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1. IDENTITAS MATA KULIAH 

Nama Mata kuliah : Bina Diri dan Bina Gerak 

Kode Mata kuliah : PLB 446 

Jumlah sks  : 4 

Dosen   : Soegito M. Pd 

Program studi  : Pendidikan Luar Biasa 

Prasyarat  : - 

 

2. DESKREPSI MATA KULIAH 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah jurusan dan bersifat wajib tempuh bagi mahasiswa 

program studi Pendidikan Luar Biasa. Mata kuliah ini membahas  pengertian dan tujuan 

pembelajaran Bina Diri dan Gerak bagi anak tunagrahita, kemampuan motorik anak tunagrahita, 

asesmen kemampuan gerak tunagrahita, pengembangan kemampuan motorik anak tunagrahita, 

asesmen kemampuan bina diri anak tunagrahita dan pendidikan bina diri anak tunagrahita yang 

meliputi pengelolaan materi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, 

evaluasi pembelajaran dan praktek pembelajaran. Perkuliahan diberikan melalui tatap muka, 

diskusi, penugasan dan praktek.  Evaluasi mencakup ujian tengah semester, tugas-tugas, 

partisipasi dan aktivitas mahasiswa di kelas, praktek dan ujian akhir semester.  

 

3. PENGALAMAN BELAJAR 

Melalui perkuliahan ini mahasiswa memahami pentingnya pembelajaran Bina Diri dan Gerak 

Bagi anak tunagrahita, mampu melakukan asesmen kemampuan binadiri dan kemampuan gerak 

anak tunagrahita, mampu merencanakan pengembangan kemampuan motorik anak 

tunagrahita, mampu merencanakan pembelajaran binadiri anak tunagrahita, mampu melakukan 

evaluasi dalam pengembangan kemampuan motorik dan pembelajaran binadiri anak 

tunagrahita. 

 

4. URAIAN POKOK BAHASA TIAP PERTEMUAN 

PERTE 
MUAN 

TUJUAN PERKULIAHAN POKOK BAHASAN 

 
1 

Mahasiswa memahami pengetian bina diri 
dan bina gerak serta tujuan pembelajaran 
bina diri dan bina gerak bagi anak 
tunagrahita. 

Pengertian bina diri dan bina gerak. Tujuan 
pembelajaran bina diri dan bina gerak. 

 
2 

Mahasiswa memahami  factor yang 
berpengaruh pada kemampuan bina diri 
dan bina gerak anak tunagrahita. 

Faktor yang berpengaruh pada kemampuan  
bina diri dan bina gerak 



 
3 

Mahasiswa memahami perkembangan 
motorik kasar dan fungsinya dalam 
kehidupan. 

Perkembangan kemampuan  motorik kasar 
dan fungsinya.  

 
4 

Mahasiswa memahami perkembangan 
motorik halus dan fungsinya dalam 
kehidupan. 

Perkembangan kemampuan  motorik halus 
dan fungsinya. 

 
5 

Mahasiswa dapat menyusun instrument 
kemampuan gerak dan melakukan 
asesmen kemampuan gerak. 

Asesmen daninstrumen kemampuan gerak. 

 
6 

Mahasiswa mampu mengembangkan 
kemampuan motorik kasar dan halus pada 
anak tunagrahita 

Rencana program pengembangan 
kemampuan motorik kasar dan halus anak 
tunagrahita. 

 
7 

Mahasiswa memahami jenis kegiatan yang 
termasuk dalam binadiri anak tunagrahita. 

Materi pembelajaran binadiri 

 
8 

Mahasiswa mampu melakukan asesmen 
kemampuan binadiri anak tunagrahita.  

Asesmen dan insrumen kemampuan binadiri 
anak tunagrahita. 

 
9-10 

Mahasiswa memahami komponen 
pembelajaran binadiri 

Komponen pembelajaran binadiri 

 
11 

Mahasiswa mampu melakukan 
perencanaan pembelajaran binadiri anak 
tunagrahita. 
 

Rencana pembelajaran binadiri 

 
12-13 

Mahasiswa mampu melakukan praktek 
pengembangan kemampuan gerak. 

Praktek/simulasi pengembangan 
kemampuan gerak. 

14-15 Mahasiswa mampu melakukan 
praktek/simulasi  pembelajaran binadiri. 

Praktek/smulasi pembelajaran binadiri 

 

5. EVALUASI HASIL BELAJAR 

Evaluasi yang digunakan dalam mata kuliah ini meliputi: nilai aktivitas, tugas, ujian tengah 

semester dan ujian akhir semester. Nilai akhir di peroleh dengan perhitungan: 

 

NA = 
A+T+TS+(2×S)

4
 

 

NA : Nilai Akhir 

A : Nilai Praktek/simulasi 

T : Rerata Nilai Tugas 

TS : Nilai Ujian Tengah Semester 

S : Nilai Ujian Akhir Semester 
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