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I. DESKRIPSI MATA KULIAH 

Mata kuliah ini  berbobot 2 sks praktik. Terdiri dari teori dan praktik yang membahas tentang pemangkasan rambut pria dan wanita 

dengan menggunakan alat bantu gunting bergerigi 1, gunting bergerigi 2, razor dan penggunaan clipper. Pada pemangkasan rambut II 

mengembangkan model pemangkasaan dengan menerapkan teknik penipisan, teknik teksturisasi, teknik luncur, teknik chopping yang 

disesuaikan dengan kepribadian model sehingga tercipta model pemangkasan baru. 

 

II. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

1. Bertaqwa kepada Tuhan YME  dan mampu menunjukkan sikap regius dan berkarakter, 
2. Mahasiswa berpartisipasi aktif, bertanggungjawab, dan memiliki motivasi mengembangkan diri, 
3. Mahasiswa mampu mengembangkan (merencanakan, membuat, dan mempresentasikan) berbagai teknik pemangkasan rambut  

dan pola atau model pemangkasan rambut menjadi model pangkas yang baru. 
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif, berpikir kritis dan membuat keputusan yang tepat. 
 
 

III. MATRIK RENCANA PEMBELAJARAN 

Pertem
uan ke 

Capaian 
Pembelajaran 

Bahan Kajian 
Model/Metode
Pembelajaran 

Pengalaman Belajar 
Indikator 
Penilaian 

Teknik 
Penilaian 

Bobot 
Tagihan 

Waktu Referensi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Menjelaskan pangkas 
rambut desain 

 Pengertian 
pangkas rambut 

 Ceramah 

 SumbangSara

 Mhs mempersepsi 
materi ajar 

 Menjelaskan 
pangkas rambut 

Penugasan 
1 

 100’ 2 
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desain. 

 Tujuan 
pemangkasan 
desain 

 Peralatan yang 
digunakan pada 
pangkas rambut 
II 

 Menjelaskan jenis 
alat yang 
digunakan serta 
prosesnya. 

 Mengaji gambar 
pangkas rambut . 

n (brain 
storming) 

 Mhs mengkaji model 
pengeritingan  
secara kelompok 

desain 

 Partisipasi aktif 
mhs dlm sumbang 
saran 

2 Menjelaskan Tipe –
tipe analisis, level 
pengamatan n rambut 
dan  prinsip dasar 
pemangkasan rambut 
 

 Mengamati, 
membandingkan, 
dan 
menyimpulkan 
tipe-tipe analisis, 
level pengamatan 
dan prinsip dasar 
pemangkasan 
rambut. 

 Pengunakan  
gunting penipis 

 Teknik pangkas 
rambut 

 Pembuatan  
patokan 

 Pembuatan 
desain line 
berdasarkan 
model pangkasan 
rambut 

 Penggangkatan 
rambut sesuai 
model 

 Ceramah 

 Problem 
Based 
Learning 
(PBL) 

 Mhs mempersepsi 
materi ajar dan 
rumusan masalah 

 Mhs mendiskusikan 
masalah dan solusi 
secara kelompok 

 Menghasilkan 
resume solusi hasil 
diskusi kelompok 
(1) 

 Setiap mhs 
menghargai 
pendapat mhs lain 

Rubik 
penilaian 
PBL 1 

5% 100’ Buku1 & 
3 
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pemangkasan 
rambui 

 Pengecek hasil 
pemangkasan  

 Proses 
pengembangan 
pangkas rambut 
desain 

 Mengkaji gambar 
pangkas rambut 
 

3-4 Menerapkan pangkas 
rambut dengan razor 
dan gunting penipis 

 Menganalisa  
pangkas rambut 
padamodel 

 Membagi / 
parting rambut 

 Membuat 
patokan pada 
pangkasan. 

  Membuat  desain 
line berdasarkan 
model pangkasan 
rambut 

 Terampil 
menggunakan 
razor pada 
pangkas rambut. 

