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I. DESKRIPSI MATA KULIAH 

Matakuliah Terapi Manipulatif II merupakan Matakuliah konsentrasi terapi fisik  dengan bobot 

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

membahas modalitas modalitas terapi terapi manipulatif lanjutan seperti terapi massage frirage pada 

cedera olahraga. 

 

II. SKEMA KERJA   : 

 

Tatap 

Muka 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Materi Pokok Sumber 

Bahan/ 

Referensi 
1 Mahasiswa memahami 

pengertian dan ruang 

lingkup terapi masase 

frirage pada cedera 

olahraga 

Memahami 

pengertian dan ruang 

lingkup terapi masase 

frirage pada cedera 

olahraga jenis dan 

macamnya 

Definisi dan 

Ruang lingkup 

terapi masase 

frirage 

 

2 Mahasiswa memahami 

pengertian dan ruang 

lingkup terapi masase 

frirage pada cedera 

olahraga sesuai dengan 

anatomi 

Mahasiswa 

memahami 

pengertian dan ruang 

lingkup terapi masase 

frirage pada cedera 

olahraga sesuai 

dengan anatomi 

anatomi Cedera 

olahraga dan 

Pedoman 

Penggunaan 

Modalitas terapi 

masase frirage 

pada cedera 

olahraga 

 

3 Mahasiswa memahami 

pengertian dan ruang 

lingkup terapi masase 

frirage pada cedera 

olahraga sesuai dengan 

fisiologi  

Memahami 

pengertian dan ruang 

lingkup terapi masase 

frirage pada cedera 

olahraga sesuai 

dengan fisiologi 

fisiologi Cedera 

olahraga dan 

Pedoman 

Penggunaan 

Modalitas terapi 

masase frirage 
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pada cedera 

olahraga 
4 Mahasiswa memahami 

prinsip penggunaan 

modalitas terapi masase 

frirage pada cedera 

olahraga dengan keadaan 

akut dan kronis 

Memahami 

patofisiologi cedera 
Memahami prinsip 

penanganan 

modalitas terapi 

masase pada cedera 

olahraga 

Patofisiologi 

Cedera olahraga 

dan Pedoman 

Penggunaan 

Modalitas terapi 

masase frirage 

pada cedera 

olahraga 

 

    5 Mahasiswa  memahami 

prinsif dasar dan 

penatalaksanaan terapi 

masase frirage pada cedera 

leher  

Mahasiswa  

memahami prinsif 

dasar dan 

penatalaksanaan 

terapi masase frirage 

pada cedera leher 

terapi masase 

frirage pada 

cedera leher 

 

   6 Mahasiswa  memahami 

prinsif dasar dan 

penatalaksanaan terapi 

masase frirage pada cedera 

bahu 

memahami prinsif 

dasar dan 

penatalaksanaan 

terapi masase frirage 

pada cedera bahu 

terapi masase 

frirage pada 

cedera bahu 

 

7 Mahasiswa  memahami 

prinsif dasar dan 

penatalaksanaan terapi 

masase frirage pada cedera 

siku. 

Mahasiswa  

memahami prinsif 

dasar dan 

penatalaksanaan 

terapi masase frirage 

pada cedera siku. 

terapi masase 

frirage pada 

cedera siku. 

 

8 Mahasiswa  memahami 

prinsif dasar dan 

penatalaksanaan terapi 

masase frirage pada cedera 

pergelangan tangan  

memahami prinsif 

dasar dan 

penatalaksanaan 

terapi masase frirage 

pada cedera 

pergelangan tangan 

terapi masase 

frirage pada 

cedera 

pergelangan 

tangan 

 

9 Mahasiswa  memahami 

prinsif dasar dan 

penatalaksanaan terapi 

masase pada jari-jari tangan 

memahami prinsif 

dasar dan 

penatalaksanaan 

terapi masase pada 

jari-jari tangan 

terapi masase 

pada jari-jari 

tangan 

 

10 
 

Mid semester 

penatalaksanaan terapi 

masase frirage bagian atas  

Mid semester 

penatalaksanaan 

terapi masase frirage 

bagian atas 

Mid semester 

penatalaksanaan 

terapi masase 

frirage bagian 

atas 
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11 Mahasiswa  memahami 

prinsif dasar dan 

penatalaksanaan terapi 

masase frirage pada cedera 

pinggang 

Mahasiswa  

memahami prinsif 

dasar dan 

penatalaksanaan 

terapi masase frirage 

pada cedera pinggang 

terapi masase 

frirage pada 

cedera 

pinggang 

 

12 Mahasiswa  memahami 

prinsif dasar dan 

penatalaksanaan terapi 

manual (terapi masase) 

pada cedera panggul 

memahami prinsif 

dasar dan 

penatalaksanaan 

terapi manual (terapi 

masase) pada cedera 

panggul 

terapi manual 

(terapi masase) 

pada cedera 

panggul 

 

13 Mahasiswa  memahami 

prinsif dasar dan 

penatalaksanaan terapi 

manual (terapi masase) 

pada cedera lutut 

memahami prinsif 

dasar dan 

penatalaksanaan 

terapi manual (terapi 

masase) pada cedera 

lutut 

terapi manual 

(terapi masase) 

pada cedera 

lutut 

 

14 Mahasiswa  memahami 

prinsif dasar dan 

penatalaksanaan terapi 

manual (terapi masase) 

pada cedera engkel  

memahami prinsif 

dasar dan 

penatalaksanaan 

terapi manual (terapi 

masase) pada cedera 

engkel 

terapi manual 

(terapi masase) 

pada cedera 

engkel 

 

15 Mahasiswa  memahami 

prinsif dasar dan 

penatalaksanaan terapi 

manual (terapi masase) 

pada cedera jari-jari kaki 

Mahasiswa  

memahami prinsif 

dasar dan 

penatalaksanaan 

terapi manual (terapi 

masase) pada cedera 

jari-jari kaki 

terapi manual 

(terapi masase) 

pada cedera 

jari-jari kaki 

 

16 Mahasiswa  memahami 

prinsif dasar dan pemberian 

terapi masase frirage pada 

cedera anggota tubuh 

bagian ekstermitas atas dan 

bawah 

memahami prinsif 

dasar dan pemberian 

terapi masase frirage 

pada cedera anggota 

tubuh bagian 

ekstermitas atas dan 

bawah 

terapi masase 

frirage pada 

cedera anggota 

tubuh bagian 

ekstermitas atas 

dan bawah 

 

 

 

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 
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5. Penilaian berdasarkan ujian semester teori dan praktik. 
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