
 

TUJUAN 

a. Meletakkan landasan karakter dan membangun 

landasan kepribadian yang kuat, sikap cintai damai, 

sikap sosial dan toleransi dalam konteks kemajemukan 

budaya, etnis, dan agama yang kuat melalui internalisasi 

nilai bagi pendidik pendidikan jasmani. 

b. Menumbuhkan kemampuan berfikir kritis terhadap 

konsep-konsep pendidikan jasmani dan 

mengembangkan keterampilan untuk melakukan 

aktivitas jasmani dan olahraga sebagai modal dasar 

dalam melaksanakan tugas pembelajaran pendidikan 

jasmani. 

c. Menumbuhkan kecerdasan emosi, self esteem, serta 

penghargaan terhadap hak-hak asasi orang lain melalui 

pengamalan fair play dan sportivitas. 

d. Mengembangkan keterampilan perencanaan, 

pelaksanakan, serta pengembangan sistem evaluasi 

pembelajaran. 

e. Mengembangkan keterampilan pembiasaan dalam 

pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani 

melalui partisipasi aktif dan pola hidup sehat bagi 

peserta didik di sekolah. 

f. Mengembangkan pemberdayaan diri dan 

kebermanfaatan terhadap lingkungan sebagai anggota 

masyarakat, bangsa, dan Negara. 

KEUNGGULAN 

Tersedia peluang untuk mengasah keahlian mahasiswa 

secara aktif dengan kurikulum yang sudah disesuaikan 

dengan kebutuhan dewasa ini, melalui beberapa mata 

kuliah unggulan yang saat ini dibutuhkan dalam dunia 

pendidikan, masyarakat, dan Industri lainnya. 

a. Sports Tourism e. Berkuda I dan II 

b. E-Sports  f. Panahan I dan II 

c. Renang I dan II g. Tapak Suci  

d. Hizbul Wathan. 

 

 

“Kurikulum Fleksibel, Lulusan Berkualitas” 

VISI 

“Pada tahun 2030 menjadi Program Studi 

Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi 

yang utama dan berdaya saing global dalam 

mewujudkan tenaga pendidik unggul ditingkat 

Nasional, dalam mengembangkan kecerdasan 

spiritual, intelektual, emosional, dan sosial serta 

memiliki kompetensi dalam ilmu pendidikan dan 

teknologi pembelajaran”. 

MISI 

a. Menyelenggarakan pembinaaan dan pengembangan 

Iman dan Taqwa berdasarkan Al Islam dan 

Kemuhammadiyahan di civitas program studi 

pendidikan jasmani dengan keunggulan kebugaran 

jasmani. 

b. Menghasilkan lulusan tenaga pendidikan yang 

profesional di bidang pendidikan jasmani dan kesehatan 

serta mampu berfikir inovatif dan bersaing berlandaskan 

nilai-nilai karakter bangsa. 

c. Mengembangkan penelitian pendidikan jasmani 

berbasis kompetensi serta teknologi tepat guna, ramah 

lingkungan, laut-pulau, yang bermanfaat bagi 

peningkatan harkat hidup masyarakat lokal-nasional-

global secara berkelanjutan. 

d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat 

berbasis hasil penelitian yang bermutu dalam rangka 

meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan 

memecahkan permasalahan di masyarakat. 

e. Menyelenggarakan kerjasama melalui pengembangan 

dan penguatan jejaring dan kemitraan dengan instansi 

negeri maupun swasta ditingkat regional dan nasional. 
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Kementrian Agama Republik Indonesia, Kementrian 
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dan Industri bidang olahraga Lainnya. 
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