 Pengecek hasil 
pemangkasan  

 Styling hasil 
pangka 

 Demontrasi 

 Kerja proyek 

 Eksperimen 
 

 Mhs mendisain 
pangkas rambut 
 

 Mhs mengidentifikasi 

unsur-unsur desain 

pangkas rambut 

 Mhs membuat 

desain pangkas 

rambut 

 Mhs berlatih 
penggunakan razor 
dan gunting penipis 

 Menghasilkan 
resume solusi 
diskusi kelompok 
(2) 

 Setiap mhs 

menghargai 

pendapat mhs lain 

 Mhs mengrjakan 

tugas individu  

 Bertanggungjawab 
terhadap tugas 

Rubik 
penilaian 
produk 

10% 200’ Buku1 & 
2 

5 Menerapkan pangkas 
rambut dengan razor 
dan gunting penipis 

 Menganalisa  
pangkas rambut 
padamodel 

 Membagi / 
parting rambut 

 Demontrasi 

 Kerja proyek 

 Eksperimen 
 

 Mhs mendisain 
pangkas rambut 

 Mhs mengidentifikasi 

unsur-unsur desain 

 Menghasilkan 
resume solusi 
diskusi 
kelompok(2) 

 Setiap mhs 

Rubik 
penilaian 
produk 
pangkas 
wanita 

10% 200’ Buku1 & 
3 
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 Membuat 
patokan pada 
pangkasan. 

  Membuat  desain 
line berdasarkan 
model pangkasan 
rambut 

 Terampil 
menggunakan 
razor pada 
pangkas 
rambut.h 

 Pengecek hasil 
pemangkasan  

 Styling hasil 
pangkas 

pangkas rambut 

 Mhs membuat 

desain pangkas 

rambut 

 Mhs berlatih 
penggunakan razor 
dan gunting penipis 

menghargai 

pendapat mhs lain 

 Mhs mengrjakan 

tugas individu  

 Bertanggungjawab 
terhadap tugas 

6 Menjelaskan 
Pengertian Pangkas 
rambut Pria 

 Pengertian 
pangkas rambut 
pria 

 Identifikasi 
peralatan 
pangkas rambut 
pria. 

 Teknik 
teksturisasi 
pangkas rambut 
pria 

 Pengoperasian 
clipper 

 PBl 

 Kerja Proyek 

 Mengidentifikasi 
peralatan pangkas 
rambut pria 

 Mengamati model 
pangkasan rambut 

 Mengoperasikan 
clipper pada proses 
pangkas rambut pria 

 Mhs mengrjakan 

tugas individu  

 Bertanggungjawab 
terhadap tugas 

Rubik 
penilaian 
produk 
pangkas 
pria 

5% 200’ Buku1 & 
2 

7-8 Menerapkan pangkas 
rambut pria dengan 
clipper 

 Menganalisa  
pangkas rambut 
padamodel 

 Membagi / 
parting rambut 

 Membuat 
patokan pada 

 Demontrasi 

 Kerja proyek 

 Eksperimen 
 

 Mhs mendisain 
pangkas rambut 
 

 Mhs mengidentifikasi 

unsur-unsur desain 

pangkas rambut 

 Mhs mengrjakan 

tugas individu  

 Bertanggungjawab 
terhadap tugas 

Rubik 
penilaian 
produk 
pangkas 
pria 

10% 200’ Buku1 & 
3 
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pangkasan. 

  Membuat  desain 
line berdasarkan 
model pangkasan 
rambut 

 Terampil 
menggunakan 
razor pada 
pangkas rambut. 

 Pengecek hasil 
pemangkasan  

 Styling hasil 
pangkas pria 

 Mhs membuat 

desain pangkas 

rambut 

 Mhs berlatih 
penggunakan clipper 
pada proses 
pemangkasan 
rambut 

9- MIDTEST 

10 Menerapkan 
pengembangkan 
model pangkas 
rambut rancangan  1 

 Mendesain 
rancangan 
pangkas rambut 

 Menganalisa  
pangkas rambut 
padamodel 

 Membagi / 
parting rambut 

 Membuat 
patokan pada 
pangkasan. 

  Membuat  desain 
line berdasarkan 
model pangkasan 
rambut 

 Terampil 
menggunakan 
razor pada 
pangkas rambut 

 Pengecek hasil 
pemangkasan  

 Styling hasil 

 

 Kerja proyek 

 Eksperimen 
 

 Mhs mendisain 
pangkas rambut 

 Mhs mengidentifikasi 

unsur-unsur desain 

pangkas rambut 

 Mhs membuat 

desain pangkas 

rambut 

 Mengembangkan 

pangkasan rambut 

dasar 

 Mhs berlatih 
penggunakan razor 
dan gunting penipis 
 

 Mempresentasikan 
produk pangkas 
rambut 

 Menghasilkan 
resume desai 
rancangan (1) 

 Setiap mhs 

menghargai 

pendapat mhs lain 

 Mhs mengrjakan 

tugas individu  

 Bertanggungjawab 
terhadap tugas 

Rubik 
penilaian 
produk 
pangkas 
wanita 

10% 200’ Buku1 & 
3 
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pangkas 

11-12 Menerapkan 
pengembangkan 
model pangkas 
rambut rancangan  2 
dan 3 

 Mendesain 
rancangan 
pangkas rambut 

 Menganalisa  
pangkas rambut 
padamodel 

 Membagi / 
parting rambut 

 Membuat 
patokan pada 
pangkasan. 

