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KATA PENGANTAR

Dalam rangka menambah perbendaharaan bahan bacaan ilmiah 
bagi mahasiswa keolahragaan, pelatih olahraga, atlet, para guru 
pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, profesi yang terkait 
dengan pendidik serta insan olahraga, kami bersyukur kehadirat Allah 
Swt. dapat menyusun buku ini dengan judul “Pembentukan Kondisi 
Fisik”. Pembentukan Kondisi Fisik diperlukan untuk peningkatan 
kemampuan organ-organ tubuh agar berfungsi lebih efektif dan 
efisien, sehingga terjadinya peningkatan terhadap kemampuan kondisi 
fisik. Kemampuan kondisi fisik sangat diperlukan untuk kehidupan 
dan khususnya terhadap kebugaran jasmani dan pembinaan olahraga 
prestasi.

Kondisi fisik yang lebih baik banyak memperoleh keuntungan 
di antaranya mampu dan mudah mempelajari keterampilan baru 
yang relatif sulit, tidak mudah lelah dalam mengikuti latihan dan 
pertandingan, program latihan dapat diselesaikan tanpa banyak 
kendala, waktu pemulihan lebih cepat dan dapat menyelesaikan 
latihan-latihan yang relatif berat. Di samping itu, latihan fisik sangat 
berpengaruh terhadap peningkatan percaya diri atlet dan menurunkan 
risiko cedera.

Materi yang dalam buku ini meliputi: Pendekatan Ilmiah 
(Scientific approach) dalam pembentukan kondisi fisik, prinsip-prinsip 



Pembentukan Kondisi Fisikvi

latihan fisik, sistem energi bagi latihan fisik, komponen-komponen 
kemampuan kondisi fisik seperti: Daya tahan (endurance); Kekuatan otot 
(muscle strength); Daya Ledak otot (muscle explosive power); Kelentukan 
(flexibility); Pengembangan SAQ (Speed - Agility - Quickness); Kelincahan 
(agility); Kapasitas Kerja Maksimal (VO2Max); Kebugaran Jasmani, 
Analisa Tes dan Pengukuran Performa Fisik; Perencanaan Program 
Latihan Fisik Pengaturan Makanan dan Latihan Pembentukan Mental.

Kepada para pembaca, penulis mohon masukan terhadap perbaikan 
buku ini, atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terima kasih.

Padang, November 2018

Penulis
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1

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Pendekatan Ilmiah (Scientific Approach) dalam 
Pembentukan Kondisi Fisik

Dalam rangka meningkatkan kontribusi olahraga sebagai salah satu 
upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia maka 
kegiatan olahraga yang dilakukan tidak hanya sekadar memasyarakatkan 
olahraga dan mengolahragakan masyarakat agar masyarakat Indonesia 
selalu memiliki jiwa dan raga yang sehat dan segar jasmani, tetapi lebih 
dari itu adalah untuk mencapai prestasi yang maksimal dalam kerja 
sesuai dengan profesinya dan apalagi yang dituntut dalam olahraga 
prestasi. Prestasi olahraga bila ditinjau dari kepentingan memberikan 
dampak yang positif baik terhadap pribadi, maupun kelompok, bahkan 
dapat mengharumkan nama bangsa dan negara. Dalam Undang-Undang 
RI No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional BAB II, 
Pasal 4 dikemukakan “Keolahragaan nasional bertujuan memelihara 
dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas 
manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, 
disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, 
memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, 
dan kehormatan bangsa”.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas ditentukan oleh 
empat indikator, yaitu memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan 
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intelektual, kecerdasan sosial emosional dan kecerdasan kinestetik. 
Kecerdasan spiritual diperoleh melalui olah hati, kecerdasan intelektual 
diperoleh melalui olah pikir, kecerdasan sosial emosional diperoleh 
melalui olah rasa, dan kecerdasan kinestetik diperoleh melalui olahraga 
atau latihan fisik. Bila keempat indikator yang memengaruhi sumber 
manusia yang berkualitas tersebut dapat ditumbuhkembangkan secara 
optimal dengan seimbang, akan mampu mengkondisikan kualitas 
manusia lebih sempurna.

