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*3. MEMULAI PERMAINAN 

Masalah Taktik Sepakbola.docx
Masalah Taktik Sepakbola.docx
Masalah Taktik Sepakbola.docx


*

*TERDAPAT 5 LEVEL DARI LEVEL I YANG PALING 

MUDAH SAMPAI LEVEL V YANG PALING SULIT 



*

*Pada level I, sebaiknya siswa fokus pada mempertahankan 
kepemilikan bola dan menyerang gawang lawan, karena hal 
tersebut merupakan masalah taktik mendasar pada permainan 
invasi. 

*Pada level ini, siswa menjawab “what to do” dan “how to do” 
dengan berfokus pada aksi pemain ketika menguasai bola. 

*Solusi utama untuk mempertahankan kepemilikan bola dan 
menyerang gawang lawan adalah teknik dribbling, passing, 
controlling, dan shooting. 

*Saran  mulai dengan dribbling karena hal tersebut merupakan 
kecenderungan alami yang dilakukan pemain ketika menerima 
bola dan membuat pemain dapat memindahkan bola menjauhi 
lawan 

*Tambahkan masalah taktik “memulai permainan” sederhana 
ketika bola keluar lapangan  

 



*

*Tidak disarankan untuk menekankan pada 

defense/pertahanan pada level I. 

*Pertama, siswa yang menyerang akan susah mengembangkan 

permainan ketika siswa jaga melakukan pertahanan terlalu 

ketat. Padahal kesuksesan awal dalam melakukan gerak 

akan memotivasi siswa dan ini akan kontraproduktif jika 

siswa terlalu defense. 

*Kedua, menghabiskan waktu pada defense tidak penting 

pada permainan modifikasi sepakbola. 

*Ketiga,berkaitan dg waktu, tidak mungkin utk fokus pada 

semua aspek permainan selama 1 unit pembelajaran yang 

terbatas. 



*

*Pada level II, siswa masih fokus pada masalah taktik 

mempertahankan kepemilikan bola dan menyerang gawang 

lawan, namun meningkat dengan mempertahankan gawang 

dan ruang. 

*Fokus mempertahankan kepemilikan bola sekarang bergeser 

pada solusi di mana pemain yang membawa bola 

mendistribusikan bola pada teman setim tanpa bola. 

*Jadi fokus pada pemain tanpa bola adalah hal yang sangat 

penting karena pemain sepakbola menghabiskan lebih 

banyak waktu tanpa bola, dan mereka harus menghabiskan 

waktu tersebut dengan melakukan gerak produktif.  

*Pada permainan invasi, pemain harus belajar kapan dan 

dimana mereka harus bergerak untuk membantu timnya 

dalam mempertahankan penguasaan bola.  



*

*Setelah memberikan perhatian ekstra pada masalah taktik 

menyerang gawang, siswa fokus pada menjaga gawang dan 

ruang.  

*Alihkan fokus siswa pada defense karena siswa akan 

memahami bahwa mereka harus mengatasi masalah defend 

agar timnya menang. 

*Modifikasi permainan pada level II memungkinkan siswa 

untuk melihat makna dari menjaga lawan dan dalam 

memposisikan penjaga gawang secara tepat untuk menerima 

bola yang datang 



*

*Masalah taktik pada level III: menyerang gawang dan 
mempertahankan ruang 

*Kompleksitas dalam membuka ruang dan memenangkan 
bola meningkat 

*Keterampilan teknik yang dibutuhkan juga meningkat 

*Oleh karena itu, siswa perlu melewati level I dan II 
dahulu sehingga memiliki dasar kompetensi teknik 
beserta perkembangan pemahaman permainan 

*Level III cocok untuk siswa SMP kelas atas atau siswa SMA 
kelas bawah. 

*Level III memperkenalkan free kick,terdiri dari: 

1. Tendangan bebas langsung ke gawang 

2. Tendangan bebas tidak langsung ke gawang 

 (harus disentuh dua pemain dahulu) 



*

*Pada level IV masalah taktik kembali pada menjaga kepemilikan 

bola – area bermain lebih besar 

*Ditambah kontrol bola menggunakan dada dan paha, long 

passing 

*Fokus menggunakan overlapping dalam membuka ruang  

*Cocok untuk siswa SMA dengan beberapa pengalaman dan 

kemampuan sepakbola 

*Space bermain lebih besar, harus offensive pada crossing dan 

heading 

*Terdapat masalah taktik clearing the ball dan membuat sliding 

tackles  

 



*

*Pada level ini, taktik permainan komplek dan mencapai 

bentuk aslinya 

*Penggunaan lapangan besar, perlu keterampilan tingkat lanjut 

dan kerjasama tim 

*Atmosfir pada level ini dapat digambarkan pada lingkungan 

latihan/kepelatihan untuk prestasi 

 



