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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI  yang dibebankan pada MK         

CPL 1 
 

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

analisis informasi dan data 

CPL 2 Terampil dalam melaksanakan penelitian dan kajian ilmiah dalam pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan dan rekreasi 

serta ilmu keolahragaan 

CPL 3 Menguasai tujuan, isi, pengalaman belajar, dan penilaian dalam kurikulum satuan pendidikan pada pembelajaran 
Penjasorkes. 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)  

CPMK 1 Mengenal, mendefinisikan, mendiskripsikan, dan mengimplementasi ilmu manajemen dalam bidang pendidikan jasmani & 

olahraga 

CPMK 2 Mampu menjelaskan konsep-konsep dasar dan prinsip manajemen pendidikan jasmani dan olahraga 
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CPMK 3 Mampu menganalisis, dan memecahkan prinsip-prinsip manajemen dalam bidang pendidikan jasmani & olahraga 

Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)  

Sub-CPMK 
1 

Mampu Melaksanakan keilmuan olahraga bidang sepak takraw 

Sub-CPMK 
2 

Mampu mendeskripsikan konsep sepak takraw 

Sub-CPMK 
3 

Mampu membuat kajian atau analisis pembelajaran sepak takraw 

Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK  

  Sub-CPMK1 Sub-CPMK2 Sub-CPMK3 

CPL1 Mampu mengidentifikasi masalah 
dalam pembelajaran sepak takraw 

Mampu mengidentifikasi masalah 
dalam pembelajaran sepak takraw 

Mampu melaksanakan pembelajaran sepak 
takraw 

CPL2 Mampu melaksanakan kaidah ilmiah 
dalam penelitian sepak takraw 

Mampu menganalisis penelitian ilmiah Mampu membuat penelitian ilmiah 
pembelajaran sepak takraw 

CPL3 Mampu memahami isi dari 
kurikulum sepak takraw 

Mampu menganalisis kurikulum sepak 
takraw 

Mampu mengimplementasikan kurikulum 

    
 

Deskripsi Singkat MK Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang berisi konsep teknik dasar yang berisi mengenai teknik sepak mula, sepak sila, sepak 

cungkil, memaha, mendada, menyundul, smash, dan blocking. Di mata kuliah ini juga di pelajari mengenai sistem pertandingan sepak 

takraw serta pengelolaan sarana dan prasarana sepak takraw. 

Bahan Kajian: Materi 
Pembelajaran 

Perangkat Lunak : software Perangkat Keras: infocus, buku 

 

Pustaka Utama :  

Soni Nopembri Saryono. (2012). Model Pembelajaran Pendidikan Jasmani (Fokus Pada Pendekatan Taktik) 

Pendukung :  

Ahmad Jamalong & Asry Syam. (2013). Teknik dasar permainan sepak takraw. Yogyakarta: Ombak 

Armelia F. (2008). Bermain sepak takraw. Semarang: Aneka Ilmu 

Dosen Pengampu Dr. Zainur, M.Pd 
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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 Pengetahuan: Mahasiswa 

memiliki pengetahuan yang 

baik tentang sejarah dan 

peraturan umum sepak 
takraw 
 

Sikap: Mahasiswa 

memiliki sikap yang baik 

seperti menerima, 
menanggapi, menghargai, 

mengatur diri, dan 

karakterisasi atas hasil 

menerima pembelajaran 
 

Keterampilan: 
Mahasiswa mampu 

memahami tujuan dan 

ruang lingkup materi sepak 
takraw 

 

 Kemampuan 

menjawab 

pertanyaan  

 2x50  Soni Nopembri 

Saryono. (2012). 

Model 

Pembelajaran 

Pendidikan 

Jasmani (Fokus 

Pada Pendekatan 

Taktik) 

 Ahmad Jamalong 

& Asry Syam. 

(2013). Teknik 

dasar permainan 

sepak takraw. 

Yogyakarta: 

Ombak 

 Armelia F. 

(2008). Bermain 

Sikap : 20% 

Ketrp : 30% 

UK : 50% 
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sepak takraw. 

Semarang: 

Aneka Ilmu. 