Kecerdasan kinestetik adalah: 1) beraktualisasi diri melalui olahraga 
atau latihan fisik untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya 
tahan, sigap, terampil, dan trengginas, 2) aktualisasi insan adiraga. 
Beraktualisasi diri, berarti melibatkan diri atau berpartisipasi melakukan 
latihan fisik atau kegiatan olahraga. Aktualisasi insan adiraga, adalah 
mengaktualisasikan nilai-nilai latihan fisik atau kegiatan olahraga ke 
dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai tersebut antara lain adalah: 
semangat juang, sportivitas, kejujuran, disiplin, etika, dan sebagainya.

Seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi, upaya untuk 
meningkatkan kemampuan fisik dan prestasi olahraga perlu pendekatan 
ilmiah (scientific approach). Latihan fisik dan kegiatan olahraga sekarang 
ini, tidak hanya dipengaruhi oleh partisipasi seseorang/masyarakat 
berolahraga atau atlet dan pelatihnya saja, tetapi juga oleh ilmuwan dari 
berbagai disiplin ilmu (inter disipliner). Sehubungan dengan itu, Bompa 
(1990:12) memberikan ilustrasi tentang pendekatan dan sintesis dalam 
beberapa disiplin ilmu untuk mencapai kebugaran jasmani dan prestasi 
olahraga, sesuai dengan bagan berikut:

 

PHYSIOLOGY BIOMECHANICS STATISTICS 

TEST AND 
MEARUREMENTS MOTOR LEARNING PEDAGOGY HISTORY 

NUTRITION 

PSYCHOLOGY 

ANATOMI 

SOSIOLOGY 

SPORT MEDICINE 

THEORY AND METHODOLOGY 
OF TRAINING 

Gambar 1.1.  Bagan Ilmu-ilmu yang Memperkaya
Bidang Ilmu Teori dan Metodologi Latihan
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Kualitas latihan fisik dan kegiatan olahraga tidak tergantung dari 
satu faktor saja melainkan dari bermacam-macam faktor yang tidak 
kala pentingnya dalam mencapai kebugaran jasmani dan prestasi 
olahraga. Selain kemampuan, bakat dan motivasi atlet itu sendiri, juga 
pengetahuan dan kepribadian pelatih, fasilitas dan peralatan, penemuan 
dari ilmu yang membantu dalam pertandingan (Bompa, 1990).

Latihan fisik dan kegiatan olahraga merupakan aktivitas yang 
sistematis dalam waktu yang lama, ditingkatkan secara progresif dan 
individual yang mengarah pada ciri-ciri fungsi fisiologik dan psikologik 
manusia untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dari hal 
tersebut terungkap fakta bahwa proses mencapai jenjang kemampuan 
dan prestasi puncak memerlukan waktu yang panjang dan perjuangan 
yang berat, sesuai dengan tuntunan cabang olahraga yang ditekuni 
untuk mencapai suatu standar yang telah ditentukan (Astrand dan 
Rodahl, 19860).

Morehause dan Miller (1971) yang dikutip olah Bompa (1990) 
mengungkapkan, melalui latihan seseorang mempersiapkan dirinya 
untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam istilah fisiologisnya, seseorang 
mengejar tujuan perbaikan sistem organisme dan fungsinya untuk 
mengoptimalkan tingkat kesegaran jasmani sehingga berdampak positif 
terhadap prestasi dan penampilan olahraganya.

Latihan fisik dan kegiatan olahraga dapat memberikan perubahan 
pada semua fungsi sistem tubuh. Perubahan yang terjadi pada saat 
latihan berlangsung disebut respons, sedangkan perubahan yang terjadi 
akibat latihan yang teratur dan terprogram sesuai dengan prinsip-prinsip 
latihan disebut adaptasi. Terjadinya perubahan-perubahan peningkatan 
kemampuan fisiologis akibat latihan fisik, berkaitan dengan penggunaan 
energi oleh otot, bentuk dan metode serta prinsip-prinsip latihan yang 
dilaksanakan (Brooks dan Fahey, 1985).

