakan tumit)

15 UJIAN PRAKTIK Bobot ujian
Praktik: 40%

16 EVALUASI AKHIR SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UAS
(Bobot = 20%)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN / PRODI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
Tapak Suci POR3111 2 5 November 2018
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Nanda Alfian Mahardhika) (Nanda Alfian Mahardhika) (Januar Abdilah Santoso)
Capaian
Pembelajaran
(CP)

CPL-PRODI
a. CPS (Capaian Pembelajaran Sikap)

1) [S-12] Menunjukan sikap dan karakter yang beriman dan berakhlak kuat
b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)

1) [KU-2] Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)

1) [KK-17] Terampil dalam berbagai cabang olahraga yang terdapat pada kurikulum tiap satuan pendidikan dan olahraga pilihan.
2) [KK-21] Memiliki kemampuan manajerial dan integritas dalam komunitas kerja Pendidikan Jasmani dan Olahraga

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1) [KP-15] Mampu menganalisis kurikulum, konsep, teori dan filosofi dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan dan rekreasi serta

memiliki kemampuan manajerial dalam bidang olahraga
2) [KP-16] Menganalisis konsep, teori, filosofi cabang-cabang olahraga dalam perspektif keolahragaan secara ilmiah

CP-MK
Mahasiswa mampu memahami bela diri tapak suci secara teoritis dan mampu mempraktikkan pertandingan sederhana sesuai dengan peraturan pertandingan



SUB CP-MK
a. Mahasiswa dapat menceritakan sejarah tapak suci
b. Mahasiswa dapat menjelaskan peraturan pertandingan tapak suci
c. Mahasiswa dapat menjelaskan macam-macam teknik pada olahraga beladiri tapak suci
d. Mahasiswa dapat menjelaskan beberapa jurus ketapak sucian
e. Mahasiswa dapat menjelaskan teknik pukulan
f. Mahasiswa dapat menjelaskan teknik tendangan
g. Mahasiswa dapat menjelaskan teknik tangkisan
h. Mahasiswa dapat menjelaskan teknik bantingan
i. Mahasiswa dapat melakukan teknik dasar olahraga beladiri tapak suci dengan baik dan benar
j. Mahasiswa dapat melakukan semua jurus tapak suci
k. Mahasiswa dapat melakukan teknik pukulan
l. Mahasiswa dapat melakukan teknik tendangan
m. Mahasiswa dapat melakukan teknik tangkisan
n. Mahasiswa dapat melakukan teknik bantingan
o. Mahasiswa dapat melakukan teknik kombinasi serangan dan bertahan
p. Mahasiswa dapat melakukan praktek sebagai wasit dan menyelenggarakan pertandingan

Diskripsi Singkat
MK

Mata kuliah tenis meja berbobot 2 SKS yang meliputi 1 SKS teori dan 1 SKS Praktik. Mata kuliah ini membekali mahasiswa tentang pemahaman olahraga beladiri tapak
suci. Selain itu, mata kuliah ini juga mempelajari tentang teknik, perwasitan dan peraturan pertandingan, dan penyelenggaraan pertandingan. Mata kuliah ini juga
memberikan dasar keterampilan tapak suci meliputi jurus tapak suci, teknik dasar pukulan, teknik dasar tendangan, teknik tangkisan, teknik bantingan, dll. Penilaian akhir
keberhasilan belajar mahasiswa pada mata kuliah ini menggunakan pendekatan acuan patokan (PAP) dengan unsur penilaian meliputi unsur-unsur kehadiran, tugas-tugas,
ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

1. Skema Pembelajaran 1 SKS Teori Mata Kuliah Tapak Suci
a. Sejarah tapak suci
b. Peraturan tapak suci
c. Jurus tapak suci
d. Teknik tapak suci
e. Teknik bermain
f. Kriteria penilaian

2. Skema Pembelajaran 1 SKS Praktek Mata Kuliah Tapak Suci
a. Teknik Dasar tapak suci
b. Teknik tendangan sabit (jurus ikan terbang)



c. Teknik tendangan depan dan samping (jurus harimau)
d. Teknik pukulan (jurus katak)
e. Teknik bantingan
f. Teknik tangkisan (jurus mawar)
g. Teknik menyerang dan bertahan
h. Penyelenggaraan pertandingan

Pustaka Utama :
[B1] : Dody R & Heri A. 2011. Mengenal Sepintas Perguruan Seni Beladiri Tapak Suci. Jakarta: Golden Terrayon Press

Pendukung :
-

Media
Pembelajaran

Preangkat lunak : Perangkat keras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/Online Media

Teks
Handout
Soal-Tugas
Gambar dan Poster

Team Teaching (1) Nanda Alfian Mahardhika
Penilaian Skor Akhir = 20% Kehadiran + 25% Tugas + 20% UTS + 35% UAS
Mata kuliah
syarat

-

I. Skema Pembelajaran 1 SKS Teori Mata Kuliah Tapak Suci

Mg Ke-
(1)

Sub-CP-MK
(2)

Indikator
(3)

Kriteria & Bentuk Penilaian
(4)

Metode Pembelajaran
[ Estimasi Waktu]

(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian
(%)
(7)

1 Mengetahui Sejarah
tapak suci

Mampu menceritakan sejarah
tapak suci

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Tugas mandiri

Pembelajaran active learning d
Metode ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.

(1 x 50 = 50 menit)

1. Penyampaian silabus,

tanda tangan kontrak

perkuliahan.

2. Sejarah tapak suci

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Tugas =



[B1], [B2]

1,2%

2 Mengetahui teknik
pembukaan tapak suci

1. Mampu mengetahui dan
memahami teori sikap
pembukaan tapak suci

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Tugas Kelompok

Pembelajaran active learning
dengan strategi ekspositori,
inkuiri, dan kooperatif.Metode
ceramah, diskusi, dan tanya
jawab.

(1 x 50 = 50 menit)

Tradisi pembukaan tapak
suci
[B1], [B2]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Tugas =
1,2%

3 Mengetahui teori
kuda-kuda dalam tapak
suci

Mampu memahami teori
kuda-kuda dalam tapak suci

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active learning d
Metode ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.

(1 x 50 = 50 menit)

Kuda-kuda dalam
pertandingan tapak suci

[B1], [B2]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

4 Mahasiswa dapat
memahami seluruh
rangkaian balik 1, 2, 3, 4

Mampu dan memahami teori
balik 1, 2, 3, 4

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif.Metode ceramah,
diskusi, dan tanya jawab.

(1 x 50 = 50 menit)

Teori balik 1,2,3,4
[B1], [B2]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

5 Mahasiswa memahami
pola langkah dalam
tapak suci

Mampu memahami pola
langkah dalam tapak suci

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif.Metode ceramah,
diskusi, dan tanya jawab.

Pola langkah tapak suci
[B1], [B2]

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%



(1 x 50 = 50 menit)
6 Mahasiswa memahami

teknik pukulan (jurus
katak)

Mampu dan memahami teknik
pukulan (jurus katak)

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif.Metode ceramah,
diskusi, dan tanya jawab.]

(1 x 50 = 50 menit)

Teori teknik pukulan

(jurus katak)

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

7 Mahasiswa memahami
teknik tangkisan

Mampu dan memahami teknik
tangkisan dalam tapak suci

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif.Metode ceramah,
diskusi, dan tanya jawab.

(1 x 50 = 50 menit)

Teori teknik tangkisan Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

8 EVALUASI TENGAH SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UTS
Bobot = 20%

9 & 10 Mengetahui dan
Memahami Teknik
tendangan dalam tapak
suci

Mampu menganalisis dan
menjelaskan teknik-teknik
tendangan dalam tapak suci

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Tugas Kelompok dan Mandiri:
Membuat analisis teknik-teknik
tendangan

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, dan kooperatif.Metode
ceramah, diskusi, dan tanya
jawab.

(1 x 50 = 50 menit)

Teori tendangan:

1. Tendangan depan

(jurus harimau)

2. Tendangan sabit

(Jurus ikan terbang)

[B1], [B2]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
1,43%

2. Tugas =
1,2%

11 Mahasiswa memahami
teknik bantingan dalam
tapak suci.

Mengetahui teknik bantingan
dalam tapak suci.

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, dan kooperatif.Metode
ceramah, diskusi, dan tanya

Teori teknik bantingan

[B1], [B2]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =



2. Afektif jawab.

(1 x 50 = 50 menit)

1,43%

12 Mahasiswa memahami
teknik sapuan dalam
tapak suci

Mampu menganalisis teknik
sapuan dalam tapak suci

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, dan kooperatif.Metode
ceramah, diskusi, dan tanya
jawab.

(1 x 50 = 50 menit)

Teori teknik sapuan

[B1], [B2]

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
1,43%

13 Mahasiswa mamahami
teknik kombinasi
pukulan dan tendangan

Mampu menganalisis teknik
kombinasi pukulan dan
tendangan

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, dan gallery of learning.
Metode ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.

(1 x 50 = 50 menit)

Teori teknik kombinasi

pukulan dan tendangan

[B1], [B2]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

14 Mahasiswa memahami
teknik kombinasi
pukulan dan tendangan

Mampu menganalisis teknik
kombinasi pukulan dan
tendangan

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Tugas review seluruh materi
dari pertemuan ke 1 s.d 14

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search.Metode ceramah, diskusi,
dan tanya jawab.

(1 x 50 = 50 menit)

Teori teknik kombinasi
pukulan, tendangan dan
bantingan

[B1], [B2]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
1,43%

2. Tugas =
1,2%

15 Mahasiswa memahami
rangkaian jurus tapak
suci

Mampu menganalisis
rangkaian jurus tapak suci

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search.Metode ceramah, diskusi,
dan tanya jawab.

Rangkaian jurus tapak

suci

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
1,43%



(1 x 50 = 50 menit)

16 EVALUASI AKHIR SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UAS
Bobot = 35%

II. Skema Pembelajaran 1 SKS Praktik Matakuliah Tapak Suci

Mg Ke-
(1)

Sub-CP-MK
(2)

Indikator
(3)

Kriteria & Bentuk Penilaian
(4)

Metode Pembelajaran
[ Estimasi Waktu]

(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian
(%)
(7)

1 Mahasiswa mampu dan
memahami carasikap
pembukaan dalam tapak
suci

Mampu melakukan sikap
pembukaan dalam olahraga
tapak suci

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Contextual, Instruction

(170 menit)

Tradisi pembukaan tapak
suci
[B2]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Keterampilan
= 3,2%

2 Mahasiswa dapat
melakukan teknik dasar
kuda-kuda

Mampu melakukan teknik
kuda-kuda dengan baik dan
benar

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Contextual, Instruction

(170 menit)

Kuda-kuda

[B1], [B2]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Keterampilan
= 3,2%

3 Mahasiswa dapat
melakukan rangkaian
teknik balik 1, 2, 3, 4.

Mampu melakukan teknik
rangkaian teknik balik 1, 2, 3,
4.

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Demonstrasi, Contextual,
Instruction, Drill & Bermain.

(170 menit)

Balik 1, 2, 3, 4

[B1], [B2]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Keterampilan
= 3,2%

4
Mahasiswa dapat
melakukan teknik pola
langkah

Mampu melakukan teknik
pola langkah

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Afektif

Demonstrasi, Contextual,
Instruction, Drill & Bermain.

(170 menit)

Pola langkah

[B1]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =



2. Psikomotor 1,43%
2. Keterampila

n = 3,2%
5 Mahasiswa bisa

menguasai teknik
pukulan (jurus katak)

Mampu melakukan pukulan
(jurus katak)

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Demonstrasi, Contextual,
Instruction, Drill & Bermain.

(170 menit)

Teknik Pukulan (jurus
Katak)

[B2]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
1,43%

2.
Keterampilan
= 3,2%

6 Mahasiswa bisa
menguasai teknik
tangkisan (jurus mawar)

Mampu melakukan teknik
tangkisan (jurus mawar)

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Demonstrasi, Contextual,
Instruction, Drill & Bermain.
(170 menit)

Teknik tangkisan (jurus

mawar)

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
1,43%

2. Keterampilan
= 3,2%

7 Mahasiswa bisa
menguasai rangkaian
kombinasi teknik
langkah, pukulan dan
tangkisan

Mampu melakukan rangkaian
kombinasi teknik langkah,
pukulan dan tangkisan

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Demonstrasi, Contextual,
Instruction, Drill & Bermain.

(170 menit)

Praktek pola langkah,

pukulan dan tangkisan

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
1,43%

2.
Keterampilan
= 3,2%

8 EVALUASI TENGAH SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UTS
(Bobot = 20%)

9 & 10 Mahasiswa dapat
melakukan teknik
tandangan

1. Mampu melakukan
teknik tendangan sabit
(jurus ikan terbang)

2. Mampu melakukan
teknik tendangan depan

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Demonstrasi, Contextual,
Instruction, Drill & Bermain.

(170 menit)

Teknik tendangan:
1. Tendangan sabit

(jurus ikan terbang)
2. Tendangan depan

dan samping (jurus

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%



dan samping (jurus
harimau)

harimau)

[B1], [B2]

2. Keterampilan
= 3,2%

11 Mahasiswa dapat
melakukan teknik
bantingan

Mampu melakukan teknik
bantingan

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Demonstrasi, Contextual,
Instruction, Drill & Bermain.

(170 menit)

Teknik bantingan

[B1], [B2]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
1,43%

2. Keterampilan
= 3,2%

12 Mahasiswa dapat
melakukan teknik
sapuan

Mampu melakukan teknik
sapuan

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Demonstrasi, Contextual,
Instruction, Drill & Bermain.

(170 menit)

Teknik sapuan

[B2]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Keterampilan
= 3,2%

13 Mahasiswa dapat
memahami gerakan
kombinasi pukulan dan
tendangan

Mampu melakukan gerakan
kombinasi pukulan dan
tendangan

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Cooperative learning

(170 menit)

Teknik kombinasi
pukulan dan tendangan

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Keterampila
n = 3,2%

14 Mahasiswa dapat
memahami gerakan
pukulan, tendangan dan
bantingan

Mampu melakukan gerakan
kombinasi pukulan dan
tendangan, dan bantingan

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Cooperative learning

(170 menit)

Teknik kombinasi
pukulan, tendangan dan
bantingan
[B2]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Keterampila
n =3,2%



15 1. Mahasiswa dapat
melakukan rangkaian
jurus tapak suci

2. Mahasiswa mampu
menyelenggarakan
pertandingan tapak
suci

1. Mampu mempraktekkan
seluruh rangkaian jurus
tapak suci

2. Mampu mempraktekkan
sebegai penyelenggara
pertandingan tapak suci.

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Cooperative learning

(170 menit)

1. Praktek rangkaian
jurus tapak suci

2. Penyelenggaraan
pertandingan

1. Partisipasi
dan Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Keterampilan
=3,2%

16 EVALUASI AKHIR SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UAS
(Bobot = 35%)
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SAMBUTAN DEKAN FKIP UMKT

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu’alaikum wr.wb.

Buku Pedoman Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) ini disusun dengan
beberapa landasan. Beberapa di antaranya adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen yang kemudian diatur di dalam Peraturan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan
Guru. PLP adalah bentuk perwujudan dari berbagai teori yang digali dalam bangku
perkuliahan dalam aktivitas di sekolah sebagai lapangan. Mata kuliah PLP II sebagai mata
kuliah wajib memiliki yang bertujuan melanjutkan PLP I yang memantapkan kompetensi
akademik kependidikan dan kaitannya dengan kompetensi akademik bidang studi dan
memantapkan kemampuan awal calon guru dalam mengembangkan perangkat
pembelajaran.

Pada PLP II mahasiswa melakukan telaah kurikulum dan perangkat pembelajaran
yang digunakan guru, strategi pembelajaran, sistem evaluasi, perancangan RPP,
pengembangan media pembelajaran, pengembangan bahan ajar dan perangkat evaluasi.
Selain itu, mahasiswa juga akan mengimplementasikan pembelajaran di kelas dengan
dibimbing guru pamong. Sebagai acuan PLP maka disusunlah sebuah buku panduan.
Buku panduan ini digunakan oleh pelaksana PLP sebagai standar prosedur pelaksanaan.

Akhirnya, kami menyambut baik tersusunnya buku ini dan semoga dapat digunakan
sebagai salah satu sarana peningkatan kualitas ketrampilan dan kemampuan mahasiswa
untuk disiapkan sebagai calon pendidik yang profesional di Universitas Muhammadiyah
Kalimantan Timur.

Assalamu’alaikum wr.wb.

Samarinda, 9 April 2018

Dekan FKIP UMKT,

Prof. Dr. Harun
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum.wr.wb.

Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah
Kalimantan Timur adalah “Pada tahun 2037 menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi yang
unggul dalam menghasilkan tenaga pendidik profesional, berkepribadian Islami,
berbasis teknologi informasi dan mampu berkontribusi terhadap penyelesaian masalah
sosial dan lingkungan”. Untuk mencapai visi tersebut dilaksanakanlah berbagai program
bagi mahasiswa di FKIP. Salah satu program tersebut adalah memberikan pengalaman
mahasiswa terhadap pelaksanaan pendidikan di lapangan. Untuk itu ditetapkanlah
program Pengenalan Lapangan Persekolahan I (PLP I) dan Pengenalan Lapangan
Persekolahan (PLP II) sebagai mata kuliah wajib. Peserta PLP terdiri dari mahasiswa
FKIP program studi Pendidikan Bahasa Inggris dan Pendidikan Olahraga UMKT.
Pelaksanaan PLP II merupakan tindak lanjut dari PLP I yang terkait dengan
pengembangan perangkat pembelajaran dan praktek pembelajaran dibawah bimbingan
guru pamong.

PLP II selain melibatkan program studi dan laboratorium micro teaching, juga
melibatkan sekolah mitra dimana mahasiswa akan melaksanakan kegiatan PLP tersebut.
Oleh karenanya perlu standar operasional yang bisa digunakan sebagai acuan bersama
dalam pelaksanaan PLP. Buku pedoman ini disusun untuk memberikan panduan
pelaksanaan program PLP untuk mahasiswa.

Dengan diterbitkannya buku ini diharapkan ada kesamaan persepsi bagi semua
pemangku kepentingan dalam pelaksanaan PLP. Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat
bagi semua pihak.

Wassalamu’alaikum.wr.wb.

Samarinda, 10 April 2018
Ketua Panitia PLP
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tetang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat (1)

menyatakan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik
pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah. Pada pasal 8 menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik,
kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan
untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya Pasal 9 menyatakan bahwa
kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan
tinggi program sarjana atau program diploma empat.

Berdasarkan amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
maka penyiapan calin pendidik selanjutnya diatur di dalam Peraturan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 55 Tahun 2017 tentang
Standar Pendidikan Guru (SN Dikgu). Pendidikan guru sebagaimana dijelaskan pada SN
Dikgu meliputi Program sarjana Pendidikan dan Program Pendidikan Profesi Guru.Hal ini
sesuai dengan SN Dikgu Pasal 1 Ayat (4) Program Sarjana Pendidikan adalah program
pendidikan akademik untuk menghasilkan sarjana pendidikan yang diselenggarakan oleh
LPTK. Selanjutnya pasal 5 menyatakan bahwa Program Pendidikan Profesi Guru yang
selanjutnya disebut Program PPG adalah program pendidikan yang diselenggrakan setelah
program sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan
menengah.

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat LPTK
sebagaimana dinayatakan pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen Pasal 1Ayat (14) adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk
pendidikan menengah serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu
kepandidikan dan non kepandidikan. Implikasi dari berbagai peraturan perundangan yang
terkait dengan guru dan pendidikan, hal yang paling mendasar adalah perubahan,
pengembangan, dan penyesuaian adalah kurikulum untuk penyiapan guru profesional,
khususnya kurikulum pendidikan Program Sarjana Pendidikan. Kurikulum pendidikan
Program Sarjana Pendidikan yang bermutu, akan menghasilkan lulusan calon pendidik
yang bermutu. Calon pendidik yang bermutu akan dapat mengikuti Program PPG dengan
baik, dan akhirnya akan dihasilkan luaran sebagai guru profesional. Menyikapi berbagai
perundangan di atas, maka model pengembangan kurikulum pendidikan guru dilakukan
dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut.

Pertama, keutuhan penguasaan kompetensi yang terkait dengan akademik
kependidikan dan akademik bidang studi. Dan jika memungkinkan keutuhan untuk
pendidikan akademik dan pendidikan profesi, mulai dari perekrutan, pendidikan akademik
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dan pendidikan profesi. Namun jika tidak memungkinkan terintegrasi antara pendidikan
akademik dan pendidikan profesi, maka keutuhan antara akademik kependidikan dan
akademik bidang studi adalah mutlak.

Kedua, Keterkaitan mengajar dan belajar. Prinsip ini menunjukkan bahwa bagaimana
cara guru mengajar harus didasarkan pada pemahaman tetang bagaiman peserta didik
sebenarnya belajar dalam lingkungannya. Dengan demikian penguasaan teori, metode,
strategi pembelajaran yang mendidik dalam perkuliahan di kelas harus dikaitkan dan
dipadukan dengan bagaimana peserta didik belajar di sekolah dengan segenap latar
belakang sosial-kulturalnya. Oleh karena itu, pada struktur kurikulum pendidikan
akademik untuk calon guru harus menempatkan pemajanan awal (early exposure), yaitu
pemberian pengalaman sedini mungkin kepada calon guru dengan Pengenalan Lapangan
Persekolahan (PLP) atau internship di sekolah mitra secara berjenjang.

Ketiga, adanya koherensi antar konten kurikulum. Koherensi mengandung arti
keterpaduan (integrated), keterkaitan (connectedness), dan relevansi (relevance).
Koherensi dalam konten kurikulum pendidikan guru bermakna adanya keterkaitan di
antara kelompok mata kuliah bidang studi (content knowledge), kelompok matakuliah
yang berkaitan dengan pengetahuan tentang metode pembelajaran secara umum (general
pedagogical knowledge) yang berlaku untuk semua bidang studi tertentu (content specific
pedagogical knowledge), pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan kurikulum
(curricular knowledge), pengetahuan dan keterampilan dalam pemilihan dan
engembangan alat penilaian (assesment and evaluation), pengetahuan tentang konteks
pendidikan (knowledge of educational context), serta didukung dengan pengetahuan dan
keterampila dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran
(informastion technology). Selain koherensi internal, kurikulum untuk Program Sarjana
Pendidikan harus memperhatikan pula keterkaitan antar konten, baik pedagogi umum,
pedagogi khusus maupun konten matakuliah keahlian dan keterampilan dengan realitas
pembelajaran di kelas sehingga terbangun keterkaitan kurikulum program studi dengan
kebutuhan akan pembelajaran di kelas atau sekolah (university-school curriculum linkage).

Pada tatarn implementasi, kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik selain
dibekali memlalui seperengkat kurikulum, juga diperkuat melalui pengalaman nyata di
sekolah dalam kegiatan PLP. PLP merupakan kegiatan kependidikan untuk meningkatkan
dan memperdalam keterampilan mahasiswa yang terkait dengan praktik mengajar di
sekolah.

PLP diselenggarakan untuk memberikan pengalaman kegiatan pembelajaran secara
profesional. Selain itu diharapkan mampu meberikan penguatan kompetensi lulusan
Sarjana Pendidikan. Hal ini agar sedini mungkin calon pendidik memahami, mengetahui,
menghayati, menjiwai, dan memiliki kemampuan kritis dan analitis terhadap profesinya
kelak. Untuk itulah, seluruh mahasiswa Program Sarjana Pendidikan wajib mengikuti
tahapan pemagangan peyiapan calon guru profesional melalui PLP.

B. Pengertian
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Sebagaimana dinyatakan pada Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017 Pasal 1 butir 8,
PLP adalah proses pengamatan/observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa
Program Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan
pendidikan di satuan pendidikan. PLP adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan guru
profesional pada jenjang. Program sarjana Pendidikan, berupa penugasan kepada
mahasiswa untuk mengimplementasikan hasil belajar melalui pengamatan proses
pembelajaran di sekolah/lembaga pendidikan, latihan mengembangkan perangkat
pembelajaran, dan belajar mengajar terbimbing, serta disertai tindakan reflektif di bawah
bimbingan dan pengawasan dosen pembimbing dan guru pamong secara berjenjang.

C. Landasan Hukum
1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia (KKNI).
7. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
8. Peraturan Menteri pendidikan nasonal Nomor 27 tahun 2008 tentang Standar

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tnggi Nomor 44 tahun 2015

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 tahun 2017

tentang Standar Pendidikan Guru.

D. Sasaran
Sasaran PLP adalah mahasiswa FKIP UMKT yang telah berada di semester 5 untuk

PLP I dan semester 7 untuk PLP II. Mahasiswa diharapkan memiliki seperangkat
pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap serta pol tingkah laku yang diperlukan
sebagai guru yang profesional dalam bidangnya.

E. Waktu Pelaksanaan
Program PLP I akan dilaksanakan pada semester 5. Sedangkan pelaksanaan PLP II akan
dilaksanakan pada semester 7.
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F. Tempat
PLP dilaksanakan di sekolah mitra yang bekerjasama dengan FKIP UMKT.
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BAB II
KEGIATAN PLP

A. Pengenalan Lapangan Persekolahan I (PLP I)
1. Pengertian

Pengenalan Lapangan Persekolahan I (PLP I) adalah tahapan pertama dalam
Pengenalan Persekolahan Program Sarjana Pendidikan yang dilaksanakan pada semester
kelima. PLP I ini akan dilanjutkan dengan Pengenalan Lapangan Persekolahan II (PLP II)
pada semester 7.

2. Tujuan
PLP I dimaksudkan untuk membangun landasan jati diri pendidik melalui beberapa

bentuk kegiatan di sekolah sebagai berikut :
1. Pengamatan langsung kultur sekolah.
2. Pengamatan struktur organisasi dan tata kelola di sekolah.
3. Pengamatan peraturan dan tata tertib sekolah.
4. Pengamatan kegiatan-kegiatan ceremonial-formal di sekolah (misalnya: upacara

bendera, rapat briefing).
5. Pengamatan kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
6. Pengamatan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah.

3. Ruang Lingkup
Ini dari kegiatan PLP i adalah aktivitas observasi, analisis dan penghayatan langsung

terhadap kegiatan terkait dengan kultur sekolah, manajemen sekolah, dan dinamika sekolah
sebagai lembaga pengembang pendidikan dan pembelajaran.

4. Capaian pembelajaran dan Beban Belajar
Untuk memperkuat kompetensi pemahaman peserta didik, dan pembelajaran yang

mendidik, dan untuk membentuk kepribadian dan jati diri calon pendidik, setelah
mengikuti kegiatan PLP I para mahasiswa diharapkan memiliki capaian pembelajaran
sebagai berikut:
1. Mendeskripsikan karakteristik umum peserta didik yang kelak akan menjadi tanggung

jawab dalam praksis kependidikan.
2. Mendeskripsikan struktur organisasi dan tata kerja sekolah.
3. Mendeskripsikan peraturan dan tata tertib sekolah.
4. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan seremonial-formal di sekolah.
5. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler dan

ekstrakurikuler.
6. Mendeskripsikan praktik-praktik pembiasan dan kebiasaan positif di sekolah.

PLP I memiliki beban belajar paling sedikit 1 (satu) sks dalam bentuk praktik lapangan.
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Alokasi waktu untuk melaksanakan PLP I adalah 16 x 170 menit per semester. Ada 2 (dua)
alternatif untuk pelaksanaan PLP I, yaitu sistem blok dan sistem non blok.

Pada sistem blok, beban belajar 1 sks dapat diselesaikan dalam 8 (delapan hari dengan
masing-masig 6 (enam) jam per hari (1 jam = 60 menit). Dari 8 (delapan) hari tersebut,
25% atau sekitar 2 (dua) hari proses pembelajaran dilaksanakan di kampus untuk
memberikan orientasi dan pembekalan mahasiswa. Sedangkan 75% atau 6 (enam) hari
proses pembelajaran dilaksanakan di sekolah mitra untuk melakukan observasi.

Pada sistem non blok, beban belajar 1 sks dapat diselesaikan dalam 16 (enam belas)
kali pertemuan masing-masing 170 menit. Dari 16 (enam belas) pertemuan tersebut,25%
atau 4 (empat) kali pertemuan proses pembelajaran dilaksanakan dikampus untuk
memberikan orientasi dan pembekalan mahasiswa. Sedangkan 75% atau 12 (dua belas) kali
pertemuan proses pembelajaran dilaksanakan di sekolah mitra untuk melakukan observasi.

5. Tahapan Perencanaan
Dalam rangka pelaksanaan mata kuliaj PLP I di semua Program Sarjana Pendidikan,

maka perlu dilakukan perencanaan kegiatan oleh Fakultas. Perencanaan kegiatan yang
dilaksanakan oleh Fakultas antara lain sebagai berikut:
a. Membuat edaran tentang mekanisme pelaksanaan mata kuliah PLP I yang berbobot

paling sedikit 1 (satu) sks yang ditujukan kepada mahasiswa, dosen, dan pengelola
program studi.

b. Menetapkan jadwal kegiatan PLP I termasuk pendaftaran mahasiswa yang akan
mengikuti mata kuliah PLP I.

c. Berkoordinasi dengan program studi untuk menetapkan dosen pembimbing PLP I.
d. Membuat berbagai panduan yang berkaitan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan

PLP I, yang memuat mekanisme kegiatan dan format-format yang diperlukan.
e. Melakukan kerjasama dengan Dikdasmen Muhammadiyah, agar sekolah mitra dapat

menerima dengan baik kegiatan PLP I ini.
f. Menetapkan sekolah mitra dengan ketentuan maksimal 2 (dua) mahasiswa dari

program studi yang sama dalam satu sekolah mitra.
g. Melakukan penempatan (plotting) mahasiswa peserta PLP I di sekolah mitra.
h. Menyiapkan materi orientasi dan pembekalan peserta PLP I.

6. Tahapan Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan PLP I sebagai berikut:

a. Panitia PLP mengkoordinasikan peaksanaan orientasi dan pembekalan peserta
PLP I.

b. Panitia PLP mengkoordinasikan penyerahan peserta PLP I ke sekolah mitra.
c. Peserta PLP I melakukan observasi dan mempelajari:

- Struktur organisasi dan tata kerja sekolah.
- Peraturan dan tata tertib sekolah.
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- Kegiatan-kegiatan ceremonial-formal di sekolah (misalnya: upacara bendera,
rapat briefing).

- Kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- Praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah.

d. Dosen pembimbing PLP I melakukan pembimbngan paling sedikit 1 (satu) kali
bimbingan di sekolah mitra.

f. Panitia PLP melaksanakan monitoring dan evaluasi PLP I.
g. Panitia PLP mengkoordinasikan penarikan peserta PLP I dari sekolah mitra.
h. Panitia PLP mengkoordinasikan pengumpulan atau pengunggahan nilai PLP I

oleh dosen pembimbing PLP I.

7. Sistem Pembimbingan
a. Mahasiswa peserta PLP I dibimbing oleh dosen pembimbing PLP I.
b. Satu dosen pembimbing PLP I paling banyak membimbing 8 (delapan) orang

mahasiwa PLP I.
c. Dosen pembimbing PLP I melakukan pembimbingan secara intensif, baik secara

tatap muka maupun melalui media komunikasi lainnya.
d. Dosen Pembimbing PLP I melakukan pembimbingan paling sedikit 1 (satu) kali

bimbingan di sekolah mitra.
e. Proses pembimbingan ditekankan pada identifikasi permasalahan dan hambatan

yang dihadapi mahasiswa serta saran untuk solusi.

B. Pengenalan Lapangan Persekolahan II (PLP II)
1. Pengertian

Pengenalan Lapangan Persekolahan II (PLP II) adalah tahapan kedua dalam
Pengenalan Persekolahan Program Sarjana Pendidikan yang dilaksanakan pada semester
ketujuh. Sebagai tahap lanjutan dari PLP I, PLP II dimaksudkan untuk memantapkan
kompetensi akademik kependidikan dan bidang studi melalui berbagai bentuk aktivitas di
sekolah.

2. Tujuan PLP II
Setelah mengikuti kegiatan PLP II para mahasiswa diharapkan dapat memantapkan

kompetensi akademik kependidikan dan bidang studi yang disertai dengan kemampuan
berpikir kritis dan kemampuan berpikir tingkat tinggi melalui kegiatan sebagai berikut:
a. Menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru.
b. Menelaah strategi pembelajaran yang digunakan guru.
c. Menelaah sistem evaluasi yang digunakan guru.
d. Membantu guru dalam mengembangkan RPP, media pembelajaran, bahan ajar, dan

perangkat evaluasi.
e. Menelaah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajran
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f. Latihan mengjar dengan bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing PLP II
dengan tujuan merasakan langsung proses pembelajaran, serta pemantapan jati diri
calon pendidik.

g. Melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik dan kegitan ekstrakurikuler.
h. Membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan administrasi guru.

3. Ruang Lingkup PLP II
Ruang lingkup PLP II meliputi semua tugas guru, baik tugas akademik maupun

administrasi.

4. Capaian Pembelajaran dan Beban Belajar PLP II
Untuk memperkuat dan mengintegrasikan kompetensi pemahaman peserta didik,

pembelajaran yang mendidik, penugasan bidang keilmuan dan/atau keahlian, dan
kepribadian, dan untuk memberikan kesiapan calon pendidika, setelah mengikuti kegiatan
Pengenlan Lapangan Persekolahan II (PLP II) para mahasiswa di bawh bimbingan grur
pamong diharapkan memahami tentang:
a. Analisis kurikulum
b. Penyusunan perangkat pembelajaran (RPP, media, LKS, Bahan ajar, instrumen

penilaian).
c. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan ragam strategi

pembelajaran dan media pembelajaran.
d. Pengelolaan kelas.
e. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.
f. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi pembelajaran.
g. Pengelolaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.
h. Pekerjaan administrasi guru.

5. Tahapan Perencanaan
Dalam rangka pelaksanaan mata kuliah PLP II di semua Program Sarjana

Pendidikan, maka perlu dilakukan perencanaan kegiatan oleh Fakultas. Perencanaan
kegiatan yang dilaksanakan oleh Fakultas antara lain sebagai berikut:
a. Membuat edaran tentang mekanisme pelaksanaan mata kuliah PLP II yang

berbobot 3 (tiga) sks yang ditujukan kepada mahasiswa, dosen, dan pengelola
program studi.

b. Menetapkan jadwal kegiatan PLP II termasuk pendaftaran mahasiswa yang akan
mengikuti mata kuliah PLP II.

c. Berkoordinasi dengan program studi untuk menetapkan dosen pembimbing PLP II.
d. Membuat berbagai panduan yang berkaitan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan

PLP II, yang memuat mekanisme kegiatan dan format-format yang diperlukan.
e. Melakukan kerjasama dengan Dikdasmen Muhammadiyah, agar sekolah mitra dapat
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menerima dengan baik kegiatan PLP II ini.
f. Menetapkan sekolah mitra dengan ketentuan maksimal 2 (dua) mahasiswa dari

program studi yang sama dalam satu sekolah mitra.
g. Berkoordinasi dengan sekolah mitra dalam menetapkan guru pamong.
h. Melakukan penempatan (plotting) mahasiswa peserta PLP II di sekolah mitra,

diusahakan penempatan peserta pada PLP II sama dengan sekolah mitra pada PLP I.
i. Menyiapkan materi orientasi dan pembekalan peserta PLP II.

6. Tahapan Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan PLP II sebagai berikut:
a. Fakultas mengkoordinasikan pelaksanaan orientasi dan pembekalan peserta PLP II.
b. Fakultas mengkoordinasikan penyerahan peserta PLP II ke sekolah mitra.
c. Peserta PLP II melakukan kegiatan sebagai berikut:

- Menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru;
- Menelaah strategi pembelajaran yang digunakan guru;
- Menelaah sistem evaluasi yang digunakan guru;
- Membantu guru dalam mengembangkan RPP, media pembelajaran, bahan ajar,

dan perangkat evaluasi;
- Menelaah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran;
- Latihan mengajar dengan bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing PLP

II, dengan tujuan merasakan langsung proses pembelajaran, serta pemantapan
jati diri calon pendidik;

- Melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik dan kegiatan
ekstrakurikuler; dan

- Membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan administasi guru.
d. Dosen pembimbing PLP II melakukan pembimbingan paling sedikit 3 (tiga) kali

bimbingan di sekolah mitra.
e. Guru Pamong melakukan pembimbingan secara intensif selama mahasiswa

melakukan PLP II di sekolah mitra.
f. Fakultas melaksanakan monitoring dan evaluasi PLP II.
g. Fakultas mengkoordinasikan penarikan peserta PLP II dari sekolah mitra.
h. Fakultas mengkoordinasikan pengumpulan atau pengunggahan nilai PLP II oleh

dosen pembimbing PLP II.

7. Sistem Pembimbingan
Sistem pembimbingan dilakukan sebagai berikut:
a. Mahasiswa peserta PLP II dibimbing oleh dosen pem- bimbing PLP II.
b. Satu dosen pembimbing PLP II paling banyak membimbing 6 (enam) orang

mahasiswa PLP II.
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c. Dosen pembimbing PLP II melakukan pembimbingan secara intensif, baik melalui
kegiatan tatap muka maupun melalui media komunikasi lainnya.

d. Dosen pembimbing PLP II melakukan pembimbingan paling sedikit 3 (tiga) kali
bimbingan di sekolah mitra.

e. Proses pembimbingan oleh dosen pembimbing PLP II meliputi:
- Refleksi hasil kegiatan yang dilakukan mahasiswa;
- Identifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi mahasiswa; serta
- Identifikasi alternatif solusi permasalahan yang dihadapi mahasiswa.

f. Guru pamong melakukan pembimbingan secara intensif selama mahasiswa
melakukan PLP II di sekolah mitra, meliputi: penyusunan perangkat pembelajaran,
pelaksanaan pembelajaran, penilaian dan evaluasi, kegiatan kokurikuler dan
ekstrakurikuler, dan pelaksanaan pekerjaan administrasi guru.

