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Menguasai konsep, prinsip, norma, metode dan pelaksanaan seminar keolahragaan dan mampu mengaplikasikan ilmu tersebut di 

masyarakat.  
 

Mata Kuliah  

Mata kuliah ini membahas tentang bagian-bagian dari seminar keolahrgaan, merencanakan kegiatan seminar dan melaksanakan seminar 

keolahragaan 
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Pendukung  

 

Media Pembelajaran Teori  
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Laptop dan LCD 

Bahan Ajar  

Praktek  
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Mata Kuliah Syarat Seminar Keolahragaan 

Kemampuan akhir tiap sub 

CPMK 

1.  

 

Ke- 

Sub-capaian 

pembelajaran mata 

kuliah 

Materi Pembelajaran 

[Pustaka] 

Metode / Strategi 

Pembelajaran 

[ Estimasi Waktu] 

Assessment 

Luring Daring Indikator Bentuk Bobot 

1 

- Mahasiswa mengetahui 

kontrak kuliah mata kuliah 

seminar keolahragaan. 

- Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi tentang 

tujuan mata kuliah secara 

umum. 

Pengenalan tentang mata 

kuliah seminar keolahragaan 

- Teori  

- Ceramah 

 

 

- TM 2 X 

50’ 

 

 

- Mengetahui kontrak kuliah 

mata kuliah seminar 

keolahragaan 

- Mengidentifikasi tujuan dari 

mata kuliah secara umum. 

 

 

 

60% pertemuan 1-12 

 

 

 

 

40% pertemuan 13-16 

2 

-  mengidentifikasi dan 

menjawab tentang diskusi dan 

ciri-cirinya 

- mengidentifikasi dan 

menjawab tentang debat dan 

ciri-cirinya 

- mengidentifikasi dan 

menjawab tentang workshop 

dan ciri-cirinya 

- mengidentifikasi dan 

menjawab tentang seminar 

dan ciri-cirinya 

 

Jenis-jenis kegiatan yang 

serupadengan  seminar 

 

- teori 

- Ceramah 

 

- TM 2 X 

50’ 

 

 

- mengidentifikasi dan 

menjawab tentang diskusi dan 

ciri-cirinya 

- mengidentifikasi dan 

menjawab tentang debat dan 

ciri-cirinya 

- mengidentifikasi dan 

menjawab tentang workshop 

dan ciri-cirinya 

- mengidentifikasi dan 

menjawab tentang seminar dan 

ciri-cirinya 

 

Tugas 

Individu/kelompok: 

menuliskan 

pengertian tentang 

debat, diskusi, 

workshop dan 

seminar 

3 

- Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi dan 

menjawab tentang komunikasi 

dengan diri sendiri 

- Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi dan 

menjawab tentang komunikasi 

antar 2 orang 

- Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi dan 

menjawab tentang komikasi 

dengan orang banyak tanpa 

timbal balik 

Jenis-Jenis Komunikasi  

- teori 

- Ceramah 

 

- TM 2 X 

50’ 

 

 

- mengidentifikasi dan 

menjawab tentang komunikasi 

dengan diri sendiri 

- mengidentifikasi dan 

menjawab tentang komunikasi 

antar 2 orang 

- mengidentifikasi dan 

menjawab tentang komikasi 

dengan orang banyak tanpa 

timbal balik 

- mengidentifikasi dan 

menjawab tentang komunikasi 

Tugas 

Individu/kelompok: 

menuliskan jenis-

jenis komunikasi 

dan contoh 

penerapannya di 

kehidupan sehari-

hari 



- Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi dan 

menjawab tentang komunikasi 

dengan orang banyak dengan 

timbal balik.  

dengan orang banyak dengan 

timbal balik.  

4 

- Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi dan 

menjawab tentang Moderator 

dan tugasnya 

- Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi dan 

menjawab tentang Notulis dan 

tugasnya 

- Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi dan 

menjawab tentang Pemateri  

 

Manajemen Perencanaan 

Seminar  

- teori 

- Ceramah 

 

- TM 2 X 

50’ 

 

- mengidentifikasi dan 

menjawab tentang Moderator 

dan tugasnya 

- mengidentifikasi dan 

menjawab tentang Notulis dan 

tugasnya 

- mengidentifikasi dan 

menjawab tentang Pemateri 

dan tugasnya 

Tugas 

Individu/kelompok: 

menuliskan 

pengertian dari 

moderator, notulen, 

dan pemateri serta 

fungsinya masing-

masing. 

