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PRAKATA 

 

Perkembangan peradaban manusia  disegala bidang  semakin maju, segala 

sesuatu serba automatik elektrik  yang didukung dengan perkembangan teknologi 

informasi yang makin canggih. Oleh sebab itu  di era desrupsi ini mengharuskan manusia 

Indonesia melakukan adaptasi yang selanjutnya mengikuti perkembangan yang terjadi.  

Perguruan tinggi sebagai wadah yang mampu menghasilkan tenaga ahli harus mampu 

melakukan berbagai penyesuaian salah satu diantaranya dengan selalu melakukan 

rekonstruksi kurikulum secara periodik guna mengikuti perkembangan terkini kebuituhan 

stakholder. 

 Tersusunnya kurikulum nasional Program Studi Ilmu Keolahragaan Indonesia ini 

diharapkan menjadi salah satu upaya untuk melakukan berbagai penyesuaian guna 

mengikuti tuntutan perkembangan yang bernuansa kekinian. Harapannya melalui buku 

pedoman kurikulum Program Studi Ilmu Keolahragaan Indonesia ini akan menghasilkan 

profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran seperti  yang direncanakan.  

Selain itu Semoga Progranm Studi Ilmu Keolahragaan Indonesia dapat melahirkan 

Sarjana Ilmu Keolahragaan yang dapat berperan aktif dalam membangun keolahragaan 

nasional guna menuju Indonesia hebat di masa kini danmasa yang akan datang. 

Bravo IKOR Indonesia    

 

Semarag, November 2018 

Perkumpulan Prodi Ilmu Keolahragaan Indonesia 

 

Ttd 

 

Drs. Said Junaidi, M. Kes. 
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LAMPIRAN: SK P2SIKI NOMOR: 01/SK.PP.P2SIKI/12/2018 

A. Identitas Program Studi 

1 Nama/Kode Program Studi: Ilmu Keolahragaan (S1)/61-609-01 

2 Izin Sesuaikan 

3 Akreditasi Sesuaikan 

4 Gelar Sarjana Olahraga (S.Or.) 

5 Deskripsi 
 

Sejalan dengan perkembangan peradaban manusia yang 

menghasilkan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, maka perguruan tinggi tidak punya pilihan selain 

melakukan perubahan-perubahan sesuai tuntutan zaman.  Salah 

satu perubahan yang dilakukan di pendidikan tinggi adalah 

perubahan lembaga pendidikan tinggi keguruan (IKIP) menjadi 

universitas yang memiliki mandat lebih luas untuk menghasilkan 

sumberdaya manusia yang unggul. Perubahan Institut Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas membawa 

konsekuensi logis terhadap struktur organisasi kelembagaan 

perguruan tinggi eks IKIP.  Perubahan organisasi itu diantaranya 

adalah terbentuknya jurusan-jurusan yang membawahi program 

studi kependidikan dan non kependidikan. Untuk memperkuat 

eksistensi Universitas eks IKIP di Fakultas Ilmu Keolahragaan, 

maka didirikan program studi baru non kependidikan.  Hal ini 

untuk mendukung sistem keilmuan yang dibangun di Fakultas 

Ilmu Keolahragaan (FIK)/Fakultas Pendidikan Olahraga dan 

Kesehatan (FPOK) sebagai fakultas yang melahirkan tenaga 

keolahragaan di Indonesia.  Salah satu program studi yang lahir 

seiring dengan lahirnya Universitas eks IKIP adalah Program 

studi Ilmu Keolahragaan (IKOR).  Prodi Ilmu Keolahragaan S1, 

merupakan Prodi dalam Jurusan Ilmu Keolahragaan di FIK/FPOK 

dan menjadi salah satu pendukung utama perubahan IKIP 

menjadi Universitas Negeri berdasarkan Keppres RI No. 124 
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Tahun 1999.  Kodefikasi Program Studi melalui S.Kep.Dirjen Dikti 

Depdiknas RI No.163/Dikti/KEP/2007 tentang Penataan dan 

Kodefikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi, yaitu Prodi Ilmu 

Keolahragaan S1 dengan Kode 89-201, Prodi Ilmu Keolahragaan 

S2 dengan Kode 89-101, Prodi Ilmu Keolahragaan S3 dengan 

Kode 89-001. 

Program Studi Ilmu Keolahragaan menyelenggarakan 

pendidikan akademik dengan tujuan menghasilkan lulusan dalam 

bidang keolahragaan dengan kualifikasi sarjana non-

kependidikan (S1) yang nasionalis, jujur, tangguh, bertanggung 

jawab dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan 

keolahragaan.  Lulusan Program Studi Ilmu Keolahragaan 

memiliki kompetensi sebagai tenaga terampil dalam pengelolaan 

Olahraga Kesehatan dan Kebugaran, Olahraga Rekreasi, 

Olahraga Masyarakat, Olahraga Penyandang Cacat (olahraga 

adaptif), Olahraga Prestasi dan Olahraga Amatir. 

6 Visi 

 

Menjadi Pusat Pengembang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Keolahragaan di Era Revolusi Industri 4.0 

7 Misi 1. melaksanakan  pendidikan akademik pada jenjang S1 yang 

unggul melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik, 

peningkatan  kualitas dan fungsi laboratorium, peningkatan 

kualitas sarana prasarana perkuliahan serta menerapkan 

sistem pendidikan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi 

keolahragaan terkini 

2. Meningkatkan  peran serta dosen sebagai peneliti bidang 
keolahragaan  untuk mengembangkan fungsi kelembagaan 
guna memajukan sistem pembangunan keolahragaan  di 
tingkat nasional, regional dan internasional 

3. Meningkatkan profesionalisme  dosen sebagai pengemban Tri 

Dharma Perguruan Tinggi   

4. Meningkatkan peran serta mahasiswa dalam  sistem 

pengelolaan pendidikan agar tercipta atmosfir akademik yang 

mendukung penguasaan kompetensi lulusan sesuai 
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kebutuhan tenaga keolahragaan terkini 

5. Menjalin kerjasama dengan lembaga mitra baik di dalam 

maupun di luar negeri untuk meningkatkan fungsi lembaga 

dalam menghasilkan lulusan yang mampu berkompetisi di 

tingkat nasional, regional maupun internasional 

8 Tujuan a. Tujuan program Studi Ilmu Keolahragaan adalah 

menghasilkan sarjana bidang Ilmu Keolahragaan yang 

memiliki kemampuan sebagai tenaga ahli di bidang 

keolahragaan sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi terkini sehingga mampu 

berkompetisi di tingkat nasional, regional dan internasional 

b. Menghasilkan lulusan sarjana keolahragaan yang memiliki 

kompetensi:  

 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, nasionalis, jujur, 

tangguh, bertanggungjawab, tanggap dan siap 

melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan 

kepadanya 

 berkompetensi akademik yang profesional dan unggul 

dalam bidang keolahragaan 

 memiliki kemampuan dan keterampilan berwirausaha, 

berkolaborasi, bekerjasama dan berkompetisi di tingkat 

nasional, regional dan internasional 

 mengikuti perkembangan ilmu keolahragaan terkini dan 

melakukan penelitian dalam bidang keolahragaan untuk 

membantu mempercepat proses pembangunan olahraga 

serta berkontribusi nyata dalam melaksanakan 

pengabdian  kepada masyarakat 

 
 