BAB III
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DESKRIPSI TUGAS PERSONALIA DAN PERSYARATAN PLP II

A. Pengelola
Pengelolaan penyelenggaraan PLP dilaksankan oleh FKIP UMKT di bawah tanggung

jawab Dekan FKIP UMKT dengan unsur pelaksana seperti bagan berikut:

DEKAN
SEKRETARIS DEKAN

PANITIA PLP

PROGRAM STUDI

DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN

MAHASISWA

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengelola

B. Uraian Tugas
Agar perencanaan dan pelaksanaan PLP berjalan dengan maksimal, perlu ada

pembagian tugas dan wewenang pada masing-masing program studi. Adapun tugas masing-
masing pengelola PLP FKIP UMKT tertera di bawah ini.

1. Pimpinan FKIP
1) Dekan FKIP bertugas memberi garis besar kebijakan kegiatan PLP II, serta

bertanggung jawab atas terselenggaranya seluruh kegiatan PLP II.
2) Sekretaris Dekan memiliki tugas:

a) Membantu dekan FKIP dalam membina pelaksana serta memantau kegiatan
PLP II yang sedang berlangsung.

b) Mengelola kebijakan pendanaan serta penyediaan dana untuk kegiatan PLP
II.

c) Membina kesiapan mahasiswa yang akan melaksanakan PLP II.

2. Tugas dan Wewenang Panitia PLP adalah sebagai berikut:
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a. Menyusun rencana kegiatan PLP.
b. Menerima pendaftaran peserta PLP.
c. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk pelaksanaan

sosialisasi dan penentuan wilayah atau tempat PLP.
d. Mendistribusikan mahasiswa berdasarka kelompok disiplin ilmu ke lokasi PLP.
e. Mengurus perizinan dan administrasi (surat-menyurat, pembuatan SK, instrumen

monitoring dan penilaian, pelaporan, dan lain-lain) PLP.
f. Melaksanakan pembekalan kepada mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan.
g. Merespon program-program yang dijalankan serta hambatan yang dialami

mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan.
h. Mengumpulkan nilai, mengolah nilai, mentapkan, dan mendokumentasikan nilai

PLP.
i. Mengumumkan nilai PLP dan menyerahkan nilai PLP ke program studi dan

Bagian Akademik UMKT.
j. Menerbitkan sertifikat PLP.
k. Mengesahkan laporan PLP.
l. Mengoordinir penyusunan laporan pelaksanaan setiap periode PLP.
m. Bertanggung jawab kepada Dekan FKIP UMKT terhadap pelaksanaan PLP.

3. Tugas dan Wewenang Program Studi sebagai berikut:
a. Merumuskan persyaratan peserta PLP sesuai dengan karakteristik program

studi.
b. Merekomendasi mahasiswa yang memenuhi syarat untuk mengikuti PLP.
c. Melaksanakan pembekalan kepada mahasiswa dalam penyusunan perangkat

pembelajaran.
d. Merekomendasikan calon dosen pembimbing lapangan (DPL) untuk program

PLP.
e. Melaksanakan lokakarya penyusunan perencanaan program PLP.

4. Tugas Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
a. Membantu praktikan mengenal situasi sekolah secara umum dan memberikan

orientasi seputar program pengajaran bidang studi yang diampunya.
b. Membimbing praktikan menyusun RPP,LKPD dan Instrumen pembelajaran

lainnya.
c. Memberi ruang dan waktu berkonsultasi serta membimbing praktikan membuat

desain pembelajaran dan pengembangan bahan ajar.
d. Memeriksa desain pembelajaran yang telah disusun oleh praktikan sebelum

pelajaran itu disajikan dan memberi masukanmasukan untuk penyempurnaannya.
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e. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi praktikan ketika berpraktik mengajar.
f. Memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan pengajaran yang baru saja

dilakukan praktikan dan memberikan penilaian.
g. Membimbing praktikan untuk sebanyak mungkin menimba pengalaman di

sekolah.
h. Memantau kehadiran, keaktifan praktikan dalam melaksanakan seluruh kegiatan

PLP yang telah diprogramkan dan memeriksa serta memberikan pengesahan
RPP masing-masing praktikan.

i. Menilai kegiatan praktikan selaman PLP dengan dengan menggunakan
instrumen/format yang telah disediakan.

j. Menyerahkan daftar nilai PLP dan seluruh instrumen yang terkait kepada Panitia
PLP.

k. Memeriksa laporan akhir PLP yang disusun praktikan, memberikan saran-saran
perbaikan dan pengesahan.

5. Mahasiswa peserta PLP :
Mahasiswa wajib berperilaku baik terhadap semua pihak dalam melaksanakan

PLP sesuai dengan citra guru, antara lain:
a. Berperilaku seperti guru sekolah dalam semua kegiatan
b. Mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya
c. Hadir tepat waktu ketika penyerahan, pelaksanaan, dan penarikan kembali.
d. Melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh kepala sekolah dan guru

di sekolah latihan.
e. Mentaati peraturan-peraturan dan tata tertib yang berlaku disekolah latihan.
f. Berkonsultasi dengan guru koordinator PLP maupun dosen pembimbing.
g. Selalu menjaga diri agar tidak melakukan perbuatan tercela.
h. Wajib mengenakan pakaian : atas putih lengan panjang, bawah hitam, sepatu

hitam, dan berkaos kaki.
i. Memakai jaket almamater pada saat penyerahan dan penarikan mahasiswa PLP

II.
j. Ketentuan khusus

Putra : Rambut tidak gondrong, tidak berwarna dan disisir rapi
Putri : Memakai jilbab

C. Persyaratan
1. Syarat Peserta PLP FKIP UMKT:



14 | P a n d u a n P e n g e n a l a n L a p a n g a n P e r s e k o l a h a n ( P L P )

a. Aktif sebagai Mahasiswa Program Sarjana Pendidikan pada semester berjalan.
b. Telah mengisi Kartu Rencana Studi pada semester berjalan dan mencantumkan PLP

I / PLP II sebagai salah satu rencana studi yang akan dilakukan.
c. Telah menempuh 90 SKS.
d. Telah lulus Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) dan mata kuliah pembelajaran.
e. Telah lulus mata kuliah pembelajaran mikro dengan nilai paling rendah B.

2. Syarat Dosen Pemimbing PLP
a. Dosen tetap FKIP UMKT.
b. Berkualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan dan berlatar

belakang sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian yang diampu.
c. Jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
d. Telah mengikuti pelatihan pembimbingan PLP FKIP UMKT.
e. Dosen yang berkualifikasi non-kependidikan harus memiliki sertifikat pelatihan

pembelajaran Pekerti dan/atau AA.
f. Diusulkan oleh program studi yang terkait.

3. Syarat Guru Pamong PLP
Guru pamong untuk PLP II harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
a. Berstatus guru tetap di tempat pelaksanaan Pengenalan Lapangan Persekolahan;
b. Berkualifikasi akademik paling rendah sarjana atau sarjana terapan dan bersertifikat

pendidik;
c. Memiliki jabatan paling rendah Guru Muda; dan
d. Ditunjuk oleh kepala sekolah tempat pelaksanaan Pengenalan Lapangan

Persekolahan.
4. Sekolah Mitra

Sekolah mitra untuk PLP II harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
a. Peringkat akreditasi sekolah mitra paling rendah B (Baik);
b. Memiliki guru yang memenuhi persyaratan sebagai Guru Pamong; dan
c. Berlokasi di wilayah yang mudah diakses oleh peserta PLP.

BAB IV
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EVALUASI DANPELAPORAN

A. Sistem Penilaian
1. Perkenalan Lingkungan Persekolahan I (PLP I)

a. Komponen dan bobot penilaian PLP I terdiri dari:

1. Kehadiran di kampus dan disekolah 10%

2. Laporan pelaksanaan PLP I 50%

3 Ujian Lisan oleh dosen pembimbing PLP I 40%

b. Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan contoh format yang telah disediakan
(terlampir);

c. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing PLP I sesuai dengan komponen dan
bobot penilaian yang ditentukan.

d. Batas lulus (passing grade) PLP I paling rendah B.

2. Perkenalan Lingkungan Persekolahan II (PLP II)
a. Komponen dan bobot penilaian PLP II terdiri dari:

a Penilaian dari guru pamong 40%

b Laporan pelaksanaan PLP II 20%

c Ujian Lisan oleh dosen pembimbing PLP II 40%

b. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing PLP II dan guru pamong sesuai dengan
komponen dan bobot penilaian yang ditentukan.

c. Batas lulus (passing grade) PLP II paling rendah B.

B. Prosedur Penilaian
Penilaian dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
1. Yang melakukan penilaian dalam PLP adalah Dosen Pembimbing PLP, Kepala Sekolah

(Koordinator guru pamong di sekolah), dan Guru Pamong.
2. Aspek penilaian
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Ada beberapa aspek penilaian dari pelaksanaan PLP ini yaitu:
a. Pelaksanaan Pembelajaran oleh guru pamong (Instrumen Penilaian ada di lampiran ).
b. Aspek sosial dan personal oleh Kepala Sekolah (koordinator pamong).
c. Laporan hasil PLP oleh dosen pembimbing PLP.
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BAB V
ETIKA & TATA TERTIB

MAHASISWA

A. Pengertian
Dalam pelaksanaan program PLP di sekolah, mahasiswa perlu menjaga etika. Etika

adalah sikap dan tingkah laku mahasiswa peserta PLP yang sesuai dengan budaya sekolah
yang ditempati dan kode etik tenaga kependidikan.

B. Pedoman Etika Mahasiswa dalam PLP II di Sekolah
Sikap dan tingkah laku mahasiswa selama melaksanakan kegiatan PLP di sekolah

diharapkan mengikuti aspek-aspek berikut :

1. Sikap dan tingkah laku mahasiswa terhadap tata tertib, dan kebiasaan umum di sekolah
tempat berlangsungnya PLP :
a. Berperilaku sopan dalam segala kegiatan
b. Mempersiapkan diri secara mental maupun material/ ilmu dengan sebaik-baiknya.
c. Hadir pada penyerahan, pelaksanaan, dan penarikan PLP.
d. Melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan guru koordinator PLP.
e. Menaati peraturan-peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah latihan.
f. Berkoordinasi dengan guru koordinator PLP dan dosen pembimbing secara terus

menerus. Konsultasi dengan pembimbing dapat dilakukan di kampus.
g. Selalu menjaga diri agar tidak melakukan perbuatan tercela.

2. Sikap dan Tingkah Laku Terhadap Dosen Pembimbing:
a. Menunjukkan sikap hormat kepada dosen pembimbing.
b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dari dosen pembimbing dengan penuh

tanggung jawab dan selalu berkonsultasi dengan dosen pembimbing dalam
menyelesaikan masalah-masalah dalam pelaksanaan PLP.

3. Sikap dan Tingkah Laku Mahasiswa terhadap Pimpinan/ Kepala Sekolah.
a. Memperhatikan dan mempelajari penjelasan-penjelasan yang diterima dari kepala

sekolah.
b. Menerima dan melaksanakan tugas yang diberikan kepala sekolah dengan penuh

tanggung jawab.
c. Menunjukkan sikap hormat dan santun serta meminta ijin bilamana harus

meninggalkan sekolah.
d. Pamitan/mohon diri kepada kepala sekolah pada akhir pelaksanaan PLP.
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4. Sikap dan Tingkah Laku terhadap Guru dan Staf Sekolah.
a. Menunjukkan sikap hormat.
b. Melaksanakan tugas-tugas yang di berikan oleh guru maupun staf sekolah dengan

penuh tanggung jawab.
c. Selalu berkonsultasi dengan guru dan staf sekolah terkait tugas-tugas yang

berhubungan dengan kegiatan PLP.

5. Sikap dan Tingkah Laku Mahasiswa pada Tugas-Tugas Profesional:
a. Datang ke sekolah tempat PLP 15 menit sebelum kegiatan dimulai dan

meninggalkan sekolah setelah kegiatan selesai kecuali seijin kepala
sekolah/pimpinan.

b. Mengisi daftar hadir mahasiswa yang sudah disediakan di sekolah.
c. Melaksanakan kegiatan PLP sesuai dengan program yang telah direncanakan dengan

tekun dan penuh tanggung jawab dan selalu berkonsultasi dengan kepala, guru dan
staf sekolah

d. Berusaha sebaik mungkin untuk berpegang pada etika (tata-tertib) standar kinerja
profesional.

6. Sikap dan Tingkah Laku Mahasiswa terhadap Teman.
a. Bergaul dengan teman dalam batas sopan-santun yang berlaku.
b. Saling mengingatkan jika mengetahui kekurangan dan kesalahan teman
c. Saling membantu dan tidak sombong.

C. Sanksi
Mahasiswa yang tidak menaati tata tertib dan kewajibannya dikenakan sanksi oleh sekolah
praktik maupun pengelola yang berupa :
1. Peringatan secara lisan,
2. Peringatan secara tertulis,
3. Pengurangan nilai,
4. Jika kasus yang terjadi baru diketahui setelah penarikan, maka nilai bisa ditangguhkan,

sampai kasus tersebut dapat diselesaikan.
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DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru.

Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
(KKNI).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi
Akademik dan Kompetensi Guru.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi
Akademik dan Kompetensi Konselor.

Peraturan mentri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang
Standar Pendidikan Guru.

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
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LAMPIRAN
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Contoh:

LEMBAR PENGAMATAN (Untuk Mahasiswa) Kultur Sekolah
1. Lembar ini untuk mencatat hasil setelah melaksanakan PLP I, pada Topik Kultur Sekolah
2. Lembar ini untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan pembiasaan yang terjadi di sekolah

tempat PLP, yang dapat membangun sikap (karakter) baik warga sekolah
3. Mohon memberi tanda centang (√) pada kolom di bawah Ya atau Tidak (Jika Ya

termasuk Baik atau Kurang)
4. Masing-masing kegiatan yang ada dapat ditambah uraian untuk mendeskripsikannya

lebih baik
Tanggal Pengamatan :........................................................
Nama Sekolah :........................................................
Nama :........................................................
NIM :........................................................

No. Aspek Pengamatan
Ya

Tdk Deskripsi
Bk Kr

1 Kegiatan 3S (senyum, Sapa, Salam)

2 Pengkondisian awal belajar

3 Upacara bendera

4 Penggunaan seragam sekolah

5 Anjuran menjaga kebersihan

6 Anjuran menjaga ketenangan

7 Anjuran memanfaatkan waktu

8
Tercipta suasana yang tenang dan
nyaman ntuk belajar

9 Suasana di sekolah menyenangkan

Keterangan: Tdk=tidak; Bk=Baik; Kr=kurang

Uraian/Deskripsi:.........................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Samarinda, .........................20...

(.........................................)
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LEMBAR PENGAMATAN (Untuk Mahasiswa) Struktur Organisasi dan Tata Usaha
Kerja (SOTK)

1. Lembar ini untuk mencatat setelah melaksanakan PLP I, pada Topik SOTK
2. Lembar ini untuk mendeskripsikan SOTK di sekolah tempat PLP
3. Mohon memberi tanda centang (√) pada kolom di bawah Ya atau Tidak (Jika Ya termasuk

Baik atau Kurang)
4. Masing-masing kegiatan yang ada dapat ditambah keterangan untuk mendeskripsikannya

lebih baik

Tanggal Pengamatan :........................................................
Nama Sekolah :........................................................
Nama :........................................................
NIM :........................................................

NO Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Keterlaksanaan

KeteranganYa
Tdk

Bk Kr

1 Ada bagian struktur organisasi
sekolah

2 Ada deskripsi tugas untuk masing-
masing komponen organisasi

Keterangan: Tdk=tidak; Bk=Baik; Kr=kurang

Uraian/Deskripsi:.........................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Samarinda, .........................20...

(.........................................)
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LEMBAR PENGAMATAN (Untuk Mahasiswa) VISI MISI SEKOLAH

1. Lembar ini untuk mencatat setelah melaksanakan PLP I, pada Topik Visi dan Misi Sekolah
2. Lembar ini untuk mendeskripsikan Visi dan Misi di sekolah tempat PLP
3. Mohon memberi tanda centang (√) pada kolom di bawah Ya atau Tidak (Jika Ya termasuk

Baik atau Kurang)
4. Masing-masing kegiatan yang ada dapat ditambah keterangan untuk mendeskripsikannya

lebih baik

Tanggal Pengamatan :........................................................
Nama Sekolah :........................................................
Nama :........................................................
NIM :........................................................

NO Visi dan Misi Sekolah

Keterlaksanaan

KeteranganYa
Tdk

Bk Kr

1 Ada visi dan misi sekolah

2 Ada pemaparan visi dan misi
sekolah di beberapa tempat

Keterangan: Tdk=tidak; Bk=Baik; Kr=kurang

Uraian/Deskripsi:.........................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Samarinda, .........................20...

(.........................................)
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LEMBAR PENGAMATAN (Untuk Mahasiswa) KOKURIKULER DAN
EKSTRAKURIKULER

1. Lembar ini untuk mencatat setelah melaksanakan PLP I, pada Topik Kokurikuler dan
Ekstrakurikuler

2. Lembar ini untuk mendeskripsikan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler di sekolah tempat PLP
3. Mohon memberi tanda centang (√) pada kolom di bawah Ya atau Tidak (Jika Ya termasuk

Baik atau Kurang)
4. Masing-masing kegiatan yang ada dapat ditambah keterangan untuk mendeskripsikannya

lebih baik

Tanggal Pengamatan :........................................................
Nama Sekolah :........................................................
Nama :........................................................
NIM :........................................................

NO Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Keterlaksanaan

KeteranganYa
Tdk

Bk Kr

1 Ada kegiatan kokurikuler dan
ekstrakurikuler

2 Ada jadwal pelaksanaan
kokurikuler dan ekstrakurikuler

3 Ada pembinaan kokurikuler dan
ekstrakurikuler

4 Setiap guru menjadi pembina
kokurikuler dan ekstrakurikuler

5 Setiap siswa wajib mengikuti
kokurikuler dan ekstrakurikuler

Keterangan: Tdk=tidak; Bk=Baik; Kr=kurang

Uraian/Deskripsi:.........................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Samarinda, .........................20...

(.........................................)
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Contoh:

KOP SEKOLAH

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth,
Ketua Panitia PLP

di-
Samarinda

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kegiatan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) Mahasiswa
FKIP Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur TA. ........... di sekolah kami, maka
bersama ini kami serahkan daftar nama-nama pejabat dan guru pamong mahasiswa PLP
untuk dibuatkan SK guru pamong sebagaimana daftar terlampir.

Demikian kami sampaikan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Samarinda, .....................
Kepala Sekolah,

NIP. ..............................
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Contoh:

DAFTAR USULAN GURU PAMONG

Nama Sekolah :...................................................................
Kegiatan : Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)
Semester/TA : .......................... TA..................................

No Nama Guru
Pamong NIP Jabatan Bidang Studi

PRAKTIKAN
Nama

Mahasiswa NIM

1 Kepala Sekolah
2 Waka Kurikulum PLP
3
4
5
6
7
8
9
10

Samarinda, .....................
Kepala Sekolah,

NIP. ..............................
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Contoh:

DAFTAR NILAI PLP
Nama Sekolah :...................................................................
Kegiatan : Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)
Semester/TA : .......................... TA..................................

No

PRAKTIKAN

Program Studi

NILAI PRAKTIK

Ju
m
la
h

N
ila
ir
at
a-
ra
ta

Pr
ed
ik
at

K
et
er
an
ga
n

Nama Mahasiswa NIM

Ev
al
ua
si

K
ep
se
k

G
ur
u
Pa
m
on
g

D
os
en

Pe
m
bi
m
bi
ng

Samarinda, .....................
Kepala Sekolah,

NIP. ..............................
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Contoh surat pengunduran diri PLP

Kepada Yth,
Kepala Sekolah .................................
di-

Samarinda

Dengan Hormat,
Saya mahasiswa PLP yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..............................................
NIM : ..............................................
Program Studi : ..............................................
Sekolah PLP : ..............................................

Dengan ini menyampaikan dan menyataka bahwa saya mengundurkan diri atau berhenti
melaksanakan PLP Semester .............. TA ............./............ pada sekolah ini di
karenakan : ...........................................................................................................................

Demikian surat ini saya sampaikan untuk diketahui dan sebelumnya saya ucapkan mohon maaf
dan terima kasih kepada sekolah ini atas segala bimbingan yang telah saya terima.

Samarinda, .............................

NAMA .....................................
NIM .........................................

Tembusan :
1. Koordinator Mahasiswa PLP
2. Panitia PLP FKIP UMKT
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Syarat pembuatan undangan PLP

SURAT PERNYATAAN
Pihak yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : .................................................
NIP : .................................................
Jabatan : .................................................

Menyatakan bahwa mahasiswa praktikan berikut ini :
Nama : .................................................
NIM : .................................................
Program Studi : .................................................
Lokasi PLP : .................................................
Alamat Sekolah : .................................................

Telah melaksanakan praktik mengajar di kelas sebanyak delapan Rencana Pembelajaran (RPP)
dan telah menjalankan tugas administrasi sekolah, maka kepada mahasiswa tersebut di atas
diberikan ijin untuk maju ujian PLP yang dapat diselenggarakan antara
tanggal ........................s/d.....................
Demikan pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, .................................
Mengetahui, Disetujui,
Kepala Sekolah, Guru pamong,

......................................... ................................
NIP. NIP.

Catatan :
Dibuat 2 Rangkap
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Contoh Cover Laporan PLP

LAPORAN

KEGIATAN PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN (PLP) MAHASISWA
REGULER PROGRAM S1 SEMESTER ...... TAHUN AKADEMIK .........../.............

DI SEKOLAH ......................................................

SAMARINDA

Oleh :
..........................................
NIM. ........................
Program Studi :

PENDIDIKAN .......................................................

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

SAMARINDA
20......
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Contoh halaman Pengesahan laporan PLP

HALAMAN PENGESAHAN

Kegiatan : Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)
Tahun Akademik : ...................................................
Lokasi Sekolah PLP : ...................................................
Nama : ...................................................
NIM : ...................................................
Program Studi : ..................................................
Tanggal Pengesahan : ..................................................

Mengesahkan :

Ketua, Kepala Sekolah
Panitia PLP SMP ..............................

............................. ...........................................
NIDN. NIP.

Mengetahui,
Dekan FKIP UMKT

........................................
NIDN.
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SUSUNAN KATA PENGANTAR LAPORAN PLP

Ucapan terima kasih kepada :

1. DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

2. KETUA PANITIA PLP FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

3. KEPALA SEKOLAHMITRA PLP
4. WAKA KURIKULUM ATAUWAKIL KEPALA SEKOLAH
5. DOSEN PEMBIMBING PLP
6. GURU PAMONG PLP DI SEKOLAH
7. DEWAN GURU DAN STAF SEKOLAH PLP
8. TEMAN ATAU KERABAT DAN KELUARGA DLL
9. DIAKHIRI DENGAN MENCANTUMKAN PENULIS/NAMA
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Contoh Surat Undangan Ujian PLP

Nomor :
Lampiran : -
Hal : Undangan Ujian PLP

Kepada Yth Bapak/Ibu:
1. .......................... (Kepala Sekolah)
2. .......................... (Guru Pamong)
3. .......................... (Dosen Pembimbing)

di –
Samarinda

Dengan hormat,
Sehubungan telah terpenuhi tugas kegiatan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)
Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah
Kalimantan Timur Semester Ganjil TA. ...../....., maka dengan ini kami mengundang
Bapak Ibu Dosen Pembimbing, Kepala Sekolah dan Guru Pamong untuk menghadiri
menguji mahasiswa berikut ini :
Nama : ............................
NIM : ............................
Program Studi : ............................
Yang akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : ..............................
Jam : ..............................
Sekolah PLP : ..............................
Alamat : ..............................
Kelas/Ruangan : ..............................
Demikian undangan ini kami sampaikan , atas kehadiran dan kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih.

Samarinda, ........................20....
Ketua Panitia PLP
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EVALUASI PRAKTIK PERSEKOLAHAN

NAMA MAHASISWA : .......................................
NIM : .......................................
PROGRAM STUDI : .......................................
NAMA SEKOLAH : .......................................

Petunjuk :
Berilah skor Evaluasi Praktik Persekolahan dengan cara melingkari angka pada kolom skor
(1,2,3,4,5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut :
1 = Sangat Tidak Baik
2 = Tidak Baik
3 = Cukup
4 = Baik
5 = Sangat Baik

NO INDIKATOR PRAKTIK PERSEKOLAHAN SKOR

1 Administrasi sekolah 1 2 3 4 5
2 Tata tertib sekolah 1 2 3 4 5
3 Upacara-upacara sekolah 1 2 3 4 5
4 Pertemuan/rapat sekolah 1 2 3 4 5
5 Tugas pket sekolah 1 2 3 4 5
6 Pelaksanaan ujian semester 1 2 3 4 5

7 Sikap sopan santun/etika 1 2 3 4 5
8 Tanggung jawab terhadap tugas yang di berikan 1 2 3 4 5

9 Kerajinan/kehadiran dalam tugas sekolah 1 2 3 4 5
10 Kerjasama terhadap guru dan staf sekolah 1 2 3 4 5
11 Kerjasama antar anggota kelompok 1 2 3 4 5
12 Kerapian dalam berpakaian 1 2 3 4 5

Total Skor Perolehan

Samarinda, .......................
Kepala Sekolah,

............................................
NIP.

� = Skor perolehan
60

x �00
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ALAT PENILAIAN PERENCANAAN PEMBELAJARAN
(APPP-1)

NAMA MAHASISWA : .......................................
NIM : .......................................
PROGRAM STUDI : .......................................
NAMA SEKOLAH : .......................................

Petunjuk :
Berilah skor Evaluasi Praktik Persekolahan dengan cara melingkari angka pada kolom skor
(1,2,3,4,5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut :
1 = Sangat Tidak Baik
2 = Tidak Baik
3 = Cukup
4 = Baik
5 = Sangat Baik
NO ASPEK YANG DINILAI SKOR

1
Kejelasan perumusan tujuan pembelajaran (tidak menimbulkan penafsiran
ganda dan mengandung perilaku hasil belajar)

1 2 3 4 5

2 Pemilihan materi ajar (sesuai dengan tujuan dan karateristik peserta didik) 1 2 3 4 5

3 Pengorganisasi materi ajar (keruntutan, sistematika materi dan kesesuaian
dengan alokasi waktu)

1 2 3 4 5

4 Pemilihan sumber/media pembelajaran (sesuai dengan tujuan, materi dan
karakteristik peserta didik)

1 2 3 4 5

5 Kejelasan skenario pembelajaran (langkah-langkah kegiatan pembelajaran
awal, inti dan penutup)

1 2 3 4 5

6
Kerincian skenario pembelajaran (setiap langkah tercermin strategi/metode
dan alokasi waktu pada setiap tahap)

1 2 3 4 5

7 Kesesuaian teknik dengan tujuan pembelajaran 1 2 3 4 5
8 Kelengkapan instrment (soal, kunci, pedoman penskoran) 1 2 3 4 5

Total Skor Perolehan

Samarinda, .......................
Kepala Sekolah, Pembimbing, Guru Pamong,

.............................. .............................. ..............................
NIP. NIDN. NIP.

� = Skor perolehan
40

x �00
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ALAT PENILAIAN PERENCANAAN PEMBELAJARAN
(APPP-2)

NAMA MAHASISWA : .......................................
NIM : .......................................
PROGRAM STUDI : ......................................
NAMA SEKOLAH : .......................................

Petunjuk :
Berilah skor Evaluasi Praktik Persekolahan dengan cara melingkari angka pada kolom skor
(1,2,3,4,5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut :
1 = Sangat Tidak Baik
2 = Tidak Baik
3 = Cukup
4 = Baik
5 = Sangat Baik
NO ASPEK YANG DINILAI SKOR
I PRA PEMBELAJARAN

1 Mempersiapkan siswa untuk belajar 1 2 3 4 5
2 Melakukan kegiatan apersepsi 1 2 3 4 5

II KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN

A Penugasan Materi Pelajaran

3 Menunjukkan penugasan materi pembelajaran 1 2 3 4 5
4 Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan 1 2 3 4 5

5 Menyampaikan materi dengan jelas sesuai dengan hierarki belajara dan karakteristik
siswa

1 2 3 4 5

6 Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan 1 2 3 4 5

B Pendekatan/Strategi Pembelajaran

7 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi (tujuan) yang akan dicapai
dan karakteristik siswa

1 2 3 4 5

8 Melaksanakan pembelajaran secara runtut 1 2 3 4 5
9 Menguasai kelas 1 2 3 4 5
10 Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual 1 2 3 4 5
11 Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif 1 2 3 4 5
12 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan 1 2 3 4 5

C Pemanfaatan Sumber Belajar/Media Pembelajaran

13 Menggunakan media secara efektif dan efisien 1 2 3 4 5
14 Menghasilakan pesan yang menarik 1 2 3 4 5
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15 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media 1 2 3 4 5

D Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa

16 Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran 1 2 3 4 5
17 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa 1 2 3 4 5
18 Menumbuhkan keceriaa dan antusiasme siswa dalam belajar 1 2 3 4 5

E Penilaian Proses dan hasil Belajar

19 Memantau kemajuan belajar selama proses 1 2 3 4 5
20 Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan) 1 2 3 4 5

F Penggunaan Bahasa

21 Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas, baik dan benar 1 2 3 4 5
22 Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai 1 2 3 4 5

III Penutup

23 Melaksanakan rafleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan siswa 1 2 3 4 5

24 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau kegiatan, atau tugas
sebagai bagian remidi/pengayaan

1 2 3 4 5

Total Skor Perolehan

Samarinda, .......................
Kepala Sekolah, Pembimbing, Guru Pamong,

.............................. .............................. ..............................
NIP. NIDN. NIP.

� = Skor perolehan
�20

x �00
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ALAT PENILAIAN PERENCANAAN PEMBELAJARAN
(APPP-2)

NAMA MAHASISWA : .......................................
NIM : .......................................
PROGRAM STUDI : Pendidikan Bahasa Inggris
NAMA SEKOLAH : .......................................

Petunjuk :
Berilah skor Evaluasi Praktik Persekolahan dengan cara melingkari angka pada kolom skor
(1,2,3,4,5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut :
1 = Sangat Tidak Baik
2 = Tidak Baik
3 = Cukup
4 = Baik
5 = Sangat Baik
NO ASPEK YANG DINILAI SKOR
I PRA PEMBELAJARAN

1 Mempersiapkan siswa untuk belajar 1 2 3 4 5
2 Melakukan kegiatan apersepsi 1 2 3 4 5

II KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN

A Penugasan Materi Pelajaran

3 Menunjukkan penugasan materi pembelajaran 1 2 3 4 5
4 Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan 1 2 3 4 5
5 Menyampaikan materi dengan jelas sesuai dengan hierarki belajara dan karakteristik

siswa
1 2 3 4 5

6 Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan 1 2 3 4 5

B Pendekatan/Strategi Pembelajaran

7 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi (tujuan) yang akan dicapai
dan karakteristik siswa

1 2 3 4 5

8 Melaksanakan pembelajaran secara runtut 1 2 3 4 5
9 Menguasai kelas 1 2 3 4 5
10 Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual 1 2 3 4 5
11 Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif 1 2 3 4 5
12 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan 1 2 3 4 5

C Pemanfaatan Sumber Belajar/Media Pembelajaran

13 Menggunakan media secara efektif dan efisien 1 2 3 4 5
14 Menghasilakan pesan yang menarik 1 2 3 4 5
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15 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media 1 2 3 4 5

D Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa

16 Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran 1 2 3 4 5
17 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa 1 2 3 4 5
18 Menumbuhkan keceriaa dan antusiasme siswa dalam belajar 1 2 3 4 5

Kemampuan Khusus dalam pembelajaran Bahasa Inggris

19 Mendemonstrasikan penguasaan materi bahasa Inggris 1 2 3 4 5
20 Memberikan latihan keterampilan berbahasa 1 2 3 4 5
21 Memberikan latihan keterampilan mengapresiasi sastra 1 2 3 4 5
22 Mengembangkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi dan bernalar 1 2 3 4 5
23 Memupuk kegemaran membaca 1 2 3 4 5

E Penilaian Proses dan hasil Belajar

24 Memantau kemajuan belajar selama proses 1 2 3 4 5
25 Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan) 1 2 3 4 5

F Penggunaan Bahasa

26 Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas, baik dan benar 1 2 3 4 5
27 Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai 1 2 3 4 5

III Penutup

28 Melaksanakan rafleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan siswa 1 2 3 4 5
29 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau kegiatan, atau tugas

sebagai bagian remidi/pengayaan
1 2 3 4 5

Total Skor Perolehan

Samarinda, .......................
Kepala Sekolah, Pembimbing, Guru Pamong,

.............................. .............................. ..............................
NIP. NIDN. NIP.

� = Skor perolehan
�45

x �00
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ALAT PENILAIAN PERENCANAAN PEMBELAJARAN
(APPP-2)

NAMA MAHASISWA : .......................................
NIM : .......................................
PROGRAM STUDI : Pendidikan Olahraga
NAMA SEKOLAH : .......................................
Petunjuk :
Berilah skor Evaluasi Praktik Persekolahan dengan cara melingkari angka pada kolom skor
(1,2,3,4,5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut :
1 = Sangat Tidak Baik
2 = Tidak Baik
3 = Cukup
4 = Baik
5 = Sangat Baik
NO ASPEK YANG DINILAI SKOR
I PRA PEMBELAJARAN

1 Mempersiapkan siswa untuk belajar 1 2 3 4 5
2 Melakukan kegiatan apersepsi 1 2 3 4 5

II KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN

A Penugasan Materi Pelajaran

3 Menunjukkan penugasan materi pembelajaran 1 2 3 4 5
4 Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan 1 2 3 4 5
5 Menyampaikan materi dengan jelas sesuai dengan hierarki belajara dan karakteristik

siswa
1 2 3 4 5

6 Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan 1 2 3 4 5

B Pendekatan/Strategi Pembelajaran

7 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi (tujuan) yang akan dicapai
dan karakteristik siswa

1 2 3 4 5

8 Melaksanakan pembelajaran secara runtut 1 2 3 4 5
9 Menguasai kelas 1 2 3 4 5
10 Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual 1 2 3 4 5
11 Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif 1 2 3 4 5
12 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan 1 2 3 4 5

C Pemanfaatan Sumber Belajar/Media Pembelajaran

13 Menggunakan media secara efektif dan efisien 1 2 3 4 5
14 Menghasilakan pesan yang menarik 1 2 3 4 5
15 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media 1 2 3 4 5
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D Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa

16 Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran 1 2 3 4 5
17 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa 1 2 3 4 5
18 Menumbuhkan keceriaa dan antusiasme siswa dalam belajar 1 2 3 4 5

Kemampuan Khusus dalam pembelajaran Olahraga

19 Mengkoordinasikan latihan 1 2 3 4 5
20 Memberikan contoh gerakan 1 2 3 4 5
21 Membimbing siswa melakukan gerakan dan mengoreksi kesalahan gerakan siswa 1 2 3 4 5
22 Memberikan pertolongan kepada siswa 1 2 3 4 5
23 Memberikan aba-aba 1 2 3 4 5

E Penilaian Proses dan hasil Belajar

24 Memantau kemajuan belajar selama proses 1 2 3 4 5
25 Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan) 1 2 3 4 5

F Penggunaan Bahasa

26 Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas, baik dan benar 1 2 3 4 5
27 Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai 1 2 3 4 5

III Penutup

28 Melaksanakan rafleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan siswa 1 2 3 4 5
29 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau kegiatan, atau tugas

sebagai bagian remidi/pengayaan
1 2 3 4 5

Total Skor Perolehan

Samarinda, .......................
Kepala Sekolah, Pembimbing, Guru Pamong,

.............................. .............................. ..............................
NIP. NIDN. NIP.

� = Skor perolehan
�45

x �00
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INSTRUMEN PENILAIAN RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN KONSELING
INDIVIDUAL
(IPRPLKI)

NAMA MAHASISWA : .......................................
NIM : .......................................
PROGRAM STUDI : ......................................
NAMA SEKOLAH : .......................................

Petunjuk :
Berilah skor Evaluasi Praktik Persekolahan dengan cara melingkari angka pada kolom skor
(1,2,3,4,5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut :
1 = Sangat Tidak Baik
2 = Tidak Baik
3 = Cukup
4 = Baik
5 = Sangat Baik
NO ASPEK LAYANAN KONSELING INDIVIDUAL SKOR
1. RUMUSAN TUJUAN

a. Ketetapan perumusan tujuan layanan konseling 1 2 3 4 5
b. Relevansi tujuan dengan permasalahan konseli 1 2 3 4 5

Skor Sub Total
2. RUMUSAN MASALAH

a. Ketetapan mendeskripsikan masalah yang dialami konseli 1 2 3 4 5
b. Ketetapan menentukan penyebab terjadinya masalah konseli 1 2 3 4 5
c. Ketepatan dalam mendeskripsikan kekuatan dan kelemahan konseli 1 2 3 4 5

Skor Sub Total
3. TEKNIK PEMECAHAN MASALAH

a. Ketepatan pemilihan teknik konseling sesuai dengan masalah konseli 1 2 3 4 5
b. Relevansi pemilihan teknik konseling dengan tujuan pemecahan masalah 1 2 3 4 5

Skor Sub Total
4. TAHAP KEGIATAN KONSELING

a.
Kejelasan dan keterarahan rumusan aktivitas yang akan dilakukan konselor dalam setiap
langkah

1 2 3 4 5

b. Pembukaan (kejeasan dan keterarahan aktivitas konselor dengan tujuan tahap
pembukuan)

1 2 3 4 5

c. Transisi (kejelasan dan keterarahan aktivitas konselor) 1 2 3 4 5

d. Inti (kejelasan dan keterarahan intervensi yang akan digunakan konselor untuk mengubah
perilaku konseli dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan)

1 2 3 4 5

e.
Penutupan (kejelasan terarahan kegiatan konselor dengan tujuan tahap penutupan
meliputi: merangkum, refleksi, memberikan penguatan dan tindak lanjut)

1 2 3 4 5

Skor Sub Total
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5. RENCANA EVALUASI KONSELING

a. Relevansi rumusan evaluasi dengan tujuan konseling 1 2 3 4 5
b. Relevansi rumusan evaluasi dengan tahapan aktivitas konseling 1 2 3 4 5
c. Kejelasan kriteria keberhasilan konseling 1 2 3 4 5
d. Kejelasan tindak lanjut setelah konseling 1 2 3 4 5

Skor Sub Total

Total Skor

Komentar/Catatan :
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Samarinda, .......................
Kepala Sekolah, Pembimbing, Guru Pamong,

.............................. .............................. ..............................
NIP. NIDN. NIP.