 

2-3 Pengetahuan: Mahasiswa 

memiliki pengetahuan yang 

baik tentang konsep 

juggling dan tata cara 
mengajar teknik juggling 
 

Sikap: Mahasiswa 

memiliki sikap yang baik 

seperti menerima, 
menanggapi, menghargai, 

mengatur diri, dan 

karakterisasi atas hasil 
menerima pembelajaran 
 

Keterampilan: 
Mahasiswa mampu 

memahahi dan 

mengimplementasikan cara 
mengajar teknik juggling 
 

Kemampuan 

mengidentifik

asi, praktik, 

dan 

menganalisa 

Kerjasama 

kelompok 

AnalisiKs 

Aplikasi/ Rubrik 

Holistik 

 2x50   Soni Nopembri 

Saryono. (2012). 

Model 

Pembelajaran 

Pendidikan 

Jasmani (Fokus 

Pada Pendekatan 

Taktik) 

 Ahmad Jamalong 

& Asry Syam. 

(2013). Teknik 

dasar permainan 

sepak takraw. 

Yogyakarta: 

Ombak 

 Armelia F. 

(2008). Bermain 

sepak takraw. 

Semarang: 

Aneka Ilmu. 

 

 

Sikap : 20% 

Ketrp : 30% 

UK : 50% 

4 Pengetahuan: Mahasiswa 

memiliki pengetahuan yang 

baik tentang konsep sepak 

Kemampuan 

mengidentifik

asi, praktik, 

quiz  2x50  Soni Nopembri 

Saryono. (2012). 

Sikap : 20% 

Ketrp : 30% 

UK : 50% 
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sila dan tata cara mengajar 

teknik sepak sila 
 

Sikap: Mahasiswa 

memiliki sikap yang baik 
seperti menerima, 

menanggapi, menghargai, 

mengatur diri, dan 

karakterisasi atas hasil 
menerima pembelajaran 
 

 

Keterampilan: 
Mahasiswa mampu 

memahahi dan 

mengimplementasikan cara 

mengajar teknik sepak sila 
 

dan 

menganalisa 
Model 

Pembelajaran 

Pendidikan 

Jasmani (Fokus 

Pada Pendekatan 

Taktik) 

 Ahmad Jamalong 

& Asry Syam. 

(2013). Teknik 

dasar permainan 

sepak takraw. 

Yogyakarta: 

Ombak 

 Armelia F. 

(2008). Bermain 

sepak takraw. 

Semarang: 

Aneka Ilmu. 

 

5 Pengetahuan: Mahasiswa 

memiliki pengetahuan yang 

baik tentang konsep sepak 
cungkil dan tata cara 

mengajar teknik sepak 

cungkil 
 

Sikap: Mahasiswa 

memiliki sikap yang baik 

seperti menerima, 

Kemampuan 

mengidentifik

asi, praktik, 

dan 

menganalisa 

Kerjasama 

kelompok 

Analisis 

Aplikasi/ Rubrik 

Holistik 

 2x50  Soni Nopembri 

Saryono. (2012). 

Model 

Pembelajaran 

Pendidikan 

Jasmani (Fokus 

Pada Pendekatan 

Taktik) 

Tugas : 15% 

Sikap : 20% 

Ketrp : 15% 

UK : 50% 
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menanggapi, menghargai, 

mengatur diri, dan 

karakterisasi atas hasil 
menerima pembelajaran 
 

 

Keterampilan: 
Mahasiswa mampu 
memahahi dan 

mengimplementasikan cara 

mengajar teknik sepak 
cungkil 

 

 Ahmad Jamalong 

& Asry Syam. 

(2013). Teknik 

dasar permainan 

sepak takraw. 

Yogyakarta: 

Ombak 

 Armelia F. 

(2008). Bermain 

sepak takraw. 

Semarang: 

Aneka Ilmu. 

 

6 Pengetahuan: Mahasiswa 

memiliki pengetahuan yang 

baik tentang konsep 
heading dan tata cara 

mengajar teknik heading 
 

Sikap: Mahasiswa 

memiliki sikap yang baik 
seperti menerima, 

menanggapi, menghargai, 

mengatur diri, dan 

karakterisasi atas hasil 
menerima pembelajaran 
 

 

Keterampilan: 

Kemampuan 

mengidentifik

asi, praktik, 

dan 

menganalisa 

quiz  2x50  Soni Nopembri 

Saryono. (2012). 

Model 

Pembelajaran 

Pendidikan 

Jasmani (Fokus 

Pada Pendekatan 

Taktik) 

 Ahmad Jamalong 

& Asry Syam. 

(2013). Teknik 

dasar permainan 

sepak takraw. 

Yogyakarta: 

Ombak 

Sikap : 20% 

Ketrp : 30% 

UK : 50% 
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Mahasiswa mampu 

memahahi dan 

mengimplementasikan 
cara mengajar heading 

 Armelia F. 

