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Capaian 

Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI  yang dibebankan pada MK         

CPL1 S14: Menginternalisasikan Nilai luhur keolahragaan dalam kehidupan sehari-hari 

CPL2 KU1: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 

CPL 3 KK1: Memiliki keterampilan (skill) rangka memahami fenomena pendidikan jasmani, kesehatan, olahraga dan rekreasi 

serta ilmu keolahragaan secara komprehensif 

CPL 4 P7   : Mampu menguasai konsep dan analisis gerak tubuh dalam olahraga pendidikan sesuai dengan kaedah-kaedah 

ilmiah. 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)  

 

CPMK1 Mahasiswa mampu menguasai teori dan praktek   mengenai Gerakan senam dasar 

CPMK2 Mahasiswa mampu mengembangkan model pembelajaran yang berkaitan dengan Mata kuliah Senam dasar. 

CPMK3 Mahasiswa mampu mengembangkan Keterampilan sikap yang baik setelah mengikuti kegiatan perkuliahan Senam 

dasar.. 

CPMK4 Mahasiswa diharapkan Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, 
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sikap yang baik, serta mampu memperaktekan dan mengajar Senam dasar di masyarakat, khususnya sekolah dalam 

rangka pembinaan generasi muda dan pengajaran. 

Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-

CPMK) 

 

Sub-CPMK1 Penjelasan umum prosedur dan tata cara perkuliahan 

Sub-CPMK2 Gerakan Kayang, head stand dan hand stand dengan baik dan benar 

Sub-CPMK3 Gerakan guling depan dan guling belakang 

Sub-CPMK4 Gerkan senam sikap lilin, meroda, round off, dan merangkai gerkan senam 

Sub-CPMK5 Gerakan handspring dan back handspring 

Sub-CPMK6 Gerakan Lompat harimau dan Lompat kangkang. 

Sub-CPMK7 Gerakan guling depan, back extention dan lompat jongkok dengan baik dan benar. 

Sub-CPMK8 Gerakan rangkaian senam dasar dan senam perkakas secara baik dan benar. 

Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK  

  Sub-CPMK1 Sub-CPMK2 Sub-CPMK3 Sub-CPMK4 Sub-CPMK5 … 

CPL1       

CPL2       

CPL3       

Dst       
 

Deskripsi Singkat 

MK 

Dalam perkuliahan ini dibahas lanjuta dari gerak senam dasar , yang mencakup gerak senam dasar, senam ritmik, senam sristik, lantai, 

dan senam perkakas. Kegiatan perkuliahan ini disampaikan dengan metode demontrasi, komando, tutor sebaya, driil, dan pemberian 

tugas. Pemberian nilai mahasiswa mencakup pada  partisipasi dalam mengikuti perkuliahan, pemberian tugas, serta ujian praktek 

keterampilan gerak dasar senam. 

Bahan Kajian: 

Materi 

Pembelajaran 

Ruang lingkup, pengertian dan aspek-aspek senam lanjutan, Sejarah dan perkembangan senam lanjutan, Organisasi dan peraturan 

pertandingan senam. 

 Bidang Penjaskesrek 
 Pedagogik 
 ICT/4.0/IoT (Internet of Things) 
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 Bahasa asing 

Pustaka Utama :  

1. Keith, Russel (2010) Coaching Certification Manual, Ontario :  

2. Canadian Gymnastics Federation - Schembri, 

3.  Gene (2012) Introductory Gymnastics, Sydney : Australian Gymnastics Federation –  

4. Young, Jenny (2015) Gymanastics What’s In It : Paragon Printers Federation – 

5. Men’s Technical Committee (2006) Code of Points, Moutier : Federation Internationale de Gymnastique 

Pendukung :  

 

Dosen Pengampu ANDREW RINALDI SINULINGGA, 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 (Sub-CPMK 1) 

Konsep dasar senam lantai 

dasar dan tata cara 

perkuliahan. 

Pengetahuan dan pemahaman senam 

lantai dasar 
Praktik Luring 

 

Kontrak kuliah  

2-3 (Sub-CPMK 2) 

Mahasiswa mampu 

melakukan gerakan 

Kayang, head stand dan 

hand stand dengan baik dan 

Ketepatan tentang melakukan gerakan 

senam dasar 

 Teknik dasar kayang , head stand dan 

hand stand didukung dengan komposisi 

tubuh yang ideal dalam melakukan serta 

Praktik Luring 

 

1. Kayang 

2. Head stand 

3. Hand stand 

10 
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benar 
 

nilai yang terkandung didalamnya 

4-5 (Sub-CPMK 3) 

Mahasiswa mampu 

melakukan gerakan guling 

depan dan guling belakang 

Ketepatan tentang melakukan gerakan 

senam dasar 

Teknik guling depan dan belakang 

didukung dengan komposisi tubuh yang 

ideal dalam melakukan serta nilai yang 

terkandung didalamnya 

Praktik Luring 

 

