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PEMBELAJARAN PENDEKATAN 

TAKTIK: TEORI DAN KONSEP  



OUTLINE 

•Konsep Pembelajaran 
Pendekatan Taktik: 
Teaching Games for 
Understanding (TGfU)  

1. 

 

•Klasifikasi Permainan 
Olahraga 2. 



1. KONSEP PEMBELAJARAN PENDEKATAN 

TAKTIK: TEACHING GAMES FOR 

UNDERSTANDING (TGFU) 

 



A TACTICAL GAMES 
APPROACH TO TEACHING 

SPORT SKILLS  



MENGAPA MENGGUNAKAN 
PENDEKATAN TAKTIK? 

 

Sebagai kritik terhadap pengajaran tradisional 
olahraga dan permainan dalam penjas:  

 

• Elitist – fokus pada keterampilan yang lebih 
tinggi 

• Terlalu kompetitif – penekanan berlebihan 
pada menang-kalah 

•Tidak mempromosikan kebugaran dan 
kesehatan – partisipasi aktif yang rendah 
pada kebanyakan siswa. 



PERBEDAAN PENDEKATAN 
TRADISIONAL & PENDEKATAN TAKTIK 

 

• Pengembangan keterampilan tidak 
nyata selama permainan karena 
keterampilan diajarkan secara terpisah 
di luar konteks taktik 

Pembelajaran 
pendekatan 
tradisional 

 

• Pengembangan keterampilan dan 
taktik dikaitkan dengan menekankan 
pada penggunaan 
keterampilan/teknik  pada waktu yang 
tepat dalam konteks taktik permainan 

Pembelajaran 
pendekatan 

taktik 



Kesadaran taktik merupakan hal yang 
krusial pada permainan, merupakan 
kemampuan untuk mengidentifikasi 
masalah taktik yang muncul selama 
permainan dan memilih respon yang 
tepat untuk mengatasinya  

APAKAH KESADARAN TAKTIK ITU? 



DASAR PEMIKIRAN (RASIONAL) UNTUK 
PENDEKATAN TAKTIK 

1. Kegembiraan dan ketertarikan yang 

lebih besar dalam pembelajaran 

2. Pemahaman yang lebih baik terhadap 

permainan 

3. Kemampuan bermain yang meningkat 

 



1. KEGEMBIRAAN DAN KETERTARIKAN  

• Pendekatan tradisional 
mengarah ke teknik dan 
fokus menjawab 
pertanyaan “Bagaimana 
keterampilan 
ditampilkan?”  

• Keterampilan diajarkan 
sebelum siswa memahami 
signifikansinya dalam 
permainan. 

• Drill membuat siswa 
bertanya “mengapa kita 
melakukan ini?” dan 
“Kapan kita bermain?” 

 

• Siswa yang terampil 

melihat keterampilan 

yang terpisah sebagai 

hal yang irrelevan 

• Penelitian 

menunjukkan bahwa 

siswa menemukan 

pendekatan taktik 

memotivasi dan guru 

lebih memilih utk 

menggunakannya 

dalam mengajarkan 

permainan. 



2. PEMAHAMAN YANG LEBIH BAIK 
TERHADAP PERMAINAN 

 Jika siswa anda tidak memahami permainan, 
maka kemampuannya untuk mengidentifikasi 
teknik yang benar untuk suatu situasi menjadi 
terganggu… 

 

 …pemahaman terhadap permainan yang 
meningkat dicapai melalui pembelajaran 
kesadaran taktik, yang akan menguatkan siswa 
dalam mengatasi masalah permainan secara 
mudah dan terampil. 

 



3. KEMAMPUAN YANG MENINGKAT 
UNTUK BERMAIN 

 Pendekatan taktik menyediakan siswa 

carryover (akumulasi/bawaan) 

pemahaman dari 1 permainan ke 

permainan yang lain…. 

  

   Misal, masalah taktik pada cabang 

sepakbola, hoki, dan basket yang mirip. 