� = Skor perolehan
80

x �00



44 | P a n d u a n P e n g e n a l a n L a p a n g a n P e r s e k o l a h a n ( P L P )

INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KONSELING INDIVIDUAL
(IPPKIN)

NAMA MAHASISWA : .......................................
NIM : .......................................
PROGRAM STUDI : ......................................
NAMA SEKOLAH : .......................................

Petunjuk :
Berilah skor Evaluasi Praktik Persekolahan dengan cara melingkari angka pada kolom skor
(1,2,3,4,5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut :
1 = Sangat Tidak Baik
2 = Tidak Baik
3 = Cukup
4 = Baik
5 = Sangat Baik
NO KETERAMPILAN KONSELING INDIVIDUAL SKOR
A. ATTENDING (PERHATIAN)
1. MEMBAGI HUBUNGAN

a. Menunjukkan empati terhadap kebutuhan konseli 1 2 3 4 5
b. Mengkomunikasikan rasa hormat pada konseli 1 2 3 4 5
c. Menyampaikan kata-kata penerimaan (pembukaan) ketika konseli datang 1 2 3 4 5
d. Mengkomunikasikan peran konselor 1 2 3 4 5

2. MEMPOSISIKAN DUDUK

a. Mengatur posisi dan jarak duduk 1 2 3 4 5
b. Mengatur kecondongan duduk secara santai 1 2 3 4 5
c. Melakukan kontak mata 1 2 3 4 5
d. Mengatur gerakan tangan dan kaki 1 2 3 4 5
e. Melakukan sentuhan yang diperlukan untuk memberikan rasa nyaman kepada

konseli
1 2 3 4 5

3. MENGAMATI

a. Menunjukkan pemahaman terhadap gerakan tubuh konseli 1 2 3 4 5
b. Menunjukkan pemahaman terhadap ekspresi konseli 1 2 3 4 5
c. Menunjukkan sentuhan yang diperlukan terhadap pikiran konseli melalui ekspresi

wajah dan gerakan tubuh konseli
1 2 3 4 5

4. MENDENGARKAN
a. Memfokuskan perhatian pada pembicaraan konseli tentang peristiwa yang

dialaminya
1 2 3 4 5

b. Memfokuskan pada proses terjadinya peristiwa yang dialaminya 1 2 3 4 5



45 | P a n d u a n P e n g e n a l a n L a p a n g a n P e r s e k o l a h a n ( P L P )

c. Memperhatikan saat konseli berbicara 1 2 3 4 5

B. RESPONDING
1. MERESPON TERHADAP ISI
a. Merespon perhatian pada pembicaraan konseli tentang peristiwa yang dialaminya 1 2 3 4 5
b. Merespon pernyataan konseli berdasarkan sebab akibat 1 2 3 4 5
c. Memfasilitasi konseli untuk mengeksplorasi isi pembicaraan 1 2 3 4 5

2. MERESPON PERASAAN
a. Merespon perasaan konseli melalui pikiran konseli 1 2 3 4 5
b. Merespon perasaan konseli melalui pengamatan konseli 1 2 3 4 5

3. MERESPON MAKNA
a. Memberi respon terhadap perasaan dan pikiran konseli 1 2 3 4 5
b. Memberikan respon terhadap perasaan konseli dengan memberikan alasan penyebab

terjadinya perasaan itu
1 2 3 4 5

C. PERSONALIZING (MEMPERSONALISASIKAN MASALAH DAN TUJUAN)
1. Mempersonalisasikan kekurangan-kekurangan yang ada pada konseli 1 2 3 4 5
2. Mempersonalisasikan keadaan (masalah) yang dialami konseli karena tidak memiliki

kemampuan tertentu
1 2 3 4 5

3. Merumuskan kekurangan konseli dan sekaligus menunjukkan keinginan konseli
untuk melakukan sesuatu

1 2 3 4 5

D. INITIATING (MENGINISIASI KEGIATAN KONSELI)
1. Mrumuskan kegiatan atau langkah-langkah yang akan dilakukan konseli 1 2 3 4 5
2. Mengembangkan langkah-langkah awal/menengah/akhir yang akan dilakukan

konseli
1 2 3 4 5

3. Menetapkan waktu untuk melakukan kegiatan (langkah-langkah awal) 1 2 3 4 5
4. Bersama-sama dengan konseli menetapkan waktu pertemuan untk memonitor

langkah-langkah yang akan dilakukan konseli
1 2 3 4 5

5. Memberikan penguatan positif/negatif terhadap konseli untuk melakukan rencana
kegiatannya

1 2 3 4 5

Skor Total

Komentar/Catatan :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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Samarinda, .......................
Kepala Sekolah, Pembimbing, Guru Pamong,

.............................. .............................. ..............................
NIP. NIDN. NIP.

� = Skor perolehan
�60

x �00
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INSTRUMEN PENILAIAN PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING (IPPBK)

NAMA MAHASISWA : .......................................
NIM : .......................................
PROGRAM STUDI : ......................................
NAMA SEKOLAH : .......................................

Petunjuk :
Berilah skor Evaluasi Praktik Persekolahan dengan cara melingkari angka pada kolom skor
(1,2,3,4,5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut :
1 = Sangat Tidak Baik
2 = Tidak Baik
3 = Cukup
4 = Baik
5 = Sangat Baik
NO ASPEK PROGRAM SKOR
1. DASAR PEMIKIRAN

a. Menggambar kebutuhan konseli 1 2 3 4 5
b. Berpijak pada kebijakan sekolah dan system pendidikan masional 1 2 3 4 5
c. Mengacu pada hasil evaluasi penyelenggaraan layanan BK sebelumnya 1 2 3 4 5
d. Sesuai dengan kekuatan dan kelemahan sekolah 1 2 3 4 5

Skor Sub Total

2. TUJUAN PROGRAM
a. Mengarah pada pencapaian perkembangan konseli secara optimal 1 2 3 4 5
b. Menunjang pencapaian tujuan institusi sekolah dan pendidikan nasional 1 2 3 4 5
c. Bersifat ideal dan secara realistis dapat dicapai 1 2 3 4 5
d. Mencakup tujuan umum dan tujuan khusus 1 2 3 4 5

Skor Sub Total

3. BIDANG LAYANAN
a. Mencakup seluruh aspek perkembangan konseli 1 2 3 4 5
b. Menggambarkan kebutuhan layanan konseli 1 2 3 4 5
c. Keseimbangan layanan antara pribadi, sosial, belajar dan karir 1 2 3 4 5

Skor Sub Total

4. STRATEGI LAYANAN 1 2 3 4 5
a. Relevan dengan tujuan dean bidang layanan 1 2 3 4 5
b. Realistis untuk dapat dilaksanakan 1 2 3 4 5
c. Menggambar kekinian yang memungkinkan diapresiasi konseli 1 2 3 4 5
d. Ditunjang dengan perlengkapan dan media yang memadai 1 2 3 4 5
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Skor Sub Total

5. PERSONEL LAYANAN
a. Menggambarkan kompetensi/keahlian dan kewenangan layanan 1 2 3 4 5
b. Memadai utuk melaksanakn tugas layanan 1 2 3 4 5
c. Menggambarkan tanggung jawab seluruh personel sekolah 1 2 3 4 5
d. Menggambarkan koordinasi dan komunikasi layanan 1 2 3 4 5

Skor Sub Total

6. WAKTU PELAKSANAAN LAYANAN
a. Sesuai dengan kalender akademik sekolah 1 2 3 4 5
b. Memiliki keseimbangan antar layanan 1 2 3 4 5
c. Realistis dan sesuai dengan kebutuhan konseli dan sekolah 1 2 3 4 5
d. Kelengkapan bahan pustaka secra memadai 1 2 3 4 5

Skor Sub Total

7. FASILITAS PENDUKUNG
a. Kejelasan kebutuhan anggran dan sumber pembiayaan 1 2 3 4 5
b. Kesedian tempat penyelenggaraan bimbingan dan konseling secara memadai 1 2 3 4 5
c. Ketersediaan perlengkapan layanan sesuai kebutuhan 1 2 3 4 5
d. Kelengkapan bahan pustaka secara memadai 1 2 3 4 5

Skor Sub Total

8. RENCANA EVALUASI

a. Evaluasi BK dilakukan terhadap program, proses dan hasil layanan 1 2 3 4 5
b. Memiliki kejelasan tujuan dan aspek evaluasi 1 2 3 4 5
c. Memiliki kejelasan metode dan waktu evaluasi 1 2 3 4 5
d. Melibatkan personel yang memiliki keahlian dan kewenangan 1 2 3 4 5
e. Dijadikan sebagai bahan pengembangan program BK selanjutnya 1 2 3 4 5

Skor Sub Total
Skor Total

Komentar/Catatan :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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Samarinda, .......................
Kepala Sekolah, Pembimbing, Guru Pamong,

.............................. .............................. ..............................
NIP. NIDN. NIP.

� = Skor perolehan
�60

x �00



50 | P a n d u a n P e n g e n a l a n L a p a n g a n P e r s e k o l a h a n ( P L P )

INSTRUMEN PENILAIAN RENCANA LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK ATAU
KLASIKAL (IPRLBK)

NAMA MAHASISWA : .......................................
NIM : .......................................
PROGRAM STUDI : ......................................
NAMA SEKOLAH : .......................................

Petunjuk :
Berilah skor Evaluasi Praktik Persekolahan dengan cara melingkari angka pada kolom skor
(1,2,3,4,5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut :
1 = Sangat Tidak Baik
2 = Tidak Baik
3 = Cukup
4 = Baik
5 = Sangat Baik

NO ASPEK LAYANAN BIMBINGAN SKOR
1. Relevansi topik kebutuhan atau kompetensi konseli 1 2 3 4 5
2. Ketetapan perumusan tujuan pelayanan 1 2 3 4 5
3. Relevansi teknik/metode dengan tujuan bimbingan 1 2 3 4 5
4. Relevansi alat dan media dengan topik bimbingan 1 2 3 4 5

5. Kejelasan dan keterarahan rumusan aktivitas yang dilakukan oleh guru BK dalam setiap
langkah:

a.
Pembukaan (kejelasan dan keterarahan aktivitas guru BK dengan tujuan tahap
pembukaan)

1 2 3 4 5

b. Transisi (kejelasan dan keterarahan aktivitas guru BK dengan tujuan tahap transisi) 1 2 3 4 5

c. Inti (kejelasan dan keterarahan intervansi yang akan digunakan oleh guru BK untuk
mengubah perilaku konseli dalam mencapau tujuan yang telah ditetapkan)

1 2 3 4 5

d.
Penutupan (kejelasan keterarahan guru BK dengan tujuan tahap penutupan meliputi:
merangkum, refleksi, memberikan penguatan dan tindak lanjut)

1 2 3 4 5

6. Kelengkapan RPLBK (sumber materi/referensi, dukungan alat bantu, dukungan
data/pemetaan kebutuhan konseli)

1 2 3 4 5

7. Orisinalitas dan kreaivitas dalam melakukan persiapan/menyususn RPLBK 1 2 3 4 5
Skor Total

Komentar/Catatan :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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Samarinda, .......................
Kepala Sekolah, Pembimbing, Guru Pamong,

.............................. .............................. ..............................
NIP. NIDN. NIP.

� = Skor perolehan
50

x �00
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LAPORANMINGGUAN PLP

Nama Satuan Pendidikan : .............................................
Nama Mahasiswa : .............................................
NIM : .............................................
Guru Pamong : .............................................
Dosen Pembimbing : .............................................

No Tanggal Materi Kegiatan/aktivitas Hasil Hambatan Solusi

Mengetahui
Ketua Program Studi Dosen Pembimbing PLP

(.................................) (......................................)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN / PRODI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTE R Tgl

Penyusunan
KEWIRAUSAHAAN 2 2
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Jeane Betty Kurnia Jusuf) (Jeane Betty Kurnia Jusuf) (Januar Abdilah Santoso)
Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1) [ST-1] Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
2) [ST-9] Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1) [KU-1] Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistimatis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi

ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang
keahliannya.

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1) [KK-1] Memiliki keterampilan (skill)dan soft skill dalam seperangkat disiplin ilmu pendukung yang terintegrasi dari ilmu

pengetahuan dalam rangka memahami fenomena pendidikan olahraga serta ilmu keolahragaan secara komprehensif.
d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)

1) [KP-1] Memiliki keterampilan (skill) dalam seperangkat disiplin ilmu pendukung yang terintegrasi dari ilmu pengetahuan
dalam rangka memahami fenomena pendidikan olahraga dan ilmu keolahragaan secara komprehensif.



CP-MK
a. Mahasiswa mengenal dan memahami pentingnya kewirausahaan
b. Mahasiswa memiliki spirit berwirausaha
c. Mahasiswa memiliki motivasi berprestasi dan kerjasama tim dalam berwirausaha
d. Mahasiswa dapat mengalisis peluang usaha baru
e. Mahasiswa memahami etika dan tanggung jawab sosial dalam bisnis
f. Mahasiswa memiliki kemampuan Business Life Skills
g. Mahasiswa memahami strategi merancang usaha

Diskripsi Singkat
MK

Pada hakikatnya, entrepreneurship bukan hanya bakat yang dibawa sejak lahir dan dapat dipraktikkan begitu saja di lapangan usaha.
Entrepreneurship selain dapat dipelajari , juga harus dapat diinternalisasi secara luas melalui proses pendidikan. Individu yang memiliki
jiwa entrepreneur adalah individu yang mengenal potensi dirinya dengan baik, belajar mengembangkan potensi untuk melihat dan
mengkreasikan peluang dalam mewujudkan cita-citanya.

Ruang lingkup konsep entrepreneurship yang akan dibahas dan didiskusikan dalam mata kuliah ini berorientasi pada dua aspek utama,
yaitu orientasi nilai (value oriented) dan orientasi tujuan (goal oriented). Salah satu muatan penting yang perlu diintroduksi kepada
mahasiswa yaitu internalisasi sistem nilai yang terkandung dalam entrepreneurship, yakni kemandirian, berpikir kreatif, soft-skill,
keterampilan interpersonal, komunikasi presuasif, kerja keras, persistensi dan lainnya. Pada akhirnya, dampak jangka panjang yang
diharapkan dari pembentukan nilai-nilai tersebut adalah kemampuan menangkap dan mengkreasikan peluang menjadi sesuatu yang
memiliki nilai jual dan nilai tambah. Merubah kotoran dan rongsokan menjadi emas (Dr. Ir. Ciputra Indonesia Entreprenuer of The
Year 2007).

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Spiritual/religitas beriwrausaha
b. Pentingnya membangun spirit/jiwa wirausaha untuk kemajuan pribadi maupun bangsa indonesia
c. Pengertian kewirausahaan
d. Karakter kewirausahaan
e. Pengembangan dan penjabaran indikator karakter wirausahaa yabg berbasis ilmu pendidikan
f. Pengertian motivasi berprestasi
g. Landasan motivasi berprestasi
h. Good time player
i. Komunikasi dan negosiasi
j. Analisis internal & eksternal
k. Gagasan Produk baru
l. Identifikasi dan analisis peluang usaha baru
m. Etika bisnis
n. Tanggung jawab dalam bisnis
o. Selling skill



p. Costomer service
q. Serivice excellence
r. Making money
s. Without money
t. Komponen perencanaan usaha
u. Sistimatika perencanaan

Pustaka Utama :
[B1] Buchari Alma (2006). Kewirausahaan. Edisi kesepuluh, Bandung: Alfabeta
[B2] Geoffrey G. Meredith dkk. (1996) Kewirausahaan, Teori dan Praktek. Edisi kelima, Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo
[B3] Justin G. Longenecker dkk (2006) Kewirausahaan Mmanajemen Usaha Kecil. PT Elex Media Media Komputindo
[B4] Rusman Hakim. (1998). Kiat Sukses Berwiraswasta.Edisi Kedua. Jakarta; PT Elex Media Media Komputindo
[B5] David C. McClelland. (1961). The Achieving Society. New York: D. Van Nostrand Company. Inc
[B6] Abdullah Gymnastiar. (2006). Melipatgandakan Kekayaan dengan Kecerdasan Spiritual. Bandung.Solusi Qalbu
Pendukung :
-

Media Pembelajaran Preangkat lunak : Perangkat keras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/Online Media

Teks
Handout
Soal-Tugas
Gambar dan Poster

Team Teaching (1) Jeane Betty Kurnia Jusuf
Penilaian Skor Akhir = 20% Kehadiran + 25% Tugas + 20% UTS + 35% UAS
Mata kuliah syarat -

Mg
Ke-
(1)

Sub-CP-MK
(2)

Indikator
(3)

Kriteria & Bentuk
Penilaian

(4)

Metode
Pembelajaran

[ Estimasi Waktu]
(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian (%)
(7)

1  Memahami
silabus dan
RPP

 Mengenal dan
memahami
pentingnya
kewirausahaan

 Memiliki spirit

 Memahami silabus
dan RPP

 Memiliki motivasi
berwirausaha secara
realitas maupun
spiritual/religitas

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.

Ceramah,
diskusi, Tanya
jawab

Data penganguran Buku:

[B1], [B2], [B3], [B4],

[B5]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%



berwirausaha

2 dan 3 Memahami dan
memiliki karakter
seorang wirausaha

 Mengkonstruk
pengertian wirausaha

 Mengkonstruk
karakter wirausaha

 Merumuskan
indicator setiap
karakter wirausaha

 Menerapkan karakter
wirausaha dalam
kehidupan sehari-hari
pada diri mereka
sendiri

Unjuk Kerja
Penugasan

Ceramah, diskusi,
Tanya jawab

Profil usaha dan

pengusaha sukses Buku:

[B1], [B2], [B3], [B4],

[B5]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

4 & 5 Memiliki
motivasi
berprestasi dan
kerjasama tim
dalam
berwirausaha

 Mengkontruksi
landasan motivasi
berprestasi

 Memiiki motivasi
berprestasi

 Mampu
bekerjasama dalam
tim

 Mampu
berkomunikasi dan
bernegosiasi dalam
menjalankan
kegiatan wirausaha

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Unjuk Kerja
2. Aktivitas dalam game
dan bermain peran

Ceramah, diskusi,
Tanya jawab

Lear ning point dalam
game
Buku: [B1], [B2], [B3],

[B4], [B5]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

6 & 7 Menganalisis
peluang usaha
baru

 Mampu membuat
analisis SWOT

 Membuat gagasan

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.

Ceramah, diskusi,
Tanya jawab

Kekuatan, kelemahan dan
peluang yang dimiliki
kelompok

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%



produk baru
 Mengidentifikasi

peluang usaha baru
 Menganalisis

peluang usaha baru


Ranah penilaian:
1. Penugasan
2. Unjuk kerja

Buku: [B1], [B2], [B3],

[B4], [B5]

8 EVALUASI
TENGAH
SEMESTER

Tagihan :
Jawaban UTS
Bobot = 20%

9-10 Memahami etika
bisnis dan
tanggung jawab
ocial dalam

bisnis

 Menjelaskan makna
etika bisnis

 Memahami
pentingnya etika
dalam berbisnis

 Mampu membuat
program tanggung
jawab ocial
perusahaan dalam
bisnis

 Mampu
menerapkan etika
dalam bisnis
kelompoknya

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan diskusi
dan pembelajaran
berlangsung.

Ceramah, diskusi,
Tanya jawab

Berita-berita tentang
perusahaan yang
mengabaikan etika
Buku: [B1], [B2], [B3],

[B4], [B5]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

11-
12-13

Memiliki
kemampuan
Bussiness Life
Skills

 Mampu menjual
produk / kompetensi
yang dimiliki

 Menjelaskan
customer service

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Penugasan
2. Unjuk Kerja

Program making
money without
money yang
dilaksanakan

Selling Skill, customer
service, dan service
ecellence
Buku: [B1], [B2],

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%



 Membuat konsep
services excellence

 Mampu membuat
dan melaksanakan
program
menghasilkan uang
tanpa uang

14-15 Strategi
merancang usaha

 Mampu menyusun
perencanaan usaha

 Mampu mengelola
permodalan

 Menghitung BEP

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

 Penilaian produk
 Unjuk kerja
 Presentasi

laporan dan
diskusi

Laporan Kelaikan
Bussines Project
Buku: [B1], [B2],

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
1,43%

16 EVALUASI
AKHIR
SEMESTER

Tagihan :
Jawaban UAS
Bobot = 35%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
Evaluasi Pembelajaran Penjas POR3102 2 5
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Julianur) (Julianur) (Januar Abdilah Santoso)
Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI

Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CPS (Capaian Pembelajaran Sikap)

1)[S-8] Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika (derivasi
dari nilai amanah,‘adl, khalifah, dan ibadah).

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1)[KU-5] Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya,

berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
2)[KU-9] Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin

kesahihan dan mencegah plagiasi.
c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)

1)[KK-19] Terampil dalam mengaplikasikan tes dan pengukuran untuk melakukan evaluasi pembelajaran pendidikan
jasmani dan olahraga.

2)[KK-22] Terampil memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam Pendidikan Jasmani dan
Olahraga.

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1)[PP-21] Mampu mengembangkan instrumen tes dan pengukuran hasil belajar dalam pendidikan jasmani dan olahraga.



CP-MK
Mahasiswa memiliki kemampuan untuk membuat instrumen penilaian sebagai dasar proses evaluasi pembelajaran di dalam
kelas dan melakukan evaluasi secara langsung.

SUB CP-MK
1. Mahasiswa Memiliki motivasi dan gambaran yang jelas mengenai evaluasi pembelajaran penjas secara umum
2. Mahasiswa Memahami subyek dan sasaran evaluasi yang ingin dicapai serta memahami prinsip dan alat evaluasi
3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan masalah yang akan dihadapi dan menemukan solusi dalam masalah tes
4. Memahami dan mengerti cara menentukan validitas dan reliabilitas
5. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskani tujuan instruksional dan tes standar serta tes buatan guru
6. Mahasiswa Dapat menyusun tes dan membuat tes tertulis untuk prestasi belajar
7. Mahasiswa dapat mengalisis hasil tes
8. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan model-model penelitian kelas
9. Mahasiswa Dapat menentukad skor pada peserta didik dan dapat mengolah nilai tersebut
10. Mahasiswa mampu menentukan nilai akhir pada peserta didik
11. Mahasiswa mampu mengevaluasi program pengajaran yang telah dilaksanakan

Diskripsi Singkat
MK

Mata Kuliah ini berbobot 2 SKS teori yang akan dilaksanakan sebanyak 14 kali tatap muka, pengambilan nilai melalui tugas,
UTS danb UAS. Materi dalam Kuliah ini meliputi hakikat tes pengukuran, populasi-sampel, prinsip dan alat evaluasi,
validitas dan reliabilitas, penyusunan tes, model penelitian kelas dan mengolah nilai. Diharapkan setelah mengikuti
perkuliahan ini mahasiswa memiliki kemampuan untuk membuat instrumen penilaian sebagai dasar proses evaluasi
pembelajaran di dalam kelas.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Hakikat pengukuran, penilaian, evaluasi
b. Subyek dan sasaran evaluasi
c. Prinsip dan alat evaluasi
d. Masalah tes
e. Validitas dan reliabilitas
f. Tujuan instruksional
g. Tes standar dan tes buatan guru
h. Penyusunan Tes



i. Tes tertulis untuk prestasi belajar
j. Menganalisis hasil tes
k. Model penelitian kelas
l. Menskor dan menilai
m. Mengolah nilai
n. Mencari nilai akhir
o. Membuat laporan
p. Evaluasi program pengajaran

Pustaka Utama :
[B1] M. Ngalim Purwanto. (2012). Evaluasi Pengajaran. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
[B2] Arikunto, S. (2002). Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi aksara.
[B3] Harjanto. (2005). Perencanaan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta.
[B4] Huda, M. (2013). Model-model Pengajaran dan Pembelajaran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
[B5] Patusuri, A. (2012). Manajemen Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
[B6] Pramono, S. (2014). Panduan Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar. Jogjakarta: Diva Press.
[B7] Purwanto, N. (2009). Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
[B8] Masidjo. (1995). Penilaian Hasil Belajar Siswa di Sekolah. Yogyakarta: Kanisius.
Referensi:
[R1] NASPE. (2011). Physical Education is Critical to Education the Whole Child (Position Statement). (Online),

(http://highfiveidaho.org/documents/Physical-Education-Is-Critical-toEducation-the-Whole-Child-Final-5-19-2011),
diakses pada tanggal 20 April 2017.

Pendukung :
-

Media Pembelajaran Perangkat lunak : Perangkat keras :
Audio/Video Buku

Soal-Tugas
Team Teaching Julianur, S.Pd, M.Pd
Penilaian Skor Akhir = 20% kehadiran + 25% Tugas terstruktur + 20% UTS + 35% UAS

Matakuliah syarat -



Mg Ke-

(1)

Sub-CP-MK

(2)

Indikator

(3)

Kriteria &
Bentuk Penilaian

(4)

Metode
Pembelajaran

[ Estimasi Waktu]
(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot
Penilaian

(%)
(7)

1 Mahasiswa Memiliki
motivasi dan gambaran
yang jelas mengenai
evaluasi pembelajaran
penjas secara umum

Mahasiswa
memahami tujuan
perkuliahan

Mahasiswa mampu
menjelaskan hakekat
evaluasi
pembelajaran penjas

- Pembelajaran
Kooperatif, ceramah,
tanya jawab

(100 menit)

- Orientasi perkuliahan: perkenalan tim dosen,
mata kuliah, aturan perkuliahan, kedudukan
mata kuliah, deskripsi dan silabus,
penjelasan tentang UTS, UAS, tugas-tugas
dan nilai akhir.

- Hakikat pengukuran, penilaian, evaluasi

(Buku: [B1], [B2], [B3], [B4], [B5], [B6],
[B7], [B8], ; Referensi: [R1])

Kehadiran :
0,72%

2 Mahasiswa Memahami
subyek dan sasaran
evaluasi yang ingin
dicapai serta memahami
prinsip dan alat evaluasi

Mahasiswa mampu
menjelaskan sasaran
evaluasi dan prinsip
serta alat evaluasi

- Kehadiran
- Tugas Mandiri:
Membuat makalah
tentang sasaran
evaluasi, prinsip
dan alat evaluasi

Ceramah, tanya jawab,
tugas mandiri, presentasi

(100 menit)

- Subyek dan sasaran evaluasi
- Prinsip dan alat evaluasi

(Buku: [B1], [B2], [B6],)

Kehadiran :
0,72%

Tugas mandiri:
2,5%

3 Mahasiswa mampu
memahami dan
menjelaskan masalah yang
akan dihadapi dan
menemukan solusi dalam
masalah tes

Mahasiswa mampu
menjelaskan teori-
teori tentang
permasalahan dalam
tes peserta didik

- Kehadiran Pembelajaran
kooperatif, ceramah,
tanya jawab, diskusi,

(100 menit)

Masalah tes

(Buku: [B4], [B5], [B7],)

Kehadiran :
0,72%

4 Memahami dan mengerti
cara menentukan validitas
dan reliabilitas

Mahasiswa mampu
menjelaskan cara
menentukan validitas
dan reliabilitas

- Kehadiran
- Tugas terstruktur :
Menemukan solusi
dalam penentuan
validitas dan
reliabilitas

ceramah, tanya jawab,
diskusi, presentasi

(100 menit)

Validitas dan reliabilitas

(Buku: [B7], [B8],)

Kehadiran :
0,72%

Tugas
terstruktur:
2,5%

5 Mahasiswa mampu
memahami dan
menjelaskani tujuan

Mahasiswa mampu
menjelaskan standar
tes dan penilaian

- Kehadiran
- Dapat mengikuti
perkuliahan

ceramah, tanya jawab,
diskusi

- Tujuan instruksional
- Tes standar dan tes buatan guru

Kehadiran :
0,72%



instruksional dan tes
standar serta tes buatan
guru

dengan baik dan
aman

(100 menit) (Buku: [B3], [B4], [B7],)

6 Mahasiswa Dapat
menyusun tes dan
membuat tes tertulis untuk
prestasi belajar

Mahasiswa mampu
menyusun tes dan
membuat contoh tes
tertulis untuk
prestasi belajar

- Kehadiran
- Tugas terstruktur :
Membuat tes
tertulis untuk
prestasi belajar

Ceramah, Tanya jawab,
diskusi, presentasi,
praktik.

(100 menit)

- Penyusunan Tes
- Tes tertulis untuk prestasi belajar

(Buku: [B3], [B4], [B7],)

Kehadiran :
0,72%

Tugas
terstruktur:
2,5%

7 Mahasiswa dapat
mengalisis hasil tes

Mahasiswa mampu
menganalisi suatu
hasil tes

- kehadiran
- tugas terstruktur :
menganalisis hasil
tes yang telah
disiapkan

Ceramah, Tanya jawab,
diskusi, presentasi.

(100 menit)

Menganalisis hasil tes

(Buku: [B3], [B4], [B7],)

Kehadiran :
0,72%

Tugas
terstruktur:
2,5%

8
Evaluasi Tengah Semester

Tagihan :
Jawaban UAS
bobot: 35%

9-10 Mahasiswa mampu
memahami dan
menjelaskan model-model
penelitian kelas

Mahasiswa mampu
menjelaskan model-
model penelitian
kelas

- kehadiran
- mengikuti
pembelajaran
dengan baik dan
aman

Ceramah, Tanya jawab,
demonstrasi.

(100 menit)

Model penelitian kelas

(Buku: [B2], [B3], [B4], [B5] ; Referensi:
[R1])

Kehadiran :
1,44%

11 Mahasiswa Dapat
menentukad skor pada
peserta didik dan dapat
mengolah nilai tersebut

Mahasiswa mampu
menentukan dan
mengolah nilai serta
mempresentasikan

- kehadiran
- tugas terstruktur :
menilai dan
mengolah skor yang
telah disediakan

Ceramah, Tanya jawab,
demonstrasi.

(100 menit)

- Menskor dan menilai
- Mengolah nilai

(Buku: [B3], [B4], [B7],)

Kehadiran :
0,72%

Tugas
terstruktur:
2,5%

12 Mahasiswa mampu
menentukan nilai akhir
pada peserta didik

Mahasiswa mampu
menentukan nilai
akhir pada peserta
didik

- kehadiran
- mengikuti

perkuliahan
dengan baik dan
aman

Ceramah, Tanya jawab,
diskusi.

(100 menit)

Mencari nilai akhir

(Buku: [B5], [B7], [B8], ; Referensi: [R1])

Kehadiran :
0,72%



13-14 Memahami dan mengerti
cara membuat laporan

Mahasiswa mampu
mempraktikkan cara
membuat laporan

- kehadiran
- tugas mandiri :
membuat laporan

Ceramah, Tanya jawab,
diskusi, presentasi

(100 menit)

Membuat laporan

(Buku: [B5], [B7], [B8], ; Referensi: [R1])

Kehadiran :
1,44%
Tugas mandiri:
2,5%

15 Mahasiswa mampu
mengevaluasi program
pengajaran yang telah
dilaksanakan

Mahasiswa mampu
Membuat catatan
terkait evaluasi
program pengajaran
yang telah
dilaksanakan

- kehadiran
mengikuti
perkuliahan dengan
baik dan aman

Ceramah, Tanya jawab,
diskusi.

(100 menit)

Evaluasi program pengajaran

(Buku: [B5], [B7], [B8], ; Referensi: [R1])

Kehadiran :
0,72%

16
Evaluasi Akhir Semester

Tagihan :
Jawaban UAS
bobot: 40%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
Olahraga Tradisional dan Rekreasi POR3101 2 5
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Julianur) (Julianur) (Januar Abdilah Santoso)
Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI

Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CPS (Capaian Pembelajaran Sikap)

1)[S-8] Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika (derivasi
dari nilai amanah,‘adl, khalifah, dan ibadah).

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1)[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.

2)[KU-2] Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)

1)[KK-1] Memiliki keterampilan (skill) dalam seperangkat disiplin ilmu pendukung yang terintegrasi dari ilmu
pengetahuan dalam rangka memahami fenomena pendidikan olahraga serta ilmu keolahragaan secara komprehensif.

2)[KK-5] Menguasai dan mampu memanfaatkan tes, pengukuran dan evaluasi proses dan hasil belajar secara autentik
dalam Pendidikan Olahraga untuk mengambil keputusan.

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1)[KP-7] Menguasai struktur keilmuan dan filosofi teori dalam seperangkat disiplin ilmu pembelajaran Pendidikan



Olahraga.
CP-MK
Mahasiswa memiliki wawasan yang luas tentang berbagai permainan rekreasi dan tradisional dari berbagai daerah dan dapat
memainkannya dengan peraturan aslinya.

Diskripsi Singkat
MK

Mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian dan pemahaman olahraga rekreasi; Teori dan praktek berbagai jenis olahraga
rekreasi, dan olahraga tradisional; Klasifikasi & Pengembangan Karir Bidang Rekreasi di sekolah dan Luar Sekolah;
Pengembangan Program Olahraga Rekreasi; Teori dan Praktek pengeolaan kegiatan olahraga rekreasi/wisata.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Sejarah dan perkembangan olahraga tradisional dan rekreasi di Indonesia
b. Konsep olahraga tradisional dan rekreasi
c. Klasifikasi dan pengembangan dibidang olahraga tradisional dan rekreasi
d. Olahraga tradisional/asli sebagai bagian dari olahraga rekreasi dan olahraga sekolah
e. Olahraga tradisional/asli sebagai bagian dari olahraga rekreasi dan olahraga luar sekolah
f. Teori dan praktek pengelolaan perlombaan atau festival olahraga rekreasi, olahraga kesehatan dan olahraga tradisional
g. Olahraga rekreasi/wisata bahari
h. Aplikasi kegiatan Adventure
i. Lempar cakram (discus throw) 15
j. Hiking
k. Inovasi olahraga rekreasi/olahraga wisata
l. Peluang lapangan kerja prospektif di bidang olahraga rekreasi/wisata dan olahraga Kesehatan

Pustaka Utama :
[B1] Nurlan Kusmaedi. (2003). Olahraga Rekreasi dan Tradisional. Bandung: Fakultas Penidikan Olahraga dan

Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia.
[B2] Sumardianto (2009) 100 Games Aktivitas Rekreasi Bandung: Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan

Universitas Pendidikan Indonesia

Referensi:
(R1) Manuel Baud-Bovy and Fred Lawson. (1977). Tourism and Recreation Develpoment. CBI Publishing Company.

INC.: Boston. Massachusetts.
(R2) Richard G. Kraus. (1977). Recreation Today. Goodyear Publishing Company: California.

----------------------. Joseph E. Curtis. 1977. Creative Management In Recreation and Parks. The CV. Mosby
Company: St. Louis.



(R3) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1988/1999. Peraturan Permainan Olahraga Asli/Tradisional. Buku I dan II.
Direktorat Keolahragaan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

(R4) Tisna Sopandi. (1983). Aneka Permainan Tradisional. Pustaka Buana: Bandung.
Pendukung :
-

Media Pembelajaran Perangkat lunak : Perangkat keras :
Audio/Video Buku

Team Teaching Julianur, S.Pd, M.Pd
Penilaian Skor Akhir = 10% kehadiran + 15% Tugas + 15% Praktik UTS + 20% UAS Teori + 40% Praktik Ujian Akhir Semester

Matakuliah syarat -
Mg Ke-

(1)

Sub-CP-MK

(2)

Indikator

(3)

Kriteria &
Bentuk Penilaian

(4)

Metode
Pembelajaran

[ Estimasi Waktu]
(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot
Penilaian

(%)
(7)

1 Memiliki motivasi dan
gambaran yang jelas
mengenai olahraga
rekreasi dan tradisional
secara umum

Ingin dan mau
mengikuti
perkuliahan

Mempelajari dan
menemukan solusi
yang belum bisa
dipahami dalam
pembelajaran
olahraga tradisional
dan rekreasi

- Pembelajaran
Kooperatif, ceramah,
tanya jawab

(170 menit)

Orientasi perkuliahan: perkenalan tim dosen,
mata kuliah, aturan perkuliahan, kedudukan
mata kuliah, deskripsi dan silabus, penjelasan
tentang UTS, UAS, tugas-tugas dan nilai
akhir.

(Buku: [B1], [B2], Referensi: [R1], [R2],
[R3], [R4])

Kehadiran :
0,72%

2 Paham dan mengerti
konsep dalam olahraga
tradisional dan rekreasi

Mempelajari konsep
dasar olahraga
tradisional dan
rekreasi melalui
berbagai referensi

- Kehadiran
- Tugas Mandiri:
Membuat makalah
tentang olahraga
tradisional dan
rekreasi

Ceramah, tanya jawab,
tugas mandiri.