Latihan fisik merupakan faktor yang sangat penting dalam 
meningkatkan fungsi jantung. Akibat dari latihan, bahwa pada waktu 
istirahat jumlah denyut nadi per menit pada orang yang latihan 
lebih rendah daripada yang tidak terlatih. Frekuensi nadi 40-60 pada 
olahragawan adalah suatu hal yang tidak jarang dijumpai. Peningkatan 
kekuatan otot, sedangkan kekuatan otot merupakan modal untuk 
mempermudah mempelajari teknik, mencegah terjadinya cedera dan 
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dapat mencapai prestasi maksimal. Untuk mengetahui kemajuan 
suatu latihan fisik Johnson dan Nelson (1986) mengungkapkan, perlu 
dilakukan tes dan pengukuran sebagai suatu parameter kemampuan 
fisik (parameter fisiologis).

B. Komponen Dasar Kondisi Fisik
Pembentukan kondisi fisik merupakan komponen yang mendasar 
di samping persiapan teknik, taktik dan mental dalam berbagai 
cabang olahraga. Persiapan kondisi fisik, teknik, taktik dan kejiwaan, 
merupakan faktor yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya 
(Bompa, 1990). Dalam berbagai kegiatan olahraga bila persiapan 
kondisi fisik kurang sempurna, kemampuan teknik, taktik dan mental 
akan terpengaruh sehingga penampilan kurang optimal, dan demikian 
sebaliknya. Seperti bagan berikut:

 

Persiapan Taktik 

Persiapan Mental 

Persiapan Teknik 

Persiapan Kondisi Fisik 

Gambar 1.2  Piramida Faktor-Faktor Latihan (Bompa, 1990:5)

Berdasarkan bagan di atas, kodisi fisik merupakan persiapan 
dasar yang paling dominan untuk melakukan penampilan fisik 
secara maksimal. Komponen dasar kondisi fisik ditinjau dari konsep 
Muscular meliputi: daya tahan (endurance), kekuatan (stregth), daya 
ledak (power), kecepatan (speed), kelentukan (flexibility), kelincahan 
(agility), keseimbangan (balance), dan koordinasi (coordination). 
Ditinjau dari proses metabolic terdiri dari aerobik (aerobic power) dan 
daya anaerobik (anaerobic power) (Baley, 1977 Astrand dan Rodahl 
1986; Rushall, 1990).

Dari komponen-komponen dasar kondisi fisik tersebut di atas, perlu 
mendapatkan latihan yang sesuai dengan porsinya, karena komponen 
perbedaan dalam sistem energi, bentuk gerakan, metode latihan, beban 

Persiapan Mental
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latihan, dan lain sebagainya yang digunakan pada berbagai kegiatan 
olahraga (Fox, 1988). Sesuai dengan motto Olimpiade Modern “Gitius-
Fortius” (makin cepat, makin tinggi, makin kuat), sangat ditentukan 
dari kinerja kondisi fisik.

C. Pembentukan Kondisi Fisik
Kondisi fisik merupakan unsur penting dan menjadi dasar/fondasi 
dalam pengembangan teknik, taktik, strategi dan pengembangan 
mental. Status kondisi fisik dapat mencapai titik optimal jika dimulai 
latihan sejak usia dini, dilakukan secara terus-menerus sepanjang 
tahun, berjenjang dan berpedoman pada prinsip-prinsip latihan 
secara benar. Di samping itu, pengembangan fisik harus direncanakan 
secara periodik berdasarkan tahapan latihan, status kondisi fisik atlet, 
cabang olahraga, gizi, fasilitas, alat, lingkungan dan status kesehatan 
atlet. Mengembangkan kondisi fisik membutuhkan Kualifikasi Pelatih 
Profesional sehingga mampu membina pengembangan fisik atlet secara 
menyeluruh tanpa menimbulkan efek negatif di kemudian hari.

Kondisi fisik yang lebih baik banyak memperoleh keuntungan 
di antaranya atlet mampu dan mudah mempelajari keterampilan 
baru yang relatif sulit, tidak mudah lelah dalam mengikuti latihan 
dan pertandingan, program latihan dapat diselesaikan tanpa banyak 
kendala, waktu pemulihan lebih cepat dan dapat menyelesaikan 
latihan-latihan yang relatif berat. Di samping itu, latihan fisik sangat 
berpengaruh terhadap peningkatan percaya diri atlet dan menurunkan 
risiko cedera.

