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I. DESKRIPSI MATA KULIAH 

Mata kuliah ini  berbobot 2 sks praktik. Terdiri dari teori dan praktik yang membahas mengenai pengeritingan dasar dan pengeritingan 

desain. Pada pengeritingan dasar alat yang diguunakan berupa  rotto lurus dan rotto cekung, sedangkan pada pengeritingan desain 

menggunakan rotto molton brown, krikrak, boomerang, spiral, lipat, papan dan lain-lain. Penerapan teknik pengeritingan desain 

meliputi teknik batu-bata, teknik selang-seling, teknik batang, teknik pengeritingan ganda, teknik dekat tengkuk dan teknik vertikal  

 

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 trend pengeritingan rambut  

dan menciptakan teknik pengeritingan serta styling penataannya, 
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif, berpikir kritis dan membuat keputusan yang tepat. 

 
III. MATRIK RENCANA PEMBELAJARAN 
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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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