(170 menit)

Konsep-konsep dalam olahraga tradisional
dan rekreasi

(Buku: [B1], [B2],)
(Referensi: [R4])

Kehadiran :
0,72%

Tugas mandiri:
2,14%

3 Memahami dan mengerti Mempelajari teori- - Kehadiran Pembelajaran Klasifikasi dan pengembangan karir di bidang Kehadiran :



klasifikasi dan
pengembangan karir
dibidang olahraga
tradisional dan rekreasi

teori tentang
pengembangan karir
melalui olahraga
tradisional dan
rekreasi

- Tugas terstruktur :
Membuat paper
tentang rencana
yang ingin
dikerjakan dalam
mengembangkan
karir melalui
olahraga tradisional
dan rekreasi

kooperatif, ceramah,
tanya jawab, diskusi,
presentasi individu

(170 menit)

olahraga tradisional dan rekreasi.

( Buku: [B1], [B2] )
(Referensi: [R1], [R2])

0,72%

Tugas
terstruktur :
2,14%

4 Memahami dan mengerti
olahraga tradisional
sebagai bagian dari
olahraga rekreasi dan
olahraga sekolah

Mempelajari teori-
teori terkait olahraga
tradisional adalah
bagian dari olahraga
rekreasi dan olahraga
sekolah

- Kehadiran
- Dapat mengikuti
perkuliahan dengan
baik dan aman

ceramah, tanya jawab,
diskusi

(170 menit)

Olahraga tradisional/asli sebagai bagian dari
olahraga rekreasi dan olahraga sekolah.

(Buku: [B1], [B2])
(Referensi: [R1], [R2], [R4])

Kehadiran :
0,72%

5 Memahami dan mengerti
olahraga tradisional
sebagai bagian dari
olahraga rekreasi dan
olahraga luar sekolah

Mempelajari teori-
teori terkait olahraga
tradisional adalah
bagian dari olahraga
rekreasi dan luar
olahraga sekolah

- Kehadiran
- Dapat mengikuti
perkuliahan
dengan baik dan
aman

ceramah, tanya jawab,
diskusi

(170 menit)

Olahraga tradisional/asli sebagai bagian dari
olahraga rekreasi dan olahraga luar sekolah.

(Buku: [B1], [B2])
(Referensi: [R1], [R2], [R4])

Kehadiran :
0,72%

6-7 Dapat merencakan dan
melaksanakan pengelolaan
perlombaan atau festival
olahraga rekreasi,
olahraga Kesehatan dan
olahraga tradisional

Mempelajari cara
mengelola suatu
manajemen kegiatan
lomba olahraga
rekreasi, olahraga
tradisional dan
olahraga kesehatan

- Kehadiran
- Tugas terstruktur :
Mengelola/ sebagai
panitia dalam
kegiatan lomba
olahraga
tradisional, rekreasi
atau kesehatan

Ceramah, Tanya jawab,
diskusi, presentasi,
praktik.

(170 menit)

Teori dan praktek pengelolaan perlombaan
atau festival olahraga rekreasi, olahraga
kesehatan dan olahraga tradisional.

(Buku: [B1], [B2])
(Referensi: [R1], [R2], [R3], [R4])

Kehadiran :
1,44%

Tugas
terstruktur:
2,14%

8 Evaluasi Tengah Semester (Praktik Tengah Semester) Tagihan :
Praktik UTS
bobot: 15%

9 Memahami dan mengerti
keterkaitan olahraga
rekreasi terhadap wisata

Mempelajari teori-
teori tentang
olahraga rekreasi dan

- kehadiran
- tugas mandiri :
presentasikan

Ceramah, Tanya jawab,
diskusi, presentasi.

Olahraga rekreasi/wisata bahari.

(Buku: [B1], [B2])

Kehadiran :
0,72%



bahari wisata bahari materi wisata bahari
bagian dari
olahraga rekreasi

(170 menit) (Referensi: [R1], [R2]) Tugas mandiri:
2,14%

10 Memahami keterkaitan
kegiatan adventure
terhadap olahraga
tradisional dan rekreasi

Mempelajari teori-
teori kegiatan
adventure yang
berhubungan
demngan olahraga
tradisional dan
rekreasi

- kehadiran
- tugas mandiri :
mempresentasikan
materi terkait
kegiatan adventure
sebagai bagian dari
olahraga tradisional
dan rekreasi

Ceramah, Tanya jawab,
diskusi, presentasi.

(170 menit)

Aplikasi kegiatan Adventure.

(Buku: [B1])
(Referensi: [R3])

Kehadiran :
0,72%

Tugas mandiri:
2,14%

11 Memahami makna hiking
sebagai bagian olahraga
dan kebugaran

Mempelajari teori-
teori hiking dari
berbagai referensi,
melaksanakan
kegiatan hiking

- kehadiran
- tugas mandiri :
mempresentasikan
hasil kegiatan
hiking

presentasi, tanya jawab,
diksusi, praktik.

(170 menit)

Hiking.

(Buku: [B1])
(Referensi: [R1], [R2])

Kehadiran :
0,72%

Tugas mandiri:
2,14%

12-13 Membuat inovasi baru
terkait olahraga tradisional
dan rekreasi

Mempelajari teori
terkait olahraga
tradisional dan
rekreasi

- kehadiran
- tugas terstruktur :
membuat karya/
inovasi tentang
olahraga tradisional
dan rekreasi

Ceramah, Tanya jawab,
diskusi, kerjasama,
praktik

(170 menit)

Inovasi olahraga rekreasi/olahraga wisata

(Buku: [B1], [B2])
(Referensi: [R1], [R2], [R3], [R4])

Kehadiran :
0,72%

Tugas
terstruktur:
2,14%

14-15 Memahami dan mengerti
kebermanfaatan olahraga
tradisional dan rekreasi
sebagai peluang lapangan
kerja yang prospek

Mempelajari teori-
teori tentang peluang
usaha pada olahraga
tradisional dan
rekreasi

- kehadiran
- dapat mengikuti
perkuliahan
dengan baik dan
aman

Ceramah, Tanya jawab,
diskusi.

(170 menit)

Peluang lapangan kerja prospektif di bidang
olahraga rekreasi/wisata dan olahraga
Kesehatan.

(Buku: [B1], [B2])
(Referensi: [R1], [R2], [R3], [R4])

Kehadiran :
0,72%

16
Evaluasi Akhir Semester (Praktik Ujian Akhir Semester)

Tagihan :
Jawaban UAS
bobot: 40%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN / PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
SPORT MASSAGE & CUPPING THERAPY POR3104 2 5
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Andri Tria Raharja) (Andri Tria Raharja) (Januar Abdilah Santoso)
Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1)[ST-3] Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban
berdasarkan Pancasila.

2) [ST-9] Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
3) [ST-10] Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1) [KU-1] Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistimatis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang
keahliannya.

2) [KU-2] Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
3) [KU-3] Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan 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.



c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1) [KK-1] Memiliki keterampilan (skill)dan soft skill dalam seperangkat disiplin ilmu pendukung yang terintegrasi dari ilmu

pengetahuan dalam rangka memahami fenomena pendidikan olahraga serta ilmu keolahragaan secara komprehensif.
2) [KK-2] Memiliki Keterampilan dasar keilmuan mendidik (scientific basis of the art of teaching) dan sebagai pelatih (trainer),

etika profesi kependidikan dalam lingkup pendidikan olahraga.
3) [KK-6] Mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dalam tim multi disiplin ilmu.

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1) [KP-2] Memahami dan menguasai konsep, teori, filosofi cabang-cabang olahraga dalam perspektif keolahragaan secara ilmiah.
2) [KP-3] Memahami dan menguasai konsep, teori, filosofi struktur keilmuan pendikan jasmani, olahraga, kesehatan dan

keolahragaan secara ilmiah.
3) [KP-7] Menguasai struktur keilmuan dan filosofi teori dalam seperangkat disiplin ilmu pembelajaran pendidikan jasmani,

olahraga, kesehatan, dan rekreasi.
CP-MK
Mahasiswa mampu mempraktikkan therapi massage dan bekam sesuai teknik yang baik dan benar.

SUB CP-MK
a. Menjelaskan pengertian dan sejarah perkembangan massage
b. Menjelaskan macam-macam, indikasi dan kontra indikasi massge
c. Menjelaskan anatomi dan fisiologi tubuh
d. Mempratekan teknik dan manipulasi gerakan massage
e. Penerapan teknik massage
f. Menjelaskan masase terapi cedera olahraga metode Ali Satia Graha (therapy massage sport injury)
g. Menjelaskan efek manipulasi terhadap tubuh
h. Menjelaskan berbagai macam cara cupping therapy
i. Mempratekan cupping therapy berbagai macam penyakit

Diskripsi Singkat Mata Kuliah massage olahraga memberi dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa tentang prinsip-prinsip dan



MK praktek massage olahraga yang dilakukan pada masa latihan, sebelum bertanding/berlomba saat dan sesudah bertanding/berlomba
termasuk perawatan cedera olahraga. Selain itu pada mata kuliah juga mengajarkan tentang cupping therapy. Strategi penyajian mata
kuliah ini meliputi ceramah, tanya jawab, diskusi, pemecahan masalah dan demonstrasi. Penilaian akhir keberhasilan belajar mahasiswa
pada matakuliah ini menggunakan pendekatan acuan patokan (PAP) dengan unsur penilaian meliputi unsur-unsur kehadiran, tugas-tugas,
ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Pengertian dan sejarah perkembangan massage
b. Macam-macam, indikasi dan kontra indikasi massge
c. Anatomi dan fisiologi tubuh
d. Teknik dan manipulasi gerakan massage
e. Penerapan teknik massage
f. Masase terapi cedera olahraga metode Ali Satia Graha (therapy massage sport injury)
g. Efek manipulasi terhadap tubuh
h. Berbagai macam cara cupping therapy
i. Cupping therapy berbagai macam penyakit

Pustaka Utama :
[B1] Raharja, A.T. 2019. Modul pembelajaran sport massage dan cupping therapy. UMKT: Samarinda.
Pendukung :
1. Lidell, Lucinda, Sara Thomas, Carola Beresford Cooke, and Anthony Porter, 1989. The Book of Massage: The Complete Step by Step
Guide To Estern and Western Techniques, Ebury Press London.

2. Pahaigh, Rich and Paul Perry, 1984. Athletic Massage, Simon and Schuster, New York
3. Rahim , A.S. 1988. Massage Olahraga: Teori Metode Teknik, Pustakan Merdeka, Jakarta.
4. Serizawa, Katsusuke, M.D, 1972. Massage, The Oriental Method, Japan Publications, INC.
5. Sukarma, Madjawisastra, 1994. Massage untuk Olahragawan, Diktat Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Universitas

Pendidikan Indonesia
Media
Pembelajaran

Preangkat lunak : Perangkat keras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/Online Media

OHP
LCD
Modul



Peraga Papan tulis, dan Perlengkapan Massage
Team Teaching (1)Andri Tria Raharja

(2) Januar Abdilah Santoso
Penilaian Skor Akhir = 20% Kehadiran + 25% Tugas + 20% UTS + 35% UAS
Mata kuliah syarat -
Mg
Ke-

(1)

Sub-CP-MK

(2)

Indikator

(3)

Kriteria & Bentuk
Penilaian

(4)

Metode
Pembelajaran
[ Estimasi
Waktu]
(5)

Materi
Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian (%)
(7)

1 Menjelaskan
pengertian dan sejarah
perkembangan
massage

1. Menjelaskan aturan dan sistem
pembelajaran.

2. Menjelaskan isi RPS
3. Memahami pengertian dan

sejarah perkembangan massage

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Ceramah, tanya
jawab dan
diskusi.

(2 x 50 = 100
menit)

Kontrak
perkuliahan:
menjelaskan RPS.
pengertian dan
sejarah
perkembangan
massage.

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
3%

2 Menjelaskan macam-
macam, indikasi dan
kontra indikasi
massge

1. Memahami Macam-macam
Massage

2. Memahami indikasi dan kontra
indikasi massage

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomor

Ceramah, tanya
jawab, diskusi,
dan demonstrasi.

(2 x 50 = 100
menit)

Macam-macam,
indikasi dan
kontra indikasi
massge

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
3%

3 Menjelaskan anatomi
dan fisiologi tubuh

1. Memahami sistem kulit
2. Memahi sistem otot

Partisipasi dan
aktivitas selama

Ceramah, tanya
jawab dan

Anatomi
dan fisiologi

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =



3. Memahami fisiologi otot
4. Memahami sistem sirkulasi

kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

diskusi.

(4 x 50 = 200
menit)

tubuh

Buku: [B1]

6%

4-6 Mempratekan teknik
dan manipulasi
gerakan massage

1. Mempratekan teknik shaking
2. Mempratekan teknik stroking
3. Mempratekan teknik petrisage
4. Mempratekan teknik friction
5. Mempratekan teknik

tapotement/percussion
6. Mempratekan teknik vibration
7. Mempratekan teknik effleurage

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Ceramah, tanya
jawab, diskusi,
dan demonstrasi

(6 x 50 = 300
menit)

Teknik dan
manipulasi
gerakan massage
Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
8%

7 EVALUASI TENGAH SEMESTER Tagihan:
Jawaban UTS
Bobot = 20%

8-9 Penerapan teknik
massage

1. Mempraktekan penerapan
teknik massage pada posisi
pasien duduk

2. Mempraktekan penerapan
teknik massage pada posisi
pasien telungkup

3. Mempraktekan penerapan
teknik massage pada posisi
pasien terlentang

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Ceramah, tanya
jawab, diskusi,
dan demonstrasi.

(4 x 50 = 200
menit)

Penerapan teknik
massage

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah = 6%

10-11 Menjelaskan masase
terapi cedera olahraga
metode Ali Satia

Menjelaskan penatalaksanaan
masase terapi cedera olahraga
metode ali satia graha

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.

Ceramah, tanya
jawab, diskusi,
dan demonstrasi.

Masase terapi
cedera olahraga
metode Ali Satia

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
6%



Graha (therapy
massage sport injury)

Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

(4 x 50 = 200
menit)

Graha (therapy
massage sport
injury)

Buku: [B1]
12 Menjelaskan efek

manipulasi terhadap
tubuh

1. Menjelaskan pengaruh terhadap
kulit

2. Menjelaskan pengaruh massage
terhadap sistem peredaran darah

3. Menjelaskan pengaruh massage
terhadap jaringan

4. Menjelaskan pengaruh massage
terhadap sistem saraf

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Ceramah, tanya
jawab dan
diskusi.

(2 x 50 = 100
menit)

Efek manipulasi
terhadap tubuh

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
4%

13 Menjelaskan sejarah,
alat dan jenis cupping
therapy

1. Menjelaskan sejarah cupping
therapy/bekam

2. Memahami alat cupping
therapy/bekam

3. Menjelaskan jenis cupping
therapy

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Ceramah, tanya
jawab dan
diskusi.

(2 x 50 = 100
menit)

Sejarah, alat dan
jenis cupping
therapy

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
4%

14-15 Mempratekkan tata
cara cupping therapy
berbagai macam
penyakit

Menjelaskan dan mempraktekan
tata cara cupping therapy/bekam

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Ceramah, tanya
jawab, diskusi,
dan demonstrasi.

(2 x 50 = 100
menit)

Tata cara cupping
therapy berbagai
macam penyakit

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
5%

16 EVALUASI AKHIR SEMESTER Tagihan:



Jawaban UAS
Bobot = 35%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN / PRODI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
Aktivitas Luar Kelas dan
Kepemimpinan

POR3109 2 5 November 2018

OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Nanda Alfian Mahardhika) (Nanda Alfian Mahardhika) (Januar Abdilah Santoso)

Capaian
Pembelajaran
(CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1) [S-8] Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika (derivasi dari nilai
amanah,‘adl, khalifah, dan ibadah).

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1) [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.
2) [KU-5] Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis

informasi dan data;



c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1) [KK-18] Terampil dalam mengajar pendidikan jasmani dan olahraga sesuai dasar keilmuan mendidik (scientific basis of the art of teaching)

dan etika profesi kependidikan dengan dilandasi ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan
dan rekreasi.

2) [KK-22] Terampil memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam Pendidikan Jasmani dan Olahraga
d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1) [PP-17] Menciptakan berbagai Pendekatan, strategi dan metode yang inovatif dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga
2) [PP-19] Mampu mengevaluasi dan menentukan status karakter peserta didik secara holistik dalam pendidikan jasmani dan olahraga
3) [PP-20] Menguasai struktur keilmuan dan filosofi teori dalam seperangkat disiplin ilmu pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga

CP-MK
Setelah menempuh mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat membuat perencanaan kegiatan outbound dan mempraktikkanya sesuai dengan rencana yang telah
dibuat

SUB CP-MK
a. Mahasiswa dapat menceritakan jenis aktivitas luar kelas dan kepemimpinan
b. Mahasiswa mampu menerapkan beberapa jenis kepemimpinan
c. Mahasiswa mampu mempraktekkan beberapa jenis aktivitas luar kelas
d. Mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar kepemimpinan
e. Mahasiswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip aktivitas luar kelas dan kepemimpinan
f. Mahasiswa dapat melakukan melakukan metode afektif, kognitif dan psikomotor.

Diskripsi Singkat
MK

Mata kuliah aktivitas luar kelas dan kepemimpinan berbobot 2 sks. Mata kuliah ini akan membantu calon guru penjas dalam merencanakan, mengajar dan
mengevaluasi pendidikan aktivitas luar ruang dan kepemimpinan. Mata kuliah ini akan menyajikan isi, metode dan prosedur keamanan untuk berbagai permainan
yang kooperatif dan inisiatif dalam kelas pendidikan jasmani utk aktivitas luar kelas. Untuk kepemimpinan membahas tentang konsep, teori, gaya dan pendekatan
kepemimpinan pada umumnya. Mahasiswa akan belajar berbagai permainan outbond, lintasan tali dan beberapa olahraga petualangan lainnya. Kemudian untuk
kepemimpinan melakukan praktek pendidikan yaitu dengan memberikan briefing, memimpin rapat, dan praktek dalam pengambilan keputusan. Penekanan kuliah
akan banyak pada praktek dan perencanaan pembelajaran aktivitas luar kelas dan belajar kepemimpinan. Evaluasi aktif mahasiswa, penugasan, UTS dan UAS.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

Skema Pembelajaran 2 SKS Teori Mata Kuliah Aktivitas Luar Kelas dan Kepemimpinan

Pustaka Utama :



[W1] Agustinus, S. (2008). Merancang Outbond Training Profesional. Yogyakarta: Andi
[W2] Reymond, K., Foran, A., Dwyer, S. (2010). Quality Lesson Plans for Ourdoor Education. Champaign, Illinois: Human Kinetic.

Pendukung :
-

Media
Pembelajaran

Preangkat lunak : Perangkat keras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/Online Media

Teks
Handout
Soal-Tugas
Gambar dan Poster

Team Teaching (1) Nanda Alfian Mahardhika
Penilaian Skor Akhir = 20% Kehadiran + 25% Tugas + 20% UTS + 35% UAS
Mata kuliah
syarat

-

I. Skema Pembelajaran 1 SKS Teori Mata Kuliah Aktivitas Luar Kelas dan Kepemimpinan

Mg Ke-
(1)

Sub-CP-MK
(2)

Indikator
(3)

Kriteria & Bentuk Penilaian
(4)

Metode
Pembelajaran

[ Estimasi Waktu]
(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian
(%)
(7)

1 Mengetahuidefinisi
aktivitas luar kelas dan
konsep kepemimpinan

Mampu mendefinisikan arti
aktivitas luar kelas dan konsep
kepemimpinan

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Tugas Kelompok dan Mandiri:
Membuat makalah aktivitas
dan kepemimpinan

Pembelajaran active
learning dengan
strategi information
search, ekspositori,
dan kooperatif.
Metode ceramah,
diskusi, dan tanya
jawab.
(1 x 50 = 50 menit)

1. Definisi pendidikan

aktivitas luar kelas

2. Pengertian dan konsep

dasar kepemimpinan

[W1], [W2]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2, 3 & 4 Mengetahui seluruh
model aktivitas luar
kelas

1. Mahasiswa mengetahui
jenis aktivitas luar kelas.

2. Mahasiswa mampu

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung. Ranah

Pembelajaran active
learning dengan

Model-model aktivitas luar
kelas

1. Partisipasi dan
Kehadiran



melakukan teori
beberapa kegiatan
aktivitas luar kelas.

penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Tugas Mandiri:
Membuat analisis beberapa
model aktivitas luar kelas

strategi ekspositori,
inkuiri, dan
kooperatif.
Metode ceramah,
diskusi, dan tanya
jawab.

(1 x 50 = 50 menit)

[W2]
Kuliah =
2,86%

2. Tugas = 1,2%

5, 6 & 7 Mengetahui seluruh
model dan jenis
kepemimpinan

1. Mahasiswa mengetahui
beberapa jenis model
kepemimpinan

2. Mahasiswa mampu
melakukan beberapa jenis
kepemimpinan

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Tugas Mandiri:
Membuat beberapa contoh dan
jenis kepemimpinan

Pembelajaran active
learning dengan
strategi information
search, ekspositori,
dan kooperatif.
Metode ceramah,
diskusi, dan tanya
jawab.
(1 x 50 = 50 menit)

Syarat dan prinsip-prinsip
kepemimpinan

[W1], [W2]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Tugas = 1,2%

EVALUASI TENGAH SEMESTER

Tagihan :
Jawaban UTS
Bobot = 20%

9-10 Mengetahui cara
membuat dan
merancang rencana
pembelajaran

1. Mahasiswa mampu
membuat dan menentukan
sebuah tempat untuk
melatih kepemimpinan

2. Mahasiswa mampu
membuat rencana
pembelajaran.

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Tugas Kelompok:
Membuat rencana

Pembelajaran active
learning dengan
strategi information
search, ekspositori,
dan kooperatif.
Metode ceramah,
diskusi, dan tanya
jawab.

1. Menentukan tempat
2. Merancang rencana

pembelajaran

[W1], [W2]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 2,86%
Tugas = 1,2%



pembelajaran
(1 x 50 = 50 menit)

11 Mengetahui model
kepemimpinan dan
manajemen

1. Mahasiswa mampu dan
memahami jenis
kepemimpinan.

2. Mahasiswa mampu dan
memahami manajemen
kepemimpinan

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Tugas Mandiri:
Membuat Makalah manajemen
kepemimpinan

Pembelajaran active
learning dengan
strategi information
search, ekspositori,
dan kooperatif.
Metode ceramah,
diskusi, dan tanya
jawab.

(1 x 50 = 50 menit)

Kepemimpinan dan
manajemen kepemimpinan

[W1], [W2]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 2,86%
Tugas = 1,2%

12 1. Mengetahui metode
kognitif.

2. Mengetahui metode
afektif

3. Mengetahui metode
psikomotor

1. Mahasiswa mampu
menerapkan metode
kognitif.

2. Mahasiswa mampu
menerapkan metode
afektif.

3. Mahasiswa mampu
menerapkan metode
psikomotor

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active
learning dengan
strategi information
search, ekspositori,
dan kooperatif.
Metode ceramah,
diskusi, dan tanya
jawab.
(1 x 50 = 50 menit)

Metode kognitif, afektif dan
psikomotor

[W1], [W2]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 2,86%
Tugas = 1,2%

13 1. Mengetahui
pendekatan
kepemimpinan.

2. Memahami
model-model
kepemimpinan

1. Mahasiswa mampu
mengetahui jenis
pendekatan kepemimpinan.

2. Mahasiswa memahami
model-model
kepemimpinan

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Tugas Mandiri:

Pembelajaran active
learning dengan
strategi information
search, ekspositori,
dan kooperatif.
Metode ceramah,
diskusi, dan tanya

Pendekatan dan model-model
kepemimpinan

[W1], [W2]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 2,86%
Tugas = 1,2%



Membuat Makalah pendekatan
kepemimpinan

jawab.

(1 x 50 = 50 menit)

14-15 1. Mengetahui cara
hidup di alam
bebas.

2. Memahami
beberapa tipe dan
gaya
kepemimpinan

1. Mahasiswa mampu
mengimplementasikan cara
hidup di alam bebas.

2. Mahasiswa memahami tipe
dan gaya kepemimpinan.

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active
learning dengan
strategi information
search, ekspositori,
dan kooperatif.
Metode ceramah,
diskusi, dan tanya
jawab.

(1 x 50 = 50 menit)

1. Teknik hidup di alam bebas
2. Tipe dan gaya

kepemimpinan

[W1], [W2]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 2,86%
Tugas = 1,2%

16 EVALUASI AKHIR SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UAS
Bobot = 35%

II. Skema Pembelajaran 1 SKS Praktik Matakuliah Aktivitas Luar Kelas dan Kepemimpinan

Mg Ke-
(1)

Sub-CP-MK
(2)

Indikator
(3)

Kriteria & Bentuk Penilaian
(4)

Metode
Pembelajaran

[ Estimasi Waktu]
(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian
(%)
(7)

1 Mengetahui praktek
aktivitas luar kelas dan
konsep kepemimpinan

Mampu mempraktekkan
beberapa aktivitas luar kelas
dan konsep kepemimpinan

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Metode ceramah,
diskusi, praktek dan
tanya jawab.
(170 menit)

1. Pengenalan aktivitas luar

kelas

2. Konsep dasar

kepemimpinan

[W1], [W2]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Keterampilan =
3,2%



2, 3 & 4 Mengetahui beberapa
model aktivitas luar
kelas

1. Mahasiswa mampu
mempraktekkan jenis
aktivitas luar kelas.

2. Mahasiswa bisa melakukan
beberapa kegiatan aktivitas
luar kelas.

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Metode ceramah,
diskusi, praktek dan
tanya jawab.
(170 menit)

Model-model aktivitas luar
kelas

[W2]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Keterampilan =
3,2%

5, 6 & 7 Mengetahui seluruh
model dan jenis
kepemimpinan

1. Mahasiswa mampu
mempraktekkan jenis
model kepemimpinan.

2. Mahasiswa
mempraktekkan melakukan
beberapa jenis
kepemimpinan

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Metode ceramah,
diskusi, praktek dan
tanya jawab.
(170 menit)

Syarat dan prinsip-prinsip
kepemimpinan

[W1], [W2]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Keterampilan =
3,2%

8 EVALUASI TENGAH SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UTS
(Bobot = 20%)

9-10 Mengetahui membuat
dan merancang rencana
pembelajaran.

1. Mahasiswa membuat dan
menentukan sebuah tempat
untuk melatih
kepemimpinan

2. Mahasiswa
mempraktekkan dengan
membuat rencana
pembelajaran.

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Metode ceramah,
diskusi, praktek dan
tanya jawab.
(170 menit)

1. Menentukan tempat
2. Merancang rencana

pembelajaran

[W1], [W2]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Keterampilan =
3,2%

11 Mengetahui model
kepemimpinan dan
manajemen

1. Mahasiswa mampu
menganalisis dan
memahami jenis
kepemimpinan.

3. Mahasiswa mampu
menganalisis dan
memahami manajemen
kepemimpinan

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Metode ceramah,
diskusi, praktek dan
tanya jawab.
(170 menit)

Kepemimpinan dan
manajemen kepemimpinan

[W1], [W2]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
1,43%

2. Keterampilan =
3,2%

12 1. Mengetahui metode 1. Mahasiswa menerapkan Partisipasi dan aktivitas selama Metode ceramah, Metode kognitif, afektif dan 1. Partisipasi dan



kognitif.
2. Mengetahui metode

afektif
3. Mengetahui metode

psikomotor

dan menganalisis metode
kognitif.

4. Mahasiswa menerapkan
dan menganalisis metode
afektif.

5. Mahasiswa menerapkan
dan menganalisis metode
psikomotor

kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

diskusi, praktek dan
tanya jawab.
(170 menit)

psikomotor

[W1], [W2]

Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Keterampilan =
3,2%

13 1. Mengetahui cara
kepemimpinan.

2. Memahami
model-model
kepemimpinan

1. Mahasiswa mampu
menganalisis jenis
pendekatan kepemimpinan.

3. Mahasiswa bisa
mempraktekkan
model-model
kepemimpinan

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Metode ceramah,
diskusi, praktek dan
tanya jawab.
(170 menit)

Pendekatan dan model-model
kepemimpinan

[W1], [W2]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Keterampilan
= 3,2%

14-15 1. Mengetahui cara
hidup di alam bebas.

2. Memahami beberapa
tipe dan gaya
kepemimpinan

1. Mahasiswa mampu
mengimplementasikan cara
hidup di alam bebas.

2. Mahasiswa mampu
mempraktekkan gaya
kepemimpinan.

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Metode ceramah,
diskusi, praktek dan
tanya jawab.
(170 menit)

1. Teknik hidup di alam bebas
2. Tipe dan gaya

kepemimpinan

[W1], [W2]

1. Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Keterampilan
=3,2%

15 Membuat rubrik
penilaian seluruh teknik
bermain bulutangkis

Memahami dan memberikan
analisis seluruh teknik
bermain bulutangkis

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan
strategi ekspositori,
dan kooperatif.
Metode ceramah,
diskusi, dan tanya
jawab.
(1 x 50 = 50 menit)

Evaluasi Permainan
bulutangkis

[W1], [W2]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 2,86%

16 EVALUASI AKHIR SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UAS
(Bobot = 35%)





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN / PRODI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
Metodologi Penelitian POR3103 2
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Januar Abdilah Santoso, S.Pd., M.Or) (Januar Abdilah Santoso, S.Pd., M.Or) (Januar Abdilah S, S.Pd., M.Or)
Capaian
Pembelajaran
(CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai).

1)[ST-9] Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)

1) [KU-9] Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1) [KK-19] Terampil dalam mengaplikasikan tes dan pengukuran untuk melakukan evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga
2) [KK-21] Memiliki kemampuan manajerial dan integritas dalam komunitas kerja Pendidikan Jasmani dan Olahraga.

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1) [PP-22] Mendesain sebuah penelitian ilmiah yang meliputi penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasinya.

CP-MK
Mahasiswa dapat menentukan metode penelitian yang tepat dalam berbagai penelitian pendidikan.

SUB CP MK
a. Mahasiswa memahami konsep-konsep penemuan ilmiah
b. Mahasiswa mengetahu model-model penelitian



c. Mahasiswa dapat merumuskan masalah dan variabel penelitian
d. Mahasiswa dapat merumuskan kajian teori, kerangka berfikir dan hipotesis penelitian
e. Mahasiswa dapat menentukan populasi dan sampel penelitian
f. Mahasiswa memahami jenis-jenis metode penelitian
g. Mahasiswa memiliki kemampuan mengembangkan teknik dan instrumen pengumpulan data
h. Mahasiswa mengetahui cara mendeskripsikan hasil penelitian dan pengujian hipotesis serta pembahasan
i. Mahasiswa dapat merumuskan kesimpulan, implikasi dan saran/rekomendasi
j. Mahasiswa memahami teknik penulisan laporan hasil penelitian
k. Mahasiswa memahami cara-cara membuat proposal/rancangan penelitian

Diskripsi Singkat
MK

Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dimana jumlah pertemuannya ialah 14 kali pertemuan teori tatap muka, 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Cakupan
materi yang diberikan pada mata kuliah ini tentang makna penelitian, konteks dan pendekatan-pendekatan penelitian pendidikan, penyusunan perencanaan
penelitian, baik dalam teknik pengambilan sampel penelitian, strategi pengambilan data, instrumen, teknik analisisnya, hingga jenis-jenis penelitian
pendidikan. Setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat menentukan metode penelitian yang tepat dalam berbagai penelitian
pendidikan.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Makna Penelitian
b. Konteks dan pendekatan-pendekatan penelitian pendidikan
c. Penyusunan perencanaan penelitian
d. Teknik pengambilan sampel atau subyek penelitian
e. Strategi pengambilan data, instrumen, dan teknik analisisnya
f. Jenis-jenis penelitian pendidikan
g. Menyusun rencana penelitian

Pustaka Utama :
[B1] Nana Sudjana & R. Ibrahim, Penelitian Pendidikan, (Bandung : Sumber Baru, 1989)

[B2] Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, (Bandung : Sinar Baru, 1991)

[B3] Mohammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, ( Bandung : PT Angkasa, 1993)
Pendukung :
-

Media
Pembelajaran

Preangkat lunak : Perangkatkeras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/Online Media

Teks
Handout
Soal-Tugas
Gambar dan Poster

Team Teaching 1. Januar Abdilah Santoso., S.Pd., M.Or.



2. Andri Tria Raharja., M.Pd.
Penilaian Skor Akhir = 20% kehadiran + 25% Tugas terstruktur + 20% UTS + 35% UAS
Mata kuliah
syarat

-

Mg Ke-
(1)

Sub-CP-MK
(2)

Indikator
(3)

Kriteria & Bentuk
Penilaian

(4)

Metode Pembelajaran
[ Estimasi Waktu]

(5)

Materi
Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian (%)
(7)

1 Mahasiswa memahami
konsep-konsep penemuan
ilmiah

1. Mahasiswa memahami
konsep penemuan
ilmiah

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif. Metode ceramah,
diskusi, presentasi dan Tanya
jawab
(2 x 50 menit = 100 menit)

1. Kontak
perkuliahan

2. Penyampaian
RPS

3. Penyampaian
VMTS Prodi

4. Konsep
penemuan ilmiah

B1 dan B2

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
1,42%

2-3 Mahasiswa mengetahui
model-model penelitian

1. Mahasiswa
mengetahui model
penelitian kualitatif

2. Mahasiswa
mengetahui model
penelitian kuantitatif

3. Mahasiswa
mengetahui model
penelitian Penelitian
Tindakan Kelas (PTK)

4. Mahasiswa
mengetahui model
penelitian
Pengembangan (R&D)

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif. Metode ceramah,
diskusi, presentasi dan Tanya
jawab
(4 x 50 menit = 200 menit)

1. Penelitian
Kualitatif

2. Penelitian
Kuantitatif

3. Penelitian
Tindakan Kelas

4. Penelitian
Pengembangan

B1 dan B2

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,84%

4 Mahasiswa dapat
merumuskan masalah dan
variabel penelitian

1. Mahasiswa mampu
mencari sumber
masalah penelitian

2. Mahasiswa dapat
menerapkan teknik

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif. Metode ceramah,
diskusi, presentasi dan Tanya

1. Teknik
Perumusan
Masalah

2. Variabel
Penelitian

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
1,42%



perumusan maslah
3. Mahasiswa dapat

menjelaskan
Jenis-jenis variabel

4. Mahasiswa dapat
mendefinisikan
variabel penelitian

3. Psikomotor jawab
(2 x 50 menit = 100 menit)

B1, B2, B3

5 Mahasiswa dapat
merumuskan kajian teori,
kerangka berfikir dan
hipotesis penelitian

1. Mahasiswa mampu
merumuskan kajian
teori yang sesuai
dengan masalah
penelitian

2. Mahasiswa mampu
membuat kerangka
berfikir penelitian

3. Mahasiswa dapat
membuat hipotesis
sesuai dengan kajian
teori

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif. Metode ceramah,
diskusi, presentasi dan Tanya
jawab
(2 x 50 menit = 100 menit)

Kajian teori,
kerangka berfikir
dan hipotesis

B1 dan B2

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
1,42%

6 Mahasiswa dapat
menentukan populasi dan
sampel penelitian

1. Mahasiswa mengerti
berbagai macam teknik
penentuan populasi
dan sampel penelitian

2. Mahasiswa dapat
menentukan populasi
dan sampel sesuai
kebutuhan penelitian

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif. Metode ceramah,
diskusi, presentasi dan Tanya
jawab
(2 x 50 menit = 100 menit)

Teknik sampling

B1, B2 dan B3

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
1,42%

8 UJIAN TENGAH SEMESTER

Tagihan : Jawaban
UTS
(Bobot = 20%)

9-10 Mahasiswa memahami
jenis-jenis metode
penelitian

1. Mahasiswa memahami
metode penelitian
historis

2. Mahasiswa mampu

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Afektif

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif. Metode ceramah,

1. Metode
penelitian
Historis

2. Metode
penelitian

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
4,26%



memahami metode
penelitian deskriptif

3. Mahasiswa
maemahami metode
penelitian eksperimen

2. Psikomotor
3. Kognitif

diskusi, presentasi dan Tanya
jawab

4 x 50 = 200 menit

deskriptif
3. Metode

penelitian
eksperimen

[B1], [B2], [B3]

11 Mahasiswa memiliki
kemampuan
mengembangkan teknik
dan instrumen
pengumpulan data

1. Mahasiswa memahami
berbagai teknik
pengumpulan data
yang sesuai dengan
penelitian

2. Mahasiswa mampu
memahami berbagai
instrumen tes

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Afektif
2. Psikomotor

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif. Metode ceramah,
diskusi, presentasi dan Tanya
jawab

(2 x 50 menit = 100 menit)

Instrumen tes dan
teknik pengumpulan
data

[B1], [B2], [B3]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
1,42%

12 Mahasiswa mengetahui
cara mendeskripsikan
hasil penelitian dan
pengujian hipotesis serta
pembahasan

1. Mahasiswa mampu
menyajikan hasil
penelitian

2. Mahasiswa mampu
melakukan uji
hipotesis penelitian

3. Mahasiswa mampu
melakukan
pembehasan hasil
penelitian

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif. Metode ceramah,
diskusi, presentasi dan Tanya
jawab

(2 x 50 menit = 100 menit)

1. Hasil penelitian
2. Pengujian

hipotesis
3. Pembahasan hasil

penelitian

[B1], [B2], [B3]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
1,42%

13 Mahasiswa dapat
merumuskan kesimpulan,
implikasi dan saran/
rekomendasi

1. Mahasiswa mampu
merumuskan
kesimpulan hasil
penelitian

2. Mahasiswa mampu
merumuskan impikasi
hasil penelitian

3. Mahasiswa mampu
merumuskan saran dari
hasil penelitian

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif. Metode ceramah,
diskusi, presentasi dan Tanya
jawab

(2 x 50 menit = 100 menit)

1. Kesimpulan
Hasil Penelitian

2. Implikasi dan
saran

[B1], [B2], [B3]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
1,42%



14 Mahasiswa memahami
teknik penulisan laporan
hasil penelitian

1. Mahasiswa memahami
kerangka penulisan
laporan hasil penelitian

2. Mahasiswa memahami
tata tulis yang baik
dalam penulisan
laporan hasil penelitian

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif. Metode ceramah,
diskusi, presentasi dan Tanya
jawab

(2 x 50 menit = 100 menit)

1. Teknik penulisan
laporan

2. Tata tulis

[B1], [B2], [B3]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
1,42%

15 Mahasiswa memahami
cara-cara membuat
proposal/rancangan
penelitian

1. Mahasiswa memahami
struktur penulisan
proposal penelitian

2. Mahasiswa memahami
teknik penulisan
proposal penelitian

3. Mahasiswa dapat
menerapkan penulisan
berdasarkan EYD

4. Mahasiswa dapat
mengapliukasikan
teknik mengutip yang
baik

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Tugas terstruktur:
membuat proposal
Penelitian

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif. Metode ceramah,
diskusi, presentasi dan Tanya
jawab

(2 x 50 menit = 100 menit)

1. Teknik penulisan
Proposal

2. Tata tulis
3. Kutipan

[B1], [B2], [B3]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
1,42%

Tagihan Tugas: 25%

16 EVALUASI AKHIR SEMESTER

Tagihan : Jawaban
UAS
(Bobot = 35%)
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Pendidikan Jasmani Adaptif POR3112 2 6 November 2018
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Nanda Alfian Mahardhika) (Nanda Alfian Mahardhika) (Januar Abdilah Santoso)
Capaian
Pembelajaran
(CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1) [ST-8] Menginternalisasi nilai,norma,dan etika akademik
b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)

1) [KU-1] Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistimatis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan
dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.

