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DESKRIPSI MATAKULIAH ALK

• Pendidikan aktifitas luar sekolah adalah sebuah
pendekatan pedagodis yang unik untuk
mengajarkan pemecahan masalah melalui gerak
dan untuk membelajarkan tanggung jawab atas
semua akibat yang mereka putuskan. Oleh sebab
itu, pengajaran dan pembelajarannya mencakup
aktifitas luar ruang dengan menggunakan
pengalaman belajar yang terstruktur yang
menciptakan kesempatan bagi peserta untuk
peningkatan kapasitas yang menyeluruh
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Lajutan Deskripsi,,,,,

• Mata kuliah ini akan membantu guru guru penjas
dalam merencanakan, mengajar, dan
mengevaluasi pendidikan aktifitas luar sekolah.
Lebih detail lagi, matakuliah ini akan menyajikan
isi, metode, dan prosedur keamanaan untuk
berbagai permainan yang kooperatif dan inisiatif
dalam kelas pendidikan jasmani. Mahasiswa akan
belajar berbagai permainan outward bound,
lintasan tali, dan beberapa olahraga petualangan.
Penekanan kuliah akan lebih banyak pada praktik
dan perencanaan pembelajaran aktifitas luar
sekolah
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Standar Kompetensi Matakuliah:
Setelah mengikuti matakuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu

untuk:

• Menampilkan dan mengajar keterampilan yang dibutuhkan untuk
aktifitas luar sekolah.

• Mengidentifikasi prosedur keamaanan yang memadai.
• Mendiskusikan kesadaran dan pemahaman penggunaan aktifitas

luar ruang untuk berbagai tujuan, berbagai populasi, dan
berbagai kondisi lingkungan.

• Mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan dalam
pengelolaan aktifitas luar ruang.

• Menggunakan pengetahuan yang dibutuhkan untuk
mengembangkan dan menerapkan program-program aktifitas
luar ruang.

• Mendiskusikan berbagai gaya dan strategi mengajar.
• Belajar beberapa keterampilan teknis aktifitas luar ruang seperti

tali dan simpul, belaying, panjat tebing, dan bivak.
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SKENARIO PERKULIAHAN

• Teori,,,,,

• Praktik,,,,, (dispakati bersama),,,,

Outbound, berkemah, bersepeda, petualangan

bermain layang layang, ketapel, jalan-jalan,
berenang, berburu, bermain tali, dll,
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