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1 Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

 

 

UNIVERSITAS RIAU, FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN, 
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI 

Kode 
Dokumen 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 
MATA KULIAH (MK) KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan 

Manajemen Olahraga    2 SKS 6 02 Februari 2021 

OTORISASI Pengembang RPS Koordinator RMK Ketua PRODI 
Dr. Zainur, M.Pd. 

Muhammad Imam  Rahmatullah, M.Pd 

Dr. Zainur, M.Pd. 

 

Aref Vai, M.Pd. 

Capaian Pembelajaran 
(CP) 

CPL-PRODI  yang dibebankan pada MK         

CPL1 
 

Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil 

analisis informasi dan data;  

CPL2 Memiliki Keterampilan  paedagogik dan etika profesi kependidikan  dalam  lingkup Pendidikan Jasmani olahraga dan 

kesehatan  

CPL3 Mampu menyusun karya tulis ilmiah sesuai dengan kaedah penulisan sehingga dapat digunakan sebagai syarat untuk 

penyelesaian studi.  

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)  

CPMK1 Mengenal, mendefinisikan, mendiskripsikan, dan mengimplementasi ilmu manajemen dalam bidang pendidikan jasmani 

& olahraga 

CPMK2 Mampu menjelaskan konsep-konsep dasar dan prinsip manajemen pendidikan jasmani dan olahraga 
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CPMK3 Mampu berkomunikasi, memiliki rasa tanggung jawab, bekerja keras, jujur, disiplin, bekerja sama dalam kelompok, dan 

memiliki keterampilan yang berkaitan dengan aplikasi materi perkuliahan 

Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)  

Sub-CPMK1 Mahasiswa mampu memahami tujuan dan ruang lingkup perkuliah 

Sub-CPMK2 Mahasiswa mampu memahami tujuan dan ruang lingkup bentuk dan tingkatan manajemen 

Sub-CPMK3 Mahasiswa mampu  memahami sistem pertandingan olahraga 

Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK  

  Sub-CPMK1 Sub-CPMK2 Sub-CPMK3 

CPL1 Mahasiswa mampu memahami konsep  

manajemen olahraga 

Mahasiswa mampu memahami 

prinsip manajemen 

Mahasiswa memiliki keterampilan dalam 

manajeem olahraga 

CPL2 Mahasiswa mampu menganalisis konsep 
manajemen olahraga 

Mahasiswa mampu berkomunikasi 
dengan baik 

Mahasiswa mampu menyelesaikan studi 
dengan menerapkan kaidah ilmiah 

CPL3 Mahasiswa mampu mengidentifikasi 

permasalahan manajemen olahraga 

Mahasiswa memiliki rasa tanggung 

jawab 

Mahasiswa mampu 

mengimplimentasikan konsep 

manajemen olahraga 

    
 

Deskripsi Singkat MK Manajemen pendidikan jasmani merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus dikontrak oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani dalam 

menempuh gelar Sarjana Pendidikan. Mahasiswa memahami dan menguasai pengetahuan tentang konsep serta asas- asas dalam bidang ilmu manajemen 

pendidikan jasmani dan olahraga dan diharapkan pula mampu mengimplementasikan prinsip – prinsip manajemen dalam berbagai aktifitas atau kegiatan 

pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah Menengah Pertama dan atas maupun di masyarakat, Serta Mahasiswa dapat memiliki pemahaman dan keterampilan 
mengelola manajemen pendidikan jasamani di sekolah yang efektif dan efisien. 

Bahan Kajian: Materi 
Pembelajaran 

Infocus, google classroom, zoom, video, PPT 

Pustaka Utama :  

Irfandi & Zikrur Rahmat. 2017. Manajemen Penjas dan Olahraga 

Bambang Hermawan. 2017. Buku Ajar Pengelolaan Kelas 

Pendukung :  

Guntur Firmansyah. 2019. Organisasi dan Sistem Pertandingan Olahraga 
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Dosen Pengampu Dr. Zainur, M.Pd & Muhammad Imam Rahmatullah, M.Pd. 