2) [KU-5] Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis
informasi dan data;

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)

1) [KK-18] Terampil dalam mengajar pendidikan jasmani dan olahraga sesuai dasar keilmuan mendidik (scientific basis of the art of teaching) dan
etika profesi kependidikan dengan dilandasi ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan
dan rekreasi.



2) [KK-22] Terampil memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam Pendidikan Jasmani dan Olahraga
d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)

1) [KP-17] Menciptakan berbagai Pendekatan, strategi dan metode yang inovatif dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga
2) [KP-19] Mampu mengevaluasi dan menentukan status karakter peserta didik secara holistik dalam pendidikan jasmani dan olahraga
3) [KP-20] Menguasai struktur keilmuan dan filosofi teori dalam seperangkat disiplin ilmu pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga

CP-MK
a. Mahasiswa memiliki pengetahuan sejarah dan fungsi penjas adaptif
b. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dan pengertian penjas adaptif
c. Mahaswa mampu memahami fungsi penjas adaptif
d. Mahasiswa memahami ruang lingkup peserta penjas adaptif
e. Mahasiswa mampu melakukan strategi pengelolaan penjas adaptif
f. Mahasiswa mengetahui model pembelajaran penjas adaptif
g. Mahasiswa mampu memberikan metode pembelajaran aktifitas jasmani bagi siswa berkebutuhan khusus.

Diskripsi Singkat
MK

Dalam perkuliahan ini dibahas sikap masyarakat terhadap kecacatan, peningkatan perhatian masyarakat terhadap orang cacat, pengertian anak cacat, tujuan pendidikan

jasmani adaptif, peran dan fungsi penjas adaptif, jenis kecacatan, faktor penyebab kecacatan, materi dan program penjas adaptif, pembelajaran individu, metode

pembelajaran, pengembangan strategi pembelajaran, pembelajaran afektif, mengajar keterampilan kognitif, konsep-konsep pembelajaran, program pemecahan

masalah melalui penjas, aktivitas melatih memori, mendorong kreatifitas siswa, perkembangan bahasa, verbalisasi oleh para siswa, identifikasi dan pemberian

nama, penguatan konsep bahasa melalui gerakan, penggunaan saluran sensor, menggunakan permainan bahasa, sosialisasi dan pembelajaran afektif.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Sejarah dan fungsi penjas adaptif
b. Mahaswa mampu memahami fungsi penjas adaptif
c. Ruang lingkup peserta penjas adaptif
d. Strategi pengelolaan penjas adaptif
e. Model pembelajaran penjas adaptif
f. Metode pembelajaran aktifitas jasmani bagi siswa berkebutuhan khusus.

Pustaka Utama :



[W1] Winick., Joseph P.,(1990). Adapted Physical Education and Sport, Human Kinetics Books, Champaign, Illinoise.
[W2] David A., Jean P., (1985). Adapted Physical Education and Recreation, Times Mirror/ Mosby College Publishing, ST. Louis Toronto, St Clara.
[W3] Tarigan, Beltasar.(2002). Pendidikan Jasmani Adaptif, FPOK UPI Bandung,

Pendukung :
-

Media
Pembelajaran

Preangkat lunak : Perangkat keras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/Online Media

Teks
Handout
Soal-Tugas
Gambar dan Poster

Team Teaching (1) Nanda Alfian Mahardhika
Penilaian Skor Akhir = 20% Kehadiran + 25% Tugas + 20% UTS + 35% UAS
Mata kuliah
syarat

-

Mg Ke-
(1)

Sub-CP-MK
(2)

Indikator
(3)

Kriteria & Bentuk Penilaian
(4)

Metode Pembelajaran
[ Estimasi Waktu]

(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot
Penilaian (%)

(7)
1-2 Mahasiswa Mengetahui

sikap, tujuan, peran dan
fungsi penjas adaptif

Mahasiswa memahami sikap,
perhatian, tujuan, peran dan
fungsi penjas adaptof

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Tugas Mandiri:
Makalah penjas adaptif

Pembelajaran active learning.
Metode ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.

(2 x 50 = 100 menit)

1. Sikap dan perhatian

masyarakat terhadap

orang cacat

2. Tujuan, peran dan

fungsi penjas adaptif

[W1], [W2], [W3]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

3-4 Mahasiswa Mengetahui
jenis kecacatan

Mahasiswa memahami dan
mengetahui berbagai jenis
kecacatan

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung. Ranah
penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active learning.
Metode ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.

(2 x 50 = 100 menit)

1. Jenis-jenis kecacatan:
a. Gangugan
penglihatan
b. Gangguan
pendengaran
c. Tidak bisa bicara

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Tugas =



Tugas Mandiri:
Membuat makalah jenis
kecacatan orang

d. Cacat mental
e. Cacat fisik
f. Gangguan
emosional
g. Epilepsi

[W1], [W2], [W3]

1,2%

5 Mahasiswa Mengetahui
seluruh materi dan
program penjas adaptif.

Mahasiswa memaham materi
dan program penjas adaptif

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Tugas Mandiri:
Membuat makalah materi dan
program penjas adaptif

Pembelajaran active learning
Metode ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.

(2 x 50 = 100 menit)

Materi dan program
penjas adaptif:
a. Pemilihan materi dan

faktor pertimbangan
b. Program penjas untuk

orang cacat
c. Pembelajaran individu

[W1], [W2], [W3]

1. Partisipasi
dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%

2. Tugas =
1,2%

6 Mahasiswa Memahami
metode pembelajaran

Mahasiswa mampu menguasai
metode pembelajaran untuk
penjas adaptif

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Tugas Mandiri:
Membuat makalah metode
pembelajaran penjas adaptif

Pembelajaran active learning
Metode ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.

(2 x 50 = 100 menit)

Metode Pembelajaran:
a. Metode bagian dan

keseluruhan
b. Kombinasi bagian dan

keseluruhan
c. Penyampaian

penjelasan dan
peragaan

[W1], [W2], [W3]

3.

7 Mahasiswa Mengetahui
pengembangan strategi
pembelajaran

Mahasiswa mampu
mengimplementasikan strategi
pembelajaran

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:

Pembelajaran active learning
Metode ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.

Pengembangan strategi
pembelajaran:
a. Teknik modifikasi

4.



1. Kognitif
2. Afektif

Tugas Mandiri:
Membuat makalah
pengembangan strategi
pembelajaran

(2 x 50 = 100 menit)
pembelajaran

b. Teknik modifikasi
lingkungan belajar

[W1], [W2], [W3]

8 EVALUASI TENGAH SEMESTER

Tagihan :
Jawaban UTS
Bobot = 20%

9 Mengetahui strategi
pembelajaran yang
efektif, keterampilan
kognitif dan konsep
pembelajaran

Mahasiswa mampu
mengimplementasikan strategi
pembelajaran yang efektif,
keterampilan kognitif dan
konsep pembelajaran.

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active learning
Metode ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.

(2 x 50 = 100 menit)

Pengembangan strategi
pembelajaran:
a. Pembelajaran efektif
b. Mengajar

keterampilan kognitif
c. Konsep pembelajaran

[W1], [W2], [W3]

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%
Tugas = 1,2%

10 Mengetahui latihan dan
pertandingan olahraga

Mahasiswa memahami hal-hal
yang berhubungan dengan
latihan dan pertandingan.

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active learning
Metode ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.

(2 x 50 = 100 menit)

Pengembangan strategi
pembelajaran:
a. Program pemecahan

masalah melalui
penjas.

b. Aktivitas melatih
memori

c. Mendorong kreatifitas

[W1], [W2], [W3]

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%
Tugas = 1,2%

11 Memahami strategi Mahasiswa mampu Partisipasi dan aktivitas selama Pembelajaran active learning Pengembangan strategi Partisipasi dan



pembelajaran tantang
perkembangan bahasa
dan verbalisasi

mengembangan strategi
pembelajaran perkembangan
bahasa dan verbalisasi

kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Metode ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.

(2 x 50 = 100 menit)

pembelajaran:
a. Perkembangan bahasa
b. Verbalisasi oleh para
siswa

[W1], [W2], [W3]

Kehadiran
Kuliah =
2,86%
Tugas = 1,2%

12 Memahami
pengembangan strategi
pembelajaran melalui
identifikasi, penanaman
dan konsep bahasa.

Mahasiswa mampu
mengidentifikasi penanaman
dan konsep bahasa gerakan.

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active learning
Metode ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.

(2 x 50 = 100 menit)

Pengembangan strategi
pembelajaran:
a. Identifikasi dan
penanaman
b. Konsep bahasa
gerakan

[W1], [W2], [W3]

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%
Tugas = 1,2%

13 Mengetahui strategi
pembelajaran
penggunaan saluran
sensor dan permainan
bahasa.

Mahasiswa mengetahui
saluran sensor dan permainan
bahasa

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active learning
Metode ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.

(2 x 50 = 100 menit)

Pengembangan strategi
pembelajaran:
a. Penggunaan saluran
sensor
b. Menggunakan

permainan bahasa

[W1], [W2], [W3]

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%
Tugas = 1,2%

14 Mengetahui strategi
pembelajaran tentang
persiapan sosialisasi dan
pembelajaran yang
efektif

Mahasiswa mampu
mengimplementasikan melalui
sosialisasi dan pembelajaran
penjas adaptif yang efektif

Partisipasi dan aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active learning
Metode ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.

(2 x 50 = 100 menit)

Pengembangan strategi
pembelajaran:
a. Sosialisasi
b. Pembelajaran afektif

[W1], [W2], [W3]

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%
Tugas = 1,2%



15 Mampu bermasyarakat Mahasiswa mampu turun ke
SLB dalam program observasi

Observasi Demonstrasi Kunjungan ke
SLB/Observasi

Partisipasi dan
Kehadiran
Kuliah =
2,86%
Tugas = 1,2%

16 EVALUASI AKHIR SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UAS
Bobot = 35%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN / PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMES

TER
Tgl Penyusunan

SPORT EVENT ORGANIZER POR3120 2 6
OTORISASI Pengembang RPS Koordinator MK Ka PRODI

(Jeane Betty Kurnina Jusuf) (Jeane Betty Kurnina Jusuf) (Januar Abdilah Santoso)
Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1) [ST-9] Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
2) [ST-10] Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1) [KU-2] Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur ;

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1) [KK-17] Terampil dalam berbagai cabang olahraga yang terdapat pada kurikulum tiap satuan pendidikan dan olahraga pilihan.
2) [KK-21] Memiliki kemampuan manajerial dan integritas dalam komunitas kerja Pendidikan Jasmani dan Olahraga



d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1) [KP-15] Mampu menganalisis kurikulum, konsep, teori dan filosofi dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan dan

rekreasi serta memiliki kemampuan manajerial dalam bidang olahraga
CP-MK
Mahasiswa mampu merencanakan, melaksanakan dan melaporkan hasil kegiatan kreatif dan pengabdian kepada masyarakat pada suatu
media.

SUB CP-MK
a. Mahasiswa mampu membuat proposal PKM
b. Mahasiswa mampu membuat proposal pengabdian kepada masyarakat
c. Mahasiswa mampu melaksanakan kegiatan program kreatifitas mahasiswa
d. Mahasiswa mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
e. Mahasiswa mampu membuat dan melaporkan kegiatan pada berbagai media

Diskripsi Singkat
MK

Mata Kuliah Pogram Kreatifitas dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan mata kuliah yang berorientasi kepada penyiapan
mahasiswa agar dapat membuat sebuah kegiatan penelitian dan pengabdian. Pada prosesnya mahasiswa akan dibimbing untuk
merencanakan, melaksanakan dan membuat laporan dari kegiatanya. Laporan kegiatan akan di bagikan pada sosial media maupun jurnal.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Proposal PKM
b. Proposal Pengabmas
c. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian
d. Penulisan laporan
e. Penulisan jurnal/artikel ilmiah

Pustaka Utama :
[B1] Pedoman Program Kreatifitas Mahasiswa tahun 2018
[B2] Panduan Penelitain dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UMKT



Pendukung :
1.

Media
Pembelajaran

Preangkat lunak : Perangkat keras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/Online Media
Peraga

LCD
Modul
Papan tulis,

Team Teaching (1) Jeane Betty Kurnia Jusuf
(2) Januar Abdilah Santoso

Penilaian Skor Akhir = 20% Kehadiran + 25% Tugas + 20% UTS + 35% UAS
Mata kuliah syarat -
Mg
Ke-

(1)

Sub-CP-MK

(2)

Indikator

(3)

Kriteria & Bentuk
Penilaian

(4)

Metode Pembelajaran
[ Estimasi Waktu]

(5)

Materi
Pembelajar

an
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian (%)
(7)

Skema 1 SKS Teori

1-4 Mahasiswa mampu
membuat proposal
PKM

1. Mampu memahami
permasalahan yang akan
dijadikan penelitian

2. Mampu menulis latar belakang
3. Mampu merumuskan
permasalahan

4. Mampu membuat dasar

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Diskusi dan Praktik

(4 x 50 = 100 menit)

1. Sosialisas
i VMTS
2. Kontrak
perkuliahan:
3. Menjelask
an RPS.
4. Proposal

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
3%



pemikiran dari penelitian yang
relevan

5. Mampu membuat kajian teori
yang baik berdasarkan
sumber-sumber yang aktual

6. Mampu merumuskan metode
penelitian

7. Mampu mebuat timeline
kegiatan

8. Mampu membuat rincian
anggaran kegiatan

Penelitian
(PKM)

Buku: [B1]

5,6,7,9 Mahasiswa mampu
membuat proposal
Pengabdian

1. Mampu memahami
permasalahan yang ada di
lingkungan masyarakat

2. Mampu menulis latar belakang
kegiatan pengabmas

3. Mampu merumuskan
permasalahan dan tujuan yang
akan dicapai

4. Mampu menjelaskan
kebermanfaatan kegiatan
pengabmas

5. Mampu mencari sumber-sumber

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomor

Ceramah, tanya jawab,
diskusi, dan Praktik

(4 x 50 = 100 menit)

Proposal
Pengabmas

Buku: [B1],
[W1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
3%



IPTEKS untuk diterapkan pada
pengabmas

6. Mampu merumuskan metode
pengabmas

7. Mampu mebuat timeline
kegiatan

8. Mampu membuat rincian
anggaran kegiatan

9. Mampu menyusun proposal
kegiatan pengabmas secara utuh

8 EVALUASI TENGAH SEMESTER Tagihan:
Jawaban UTS
Bobot = 20%

10 -15 Mahasiswa mampu
membuat dan
melaporkan kegiatan
pada berbagai media

1. Membuat laporan kegiatan pada
sosial media

2. Membuat laopran kegiatan
dalam bentuk vidio

3. Membuat laporan kegiatan
dalam bentuk artikel di koran

4. Membuat laporan kegiatan
dalam bentuk artikel ilmiah

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Ceramah, tanya jawab,
diskusi, dan
demonstrasi.

(6 x 50 menit)

Dokumentas
i kegiatan
Laporan
kegiatan

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah = 6%

Skema 1 SKS Praktik
1-7 Mahasiswa mampu 1. Mampu mendapatkan data Partisipasi dan Praktik Kegiatan Partisipasi dan



melaksanakan
kegiatan program
kreatifitas mahasiswa

lapangan yang diperluka
2. Mampu melaksanakan kegiatan

sesuai dengan timeline kegiatan
3. Mampu menganalisis data
4. Mampu merumuskan hasil

penelitian
5. Mampu menulis pembahasan

dari hasil penelitian
6. Mampu membuat kesimpulan

penelitian

aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

(3 x 100 = 300 menit) penelitian

Buku: [B1]

Kehadiran Kuliah =
6%

8-14 Mahasiswa mampu
melaksanakan
kegiatan pengabdian

1. Mampu menyelesaikan perijinan
dengan mitra binaan

2. Mampu memberikan
pengarahan dan apersepsi
mengenai IPTEKS yang
diterapkan

3. Mampu melaksanakan kegiatan
pengabdian sesuai dengan
timeline yang sudah dibuat

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Praktik
(2 x 100 = 200 menit)

Kegiatan
pengabdian
Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
8%

16 EVALUASI AKHIR SEMESTER Tagihan:
Jawaban UAS
Bobot = 35%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN / PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMEST

ER
Tgl Penyusunan

SPORT EVENT ORGANIZER POR3119 2 6
OTORISASI Pengembang RPS Koordinator MK Ka PRODI

(Nanda Alfin Mahardhika) (Nanda Alfin Mahardhika) (Januar Abdilah Santoso)
Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1) [ST-9] Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
2) [ST-10] Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1) [KU-2] Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur ;

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1) [KK-17] Terampil dalam berbagai cabang olahraga yang terdapat pada kurikulum tiap satuan pendidikan dan olahraga pilihan.
2) [KK-21] Memiliki kemampuan manajerial dan integritas dalam komunitas kerja Pendidikan Jasmani dan Olahraga

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)



1) [KP-15] Mampu menganalisis kurikulum, konsep, teori dan filosofi dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan dan
rekreasi serta memiliki kemampuan manajerial dalam bidang olahraga

CP-MK
Mahasiswa memahami teori penyelenggaraan kegiatan dan mampu menyelenggarakan kegiatan keolahragaan.

SUB CP-MK
a. Mahasiswa mampu menjelaskan hakikat Event organizer
b. Mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam EO
c. Mahasiswa mampu menjelaskan Tugas EO
d. Mahasiswa mampu menjelaskan struktural EO dan tupoksinya
e. Mahasiswa mampu menyelenggarakan event

Diskripsi Singkat
MK

Mata Kuliah Sport Event Organizer merupakan mata kuliah yang berorientasi kepada out put yang dituntut untuk dapat
menyelenggarakan sebuah event olahraga. Dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga tersebut mahasiswa harus dapat mengorganisasi
kelompoknya dari mulai persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil kegiatan.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Hakikat Event Organizer
b. Macam-macam EO
c. Tugas EO
d. Struktural EO dan Tupoksinya
e. Manajemen Kegiatan

Pustaka Utama :
[B1] Henning Schick. 2011. YDF Manual for Sports Event Management. GIZ : South Africa
Pendukung :
1. https://jojonomic.com/blog/event-organizer-tugas-pokok-dan-tips-untuk-memulai/

Media
Pembelajaran

Preangkat lunak : Perangkat keras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video

LCD
Modul



Web/Online Media
Peraga

Papan tulis,

Team Teaching (1)Nanda Alfian Mahardhika
(2) Januar Abdilah Santoso

Penilaian Skor Akhir = 20% Kehadiran + 25% Tugas + 20% UTS + 35% UAS
Mata kuliah syarat -
Mg
Ke-

(1)

Sub-CP-MK

(2)

Indikator

(3)

Kriteria & Bentuk
Penilaian

(4)

Metode
Pembelajaran

[ Estimasi Waktu]
(5)

Materi
Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian (%)
(7)

1-2 Mahasiswa mampu
menjelaskan hakikat
Event organizer

1. Memaparkan VMTS Prodi
2. Menjelaskan aturan dan sistem
pembelajaran.

3. Menjelaskan isi RPS
4. Mampu menjelaskan Event
Organizer

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Ceramah, tanya
jawab dan diskusi.

(2 x 50 = 100 menit)

1. Sosialisasi
VMTS
2. Kontrak
perkuliahan:
3. Menjelaskan
RPS.
4. Hakikat EO

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
3%

3 Mahasiswa mampu
menjelaskan
macam-macam EO

1. Mampu menyebutkan
macam-macam EO

2. Mampu menjelaskan Sport
Event Organizer

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomor

Ceramah, tanya
jawab, diskusi, dan
demonstrasi.

(2 x 50 = 100 menit)

Macam-maca
m EO

Buku: [B1],
[W1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
3%

4-6 Mahasiswa mampu
menjelaskan Tugas

1. Mampu memahami tugas-tugas
EO

Partisipasi dan
aktivitas selama

Ceramah, tanya
jawab dan diskusi.

Tugas EO
secara umum

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =



EO 2. Mampu mempertimbangkan
hal-hal yang berkaitan dengan
persiapan pelaksanaan kegiatan
(biaya, tempat, sasaran, sponsor)

3. Mampu menjelaskan tugas kerja
tiap-tiap bagian dalam kegiatan
persiapan

4. Mampu menjelaskan tugas
tiap-tiap bagian dan langkah
kerja saat pelaksanaan kegiatan

5. Memahami kerangka pembuatan
laporan kegiatan

kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

(3 x 100 = 300
menit)

Buku: [B1]
6%

7,9 Mahasiswa mampu
menjelaskan
struktural EO dan
tupoksinya

1. Mampu menyebutkan struktural
SEO

2. Mampu memahami tugas-tugas
setiap bagian pada SEO

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Ceramah, tanya
jawab, diskusi, dan
demonstrasi

(2 x 100 = 200
menit)

Tupoksi
anggota EO

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
8%

8 EVALUASI TENGAH SEMESTER Tagihan:
Jawaban UTS
Bobot = 20%

10 -15 Mahasiswa mampu
menyelenggarakan
event

1. Membuat perencanaan kegiatan
(proposal Kegiatan)

2. Mampu melaksanakan surat
menyurat kepada pihak-piak
terkait

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif

Ceramah, tanya
jawab, diskusi, dan
demonstrasi.

(6 x 100 menit)

Proposal
kegiatan
Surat menyurat
Sponsorship
Manajemen

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah = 6%



3. Mampu melakukan Lobying
sponsorship

4. Mampu menyelenggarakan
kegiatatan berupa
Workshop/seminar/pelatihan/
kejuaraan mandiri atau
kolaborasi

5. Memahami komponen laporan
kegiatan

6. Mampu membuat laporan
pertanggung jawaban kegiatan

2. Afektif
3. Psikomotor

kegiatan
Laporan
kegiatan

Buku: [B1]

16 EVALUASI AKHIR SEMESTER Tagihan:
Jawaban UAS
Bobot = 35%



KETENTUAN TENTANG

IMPLEMENTASI MATA KULIAH KETERAMPILAN
BERKEHIDUPANI LIFE SKILL

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Mata Kuliah Keterampilan Berkehidupan sebagaimana dimaksud adalah akomodasi
akivitas pengembangan diri mahasiswa UMKT dalam kerangka kurikulum sarjana di
UMKT yang merupakan akumulasi penilaian berupa pemberian kredit poin untuk
setiap aktivitas yang diikuti.

2. Aktivitas yang diakomodasi dalam Keterampilan Berkehidupan meliputi kegiatan
yang bersifat wajib dan kegiatan Mata Kuliah tambahan.

3. Dosen pembimbing adalah dosen Pembimbing Akademik, dosen di lingkungan
UMKT yang ditunjuk oleh program Studi dan ditetapkan oleh SK Rektor untuk
memantau, memverifikasi laporan pencapaian kredit poin aktivitas Mahasiswa dan
memberikan nilai akhir sesuai dengan capaian kredit poin yang diperoleh'

4. Prodi, Fakultas, adalah Program Studi dan Fakultas di lingkungan UMKT

Pasal 2

Bimbingan

1. Setiap mahasiswa dibimbing oleh satu dosen pembimbing.

2. Selama proses perkuliahan, mahasiswa berkonsultasi secara aktif dengan melaporkan
aktivitas-aktivitas yang diikuti.

3. Dosen pembimbing melakukan verifikasi capaian kredit poin terkait aktivitas yang
dilakukan setiap semester, sampai terpenuhinya kredit poin untuk penilaian Mata
Kuliah Keterampilan Berkehidupan.



4. Pembimbingan berlangsung sampai maksimal semester kedelapan/menjelang
kelulusan mahasiswa.

5. Dalam hal mahasiswa tidak dapat memenuhi kredit poin yang ditentukan karena
melanggar prinsip-prinsip akademik (fabrikasi/curian/manipulasi atau sejenisnya)
Maka kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk menggantikan kredit poin
tersebut, kasus pelanggaran tetap ditindaklanjuti dalam sidang komisi disiplin
mahasiswa

6. Penggantian pembimbing dapat dilakukan oleh dan atas persetujuan Prodi/ Fakultas
apabila mahasiswa mengalami hambatan teknis pembimbingan.

7. Sekretaris Dekan dan Sekretaris Prodi bertugas untuk pengelolaan pelaksanaan
pembimbingan mata kuliah Keterampilan Berkehidupan.

Pasal 3

Pedoman sistem Informasi Mata Kuliah Keterampilan Berkehidupan

1. Setiap mahasiswa harus masuk ke sistem informasi penilaian mata kuliah keterampilan
berkehidupan yang di sediakan Oleh Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

2. Setiap Mahasiswa di haruskan melakukan input kegiatan pada sistem informasi penilaian
mata kuliah keterampilan berkehidupan sesuai dengan kredit poin kegiatan yang ada

3. Mahasiswa menghadap ke pembimbing dengan membawa bukti asli untuk dilakukan
verifikasi

4. Dosen pembimbing melakukan verifikasi secara online berdasarkan bukti fisik yang asli
yang di tunjukkan oleh mahasiswa

5. Hasil verifikasi dari pembimbing bisa di cetak secara mandiri oleh mahasiswa untuk
selanjutnya di tanda tangani oleh pembimbing dan program studi

Pasal 4

Penilaian Mata Kuliah Keterampilan Berkehidupan (life skill)

Setelah mahasiswamengumpulkan akumulasi kredit poin dari aktivitas yang dilakukan, maka
diberikan penilaian dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang jenis kegiatan dan capaian/prestasi beserta kredit poinnya
disajikan dalam lembar terpisah terpisah yang merupakan lampiran ketentuan ini



2. Masing-masing Program Studi maupun Fakultas diberi otoritas untuk menambahkan
muatan lokal Program Studi/Fakultas dengan memasukkan jenis kegiatan maupun
capaian/prestasi beserta kredit poinnya mata kuliah Keterampilan Berkehidupan.

3. Penilaian pada Mata Kuliah Keterampilan Berkehidupan diatur sebagai berikut:

Nilai A = Kredit poin ≥ 350

Nilai AB = Kredit Poin ≥ 300 ≤ 350

Nilai B = Kredit Poin ≥ 250 ≤ 299

Nilai BC = Kredit poin ≥ 200 ≤ 249

Nilai C = Kredit poin ≥ 150 ≤ 199

Nilai D = Kredit poin ≥ 100 ≤149

Nilai E = Kredit poin <100

4. Syarat keluarnya nilai Mata Kuliah Keterampilan Berkehidupan adalah:

a) Sertifikat penilaian saat Kuliah Keterampilan Berkehidupan.

b) Curiculum Vitae/Daftar Riwayat Hidup yang dibuat berdasarkan aktivitas yang
ada di Mata Kuliah Keterampilan Berkehidupan.

Pasal 5

Pembiayaan

Pembiayaan untuk pelaksanaan proses pembimbingan Mata Kuliah Keterampilan
Berkehidupan maka dosen pembimbing akademik mendapatkan biaya pembimbingan
akademiksebesar Rp 5000 permahasiswa, dan pembimbingan mata kuliah keterampilan
berkehidupan diberikan ketika memberikan nilai akhir sebesar Rp. 50.000 per
mahasiswa.



Lampiran

KREDIT POIN KEGIATAN DAN CAPAIAN MATA KULIAH

KETERAM PILAN BERKEHIDUPAN

No Kegiatan/ Capaian Poin Bukti

Wajib

1 Peserta Mentoring Al Islam 40 Sertifikat

2 Kemampuan Mengaji
(Bagi Non Muslim Di sesuaikan dengan entitas keagamaan
masing2)
Klasifikasi A 50 Serftifikat

Klasifikasi B 40 Serftifikat

3 Hapalan Juz 30
(Bagi Non Muslim Di sesuaikan dengan entitas keagamaan
masing2)
Klasifikasi A 50 Serftifikat

Klasifikasi B 40 Serftifikat

4 Penyambutan Mahasiswa Baru (MASTA PMB) 25 Serftifikat

Pilihan Wajib

A. Keilmuan Harus ada Minimal 1

1 Peserta kursus/pelatihan kurang dari 10 Jam 10 Sertifikat

2 Peserta kursus/pelatihan 11 - 30 jam 20 Sertifikat

3 Peserta kursus/pelatihan 31-50 Jam 30 Sertifikat

4 Peserta kursus/pelatihan lebih dari 50 Jam 40 Sertifikat

5 Peserta seminar internal kampus/ tingkat lokal 5 Sertifikat

6 Peserta seminar tingkat Daerah (Kabupaten/ Provinsi) 10 Sertifikat



7 Peserta seminar tingkat Nasional 20 Sertifikat

8 Peserta seminar tingkat Internasional 40 Sertifikat

9 Asisten praktikum di Prodi 40 Sertifikat

10 Asisten Mentoring Al-islam 40 Sertifikat

11 Menjadi anggota penelitian kolaboratif Dosen 40 Surat Keterangan

12 Menjadi anggota pengabdian kolaboratif Dosen 25 Surat Keterangan

B. Harsil Karva/Pencapaian (harus ada minimal 1)

1 Juara lomba (olahraga, seni, dsb) tingkat lokal 20 Sertifikat

2 Juara lomba (olahraga, seni, dsb) tingkat Daerah 40 Sertifikat

3 Juara lomba (olahraga, seni, dsb) tingkat Provinsi 60 Sertifikat

4 Juara lomba (olahraga, seni, dsb) tingkat Nasional 80 Sertifikat

5 Juara lomba (olahraga, seni, dsb) tingkat Internasional 100 Sertifikat

6 Peserta lomba (olahraga, seni, dsb) tingkat lokal 10 Surat Keterangan

7 Peserta lomba (olahraga, seni, dsb) tingkat Daerah 20 Surat Keterangan

8 Peserta lomba (olahraga, seni, dsb) tingkat Provinsi 40 Surat Keterangan

9 Peserta lomba (olahraga, seni, dsb) tingkat Nasional 60 Surat Keterangan

10 Peserta lomba (olahraga, seni, dsb) tingkat Internasional 80 Surat Keterangan

11 Mendirikan Usaha Mikro 25 Porto folio usaha

12 Mendirikan Usaha Kecil 50 Porto folio usaha

13 Mendirikan Usaha Menengah 100 Porto folio usaha

14 Pengalaman kerja/ Magang/ Praktik Keprofesian 25 Surat Keterangan

15 Lomba penulisan Proposal internal 15 Proposal yang

Diajukan

16 Lomba penulisan Proposal eksternal 25 Proposal yang



Diajukan

17 Program kreativitas mahasiswa Lolos dan mendapatkan
dana

50 Surat Keterangan

18 Lolos PIMNAS 100 Surat Keterangan

19 Menulis artikel pada koran/majalah Tingkat lokal /
internal kampus

20 Copy artikel

20 Menulis artikel pada koran/majalah Tingkat Daerah
(kabupaten - Provinsi)

30 Copy artikel

21 Menulis artikel pada koran/ majalah tingkat Nasional 40 Copy artikel

22 Menulis artikel pada koran/ majalah tingkat Internasional 10 Copy artikel

23 Menjadi pembicara/ Mengisi acara Tingkat Daerah
(kabupaten - porovinsi)

20 Surat Keterangan

24 Menjadi pembicara/ Mengisi acara Tingkat Nasional 30 Surat Keterangan

25 Menjadi pembicara/ Mengisi acara Tingkat Internasional 40 Surat Keterangan

26 Menulis artikel Publikasi 10 Naskah Publikasi

27 Program Kreativitas Mahasiswa (PKM dalam bentuk
proposal)

3.1. Sebagai Ketua 30 Bukti Proposal

3.2 Sebagai Anggota 20 Bukti Proposal

C. Organisasi/ Kepemimpinan (Harus ada Minimal 1)

1 Anggota organisasi tingkat lokal / internal kampus 5 Surat Keterangan

2 Anggota organisasi tingkat Daerah (kab - Provinsi) 10 Surat Keterangan

3 Anggota organisasi tingkat Nasional 15 Surat Keterangan

4 Anggota organisasi tingkat Internasioanl 25 Surat Keterangan

5 Pengurus organisasi tingkat lokal/ internal kampus 20 Surat Keputusan

6 Pengurus organisasi tingkat (kab - provinsi) 40 Surat Keputusan

7 Pengurus organisasi tingkat Nasional 60 Surat Keputusan



8 Pengurus organisasi tingkat Internasional 80 Surat Keputusan

9 Pengurus harian organisasi tingkat lokal/ internal kampus 30 Surat Keputusan

10 Pengurus harian organisasi tingkat (kab - provinsi) 60 Surat Keputusan

11 Pengurus harian organisasi tingkat Nasional 90 Surat Keputusan

12 Pengurus harian organisasi tingkat Internasional 120 Surat Keputusan

13 Ketua organisasi tingkat lokal / internal kampus 40 Surat Keputusan

14 Ketua organisasi tingkat Daerah (kab- Provinsi) 80 Surat Keputusan

15 Ketua organisasi tingkat Nasional 120 Surat Keputusan

16 Ketua organisasi tingkat Internasional 160 Surat Keputusan

17 Pengurus organisasi Muhammadiyah (ORTOM) Ranting 30 Surat Keputusan

18 Pengurus organisasi Muhammadiyah (ORTOM) Cabang 40 Surat Keputusan

19 Pengurus organisasi Muhammadiyah (ORTOM) Daerah 50 Surat Keputusan

20 Pengurus organisasi Muhammadiyah (ORTOM) Wilayah 60 Surat Keputusan

21 Pengurus organisasi Muhammadiyah (ORTOM) Pusat 70 Surat Keputusan

22 Pengurus Harian ORTOMMuhammadiyah Ranting 40 Surat Keputusan

23 Pengurus Harian ORTOMMuhammadiyah Cabang 60 Surat Keputusan

24 Pengurus Harian ORTOMMuhammadiyah Daerah 80 Surat Keputusan

25 Pengurus Harian ORTOMMuhammadiyah Wilayah 100 Surat Keputusan

26 Pengurus Harian ORTOMMuhammadiyah Tingkat Pusat 130 Surat Keputusan

27 Panitia kegiatan tingkat lokal / internal kampus 10 Surat Keterangan

28 Panitia kegiatan tingkat Daerah 20 Surat Keterangan

29 Panitia kegiatan tingkat Nasional 30 Surat Keterangan

30 Panitia kegiatan tingkat Internasional 40 Surat Keterangan

31 Ketua Panitia kegiatan tingkat lokal 15 Surat Keterangan

32 Ketua Panitia kegiatan tingkat lokal / internal kampus 30 Surat Keterangan



33 Ketua Panitia kegiatan tingkat Daerah (kab - provinsi) 45 Surat Keterangan

34 Ketua Panitia kegiatan tingkat Nasional 60 Surat Keterangan

35 Ketua Panitia kegiatan tingkat Internasional 80 Surat Keterangan

36 Pelatihan keorganisasian/ kepemimpinan 1 Hari 10 Serftifikat

37 Pelatihan keorganisasian/ kepemimpinan 2-3 Hari 20 Serftifikat

38 Pelatihan keorganisasian/ kepemimpinan 4-7 Hari 30 Serftifikat

39 Pelatihan keorganisasian/ kepemimpinan lebih dari 7
Hari

40 Serftifikat

III. Pilihan

1 Kuliah Kerja Nyata 250 Serftifikat



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN / PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
DIDAKTIK METODIK BELADIRI POR3114 2 6 Juli 2019
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Andri Tria Raharja) (Andri Tria Raharja) (Januar Abdilah Santoso)
Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1)[ST-8]Menginternalisasi nilai,norma,dan etika akademik
b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)

1) [KU-1] Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangaan atau implementasi
ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang
keahliannya

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1) [KK-18] Terampil dalam mengajar pendidikan jasmani dan olahraga sesuai dasar keilmuan mendidik (scientific basis of the art of

teaching) dan etika profesi kependidikan dengan dilandasi ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bidang pendidikan
jasmani, olahraga, kesehatan dan rekreasi.