 

5 

- Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi dan 

menjawab tentang 

menentukan biaya sebuah 

seminar 

- Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi dan 

menjawab pengeluaran-

pengeluaran dalam sebuah 

semianar 

- Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi dan 

menjawab tentang 

Pengelolaan keuangan sebuah 

seminar 

Manajemen Anggaran 

- teori 

- Ceramah 

 

- TM 2 X 

50’ 

 

 

- mengidentifikasi dan 

menjawab tentang menentukan 

biaya sebuah seminar 

- mengidentifikasi dan 

menjawab pengeluaran-

pengeluaran dalam sebuah 

semianar 

- mengidentifikasi dan 

menjawab tentang Pengelolaan 

keuangan sebuah seminar 

Tugas 

Individu/kelompok: 

menuliskan biaya 

dan jenis-jenis biaya 

yang dikeluarkan 

dalam sebuah 

seminar  

 

6 

- Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi dan 

menjawab tentang cara 

berbicara didepan umum 

- Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi dan 

menjawab tentang intonasi 

berbicara sesuai tujuan bicara 

- Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi dan 

menjawab tentang gestur dan 

emosi yang mengiringi ketika 

berbicara 

Latihan Berbicara (Public 

Speaking) 

- Teori 

- Ceramah 

TM 2 X 50’ 

 

 

 

- mengidentifikasi dan 

menjawab tentang cara 

berbicara didepan umum 

- mengidentifikasi dan 

menjawab tentang intonasi 

berbicara sesuai tujuan bicara 

- mengidentifikasi dan 

menjawab tentang gestur dan 

emosi yang mengiringi ketika 

berbicara 

 

 



7 

- Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi dan 

mempraktekkan cara berbicara 

dengan lancar 

- Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi dan 

mempraktekkan cara berbicara 

dengan intonasi yang 

disesuaikan 

- Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi dan 

mempraktekkan cara berbicara 

diikuti dengan gestur dan 

emosi. 

Speaking Training I 

- Teori 

- Ceramah 

- praktikum 

TM 2 X 50’ 

 

 

- mengidentifikasi dan 

mempraktekkan cara berbicara 

dengan lancar 

- mengidentifikasi dan 

mempraktekkan cara berbicara 

dengan intonasi yang 

disesuaikan 

- mengidentifikasi dan 

mempraktekkan cara berbicara 

diikuti dengan gestur dan 

emosi. 

Tugas Individu: 

Mempraktekkan 

mengatur intonasi, 

gestur dan emosi 

dalam berbicara. 

 

8 

- Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi dan 

mempraktekkan berbicara 

sebagai moderator 

- Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi dan 

mempraktekkan berbicara 

sebagai speaker (pemateri) 

Speaking TRaining II 

- Teori 

- Ceramah 

- praktikum 

TM 2 X 50’ 

 

- mengidentifikasi dan 

mempraktekkan berbicara 

sebagai moderator 

- mengidentifikasi dan 

mempraktekkan berbicara 

sebagai speaker (pemateri) 

Tugas Individu: 

Mempraktekkan 

cara berbicara 

sebagai moderator 

maupun sebagai 

speaker 

 

9 MID SEMESTER 

UJIAN PUBLIK 

SPEAKING DI DEPAN 

UMUM 

  

  

 

 
  

 

10 

- Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi dan 

menjawab tentang seksi acara 

dalam seminar dan tugasnya 

- Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi dan 

menjawab tentang seksi 

perlengkapan dan tugasnya 

- Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi dan 

menjawab tentang seksi 

publikasi dan dokumentasi 

dan tugasnya 

Kepanitiaan dalam seminar 

- Teori  

- Ceramah 

-Praktikum 

- TM 2 X 

50’ 

 