B. Rumpun Keilmuan  

1. Deskripsi Bidang Ilmu  

Bidang keilmuan yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Keolahragaan  

mencakup bidang kajian tentang  olahraga pendidikan, olahraga  prestasi dan 



Kurikulum Program Studi Ilmu Keolahragaan Indonesia Page 5 
 
 

olahraga rekreasi sesuai dengan amanah Undang-Undang Sistem Keolahragaan 

Nasional No. 3 Tahun 2005. Ilmu Keolahragaan didukung oleh bidang ilmu  yang 

relevan antara lain, Fisiologi olahraga, Biokimia Olahraga, Biomekanika Olahraga, 

Kesehatan Olahraga, Kinesiologi olahraga, ilmu gizi olahraga,  dan Ilmu pendukung 

lain seperti anatomi, sosiologi, psikologi, biofisika, fisioterapi, massage, Pedagogi 

Olahraga . Kajian keilmuan tersebut memiliki keterkaitan dan konstelasi dengan  

keilmuan  sejenis sesuai dengan jenjang akademik Ilmu Keolahragaan S1 (61-609-

01), Ilmu Keolahragaan S2 (81-609-01) dan Ilmu Keolahragaan S3 (91-609-01). 

Bidang kajian Ilmu Keolahragaan pada program studi Ilmu Keolahragaan juga 

memiliki hubungan dan konstelasi dengan bidang kajian lain seperti Fisiologi 

Keolahragaan S2 (81-609-04), Kedokteran Olahraga Sp1 (83-609-08)  dan 

Pendidikan  Kepelatihan Olahraga (61-609-10). Secara diagram  ditunjukkan pada 

Gambar 01. 

 

2. Deskripsi Perkembangan bidang ilmu atau bidang kajian saat ini dan 10 

tahun ke depan  

Kajian ilmu tentang keolahragaan merupakan kajian ilmu yang selalu berkembang 

sesuai dengan perkembangan dan dinamika kegiatan keolahragaan  dalam skala 

nasional, regional maupun internasional. Implementasi ilmu keolahragaan dalam 

ranah empiris saat ini adalah dibutuhkannya peran serta ilmuwan yang menguasai 

secara teknis, metodologis, praktis dan teoritis tentang desain pengembangan  

keolahragaan untuk mencapai tujuan  penyelenggaraan olahraga. Pada masa yang 

akan datang ilmu keolahragaan akan berkembang pesat sejalan dengan 

perkembangan teknis keolahragaan, manajemen penyelenggaraan keolahragaan dan 

sistem pelatihan keolahragaan. Ke depan teknlogi informasi  makin memiliki peran 

vital untuk menciptakan  inovasi-inovasi baru bidang keolahragaan. Hal ini sejalan 

dengan kebutuhan terkini di era Revolusi Industri 4.0 yang mengharuskan Program 

Studi Ilmu Keolahragaan terlibat langsung dalam sistem yang melibatkan teknologi 

tinggi yang serba outomatik-elektrik. Oleh sebab itu diperlukan penelitian-penelitian 

yang relevan dan berkualitas oleh para ilmuwan  lulusan Program Studi Ilmu 

Keolahragaan agar  dapat menciptakan inovasi baru dalam sistem informasi 

keolahragaan di Indonesia. 
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Keahlian dalam Penelitian 
Keolahragaan dan 

Publikasi Ilmiah 

 

Keilmuan dan Keahlian 

Sarjana Olahraga 

Keahlian dalam 
Penggunaan 

Instrumen Tes & 
Pengukuran OR 

Pengetahuan 
Alam: 
Fisika,  

Anatomi,  
histologi,  
Fisiologi,  

kimia,  
Mekanika  

Manusia yang 
Bergerak 

 

Keahlian Bidang lain 
(multi dan 

interdisipliner): 
(Statistika, Bahasa 
Indonesia, Bahasa 
Inggris, Teknologi 

Informasi, 
Kewirausahaan) 

 

Pengetahuan 
Sosial: 

Sosiologi, 
Pedagogi, 
Psikologi 

Humaniora: 
Sejarah, 

Antropologi, 
Filsafat, agama,  

Fisiologi OR, 
Biomekanika.  
Psikologi OR, 
Pedagogi OR, 
Sosiologi OR. 

 Sejarah OR, Filsafat 
OR,  

Teori Gerak. 

Keahlian dalam 
Olahraga 

Kesehatan 

 

Keahlian 
dalam 

Olahraga 
Rekreasi 

Keahlian dalam 
Manajamen 

Olahraga 

 

Keahlian 
dalam 

Olahraga 
Masyarakat 

Keahlian 
dalam 

Olahraga 
Rehabilitasi 
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Gambar 01. Peta  keterkaitan keilmuan dan keahlian prodi S-1 Ilmu Keolahragaan  

dengan bidang lainnya.  
A. Rancangan Kurikulum 

    1.    Profil Lulusan Program Studi  
 

Tabel 1. Profil Lulusan Prodi Ilmu Keolahragaan (S1) 

Profil Deskripsi Profil 
Analis 
Keolahragaan 

Pengkaji kebijakan teknis dan teoritis keolahragaan pada setiap 
strata pengambil kebijakan keolahragaan 

Peneliti 
Keolahragaan 

Pengkaji permasalahan keolahragaan  dan mampu menghasilkan 
temuan baru dalam pengembangan teknologi keolahragaan  

Konsultan 
Kebugaran 

Tenaga ahli bidang  perencanaan, pengelolaan dan evaluasi  
program olahraga kebugaran 

Tenaga ahli 
Kesehatan Non- 
Medis Bidang 
Keolahragaan 

Mengelola pelaksanaan pelayanan kesehatan olahraga di 
masyarakat   

Pembina Kegiatan 
Keolahragaan  

Mengelola pelaksanaan kegiatan olahraga rekreasi, Olahraga 
rekreasi dan olahraga pendidikan 

 

2.  Analisis Profil Lulusan  
 Berdasarkan hasil penelusuran, alumni Program Studi Ilmu Keolahragaan tersebar 

diberbagai instansi yang sesuai dengan kompetensi utama lulusan diantaranya di 

Kemenpora, Dispora, KONI, BKOM (Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat, Dinkes), 

Pengprov., Pusat Kebugaran. Selain  itu alumni juga banyak yang bekerja di instansi 

pemerintah dan swasta non keolahragaan seperti di Departemen Perhubungan, 

Pertanahan, BNN, Basarnas dan perbankan sebagai pengembang  SDM bidang 

keolahragaan. Terdapat juga sebagai tenaga Dikjas pada instansi TNI dan Polri, sebagai 

