
KRITIK TERHADAP  
PENDEKATAN TRADISIONAL 

• Siswa di drill sampai KO 
• Berasumsi bahwa keterampilan akan ditransfer 

ke suatu permainan 
• Membosankan, pengulangan, peraturan ketat 
• Mengalami kegagalan – keterampilan yang 

sama dari tahun ke tahun 
• Tidak ada penekanan “pengambilan keputusan 

atau aplikasi keterampilan dalan konteks 
bermain 
 



PENGAJARAN PERMAINAN 
TRADISIONAL DIKRITIK KARENA… 

• Siswa menghabiskan waktu untuk berdiri, 
bukan belajar mandiri 

• Disalahgunakan untuk penyaluran energi 
berlebihan atau sebagai waktu istirahat yang di 
awasi 

• Mengabaikan prinsip-prinsip perkembangan 
anak 

• Pendekatan yang berpusat pada guru 
• Memiliki progres belajar yang lemah 
• Tidak menspesifikasi outcome pembelajaran, 

tapi hanya untuk mendapatkan kesenangan 
 



MENGAPA MENGAJAR DENGAN 
PENDEKATAN TAKTIK? 

• Siswa akan menjadi seorang pemain yang 
berpikir 

• Siswa mampu untuk terlibat secara tenang, 
yakin, dan antusias dalam berbagai permainan 

• Meningkatkan penampilan bermain siswa  
• Setelah siswa memahami taktik, mereka perlu 

belajar keterampilan untuk meningkatkan 
penampilan taktik 
 



PENDEKATAN TAKTIK DALAM 
PEMBELAJARAN SEPAKBOLA 

• Pendekatan taktik dalam pembelajaran 
permainan merupakan sebuah pendekatan 
pembelajaran menekankan pada bermain dan 
belajar keterampilan teknik dalam situasi 
bermain.  

• Pendekatan taktik dalam pembelajaran 
permainan memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk mengetahui dan melihat relevansi 
keterampilan teknik pada situasi bermain yang 
sesungguhnya.  



TUJUAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
PERMAINAN MELAUI PENDEKATAN TAKTIK  

• Untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang 
konsep bermain melalui penerapan teknik yang 
tepat sesuai dengan masalah atau situasi dalam 
permainan,  

• Memberikan penguasaan kemampuan bermain 
melalui keterkaitan antara taktik permainan 
dengan perkembangan keterampilan,  

• Memberikan kesenangan dalam beraktivitas, 
dan  

• Memecahkan masalah-masalah dan membuat 
keputusan selama bermain. 



• Di dalam pendekatan taktik ini, kesadaran 
taktik merupakan kunci dalam penampilan 
bermain, yang berupa kemampuan untuk 
mengidentifikasi berbagai masalah dalam 
taktik (tactical problem) yang muncul selama 
permainan berlangsung dan meresponnya 
dengan cepat. 

• Respon dapat berupa upaya mempertahankan 
kepemilikan bola (ball posseson) dalam 
permainan sepakbola.  
 



DASAR PEMIKIRAN  
PENDEKATAN TAKTIK  

• Ketertarikan dan kegembiraan. 
• Pengetahuan sebagai upaya 

pemberdayaan. 
• Transfer pemahamanan penampilan 

melalui bermain  



 
POLA GERAK DOMINAN DALAM 

PERMAINAN SEPAKBOLA  
 

• Pola gerak yang bersifat dominan, adalah 
berlari, melompat/meloncat, menendang, 
menggiring, menyundul, merampas bola, 
dan menangkap bola.  

• Penguasaan pola gerak dominan 
merupakan syarat guna terbentuknya 
keterampilan khas dalam suatu cabang 
olahraga, termasuk sepakbola .  



STRUKTUR GERAK 
PERMAINAN SEPAKBOLA  

• Sepakbola memiliki keterampilan yang 
kompleks dan bersifat terbuka. 

• Artinya para pemain dituntut tidak hanya 
dapat menerapkan skill, juga dapat 
mengkombinasikan dengan skill orang 
lain dengan situasi yang berbeda-beda  



TAHAPAN DALAM PENGAJARAN 
PERMAINAN SEPAKBOLA  

• Tujuan mencetak goal ke gawang lawan hanya 
bersifat sementara dalam konteks pendidikan 
jasmani. 

• Sepak bola dalam pendidikan jasmani adalah 
sebagai mediator untuk mendidik anak agar 
berkembang kemampuan kognitif, afektif, 
psikomotor, dan sosialnya. 

• Siswa harus bisa mengerti bentuk permainan 
sepakbola itu sendiri.   