*

*LEVEL-LEVEL DI ATAS DAPAT DITERAPKAN PADA CABOR 

HOKI, HANDBALL, ULTIMATE FRISBEE KARENA MASALAH 

KOMPLEKSITAS TAKTIKNYA MENYERUPAI SEPAKBOLA 



*MASALAH TAKTIK 

SEPAKBOLA DAN 

PEMBAGIAN LEVEL 
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*LEVEL I 

 

Masalah Taktik 

 Mempertahankan kepemilikan bola 

Fokus Pembelajaran 

 Dribbling untuk mengontrol bola 

Tujuan 

 Memindahkan bola ke ruang guna menghindari lawan dan 

memindahkan bola ke depan menggunakan tindakan 

mengontrol bola 

 

 



*

LEVEL I 

*GAME 1 

Aturan Permainan 

Permainan 1vs1 dalam area 3x15 m yang ditandai cones di 

ujung lapangan. Memungkinkan untuk tidak menggunakan garis-

sebarkan saja cones untuk menandai masing-masing permainan 

untuk memungkinkan pergerakan di antara pemain (dari ujung 

ke ujung) dan tidak usah terlalu memperhatikan jika satu game 

bersisipan/berpapasan dengan game yang lain (hal tsb hanya 

akan terjadi sementara dan para pemain akan masih fokus 

dengan kegiatan dribblingnya) 



*

 

Tujuan 

Menstop bola pada garis atau cone lawan untuk mencetak 

angka 

 

Kondisi 

- Setelah mencetak angka, bola diberikan pada pemain yang 

gagal menjaga conenya 

- Pemain yang mencetak angka harus mundur setengah 

lapangan dari area permainan. 



*

*PERTANYAAN 

P: Apa tujuan dari permainan td? 

J: menuju cone/garis lawan dan menstop bola 

P: bgmn cara membawa bola ke garis lawan? 

J: mendribble bola 

P: masalah apa yang muncul dari lawan mainmu? 

J: dia menghalangi jalan. Saya harus menjaga bola darinya ketika 
mendrible bola 

P: berapa banyak bagian dari kaki yg dpt kamu gunakan ketika 
mendrible? 

J: 6 – sisi dalam, sisi luar, punggung kaki, ujung kaki, telapak kaki, 
tumit 

(Guru sering gagal menyadari bahwa permukaan2 kaki tsb berguna 
dalam manipulasi bola, drpd hanya berfokus pada kaki bag dalam. 
Misalnya untuk mengubah arah 



*

*LATIHAN 

Mendribble bebas dalam area tertentu. Beri 1 bola untuk tiap   

siswa pada tiap giliran. Sebutkan “balik” atau “cepat” atau 

“lambat” (atau apapun yang membuat siswa mengubah gerak 

atau kecepatan) 

  Tujuan  

Mengontrol bola secara dekat ketika dribbling 

Mengubah arah dan kecepatan dengan cepat 

 Kata kunci 

Jaga bola agar dekat 

Gunakan semua bagian kedua kaki 

Balik arah dan bergerak dengan kecepatan tinggi 

 



*

*Tambahan 

Guru menjadi defender (bersama beberapa siswa)-menjaga siswa 

yang dribbling 

1 vs 1, game kepemilikan bola. Pemain 1 berusaha menjaga bola 

dari pemain 2 selama 5 detik 

 

*GAME 2 

Mengulang game 1 



*

*COBA KEMBANGKAN SALAH SATU PERMAINAN 

MODIFIKASI UNTUK PENGAJARAN TAKTIK DALAM 

SEPAKBOLA 

*PILIH SENDIRI MASALAH TAKTIK, FOKUS 

LATIHAN, DAN LEVEL YANG INGIN DIPILIH 

*JELASKAN DALAM KALIMAT DAN GAMBAR 

*KERJAKAN DI BUKU JURNAL 



*

*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  

*CONTOH 

Pert. 2 PENGAJARAN PERMAINAN INVASI.pptx


*

*BUAT DESAIN LATIHAN UNTUK MENGATASI 

MASALAH TAKTIK YANG ANDA PILIH 

*JELASKAN DALAM KALIMAT DAN GAMBAR 



*

*DESAIN GAME 2 UNTUK APLIKASI PERMAINAN 

SETELAH LATIHAN 



*

*Ini PR kita bersama 

*TUGAS: buatlah rencana pengajaran 

pendekatan taktik sepakbola dengan jumlah 

lapangan 1, jumlah bola 5, jumlah siswa 40 

orang.  

*Dipresentasikan minggu depan 

*WAKTU PRESENTASI 6 MENIT, TANYA JAWAB 2 

MENIT 
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*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 



*