Jurnalis keolahragaan di media cetak dan elektronik, sebagai manajer klub kebugaran 

dan pengelola olahraga rekreasi di pusat-pusat pariwisata.  Selalin itu ada yang menjadi 

tenaga pendidik keolahragaan  di perguruan tinggi dan di sekolah formal. Lulusan Prodi 

Ilmu Keolahragaan  sangat dibutuhkan kompetensinya oleh masyarakat untuk 

mengembangkan olahraga prestasi, olahraga pendidikan dan olahraga prestasi dengan 

melibatkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan terkini. Lulusan Program studi 

Ilmu Keolahragaan juga memiliki peran penting  untuk mengelola olahraga masyarakat 

dengan tujuan agar  masyarakat membiasakan  perilaku hidup sehat melalui olahraga.  
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3. Capaian Pembelajaran  

Sikap  

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

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, 

moral, dan etika 

3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila 

4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa 

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal orang lain 

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

dan lingkungan 

7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara 

mandiri 

10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 

11. Menginternalisasi sikap apresiatif dan peduli dalam pelestarian lingkungan hidup, 

nilai-nilai olahraga dan sosial budaya yang berkembang di masyarakat. 

 

Pengetahuan 

12. Menguasai secara teoritis bidang ilmu keolahragaan secara mendalam serta 

memformulasikan masalah bidang keolahragaan secara sistematis dan prosedural 

13. Mampu melakukan kajian-kajian ilmiah terhadap permasalahan keolahragaan 

secara mendalam yang didukung dengan keterampilan menulis ilmiah, analisis, 

serta penguasaan tes dan pengukuran olahraga yang modern 

14. Mampu menganalisis dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi 

dan data serta memberikan solusi pada setiap permasalahan secara mandiri dan 

atau kelompok 
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15. Mampu menjadi penggerak dan pengelola  keolahragaan diberbagai bidang 

pekerjaan yang didukung kemampuan menganalisa permasalahan keolahragaan 

berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan terkini 

 

Keterampilan Umum 

16. 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 

17. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

18. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 

keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik 

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

dalam laman perguruan tinggi 

19. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau 

laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi 

20. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data 

21. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, 

kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya 

22. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

23. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 

24. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali 

data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiarisme 

 

 

Keterampilan Khusus 
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25. Mampu menciptakan, memandu, dan mengembangkan olahraga masyarakat, 

olahraga berkebutuhan khusus, olahraga kesehatan, olahraga kepariwisataan dan 

olahraga rekreasi 

26. Mampu memberikan pelayanan jasa konsultasi olahraga kesehatan dan kebugaran 

untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menggunakan pendekatan 

inovatif, kreatif, dan teknologi mutakhir 

27. Mampu mengelola kegiatan bidang keolahragaan (event organizer/EO) 

28. Mampu mengembangkan pusat-pusat kesehatan dan kebugaran 

29. Mampu mengaplikasikan pengetahuan ilmu keolahragaan dalam bidang komunikasi 

dan informasi 

30. Mampu menerapkan ilmu keolahragaan dalam rangka menyelesaikan permasalahan 

bidang keolahragaan serta memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan 

baru dalam bidang keolahragaan 
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4. Matriks bahan kajian yang diturunkan dari Capaian Pembelajaran  
 

Tabel 2. Matriks Capaian Pembelajaran dan Bahan Kajian 

Capaian Pembelajaran 

Bahan  Kajian 
Inti Keilmuan 

(Keprodian dan Pedagogi: 
MPB, MKK, MKB) 

IPTEKS Pendukung 
(MPK dan MBB) 

IPTEKS Pelengkap 
(sesuai 

kebutuhan Prodi) 

Yang 
Dikembangkan 

(antisipasi 
perkembangan 

IPTEKS & 
kebutuhan 

masa depan) 

Penciri 
Universitas/Prodi 

contoh 
(karakter 

konservasi) 

Sikap 
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa dan mampu 
menunjukkan sikap religius 

1. Ketuhanan  
2. Religius 
3. Kemanusiaan  
4. Peradaban pancasila 
5. Pengembangan karakter 
6. Pengembangan 

Kepribadian 
7. Kehidupan berbangsa 
8. Kehidupan bernegara 

    

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

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

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

 1. Kehidupan 
bermasyarakat 

   

2. Pengabdian 
masyarakat 

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

9.   Keanekaragaman budaya  
10. Keanekaragaman agama 
11. Keanekaragaman 
       Pendapat 
12. Keanekaragaman 
       kepercayaan 
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6. Bekerja sama dan memiliki 
kepekaan sosial serta kepedulian 
terhadap masyarakat dan 
lingkungan 

 3. Bekerjasama 
4. Kepekaan sosial 
5. Kepedulian 

masyarakat 

   

7. Taat hukum dan disiplin dalam 
kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara 

 6.Taat hukum  
7.Disiplin  

   

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan 
etika akademik 

1. Etika Ilmiah     
2. Etika Diskusi 
3. Etika Presentasi 

9. Menunjukkan sikap bertanggung 
jawab atas pekerjaan dibidang 
keahliannya secara mandiri 

 1. Praktik Lapangan di 
Klub 

   

2. Praktik Lapangan di 
Instansi 
pemerintah 

3. Praktik Lapangan di 
Fitness Center 

4. Praktik Lapangan di 
Sanggar Kebugaran 

10. Menginternalisasi semangat 
kemandirian, kejuangan, dan 
kewirausahaan 

 1. Kewirausahaan    

2. Kreatifitas 

3. Rencana Bisnis 
4. Pemasaran 

Olahraga 
5. Desain alat 

olahraga 
6. Bisnis jasa olahraga 

11. Menginternalisasi sikap apresiatif 
dan peduli dalam pelestarian 
lingkungan hidup, nilai-nilai 
olahraga dan sosial budaya yang 
berkembang di masyarakat 

    1. Konservasi 
lingkungan fisik 

2. Konservasi 
sosial 

3. Konservasi nilai 
olahraga 

4. Konservasi seni 
budaya 
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5. Konservasi 
kebugaran 

6. Kearifan lokal 
unggul 

7. Green sport 
Pengetahuan 

12. Menguasai secara teoritis bidang 

ilmu keolahragaan secara 

mendalam serta memformulasikan 

masalah bidang keolahragaan 

secara sistematis dan prosedural 

1. Dasar ilmu kedokteran     

2. Struktur dan bentuk 
manusia secara mikro 
dan makro 

3. Bentuk dan jaringan 
tubuh 

4. Fungsi organ tubuh 
manusia 

5. Unsur kimia tubuh 
6. Obat dan reaksinya 

13. Mampu melakukan kajian-kajian 

ilmiah terhadap permasalahan 

keolahragaan secara mendalam 

yang didukung dengan 

keterampilan menulis ilmiah, 

analisis, serta penguasaan tes dan 

pengukuran olahraga yang modern 

1. Dasar ilmu keolahragaan 
2. Gerak olahraga 
3. Analisis kinesiologi 
4. Kerja manusia 
5. Gerak manusia 
6. Gaya manusia 
7. Olahraga kesehatan 
8. Masalah kesehatan 
9. Substansi organism 
10. Biokimia manusia 
11. Jenis olahraga 
12. Bentuk olahraga 
13. Prinsip olahraga 
14. Konstruksi latihan 

olahraga 
15. Fenomena sosial 
16. Fenomena budaya 
17. Makna olahraga 
18. Politik dan olahraga 