2) [KK-23] Terampil dalam membuat desain dan mengaplikasikan media pembelajaran yang inovatif, adaptif sesuai situasi dan kondisi
lingkungan.



d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1) [KP-17] Menciptakan berbagai Pendekatan, strategi dan metode yang inovatif dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga
2) [KP-18] Mampu menganalisis konsep dan etika profesi pendidikan jasmani dan keolahragaan sesuai dengan perkembangan zaman
3) [KP-19] Mampu mengevaluasi dan menentukan status karakter peserta didik secara holistik dalam pendidikan jasmani dan olahraga
4) [KP-20] Menguasai struktur keilmuan dan filosofi teori dalam seperangkat disiplin ilmu pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga

CP-MK
a. Menjelaskan konsep dasar didaktik metodik beladiri
b. Menjelaskan bentuk-bentuk pemanasan (warming up) dalam pembelajaran beladiri
c. Pengenalan dan penerapan macam-macam pola gerak beladiri
d. Mempratekkan cara mengajar beladiri pada gerakan kuda-kuda
e. Mempratekkan gerakan kuda-kuda dengan permainan kucing dan tikus
f. Mempratekkan gerakan kuda-kuda dengan tarik tambang
g. Mempratekkan gerakan pola langkah lurus dan zig zag dengan balok
h. Mempratekkan cara mengajar beladiri pada gerakan pukulan
i. Mempratekkan cara mengajar beladiri pada gerakan tendangan
j. Mempratekkan cara mengajar beladiri pada gerakan tangkisan
k. Mempratekkan cara mengajar beladiri pada gerakan seni atau kombinasi

Diskripsi Singkat
MK

Mata kuliah ini membahas tentang teori dan praktek pembelajaran beladiri baik gerakan kuda-kuda, pukulan, tendangan,
tangkisan, dan seni pada beladiri. Tujuan mata kuliah ini adalah mengajarkan mahasiswa untuk mempraktekan cara mengajar
dalam beladiri khususnya pembelajaran penjaskes. Penilaian akhir keberhasilan belajar mahasiswa pada matakuliah ini
menggunakan pendekatan acuan patokan (PAP) dengan unsur penilaian meliputi unsur-unsur kehadiran, tugas-tugas, ujian tengah
semester, dan ujian akhir semester.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Konsep dasar didaktik metodik beladiri
b. Bentuk-bentuk pemanasan (warming up) dalam pembelajaran beladiri
c. Macam-macam pola gerak beladiri
d. Gerakan kuda-kuda
e. Gerakan kuda-kuda dengan permainan kucing dan tikus



f. Gerakan kuda-kuda dengan tarik tambang
g. Gerakan pola langkah lurus dan zig zag dengan balok
h. Gerakan pukulan
i. Gerakan tendangan
j. Gerakan tangkisan
k. Gerakan seni atau kombinasi

Pustaka Utama :
[B1] Raharja, A.T. 2019. Modul pembelajaran didaktik metodik beladiri. UMKT: Samarinda.
Pendukung :
-

Media
Pembelajaran

Preangkat lunak : Perangkat keras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/Online Media

Modul
Handout

Team Teaching (1)Andri Tria Raharja
Penilaian Skor Akhir = 20% Kehadiran + 25% Tugas + 20% UTS + 35% UAS
Mata kuliah syarat -
Mg
Ke-

(1)

Sub-CP-MK

(2)

Indikator

(3)

Kriteria & Bentuk
Penilaian

(4)

Metode
Pembelajaran
[ Estimasi
Waktu]
(5)

Materi
Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian
(%)
(7)

1 Menjelaskan konsep
dasar didaktik
metodik beladiri

Mampu menjelaskan konsep dasar
didaktik metodik beladiri

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Ceramah, tanya
jawab dan
diskusi.

(2 x 50 = 100
menit)

Konsep dasar
didaktik
metodik beladiri

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 2,86%



2 Menjelaskan bentuk-
bentuk pemanasan
(warming up) dalam
pembelajaran beladiri

Mampu menjelaskan bentuk-bentuk
pemanasan (warming up) dalam
pembelajaran beladiri

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomor

Ceramah, tanya
jawab, diskusi,
dan demonstrasi.

(2 x 50 = 100
menit)

Bentuk-bentuk
pemanasan
(warming up)
dalam
pembelajaran
beladiri

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 2,86%

3 Pengenalan dan
penerapan macam-
macam pola gerak
beladiri

Mampu menerapan macam-macam
pola gerak beladiri

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Ceramah, tanya
jawab dan
diskusi.

(2 x 50 = 100
menit)

Macam-macam
pola gerak
beladiri

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 2,86%

4 Mempratekkan cara
mengajar beladiri
pada gerakan kuda-
kuda

Mampu mempratekkan cara
mengajar beladiri pada gerakan
kuda-kuda

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Ceramah, tanya
jawab, diskusi,
dan demonstrasi

(2 x 50 = 100
menit)

Gerakan kuda-
kuda

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 1,43%

5 Mempratekkan
gerakan kuda-kuda
dengan permainan
kucing dan tikus

Mampu mempratekkan gerakan
kuda-kuda dengan permainan
kucing dan tikus

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Ceramah, tanya
jawab, diskusi,
dan demonstrasi.

(2 x 50 = 100
menit)

Gerakan kuda-
kuda dengan
permainan
kucing dan tikus

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 1,43%



3. Psikomotor
6 Mempratekkan

gerakan kuda-kuda
dengan tarik tambang

Mampu mempratekkan gerakan
kuda-kuda dengan tarik tambang

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Ceramah, tanya
jawab, diskusi,
dan demonstrasi.

(2 x 50 = 100
menit)

Gerakan kuda-
kuda dengan
tarik tambang

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 1,43%

7 EVALUASI TENGAH SEMESTER Tagihan:
Jawaban UTS
Bobot = 20%

8 Mempratekkan
gerakan pola langkah
lurus dan zig zag
dengan balok

Mampu mempratekkan gerakan
pola langkah lurus dan zig zag
dengan balok

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Ceramah, tanya
jawab, diskusi,
dan demonstrasi.

(2 x 50 = 100
menit)

Gerakan pola
langkah lurus
dan zig zag
dengan balok

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 2,86%

9 Mempratekkan cara
mengajar beladiri
pada gerakan pukulan

Mampu mempratekkan cara
mengajar beladiri pada gerakan
pukulan

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Ceramah, tanya
jawab, diskusi,
dan demonstrasi.

(2 x 50 = 100
menit)

Gerakan
pukulan

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 1,43%

10 Mempratekkan cara
mengajar beladiri
pada gerakan

Mampu mempratekkan cara
mengajar beladiri pada gerakan
tendangan

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.

Ceramah, tanya
jawab dan
diskusi.

Gerakan
tendangan

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 2,86%



tendangan Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

(2 x 50 = 100
menit)

Buku: [B1]

11 Mempratekkan cara
mengajar beladiri
pada gerakan
tangkisan

Mampu mempratekkan cara
mengajar beladiri pada gerakan
tangkisan

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Ceramah, tanya
jawab dan
diskusi.

(2 x 50 = 100
menit)

Gerakan
tangkisan

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 1,43%

12-15 Mempratekkan cara
mengajar beladiri
pada gerakan seni atau
kombinasi

Mampu mempratekkan cara
mengajar beladiri pada gerakan seni
atau kombinasi

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Ceramah, tanya
jawab, diskusi,
dan demonstrasi.

(2 x 50 = 100
menit)

Gerakan seni
atau kombinasi

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah
= 1,43%

16 EVALUASI AKHIR SEMESTER Tagihan:
Jawaban UAS
Bobot = 35%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
Didaktik Metodik Atletik POR3110 2 5
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Julianur) (Julianur) (Januar Abdilah Santoso)
Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CPS (Capaian Pembelajaran Sikap)

1)[S-8] Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika (derivasi
dari nilai amanah,‘adl, khalifah, dan ibadah).

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1)[KU-1] Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangaan atau

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai
dengan bidang keahliannya.

2)[KU-5] Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya,
berdasarkan hasil analisis informasi dan data.

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1)[KK-18] Terampil dalam mengajar pendidikan jasmani dan olahraga sesuai dasar keilmuan mendidik (scientific basis

of the art of teaching) dan etika profesi kependidikan dengan dilandasi ilmu pengetahuan yang mendalam dalam
bidang pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan dan rekreasi.

2) [KK-23] Terampil dalam membuat desain dan mengaplikasikan media pembelajaran yang inovatif, adaptif sesuai



situasi dan kondisi lingkungan.
d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)

1)[PP-17] Mampu mengembangkan instrumen tes dan pengukuran hasil belajar dalam pendidikan jasmani dan olahraga.
2) [PP-18] Mampu menganalisis konsep dan etika profesi pendidikan jasmani dan keolahragaan sesuai dengan

perkembangan zaman.
3)[PP-19] Mampu mengevaluasi dan menentukan status karakter peserta didik secara holistik dalam pendidikan jasmani

dan olahraga.
4) [PP-20] Menguasai struktur keilmuan dan filosofi teori dalam seperangkat disiplin ilmu pembelajaran pendidikan

jasmani dan olahraga.
CP-MK
Mahasiswa mampu mempraktikkan cara mengajar dalam pembelajaran atletik dengan baik.

Diskripsi Singkat
MK

Mata kuliah ini membahas tentang perencanaan pembelajaran, seni mengajar, pemanfaatan media mengajar, strategi dalam
pembelajaran atletik, metode efektik dalam pembelajaran atletik dan penguasaan kelas dalam proses pembelajaran. Mata
kuliah ini berbobot 2 SKS dengan rincian 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. jumlah pertemuan dalam mata kuliah ini sebanyak
7 kali tatap muka teori dan 14 kali praktik. Setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu
mempraktikkan cara mengajar dalam pembelajaran atletik dengan baik.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Tahap Persiapan Pembelajaran
b. Pemanfaatan Media pembelajar atletik
c. Strategi dalam Pembelajaran atletik
d. Metode efektif dalam pembelajaran atletik
e. Penguasaan kelas
f. Micro teaching

Pustaka Utama :
[B1] Anderson, Bob. (2008). Stretching peregangan. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta
[B2] Muller, Harald and Ritzdorf, Wolfgang. (2009). Run! Jump! Throw!. Lincolnshire, UK: Warners Midlands plc.
[B3] Purnomo, Eddy. (2013). Dasar-dasar atletik. Yogyakarta: Alfamedia.
[B4] Thompson, Peter J L. (2009). Introduction to coaching. Lincolnshire, UK: Warners Midlands plc
Web:
[W1] https://id.wikipedia.org/wiki/Atletik
Pendukung :
-

https://id.wikipedia.org/wiki/Atletik


Media Pembelajaran Perangkat lunak : Perangkat keras :
Audio/Video Buku

Soal-Tugas
Team Teaching Julianur, S.Pd, M.Pd
Penilaian Skor Akhir = 10% kehadiran + 15% Tugas + 15% Praktik UTS + 20% UAS Teori + 40% Praktik Ujian Akhir Semester

Matakuliah syarat -
Mg Ke-

(1)

Sub-CP-MK

(2)

Indikator

(3)

Kriteria &
Bentuk Penilaian

(4)

Metode
Pembelajaran

[ Estimasi Waktu]
(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot
Penilaian

(%)
(7)

1 - Mahasiswa Memiliki
motivasi dan gambaran
yang jelas mengenai
keterampilan dasar
atletik

- MahasiswaMemiliki
gambaran cara
melaksanakan
pengajaran dengan
menggunakan media
pembelajaran

Mahasiswa Ingin dan
mau mengikuti
perkuliahan

Mahasiswa
Mempelajari dan
memahami cara
mengajar dengan
baik dengan
menggunakan media
pembelajaran

kehadiran Pembelajaran
Kooperatif, ceramah,
tanya jawab

(170 menit)

- Orientasi perkuliahan: perkenalan tim dosen,
mata kuliah, aturan perkuliahan, kedudukan
mata kuliah, deskripsi dan silabus,
penjelasan tentang UTS, UAS, tugas-tugas
dan nilai akhir.

- Tahap persiapan pembelajaran
- Pemanfaatan Media pembelajar atletik
- Strategi dalam Pembelajaran atletik
- Metode efektif dalam pembelajaran atletik
- Penguasaan kelas

(Buku: [B1], [B2], [B3], [B4], Web: [W1])

Kehadiran :
0,72%

2, 3 Mahasiswa Dapat
mengajar dan
mempraktikkan cara start
jongkok dan lari jarak
pendek (sprint)

Mahasiswa
memahami cara
mengajar serta
mempraktikkan
gerakan start
jongkok dan sprint

Praktik start
jongkok dan lari
jarak pendek.

Tugas Mandiri:
mempelajari cara
awalan start
jongkok dan sprint

Ceramah, praktik, tanya
jawab, tugas mandiri.

(170 menit)

Start jongkok: penempatan blok start, aba-aba
start lari sprint, tahap latihan start jongkok.
Lari jarak pendek: pengertian umum, urutan
gerak keseluruhan, tahap pembelajaran
latihan,
(Buku: [B1], [B2], [B3] )

Kehadiran :
1,44%

Tugas mandiri:
2,14 %

4, 5 Mahasiswa Dapat
mengajar dan

Mahasiswa dapat
mengajar serta

Praktik
keterampilan dasar

Pembelajaran
kooperatif, ceramah,

Estafet dengan cara melihat (visual) dan
estafet dengan cara tidak melihat (non visual),

Kehadiran :
1,44%



mempraktikkan tahapan
gerak lari sambung
(estafet) secara visual dan
non visual

mempraktikkan
gerakan estafet

atletik (estafet) tanya jawab.

(170 menit)

tahap-tahap pembelajaran latihan lari
sambung.

( Buku: [B1], [B3] )
6, 7 Mahasiswa Dapat

mengajar dan
mempraktikkan tahapan
lari gawang (hurdles)

Mempelajari dan
memahami cara
mengajar serta
mempraktikkan
gerakan lari gawang

Praktik lari gawang
(hurdles), bentuk
gerakan dan
tahapan lari gawang

ceramah, tanya jawab

(170 menit)

Start dan lari percepatan menuju gawang
pertama, bertolak (take off), tahap melewati
gawang, tahap mendarat, tahap sprint antar
gawang.

(Buku: [B1], [B3], )

Kehadiran :
1,44%

8 Evaluasi Tengah Semester
Tagihan :
Jawaban UTS
bobot: 20%

9, 10 Mahasiswa Dapat
mengajar dan
mempraktikkan tahapan
lompat jauh (long jump)

Mahasiswa dapat
mengajar serta
mempraktikkan
gerakan lompat jauh

Praktik lompat
jauh, bentuk
gerakan dan
tahapan lompat jauh

ceramah, tanya jawab

(170 menit)

Teknik lompat jauh, tahapan-tahapan
pembelajaran latihan lompat jauh.

(Buku: [B1], [B3] ; Web: [W1])

Kehadiran :
1,44%

11, 12 Mahasiswa Dapat
mengajar dan
mempraktikkan tahapan
lompat jangkit

Mahasiswa dapat
mengajar serta
mempraktikkan
gerakan lompat
jangkit

Praktik lompat
jangkit, bentuk
gerakan dan
tahapan lompat
jangkit.

Ceramah, Tanya jawab,
demonstrasi.

(170 menit)

Teknik lompat jangkit, tahapan-tahapan/
proses pembelajaran lompat jangkit.

(Buku: [B1], [B2], [B3] ; Web: [W1])

Kehadiran :
1,44%

13 Mahasiswa Dapat
mengajar dan
mempraktikkan tahapan
tolak peluru

Mahasiswa dapat
mengajar serta
mempraktikkan
gerakan tolak peluru

Praktik tolak
peluru, bentuk
gerakan dan
tahapan tolak
peluru

Ceramah, Tanya jawab,
demonstrasi.

(170 menit)

Teknik gerakan tolak peluru, cara memegang
tolak peluru, cara melempar tolak peluru.

(Buku: [B1], [B2], [B3] ; Web: [W1])

Kehadiran :
0,72%

14 Mahasiswa Dapat
mengajar dan
mempraktikkan tahapan
lempar lembing

Mahasiswa dapat
mengajar serta
mempraktikkan
gerakan lempar
lembing

Praktik lempar
lembing, bentuk
gerakan dan
tahapan lempar
lembing.

Ceramah, Tanya jawab,
demonstrasi.

(170 menit)

Teknik gerakan lempar lembing, cara
memegang tongkat lempar lembing, cara
melempar tongkat.

(Buku: [B1], [B2], [B3] ; Web: [W1])

Kehadiran :
0,72%

15 Mahasiswa Dapat
mengajar dan

Mahasiswa dapat
mengajar serta

Praktik lempar
cakram, bentuk

Ceramah, Tanya jawab,
demonstrasi.

Teknik gerakan lempar cakram, cara
memegang cakram, cara melempar cakram.

Kehadiran :
0,72%



mempraktikkan tahapan
lempar cakram

mempraktikkan
gerakan lempar
cakram

gerakan dan
tahapan lempar
cakram.

(170 menit) (Buku: [B1], [B2], [B3] ; Web: [W1])

16
Evaluasi Akhir Semester (Praktik Ujian Akhir Semester)

Tagihan :
Jawaban UAS
bobot: 40%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
Didaktik Metodik Permainan POR3115 2 6 Juli 2019
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Julianur) (Julianur) (Januar Abdilah Santoso)
Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI

Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CPS (Capaian Pembelajaran Sikap)

1)[S-8] Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika (derivasi
dari nilai amanah,‘adl, khalifah, dan ibadah).

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1)[KU-1] Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangaan atau

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai
dengan bidang keahliannya.

2)[KU-5] Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya,
berdasarkan hasil analisis informasi dan data.

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1)[KK-18] Terampil dalam mengajar pendidikan jasmani dan olahraga sesuai dasar keilmuan mendidik (scientific basis

of the art of teaching) dan etika profesi kependidikan dengan dilandasi ilmu pengetahuan yang mendalam dalam
bidang pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan dan rekreasi.

2)[KK-23] Terampil dalam membuat desain dan mengaplikasikan media pembelajaran yang inovatif, adaptif sesuai
situasi dan kondisi lingkungan.



d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1)[PP-17] Menciptakan berbagai Pendekatan, strategi dan metode yang inovatif dalam pembelajaran pendidikan

jasmani dan olahraga.
2)[PP-18] Mampu menganalisis konsep dan etika profesi pendidikan jasmani dan keolahragaan sesuai dengan

perkembangan zaman.
3)[PP-19] Mampu mengevaluasi dan menentukan status karakter peserta didik secara holistik dalam pendidikan jasmani

dan olahraga
4)[PP-20] Menguasai struktur keilmuan dan filosofi teori dalam seperangkat disiplin ilmu pembelajaran pendidikan

jasmani dan olahraga.
CP-MK
Mahasiswa mampu mempraktikkan cara mengajar dalam pembelajaran Permainan dengan baik.

SUB CP-MK
Diskripsi Singkat
MK

Mata kuliah ini membahas tentang perencanaan pembelajaran, seni mengajar, pemanfaatan media mengajar, strategi dalam
pembelajaran Permainan , metode efektik dalam pembelajaran Permainan dan penguasaan kelas dalam proses pembelajaran.
Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dengan rincian 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Jumlah pertemuan dalam mata kuliah ini
sebanyak 7 kali tatap muka teori dan 14 kali praktik. Setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu
mempraktikkan cara mengajar dalam pembelajaran Permainan dengan baik.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Seni mengajar olahraga permainan
b. Tahap Persiapan Pembelajaran
c. Pemanfaatan Media pembelajaran
d. Strategi dalam Pembelajaran olahraga permainan
e. Metode efektif dalam pembelajaran olahraga permainan
f. Penguasaan kelas dalam pembelajaran olahraga permainan
g. Micro teaching bulu tangkis, voli, basket dan sepak bola

Pustaka Utama :
[B1] Bob Anderson. (2008). Stretching (Peregangan). Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta
[B2] Suharjana. (2013). Kebugaran Jasmani. Yogyakarta: Jogja Global Media.
[B3] Albertus Fenanlampir & Muhammad Muhyi Faruq. (2015). Tes dan Pengukuran Dalam Olahraga. Yogyakarta: CV

Andi Offset
Pendukung :



-
Media Pembelajaran Perangkat lunak : Perangkat keras :

Audio/Video Buku
Soal-Tugas

Team Teaching Julianur, S.Pd, M.Pd
Penilaian Skor Akhir = 20% kehadiran + 25% Tugas terstruktur + 20% UTS + 35% UAS

Matakuliah syarat -
Mg Ke-

(1)

Sub-CP-MK

(2)

Indikator

(3)

Kriteria &
Bentuk Penilaian

(4)

Metode
Pembelajaran

[ Estimasi Waktu]
(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot
Penilaian

(%)
(7)

1-3 Mahasiswa mampu
memahami berbagai seni
dalam mengajar olahraga
permainan

1. Mahasiswa
mampu
memahami
metode mengajar
olahraga
permainan

2. Mahasiswa
mampu
memahami
berbagai strategi
mengajar
olahraga
permainan

3. Mahasiswa
memahami tahap
persiapan
pembelajaran

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan
berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran
Kooperatif, ceramah,
tanya jawab

(100 menit)

- Orientasi perkuliahan: perkenalan tim dosen,
mata kuliah, aturan perkuliahan, kedudukan
mata kuliah, deskripsi dan silabus,
penjelasan tentang UTS, UAS, tugas-tugas
dan nilai akhir.

- Seni mengajar olahraga permainan
- Tahap persiapan pembelajaran
- Pemanfaatan Media pembelajaran
- Strategi dalam Pembelajaran olahraga
permainan

- Metode efektif dalam pembelajaran olahraga
permainan

- Penguasaan kelas dalam pembelajaran
olahraga permainan

(Buku: [B1], [B2], [B3]

Kehadiran :
0,72%

4-7 Mahasiswa dapat
menjelaskan serta
mempraktikkan dasar
permainan bulu tangkis

Mahasiswa
mempraktikkan
servis pendek, servis
panjang, smash,

- Kehadiran
- Tugas Mandiri:
Membuat makalah
sejarah dan

Praktik, tugas mandiri

(100 menit)

- Permainan bulu tangkis

(Buku: [B1], [B2], [B3],)

Kehadiran :
0,72%

Tugas mandiri:



dropshot, drive perkembangan
bulu tangkis di
Indonesia dan
aturan
permainannya

2,5%

8
Evaluasi Tengah Semester

Tagihan :
Jawaban UAS
bobot: 35%

9-11 Memahami dan dapat
menjelaskan serta
mempraktikkan dasar
permainan voli

Mahasiswa
mempraktikkan
servis atas, servis
bawah, smash,
blocking

- kehadiran
- Tugas Mandiri:
Membuat makalah
sejarah dan
perkembangan
voli di Indonesia
dan aturan
permainannya

Praktik, tugas mandiri

(100 menit)

Permainan bola voli

(Buku: [B1], [B2], [B3]

Kehadiran :
1,44%

Tugas mandiri:
2,5%

12-13 Mahasiswa dapat
menjelaskan serta
mempraktikkan dasar
permainan bola basket

Mahasiswa
mempraktikkan
dribbling, passing,
shooting, undering,
blocking.

- kehadiran
Tugas Mandiri:
Membuat makalah
sejarah dan
perkembangan bola
basket di Indonesia
dan aturan
permainannya

Praktik, tugas mandiri

(100nit)

Permainan bola basket

(Buku: [B1], [B2], [B3],)

Kehadiran :
0,72%

Tugas mandiri:
2,5%

14-15 Mahasiswa dapat
menjelaskan serta
mempraktikkan dasar
permainan sepak bola

Mahasiswa
mempraktikkan
passing kaki bagian
dalam, passing kaki
bagian luar,
menggiring bola,
heading, shooting,
long passing.

- kehadiran
- Tugas Mandiri:

Membuat
makalah sejarah
dan
perkembangan
sepak bola di
Indonesia dan
aturan
permainannya

Praktik, tugas mandiri

(100 menit)

Permainan sepak bola

(Buku: [B1], [B2], [B3]

Kehadiran :
0,72%

Tugas mandiri:
2,5%

16 Evaluasi Akhir Semester Tagihan :



Jawaban UAS
bobot: 40%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN / PRODI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (SKS) SEMESTER Tgl

Penyusunan
STATISTIKA FIP3104 2 6 December

2017
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ketua Program Studi

Yeni Rahmawati, S.Pd., M.Sc. Yeni Rahmawati, S.Pd., M.Sc. (Januar Abdilah Santoso)
Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris yang terkait mata kuliah**:

a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)
ST-5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal

orang lain
b. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaan Pengetahuan)

PP-13 Memahami teknik penulisan ilmiah berdasar kaidah penulisan ilmiah, format dan tata tulis berdasar EYD,
penulisan daftar pustaka, laporan proyek, teknik presentasi, alat dan media presentasi, serta metode presentasi

PP-14 Menguasai kurikulum, konsep, teori dan filosofi dalam bidang pendidikan Bahasa Inggris serta ilmu kewirausahaan
c. CP-KU(Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)

KU-2 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan, teknologi atau seni sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan
etika ilmiah untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni serta menyusun deskripsi saintifik hasil
kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir;

KU-3 Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil
analisis terhadap informasi dan data

d. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus )



KK- 1 Mampu menerapkan metode dan proses belajar dan pembelajaran Bahasa Inggris untuk tujuan tertentu (English for
specific purposes)

CP-MK
1) Mahasiswa mampu menerapkan matematika dalam berbagai masalah nyata serta mampu berkomunikasi aktif dan benar

baik lisan dan tulisan
2) Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar statistic serta mampu melakukan simulasi menggunakan apliaksi (software)
3) Mahasiswa mempunyai kemampuan untuk mendukung kegiatan studi lanjut ke tingkat yang lebih tinggi
4) Mahasiswa mampu menyajikan pemahaman tentang statistika lanjut baik secara mandiri maupun kelompok.

Diskripsi Singkat
MK

Mata kuliah quantitative research pada jurusan Pendidikan Bahasa Inggris UMKT adalah mata kuliah wajib yang berlangsung 16
kali pertemuan teramasuk dengan UTS dan UAS. Mata kuliah ini nantinya akan membekali mahasiswa dalam memahami dan
membuat penelitian secara kuantitatif di keseluruhan tahapannya sehingga mahasiswa mampu membedakan dan mengetahui
keunggulan serta kelemahannya dibandingkan dengan jenis penelitian kualitatif.
Ciri dair metode penelitian kuantitatif memilii ciri yaitu empiris, sistematif, dan berdasarkan logika. Penelitiani ini memiliki
hubungan yang erat dengan penggunaan data numerik dan operasional uji statistika yang mana sebagian dari penelitian jenis ini
memerlukan hopitesis

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

Topic bahasan per-pertemuan:

1) Definisi, peranan dan jenis statistika
2) Pengumpulan data dan Pengolahand data
3) Frekuensi data
4) Penyajian data
5) Pemusatan data
6) Penyebaran data
7) Distribusi sampling
8) UTS
9) Uji hiipotesis
10) Anova 1 dan 2 arah
11)Korelasi dan regresi
12)Chi-square
13)T-test
14)Metode penelitian kuantitatif



15) Paparan hasil
16)UAS

Pustaka Utama :

1. Ary, D., Jacobs, L. C., Razavieh, A., & Sorensen, C. (2010). Introduction to Research in Education. New York: Wardsworth
Publishing Company.

2. Statistic for social science
3. Creswell, John W. 2014. “Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches 4th Edition”. Los Angeles:

SAGE Publications.

Pendukung :
1. Youtube.com
2. Google.com

Media
Pembelajaran

Preangkat lunak : Perangkat keras :
Audio/Video Aplikasi pendukung
SPSS
Excel

Teks
Handout
Soal-Tugas

Team Teaching Yeni Rahmawati,

Penilaian Skor akhir = 20% kehadiran + 25% Tugas terstruktur + 20% UTS + 35% UAS
Mata kuliah syarat -

Mg
Ke-

(1)

Sub-CP-MK

(2)

Indikator

(3)

Kriteria &
Bentuk Penilaian

(4)

Metode
Pembelajaran

[ Estimasi Waktu]
(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot
Penilaian

(%)
(7)

1 1. Memahami konsep
dasar statistika
dannotasi
penjumahan .

1. Menjelaskan
pengertian dan
manfaat statistika

2. Menjelaskan
pengertian statistika

Penilaian
Latihan:
Menyelesiakan
soal yang
berhubungan
dengan konsep

Pembelajaran
kooperatif.

(100 menit)

Definisi, peranan dan jenis
statistika

Kehadiran =
20% (rata-
rata)



descriptive dan
inferential serta
contohnya

3. Menjelaskan
pengertin populasi
dan sample

4. Menyebutkan jenis
data

5. Menuliskan dan
menjelaskan notasi
penjumlahan

dasar statistika

2 1. Memahami konsep
dasar statistika dan
notasi penjumahan

1. Menjelaskan metode
engumpulan data
dan cara pengmbilan
sample

2. Menentukan metode
yang digunakan
dalam pengolahan
data

Latihan:
mengerjakan
latihan yang
tersedia

Pembelajaran
kooperatif,
Ekspositori,
Inkuiri,
Genre Based
Approach
Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 menit)

Pengumpulan data

Pengolahand data

Kehadiran =
20% (rata-
rata)

Tagihan:
25% (rata-
rata)

3 1)Menerapkan konsep
dasar statistika dan
notasi penjumahan

1. Menjelaskan
pengertian dan
menghitung interval,
frekuensi, selang,
range, titik tengah,
kelas batas kelas

2. Menentukan jumlah
kelas dengan cara
umum maupun
aturan sturges

3. Menentukan tepi

Latihan:
1. Menghitung
frkeuensi data
kuantitatif

Pembelajaran
kooperatif,
Ekspositori,
Inkuiri,
Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 menit)

Frekuensi data Kehadiran =
20% (rata-
rata)

Tagihan:
25% (rata-
rata)



batas atas dan teei
batas bawah kelas

4 1) Menerapkan konsep
dasar statistika dan
notasi penjumahan

1. Menyajikan data
dalam bentuk table,
diagram dan grafik

Penilaian:
Latihan
menyajikan data

Pembelajaran
kooperatif,
Ekspositori,
Inkuiri,
Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 menit)

Penyajian data Kehadiran =
20% (rata-
rata)

Tagihan:
25% (rata-
rata)

5 1. Menerapkan konsep
dasar statistika dan
notasi penjumahan

1) Menyebutkan jenis
pemusatan data

2) Menuliskan rumus
mean, media, modus
untuk data tunggal
dan data
berkelompok

3) Menghitung mean,
media, modus, untuk
data tunggal dan
kelompok

Latihan:
menghitung
mean, median,
modus

Pembelajaran CIRC
(Cooperative
Integrated Reading
and
Composition)Diskusi
kelompok,
Latihan.

(100 menit)

Pemusatan data

Simulasi computer dengan
menggunakan SPSS

Kehadiran =
20% (rata-
rata)

Tagihan:
25% (rata-
rata)

6 1. Menggunakan
konsep dasar
statistika dan
notasi penjumlahan

1) Menyebutkan jenis
ukuran letak data
dan penyebaran data

2) Menusikan dan
menghitung kuartil,
desil, dan presentil
untuk data tunggal
dan kelompok

3) Menuliskan dan
menghitung rumsu
range, rata-rata

Latihan:
menghitung letad
data dan sebaran
data dengan
menggunakan
SPSS dan manual

Pembelajaran
kooperatif,
Ekspositori,
Inkuiri,
Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 menit)

Ukuran letak data dan Penyebaran
data

Kehadiran =
20% (rata-
rata)



deviasi varin dan
standar deviasi

7 1. Menerapkan
berbagai metode
sampling

1. Menjelaskan
metode sampling

2. Membedakan
metode sampling
antara random dan
tidak random

3. Mengidentifikasi
distribusi sampling

Peniliaian:
Latihan
menghitung
sampling

Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 menit)

Distribusi sampling Kehadiran =
20% (rata-
rata)

8. Mid-test Tagihan :
Jawaban
UTS
Bobot =
25%

9

1) Menggunakan uji
hipotesis untuk
sample

1. Menjelaskan
definsii hipotesis
dan uji hipotesis

2. Menjelaskan
langkah dalam uji
hipotesis

3. Melakukan
pengujian hipotesis
utnuks atu sample
dan duua sample

Latihan: membuat
hipotesis untuk
satu dan dua
sample

Pembelajaran
kooperatif,
Ekspositori,
Inkuiri,
Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 menit)

Uji hipotesis Kehadiran =
20% (rata-
rata)

10. 1. Menggunakan
ANOVA dalam
pengolahan data

1. Membedakan varian
dalam populasi

2. Melakukan
pengujian
menggunakan

Latihan:
menggunakan
ANOVA 1 dan 2
arah

Anova 1 arah, 2 arah



ANOVA satu arah
dan dua arah

11 1. Menggunakan
korelasi dan regresi
dalam pengolahan
data

1. Melakukan
pengujian
menggunakan
korelasi dan regresi

Penilaian:
Latihan
menggunakan uji
korelasi dalam
mengolah data

Pembelajaran
kooperatif,
Ekspositori,
Inkuiri,
Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 menit)

Korelasi dan regresi Kehadiran =
15% (rata-
rata)

Tagihan:
25% (rata-
rata)

12 1. Menggunakan uji
chi-square dalam
pengolahan data

1. Melakukan
pengujian
menggunakan chi-
square

Penilaian:
Latihan
menggunakan uji
chi-square dalam
mengolah data

Pembelajaran
kooperatif,
Ekspositori,
Inkuiri,
Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 menit)

Chi-square Kehadiran =
20% (rata-
rata)

Tagihan:
25% (rata-
rata)

13 1. Menggunakan uji
t-test dalam
pengolahan data

1. Melakukan
pengujian
menggunakan t-test

Penilaian:
Latihan
menggunakan uji
t-test dalam
mengolah data

Pembelajaran
kooperatif,
Ekspositori,
Inkuiri,
Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 menit)

t-test Kehadiran =
20% (rata-
rata)

Tagihan:
25% (rata-
rata)

14 1. Membuat metode
penelitian
kuantitatif

1. Merancang
proposal metode
penelitian
kuantitatif

2. Mengelola laporan
pengolahan data
peneltiian

Penilaian:
Latihan
merancnag
metode peneltian

Pembelajaran
kooperatif,
Ekspositori,
Inkuiri,
Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 menit)

Perancangan metode kuantitatif



kuantitatif

15 Mempresentasikan
proposal penelitian
dan hasil pengolahan
data

1) Menampilkan
Presentasi data
kuantitatif

2)

Penilaian;
Project
Presentasi draft
penelitian mini

Pembelajaran
kooperatif,
Ekspositori,
Inkuiri,
Diskusi kelompok,
Latihan.

(100 menit)

Paparan hasil

16 Evaluasi Akhir Semester Tagihan:
jawaban
UAS
Bobot:35%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl

Penyusunan
Strategi dan Model Pembelajaran
Penjas

POR3113 2 6

OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Julianur) (Julianur) (Januar Abdilah Santoso)
Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CPS (Capaian Pembelajaran Sikap)

1)[S-8] Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika
(derivasi dari nilai amanah,‘adl, khalifah, dan ibadah).

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1)[KU-1] Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangaan

atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang
sesuai dengan bidang keahliannya.

2)[KU-5] Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya,
berdasarkan hasil analisis informasi dan data.

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1)[KK-18] Terampil dalam mengajar pendidikan jasmani dan olahraga sesuai dasar keilmuan mendidik (scientific

basis of the art of teaching) dan etika profesi kependidikan dengan dilandasi ilmu pengetahuan yang mendalam



dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan dan rekreasi.
2)[KK-22] Terampil memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam Pendidikan Jasmani dan

Olahraga.
d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)

1)[PP-17] Menciptakan berbagai Pendekatan, strategi dan metode yang inovatif dalam pembelajaran pendidikan
jasmani dan olahraga.

2)[PP-19] Mampu mengevaluasi dan menentukan status karakter peserta didik secara holistik dalam pendidikan
jasmani dan olahraga.

3)[PP-20] Menguasai struktur keilmuan dan filosofi teori dalam seperangkat disiplin ilmu pembelajaran pendidikan
jasmani dan olahraga

CP-MK
Mahasiswa mampu mempraktikkan berbagai strategi dan model pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan jasmani.

SUB CP-MK
1. Mahasiswa memahami hakekat strategi dan model pembelajaran penjas secara umum
2. Mahasiswa dapat menjelaskan pendekatan pembelajaran
3. Mahasiswa dapat menjelaskan metode pembelajaran
4. Mahasiswa dapat menjelaskan teknik pembelajaran
5. Mahasiswa dapat menjelaskan model pembelajaran
6. Mahasiswa dapat menjelaskan hubungan strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran dan

model pembelajaran
Diskripsi Singkat
MK

Matakuliah ini membahas tentang strategi, model pembelajaran, bentuk komunikasi dalam pembelajaran, dan
pengalaman belajar dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Bobot mata kuliah ini sebesar 2 SKS teori dengan jumlah
pertemuan sebanyak 14 kali tatap muka. setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memiliki
pemahaman dan pengetahuan tentang metode-metode dalam pembelajaran dan strategi dalam melaksanakan
pembelajaran.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Strategi Pembelajaran
b. Pendekatan Pembelajaran
c. Metode Pembelajaran
d. Teknik Pembelajaran
e. Model Pembelajaran



f. Hubungan Strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran dan model
pembelajaran.