Semua orang menginginkan kondisi fisik prima agar senantiasa 
dapat menjalankan tugas dan kewajiban tanpa ada gangguan, terutama 
bagi yang membutuhkan pekerjaan berat. Pekerjaan yang menggunakan 
otot besar dan berlangsung beberapa jam sangat membutuhkan kekuatan 
dan ketahanan otot. Demikian juga bagi atlet, untuk berprestasi tinggi 
membutuhkan kondisi fisik prima sesuai kebutuhan dan tuntutan 
cabang olahraga yang bersangkutan. Tanpa didukung oleh kondisi fisik 
prima pencapaian prestasi puncak akan mengalami banyak kendala. Dari 
pengalaman para atlet yang berprestasi, menunjukkan bahwa mereka 
berusaha secara konsisten untuk mengembangkan kandisi fisik sampai 
pada tingkat ”excellent”.
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 Pengalaman para atlet yang sering mengalami cedera menunjukkan 
bahwa sebagian besar mereka tidak memiliki latar belakang kondisi 
fisik yang bagus, terutama komponen kekuatan dan kelentukan. Kedua 
komponen tersebut merupakan dasar yang harus dikembangkan sejak 
usia dini.

Latihan fisik secara teratur akan dapat memberi rangsangan kepada 
semua sistem tubuh sehingga dapat mempertahankan tubuh tetap 
dalam keadaan sehat. Olahraga juga bertujuan untuk rekreasi dan untuk 
mencapai suatu prestasi dalam suatu kejuaraan. Latihan fisik yang baik 
adalah olahraga yang dilakukan secara teratur dengan memperhatikan 
kemampuan tubuh dan sesuai dengan takaran berolah raga. Kita lihat 
di lapangan, para atlet sering melakukan pelatihan fisik yang berlebihan 
untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi suatu kejuaraan atau 
pertandingan dalam waktu yang singkat. 

Pelatihan fisik yang berlebihan dapat menimbulkan risiko yang 
tinggi bagi atlet dan mungkin tidak memperoleh hasil yang maksimal 
sehingga akan dapat menimbulkan cedera bagi atlet tersebut. Pelatihan 
fisik yang berlebihan ini terjadi akibat dari tipe pelatihan yang terlalu 
berat, intensitas pelatihan yang terlalu banyak, durasi pelatihan yang 
terlalu panjang dan frekuensi pelatihan yang terlalu sering (Hatfield, 
2001). Dampak dari pelatihan fisik yang berlebihan adalah adanya 
ketidakseimbangan antara pelatihan fisik dengan waktu pemulihan. 
Pelatihan fisik yang berlebihan dapat berefek buruk pada kondisi 
homeostasis dalam tubuh, yang akhirnya berpengaruh juga terhadap 
sistem kerja organ tubuh.

Latihan fisik tidak mengenal istilah berhenti, kapanpun dan di 
manapun atlet tetap berlatih sesuai dengan periodisasi latihan. Dalam 
kondisi cedera atau tidak sebaiknya tetap menjalankan program 
latihan. Ada pemusatan latihan atau tidak, pembinaan fisik harus tetap 
dilakukan. Dalam situasi kuliah, ujian, praktikum, KKN, KKL, PPL dan 
kegiatan akademis lainya, latihan fisik tetap dilakukan sesuai dengan 
periodisasi.

Banyak pelatih dalam mengembangkan kondisi fisik belum 
disertai dengan perencanaan dan program latihan secara sistematis.
Mereka melatih hanya atas dasar pengalaman dan intuitif semata.
Mereka melakukan latihan secara insidental, meniru pelatih yang 
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pernah berhasil, meniru model latihan fisik para atlet terkenal dan 
mencoba model latihan yang belum diketahui efektivitasnya. Akibatnya 
banyak atlet yang mengalami cedera, kelelahan bahkan tidak sedikit 
yang mengalami “overtraining”. Gejala semacam ini sering dijumpai di 
pusat-pusat latihan di daerah, terutama para atlet muda yang status 
kondisi fisiknya lemah. Akan tetapi, banyak juga ditemukan atlet 
nasional yang telah berhasil mengembangkan kondisi fisik atlet sampai 
kategori sangat baik, hal ini tidak terlepas dari program latihan fisik 
yang direncanakan secara sistematis sesuai dengan tingkatan atlet.