    

14. Mampu menganalisis dan 

mengambil keputusan yang tepat 

berdasarkan informasi dan data 

serta memberikan solusi pada 

setiap permasalahan secara 

mandiri dan atau kelompok 
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19. Ekonomi dan olahraga 
20. Budaya dan olahraga 
21. Sejarah olahraga 
22. Nilai historis olahraga 
23. Olahraga zaman yunani 
24. Olahraga modern 

15. Mampu menjadi penggerak dan 

pengelola  keolahragaan 

diberbagai bidang pekerjaan yang 

didukung kemampuan 

menganalisa permasalahan 

keolahragaan berbasis ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

keolahragaan terkini 

25. Keterampilan olahraga 
26. Dasar atletik   nomor 

atletik, jalan, lari, lompat 
dan lempar) 

27. Peraturan perlombaan 
atletik 

28. Gerak dasar senam 
(guling, kip, meroda, stut, 
hand stand, hand pring, 
back hand spring, round 
off, salto) 

29. Gaya renang (crawl, back 
crawl, dada, kupu-kupu) 

30. Adaptasi air 
31. Peraturan perlombaan 

renang 
32. Teknik permainan bola 

voli(pasing bawah, pasing 
atas, smas, servis, 
peraturan permainan 
bola voli) 

33. Teknik permainan bola 
basket (drible, passing, 
shoting, peraturan 
permainan bola basket) 

34. Ketrampilan dasar pencak 
silat 

35. Teknik dasar pencak silat 
36. Sistem pertandingan 

pencak silat 
37. Pembinaan olahraga 
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pencak silat 
38. Teknik permainan bulu 

tangkis dan peraturannya 
39. Teknik permainan tenis 

lapangan dan 
peraturannya 

40. Teknik permainan sepak 
bola dan peraturannya 

41. Teknik olahraga soft ball 
dan peraturannya 

42. Teknik bermain golf dan 
peraturannya 

43. Teknik paralayang dan 
peraturannya 

44. Teknik olahraga woodball 
dan peraturannya 

Keterampilan Umum 
16. 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 

 1. Metode dan 
aplikas ilmu 
keolahragaan di 
instansi mitra kerja 

2. Praktik lapangan 
3. Kerja di lapangan  

 

   

17. Mampu menunjukkan kinerja 
mandiri, bermutu, dan terukur 

    

18. 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, 

1.    Metode Penelitian  1. Statistik   

2. Etika Ilmiah  2. Penyajian 
Data 

  

3. Ensiklopedia Olahraga  3. Uji Statistika   
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menyusun deskripsi saintifik hasil 
kajiannya dalam bentuk skripsi 
atau laporan tugas akhir, dan 
mengunggahnya dalam laman 
perguruan tinggi 

19. Menyusun deskripsi saintifik hasil 
kajian tersebut di atas dalam 
bentuk skripsi atau laporan tugas 
akhir, dan mengunggahnya dalam 
laman perguruan tinggi 

1. Pendahuluan 
2. Landasan teori 
3. Hipotesis 
4. Metode penelitian 
5. Teknik analisis data 
6. Penyajian hasil 
7. Pembahasan 
8. Simpulan dan pustaka 

    

    

20. Mampu mengambil keputusan 
secara tepat dalam konteks 
penyelesaian masalah di bidang 
keahliannya, berdasarkan hasil 
analisis informasi dan data 

 
 

  

- Metode dan 
aplikasi ilmu 
keolahragaan di 
instansi mitra kerja 

- Praktik lapangan 
- Praktik kerja di 

fitness center 
- Praktik kerja di 

Klub kebugaran 
- Praktik kerja di 

dinpora 
- Praktik kerja di 

KONI 
- Praktik kerja di 

Rumah Sakit 
- Praktik kerja di 

sport center 
- Praktik kerja di 

pusat olahraga 
rekreasi 

- Praktik kerja di 
Kemenpora 

- Praktik di Klub 
olahraga prestasi 

   

21. Mampu memelihara dan 
mengembangkan jaringan kerja 
dengan pembimbing, kolega, 
sejawat baik di dalam maupun di 
luar lembaganya 

    

22. Mampu bertanggung jawab atas 
pencapaian hasil kerja kelompok 
dan melakukan supervisi dan 
evaluasi terhadap penyelesaian 
pekerjaan yang ditugaskan kepada 
pekerja yang berada di bawah 
tanggung jawabnya 
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23. Mampu melakukan proses evaluasi 
diri terhadap kelompok kerja yang 
berada di bawah tanggung 
jawabnya, dan mampu mengelola 
pembelajaran secara mandiri 

 - Perkembangan 
gerak 

- Pembelajaran 
gerak 

- Pedagogik olahraga 

   

24. Mampu mendokumentasikan, 
menyimpan, mengamankan, dan 
menemukan kembali data untuk 
menjamin kesahihan dan 
mencegah plagiarism 

1. Pendahuluan 
2. Landasan teori 
3. Hipotesis 
4. Metode penelitian 
5. Penyajian hasil 
6. Pembahasan 
7. Simpulan 
8. Pustaka 

    

Keterampilan Khusus 
25. Mampu menciptakan, memandu, 

dan mengembangkan olahraga 
masyarakat, olahraga 
berkebutuhan khusus, olahraga 
kesehatan, olahraga 
kepariwisataan dan olahraga 
rekreasi 

 1. Inovasi yang baru 
2. Pemanduan 

olahraga 
3. Olahraga 

masyarakat 
4. Olahraga 

kesehatan 
5. Olahraga khusus 
6. Olahraga 

pariwisata 
7. Olahraga rekreas 
8. Wanita & 

olahraga 

   

26. Mampu mengembangkan pusat-
pusat kesehatan dan kebugaran 

 1. Senam aerobik 
2. Massage 

olahraga 
3. Manajemen klub 

kebugaran 
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27. Mampu memberikan pelayanan 
jasa konsultasi olahraga kesehatan 
dan kebugaran untuk 
meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat menggunakan 
pendekatan inovatif, kreatif, dan 
teknologi mutakhir 

   1. Pelayanan 
olahraga 
kesehatan 

2. Konsultasi 
olahraga 
kesehatan 

3. Pencegaha
n cedera 

4. Perawatan 
cedera 

5. Olahraga 
khusus 

 

28. Mampu mengelola kegiatan bidang 
keolahragaan (event organizer/EO) 

 1. Manajemen olahraga    
2. Sarana dan prasarana 

3. Administrasi 

4. Organisasi 

5. Promosi olahraga 

29. Mampu mengaplikasikan 
pengetahuan ilmu keolahragaan 
dalam bidang komunikasi dan 
informasi 

  1. Teknologi 
informasi 

  