1. Guling depan 

2. Guling 

belakang 

10 

6-7 (Sub-CPMK 4) 

Mahasiswa mampu 

melakukan gerkan senam 

sikap lilin, meroda, round 

off, dan merangkai gerkan 

senam 

Ketepatan tentang melakukan gerakan 

senam dasar 

Teknik dasar sikap lilin, meroda, round 

roff didukung dengan komposisi tubuh 

yang ideal dalam melakukan serta nilai 

yang terkandung didalamnya 

Praktik Luring 

 
1. Sikap lilin 

2. Meroda  

3. Round off 

4. Merangkai 

gerkan senam 

10 

8 Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester  

9-10 (Sub-CPMK 8) 

Memahami gerakan 

handspring dan back 

handspring 

Ketepatan tentang melakukan gerakan 

senam dasar 

Teknik dasar handspring didukung 

dengan komposisi tubuh yang ideal 

dalam melakukan serta nilai yang 

terkandung didalamnya 

Praktik Luring 

 
1. Hanspring 

2. Back 

handspring 

3. Nick-Up 
 

15 

11-12 (Sub-CPMK 9) 

Mahassiswa diharapkan 

mampu melakukan  

gerakan Lompat harimau 

dan Lompat kangkang. 

Ketepatan tentang melakukan gerakan 

senam dasar  

Teknik dasar lompat harimau dan 

lompat kangkang didukung dengan 

komposisi tubuh yang ideal dalam 

melakukan serta nilai yang terkandung 

didalamnya 

Praktik Luring 

 

1. Lompat 

harimau 

2. Lompat 

kangkang 
 

15 
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13-14 (Sub-CPMK 10) 

Mahasiswa mempraktekan  

gerakan guling depan, back 

extention dan lompat 

jongkok dengan baik dan 

benar. 

Ketepatan tentang melakukan gerakan 

senam dasar 

Teknik dasar guling depan back 

extention dan lompat jongkok didukung 

dengan komposisi tubuh yang ideal 

dalam melakukan serta nilai yang 

terkandung didalamnya 

Praktik Luring 

 1. Guling 

lenting 

2. Back 

Extention 

3. Lompat 

jongkok 
 

15 

15 (Sub-CPMK 11) 

Mahasiswa mampu 

melakukan gerakan 

rangkaian senam dasar dan 

senam perkakas secara baik 

dan benar. 

Ketepatan tentang melakukan gerakan 

senam dasar  

Teknik senam dasar dan senam 

perkakas didukung dengan komposisi 

tubuh yang ideal dalam melakukan serta 

nilai yang terkandung didalamnya 

Praktik Luring 

 

Merangkai 

gerakan senam 

lantai dan senam 

perkakas. 

20 

16 Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester 100 

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. 
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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%. 

12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.  
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1 Pembelajaran 

2.1 Rubrik Penilaian 

Instrumen Penilaian Aspek Kognitif 

1. Tes kayang, head stand dan hand stand 

2. Tes guling depan dan belakang 

3. Tes sikap lilin, meroda, round roff Tes kecepatan 

4. Tes dasar lompat harimau dan lompat kangkang  

5. Tes guling depan back extention dan lompat jongkok 

6. Merangkai gerakan senam lantai 

Instrumen Penilaian Aspek Afektif 

Petunjuk Pengisian:  

Beri tanda check list (✔) pada kolom yang sesuai dengan perilaku mahasiswa  dalam 

kerja kelompok selama proses perkuliahan berlangsung. 
 

 

No. 

 

Aspek yang Diamati 

Hasil Pengamatan 

1 2 3 4 

1 Mahasiswa disiplin dalam pembelajaran     

2 Mahasiswa bersungguh sungguh dalam mengerjakan 

tugas kelompok 

    

3 Koordinasi dan kerja sama yang baik antar kelompok     

4 Mahasiswa semangat dalam melakukan latihan teknik 

dasar senam lantai 

    

5 Menghargai argumentasi dan sudut pandang  teman  

dalam kelompok lain 

    

 
 

 

Instrumen Penilaian Aspek Psikomotor 

Petunjuk Pengisian: 

Isilah kolom kegiatan dengan rentang nilai sesuai dengan persentasi yang  tertera pada 

kolom yang sesuai dengan perilaku mahasiswa dalam  mendemostrasikan karya ilmiah. 

 

No 
Nama Mahasiswa Kegiatan 

 

Jumlah 
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1.1 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. 
 
 

(100) 

Kebenaran 

Gerak (25) 

Ketepatan 

Gerak 

(35) 

Kerapian 

Gerak 

(40) 
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