- mengidentifikasi dan 

menjawab tentang seksi acara 

dalam seminar dan tugasnya 

- mengidentifikasi dan 

menjawab tentang seksi 

perlengkapan dan tugasnya 

- mengidentifikasi dan 

menjawab tentang seksi 

publikasi dan dokumentasi dan 

tugasnya 

Tugas 

individu/kelompok: 

menuliskan tugas 

dari masing-masing 

seksi yang ada pada 

kepanitiaan sebuah 

seminar 

 

11 

- Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi dan 

mempraktekkan cara 

membentuk kepanitian 

- Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi dan 

mempraktekkan cara tugas-

Persiapan membuat seminar 

keolahragaan  tahap I 

- Teori 

- Ceramah 

-Praktikum 

- TM 2 X 

50’ 

 

 

- mengidentifikasi dan 

mempraktekkan cara 

membentuk kepanitian 

- mengidentifikasi dan 

mempraktekkan cara tugas-

tugas dari masing-masing seksi 

kepanitiaan 

 

Tugas kelompok: 

Mempraktekkan 

cara membentuk 

kepanitiaan untuk 

melaksanakan 

seminar 

keolahragaan 

 

 



tugas dari masing-masing 

seksi kepanitiaan 

 

12 

- Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi aturan 

tentang lari gawang 

- Mahasiswa mampu 

mempraktekkan tehnik start 

menuju gawang pada lari 

gawang 

- Mahasiswa mampu 

mempraktekkan  tehnik 

melewati gawang pada lari 

gawang 

- Mahasiswa mampu 

mempraktekkan  tehnik 

pendaratan pada lari gawang 

- Mahasiswa mampu, 

mempraktekkan tehnik lari 

diantara gawang pada lari 

gawang 

- Mahasiswa mampu 

mempraktekkan tehnik 

memasuki garis finish pada 

lari gawang 

Persiapan membuat seminar 

keolahragaan tahap II 

 - Teori 

- Ceramah 

-Praktikum 

- TM 2 X 

50’ 

 

- mengidentifikasi dan 

mempraktekkan cara 

menentukan lokasi seminar 

- mengidentifikasi dan 

mempraktekkan cara 

mempersiapkan hal-hal yang 

diperlukan ketika seminar 

- mengidentifikasi cara mencari 

dan menghubungi pemateri 

 

Tugas kelompok: 

Mempraktekkan 

cara menetukan 

lokasi seminar, hal-

hal yang diperlukan 

di lokasi seminar, 

dan mencari serta 

menghubungi 

pemateri. 

 

 

13 

- Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi dan 

mempraktekkan melaksanakan 

seminar keolahragaan di luar 

lingkungan kampus. 

 

 

Pelaksanaan Seminar 

Keolahragaan Kelompok I 

- Praktikum 

- TM 2 X 

50’ 

 

 

- mengidentifikasi dan 

mempraktekkan melaksanakan 

seminar keolahragaan di luar 

lingkungan kampus. 

 

 

Tugas Kelompok: 

Mempraktekkan 

pelaksanaan 

kegiatan seminar 

keolahragaan 

 

14 

- Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi dan 

mempraktekkan melaksanakan 

seminar keolahragaan di luar 

lingkungan kampus. 

 

 

Pelaksanaan Seminar 

Keolahragaan Kelompok I 

- Praktikum 

- TM 2 X 

50’ 

 

 

- mengidentifikasi dan 

mempraktekkan melaksanakan 

seminar keolahragaan di luar 

lingkungan kampus. 

 

 

Tugas Kelompok: 

Mempraktekkan 

pelaksanaan 

kegiatan seminar 

keolahragaan 

15 

- mengidentifikasi dan 

mempraktekkan membuat 

laporan hasil pelaksanaan 

seminar 

 

 

Evaluasi dan laporan hasil 

pelaksanaan seminar 

 

- Ceramah 

- Praktikum 

- TM 2 X 

50’ 

 

 

- mengidentifikasi dan 

mempraktekkan membuat 

laporan hasil pelaksanaan 

seminar 

 

 

Tugas Kelompok: 

Mempraktekkan 

pembuatan laporan 

hasil kegiatan 

seminar 

 



16 Final Semester Ujian teori  

  

- TM 2 X 

50’ 

 - Dapat menjawab dan 

menjelaskan berkaitan dengan 

kegiatan seminar keolahragaan 
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