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I. DESKRIPSI MATA KULIAH 

Matakuliah Terapi Manipulatif  I merupakan Matakuliah konsentrasi terapi fisik dengan bobot 

2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktik diberikan pada semester V.  Matakuliah ini 

membahas dasar-dasar terapi manipulatif seperti sejarah dan macam-macam terapi manipulatif, 

fisiologi dan anatomi, terapi massage ibu hamil, bayi, perawatan wajah dan terapi massage frirage 

pada organ dalam. 

 

II. SKEMA KERJA   : 

 

Tatap 

Muka 

Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Sumber 

Bahan/ 

Referensi 
1 Mahasiswa dapat 

memahami 

pengertian dan 

macam-macam 

serta ruang lingkup 

Terapi Manipulatif 

Memahami pengertian dan macam-

macam serta 
Memahami ruang lingkup Terapi 

Manipulatif: terapi masase ibu hamil, 

dan bayi 

Definisi dan macam-macam 

serta Ruang lingkup Terapi 

Manipulatif: terapi masase ibu 

hamil, bayi, perawatan wajah 

dan terapi massase frirage 

 

2 Mahasiswa dapat 

memahami 

pengertian dan 

macam-macam 

serta ruang lingkup 

Terapi Manipulatif 

Memahami pengertian dan macam-

macam serta 
Memahami ruang lingkup Terapi 

Manipulatif: terapi masase 

perawatan wajah dan terapi masase 

frirage 

Definisi dan macam-macam 

serta Ruang lingkup Terapi 

Manipulatif: terapi masase 

perawatan wajah dan terapi 

massase frirage 

 

3 Mahasiswa dapat 

memahami anatomi 

dan fisiologi pada 

tubuh manusia 

sebagai pendukung 

pengetahuan  
terapi manipulatif 

pada keadaan akut 

Memahami anatomi dan fisiologi 

serta 
Memahami fungsi, dan sistem kerja 

tubuh manusia pada ibu hamil dan 

bayi yang terkait dengan terapi 

manipulatif 

Definisi, fungsi, dan sistem 

kerja pada anatomi dan 

fisiologi pada ibu hamil dan 

bayi di ruang lingkup terapi 

manipulatif 
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dan kronis. 

4 Mahasiswa dapat 

memahami anatomi 

dan fisiologi pada 

tubuh manusia 

sebagai pendukung 

pengetahuan  
terapi manipulatif 

pada keadaan akut 

dan kronis. 

Memahami anatomi dan fisiologi 

serta 
Memahami fungsi, dan sistem kerja 

tubuh manusia pada wajah, dan pada 

terapi masase frirage yaitu: gangguan 

kepala, tenggorokan, paru-paru, 

jantung, liver, pangkreas, lambung, 

usus, rektum, buah adrenal, ginjal, 

kantung kemih, saluran kantung 

kemih, ovarium dan testis  yang 

terkait dengan terapi manipulatif 

Definisi, fungís, dan sistem 

kerja pada anatomi dan 

fisiologi pada wajah dan organ 

dalam tubuh manusia 

 

5 Mahasiswa  

memahami prinsip 

dasar ketentuan 

cara terapi masase 

ibu hamil, bayi, 

perawatan wajah, 

terapi masase 

frirage dan 

penggunaan terapi 

masase tersebut  

Memahami prinsif  dan ketentuan 

cara terapi masase ibu hamil, bayi, 

perawatan wajah, terapi masase 

frirage dan penggunaan terapi 

masase tersebut 

terapi masase ibu hamil, bayi, 

perawatan wajah, terapi masase 

frirage dan penggunaan terapi 

masase tersebut 

 