• Siswa diperkenalkan pada taktik permainan 
yang sederhana (modifikasi), siswa secara 
bertahap akan diajak untuk memahami situasi-
situasi permainan yang lebih kompleks.  

• Tahapan pengajaran permainan sepakbola juga 
menekankan diterapkannya keterampilan 
teknik dasar siswa di dalam permainan, yang 
akan menggambarkan penampilan bermainnya. 
Akan tetapi, hal ini tidak boleh dilakukan 
sebelum siswa benar-benar menyadari 
kepentingan atau kegunaan dari suatu 
keterampilan teknik di dalam permainan 
sepakbola yang sebenarnya.  



• Setelah siswa mampu memahami dan 
siap untuk menerapkan berbagai 
keterampilan yang telah diajarkan ke 
dalam bentuk permainan, barulah 
diberikan instruksi secara teknis.  



PENDEKATAN TAKTIS DALAM 
PEMBELAJARAN SEPAKBOLA  

• Pengajaran sepakbola melalui pendekatan 
taktis berusaha untuk mencapai sasaran tujuan 
umum pendidikan jasmani yang sarat dengan 
tugas-tugas ajar yang diberikan kepada siswa, 
merangsang siswa untuk berfikir dan 
menemukan sendiri alasan-alasan yang 
melandasi gerak dan performanya, banyak 
memberikan kesempatan pada siswa untuk 
berpartisipasi aktif dalam pelajaran pendidikan 
jasmani, dan memberikan pemahaman pada 
siswa akan manfaat dari setiap perbuatan dan 
perilakunya.  



• pengajaran sepakbola melalui pendekatan 
taktis adalah meningkatkan penampilan 
bermain sepakbola siswa dengan melibatkan 
kombinasi dari kesadaran taktis dan penerapan 
keterampilan teknik dasar.  

• Yang dimaksud dengan kesadaran taktis adalah 
kemampuan mengidentifikasi masalah-masalah 
taktis yang muncul pada saat bermain, dan 
menanggulanginya melalui pemilihan respon 
yang tepat.  



• Respon tersebut bisa berbentuk keterampilan 
yang menggunakan bola seperti mengoper atau 
menembak, dan keterampilan yang tidak 
menggunakan bola seperti supporting 
(mendukung) dan covering (melindungi).  

• Di dalam pendekatan taktis, siswa ditempatkan 
dalam situasi permainan yang menekankan 
pada penguasaan bola yang lebih lama, 
sebelum mengidentifikasi dan mempraktekkan 
teknik-teknik dasar seperti passing, ball control 
(penguasaan bola), atau supporting (memberi 
dukungan) sebagai usaha memecahkan 
1masalah di dalam permainan  



• Di dalam situasi permainan, pengambilan 
keputusan yang tepat mengenai “apa 
yang seharusnya dilakukan” (yang 
merupakan esensi dari pendekatan taktis) 
oleh pemain adalah penting sekali  



• Bila siswa kurang mengerti tentang atau 
memahami permainan sepakbola, maka hal ini 
sangat menghambat keputusan siswa dalam 
menentukan teknik apa yang cocok untuk 
digunakan pada situasi permainan tertentu.  

• Makin meningkatnya pemahaman siswa 
mengenai karakteristik suatu permainan, yang 
bisa diperoleh melalui proses pengajaran 
bernuansa pendekatan taktis, diharapkan akan 
makin meningkat pula kewenangannya dalam 
memutuskan berbagai permasalahan yang 
dihadapi dalam permainan dengan lebih mudah 
dan lebih terampil. 



IDENTIFIKASI PERMASALAHAN 
TAKTIS PERMAINAN  

• Yang harus menjadi perhatian para guru penjas dalam 
melaksanakan pendekatan pengajaran taktis adalah 
menyusun terlebih dahulu kerangka kerja untuk 
mengidentifikasi dan memilah-milah masalah taktis 
yang relevan untuk suatu cabang permainan.  

• Dengan memilih materi pengajaran dari kerangka kerja 
yang telah tersusun, bisa dipastikan bahwa para siswa 
menjadi terbiasa atau tidak merasa asing lagi dengan 
sesuatu permainan. Lebih jauh lagi, keterampilan 
teknik dasar yang akan diajarkan dipastikan akan 
sesuai dengan konteks permainannya sendiri.  



TINGKAT KERUMITAN 
PENDEKATAN TAKTIS  

• Setelah mengidentifikasi masalah taktis dan 
keterampilan dasar yang diperlukan untuk 
mendukung masalah tersebut dalam permainan 
sepakbola, langkah berikutnya adalah 
menentukan kesesuaian materi dengan 
kemampuan siswa berkaitan dengan tingkat 
perkembangannya.  