Latihan fisik yang tidak terprogram memberikan peluang pada 
atlet untuk latihan kurang terkendali. Ada tiga kemungkinan yang 
bisa terjadi akibat latihan tersebut, yaitu: 1) terlalu berat sehingga 
melebihi kemampuan atlet, 2) terlalu ringan, dan 3)tidak sesuai 
dengan kemampuan sehingga adaptasi latihan fisik kurang optimal. 
Program latihan fisik tanpa dilandasi dengan prinsip-prinsip latihan 
yang benar kemungkinan dapat berpengaruh negatif terhadap kondisi 
fisik atlet. Anehnya dalam kondisi demikian pelatih tidak segera 
melakukan evaluasi secara teliti mengapa hal itu terjadi, yang lebih 
parah lagi pelatih berupaya mencari kambing hitam bahwa kesalahan 
terletak pada atlet.

Seperti diketahui bahwa latihan fisik akan efektif jika latihan 
dalam batas ambang kemampuan sehingga adaptasi menjadi optimal. 
Berkenaan dengan itu kiranya pelatih perlu dibekali pengetahuan 
tentang melatih fisik secara terukur sesuai kaidah-kaidah latihan yang 
benar dan berusaha meningkatkan pengetahuan, baik melalui pelatihan-
pelatihan atau melalui jalur pendidikan profesi. Diharapkan pelatih 
mampu menyusun dan melaksanakan program latihan fisik. Di samping 
itu, pelatih harus mampu mengevaluasi perkembangan kondisi fisik 
atlet secara berkala. Oleh karena itu, pelatih harus menguasai tes dan 
pengukuran sesuai dengan disiplin cabang olahraga.

Langkah awal yang paling strategis sebelum melaksanakan program 
latihan adalah mendiagnosis kemampuan fisik atlet. Pengetahuan tes 
dan pengukuran merupakan modal menuju sukses seorang pelatih.
Informasi tentang basic test dan pengukuran kondisi fisik dapat dibaca 
pada buku-buku Evaluasi, Tes dan Pengukuran Olahraga.
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Banyak persepsi yang berkembang di masyarakat bahwa atlet 
dapat berprestasi hanya dengan latihan teknik semata. Ada pula yang 
berpendapat bahwa latihan fisik membuat otot kaku dan gerak menjadi 
lambat. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kondisi kepelatihan di 
Indonesia masih relatif lemah dan beragam.Tanpa latihan fisik secara 
sistematis prestasi tinggi tidak mungkin dicapai.

Prestasi yang tinggi hanya bisa dicapai oleh mereka yang berbakat 
dan berlatih secara sistematis. Kendala umum latihan fisik adalah 
konsistensi pelatih dalam merencanakan latihan fisik sesuai periodisasi 
dan tingkatan atlet. Minimnya penguasaan ilmu-teknologi olahraga 
dan metodologi melatih sehingga atlet kurang bergairah dalam 
melaksanakan latihan fisik. Hal ini mungkin disebabkan oleh metode 
latihan yang monoton, disain progam latihan belum sistematis dan materi 
latihan kurang menarik bagi atlet. Perlu dipahami bahwa latihan fisik 
secara psikologis kurang menarik daripada latihan teknik kecabangan 
olahraga, berkenaan dengan itu pelatih harus mampu membuat suasana 
latihan bervariasi agar menumbuhkan semangat berlatih atlet.

Latihan adalah aktivitas atau kegiatan yang terdiri dari berbagai 
bentuk sikap dan gerak, terarah, berulang-ulang, dengan beban yang 
kian bertambah guna memperbaiki efisiensi kemampuan. Menurut 
Bompa (1993:1) latihan merupakan proses pengulangan yang sistematis, 
progresif, dengan tujuan akhir memperbaiki prestasi olahraga. Kunci utama 
dalam memperbaiki prestasi olahraga adalah sistem latihan yang 
diorganisasikan secara baik. Program latihan harus mengikuti konsep 
periodisasi, disusun dan direncanakan secara baik berdasarkan cabang 
olahraga agar sistem energi dan otot atlet mampu beradaptasi terhadap 
kekhususan cabang olahraga.