Matakuliah syarat - 

Mg Ke- 
Kemampuan akhir tiap 

tahapan belajar  
(Sub-CPMK) 

Penilaian 

Bantuk Pembelajaran, 
Metode Pembelajaran,  
Penugasan Mahasiswa, 

 [ Estimasi Waktu] 

Materi Pembelajaran 
[ Pustaka ] 

Bobot 
Penilaian 

(%) 
Indikator Kriteria & Teknik Luring (offline) Daring (online) 

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

1 Mahasiswa mampu 

memahami tujuan dan 

ruang lingkup perkuliah; 

tentang Administrative 

and Management 

Concepts 

Kemampuan 

menganalisis 

ruang lingkup 

Administrative 

and 

Management 

Concepts 

Kelengkapan dan 

kebenaran 

penjelasan / Rubrik 

holistik 

 2x50 Ruang Lingkup 

Administrative and 

Management 

Concepts 

Tugas : 

15% 

Sikap : 

20% 

Ketrp : 

15% UK : 

50% 

2 Mahasiswa mampu 

memahami tujuan dan 

ruang lingkup perkuliah; 

tentang Fundamentals and 

Importance of 

Administration 

Kemampuan 

menganalisa 

Fundamentals 

and 

Importance of 

Administration 

Presentasi, Quiz 

lisan di akhir kelas 

 2x50 Fundamentals and 

Importance of 

Administration 

Tugas : 

15% 

Sikap : 

20% 

Ketrp : 

15% UK : 

50% 
      3 Mahasiswa mampu 

memahami tujuan dan 

ruang lingkup perkuliah; 

tentang Application of 

Adiministrative 

- Kemampuan 

mengidentifika

si fungsi 

manajemen 

olahraga-

kemampuan 

Ketepatan 

menjawab 

Kelengkapan dan 

kebenaran 

penjelasan.   

 2x50  Fungsi manajemen 

olahraga 

Tujuan manajemen 

olahraga 

Tugas : 

15% 

Sikap : 

20% 

Ketrp : 
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menganalisa 

ujuan 

manajemen 

olahraga 

Kerjasama dalam 

kelompok. 

Aplikasi  

Analisis / 

Presentasi Rubrik 

Holistik 

15% UK : 

50% 

4-5 Mahasiswa memahami 

manajemen organisasi 

dalam penjas dan 

olahraga 

-Kemampuan 

menentukan 

unsur-unsur 

organisasi 

-Kemampuan 

menganalisis 

tujuan 

organisasi 

-Kemampuan 

mengidentifika

si jenis-jenis 

organisasi 

Kebenaran 

penjelasan 

Kerjasama 

kelompok 

Analisis 

Aplikasi/ Rubrik 

penilaian kinerja 

dalam kelompok 

 2x50 Unsur-unsur, tujuan 

dan jenis-jenis 

organisasi 

Tugas : 

15% 

Sikap : 

20% 

Ketrp : 

15% UK : 

50% 

 
6-7 
 
 

-  

- Mahasiswa mampu 

memahami tujuan dan 

ruang lingkup bentuk 

dan tingkatan 

manajemen 

Mahasiswa mampu 

menyebutkan tingkatan 

manajemen dalam penjas 

dan olahraga 

-Kemampuan 

menganalisis 

tujuan dan 

ruang lingkup 

manajemen 

-kemampuan 

mengidentifika

si tingkatan 

manajemen 

Kebenaran 

penjelasan 

Kerjasama 

kelompok 

Analisis 

Aplikasi / Rubrik 

penilaian kinerja 

dalam kelompok 

 2x50 unsur-unsur, 

pengertian, jenis-

jenis, bentuk-bentuk 

dan tingkatan 

manajemen 

Tugas : 

15% 

Sikap : 

20% 

Ketrp : 

15% UK : 

50% 
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8 Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester UTS  