RINGKASAN MENGENAI DASAR 
PEMIKIRAN PENDEKATAN TAKTIK 

1. Ketertarikan dan kegembiraan yang lebih besar 

untuk semua siswa, khususnya yang 

berkemampuan lebih rendah 

2. Peningkatan pada pengetahuan taktik 

membantu meningkatkan penampilan 

keterampilan dalam permainan. 

3. Pemahaman yang lebih dalam terhadap 

permainan membantu siswa mentransfer 

keterampilan pada situasi baru dan permainan 

lainnya. 



2. KLASIFIKASI PERMAINAN 
OLAHRAGA 

• Sistem klasifikasi permainan olahraga menurut 

Almond (1986) 

Permainan 
invasi 

Permainan 
net/wall 

Permainan 
striking/fielding 

Permainan 
target 

Klasifikasi 
permainan 
olahraga  



A. PERMAINAN INVASI 

• Adalah permainan dimana suatu tim mencetak 

angka dengan cara menyerang daerah lawan 

dan memasukkan bola ke sasaran atau  

memindahkan bola melintasi garis 

• Sasaran  gawang (mis. pada sepakbola) 

    ring (mis. pada bolabasket)   

    garis (mis. pada rugby). 

Check this video out 

1. 

2. 

---TGfU - Invasion Games.flv
video/---TGfU - Invasion Games.mp4
video/TGfU - Invasion Games - YouTube.mp4


B. PERMAINAN NET/WALL 

• Adalah permainan dimana suatu tim atau pemain 

individu mencetak angka dengan memukul bola 

ke daerah lapangan lawan dengan akurasi dan 

power sehingga lawan tidak dapat 

mengembalikan bola tersebut. 

     1. 

     2.  

video/---TGfU - Net- Wall Games.mp4
video/---TGfU Net Games.mp4


C. PERMAINAN STRIKING/FIELDING 

• Adalah permainan dimana pemain pemukul 

berusaha memukul bola dengan akurasi dan 

power sehingga bola pukulan jauh dari tim jaga 

dan memberi kesempatan pada pemukul dan 

anggota timnya untuk berlari ke base-base dan 

kembali ke home untuk mencetak angka 

    1.  

    2.  

video/---TGfU Striking Games.mp4
video/---TGfU Videos - Striking and Fielding.mp4


   D. PERMAINAN TARGET 

• Adalah permainan dimana pemain mencetak 

angka dengan memasukkan bola pada target 

atau melempar bola mengenai target 

• Beberapa permainan target tidak memiliki lawan 

(golf, tenpin bowling), namun beberapa permainan 

target memiliki lawan di mana lawan akan 

berusaha mengeblok atau memukul bola lawan 

pada posisi yang tidak menguntung dari target 

(lawn bowling, croquet, shuffleboard). 

1.  

video/---TGfU - Overview of Target Games Category.mp4


Klasifikasi Permainan 

Permainan Invasi 

Striking 

/fielding 

Net 

/court 

Target 

Small 

target 

Large 

target 

Crossing 

the line 

Contested Uncontes- 

ted 

Basket 

ball 

Soccer Touch 

rugby 

Cricket Squash Lawn 

bowls 

Darts 

Netball Hockey Union 

rugby 

Baseball Badminton Bocce Golf 

Korfball Lacrosse Frisbee Softball Volleyball Marbles Coits 

  Handball   Vigoro Tennis     

        Table 

tennis 

    



QUESTIONS?  

For more information read: 

Griffin, L.L., Mitchell, S. A., & Oslin, 

J.L. (1997). Teaching sport 

concepts and skills: A tactical 

games approach. Champaign, IL: 

Human Kinetics 



KUIS  

• Jelaskan dasar pemikiran pembelajaran 

pendekatan taktik ! 

• Jelaskan klasifikasi permainan olahraga beserta 2 

contoh! 

 

 



• SEE YOU FOR THE NEXT CLASS,,, 

• THANK YOU 