(2008). Bermain 

sepak takraw. 

Semarang: 

Aneka Ilmu. 

7 Pengetahuan: Mahasiswa 

memiliki pengetahuan yang 

baik tentang konsep dasar 
memaha dan tata cara 

mengajar teknik memaha 

 

Sikap: Mahasiswa 

memiliki sikap yang baik 
seperti menerima, 

menanggapi, menghargai, 

mengatur diri, dan 

karakterisasi atas hasil 
menerima pembelajaran 
 

 

Keterampilan: 
Mahasiswa mampu 

memahahi dan 

mengimplementasikan cara 

mengajar teknik memaha 
 

Kemampuan 

mengidentifik

asi, praktik, 

dan 

menganalisa 

Kerjasama 

kelompok 

Analisis 

Aplikasi/ Rubrik 

Holistik 

 2x50  Soni Nopembri 

Saryono. (2012). 

Model 

Pembelajaran 

Pendidikan 

Jasmani (Fokus 

Pada Pendekatan 

Taktik) 

 Ahmad Jamalong 

& Asry Syam. 

(2013). Teknik 

dasar permainan 

sepak takraw. 

Yogyakarta: 

Ombak 

 Armelia F. 

(2008). Bermain 

sepak takraw. 

Semarang: 

Aneka Ilmu. 
 

Sikap : 20% 

Ketrp : 30% 

UK : 50% 

8 Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester   
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9 Pengetahuan: Mahasiswa 

memiliki pengetahuan yang 
baik tentang konsep sepak 

mula dan tata cara mengajar 

teknik sepak mula 
 

Sikap: Mahasiswa 

memiliki sikap yang baik 
seperti menerima, 

menanggapi, menghargai, 

mengatur diri, dan 
karakterisasi atas hasil 

menerima pembelajaran 
 

 

Keterampilan: 
Mahasiswa mampu 

memahahi dan 

mengimplementasikan cara 
mengajar teknik sepak mula 

 

Kemampuan 

mengidentifik

asi, praktik, 

dan 

menganalisa 

1. Konsep dasar 

sepak mula 

Cara mengajar 

sepak mula 

 2x50  Soni Nopembri 

Saryono. (2012). 

Model 

Pembelajaran 

Pendidikan 

Jasmani (Fokus 

Pada Pendekatan 

Taktik) 

 Ahmad Jamalong 

& Asry Syam. 

(2013). Teknik 

dasar permainan 

sepak takraw. 

Yogyakarta: 

Ombak 

Armelia F. (2008). 

Bermain sepak 

takraw. Semarang: 

Aneka Ilmu. 

Sikap : 20% 

Ketrp : 30% 

UK : 50% 

    10 Pengetahuan: Mahasiswa 

memiliki pengetahuan yang 
baik tentang konsep 

mendada dan tata cara 

mengajar teknik mendada 
 

Sikap: Mahasiswa 

memiliki sikap yang baik 

seperti menerima, 

Kemampuan 

mengidentifik

asi, praktik, 

dan 

menganalisa 

1. Konsep dasar 

mendada 

Cara mengajar 

teknik dasar 

mendada 

 2x50  Soni Nopembri 

Saryono. (2012). 

Model 

Pembelajaran 

Pendidikan 

Jasmani (Fokus 

Pada Pendekatan 

Taktik) 

Sikap : 20% 

Ketrp : 30% 

UK : 50% 
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menanggapi, menghargai, 

mengatur diri, dan 

karakterisasi atas hasil 
menerima pembelajaran 
 

 

Keterampilan: 
Mahasiswa mampu 
memahahi dan 

mengimplementasikan cara 

mengajar teknik mendada 
 

 Ahmad Jamalong 

& Asry Syam. 

(2013). Teknik 

dasar permainan 

sepak takraw. 

Yogyakarta: 

Ombak 

 Armelia F. 

(2008). Bermain 

sepak takraw. 

Semarang: 

Aneka Ilmu. 

11-12 Pengetahuan: Mahasiswa 

memiliki pengetahuan yang 

baik tentang konsep smash 
& blocking dan tata cara 

mengajar teknik sepak sila 
 

Sikap: Mahasiswa 

memiliki sikap yang baik 
seperti menerima, 

menanggapi, menghargai, 

mengatur diri, dan 

karakterisasi atas hasil 
menerima pembelajaran 
 

 

Keterampilan: 

Kemampuan 

mengidentifik

asi, praktik, 

dan 

menganalisa 

1. Konsep dasar 

smash & 

Blocking 

2. Cara mengajar 

teknik dasar 

smash & 

blocking 
 

 2x50  Soni Nopembri 

Saryono. (2012). 