Pustaka Utama :
[B1] M. Ngalim Purwanto. (2012). Evaluasi Pengajaran. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
Pendukung :
-

Media Pembelajaran Perangkat lunak : Perangkat keras :
Audio/Video Buku

Soal-Tugas
Team Teaching Julianur, S.Pd, M.Pd
Penilaian Skor Akhir = 20% kehadiran + 25% Tugas terstruktur + 20% UTS + 35% UAS

Matakuliah syarat -
Mg Ke-

(1)

Sub-CP-MK

(2)

Indikator

(3)

Kriteria &
Bentuk Penilaian

(4)

Metode
Pembelajaran

[ Estimasi Waktu]
(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot
Penilaian

(%)
(7)

1-3 Mahasiswa memahami
hakekat strategi dan model
pembelajaran penjas
secara umum

Mahasiswa
mengikuti
perkuliahan dengan
baik

Mahasiswa
Memahami hakekat
strategi dan model
pemelajaran penjas

- Kehadiran
- Mengikuti

pembelajaran
dengan baik dan
aman

Pembelajaran
Kooperatif, ceramah,
tanya jawab

(100 menit)

- Kontrak perkuliahan
- Penyampaian VMTS Prodi
- Strategi dan model pembelajaran penjas

(Buku: [B1])

Kehadiran :
0,72%

4-5 Mahasiswa dapat
menjelaskan pendekatan
pembelajaran

Mahasiswa dapat
menjelaskan teori
terkait pendekatan
pembelajaran

- Kehadiran
- Tugas Mandiri

Ceramah, tanya jawab,
tugas mandiri, presentasi

(100 menit)

- Pendekatan pembelajaran

(Buku: [B1])

Kehadiran :
0,72%

Tugas
mandiri:
2,5%



6-7 Mahasiswa dapat
menjelaskan metode
pembelajaran

Mahasiswa dapat
menjelaskan metode
pembelajaran

- Kehadiran Pembelajaran
kooperatif, ceramah,
tanya jawab, diskusi,
(100 menit)

Metode Pembelajaran

(Buku: [B1])

Kehadiran :
0,72%

8

Evaluasi Tengah Semester

Tagihan :
Jawaban
UAS bobot:
35%

9-10 Mahasiswa dapat
menjelaskan teknik
pembelajaran

Mahasiswa dapat
menjelaskan macam-
macam teknik
pembelajaran

- kehadiran
- mengikuti

pembelajaran
dengan baik dan
aman

Ceramah, Tanya jawab,
demonstrasi.

(100 menit)

Teknik Pembelajaran

(Buku: [B1])

Kehadiran :
1,44%

11-12 Mahasiswa dapat
menjelaskan model
pembelajaran

Mahasiswa dapat
menjelaskan model-
model pembelajaran

- kehadiran
- tugas terstruktur

Ceramah, Tanya jawab,
demonstrasi.

(100 menit)

Model pembelajaran

(Buku: [B1])

Kehadiran :
0,72%

Tugas
terstruktur:
2,5%

13-14 Mahasiswa dapat
menjelaskan hubungan
strategi pembelajaran,
pendekatan pembelajaran,
metode pembelajaran,
teknik pembelajaran dan
model pembelajaran

Mahasiswa dapat
menjelaskan
hubungan strategi
pembelajaran,
pendekatan
pembelajaran,
metode
pembelajaran, teknik
pembelajaran dan
model pembelajaran

- kehadiran
- Mengikuti

perkuliahan
dengan baik dan
aman

Ceramah, Tanya jawab,
diskusi.

(100 menit)

hubungan strategi pembelajaran,
pendekatan pembelajaran, metode
pembelajaran, teknik pembelajaran dan
model pembelajaran

(Buku: [B1])

Kehadiran :
0,72%

16

Evaluasi Akhir Semester

Tagihan :
Jawaban
UAS bobot:
40%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN / PRODI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
Didaktik Metodik Renang POR3117 2 6
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Nanda Alfian Mahardhika., M.Pd) (Nanda Alfian Mahardhika., M.Pd) (Januar Abdilah S, S.Pd., M.Or)
Capaian
Pembelajaran
(CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai).

1)[ST-8]Menginternalisasi nilai,norma,dan etika akademik
b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)

1) [KU-1] Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangaan atau implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya

2) [KU-5] Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis
informasi dan data;

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1) [KK-18] Terampil dalam mengajar pendidikan jasmani dan olahraga sesuai dasar keilmuan mendidik (scientific basis of the art of teaching) dan

etika profesi kependidikan dengan dilandasi ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan dan
rekreasi.

2) [KK-23] Terampil dalam membuat desain dan mengaplikasikan media pembelajaran yang inovatif, adaptif sesuai situasi dan kondisi lingkungan.



d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1) [PP-17]Menciptakan berbagai Pendekatan, strategi dan metode yang inovatif dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga
2) [PP-18]Mampu menganalisis konsep dan etika profesi pendidikan jasmani dan keolahragaan sesuai dengan perkembangan zaman
3) [PP-19] Mampu mengevaluasi dan menentukan status karakter peserta didik secara holistik dalam pendidikan jasmani dan olahraga
4) [PP-20] Menguasai struktur keilmuan dan filosofi teori dalam seperangkat disiplin ilmu pembelajaran pendidikan jasmani dan

olahraga
CP-MK
Mahasiswa mampu mempraktikkan cara mengajar dalam pembelajaran renang dengan baik.

SUB CP MK
a. Mahasiswa memahami dasar persiapan guru dalam mengajar
b. Mahasiswa mampu membuat administrasi pembelajaran renang
c. Mahasiswa mampu melaksanakan microteaching pembelajaran renang pada tiap satuan pendidikan

Diskripsi Singkat
MK

Mata kuliah ini membahas tentang perencanaan pembelajaran, seni mengajar, pemanfaatan media mengajar, strategi dalam pembelajaran Renang, metode
efektik dalam pembelajaran Renang dan penguasaan kelas dalam proses pembelajaran. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dengan rincian 1 SKS teori dan 1
SKS praktik. Jumlah pertemuan dalam mata kuliah ini direncanakan sebanyak 14 kali tatap muka kelas dan 14 kali praktik. Setelah mempelajari mata
kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu mempraktikkan cara mengajar dalam pembelajaran Renang dengan baik.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Persiapan Mengajar
b. Pemanfaatan media pembelajaran
c. Metode pembelajaran
d. Strategi pembelajaran renang
e. Penguasaan kelas
f. Praktik mengajar

Pustaka Utama :
[B1] Dimyati, dkk, 2006, Belajar dan Pembelajaran, Jakarta: Rineka Cipta.
[B2] Sudjana, Nana. 2001. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung:Tarsito
[B3] Mulyasa, Enco, 2009. Menjadi Guru Profesional. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet, Ke-8
[B4] Abimanyu, Soli dkk. (2008). Strategi Pembelajaran. Jakarta : Direktorat Jendral Pendidikan Nasional.



[J1] Usman Wahyudi.PEMBELAJARAN RENANG DENGAN PENDEKATAN BERMAIN TERHADAP KETERAMPILAN MENGAPUNG. Pendidikan
jasmani.vol.25, No.1 tahun 2015. (ISSN 0853-5043).http://dx.doi.org/10.17977/pj.v25i1.4906
Pendukung :
-

Media
Pembelajaran

Preangkat lunak : Perangkatkeras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/Online Media

Teks
Handout
Soal-Tugas
Gambar dan Poster

Team Teaching 1. Januar Abdilah Santoso., S.Pd., M.Or.
2. Nanda Alfian Mahardhika., M.Pd.

Penilaian Skor Akhir = 20% kehadiran + 40% Praktik+ 15% Tugas + 25% UAS
Mata kuliah
syarat

-

Mg Ke-
(1)

Sub-CP-MK
(2)

Indikator
(3)

Kriteria & Bentuk
Penilaian

(4)

Metode Pembelajaran
[ Estimasi Waktu]

(5)

Materi
Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian (%)
(7)

1-2 Mahasiswa memahami
dasar persiapan guru dalam
mengajar

1. Mahasiswa memahami
tujuan mengajar

2. Mahasiswa memahami
hakekat materi ajar

3. Mahasiswa memahami
berbagai metode
pembelajaran

4. Mahasiswa memahami
fungsi dan berbagai
media pembelajaran

5. Mahasiswa memahami
prinsip evaluasi

6. Mahasiswa memahami

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif. Metode ceramah,
diskusi, presentasi dan Tanya
jawab
(2 x 50 menit = 100 menit)

1. Kontak
perkuliahan

2. Penyampaian
RPS

3. Penyampaian
VMTS Prodi

4. Komponen
persiapan
pembelajaran

B1, B2, B3 dan B4

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,84%

http://dx.doi.org/10.17977/pj.v25i1.4906


kemampuan seorang
guru sebelum
melaksanakan
pembelajaran renang

3-15 Mahasiswa mampu
membuat administrasi
pembelajaran renang

1. Mahasiswa mampu
membuat rencana
pelaksanaan
pembelajaran (RPP)
renang K13 setiap
satuan pendidikan

2. Mahasiswa mampu
membuat perangkat
evaluasi pembelajaran

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Tugas Terstruktur:
Membuat Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) K13

Pembelajaran active learning
dengan strategi information
search, ekspositori, dan
kooperatif. Metode ceramah,
diskusi, presentasi dan Tanya
jawa
(12 x 50 menit = 600 menit)

1. Komponen
administrasi
penjas

2. Renana
Pelaksanaan
Pembelajaran

3. Evaluasi
Pembelajaran

B1, B4 dan J1

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
1,4%

Skema Pembelajaran Praktik

1-3 Mahasiswa mampu
melaksanakan
microteaching
pembelajaran renang pada
tiap satuan pendidikan

1. Mahasiswa mampu
mempraktikkan PBM
pada anak usia dini
dengan materi
(pengenalan air, game,
meluncur)

2. Mahasiswa mampu
melaksanakan
pembelajaran sesuai
dengan perencanaan
yang telah dibuat

3. Mahasiswa mampu
menggunakan media

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Tugas Terstruktur:
Latihan mengajar renang
pada mahasiswa semester
4, buat jurnal mengajar

Pembelajaran active learning
(170 menit x 3)

1. RPP
2. Microteaching
3. Teknik mengajar

B1, B2, B3, B4 dan
J1

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
4,2%



pembelajaran yang
efektif

4. Mahasiswa mampu
melaksanakan
pembelajaran PAIKEM

5. Mahasiswa mampu
melakukan evaluasi
terhadap peserta
didik

dengan beberapa poin
catatan (jumlah mhs
masuk/tdk msuk, materi,
permasalahan yang terjadi
dilapangan, solusi yang
diambil, hasil
pembelajaran secara
keseluruhan)

4-6 Mahasiswa mampu
melaksanakan
microteaching
pembelajaran renang pada
tiap satuan pendidikan

1. Mahasiswa mampu
mempraktikkan PBM
pada siswa Sekolah
Dasar

2. Mahasiswa mampu
melaksanakan
pembelajaran sesuai
dengan perencanaan
yang telah dibuat

3. Mahasiswa mampu
menggunakan media
pembelajaran yang
efektif

4. Mahasiswa mampu
melaksanakan
pembelajaran PAIKEM

5. Mahasiswa mampu
melakukan evaluasi
terhadap peserta
didik

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active learning
(170 menit x 3)

1. RPP
2. Microteaching
3. Teknik mengajar

B1, B2, B3, B4 dan
J1

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
4,2%

7, 9,10 Mahasiswa mampu
melaksanakan
microteaching

1. Mahasiswa mampu
mempraktikkan PBM
pada siswa Sekolah

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.

Pembelajaran active learning
(170 menit x 3)

1. RPP
2. Microteaching
3. Teknik mengajar

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
4,2%



pembelajaran renang pada
tiap satuan pendidikan

Menengah Pertama
2. Mahasiswa mampu
melaksanakan
pembelajaran sesuai
dengan perencanaan
yang telah dibuat

3. Mahasiswa mampu
menggunakan media
pembelajaran yang
efektif

4. Mahasiswa mampu
melaksanakan
pembelajaran PAIKEM

5. Mahasiswa mampu
melakukan evaluasi
terhadap peserta
didik

Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

B1, B2, B3, B4 dan
J1

11-13 Mahasiswa mampu
melaksanakan
microteaching
pembelajaran renang pada
tiap satuan pendidikan

1. Mahasiswa mampu
mempraktikkan PBM
pada siswa Sekolah
Menengah Atas

2. Mahasiswa mampu
melaksanakan
pembelajaran sesuai
dengan perencanaan
yang telah dibuat

3. Mahasiswa mampu
menggunakan media
pembelajaran yang
efektif

4. Mahasiswa mampu
melaksanakan
pembelajaran PAIKEM

5. Mahasiswa mampu

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Pembelajaran active learning
(170 menit x 3)

1. RPP
2. Microteaching
3. Teknik mengajar

B1, B2, B3, B4 dan
J1

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
4,2%



melakukan evaluasi
terhadap peserta
didik

14 - 15 Mahasiswa mampu
melaksanakan
microteaching
pembelajaran renang pada
tiap satuan pendidikan

1. Mahasiswa mampu
mempraktikkan PBM
pada siswa Sekolah
Luar Biasa

2. Mahasiswa mampu
melaksanakan
pembelajaran sesuai
dengan perencanaan
yang telah dibuat

3. Mahasiswa mampu
menggunakan media
pembelajaran yang
efektif

4. Mahasiswa mampu
melaksanakan
pembelajaran PAIKEM

5. Mahasiswa mampu
melakukan evaluasi
terhadap peserta
didik

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan
berlangsung.
Ranah Penilaian:
4. Kognitif
5. Afektif
6. Psikomotor

Pembelajaran active learning
(170 menit x 2)

1. RPP
2. Microteaching
3. Teknik mengajar

B1, B2, B3, B4 dan
J1

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
4,2%

15 EVALUASI AKHIR SEMESTER
Tagihan : Jawaban
UAS
(Bobot = 25%)

16 UJIAN PRAKTIK MICROTEACHING Bobot Ujian Praktik
40%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN / PRODI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTE R Tgl

Penyusunan
DIDAKTIKMETODIK PENGAJARAN
SENAM

POR3116 2 2

OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Jeane Betty Kurnia Jusuf) (Jeane Betty Kurnia Jusuf) (Januar Abdilah Santoso)
Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1) [ST-1] Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
2) [ST-9] Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1) [KU-1] Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistimatis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi

ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang
keahliannya.

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1) [KK-1] Memiliki keterampilan (skill)dan soft skill dalam seperangkat disiplin ilmu pendukung yang terintegrasi dari ilmu

pengetahuan dalam rangka memahami fenomena pendidikan olahraga serta ilmu keolahragaan secara komprehensif.
d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)

1) [KP-1] Memiliki keterampilan (skill) dalam seperangkat disiplin ilmu pendukung yang terintegrasi dari ilmu pengetahuan
dalam rangka memahami fenomena pendidikan olahraga dan ilmu keolahragaan secara komprehensif.



CP-MK
Mahasiswa mampu mempraktikkan cara mengajar dalam pembelajaran Senam dan Ritmik dengan baik.

a. Mahasiswa mampu merencanakan konsep dan lingkup pengembangan didaktik metodik pengajaran senam
b. Mahasiswa dapat menyajikan bentuk-bentuk pemanasan (warming up) dalam pembelajaran senam
c. Mahasiswa dapat menejelaskan pengenalan dan penerapan macam-macam pola gerak dasar dominan
d. Mahasiswa dapat mempraktekkan pengajaran senam pada alat lantai, gerakan dasar senam
e. Mahasiswa dapat mempraktekan pengajaran senam pada alat kuda lompat dan bentuk lompat dasar
f. Mahasiswa dapat mempraktekan pengajaran senam pada alat lantai (lanjutan)
g. Mahasiswa dapat mempraktekan pengajaran senam pada alat kuda lompat (lanjutan)
h. Mahasiswa dapat menyajikan senam umum dan senam aerobic
i. Mahasiswa dapat menyajikan senam ritmik
j. Mahasiswa dapat mempraktekan dan mengajar senam di sekolah dasar (SD)
k. Mahasiswa dapat mempraktekan dan mengajar senam di sekolah menengah pertama (SMP)
l. Mahasiswa dapat mempraktekan dan mengajar senam di sekolah menengah atas (SMA)
m.Mahasiswa dapat mempraktekan dan mengajar senam di sekolah daerah

Diskripsi Singkat
MK

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah kelanjutan program pembelajaran senam 1 dan senam 2. Selesai mengikuti perkuliahan ini
mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dikdaktik dan metodik dalam pelaksanaan belajar mengajar senam. Dalam
perkuliahan ini dibahas model-model pembelajaran senam, pemilihan dan penerapan metodik senam artistic, ritmik, senam umum dan
model pembelajaran senam di sekolah.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Review konsep dan lingkup pengembangan didaktik metodik senam
b. Penyajian bentuk pemanasan
c. Pola gerak dominan
d. Konsep gerak dasar senam dan alat senam lantai
e. Konsep gerak lompat dasar dan alat kuda lompat
f. Konsep gerak senam umum dan aerobic
g. Konsep gerak senam ritmik
h. Konsep pengajarn senam di (SD,SMP,SMA)
i. Konsep pengajaran senam di sekolah daerah

Pustaka Utama :
[B1] Jurgen Kretshmer (1974)
[B2] Crundlagen Und Methhoden
[B3] Canadian Gymnastic Federation (1986)
[B4] Senam dan Metodik (Sukarma,1986)
[B5] Senam (Hidayat, 1996)



[B6] Agus Mahendra (2000)

Pendukung :
-

Media Pembelajaran Preangkat lunak : Perangkat keras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/Online Media

Teks
Handout
Soal-Tugas
Gambar dan Poster

Team Teaching (1) Jeane Betty Kurnia Jusuf
Penilaian Skor Akhir = 20% Kehadiran + 25% Tugasw + 20% UTS + 35% UAS
Mata kuliah syarat -

Mg
Ke-
(1)

Sub-CP-MK
(2)

Indikator
(3)

Kriteria & Bentuk
Penilaian

(4)

Metode
Pembelajaran

[ Estimasi Waktu]
(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian (%)
(7)

1 Mahasiswa
mampu
merencanakan
konsep dan
lingkup
pengembangan
didaktik metodik
pengajaran senam

MahasiswaMampu
memahami konsep dan
lingkup didaktik metodik
pengajaran senam

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3.Psikomotor

Ekspositori dan
inkuiri

Ruang lingkup psikologi

pendidikan

Buku: [B1], [B2], [B3], [B4],

[B5]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

2 Mahasiswa dapat
menyajikan
bentuk-bentuk
pemanasan
(warming up)
dalam
pembelajaran
senam

Mahasiswa Mampu
membentuk gerakan
pemanasan

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Metode ceramah,
Tanya jawab dan
metode praktek
mengajar

Definisi, jenis psikologi
pendidikan
Buku: [B1], [B2], [B3], [B4],

[B5], [B6]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

3 Mahasiswa dapat
menejelaskan

Mahasiswa Mampu
menerepkan pola gerak

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.

Tugas, penyajian /
praktek mengajar

Sistem pertumbuhan pada
anak

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =



pengenalan dan
penerapan
macam-macam
pola gerak dasar
dominan

dominan Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

senam Buku: [B1], [B2], [B3], [B4],

[B5],[B6]

2,86%

4 Mahasiswa dapat
mempraktekkan
pengajaran senam
pada alat lantai,
gerakan dasar
senam

Mahasiswa Mampu
mengajarkan senam dasar

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Metode ceramah,
Tanya jawab dan
metode praktek
mengajar

Sistem perkembangan pada
anak
Buku: [B1], [B2], [B3], [B4],

[B5],[B6]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

5 Mahasiswa dapat
mempraktekan
pengajaran senam
pada alat kuda
lompat dan
bentuk lompat
dasar

Mahasiswa Mampu
mengajarkan senam pada
alat kuda lompat dan
bentuk lompatan dasar

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Metode ceramah,
Tanya jawab dan
metode praktek
mengajar

Psikologi pada usia remaja
Buku: [B1], [B2], [B3], [B4],

[B5],[B6]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

6 Mahasiswa dapat
mempraktekan
pengajaran senam
pada alat lantai
(lanjutan)

Mahasiswa Mampu
mempraktekan dan
mengajar senam pada alat
lantai

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Metode ceramah,
Tanya jawab dan
metode praktek
mengajar

Konsep perkembangan
kognitif, sosial dan
emosional
Buku: [B1], [B2], [B3], [B4],

[B5],[B6]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

7 Mahasiswa dapat
mempraktekan
pengajaran senam
pada alat kuda
lompat (lanjutan)

Mahasiswa Mampu
mempraktekan dan
mengajar senam pada alat
kuda lompat

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Metode ceramah,
Tanya jawab dan
metode praktek
mengajar

Pembelajaran perilaku dan
sosial
Buku: [B1], [B2], [B3], [B4],

[B5],[B6]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

8 EVALUASI TENGAH SEMESTER Tagihan :
Jawaban UTS



Bobot = 20%
9 Mahasiswa dapat

menyajikan
senam umum dan
senam aerobic

Mahasiswa Mampu
membuwat senam
umum dan senam
aerobik

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Penyajian / praktek
mengajar senam

Kemampuan dan intelegensi
Buku: [B1], [B2], [B3], [B4],

[B5],[B6]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
1,43%

11 Mahasiswa dapat
menyajikan
senam ritmik

Mahasiswa Mampu
membuwat senam ritmik

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Penyajian / praktek
mengajar senam

Lingkungan pembelajaran
yang efektif
Buku: [B1], [B2], [B3], [B4],

[B5],[B6]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

12 Mahasiswa dapat
mempraktekan
dan mengajar
senam di sekolah
dasar (SD)

Mahasiswa Mampu
mengajarkan senam di
sekolah dasar

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Metode ceramah,
Tanya jawab dan
metode praktek
mengajar

Cara menghadapi siswa
berkebutuhan khusus
Buku: [B1], [B2], [B3], [B4],

[B5],[B6]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
1,43%

13 Mahasiswa dapat
mempraktekan
mengajar senam di
Sekolah Menengah
Pertama (SMP)

Mahasiswa Mampu
mengajarkan senam di
sekolah menengah
pertama

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Metode ceramah,
Tanya jawab dan
metode praktek
mengajar

Analisis pembelajaran siswa

Buku: [B1], [B2], [B3], [B4],

[B5],[B6]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

14 Mahasiswa dapat
mempraktekan
mengajar senam di
Sekolah Menengah
Atas (SMA)

Mahasiswa Mampu
mengajarkan senam di
sekolah menengah atas

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Metode ceramah,
Tanya jawab dan
metode praktek
mengajar

Tes
Buku: [B1], [B2], [B3], [B4],

[B5],[B6]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

15 Mahasiswa dapat Mahasiswa Mampu
mengajarkan senam di

Partisipasi dan aktivitas Metode ceramah, Jenis tes prestasi Partisipasi dan



mempraktekan
mengajar di
Sekolah di daerah

sekolah daerah selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Tanya jawab dan
metode praktek
mengajar

Buku: [B1], [B2], [B3], [B4],

[B5],[B6]

Kehadiran Kuliah =
2,86%

16 EVALUASI AKHIR SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UAS
Bobot = 35%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN / PRODI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTE R Tgl

Penyusunan
PERSIAPAN PROFESI GURU
PENDIDIKAN JASMANI

POR4103 2

OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Jeane Betty Kurnia Jusuf) (Januar Abdilah Santoso)
Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1) [ST-8]Menginternalisasi nilai,norma,dan etika akademik
b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)

1) [KU-2] Mampumenunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
2) [KU-6] Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar

lembaganya;
c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)

1) [KK-18] Terampil dalam mengajar pendidikan jasmani dan olahraga sesuai dasar keilmuan mendidik (scientific basis of the art of
teaching) dan etika profesi kependidikan dengan dilandasi ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bidang pendidikan jasmani,
olahraga, kesehatan dan rekreasi.

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1) [KP-17] Menciptakan berbagai Pendekatan, strategi dan metode yang inovatif dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga
2) [KP-19] Mampu mengevaluasi dan menentukan status karakter peserta didik secara holistik dalam pendidikan jasmani dan olahraga



CP-MK
Mahasiswa dapat menerapkan strategi dalam meningkatkan kompetensi diri sebagai guru yang profesional.

SUB-CP MK
a. Mahasiswa mampu mengetahui definisi Profesi, Profesional, Profesionalisasi, Profesionalisme dan Tuntutan Profesionalisme
b. Mahasiswa mampu menyebutkan tenaga kependidikan, serta membedakan tenaga pendidik, tenaga fungsional kependidikan, tenaga

teknis kependidikan, dan tenaga pengelola satuan pendidikan.
c. Mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan peran guru penjasorkes
d. Mahasiwa mampu memahami profesinalisme guru
e. Mahasiswa memahami konsep dasar manajemen dan manajemen kelas
f. Mahasiswa mampu memahami syarat peningkatan kualitas SDM
g. Mahasiswa memahami pengantar tentang keprofesian bekelanjutan dan keterkaitannya dengan publikasi ilmiah
h. Mahasiswa mampu memahami strategi peningkatan kualitas dan kompetensi guru

Diskripsi Singkat
MK

Matakuliah Persiapan Profesi Guru Pensisikan Jasmani bersifat wajib lulus berbobot 2 SKS. Mata Kuliah ini dirancang untuk
memberikan pengetahuan dan pengalaman mengenai kompetensi pedagosis, kepribadian, social, dan professional seorang guru, baik
bersifat teoretis maupun praktis sehingga mampu membekali kompetensi mahasiswa sebagai calon guru pendidikan jasmani. Mata
kuliah ini membahas tentang makna dan peran guru penjas, motivasi menjadi guru penjas, tugas dan aplikasi pendidikan jasmani di
sekolah, pembelajaran pendidikan jasmani dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda, sertifikasi guru, konsep dasar
pengelolaan kelas, standar nasional pendidikan jasmani, konsep pengajaran dan guru profesional.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Definisi Profesi, Profesional, Profesionalisasi, Profesionalisme dan Tuntutan Profesionalisme
b. Tenaga Kependidikan
c. Multi Peran Guru Pendidikan Jasmani olahraga dan kesehatan
d. Pengembangan Profesionalisme Guru
e. Manajemen Pengelolaan Kelas Pendidikan Jasmani
f. Syarat Peningkatan Kualitas SDM
g. Pengantar tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan Keterkaitannya dengan publikasi ilmiah
h. Strategi peningkatan kualitas dan kompetensi guru

Pustaka Utama :
[B1] Freeman, W H. (2001). Physical Education and Sport in Changing Society.
[B2] Needham Heights, MA: Allyn & Bacon, A Pearson Company.
[B3] Haag, Herbert,dkk.(Ed).(1987). Comparative Physical Education and Sport (Vol.4). Illinois:Human Kinetics Pub.
[B4] Michael W. Metzler. 2000. Instructional Models for Physical Education. Maddschusetts: Allyn & Bacon.
[B5] ____.2004. Standar Kompetensi Guru Pemula Program Studi Penjas S1. Jakarta: Depdiknas Ditjen Dikti.



[B6] Agus S. Suryobroto. (2005). Persiapan Profesi Guru Pendidikan Jasmani (Diktat). Yogyakarta: FIK UNY.
[B7] Dirjen Dikti Depdiknas. (2004). Standar Kompetisi Guru Pemula Pendidikan Jasmani Jenjang S1. Jakarta: Dirjen Dikti
Depdiknas.
[B8] Dirjen Dikti Depdiknas. (2005). Standar Kompetisi Guru Pemula Pendidikan Jasmani Jenjang D2. Jakarta: Dirjen Dikti
Depdiknas.
[B9] Presiden RI. (2005). Undang-undang Guru dan Dosen. Jakarta: DPR RI.

[B10] Hadi Setia Tunggal. (2003). Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional: Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003. Jakarta: Harvarindo.
[B11] Mendikbud dan Menpan. (1993). Keputusan Menpan Nomor 84/1993 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
Jakarta: Depdikbud.
[B12] Nurkolis. (2003). Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model, dan Aplikasi.Jakarta: Grasindo.
[B13] Oemar Hamalik.(2003). Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
[B14] Presiden RI. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
Jakarta: Presiden RI.
[B15] Soeninggjo. (t.t.). Persiapan Profesi Olahraga Pendidikan. Yogyakarta: Yayasan STO.
[B16] Sudarwan Danim. (2002). Inovasi Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan. Bandung:
Pustaka Setia.
[B17] Permendiknas no. 12 tahun 2007 tentang Pengawas Sekolah/Madrasah
[B18] Permendiknas no. 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekola/Madrasah
[B19] Permendiknas no. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

Pendukung :
-

Media Pembelajaran Preangkat lunak : Perangkat keras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/Online Media

Teks
Handout
Soal-Tugas
Gambar dan Poster

Team Teaching (1) Jeane Betty Kurnia Jusuf
(2) Januar Abdilah Santoso

Penilaian Skor Akhir = 20% Kehadiran + 25% Tugas + 20% UTS + 35% UAS
Mata kuliah syarat -

Mg
Ke-

Sub-CP-MK
(2)

Indikator
(3)

Kriteria & Bentuk
Penilaian

(4)

Metode
Pembelajaran

[ Estimasi Waktu]

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian (%)
(7)



(1) (5)

1 Mahasiswa mampu
mengetahui definisi
profesi,
Profesional,
Profesionalisme
dan Tuntutan
Profesionalisme

Mahasiswa dapat
menyebutkan definisi
serta contoh dari Profesi,
Profesional,
Profesionalisme dan
Tuntutan Profesionalisme

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Ceramah, diskusi,
Tanya jawab

[B1],[B6],[B9],[B15] Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

2 Mahasiswa mampu
menyebutkan
tenaga
kependidikan, serta
membedakan
tenaga pendidik,
tenaga fungsional
kependidikan,
tenaga teknis
kependidikan, dan
tenaga pengelola
satuan pendidikan

Mahasiswa mampu
menyebutkan tenaga
kependidikan, serta
membedakan tenaga
pendidik, tenaga
fungsional
kependidikan, tenaga
teknis kependidikan,
dan tenaga pengelola
satuan pendidikan

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Presentasi [B1],[B3],[B5],[B6,B17 Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

3 Mahasiswa
mampumemahami
dan
mengaaplikasikan
peran guru
penjasorkes

Mahasiswa
mampumemahami dan
mengaaplikasikan peran
guru penjasorkes

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Ceramah, diskusi,
Tanya jawab

[B6],[B10],[B11],[B15] Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

4&5 Mahasiswa mampu
memahami
Professionalisme
Guru

Menentukan ketepatan
aplikasi konseptual

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Internet research
prsesentasi, diskusi

[B1],[B7],[B8],[B16] Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

6&7 Mahasiswa
memahami konsep
dasar manajemen

Mahasiswa mampu
memahami konsep
manajemen dan

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:

Ceramah, diskusi,
Tanya jawab

[B6],[B12] Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%



dan manajemen
kelas

Mendiagramkan
manajemen kelas Penjas

1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

8 EVALUASI TENGAH SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UTS
Bobot = 20%

9 Mahasiswa mampu
memahami syarat
Peningkatan
Kualitas SDM

Mahasiswa mampu
memahami syarat
Peningkatan Kualitas
SDM

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Ceramah, diskusi,
Tanya jawab jawab.
(2 x 50 = 50 menit)

[B1],[B2],[B3],[B7] Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

10,11,1
2&13

Mahasiswa
memahami
Pengantar tentang
Pengembangan
Keprofesian
Berkelanjutan dan
keterkaitannya
dengan
PUBLIKASI
ILMIAH

Mahasiswa memahami
Pengantar tentang
Pengembangan
Keprofesian
Berkelanjutan dan
keterkaitannya dengan
PUBLIKASI ILMIAH

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Internet research
prsesentasi, diskusi

[B1],[B3],[B7] Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

14&15 Mahasiswa
mampu
memahami
strategi
peningkatan
kualitas dan
kompetensi Guru

Mahasiswa mampu
memahami strategi
peningkatan kualitas
dan kompetensi Guru

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Diskusi dan ceramah [B1],[B2] Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
1,43%

16 EVALUASI AKHIR SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UAS
Bobot = 35%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN / PRODI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTE R Tgl

Penyusunan
Sosiologi Olahraga POR4101 2 6

Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Jeane Betty Kurnia Jusuf) (Januar Abdilah Santoso)
Capaian Pembelajaran
(CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1) [ST-3]
b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)

1) [KU-1] Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistimatis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi
ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang
keahliannya.

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1) [KK-17]

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1) [KP-20]

CP-MK



Mahasiswa mampu memahami olahraga dari sudut pandang ilmu sosial dan menganalisa relasi olahraga dengan berbagai faktor-faktor
sosial yang ada.

SUB CP-MK
1. Memahami Sejarah, Perkembangan, dan hakikat sosiologi, olahraga, budaya, masyarakat, dan sosiologi olahraga
2. Mahasiswa mampu memahami peran dan partisipasi olahraga dalam kehidupan
3. Mahasiswa mampu memahami kedudukan sosiologi olahraga dalam kehidupan.
4. Mahasiswa mampu memahami peran dan fungsi sosiologi olahrga dalam kehidupan
5. Mahasiswa dapat memahami olahraga sebagai fenomena social
6. Mahasiswa dapat memahami potensi dan tingkatan social dalam keolahragaan
7. Mahasiswa mampu memahami kekerasan dan tingkah laku kolektif dalam olahraga
8. Mahasiswa mampu memahami hakikat fairplay dan olahraga prestasi dipandang dari sudut sosiologis
9. Mahasiswa mampu memahami dan menganalisa sport marketing dalam olahraga
10. Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis kontroversi dan citra perempuan dalam olahraga
11. Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis pembentukan watak dan karakter dalam olahraga
12. Mahasiswa mampu memahami proses dan kepemimpinan dalam olahraga
13. Mahasiswa mampu memahami tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) dan implementasinya menuju budaya olahraga yang

unggul
Diskripsi Singkat MK Mata kuliah ini memfokuskan dan membahas tentang kemasyarakatan fenomena sosial, tingkatan sosial dalam olahraga, wanita dalam

olahraga, keterkaitan olahraga dan media massa, tingkah laku kolektif dalam olahraga, perubahan sosial dalam olahraga dan budaya
dalam olahraga yang menitikberatkan pada hakikat dan konsep berpikir secara sosiologis untuk menginvestigasi dan menjawab isu-isu

Pokok Bahasan / Bahan
Kajian

1. Sejarah, Perkembangan, dan hakikat sosiologi, olahraga, budaya, masyarakat, dan sosiologi olahraga
2. Peran dan partisipasi olahraga dalam kehidupan
3. Kedudukan sosiologi olahraga dalam kehidupan.
4. Peran dan fungsi sosiologi olahrga dalam kehidupan
5. Olahraga sebagai fenomena social
6. Potensi dan tingkatan social dalam keolahragaan
7. Kekerasan dan tingkah laku kolektif dalam olahraga
8. Hakikat fairplay dan olahraga prestasi dipandang dari sudut sosiologis
9. Sport marketing dalam olahraga
10. Kontroversi dan citra perempuan dalam olahraga
11. Pembentukan watak dan karakter dalam olahraga
12. Proses dan kepemimpinan dalam olahraga
13. Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) dan implementasinya menuju budaya olahraga yang unggul

Pustaka Utama :



1. Sumaryanto. (2002). Diktat Mata Kuliah Sosiologi Olahraga. Yogyakarta: FIK –UNY.
2. Coakley, Jay. (1994). Sport In Society: Issues and Controversies. Mosby: St. Louis.
3. FX. Sugiyanto. (1997). Diktat Mata Kuliah Sosiologi Olahraga. Yogyakarta: FPOK-IKIP Yogyakarta

Pendukung :
-

Media Pembelajaran Preangkat lunak : Perangkat keras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/Online Media

Teks
Handout
Soal-Tugas
Gambar dan Poster

Team Teaching
Penilaian Skor Akhir = 20% Kehadiran + 25% Tugas + 20% UTS + 35% UAS
Mata kuliah syarat -

Mg Ke-
(1)

Sub-CP-MK
(2)

Indikator
(3)

Kriteria & Bentuk
Penilaian

(4)

Metode
Pembelajaran

[ Estimasi Waktu]
(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian (%)
(7)

1 Memahami
Sejarah,
Perkembangan,
dan hakikat
sosiologi,
olahraga,
budaya,
masyarakat, dan
sosiologi
olahraga

Indikator :
Memahami Sejarah,
Perkembangan, dan
hakikat sosiologi,
olahraga, budaya,
masyarakat, dan
sosiologi olahraga

1. Afektif
2. Kognitif
3. Tugas Makalah

Brainstorming
(Curah Pendapat)

Pemberian Penguatan

Perkembangan, dan hakikat
sosiologi, olahraga, budaya,
masyarakat, dan sosiologi
olahraga.

Kehadiran : 1,42 %

2 Mahasiswa
mampu
memahami peran
dan partisipasi
olahraga dalam
kehidupan

Indikator :
Mahasiswa mampu
memahami peran dan
partisipasi olahraga
dalam kehidupan

1. Afektif
2. Kognitif
3. Tugas Makalah

Diskusi

Brainstorming (Curah
Pendapat)

Pemberian Penguatan

Peran dan Partisipasi
olahraga dalam kehidupan

Kehadiran : 1,42 %



3 Mahasiswa
mampu
memahami
kedudukan
sosiologi olahraga
dalam kehidupan.

Indikator :
Mahasiswa mampu
memahami
kedudukan sosiologi
olahraga dalam
kehidupan.