6 Mahasiswa  

memahami prinsip 

dasar dan 

penatalaksanaan 

pada tubuh manusia 

dengan 

menggunakan  

masase ibu hamil 

Memahami dan bisa melakukan 

penatalaksanaan terapi masase ibu 

hamil 

Terapi masase pada ibu hamil  

7 Mahasiswa  

memahami prinsip 

dasar dan 

penggunaan terapi 

masase pada bayi 

Memahami dan Mengetahui 

penggunaan terapi masase pada bayi 
Terapi masase pada bayi  

8 Mahasiswa  

memahami prinsip 

dasar dan 

penggunaan terapi 

massase pada 

perawatan wajah 
 

Memahami penggunaan terapi 

masase perawatan wajah 
Terapi masase perawatan 

wajah 
 

9 Mahasiswa  

memahami dan 

dapat melakukan 

terapi masase ibu 

hamil, bayi dan 

perawatan wajah 

Mahasiswa mampu melakukan terapi 

masase ibu hamil, bayi dan 

perawatan wajah 

Terapi masase ibu hamil, bayi 

dan perawatan wajah 
 

10 Mid semester pada 

penatalaksanaan 

Mid semester dilakukan mahasiswa 

sebagai awal untuk memahami terapi 

Mid semester I  
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terapi masase ibu 

hamil, bayi dan 

perawatan wajah 

masase ibu hamil, bayi dan 

perawatan wajah  

11 Mahasiswa  

memahami prinsip 

dasar dan 

penggunaan terapi 

masase frirage 

Memahami dan Mengetahui 

penggunaan terapi masase frirage 

untuk gangguan sakit kepala, radang  

dan tenggorokan 

reflexiologi pada telapak kaki 

untuk 

kepala,mata,telinga,hidung,dan 

mulut 

 

12 Mahasiswa  

memahami prinsip 

dasar dan 

penggunaan terapi 

masase frirage 

Memahami dan mengetahui 

penggunaan teapi masase frirage 

pada gangguan paru-paru, jantung, 

dan pangkreas. 

Terapi masase frirage 

gangguan: jantung ,paru, 

pangkreas, 

 

13 Mahasiswa  

memahami prinsip 

dasar dan 

penggunaan terapi 

masase frirage  

Memahami dan mengetahui 

penggunaan terapi masase frirage 

pada gangguan lambung, liver dan 

usus 

Terapi masase frirage 

gangguan :lambung, liver dan 

usus 

 

14 Mahasiswa  

memahami prinsip 

dasar dan 

penggunaan terapi 

masase frirage 

Mahasisiwa memahami dan dapat 

melakukan terapi masase frirage 

pada gangguan empedu, ginjal, dan 

buah adrenal 

terapi masase frirage pada 

gangguan empedu, ginjal, dan 

buah adrenal 

 

15 Mahasiswa  

memahami prinsip 

dasar dan 

penggunaan terapi 

masase frirage 

Mahasiswa memahami dan dapat 

melakukan terapi masase frirage 

pada gangguan kantung kemih, 

saluran kantong kemih, ovarium dan 

testis 

Terapi masase pada organ 

dalam bagian bawah:,kanuong 

kemih, saluran kantung 

kemih,,ovarium,dan testis 

 

16 Mahasiswa  

memahami prinsip 

dasar dan 

penggunaan terapi 

masase wajah dan 

terapi masase 

frirage  

Mahasiswa mampu dan dapat 

melakukan terapi masase perawatan 

wajah dan terapi masase frirage 

terapi masase perawatan wajah 

dan terapi masase frirage 
 

 

 

III. PENILAIAN  

1. Berdasarkan kehadiran 

2. Berdasarkan etika dan keaktifan mahasiswa di kelas 

3. Penilaian berdasarkan tes mid semester teori dan praktik 

4. Berdasarkan tugas 

5. Penilaian berdasarkan ujian semester teori dan praktik. 

 

IV. REFERENSI  
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1. Fisiologi kedokteran: Guyton ang Hall: Penerbit Buku Kedokteran ECG 1997, 

Jakarta 

2. Massage therapy: Susan G. Salvo, W.B Saunders Company, Philadelphia, 

pennylvenia. USA 1999 

3. Terapi masase frirage: Ali Satia Graha, FIK UNY. Yogyakarta 2009  

4. Baby massage: Roma Tunner, Susie Nayakara dan Indira Sutrisno, landang pustaka 

dan Intermedia, Jakarta 2002  

 