Kondisi adalah status/keadaan kesiapan menghadapi latihan yang 
akan dilakukan. Latihan kondisi fisik adalah proses pengulangan yang sistematis 
dan progresif untuk peningkatan dan pemeliharaan dengan menitikberatkan pada 
efisiensi kerja faal tubuh. Baik tidaknya kondisi fisik, selain faktor latihan 
juga erat kaitannya dengan aktivitas kehidupan sehari-hari, seperti 
istirahat, asupan gizi, kerja, lingkungan keluarga, sekolah dan kesehatan.

Pembentukan kondisi fisik tergantung dari tujuan seseorang 
melakukan latihan fisik atau kegiatan olahraga, seperti untuk 
peningkatan kesegaran atau kebugaran jasmani seseorang, mening-
katkan kemampuan biomotorik yang dominan dibutuhkan terhadap 
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peningkatan prestasi dari cabang olahraga yang digeluti. Dalam 
menentukan tujuan pembinaan kondisi fisik perlu diperhatikan dasar-
dasar latihan antara lain:

1. Untuk meningkatkan perkembangan fisik pada umumnya 
(multilateral physical development). Kondisi fisik yang baik merupakan 
dasar utama bagi seseorang, baik untuk kebugaran jasmani dan, 
apalagi bagi atlet untuk mencapai prestasi setinggi-tingginya. 
Dari pengembangan komponen kondisi fisik sebagai yang telah 
dikemukakan, di samping itu diharapkan dalam pertumbuhannya 
dapat mencapai perkembangan yang serasi.

2. Meningkatkan perkembangan fisik yang khas (specific phsycal 
development) yang dituntut oleh kebutuhan olahraga tersebut, 
O,shea, (1976) membuat berbagai macam latihan beban untuk 
cabang olahraga yang memang memerlukan perkembangan otot-
otot yang berbeda.

3. Untuk menyempurnakan teknik dari olahraga yang dipilih atau 
dibina.

4. Untuk meningkatkan dan menyempurnakan strategi dan secara 
belajar teknik. Optimasi taktik dan strategi harus disesuaikan 
dengan kemampuan individu tersebut.

5. Untuk membentuk kepribadian dan perilaku sebagai sikap 
olahragawan yaitu sportif tahan terhadap penderitaan.

6. Untuk menjamin kesiapan tim. Dalam olahraga berkelompok maka 
kesiapan sebagai tim sangat penting. Perlu diciptakan keselarasan 
dari anggota tersebut dalam persiapan fisik, teknik maupun 
strategi. Kemanunggalan perlu dipupuk terus-menerus, tim harus 
merupakan suatu unit dan bukan sebagai individu yang membentuk 
tim tersebut percaya pada diri sendiri, gotong royong dan lain-lain. 

7. Untuk membangun kesehatan. Hal ini dapat dicapai dengan cara 
yaitu dalam latihan fisik atau kegiatan olahraga harus sering 
dilakukan pemeriksaan medik untuk dapat mengkorelasikan antara 
intensitas latihan dengan kemampuan seseorang dan/atau kapasitas 
atlet. Perlu diperhatikan pula pola bekerja atau berlatih dengan 
keras terhadap regenerasi. Kalau seseorang atau atlet mengalami 
keluhan, cedera atau sakit maka latihan baru dapat dimulai lagi bila 
individu tersebut telah sembuh. Dalam olahraga ini yang dituju 
janganlah hanya prestasi saja tetapi juga derajat kesehatan. 
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8. Untuk menghindari terjadinya cedera. Dengan mempersiapkan 
kondisi fisik yang baik seperti; kelentukan otot-otot tendon maupun 
ligament yang kuat maka meskipun seseorang latian fisik atau atlet 
sudah mencapai kemampuan prestasi yang tinggi kalau kondisi 
fisiknya tidak terpelihara kemungkinan terjadinya cedera pada 
waktu pertandingan cukup besar.

9. Untuk meningkatkan pengetahuan seseorang dalam latihan fisik 
atau atlet mengenai dasar latihan ditinjau dari segi fisiologis 
maupun psikologisnya. Perlu diketahui pula mengenai nutrisi, 
regenerasi maupun perencanaan. Tujuan berolahraga di samping 
meningkatkan kebugaran dan prestasi, kadang-kadang seseorang 
berolahraga hanya untuk rekreasi saja dan ada juga yang bertujuan 
untuk meningkatkan pergaulan.

