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1 Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

 

UNIVERSITAS RIAU, FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN,  
PRODI PENJASKESREK 

Kode 
Dokumen 

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

SEPAKBOLA II  PJK  Teori dan Praktek T=1 P=1 4  

OTORISASI Pengembang RPS Koordinator RMK Ketua PRODI 
 
 

 Aref Vai,S.Pd,M.Pd 

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 Menanamkan nilai-nilai luhur sportifitas, fairplay, tanggung jawab dan displin 

CPMK2 Menjelaskan tentang konsep, peraturan, implementasi pembelajaran peraturan sepakbola  

CPMK3 Mempraktekkan teknik kepemimpinan dalam pembelajaran sepakbola 

CPMK4 Menguasai konsep dan analisa teknik dalam menerapkan aturan aturan dalam permainan sepakbola 

Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)  

Sub-CPMK1 Ruang Lingkup, pengertian dan aspek-aspek sepakbola 
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Sub-CPMK2 Sejarah dan perkembangan sepakbola 

Sub-CPMK3 Organisasi dan peraturan pertandingan sepakbola 

Sub-CPMK4 Pembelajaran tentang lapangan sepakbola 

Sub-CPMK5 Pembelajaran tentang bola 
Sub-CPMK6 Pembelajaran jumlah pemain 

Sub-CPMK7 Pembelajaran perlengkapan pemain 

Sub-CPMK8 Sikap kepemimpinan wasit  
Sub-CPMK9 Sikap kepemimpinan asisten wasit 

Sub-CPMK10 Lamanya waktu pertandingan, bola didalam dan diluar permainan 

Sub-CPMK11 Cara mencetak gol, pinalty dan lemparan kedalam 

Sub-CPMK12 Tendangan gawang dan tendangan sudut 
Sub-CPMK13 Peraturan tentang offside 

Sub-CPMK14 Peratura tentang pelanggaran 

Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK  
  Sub-CPMK1 Sub-CPMK2 Sub-CPMK3 Sub-CPMK4 Sub-CPMK5 … 

CPL1       

CPL2       

CPL3       

Dst       
 

Deskripsi Singkat MK Mata kuliah merupakan mataku mata kuliah pada program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi.  selesai  mengikuti 

perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep,  peraturan, Teknik memimpin pertandingan dan 

implementasi pembelajaran sepakbola yang meliputi sejarah perkembangan,   organisasi, dan peraturan.  dalam dalam perkuliahan ini 

di dibahas perkembangan aturan aturan sepakbola di tingkat nasional,   regional maupun di tingkat Internasional.  
Bahan Kajian: Materi 
Pembelajaran 

Ruang Lingkup, pengertian dan peraturan – peraturan sepakbola dalam pertangdingan, Teknik memimpin pertandingan sebagai wasit, 

Teknik memimpin pertandingan sebagai asisten wasit, dn sebagai wasit cadangan 
Pustaka Utama :  

LAW OF THE GAMES, 2020. FIFA,  
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Pendukung :  
Tuliskan pustaka pendukung jika ada, sebagai pengayaan literasi 

Dosen Pengampu AGUS PRIMA ASPA, M.Pd 

Matakuliah syarat Tuliskan mata kuliah prasyarat, jika ada 

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 

Pengertian  sepakbola 

Mengetahui 
tentang 
pengertian dan 
ruang lingkup 
sepakbola 

Teori   Daring  LAW OF THE GAMES, 2020. FIFA. 
 

5 

2 Sub-CPMK 2 

Sejarah dan 

perkembangan sepakbola 

Mengetahui 
perkembangan 
dan peraturan 
peraturan 
perubahan  

Teori  Daring   LAW OF THE GAMES, 2020. FIFA. 
 

5 

3 Sub-CPMK 3 

Organisasi dan aturan 

Mengetahui 
oganisasi 
sebelum dan 
sesudah 
memimpin 
pertandingan 

Teori   Daring  LAW OF THE GAMES, 2020. FIFA. 

 

5 

4 Sub-CPMK 4 

Lapangan sepakbola 

Mengetahui 
bentuk dan 

Praktik  1  Daring  LAW OF THE GAMES, 2020. FIFA. 

 

7 
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ukuran lapangan 

sepakbola 

5 Sub-CPMK 5 

Pembelajaran Bola 

Memamhani 
bentuk, ukuran 
dan pergantian 
bola yang rusak 

saat dipakai 

Praktik 2  Daring  LAW OF THE GAMES, 2020. FIFA. 
 

7 

6 Sub-CPMK 6 

Pembelajaran jumlah 

pemain 

Memamhani 
tentang jumlah 
minimal pemain 

dan pergantian 
pemain  

Praktik 3  Daring  LAW OF THE GAMES, 2020. FIFA. 
 

7 

7 Sub-CPMK 7 

Pembelajaran 

perlengkapan pemain 

Memamhani dan 
mengetahui 
perlengkapan 

yang 
diperbolehkan 
untuk bermain 
sepakbola 

Praktik 4  Daring LAW OF THE GAMES, 2020. FIFA. 