2. Teknologi 
komunikasi 

3. Berita 
4. Publikasi 

5. Presentasi 

30. Mampu menerapkan ilmu 
keolahragaan dalam rangka 
menyelesaikan permasalahan 
bidang keolahragaan serta 
memiliki kemampuan beradaptasi 
terhadap perubahan baru dalam 
bidang keolahragaan 

   1. Olahraga 
prestasi 

 

2. Pembinaan 
Olahraga 

3. Sport Search 
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5. DAFTAR MATAKULIAH KURIKULUM PRODI ILMU KEOLAHRAGAAN INDONESIA 

 

6. Matriks Sebaran Matakuliah pada Tiap Semester 

Kurikulum Program Studi Ilmu Keolahragaan S1 dirancang dengan masa studi selama empat tahun atau 8 semester, beban 

SKS minimal 144 SKS dan maksimal 160 SKS. Pada setiap tahunnya mulai dari tahun pertama sampai tahun terakhir mata kuliah 

disusun sedemikian rupa untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.  Rancangan struktur matakuliah oleh prodi hendaknya 

sesuai dengan Permendikbud 49/2014, bobot SKS yang terjadwal paling banyak 20 SKS persemester 

 
 
 
 

MK-1 = Pendidikan Agama   MK-19 =  Bola Basket MK-37 =   Olahraga Adaptif 
MK-2  = Pendidikan Pancasila MK-20 =  Pencak silat MK-38 =   Olahraga Rekreasi 
MK-3 =  Sejarah dan Filsafat Olahraga MK-21 =  Bulu Tangkis   MK-39 =   Dasar-dasar Kepelatihan Olahraga   
MK-4 =  Bahasa Indonesia   MK-22 = Statistika  MK-40 =  Perkembangan dan Belajar Gerak 
MK-5  =  Pendidikan Kewarganegaraan MK-23  =  Sepak Bola MK-41 =  Paedagogi Olahraga 
MK-6 =  Anatomi MK-24 =  Ilmu Gizi Olahraga MK-42 =  Tes dan Pengukuran Olahraga 
MK-7 =  Fisiologi MK-25 =  Psikologi Olahraga MK-43    =  Analisis Teknologi Keolahragaan 
MK-8  =  Teknologi Informasi dan Komunikasi MK-26 =  Metodologi Penelitian Olahraga MK-43 =  Praktik Kerja  Lapangan 
MK-9 =  Atletik  MK-27  =  Kewirausahaan MK-44 =  Kuliah Kerja Nyata 
MK-10 = Senam  MK-28 =  Olahraga Usia Lanjut MK-45 =  Skripsi 
MK-11 = Renang  MK-29 =  Kesehatan Olahraga  
MK-12  =  Bola Voli MK-30 =  Pencegahan & Perawatan Cedera  
MK-13 =  Fisiologi Olahraga MK-31  =  Fisioterapi Olahraga    
MK-14 =  Biokimia Olahraga MK-32 =  Wanita dan Olahraga    
MK-15 =  Kinesiologi Olahraga MK-33 =  Administrasi dan Organisasi   Pertandingan    
MK-16  =  Sosiologi Olahraga MK-34  = Massage Olahraga  
MK-17 =  Biomekanika Olahraga   MK-35   =  Manajemen Olahraga  
MK-18 = Analis Keolahragaan MK-36    =  Obat dan Doping  
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Tabel 4.  STRUKTUR KURIKULUM PRODI ILMU KEOLAHRAGAAN INDONESIA 
 
Nama Prodi  : ILMU KEOLAHRAGAAN  
Jurusan  : ILMU KEOLAHRAGAAN 
Fakultas  : FIK/FPOK/FIO 
Jenjang  : S1 

 

NO KODE MK MATA KULIAH P/T 
Smt (sks) Urutan 

transkrip 
W/P 

Kode Dosen  
MK Prasyarat 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1  Pendidikan Agama T 2        1 W   
2  Pendidikan Kewarganegaraan T 2        2 W   
3  Sejarah dan Filsafat Olahraga T 2        12 W   
4  Anatomi 1 T 2        13 W   
5  Fisiologi 1 T 2        dst W   
6  Atletik  P 2         W   
7  Senam  P 2         W   
8  Renang  P 2         W   
9  Pendidikan Pancasila T  2        W   

10  Anatomi 2 T  2        W   
11  Fisiologi 2 T  2        W   
12  Biokimia Olahraga T  2        W   
13  Bahasa Indonesia T  2        W   
14  Sepak Bola P  2        W   
15  Obat dan Doping T  2        W   
16  Teknologi Informasi & Komunikasi T   2       W   
17  Fisiologi Olahraga  T/P   3       W   
18  Biomekanika Olahraga T/P   3       W   
19  Bola voli P   2       W   



Kurikulum Program Studi Ilmu Keolahragaan Indonesia Page 21 
 
 

20  Bola basket P   2       W   
21  Psikologi Olahraga T   2       W   
22  Sosiologi Olahraga T   2       W   

23  Kinesiologi Olahraga T/P    2      W  MK Prasyarat 

24  Pencak silat P    2      W   

25  Bulu Tangkis P    2      W   
26  Ilmu Gizi Olahraga T    2      W   
27  Statistika T    2      W   
28  Metodologi Penelitian Or T    3      W   
29  Olahraga Usia Lanjut T    2      W   
30  Kewirausahaan T    2      W   
31  Kesehatan Olahraga T     3     W   

32  Pencegahan dan Perawatan 
Cidera T     2     W   

33  Fisioterapi Olahraga T     2     W   

34  Administrasi dan Organisasi 
Pertandingan Olahraga 

T/P     2     W   

35  Manajemen Keolahragaan T     2     W   
36  Wanita dan Olahraga T     2     W   
37  Massage Olahraga T/P     3     W   
38  Analis Keolahragaan T      2    W   
39  Olahraga Adaptif T      2    W   
40  Olahraga Rekreasi T/P      2    W   

41  Dasar-dasar Kepelatihan 
Olahraga 

T/P      3    W   

42  Perkembangan dan Belajar 
Gerak 

T      3    W   

43  Paedagogi Olahraga T      2    W   
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44  Tes dan Pengukuran Olahraga T/P      3    W   
45  Analisis Teknologi Keolahragaan        2   W   
46  Kuliah Kerja Nyata L       4   W   
47  Praktik Kerja Lapangan L       4   W   
48  Skripsi L        6  W   

 16 14 16 17 16 17 10 6     
 

Keterangan 

P/T     : P mata kuliah praktikum, T mata kuliah teori 
Smt    : semester ke 1-8 
W    : W mata kuliah wajib 
L    : Lapangan 
Matakuliah prasyarat  : kode mata kuliah yang harus pernah diikuti sebelumnya 
 
PENGELOMPOKAN DAN SEBARAN BOBOT MATAKULIAH (SKS) 
 

