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1. PENDEKATAN TEKNIK (Skill Themes 

Approach) 1,2 

 Sering digunakan dalam setting sekolah 

 Adalah pendekatan yang menggunakan berbagai 
macam teknik olahraga dalam mengajarkan 
permainan-permainan OR 

 Misal, dalam mengajarkan sepakbola, guru membagi 
siswa menjadi kelompok-kelompok untuk kemudian 
diajari teknik passing, dribbling, stopping, shooting 

 Pada akhir kegiatan biasanya ditutup dengan 
permainan OR sesungguhnya, baik dengan aturan 
penuh/modifikasi 

 Cocok untuk mengajarkan keterampilan gerak dasar 
olahraga 

---Skill Theme Approach.mp4
Skill Theme Approach - YouTube.mp4


PENDEKATAN TEKNIK 

 Siswa “diharapkan” bisa serta-merta mentransfer 

keterampilan teknik yang dipelajari saat pembelajaran 

dalam situasi permainan sesungguhnya. 

 BAGAIMANA HASILNYA??? COBA INGAT2 KEMBALI 

PENGALAMAN ANDA SAAT PEMBELAJARAN PENJAS DI 

SEKOLAH DULU 

 Bagaimana siswa yang memiliki keterampilan teknik 

lebih dalam permainan? 

 Bagaimana siswa yang memiliki keterampilan teknik 

kurang dalam permainan? 



 SISWA TIDAK BISA SERTA MERTA MENERAPKAN 
KETERAMPILAN TEKNIK PADA SITUASI PERMAINAN 
SESUNGGUHNYA YANG MEMERLUKAN STRATEGI & 
TAKTIK SECARA SEKSAMA 

 Keterampian teknik memang penting, tapi......................... 

 Siswa perlu mengetahui kapan saat yang “tepat” untuk 
menerapkan teknik A atau teknik B, kapan saat yang 
“tidak tepat” utk melakukan teknik-teknik tertentu. 

 SEMUA HAL TERSEBUT BERKAITAN DENGAN TAKTIK, 
BERKAITAN DG UNSUR KOGNITIF YANG TIDAK BISA 
SERTA MERTA DIDAPATKAN HANYA DENGAN 
MEMPELAJARI BERBAGAI KETERAMPILAN TEKNIK 
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PENDEKATAN TEKNIK 

 Siswa perlu tahu apa yang harus dilakukan saat 
membawa bola dengan memperhatikan situasi 
kawan dan lawan 

 Siswa perlu tahu apa yang harus dilakukan saat 
tidak membawa bola namun mendukung kawan 
yang sedang membawa bola 

 Siswa perlu tahu apa yang harus dilakukan saat 
melakukan pertahanan terhadap serangan lawan. 

 Semua hal tersebut berkaitan dengan unsur 
“TAKTIK” yang melibatkan unsur “KOGNITIF” 



KESIMPULAN???  



2. PENDEKATAN TAKTIK  

   (TACTICAL GAMES APPROACH) 1 2 

 Istilah lainnya adalah Teaching Games for Understanding 

(TGfU) Approach 

 Adalah pendekatan yang menekankan pemahaman taktik 

dalam mengajarkan keterampilan olahraga.  

 Melalui Pendekatan Taktik siswa akan mendapat 

pemahaman lebih baik tentang situasi permainan 

olahraga sesungguhnya, yang memerlukan keterampilan 

taktik utk mengambil keputusan dalam situasi permainan. 

 Tidak mengesampingkan pentingnya keterampilan teknik 

 

TGfU - Invasion Games - YouTube.mp4
---9-Year-Old Basketball Player - Our KAI DAVIS.mp4


  

 Pada pendekatan ini, siswa dilatih untuk kritis menggunakan 

kognisi guna memecahkan masalah-masalah taktik dalam 

permainan 

 Tujuannya agar mereka terbiasa dan tidak gagap ketika 

mentransfer keterampilan teknik yang dikuasai dalam situasi 

permainan 

 Siswa akan memahami bahwa taktik berperan amat penting 

dalam situasi permainan 

 Mereka juga akan memahami bahwa taktik yang bagus perlu 

didukung teknik yang handal sehingga memotivasi mereka utk 

belajar keterampilan teknik dg lebih karena mereka tahu 

“apa gunanya” keterampilan teknik tersebut. 

PENDEKATAN TAKTIK (TACTICAL GAMES 

APPROACH) 



PENDEKATAN TAKTIK  

   (TACTICAL GAMES APPROACH) 

 Bunker & Thorpe (1986) menyatakan bahwa 

“peningkatan pemahaman permainan dicapai 

melalui pengajaran kesadaran taktik, yang 

menguatkan anak dalam mengatasi masalah-

masalah dalam situasi permainan secara mudah 

dan terampil”. 



3. PENDEKATAN TANGGUNG JAWAB 

SOSIAL & PERSONAL 

 Adalah pendekatan yang menekankan pada siswa 
untuk bersikap tanggung jawab terhadap sosial & 
personal: dirinya sendiri, teman, guru, alat, fasilitas, 
maupun lingkungan. 

 Misal, menghargai dan menjaga alat dan fasilitas 

 Membantu teman dalam belajar  

 Menjaga keamanan dan keselamatan teman saat 
pembelajaran 

 Mengoreksi saat ada yang melakukan kesalahan 

 Tidak memanggil dengan panggilan yang buruk 

 Mengerjakan tugas dari guru dengan baik, dll. 
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TERIMA KASIH 

SAMPAI JUMPA PADA PERTEMUAN BERIKUTNYA… 

  




