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Step 1: Game

Step 2: Game Appreciation

Learner

Step 6: Performance

Step 3: Tactical Awareness

Step 4:

Making Appropriate

Decisions 

Step 5: Skill Execution

Form 



1. Game form 
(representation, 

exaggeration) 

2. Tactical awareness 
 (what to do?) 

3. Skill execution  
(how to do it?) 

Pada tahap awal berupa small-sided 
games berdasar kemampuan siswa 



1. Game 1 

 Harus dimulai dalam bentuk permainan 
yang dimodifikasi dan berisi masalah taktik 
yang menstimulasi siswa berpikir secara 
taktik. 

 Berupa small sided game, modifikasi dari 
permainan OR sesungguhnya, baik dari 
ukuran lapangan, jumlah pemain, aturan 
permainan, dll. Disesuaikan dg tahapan 
keterampilan siswa. 

 Sampaikan mengenai permainan OR yg 
akan dipelajari dan fokus masalah taktik pd 
pertemuan tersebut.  

 Sampaikan tujuan permainan (masalah 
taktik) yang harus dicapai siswa dengan 
jelas. 

 Students must be challenged to think: 
What do I need to do to succeed in this situation? 

How will I perform the necessary skills? 



2. Pertanyaan  

 Sampaikan pertanyaan2 yang bersifat 
substansial untuk mendorong berpikir 
kritis dan memecahkan masalah taktik, 
misal: 

 apa tujuan dari permainan tadi? 

 bagaimana cara mencapai tujuan 
 tersebut? 

 kapan saat terbaik untuk........? 

 bagaimana cara untuk............? 

 di mana posisi pemain saat........? 

 teknik apa yang cocok saat.......? 



3. Latihan  

Saat siswa mengetahui bagaimana 
memecahkan masalah taktik yang 
ada, mereka akan menyadari bahwa 
keterampilan teknik berperanan 
amat penting untuk mendukung 
mereka dlm permainan. 

Siswa diberi latihan keterampilan 
teknik sesuai dengan masalah taktik 
pada unit pelajaran tsb 

Siswa lebih termotivasi utk belajar 
teknik krn mengetahui pentingnya 
teknik dalam permainan 



4. Game 2 

 Setelah latihan teknik, siswa 
diberi kesempatan untuk 
mengaplikasikan perkembangan 
keterampilan dan pemahaman 
taktik melalui permainan. 

 Permainan seperti pada game 1 
atau sedikit lebih komplek 
tergantung perkembangan 
kemampuan siswa.  
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Di awal pertemuan 
berikutnya akan 
ada kuis mengenai 
materi hari ini. 
   

 

See you for the 
next week! 

THANK YOU !!! 

 