NO KELOMPOK MATAKULIAH SKS KETERANGAN 

1 Matakulaih Dasar Umum 8       Wajib Universitas 

2 Matakuliah Fakultas/Prodi 104  Matakuliah IKOR Indonesia 

3 Matakuliah Muatan LokaL 32-48 Matakuliah berdasar 
keunggulan prodi 

Jumlah SKS  144-160  
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Deskripsi Mata Kuliah (proses revisi) 

Tabel 5. Deskripsi  Mata Kuliah di Prodi Ilmu Keolahragaan 

No 
Kode 

MK 
Mata Kuliah 

SK

S 
Deskripsi 

1  Pendidikan Agama 2 MKU Universitas 

2  Pendidikan 
Pancasila 

2 MKU Universitas 

3  Anatomi 1 2 Mempelajari konsep dasar tubuh sebagai satu kesatuan, istilah anatomi dan 
histologi, sistem lokomotorius, sistem syaraf dan pancaindera, sistem endokrin, 
sistem kardiovaskuler, sistem limfatik dan imunitas, sistem respirasi, sistem 
pencernaan, sistem sekresi dan keseimbangan cairan dan sistem reproduksi 

4  Fisiologi 1 2 Mata kuliah ini membahas fungsi organ tubuh manusia (tulang, otot, jantung, 
pembuluh darah dan kaitannya dalam memelihara homeostasis) 

5  Sejarah dan filsafat 
Olahraga 

2 Membahas  tentang sejarah penyelenggaraan berbagai even olahraga serta nilai-
nilai historis dan patriotis pelaksanaan event olahraga yang dimulai dari zaman 
yunani kuno hingga sekarang. Selain itu juga Mempelajari dan memahami filsafat 
olahraga tentang pengertian, ruang lingkup, tujuan, fungsi dan aliran dalam 
filsafat olahraga 

6  Atletik  2 Mempelajari dan mempraktikkan keterampilan dasar cabang atletik nomor, jalan, 
lari dan lompat dan lempar 

7  Senam  2 Mempelajari dan mempraktikkan  keterampilan  gerak dasar senam di nomor 
lantai dan nomr alat dengan didukung oleh kemampuan fisik dan mental yang 
baik 

8  Renang  2 Mempelajari dan mempraktikkan penguasaan koordinasi renang gaya bebas dan 
gaya punggung, gaya kupu-kupu dan gaya dada 

9  Pendidikan 
Kewarganegaraan 

2 MKU Universitas 

10  Teknologi 
Informasi dan 
Komunikasi 

2 Mempelajari dan mempraktikkan berbagai aplikasi teknologi berbasis internet dan 
media interaktif untuk pengembangan  keolahragaan 
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11  Anatomi 2 2 Mata kuliah ini mempelajari tentang morfologi (bentuk), letak, struktur pada 
sistem tubuh manusia yaitu jantung dan peredaran darah, pernafasan (rongga 
hidung, paru), pencernaan, urogenetalia (urinari & reproduksi) dan sistem syaraf 

12  Fisiologi 2 2 Mata kuliah ini membahas fungsi organ tubuh manusia meliputi; paru, ginjal, 
pencernaan dan endokrin dalam kaitannya dengan pemeliharaan homeostasis 

13  Biokimia Olahraga 3 Mempelajari tentang substansi serta biokimia yang ada pada organisme 
khususnya manusia serta menghubungkannya dengan aktivitas olahraga 

14  Statistika 2 Mata kuliah statistika berisi tentang peranan statistika dalam kegiatan ilmiah, 
skala pengukuran, pengukuran gejala pusat  menghitung  modus,  median  dan  
mean  untuk  data bergolong,  ukuran  variabilitas,  transformasi  skor  distribusi 
frekuensi, analisis  data,  korelasi, analisis  varians,  pengujian hipotesis 
parametrik, pengenalan statistik non-parametrik 

15  Bahasa Indonesia 2 MKU Universitas 

16  Fisiologi Olahraga  3 Menyajikan dan membahas perubahan-perubahan yang terjadi akibat latihan dan 
faktor-faktor yang mempengaruhinya serta peran dan fungsi alat tubuh sesuai 
dengan prinsip-prinsip dasar latihan olahraga dan kegiatan lainnya yang ditunjang 
dengan pekerjaan laboratorium serta manfaatnya bagi perkembangan hasil 
latihan, serta dibahas pula berbagai jenis, bentuk dan teknis, cara 
mengkonstruksi latihan 

17  Biomekanika 
Olahraga 

3 Mengkaji kerja, gerak dan gaya-gaya pada manusia khususnya pada kegiatan 
olahraga dan kegiatan sehari-hari 

18  Bola voli 2 Matakuliah ini membahas tentang berbagai teknik permainan bola voli yang terdiri 
atas, pass bawah dan atas, smas, servis, blok dan peraturan permainan serta 
strategi dan pola permainan 

19  Bola basket 2 Matakuliah ini membahas dan menerapkan berbagai teknik dasar dalam 
permainan bola basket yang terdiri dari, teknik drible, berbagai jenis passing dan 
shooting, serta strategi dan pola-pola permainan 

20  Pencak silat 2 Mata kuliah ini memberikan bekal penguasaan keterampilan dasar olahraga 
pencak silat, teknik berolahraga pencak silat, sistem pertandingan dan 
pembinaan olahraga pencak silat 

21  Sosiologi Olahraga 2 Membahas fenomena sosial budaya dan makna olahraga dalam kaitannya di 
bidang olahraga antara lain: politik dan olahraga, ekonomi dan olahraga, budaya 
dan olahraga, konservasi budaya dan olahraga 
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22  Kinesiologi 
Olahraga 

2 Mata kuliah ini mengkaji gerak olahraga berdasarkan kinesiologi yang terdiri dari 
ilmu faal dan biomekanika (khususnya) dalam bentuk suatu analisis kinesiologi 

23  Sepak Bola 2 Mata kuliah ini memberikan bekal penguasaan keterampilan dasar olahraga 
sepak bola, teknik berolahraga sepak bola, sistem pertandingan dan pembinaan 
olahraga sepak bola 

24  Bulu Tangkis 2 Membahas tentang pengetahuan, keterampilan dasar (basic skill), peraturan 
permainan olahraga bulutangkis sesuai dengan perkembangannya 

25  Ilmu Gizi Olahraga 2 Membahas beberapa hal yang berkaitan dengan peran gizi dalam menunjang 
olahraga antara lain metabolisme zat gizi dalam olahraga, perhitungan kebutuhan 
gizi, penentuan status gizi atlet, pengaturan gizi atlet sebelum saat dan sesudah 
pertandingan, karbohidrat loading, ergogenic aids 

26  Psikologi Olahraga 2 Mempelajari aspek-aspek psikis yang dibutuhkan dan terjadi dalam aktivitas 
olahraga serta aplikasinya 

27  Metode Penelitian 
Olahraga 

3 Mengkaji tentang identifikasi dan model-model pendekatan ilmiah dalam 
penelitian keolahragaan yang meliputi pendahuluan, kajian teori, metode 
penelitian, kajian pustaka dan hasil penelitian, simpulan dan saran sesuai dengan 
permasalahan keolahragaan 