 
 

7 

8 Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester  

9 Sub-CPMK 8 

Kepemimpinan wasit 

Memamhani dan 
mempraktekkan 

gerakan dan 
sikap 
kepemimpinn 
dilapangan 

Praktik 5 Daring dan 
praktek 

mandiri 

Daring dan 
praktek 

mandiri 

LAW OF THE GAMES, 2020. FIFA. 
 

7 

10 Sub-CPMK 9 

Kepemimpinan asisten 

wasit 

Memamhani dan 

mempraktekkan 
gerakan dan 
sikap 

Praktik 6 Daring dan 

praktek 
mandiri 

Daring dan 

praktek 
mandiri 

LAW OF THE GAMES, 2020. FIFA. 
 

7 
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kepemimpinn 

dilapangan  

11 Sub-CPMK 10 

Waktu pertandingan, bola 

didalam dan diluar 

permainan 

Memamhani dan 
memperaktekka
n waktu dalam 
permainan , 

penambahan 
waktu, 
pergantian 
pemain saat bola 
didalam dan 
diluar 
permainan 

Praktik 7 
(Video) 

Daring dan 
praktek 
mandiri 

Daring dan 
praktek 
mandiri 

LAW OF THE GAMES, 2020. FIFA. 
 

10 

12 Sub-CPMK 11 

Mencetak gol, penalty, 

dan lemparan kedalam 

Memamhani dan 
mempraktekkan 
cara mencetak 
gol, Teknik 
berdiri wasit dan 

asisten wasit 
saat terjadi 
pinlty dan 
lemparan 
kedalam 

Praktik 8 Daring dan 
praktek 
mandiri 

Daring dan 
praktek 
mandiri 

LAW OF THE GAMES, 2020. FIFA. 
 

7 

13 Sub-CPMK 12 

Tendangan kegawang dan 

tendangan sudut 

Memamhani dan 
mempraktekkan 
posisi wasit dan 
asisten wasit 
saat tendangan 
kagwang dan 
tendangan sudut 

Praktik 9 Daring dan 
praktek 
mandiri 

Daring dan 
praktek 
mandiri 

 LAW OF THE GAMES, 2020. FIFA. 
 

6 

14 Sub-CPMK 13 Memahami dan  Praktek  LAW OF THE GAMES, 2020. FIFA. 10 
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Offside memperaktekka

n aturan aturan 
tentang posisi 
pemain offside, 

mandiri  

15 Sub-CPMK 14 

Pelanggaran permainan 

Memamhani dan 
mempraktekkan 

apa saja yang 

dianggap 

pelanggaran 

biasa, 

pelangaran 

sedang dan 

pelanggan 

berat yang 

dilakukan oleh 

pemain  

 Daring dan 
praktek 

mandiri 

Daring dan 
praktek 

mandiri 

LAW OF THE GAMES, 2020. FIFA. 
 

10 

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. 
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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%. 

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

2.1 Rubrik Penilaian 

PETUNJUK : 

1. TULIS NAMA, NIM DISUDUT KANAN ATAS LEMBAR JAWABAN. 

2. WAKTU 60 MENIT. 

_______________________________________________________________

________ 

SOAL : 

1. Sebutkan sekurang-kurangnya 10 macam kuasa dan tugas seorang 

wasit memimpin suatu pertandingan ! 

2. Dalam suatu pertandingan sepak bola, wasit dibantu oleh 2 orang 

asisten wasit dan official ke empat, coba saudara sebutkan apa saja 

tugas dari 2 orang asisten wasit ! 

3. Sebutkan 10 macam pelanggaran tendangan bebas langsung dan 9 

macam pelanggaran tendangan bebas tidak langsung sesuai peraturan 

permainan ! 

4. Sebutkan 7 macam pelanggaran yang di hukum dengan kartu kuning 

(KK) dan 7 macam pelanggaran yang dihukum dengan pengusiran atau 

kartu merah (KM) ! 

5. Bagaimanakah cara atau prosedur penggantian pemain yang sempurna 

dalam suatu pertandingan ! 

6. Coba anda sebutkan, berapakah : 

a. Ukuran angin, berat dan lingkaran bola menurut peraturan permainan 

! 

b. Ukuran panjang dan lebar lapangan permainan yang di gunakan 

pertandingan nasional maupun internasional ! 

7. a.  Apa definisi off side menurut pendapat saudara ! 

b. Kapankah seorang pemain berada pada posisi off side, yang tidak 

perlu di hukum off side ! 

8. Tendangan / hukuman pinalti telah dilakukan dengan sempurna, tetapi 

bola memantul ke tiang gawang dan kembali ke posisi penendang, 

kemudian menendang kembali bola tersebut dan gol, jika anda pada 

saat itu menjadi seorang wasit, apa keputusan yang anda ambil serta 

berikan alasannya ! 

9. Seorang pemain melakukan lemparan ke dalam dengan sempurna, 

kemudian pemain tersebut menyentuh bola itu kembali dengan kakinya 
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sebelum tersentuh oleh pemain lain, apa keputusan saudara dan 

bagaimanakah melanjutkan permainan kembali ! 

10. Penambahan waktu terbuang harus di tambah pada akhir setiap babak 

oleh wasit, pada situasi kapankah wasit mengambil waktu terbuang 

dimaksud ! 

 

*********************** Good Luck ************************* 
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