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TERDAPAT 3 MASALAH TAKTIK 

UTAMA 

 1. MENCETAK ANGKA 

 2. MENCEGAH ANGKA 

 3. MEMULAI PERMAINAN 
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LEVEL KOMPLEKSITAS TAKTIK 

BOLABASKET 

 Terdapat 4 level dari level  1 - 4 
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LEVEL 1 

 Pada level 1, siswa fokus pada offense.  

 Kualitas defense penting, namun jika 

diperkenalkan terlalu cepat defense dapat 

menghambat perkembangan keterampilan 

offensive, khususnya jika sesama siswa bertahan 

secara agresif.  

 Perkenalkan defense setelah siswa 

mengembangkan beberapa keterampilan on-

the-ball.  

 Daripada menghilangkan defense, kontrol cara 

defense dengan menerapkan 3 level defense 

 



Tiga Level Defense 

1. Passive/Cooperative defense, di mana pemain 

defense berada pada jarak 2 lengan dari lawan 

dan relatif pasif. Sesekali pemain defense bahkan 

mengajari lawan. 

2. Active defense, di mana pemain defense 

berada pada jarak 1 lengan dari lawan dan 

melakukan gerakan tangan dan kaki aktif tetapi 

tidak mencoba mengintersep bola 

3. Competitive defense, di mana peman defense 

berada pada posisi tepat tergantung pada posisi 

lawan dan ncoba mengintersep bola. 

 



LEVEL I 

 Level defense seyogyanya diterapkan 

sesuai dengan kemampuan tiap siswa.  

 Dengan cara ini akan lebih membantu 

siswa yang memiliki keterampilan lebih baik 

untuk lebih merasa tertantang  

 Selain itu juga menyediakan pengalaman 

sukses dan menantang secara seimbang 

pada siswa dengan berbagai ragam 

tingkat kemampuan.  

 



LEVEL II 

 Sebelum beranjak ke level II, disarankan untuk 

mereview conten level I seperti triple threat, gerak 

tipu, dll agar siswa dapat memperbaiki dan 

mengintegrasikan keterampilan2 ketika mereka 

latihan dan bermain basket 

 Anda mungkin perlu mengulang 1 atau 2 pelajaran 

tertentu level I untuk meningkatkan keterampilan 

siswa atau pemahaman taktik mereka 

 Level II berfokus pada mencegah angka, 

khususnya dengan memenangkan bola dan 

mempertahankan ruang. 

 

 



LEVEL II 

 Jika game tidak berjalan karena siswa jaga terlalu 

aktif, anda dapat menyesuaikan tingkat defense 

siswa (passive, active, competitive). 

 Buat siswa agar fokus pada sikap dan posisi mereka 

terhadap bola, lawan, dan keranjang basket. 

 Tidak seperti keterampilan individu yang dicover 

pada level I, pada level II keterampilan offensive 

melibatkan anggota tim yang lain dan kerjasama. 

 Merupakan saat yang tepat untuk menyampaikan 

tentang makna menjadi anggota tim dan 

pentingnya bekerjasama 



LEVEL III 

 Pada level III, kompleksitas taktik meningkat.  

 Bentuk game melibatkan 4 vs 4 dengan 

penekanan pada defense dan offense pemain-ke-

pemain. 

 Taktik seperti membuka ruang dan menggunakan 

ruang utk menyerang memerlukan keterampilan 

dan pemahaman taktik yang lebih besar. 

 Pada level ini diperkenalkan jump ball untuk 

mengawali dan merestart permainan. 



LEVEL III 

 Anda akan menjumpai beberapa siswa yang 
belum siap untuk level III.  

 Jika hal ini terjadi, kelompokkan siswa sesuai 
dengan tingkat kemampuannya sehingga siswa 
berketerampilan lebih memiliki kesempatan untuk 
berkembang dan siswa berketerampilan kurang 
dapat terus memperbaiki keterampilan dasar dan 
pengetahuan taktiknya. 

 Pada banyak kasus, pengelompokan sendiri oleh 
siswa adalah lebih baik daripada dikelompokkan 
oleh guru.  

 Namun pada kelas dan siswa tertentu akan 
memerlukan bimbingan dari guru utk 
melakukannya. 



LEVEL IV 

 Pembelajaran pada level ini membutuhkan 

permainan 5 vs 5.  

 Ketika menggunakan lapangan penuh, lakukan 

rotasi siswa saat di dalam dan di luar lapangan.  

 Libatkan siswa sebagai pelatih, official, pencatat 

statistik, penjaga skor, dan tanggung jawab lainnya 

sebagai menajemen tim.  

 Dengan melakukan hal tersebut akan membantu 

menjaga keterlibatan siswa yang tinggi dalam 

aspek lain pada partisipasi olahraga. 

 



LEVEL IV 

 Taktik utama pada level IV yaitu menggunakan 2-1-

2 zone defense dan posisi defense saat tembakan 

bebas. 

 Terkait offensive gunakan taktik offensive untuk 

melawan 2-1-2 zone defense, posisi menyerang 

saat tembakan bebas, dan fast break.  



 CONTOH PENGAJARAN TAKTIK 

BOLABASKET 
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ASSIGNMENT   

 COBA KEMBANGKAN SALAH SATU 

PERMAINAN MODIFIKASI UNTUK 

PENGAJARAN TAKTIK DALAM 

BOLABASKET 

 PILIH SENDIRI MASALAH TAKTIK, FOKUS 

LATIHAN, DAN LEVEL YANG INGIN 

DIPILIH 

 JELASKAN DALAM KALIMAT DAN 

GAMBAR 

 KERJAKAN DI BUKU JURNAL 



NEXT... 

 BUAT PERTANYAAN MENGENAI MASALAH TAKTIK 

TERKAIT PERMAINAN YANG ANDA BUAT! 

 USAHAKAN PERTANYAAN TERSEBUT MENGGALI 

ASPEK KOGNISI SISWA DAN KEMAMPUAN 

BERPIKIRNYA DALAM MENGHADAPI MASALAH 

TAKTIK 

 MINIMAL 4 PERTANYAAN  



STILL NEXT... 

 BUAT DESAIN LATIHAN UNTUK 

MENGATASI MASALAH TAKTIK YANG 

ANDA PILIH 

 JELASKAN DALAM KALIMAT DAN 

GAMBAR 



THE LAST...! 

 DESAIN GAME 2 UNTUK APLIKASI 

PERMAINAN SETELAH LATIHAN 



MASALAH TAKTIK TAMBAHAN DI 

INDONESIA: KETERBATASAN SARANA 

& PRASARANA   

 TUGAS: buatlah rencana pengajaran 

pendekatan taktik bolabasket dengan 

jumlah lapangan 1, jumlah bola 4, 

jumlah siswa 40 orang.  

 Dipresentasikan minggu depan 

 WAKTU PRESENTASI 6 MENIT, TANYA 

JAWAB 2 MENIT 

 

 



FORMAT RENCANA 

MENGAJAR 

 Identitas (Nama, NIM, Kelas) 

 Judul (Mis. RPP Permainan Sepakbola) 

 Masalah taktik 

 Fokus pembelajaran 

 Tujuan 

 Game 1 

 Pertanyaan 

 Latihan 

 Game  2 

 Tulis tangan pada kertas Folio 



SEKIAN, TERIMA KASIH..... 
 