28  Kewirausahaan 2 Mempelajari berbagai model pengembangan  bisnis dalam bidang olahraga dan 
strategi serta upaya memasarkan produk bisnis olahraga 

29  Olahraga Usia 
Lanjut 

2 Mempelajari tentang berbagai penurunan kapasitas fungsi organ tubuh pada 
lansia dan model-model latihan olahraga untuk menjaga dan meningkatkan 
kapasitas fisik lansia 

30  Kesehatan 
Olahraga 

3 Membahas tentang peran olahraga dalam mendukung kesehatan  dan 
permasalahan kesehatan dalam aktivitas olahraga serta berbagai pendekatan 
latihan olahraga 

31  Pencegahan & 
Perawatan Cidera 

2 Mata kuliah ini mengkaji tentang berbagai upaya pencegahan dan penanganan 
cidera pada saat berolahraga yaitu penyebab cidera olahraga, mekanisme dan 
tingkatan cidera, cara pencegahan cidera, penanganan cidera dan perawatan 
cidera ringan 

32  Fisioterapi 
Olahraga 

2 Mata kuliah ini mengkaji tentang sejarah perkembangan fisioterapi, pengertian 
dan istilah, peranan dan fungsi fisioterapi, aplikasi modalitas dingin, modalitas 
panas, terapi latihan, cara latihan pada penderita low back pain, bandaging & 
taping serta latihan evakuasi 

33  Analis 2 Matakuliah ini mengkaji teknis dan teoritis keolahragaan pada setiap strata 
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Keolahragaan pengambil kebijakan keolahragaan 

34  Wanita dan 
Olahraga 

2 Matakulliah ini mempelajari peran olahraga berkaitan dengan status gender 
terutama membahas bagaimana olahraga dapat membantu kaum wanita tetap 
bugar dan sehat melalui aktivitas olahraga. 

35  Administrasi dan 
Organisasi 
Pertandingan 
Olahraga 

2 Mempelajari tentang pengelolaan administrasi pertandingan olahraga dan 
mengelola berbagai macam event olahraga 

36  Manajemen 
Keolahragaan 

2 Mata kuliah ini memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan dasar tentang 
manajemen olahraga dilembaga pemerintah dan organisasi keolahragaan 

37  Massage Olahraga 3 Membahas tentang sejarah, peranan dan manfaat, alat dan bahan, 
kontraindikasi, teknik dasar, latihan untuk tangan dan tahapan dalam massage 

38  Obat dan Doping 2 Mata kuliah ini mengkaji tentang farmakologi umum, obat untuk berbagai sistem 
organ, penyalahgunaan obat, pemakaian obat dalam olahraga (ergogenic aids, 
pharmacological aids, doping). Mata kuliah ini menghubungkan pokok bahasan 
dengan realitas menggunakan contoh-contoh yang ada di masyarakat atau 
olahraga. 

39  Olahraga Adaptif 2 Mengkaji tentang pengertian olahraga adaptif, perkembangan ketrampilan dasar, 
pengukuran fisik, fasilitas dan peralatan, bentuk-bentuk kelainan dan program 
olahraga 

40  Olahraga Rekreasi 2 Membahas tentang pengetahuan, kemampuan, prosedur, dasar (basic skill) dan 
safety olahraga rekreasi yang berkaitan erat dengan aktivitas alam yang aman, 
nyaman dan dapat mengaplikasikan skillnya dalam menciptakan lapangan kerja 
bagi dirinya maupun masyarakat 

41  Dasar-dasar 
Kepelatihan 
Olahraga 

3 Mempelajari tentang prinsip-prinsip latihan dan penyusunan, pelaksanaan dan 
evaluasi program latihan untuk cabang olahraga prestasi 

42  Perkembangan 
dan Belajar Gerak 

3 Mempelajari tentang bagaimana mahasiswa memahami tentang hakekat belajar 
gerak, perubahan akibat belajar gerak, bagaimana sifat dan pengaruh latihan, 
bagaimana cara mengukur hasil belajar gerak, apa tujuan akhir dan faktor 
penentu dari belajar keterampilan, bagaimana tahapan belajar gerak, memberi 
motivasi dan instruksi serta penyajian model demonstrasi dalam belajar gerak, 
selanjutnya mata kuliah ini juga mempelajari prinsip dasar latihan gerak serta 
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teknik dan jenis bimbingan 

43  Paedagogi 
Olahraga 

2 Penguasaan konsep pembelajaran pendidikan jasmani di lembaga pendidikan 
formal yang meliputi model-model pengelolaan kelas dan berbagai pendekatan 
interaksi proses pembelajaran 

44  Tes dan 
Pengukuran 
Olahraga 

3 Membahas tentang pengertian tes, pengukuran dan evaluasi, tujuan pengukuran 
dan evaluasi, ranah (domain) yang diukur, sistem pengukuran, teknik 
pengukuran, prinsip-prinsip pengukuran dan evaluasi pengukuran. Selain itu juga 
membekali mahasiswa tentang kriteria tes, sistem perencanaan, pelaksanaan, 
evaluasi dan analisis serta pengembangan keterampilan praktik tes dan 
pengukuran komponen-komponen kesegaran jasmani berbagai cabang olahraga 

45  Analisis Teknologi 
Keolahragaan 

 Membahas dan menganalisis tentang perkembangan terkini pemanfaatan 
teknologi mutakhir sarpras keolahragaan, sistem informasi keolahragaan, dan 
rekayasa peningkatan prestasi atlet/kebugaran jasmani berbasis teknologi terkini   

46  Praktik Kerja 
Lapangan 

4 Mata kuliah ini merupakan kegiatan belajar di lapangan yang dirancang untuk 
memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa tentang metode dan aplikasi 
ilmu keolahragaan yang relevan dan kontribusinya terhadap pembangunan 
olahraga serta menyelesaikan masalah yang dihadapi di dunia kerja secara 
nyata. Mata kuliah ini merupakan kegiatan kurikuler yang dilakukan sesuai 
dengan tuntutan kurikulum sebagai penerapan teori yang telah diperolah agar 
mahasiswa memperoleh pengalaman lapangan yang sesuai dengan bidangnya 

47  Kuliah Kerja Nyata 4 Mata kuliah ini merupakan kegiatan intrakurikuler yang memadukan pelaksanaan 
Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan cara memberikan kepada mahasiswa 
pengalaman belajar dan bekerja dalam kegiatan pembangunan masyarakat 
sebagai wahana penerapan dan pengembangan ilmu dan teknologi yang 
dilaksanakan di luar kampus dalam waktu, mekanisme kerja dan persyaratan 
tertentu 

48  Skripsi 6 Mata kuliah ini merupakan karya tulis ilmiah yang disusun dan dipertahankan oleh 
mahasiswa sebagai persyaratan untuk menjadi sarjana. Mata kuliah ini 
memberikan bekal kepada mahasiswa dalam penelitian yang berhubungan 
dengan masalah keolahragaan. Skripsi ditulis dari hasil penelitian lapangan, 
laboratorium, pengamatan, observasi dan penelaahan pustaka yang relevan. 
Selain itu juga memberikan pengalaman dalam menerapkan prinsip-prinsip 
berpikir secara ilmiah 
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7. CONTOH : Rencana Pembelajaran Semester (Pasal 12 Permendikbud No 49 Tahun 2014) 

CONTOH 
Tabel 6. Rencana Pembelajaran Semester 

 
Mata Kuliah     : Renang 1 Semester:  I sks: 2 Kode: 15P02710 
Program Studi : Ilmu Keolahragaan Dosen Pengampu/Penanggungjawab : . 
Capaian Pembelajaran  Lulusan         Sikap: 

- Menginternalisasi sikap apresiatif nilai-nilai olahraga renang dan sosial budaya yang 
berkembang di masyarakat. 