1. Afektif
2. Kognitif
3. Tugas Makalah

Diskusi

Mind Mapping
(Metode Peta Konsep)

Pemberian Penguatan

Kedudukan sosial olahraga Kehadiran : 1,42 %

4 Mahasiswa
mampu
memahami peran
dan fungsi
sosiologi olahrga
dalam kehidupan

Indikator :
Mahasiswa mampu
memahami peran dan
fungsi sosiologi
olahrga dalam
kehidupan

1. Afektif
2. Kognitif
3. Tugas Makalah

Brainstorming
(Curah Pendapat)

Small Group
Discussion (Diskusi
Kelompok Kecil)

Pemberian Penguatan

Peran dan fungsi sosiologi
olahraga

Kehadiran : 1,42 %

5 Mahasiswa dapat
memahami
olahraga sebagai
fenomena social

Indikator :
Mahasiswa dapat
memahami olahraga
sebagai fenomena sosial

1. Afektif
2. Kognitif
3. Tugas Makalah

Diskusi kelompok

Mind Mapping

Pemberian Penguatan

Olahraga Sebagai
fenomena sosial

Kehadiran : 1,42 %

6-7 Mahasiswa dapat
memahami potensi
dan tingkatan social
dalam keolahragaan

Indikator:
Mahasiswa dapat
memahami potensi dan
tingkatan social dalam
keolahragaan

1. Afektif
2. Kognitif
3. Tugas Makalah

Diskusi kelompok

Pemberian Penguatan

Potensi dan tingkatan social
dalam olahraga

Kehadiran : 2,8 %

8 Mahasiswa mampu
memahami
kekerasan dan
tingkah laku
kolektif dalam
olahraga

Indikator:
Mahasiswa mampu
memahami kekerasan dan
tingkah laku kolektif
dalam olahraga

1. Afektif
2. Kognitif
3. Tugas Makalah

Diskusi Kelompok Kekerasan dan tingkah laku
kolektif dalam olahraga

Kehadiran : 1,42 %

9 EVALUASI TENGAH SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UTS
Bobot = 20%



10,11 Mahasiswa mampu
memahami hakikat
fairplay dan
olahraga prestasi
dipandang dari
sudut sosiologis

Indikator :
Mahasiswa mampu
memahami hakikat
fairplay dan olahraga
prestasi dipandang dari
sudut sosiologis

1. Afektif
2. Kognitif
3. Tugas Makalah

Diskusi Kelompok
Penguatan

Hakikat fairplay dan
olahraga prestsi dipandang
dari sudut sosiologis

Kehadiran : 2,8 %

12 Mahasiswa mampu
memahami dan
menganalisa sport
marketing dalam
olahraga

Indikator:
Mahasiswa mampu
memahami dan
menganalisa sport
marketing dalam olahraga

1. Afektif
2. Kognitif
3. Tugas Makalah

Diskusi Kelompok
Penguatan

Sport marketing Kehadiran : 1,42 %

13 Mahasiswa mampu
memahami dan
menganalisis
kontroversi dan
citra perempuan
dalam olahraga

Indikator:
Mahasiswa mampu
memahami dan
menganalisis kontroversi
dan citra perempuan
dalam olahraga

1. Afektif
2. Kognitif
3. Tugas Makalah

Diskusi Kelompok
Penguatan

Wanita dalam olahraga Kehadiran : 1,42 %

14 Mahasiswa
mampu
memahami dan
menganalisis
pembentukan
watak dan
karakter dalam
olahraga

Indikator:
Mahasiswa mampu
memahami dan
menganalisis
pembentukan watak dan
karakter dalam olahraga

1. Afektif
2. Kognitif
3. Tugas Makalah

Diskusi Kelompok

Penguatan

Olahraga dan pembentukan
karakter

Kehadiran : 1,42 %

15 Mahasiswa
mampu
memahami proses
dan
kepemimpinan
dalam olahraga

Indikator:
Mahasiswa mampu
memahami proses dan
kepemimpinan dalam
olahraga

1. Afektif
2. Kognitif
3. Tugas Makalah

Diskusi Kelompok
Penguatan

Kepemimpinan dalam
olahraga

Kehadiran : 1,42 %



Mahasiswa
mampu
memahami
tentang Sistem
Keolahragaan
Nasional (SKN)
dan
implementasinya
menuju budaya
olahraga yang
unggul

Mahasiswa mampu
memahami tentang
Sistem Keolahragaan
Nasional (SKN) dan
implementasinya
menuju budaya
olahraga yang unggul

Sistem Keolahragaan
Nasional (SKN) dan
budaya unggul

16 EVALUASI AKHIR SEMESTER
Tagihan :
Jawaban UAS
Bobot = 35%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN / PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
Professional Internship POR3120 2 6
OTORISASI Pengembang RPS Koordinator MK Ka PRODI

(Januar Abdilah Santoso) (Januar Abdilah Santoso)
Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1) [ST-9] Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
2) [ST-10] Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan

b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1) [KU-6] Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar

lembaganya;

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1) [KK-17] Terampil dalam berbagai cabang olahraga yang terdapat pada kurikulum tiap satuan pendidikan dan olahraga pilihan.
2) [KK-21] Memiliki kemampuan manajerial dan integritas dalam komunitas kerja Pendidikan Jasmani dan Olahraga



d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1) [KP-15] Mampu menganalisis kurikulum, konsep, teori dan filosofi dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan dan

rekreasi serta memiliki kemampuan manajerial dalam bidang olahraga
CP-MK
Mahasiswa memahami teori penyelenggaraan kegiatan dan mampu menyelenggarakan kegiatan keolahragaan.

SUB CP-MK
a. Mahasiswa mampu menjelaskan peluang kerja sarjana olahraga
b. Mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis kewirusahaan dibidang olahraga
c. Mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu fisiologi dalam kegiatan olahraga
d. Mahasiswa mampu melakukan penanganan cidera olahraga
e. Mahasiswa mampu mengelola kegiatan estrakurikuler sekolah
f. Mahasiswa mampu ikut serta dalam pengelolaan kegiatan keprofesian
g. Mahasiswa mampu membuat laporan kegiatan magang

Diskripsi Singkat
MK

Mata Kuliah Professional Internship

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Peluang kerja sarjana olahraga
b. Industri olahraga
c. Fisiologi olahraga
d. Penanganan cidera olahraga
e. Ekstrakurikuler sekolah
f. Magang keprofesian
g. Penulisan Laporan

Pustaka Utama :
[B1] Soetjipto dan Raflis Kosasi. 2007. Profesi Keguruan. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
[B2] Handoko, Hani T. 2003. Manajemen. Edisi Ke-2. Yogyakarta: BPFE.
[B3] Santosa Giriwijoyo. 2017. Fisiologi Kerja dan Olahraga. Jakarta: Raja Grafindo Persada



Pendukung :

Media
Pembelajaran

Preangkat lunak : Perangkat keras :
Animasi/Simulasi
Audio/Video
Web/Online Media
Peraga

LCD
Modul
Papan tulis,

Team Teaching (1)Nanda Alfian Mahardhika
(2) Januar Abdilah Santoso

Penilaian Skor Akhir = 20% Kehadiran + 25% Tugas + 20% UTS + 35% UAS
Mata kuliah syarat -
Mg
Ke-

(1)

Sub-CP-MK

(2)

Indikator

(3)

Kriteria & Bentuk
Penilaian

(4)

Metode
Pembelajaran
[ Estimasi
Waktu]
(5)

Materi
Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian (%)
(7)

1-2 Mahasiswa mampu
menjelaskan peluang
kerja sarjana olahraga

1. Memaparkan VMTS Prodi
2. Menjelaskan aturan dan sistem
pembelajaran.

3. Menjelaskan isi RPS
4. Mampu menjelaskan profil
lulusan program studi
pendidikan olahraga

5. Mampu menjelaskan peluang
kerja sarjana olahraga

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Ceramah, tanya
jawab dan
diskusi.

(2 x 50 = 100
menit)

1. Sosialisasi
VMTS
2. Kontrak
perkuliahan:
3. Menjelaskan
RPS.
4. Hakikat profesi
dalam dunia
keolahragaan

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah = 7
%



3-4 Mahasiswa mampu
menjelaskan
jenis-jenis
kewirusahaan
dibidang olahrag

1. Mampu menjelaskan jenis-jenis
usaha dibidang olahraga

2. Mampu menjelaskan peluang
kerja lulusan pendidikan
olahraga pada instansi
pemerintah

3. Mampu menjelaskan peluang
kerja free line

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomor

Ceramah, tanya
jawab, diskusi,
dan demonstrasi.

(2 x 50 = 100
menit)

Sport
enterpreneur

CPNS Guru
Penjas

Buku: [B2],

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah = 7
%

5-6 Mahasiswa mampu
mengaplikasikan
ilmu fisiologi dalam
kegiatan olahraga

1. Mahasiswa mampu membuat
program latihan sesuai
kebutuhan customer

2. Mahasiswa mampu menentukan
takaran kebutuhan energi
customer

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Ceramah, tanya
jawab dan
diskusi.

(2 x 50 = 100
menit)

Penyusunan
Program Latihan
berbasis
Individual
Training

Sport Nutrition

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah = 0,7
%

7 dan
9

Mahasiswa mampu
melakukan
penanganan cidera
olahraga

1. Mampu melakukan pertolongan
pertama pada cidera olahraga
dengan metode RICE

2. Memahami penerapan metode
PEACE LOVE

3. Mampu melakukan massage
segmen

4. Mampu melakukan bekam
segmen

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Ceramah, tanya
jawab, diskusi,
dan demonstrasi

(2 x 50 = 100
menit)

RICE

PEACE LOVE

Massage segmen

Bakam segmen

Rehabilitasi

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah = 0,7
%



5. Mampu melakukan rehabilitasi
cidera olahraga

cidera olahraga
Buku: [B1]

8 EVALUASI TENGAH SEMESTER Tagihan:
Jawaban UTS
Bobot = 20%

10-11 Mahasiswa mampu
mengelola kegiatan
estrakurikuler
sekolah

1. Mampu menganalisa peluang
pengembangan cabor dan
potensi siswa

2. Mampu mengelola
ektrakurikuer sekolah

3. Mampu membuat dan
menjalankan program kerja
dengan baik

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Ceramah, tanya
jawab, diskusi,
dan demonstrasi.

(2x 50 menit)

Pengembangan
ekstrakurikuler
sekolah

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah = 0,7
%

12 - 15 Mahasiswa mampu
membuat laporan
kegiatan magang

1. Mampu menulis laporan
magang setiap minggu

2. Mampu menyempaikan
laporan kegiatan secara verbal
kepada teman sejawat

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

Ceramah, tanya
jawab, diskusi,
dan demonstrasi.

(4 x 50 menit)

Laporan Kegiatab

Buku [B2]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah = 0,7
%

1-15 Mahasiswa mampu
ikut serta dalam
pengelolaan kegiatan
keprofesian

1. Mahasiswa mampu
mengaplikasikan ilmu yang
dimiliki di lingkungan kerja

Partisipasi dan
aktivitas selama
kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:

Magang Praktik
Lapangan

(14 x 150 menit)

Aplikasi IPTEKS
pada bidang
keprofesian

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah = 4,9
%



1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotor

= 35 jam Buku: [B1]

16 EVALUASI AKHIR SEMESTER Tagihan:
Jawaban UAS
Bobot = 35%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
Administrasi Penjas POR4104 2 7
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Julianur) (Januar Abdilah Santoso)
Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI

Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CPS (Capaian Pembelajaran Sikap)

1) [S-9] Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)

1) [KU-9] Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin
kesahihan dan mencegah plagiasi.

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1) [KK-23] Terampil dalam membuat desain dan mengaplikasikan media pembelajaran yang inovatif, adaptif sesuai
situasi dan kondisi lingkungan.

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1) [PP-20] Menguasai struktur keilmuan dan filosofi teori dalam seperangkat disiplin ilmu pembelajaran pendidikan

jasmani dan olahraga.
CP-MK



Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengelola administrasi penjas baik pada bidang pendidikan maupun olahraga.

1. Mahasiswa mampu memahami dan dapat menjelaskan konsep dan ciri‐ciri administrasi
2. Mahasiswa mampu memahami dan dapat menjelaskan delapan (8) unsur umum yang terdapat dalam administrasi
3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi administrasi pendidikan jasmani
4. Mahasiswa mampu mengidentifikasi tugas pokok guru pendidikan jasmani berupa tentang alat fasilitas olahraga di

sekolah
5. Mahasiswa mampu nengidentifikasi tugas pokok guru pendidikan jasmani berupa penyelenggaraan pengelolaan kelas
6. Mahasiswa mampu nengidentifikasi tugas pokok guru pendidikan jasmani berupa penyelenggaraan ekstrakurikuler
7. Mahasiswa mampu nengidentifikasi tugas pokok guru pendidikan jasmani berupa penyelenggaraan pertandingan

Diskripsi Singkat
MK

Mata kuliah ini membahas tentang konsep administrasi penjas, fungsi administrasi, pengelolaan kelas oleh guru penjas,
aktivitas pendidikan jasmani sesuai usia anak, penyelenggaraan ekstrakurikuler dan penyelenggaraan pertandingan olahraga.
Bobot mata kuliah ini 2 SKS teori dengan 14 kali pertemuan dalam 1 semester. Nilai akhir didasarkan dari prosentase
kehadiran, tugas, UTS dan UAS. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk
mengelola administrasi penjas baik pada bidang pendidikan maupun olahraga.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Konsep administrasi dan ciri‐ciri administrasi
b. Delapan (8) unsur umum dalam administrasi
c. Konsep administrasi pendidikan jasmani dan ciri‐ciri administrasi pendidikan jasmani
d. Pemahaman pengertian administrasi pendidika jasmani dan pemahaman fungsi administrasi pendidikan jasmani
e. Pemahaman mengenai penggunaan dan pemeliharaan alat pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dan pemahaman

mengenai penggunaan dan pemeliharaan fasilitas pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah
f. Pemahaman mengenai pembagian pengelolaan kelas oleh guru penjas
g. Pemahaman mengenai aktivitas pendidikan jasmanii yang sesuai dengan usia anak
h. Pemahaman mengenai tugas guru pendidikan jasmani dalam menyelenggarakan ekstrakurikuler
i. Pemahaman mengenai tugas guru pendidikan jasmani dalam penyelenggaraan pertandingan

Pustaka Utama :
[B1] Sukintaka. (2000). Administrasi dan Organisasi Pendidikan Jasmani. Yogyakarta: Handout Mata Kuliah PJKR
[B2] Bucher, C. A. Dan Krotte, M. L. (1993). Management of Physical Education and Sport. St. Louis, Missouri: Mosby

Year Book. Inc.



[B3] Ruben, A. H. (2002). Managing Sport Organizations. United State: Human Kinetics.
Pendukung :
-

Media Pembelajaran Perangkat lunak : Perangkat keras :
Audio/Video Buku

Soal-Tugas
Team Teaching Julianur, S.Pd, M.Pd
Penilaian Skor Akhir = 20% kehadiran + 25% Tugas terstruktur + 20% UTS + 35% UAS

Matakuliah syarat -
Mg Ke-

(1)

Sub-CP-MK

(2)

Indikator

(3)

Kriteria &
Bentuk Penilaian

(4)

Metode
Pembelajaran

[ Estimasi Waktu]
(5)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot
Penilaian

(%)
(7)

1-2 Mahasiswa mampu
memahami dan dapat
menjelaskan konsep
dan ciri‐ciri
administrasi

Mampu menjelaskan
dasar konsep,
manfaat dan tujuan
serta ciri-ciri
adminuistrasi

1. Kemampuan
memahami dan
menjelaskan
konsep
administrasi

2. Kemampuan
memahami dan
menjelaskan ciri‐
ciri administrasi

Ceramah bervariasi dan
diskusi

(100 menit)

- Orientasi perkuliahan: perkenalan tim dosen,
mata kuliah, aturan perkuliahan, kedudukan
mata kuliah, deskripsi dan silabus,
penjelasan tentang UTS, UAS, tugas-tugas
dan nilai akhir.

- Konsep dan ciri administrasi

(Buku: [B1], [B2], [B3]

Kehadiran :
0,72%

3 Mahasiswa mampu
memahami dan dapat
menjelaskan delapan
(8) unsur umum
yang terdapat dalam
administrasi

Mahasiswa ampu
menjelaskan 8
konsep dasar
unsureumum pada
administrasi

Kemampuan
memahami dan
menjelaskan
delapan
(8) unsur umum
dalam administrasi

Ceramah bervariasi dan
diskusi

(100 menit)

Delapan unsur umum dalam administrasi

(Buku: [B1], [B2], [B3],)

Kehadiran :
0,72%

Tugas mandiri:
2,5%

4-5 Mahasiswa mampu
memahami konsep

Mahasiswa mampu
memahami konsep

1. Kemampuan
memahami dan

Ceramah bervariasi dan
diskusi

Konsep dan cirri administrasi pendidikan
jasmani

Kehadiran :
0,72%



dan ciri‐ciri
administrasi
pendidikan jasmani

dan cirri-ciri
administrasi

menjelaskan
konsep
administrasi
pendidikan
jasmani

2. Kemampuan
memahami dan
menjelaskan ciri‐
ciri administrasi
pendidikan
jasmani

(100 menit) (Buku: [B1], [B2], [B3],)

6 Mahasiswa mampu
mengidentifikasi
administrasi
pendidikan jasmani

Mahasiswa mampu
menjelaskan bagian
dari administrasi

1. Kemampuan
mengidentifikasi
dan
menjelaskan
pengertian
administrasi
pendidikan
jasmani

2. Kemampuan
Mengidentifikasi

Ceramah bervariasi,
diskusi dan tugas

(100 menit)

Administrasi pendidikan jasmani

(Buku: [B1], [B2], [B3],)

Kehadiran :
0,72%

Tugas
terstruktur:
2,5%

7,9 Mahasiswa mampu
mengidentifikasi
tugas pokok guru
pendidikan jasmani
berupa tentang alat
fasilitas olahraga di
sekolah

Mahasiswa mampu
mengidentifikasi
tugas pokok guru
dalam mengelola
administrasi di
sekolah

1. Kemampuan
mengidentifikasi
dan menjelaskan
mengenai
penggunaaan
dan
pemeliharaan
alat
pembelajaran
pendidikan
jasmani di
sekolah

Ceramah bervariasi dan
diskusi

(100 menit)

Tugas pokok guru tentang fasilitas olahraga di
sekolah

(Buku: [B1], [B2], [B3],)

Kehadiran :
0,72%

Tugas
terstruktur:
2,5%



2. Kemampuan
mengidentifikasi
dan menjelaskan
mengenai
penggunaan dan
pemeliharaan
fasilitas
pembelajaran

pendidikan jasmani
di sekolah

8
Evaluasi Tengah Semester

Tagihan :
Jawaban UAS
bobot: 35%

10-11 Mengidentifikasi
tugas pokok guru
pendidikan jasmani
berupa pengelolaan
kelas

Memahami dan
mempelajari tugas
pokok guru dalam
pengelolaan kelas

Kemampuan
mengidentifikasi
dan
menjelaskan
mengenai
pembagian
pengelolaan kelas
oleh guru
pendidikan jasmani

Cermah bervariasi dan
diskusi

(100 menit)

Tugas pokok guru tentang pengelolaan kelas

(Buku: [B1], [B2], [B3],)

Kehadiran :
1,44%

12-13 Mahasiswa mampu
engidentifikasi
tugas pokok guru
pendidikaan jasmani
berupa
penyelenggaraan
ekstrakurikuler

Mahasiswa mampu
mengidentifikasi
kelemahan dan
kelebihan dalam
penyelenggaraan
ekstrakurikuler

Kemampuan
menidentifikasi dan
menjelaskan
mengenai tugas
guru
pendidikan jasmani
dalam
menyelenggarakan
ekstrakurikuler

Ceramah bervariasi dan
diskusi

(100 menit)

Tugas pokok guru tentang penyelenggaraan
ekstrakurikuler

(Buku: [B1], [B2], [B3],)

Kehadiran :
0,72%

Tugas
terstruktur:
2,5%

14-15 Mahasiswa mampu
nengidentifikasi

Mahasiswa mampu
mengidentifikasi

Kemampuan
mengidentifikasi

Ceramah bervariasi,
diskusi dan tugas.

Tugas pokok guru tentang penyelenggaraan
pertandingan

Kehadiran :
0,72%



tugas pokok guru
pendidikan jasmani
berupa
penyelenggaraan
pertandingan

tugas pokok guru
berupa
menyelenggarakan
suatu pertandingan

dan
menjelaskan
mengenai tugas
guru
pendidikan jasmani
dalam
penyelenggaraan
pertandingan

(100 menit) (Buku: [B1], [B2], [B3],)

16
Evaluasi Akhir Semester

Tagihan :
Jawaban UAS
bobot: 40%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN / PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
METODOLOGI PENELITIAN PENJAS POR4105 2 7
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Andri Tria Raharja) (Januar Abdilah Santoso)

Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1) [ST-10] Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)

1) [KU-5] Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan
hasil analisis informasi dan data;

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1) [KK-19] Terampil dalam mengaplikasikan tes dan pengukuran untuk melakukan evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani dan

olahraga
2) [KK-21] Memiliki kemampuan manajerial dan integritas dalam komunitas kerja Pendidikan Jasmani dan Olahraga



d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1) [KP-22] Mendesain sebuah penelitian ilmiah yang meliputi penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasinya.

CP-MK
Mahasiswa mampu menentukan metode penelitian yang tepat dalam penelitian pendidikan jasmani.

SUB CP - MK
a. Mahasiswa dapat memahami jenis dan ragam penelitian di bidang olahraga
b. Mahasiswa dapat memahami langkah awal dalam melakukan penelitian yang dimulai dari tahap rancangan
c. Mahasiswa dapat mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan dari pengguna serta menyusunnya menjadi deskripsi masalah atau
gagasan

d. Mahasiswa dapat menuangkan hasil identifikasi masalah ke dalam sebuah rumusan yang akan dicari penyelesaiannya
e. Mahasiswa dapat membuat pernyataan penelitian dalam bentuk hipotesis
f. Mahasiswa dapat merumuskan ringkasan penelitian dalam pemaparan abstrak
g. Mahasiswa dapat menggali semu permasalahan yang mendasari sebuah penelitian
h. Mahasiswa dapat memahami proses penelurusan penelitian terdahulu melalui publikasi ilmiah, jurnal atau karya ilmiah
i. Mahasiswa dapat memahami teori dasar yang mendasari sebuah penelitian
j. Mahasiswa dapat memahami cara penulisan kutipan dari berbagai sumber pustaka
k. Mahasiswa dapat memahami jenis dan bentuk variabel penelitian
l. Mahasiswa dapat memahami metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data
m.Mahasiswa dapat memahami teknik-teknik yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah
n. Mahasiswa dapat memahami proses penarikan kesimpulan
o. Mahasiswa dapat melaksanakan, mengimplementasikan proposal penelitian dan membuat artikel ilmiah

Diskripsi Singkat
MK

Mata kuliah metodologi penelitian penjas ini bertujuan membekali mahasiswa tentang pengetahuan, pemahaman, dan penerapan berbagai
metode penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir. Dalam perkuliahan dibahas berbagai jenis penelitian, langkah-langkah



penelitian ilmiah mulai dari penentuan topik, identifikasi masalah, tinjauan pustaka, penentuan fokus masalah, samapai dengan penarikan
kesimpulan penelitian. Kegiatan pembelajaran meliputi berbagai pendekatan dan metode yang banyak melibatkan mahasiswa, seperti
diskusi, kegiatan observasi dilapangan untuk mengidentifikasi masalah dan pratek pembuatan proposal penelitian. Penilaian akhir
keberhasilan belajar mahasiswa pada matakuliah ini menggunakan pendekatan acuan patokan (PAP) dengan unsur penilaian meliputi
unsur-unsur kehadiran, tugas-tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Jenis dan ragam penelitian
b. Rancangan penelitian
c. Studi pendahuluan
d. Perumusan masalah
e. Rancangan hipotesis
f. Abstrak dan latar belakang masalah
g. Kajian pustaka
h. Pengutipan sumber pustaka
i. Variabel penelitian
j. Metode pengumpulan data
k. Teknik penulisan karya ilmiah
l. Penarikan kesimpulan
m. Implementasi membuat usulan proposal penelitian dan artikel ilmiah

Pustaka Utama :
[B1] Suryana. 2010. METODOLOGI PENELITIAN: model praktis penelitian kuantitatif dan kualitatif. Univesitas Pendidikan Indonesia:

Bandung.
Pendukung :
-

Media Preangkat lunak : Perangkat keras :



Pembelajaran Web/Online Media Modul
Handout

Team Teaching (1)Andri Tria Raharja
Penilaian Skor Akhir = 20% Kehadiran + 25% Tugas + 20% UTS + 35% UAS
Mata kuliah syarat -

Mg
Ke-
(1)

Sub-CP-MK
(2)

Indikator
(3)

Kriteria & Bentuk
Penilaian

(4)

Metode Pembelajaran
[ Estimasi Waktu]

(5)

Materi
Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian
(%)
(7)

1  Memahami sistem
perkuliahan,
sistem penilaian
dan tata tertib
kuliah

 Mengetahui
maksud dan tujuan
perkuliahan

 Mahasiswa dapat
memahami jenis
dan ragam
penelitian di
bidang olahraga

Mampu memahami jenis
dan ragam penelitian di
bidang olahraga

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Kehadiran
4. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan
kooperatif.
Metode ceramah, tanya
jawab dan diskusi.

(2 x 50 = 100 menit)

 RPS, kontrak
perkuliahan,
pendahuluan

 Jenis dan
ragam
penelitian

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

2 Mahasiswa dapat
memahami langkah
awal dalam
melakukan penelitian
yang dimulai dari

Mampu memahami
langkah awal dalam
melakukan penelitian yang
dimulai dari tahap
rancangan

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, inkuiri dan
kooperatif.

Rancangan
Penelitian

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
1,43%



tahap rancangan 3. Kehadiran
4. Psikomotor

Metode ceramah, tanya
jawab, dan diskusi.

(2 x 50 = 100 menit)
3 Mahasiswa dapat

mengidentifikasi
permasalahan dan
kebutuhan dari
pengguna serta
menyusunnya menjadi
deskripsi masalah atau
gagasan

Mampu mengidentifikasi
permasalahan dan
kebutuhan dari pengguna
serta menyusunnya
menjadi deskripsi masalah
atau gagasan

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Kehadiran
4. Psikomotor
Tugas individu:
Membuat laporan hasil studi
pendahuluan

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan
kooperatif.
Metode ceramah, tanya
jawab dan diskusi.

(2 x 50 = 100 menit)

Studi
Pendahuluan

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
1,43%

Tugas = 1,2%

4 Mahasiswa dapat
menuangkan hasil
identifikasi masalah
ke dalam sebuah
rumusan yang akan
dicari
penyelesaiannya

Mampu menuangkan hasil
identifikasi masalah ke
dalam sebuah rumusan
yang akan dicari
penyelesaiannya

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Kehadiran
4. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan
kooperatif.
Metode ceramah, tanya
jawab, dan diskusi.

(2 x 50 = 100 menit)

Perumusan
Masalah

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
1,43%

5 Mahasiswa dapat
membuat pernyataan
penelitian dalam
bentuk hipotesis

Mampu membuat
pernyataan penelitian
dalam bentuk hipotesis

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan
kooperatif.

Rancangan
hipotesis

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
1,43%



3. Kehadiran
4. Psikomotor

Metode ceramah, tanya
jawab, dan diskusi.

(2 x 50 = 100 menit)
6  Mahasiswa dapat

merumuskan
ringkasan
penelitian dalam
pemaparan abstrak

 Mahasiswa dapat
menggali semu
permasalahan yang
mendasari sebuah
penelitian

Mampu merumuskan
ringkasan penelitian dalam
pemaparan abstrak dan
menggali semu
permasalahan yang
mendasari sebuah
penelitian

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Kehadiran
4. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan
kooperatif.
Metode ceramah, tanya
jawab, dan diskusi.

(2 x 50 = 100 menit)

Abstrak dan
latar belakang
masalah

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
1,43%

Tugas= 1,2%

7  Mahasiswa dapat
memahami proses
penelurusan
penelitian
terdahulu melalui
publikasi ilmiah,
jurnal atau karya
ilmiah

 Mahasiswa dapat
memahami teori
dasar yang
mendasari sebuah
penelitian

Mampu memahami proses
penelurusan penelitian
terdahulu melalui
publikasi ilmiah, jurnal
atau karya ilmiah dan
memahami teori dasar
yang mendasari sebuah
penelitian

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Kehadiran
4. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan
kooperatif.
Metode ceramah, tanya
jawab, dan diskusi.

(2 x 50 = 100 menit)

Kajian pustaka

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
1,43%



8 EVALUASI TENGAH SEMESTER Tagihan:
Jawaban UTS
Bobot = 20%

9 Mahasiswa dapat
memahami cara
penulisan kutipan dari
berbagai sumber
pustaka

Mampu memahami cara
penulisan kutipan dari
berbagai sumber pustaka

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Kehadiran
4. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan
kooperatif.
Metode ceramah, tanya
jawab, dan diskusi.

(2 x 50 = 100 menit)

Pengutipan
sumber pustaka

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
1,43%

10 Mahasiswa dapat
memahami jenis dan
bentuk variabel
penelitian

Mampu memahami jenis
dan bentuk variabel
penelitian

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Kehadiran
4. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan
kooperatif.
Metode ceramah, tanya
jawab, dan diskusi.

(2 x 50 = 100 menit)

Variabel
penelitian

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
1,43%

11 Mahasiswa dapat
memahami metode
yang digunakan dalam
proses pengumpulan
data

Mampu memahami
metode yang digunakan
dalam proses
pengumpulan data

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Kehadiran
4. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan
kooperatif.
Metode ceramah, tanya
jawab, dan diskusi.

Metode
pengumpulan
data

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
1,43%



(2 x 50 = 100 menit)
12 Mahasiswa dapat

memahami teknik-
teknik yang digunakan
dalam penulisan karya
ilmiah dan memahami
proses penarikan
kesimpulan

Mampu memahami teknik-
teknik yang digunakan
dalam penulisan karya
ilmiah dan memahami
proses penarikan
kesimpulan

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Kehadiran
4. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search.
Metode ceramah, tanya
jawab, dan diskusi.

(2 x 50 = 100 menit)

Teknik
penulisan karya
ilmiah dan
penarikan
kesimpulan

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
1,43%

13-15 Mahasiswa dapat
melaksanakan,
mengimplementasikan
proposal penelitian
dan membuat artikel
ilmiah

Mampu melaksanakan,
mengimplementasikan
proposal penelitian dan
membuat artikel ilmiah

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Kehadiran
4. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search, dan
gallery of learning.
Metode ceramah, tanya
jawab, dan diskusi.

(2 x 50 = 100 menit)

Implementaso
membuat
proposal
penelitian dan
membuat artikel
ilmiah

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
1,43%

16 EVALUASI AKHIR SEMESTER Tagihan:
Jawaban UAS
Bobot = 35%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN / PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBELAJARAN
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan
PENCEGAHAN DAN PERAWATAN CIDERA POR4106 2 7
OTORISASI Pengembang RP Koordinator RMK Ka PRODI

(Andri Tria Raharja)
(Januar Abdilah Santoso)

Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI
Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Olahraga yang terkait mata kuliah**:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)

1) [ST-6] Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)

1) [KU-1] Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistimatis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang
keahliannya.

2) [KU-2] Mampumenunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur ;

c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
1) [KK-17] Terampil dalam berbagai cabang olahraga yang terdapat pada kurikulum tiap satuan pendidikan dan olahraga pilihan.

2) [KK-23] Terampil dalam membuat desain dan mengaplikasikan media pembelajaran yang inovatif, adaptif sesuai situasi dan kondisi



lingkungan.

d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
1) [KP-20] Menguasai struktur keilmuan dan filosofi teori dalam seperangkat disiplin ilmu pembelajaran pendidikan jasmani dan

olahraga
CP-MK
Mahasiswa mampu mempraktikkan cara dalam penanganan dan perawatan cedera olahraga.

SUB CP-MK
a. Mahasiswa dapat memahami faktor fasilitas sebagai penyebab cidera
b. Mahasiswa dapat memahami faktor penggunaan sarana pelindung
c. Mahasiswa dapat memahami faktor kebugaran jasmani
d. Mahasiswa dapat memahami faktor psikologis sebagai penyebab cidera
e. Mahasiswa dapat memahami latihan-latihan progresif
f. Mahasiswa dapat memahami faktor perilaku olahraga sebagai penyebab cidera
g. Mahasiswa dapat memahami proses warming up dan colling down
h. Mahasiswa dapat memahami klasifikasi cidera olahraga
i. Mahasiswa dapat memahami prinsip penangan cidera
j. Mahasiswa dapat memahami perawatan pertama pada kecelakaan (P3K)
k. Mahasiswa dapat memahami penyebab dan pencegahan pada cidera olahraga
l. Mahasiswa dapat mempraktekan sport massage

Diskripsi Singkat
MK

Mata kuliah ini dibahas faktor-faktor penyebab cidera, klasifikasi cidera, penangan cidera, P3K, hingga cara mempraktekan sport
massage pada cidera. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran menggunakan, ceramah, tanya jawab, diskusi dan demonstrasi.
Penilaian akhir keberhasilan belajar mahasiswa pada matakuliah ini menggunakan pendekatan acuan patokan (PAP) dengan unsur
penilaian meliputi unsur-unsur kehadiran, tugas-tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

a. Faktor fasilitas
b. Faktor penggunaan sarana pelindung
c. Faktor kebugaran jasmani
d. Faktor psikologis
e. Latihan-latihan progresif



f. Faktor perilaku olahraga
g. Proses warming up dan colling down
h. Klasifikasi cidera olahraga
i. Prinsip penangan cidera
j. Perawatan pertama pada kecelakaan (P3K)
k. Penyebab dan pencegahan pada cidera olahraga
l. Sport massage

Pustaka Utama :
[B1] Raharja, A.T. 2019. Modul pembelajaran penanganan dan perawatan cidera. UMKT: Samarinda.
Pendukung :
-

Media
Pembelajaran

Preangkat lunak : Perangkat keras :
Web/Online Media
Animasi/Simulasi
Audio/Video

Modul
Handout
Soal-Tugas
Gambar dan Poster

Team Teaching (1)Andri Tria Raharja
(2) Januar Abdilah Santoso

Penilaian Skor Akhir = 20% Kehadiran + 25% Tugas + 20% UTS + 35% UAS
Mata kuliah syarat -

Mg
Ke-
(1)

Sub-CP-MK
(2)

Indikator
(3)

Kriteria & Bentuk
Penilaian

(4)

Metode Pembelajaran
[ Estimasi Waktu]

(5)

Materi
Pembelajaran
[Pustaka]

(6)

Bobot Penilaian
(%)
(7)

1 Mahasiswa dapat
memahami faktor
fasilitas sebagai

Mampu memahami faktor
fasilitas sebagai penyebab
cidera

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan

Faktor fasilitas

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
1,48%



penyebab cidera 2. Afektif
3. Kehadiran
4. Psikomotor

kooperatif.
Metode ceramah, tanya
jawab dan diskusi.

(2 x 50 = 100 menit)
2 Mahasiswa dapat

memahami faktor
penggunaan sarana
pelindung

Mampu memahami faktor
penggunaan sarana
pelindung

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Kehadiran
4. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, inkuiri dan
kooperatif.
Metode ceramah, tanya
jawab, dan diskusi.

(2 x 50 = 100 menit)

Faktor
penggunaan
sarana
pelindung

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

3 Mahasiswa dapat
memahami faktor
kebugaran jasmani

Mampu memahami faktor
kebugaran jasmani

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Kehadiran
4. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan
kooperatif.
Metode ceramah, tanya
jawab dan diskusi.

(2 x 50 = 100 menit)

Faktor
kebugaran
jasmani

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
1,48%

4 Mahasiswa dapat
memahami faktor
psikologis sebagai
penyebab cidera

Mampu memahami faktor
psikologis sebagai
penyebab cidera

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan
kooperatif.

Faktor
psikologis

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
1,43%



3. Kehadiran
4. Psikomotor

Metode ceramah, tanya
jawab, dan diskusi.

(2 x 50 = 100 menit)
5 Mahasiswa dapat

memahami latihan-
latihan progresif

Mampu memahami
latihan-latihan progresif

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Kehadiran
4. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan
kooperatif.
Metode ceramah, tanya
jawab, dan diskusi.

(2 x 50 = 100 menit)

Latihan-latihan
progresif

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
1,48%

6 Mahasiswa dapat
memahami faktor
perilaku olahraga
sebagai penyebab
cidera

Mampu memahami faktor
perilaku olahraga sebagai
penyebab cidera

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Kehadiran
4. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan
kooperatif.
Metode ceramah, tanya
jawab, dan diskusi.

(2 x 50 = 100 menit)

Faktor perilaku
olahraga

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
1,48%

7 Mahasiswa dapat
memahami proses
warming up dan
colling down

Mampu memahami proses
warming up dan colling
down

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Kehadiran

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan
kooperatif.
Metode ceramah, tanya

Proses warming
up dan colling
down

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
1,48%



4. Psikomotor jawab, dan diskusi.

(2 x 50 = 100 menit)
8 EVALUASI TENGAH SEMESTER Tagihan:

Jawaban UTS
Bobot = 20%

9 Mahasiswa dapat
memahami klasifikasi
cidera olahraga

Mampu memahami
klasifikasi cidera olahraga

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Kehadiran
4. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan
kooperatif.
Metode ceramah, tanya
jawab, dan diskusi.

(2 x 50 = 100 menit)

Klasifikasi
cidera olahraga

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
1,48%

10 Mahasiswa dapat
memahami prinsip
penangan cidera

Mampu memahami prinsip
penangan cidera

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Kehadiran
4. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan
kooperatif.
Metode ceramah, tanya
jawab, dan diskusi.

(2 x 50 = 100 menit)

Prinsip
penangan cidera

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
1,48%

11-12 Mahasiswa dapat
memahami perawatan
pertama pada
kecelakaan (P3K)

Mampu memahami
perawatan pertama pada
kecelakaan (P3K)

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search,
ekspositori, dan

Perawatan
pertama pada
kecelakaan
(P3K)

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%



2. Afektif
3. Kehadiran
4. Psikomotor

kooperatif.
Metode ceramah, tanya
jawab, dan diskusi.

(2 x 50 = 100 menit)

Buku: [B1]

13 Mahasiswa dapat
memahami penyebab
dan pencegahan pada
cidera olahraga

Mampu memahami
penyebab dan pencegahan
pada cidera olahraga

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Kehadiran
4. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search.
Metode ceramah, tanya
jawab, dan diskusi.

(2 x 50 = 100 menit)

Penyebab dan
pencegahan
pada cidera
olahraga

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
1,48%

14-15 Mahasiswa dapat
mempraktekan sport
massage

Mampu mempraktekan
sport massage

Partisipasi dan aktivitas
selama kegiatan berlangsung.
Ranah penilaian:
1. Kognitif
2. Afektif
3. Kehadiran
4. Psikomotor

Pembelajaran active
learning dengan strategi
information search, dan
gallery of learning.
Metode ceramah, tanya
jawab, dan diskusi.

(2 x 50 = 100 menit)

Sport massage

Buku: [B1]

Partisipasi dan
Kehadiran Kuliah =
2,86%

16 EVALUASI AKHIR SEMESTER Mampu
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