Model 

Pembelajaran 

Pendidikan 

Jasmani (Fokus 

Pada Pendekatan 

Taktik) 

 Ahmad Jamalong 

& Asry Syam. 

(2013). Teknik 

dasar permainan 

sepak takraw. 

Yogyakarta: 

Ombak 

Sikap : 20% 

Ketrp : 30% 

UK : 50% 
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Mahasiswa mampu 

memahahi dan 

mengimplementasikan cara 
mengajar teknik smash & 

blocking 
 

 Armelia F. 

(2008). Bermain 

sepak takraw. 

Semarang: 

Aneka Ilmu. 

13 Pengetahuan: Mahasiswa 

memiliki pengetahuan yang 

baik tentang konsep 

perangkat pembelajaran 
 

Sikap: Mahasiswa 

memiliki sikap yang baik 

seperti menerima, 

menanggapi, menghargai, 

mengatur diri, dan 
karakterisasi atas hasil 

menerima pembelajaran 
 

 

Keterampilan: 
Mahasiswa mampu 

memahami, 

mengimplementasikan dan 
menganalisis perangkat 

pembelajaran 
 

Kemampuan 

mengidentifik

asi, praktik, 

dan 

menganalisa 

1. Analisis 

perangkat 

pembelajaran 

sepak takraw 

Membuat RPP 

 2x50  Soni Nopembri 

Saryono. (2012). 

Model 

Pembelajaran 

Pendidikan 

Jasmani (Fokus 

Pada Pendekatan 

Taktik) 

 Ahmad Jamalong 

& Asry Syam. 

(2013). Teknik 

dasar permainan 

sepak takraw. 

Yogyakarta: 

Ombak 

 Armelia F. 

(2008). Bermain 

sepak takraw. 

Semarang: 

Aneka Ilmu. 

Tugas : 15% 

Sikap : 20% 

Ketrp : 15% 

UK : 50% 
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14 Pengetahuan: Mahasiswa 

memiliki pengetahuan yang 
baik tentang sistem 

pertandingan 
 

Sikap: Mahasiswa 

memiliki sikap yang baik 

seperti menerima, 
menanggapi, menghargai, 

mengatur diri, dan 

karakterisasi atas hasil 
menerima pembelajaran 
 

 

Keterampilan: 
Mahasiswa mampu 
memahami dan 

mengimplementasikan  
Tata cara membuat event 

dan sistem pertandingan 

Kemampuan 

mengidentifik

asi, praktik, 

dan 

menganalisa 

Konsep sistem 

pertandingan dan 

event sepak takraw 

 2x50  Soni Nopembri 

Saryono. (2012). 

Model 

Pembelajaran 

Pendidikan 

Jasmani (Fokus 

Pada Pendekatan 

Taktik) 

 Ahmad Jamalong 

& Asry Syam. 

(2013). Teknik 

dasar permainan 

sepak takraw. 

Yogyakarta: 

Ombak 

 Armelia F. 

(2008). Bermain 

sepak takraw. 

Semarang: 

Aneka Ilmu. 

Sikap : 20% 

Ketrp : 30% 

UK : 50% 

15 Pengetahuan: Mahasiswa 

memiliki pengetahuan yang 
baik tentang evaluasi 

 

Sikap: Mahasiswa 

memiliki sikap yang baik 

seperti menerima, 
menanggapi, menghargai, 

Kemampuan 

mengidentifik

asi, praktik, 

dan 

menganalisa 

Evaluasi  2x50  Soni Nopembri 

Saryono. (2012). 

Model 

Pembelajaran 

Pendidikan 

Jasmani (Fokus 

Pada Pendekatan 

Taktik) 

Sikap : 20% 

Ketrp : 30% 

UK : 50% 
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mengatur diri, dan 

karakterisasi atas hasil 

menerima pembelajaran 
 

 

Keterampilan: 
Mahasiswa mampu 

memahami dan melakukan 
evaluasi terkait sepak 

takraw 
 

 Ahmad Jamalong 

& Asry Syam. 

(2013). Teknik 

dasar permainan 

sepak takraw. 

Yogyakarta: 

Ombak 

 Armelia F. 

(2008). Bermain 

sepak takraw. 

Semarang: 

Aneka Ilmu. 

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. 
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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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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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