Pegetahuan: 
1. Menguasai secara teoritis tentang olahraga renang secara mendalam. 
2. Mampu melakukan kajian-kajian ilmiah terhadap permasalahan renang yang didukung 

dengan keterampilan menulis ilmiah, analisis, serta penguasaan tes dan pengukuran 
olahraga yang modern 

Keterampilan: 
1. Mampu menciptakan, memandu, dan mengembangkan olahraga renang dalam 

pengembangan olahraga berkebutuhan khusus, olahraga kesehatan, olahraga 
kepariwisataan dan olahraga rekreasi 

2. Mampu memberikan pelayanan jasa konsultasi olahraga kesehatan dan kebugaran 
melalui olahraga renang untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
menggunakan pendekatan inovatif, kreatif, dan teknologi mutakhir 

3. Mampu mengelola kegiatan bidang keolahragaan bidang olahraga renang 
Capaian Pembelajaran Matakuliah   Setelah mengikuti perkuliahan renang 1, mahasiswa diharapkan mampu menguasai secara 

teori dan praktik tentang adaptasi air, teknik renang gaya crawl, teknik renang gaya 
punggung, peraturan kejuaraan renang serta aplikasi renang dalam olahraga kesehatan  

Deskripsi Matakuliah                      Mempelajari dan mempraktikkan penguasaan renang gaya beba, gaya punggung, praktik 
penyelenggaraan kejuaraan renang gaya crawl dan punggung serta aplikasinya dalam 
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olahraga ksehatan 
Mingg
u ke 

Kemampuan yang 
diharapkan 

Bahan Kajian Metode 
Pembelajaran 

Waktu Evaluasi Kriteria/ 
Indikator 

Bobot 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2 Mahasiswa menguasai teori 

adaptasi air, teknik renang 
gaya crawl dan punggung 

- Pemanasan di air 
- Adaptasi di air 
- Teknik renang gaya 

crawl 
- Teknik renang gaya 

punggung 

Ceramah dan 
diskusi 

640 
menit 

Tanya 
jawab 
dan 
tugas 

Ketepatan 
merangku
m dan 
menguasai 
teori 

5% 

4 Mahasiswa mampu 
mempraktikkan gerak tungkai 
gaya crawl 

Teknik gerak tungkai gaya 
crawl 

Praktik 640 
menit 

Tes  Ketepatan 
gerak 
tungkai 

5% 

6 Mahasiswa mampu 
mempratikkan gerak lengan 
gaya crawl 

Teknik gerak lengan gaya 
crawl 

Praktik 640 
menit 

Tes Ketepatan 
gerak 
lengan 

5% 

7 Mahasiswa mampu 
mempratikkan koordinasi 
gerak tungkai dan lengan 
gaya crawl 

- Teknik pernafasan 
renang gaya crawl 

- Teknik renang gaya 
crawl 

Praktik 320 
menit 

Tes Ketepatan 
gerak 
tungkai-
lengan 

5% 

8 Mahasiswa mampu berenang 
gaya crawl 50 meter dengan 
teknik yang benar 

Teknik renang gaya crawl Praktik 
UTS 

120 
menit 

Tes Ketepatan 
gerak 
mencapai 
50m 

25% 

10 Mahasiswa mampu 
mempratikkan gerak tungkai 
gaya punggung 

Teknik gerak tungkai gaya 
punggung 

Praktik 640 
menit 

Tes Ketepatan 
gerak 
tungkai 

5% 

12 Mahasiswa mampu 
mempratikkan gerak lengan 

Teknik gerak lengan gaya 
punggung  

Praktik 640 
menit 

Tes Ketepatan 
gerak 

5% 
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gaya punggung lengan 
13 Mahasiswa mampu 

mempratikkan koordinasi 
gerak tungkai dan lengan 
gaya punggung 

- Teknik pernafasan 
renang gaya punggung 

- Teknik renang gaya 
punggung 

Praktik 320 
menit 

Tes Ketepatan 
gerak kaki 
dan lengan 

5% 

14 Mahasiswa mampu 
mempraktikkan kejuaraan 
renang gaya crawl dan 
punggung 

- Peraturan kejuaraan 
renang 

- Penyelenggaraan dan 
administrasi kejuaraaan 

Praktik 320 
menit 

Tes Kesuksesa
n 
kejuaraan 

5% 

15 Mahasiswa mampu 
mengaplikasikan renang gaya 
crawl dan punggung untuk 
olahraga kesehatan 

Renang untuk olahraga 
kesehatan dan terapi fisik 

Praktik 320 
menit 

Tes Ketepatan 
praktik 

5% 

16 Mahasiswa mampu 
menjawab soal-soal ujian 
teori dan praktik renang gaya 
crawl dan punggung 50 meter 

- Teori pemanasan air 
- Teori adaptasi air 
- Teori dan praktik renang 

gaya crawl 
- Teori dan praktik renang 

gaya punggung 
- Teori dan praktik 

penyelenggaraan 
kejuaraaan renang gaya 
crawl dan punggung 

- Teori dan praktik aplikasi 
renang gaya crawl dan 
punggung untuk 
olahraga kesehatan 

UAS Teori dan 
Praktik 

120 
menit 

Tes teori 
dan 
praktik 

Ketepatan 
menjawab 
soal, 
Ketepatan 
praktik 
renang 
gaya crawl 
dan 
punggung 
mencapai 
50 meter 

30% 
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Tugas mahasiswa: 
1. Tugas individu merangkum teori adaptasi air, teori renang gaya crawl dan punggung, aplikasi renang untuk olahraga kesehatan 

dan latihan renang gaya crawl dan punggung 
2. Tugas kelompok menyelenggarakan kejuaraan renang gaya crawl dan punggung 
 
Penilaian: 
Pembobotan Nilai: 
a. Bobot Nilai Harian (NH)    : 1 
b. Bobot Nilai Ujian Tengah Semester (UTS) : 2 
c. Bobot Nilai Ujian Akhir Semester (UAS)  : 3 
d. Nilai Akhir     : 1 NH + 2 UTS + 3 UAS 

              1 + 2 + 3                    
   

Semarang,   November 2018 
Mengetahui Ketua Program Studi       Dosen Pengampu/Penanggung jawab MK 
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