9-10 Mahasiswa mampu 

memahami tujuan dan 

ruang lingkup 

perkuliahan tentang 

Public Relations 

-Kemampuan 

menganalisis 

tujuan dan 

ruang lingkup 

perkuliahan 

tentang Public 

Relations 

Kebenaran 

penjelasan 

Kerjasama 

kelompok 

Analisis 

Aplikasi/ Rubrik 

Holistik 

 

  A Public relations Tugas : 

15% 

Sikap : 

20% 

Ketrp : 

15% UK : 

50% 

 11-12 - Mahasiswa mampu  

memahami sistem 

pertandingan olahraga 

- mahasiswa dapat 

menjalankan sistem 

pertandingan dengan baik 

-Kemampuan 

menganalisis 

sistem 

pertandingan 

olahraga 

-kemampuan 

menjalankan 

suatu 

pertandingan 

Kebenaran 

penjelasan 

Kerjasama 

kelompok 

Analisis 

Aplikasi/ Quiz 

Rubrik penilaian 

kinerja dalam 

kelompok 

Rubrik holistk 

  A. Sistem gugur 

 

B. Sistem setengah 

kompetisi 

Tugas : 

15% 

Sikap : 

20% 

Ketrp : 

15% UK : 

50% 

13-15 - Mahasiswa mempunyai 

pengetahuan dalam 

pencatatan hasil 

pertandingan 

- Mahasiswa mampu 

melaksanakan peraturan 

pertandingan 

Kemampuan 

mencatat 

hasil 

pertandingan 

-Kemampuan 

melaksanakan 

peraturan 

pertandingan 

Kebenaran 

penjelasan 

Kerjasama 

kelompok 

Analisis 

Aplikasi/ Quiz 

Rubrik penilaian 

kinerja dalam 

kelompok 

  a. Bulu Tangkis 

 

b. Silat 

 

c. Panahan 
 

Tugas : 

15% 

Sikap : 

20% 

Ketrp : 

15% UK : 

50% 
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Rubrik holistk 

16 Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester  
 

Catatan :    
1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan 

internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses 
pembelajaran. 

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan 
untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan 
pengetahuan. 

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat 
spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan 
merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran 
mata kuliah tersebut. 

5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang 
mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. 

6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian 
berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten 
dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. 

7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes. 
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik 

Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. 
9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative 

Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara. 
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok 

bahasan. 
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan 

pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%. 
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12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri. 
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2 Penilaian Pembelajaran 

(Standar penilaian dilakukan pada proses dan hasil pembelajaran. Penilaian terhadap 
proses pembelajaran menggunakan rubrik, sedangkan penilaian terhadap hasil 
pembelajaran menggunakan portofolio) 
Menjelaskan tentang: 

1. Mekanisme dan prosedur penilaian; 
2. Teknik dan instrument penilaian; dan 
3. Sifat penilaian. 

 
……………. 
 

2.1 Rubrik 

 
Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang 
diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. 
Rubrik terdiri dari dimensi atau aspek yang dinilai dan kriteria kemampuan hasil belajar 
mahasiswa ataupun indikator capaian belajar mahasiswa. 
 
Tujuan penilaian menggunakan rubrik:  
 Memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran 

mahasiswa; 
 dapat menjadi pendorong atau motivator bagi mahasiswa untuk mencapai capaian 

pembelajarannya. 
 
Rubrik dapat bersifat menyeluruh atau berlaku umum dan dapat juga bersifat khusus 
atau hanya berlaku untuk suatu topik tertentu atau suatu capaian pembelajaran tertentu. 
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Contoh lembar soal sbg bagian dari instrument penialain: 
(dalam setiap butir soal didahului dengan penulisan Sub-CPMK yg sesuai dengan butir soal 
tsb) 
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2.2 Portofolio Penilaian Hasil belajar 

 
Portofolio merupakan instrument/dokumen penilaian hasil belajar yang didasarkan pada 
kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan pencapaian CPL mahasiswa dalam 
satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses 
pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukan 
perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran. 
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