• Untuk bisa bermain sepakbola dalam bentuk 
yang paling sederhana, siswa hanya perlu 
memahami tiga permasalahan taktis yaitu 
mempertahankan penguasaan bola, menyerang 
ke gawang lawan, dan memulai kembali 
permainan dengan cara yang sederhana  



 
MODEL PENGAJARAN KESADARAN 

TAKTIS DAN PENGUASAAN  
KETERAMPILAN  

• Proses pengajaran melalui pendekatan taktis 
memanfaatkan bentuk-bentuk permainan yang 
menggunakan ukuran lapangan yang lebih 
kecil, misalnya setengah bagian dari ukuran 
lapangan yang sebenarnya. Di arena yang lebih 
kecil ini siswa dihadapkan pada masalah taktis 
yang spesifik, dan pertanyaan-pertanyaan dari 
guru yang bertujuan merangsang pemikiran 
kritis dan kemampuan memecahkan masalah 
pada diri siswa.  



• Model pengajaran pengajaran kesadaran taktis 
diawali dengan memberikan gambaran umum 
tentang permainan yang akan diajarkan 
kemudian dilanjutkan dengan bentuk 
permainan serupa yang telah dimodifikasi. 
Yang pasti adalah modifikasi yang dilakukan 
tetap mencerminkan permainan yang 
sebenarnya, bahkan ada kelebihannya yaitu 
bisa menampilkan masalah-masalah taktis yang 
harus dipecahkan oleh siswa, baik secara 
perorangan maupun berkelompok.  

• Dalam memodifikasi bentuk permainan, harus 
dipertimbangkan mengenai dimensi arena 
permainan, jumlah pemain yang terlibat, dan 
peralatan yang digunakan.  



• Apabila proses pengajaran sudah 
memasuki tahapan seperti itu, guru harus 
mulai mengajukan pertanyaan pada 
siswa, dan kualitas pertanyaan 
merupakan kunci untuk membantu siswa 
dalam mengembangkan cara berfikir 
kritis dan kemampuan memecahkan 
masalah.  



KETENTUAN POKOK DALAM MELAKSANAKAN 
PENGAJARAN MELALUI PENDEKATAN TAKTIS  

1. Pertimbangkan masalah-masalah taktis yang 
akan diberikan dalam setiap pengajaran, dan 
tentukan tingkat kerumitan pemecahannya. 
Keputusan pertimbangan tersebut tergantung 
dari pengalaman dan tingkat kemampuan para 
siswa.  

2. Di dalam setiap unit pembelajaran, para siswa 
diajarkan keterampilan dan teknik dasar 
permainan setelah mereka mengalami suatu 
bentuk permainan yang memiliki permasalahan 
taktis tertentu yang memerlukan penggunaan 
dari keterampilan dan teknik dasar permainan 
tersebut.  



3.Kualitas dari pertanyaan guru amat menentukan 
keberhasilan pembelajaran. Pertanyaan yang 
diajukan guru harus mampu menghubungkan 
keterampilan dasar yang diajarkan dengan 
esensi daripada bentuk permainan yang telah 
dimodifikasi.  

4. Setelah terlibat di dalam latihan keterampilan 
dan teknik dasar, siswa diberikan kesempatan 
untuk mengaplikasikan keterampilan-
keterampilan baru serta pemahaman taktisnya 
ke dalam permainan.  



PENDEKATAN TAKTIS DALAM 
KONSEP PENYERANGAN  

• Sepakbola adalah permainan beregu 
yang membutuhkan kerjasama yang baik 
diantara para pemainnya. Keberhasilan 
ditentukan oleh kerjasama dan 
kesempatan bagi setiap pemain untuk 
menampilkan kebolehannya.  



PENDEKATAN TAKTIS DALAM 
KONSEP PERTAHANAN  

• Pertahanan yang baik adalah 
menghalangi usaha regu lawan untuk 
menembak dengan leluasa, bahkan 
memberikan peluang bagi regu sendiri 
untuk balas menyerang dengan cepat.  



• Pertahanan yang baik akan banyak 
menghalangi usaha regu lawan untuk 
menembak dengan leluasa, bahkan 
memberikan peluang bagi regu sendiri untuk 
balas menyerang dengan cepat.  

• Unsur- unsur tersebut antara lain adalah 
komitmen dan keinginan yang kuat, 
kecerdasan, disiplin, kemampuan 
berkonsentrasi, antisipasi, saling pengertian, 
rasa kesatuan regu, kesediaan memberikan 
dukungan pada teman, kerjasama, kemampuan 
bergerak tanpa bola, kemampuan menembak, 
mengoper dan menerima bola, keseimbangan 
badan yang baik, kecepatan bergerak, dan 
agresivitas.  