  Membuat  desain 
line berdasarkan 
model pangkasan 
rambut 

 Terampil 
menggunakan 
razor pada 
pangkas 
rambut.h 

 Pengecek hasil 
pemangkasan  

 Styling hasil 
pangkas 

 Mempresentasika
n produk 
rancangan 

 

 Kerja proyek 

 Eksperimen 
 

 Mhs mendisain 
pangkas rambut 
 

 Mhs mengidentifikasi 

unsur-unsur desain 

pangkas rambut 

 Mhs membuat 

desain pangkas 

rambut 

 Mengembangkab 

pankasan rambut 

dasar 

 Mhs berlatih 
penggunakan razor 
dan gunting penipis 
 

 Mempresentasikan 
produk pangkas 
rambut 

 Menghasilkan 
resume desain 
rancangan (2dan 
3) 

 Setiap mhs 

menghargai 

pendapat mhs lain 

 Mhs mengrjakan 

tugas individu dan 

kelompok 

 Bertanggungjawab 
terhadap tugas 

Rubik 
penilaian 
produk 
pangkas 
wanita 

20% 200’ Buku1 & 
3 

13-14 Menerapkan 
pengembangkan 
model pangkas 
rambut pada project 
lapangan  

 Mendesain 
rancangan 
pangkas rambut 

 Menganalisa  
pangkas rambut 
padamodel 

 Membagi / 
parting rambut 

 Kerja proyek 

 Baksos  
 

 Mhs mendisain 
pangkas rambut 
 

 Mhs mengidentifikasi 

unsur-unsur desain 

pangkas rambut 

 Mhs membuat 

 Setiap mhs 

menghargai 

pendapat mhs lain 

 Mhs mengrjakan 

tugas individu  

 Bertanggungjawab 

Rubik 
penilaian 
produk 
pangkas 
wanita 

10% 200’ Buku1 & 
3 
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 Membuat 
patokan pada 
pangkasan. 

  Membuat  desain 
line berdasarkan 
model pangkasan 
rambut 

 Terampil 
menggunakan 
razor pada 
pangkas 
rambut.h 

 Pengecek hasil 
pemangkasan  

 Styling hasil 
pangkas 

desain pangkas 

rambut 

 Mhs berlatih 
penggunakan razor 
dan gunting penipis 

terhadap tugas 

15 Menerapkan 
pengembangkan 
model pangkas rambut 
dan 
mempresentasikannya 

 Mendesain 
rancangan 
pangkas rambut 

 Menganalisa  
pangkas rambut 
padamodel 

 Membagi / 
parting rambut 

 Membuat 
patokan pada 
pangkasan. 

  Membuat  desain 
line berdasarkan 
model pangkasan 
rambut 

 Terampil 
menggunakan 
razor pada 
pangkas 
rambut.h 

 Kerja proyek 

 Eksperimen  
 

 Mhs mendisain 
pangkas rambut 
 

 Mhs mengidentifikasi 

unsur-unsur desain 

pangkas rambut 

 Mhs membuat 

desain 

pengembangan 

pangkas rambut 

 Mhs 
mempresentasikan 
hasil produk 
pangkas rambut 

 Setiap mhs 

menghargai 

pendapat mhs lain 

 Mhs mengrjakan 

tugas individu  

 Bertanggungjawab 
terhadap tugas 

Rubik 
penilaian 
produk 
pangkas 
wanita 

20% 200’ Buku1 & 
3 
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 Pengecek hasil 
pemangkasan  

 Styling hasil 
pangkas 

16 UAS PRAKTIK 

 

IV. BOBOT PENILAIAN  

NO ASPEK JENIS TAGIHAN NILAI MAKSIMAL BOBOT 

1 Kemampuan kognitif & 

Afektif 

Semua tagihan diberi skor (0-100) x 

bobot tagihan (kolom 8) 

Nilai berdasarkan akumulasi capaian 

skor setiap tagihan 
40 % 

UTS*) 0-100 20 % 

UAS*) 0-100 30 % 

2 Kehadiran Hadir 100 % 100 

10 % 
Tidak hadir satu kali 90 

Tidak hadir dua kali 80 

Tidak hadir tiga kali 70 

Tidak hadir empat kali 60 

*) Penilaian aspek, jenis penilaian dan pembobotan disesuaikan dengan capaian pembelajaran dan karakteristik mata kuliah 
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