D. Sistem Energi
Energi merupakan prasyarat penting untuk suatu unjuk kerja fisik selama 
berlatih dan bertanding. Jumlah energi dalam tubuh secara akumulatif 
sangat banyak dan tidak terbatas. Kondisi inilah yang memungkinkan 
manusia dapat bekerja kapan saja dan di mana saja dalam waktu yang 
realatif lama. Cadangan energi dalam tubuh digunakan untuk kontraksi 
otot, aktivitas sel dan pemeliharaan sistem fungsional tubuh. Penipisan 
jumlah cadangan energi dapat mengganggu sistem kerja faal manusia, 
terutama pada saat melakukan latihan olahraga. Berkenaan dengan 
itu kebutuhan energi olahraga harus disuplai secara bertahap melalui 
asupan makanan yang bergizi dengan volume yang cukup.

Energi menurut Mathews dan Fox (1988) diubah dari bahan 
makanan (karbohidrat, lemak dan protein) yang dikonsumsi menjadi 
suatu ikatan energi tinggi yang dikenal dengan Adenosin Triphospat 
(ATP) yang disimpan di dalam otot. Seperti namanya ATP terdiri dari 
satu molekul adenosin dan tiga molekul phospate. Energi yang digunakan 
untuk kontraksi otot, diperoleh dengan cara mengubah ATP bertenaga 
tinggi ke Adenosin Diphospate(ADP) + Phospate(P). Sewaktu satu 
molekul phospate dipecah, maka ADP+P dibentuk dari ATP dan energi 
dilepaskan. Persediaan ATP dalam sel otot sangat terbatas, walaupun 
begitu suplai ATP harus berkesinambungan untuk mempertahankan 
dan memudahkan aktivitas fisik secara berkelanjutan.
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Pemenuhan ATP dapat melalui ketiga sistem energi, tergantung 
dari jenis kegiatan yang dilakukan. Ketiga sistem tersebut adalah: (1) 
sistem ATP-PC, (2) sistem asam laktat, (3) sistem oksigen (O2). Kedua 
sistem pertama, mengganti ATP dengan sistem tanpa oksigen dan 
dikenal dengan sistem anaerobik, sedangkan sistem ketiga menghasilkan 
ATP melalui bantuan oksigen atau lebih terkenal dengan nama “sistem 
aerobik”. 

Pada dasarnya ada dua sistem energi yang diperlukan dalam 
setiap aktivitas gerak manusia yaitu(1) sistem energi anaerob dan 
(2) sistem energi aerob. Kedua sistem tersebut tidak dapat dipisah-
pisahkan secara mutlak selama aktivitas kerja otot berlangsung. Sistem 
energi merupakan serangkaian proses pemenuhan tenaga yang secara 
terus-menerus berkesinambungan dan silih berganti. Adapun letak 
perbedaan di antara kedua sistem energi tersebut adalah pada proses 
pemecahannya, yaitu menggunakan oksigen dan tidak menggunakan 
oksigen.

 Sistem anaerobik selama proses pemenuhan energinya tidak 
memerlukan bantuan oksigen, namun menggunakan energi yang 
tersimpan di dalam otot. Sebaliknya sistem energi aerob dalam proses 
pemenuhan kebutuhan energi untuk bergerak memerlukan bantuan 
oksigen yang diperoleh dengan cara menghirup udara yang ada di sekitar 
dan diluar tubuh manusia melalui sistem pernapasan.

Gambar 1.3  Sistem Energi (Mathews dan Fox, 1988) 
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Seperti telah disebutkan bahwa untuk bergerak tubuh manusia 
memerlukan energi yang dihasilkan melalui sebuah sistem energi, yaitu: 
sistem energi anaerobik dan aerobik.

1. Sistem Energi Anaerobik dibedakan menjadi 2 (dua) yakni:
a. Sistem Anaerobik Alaktik merupakan sumber energi diperoleh 

dari pemecahan ATP dan PC yang tersedia dalam tubuh tanpa 
menimbulkan terbentuknya asam laktat. Proses pembentukan 
energi sangat cepat, namun hanya mampu menyediakan energi 
sangat sedikit untuk aktivitas sangat singkat. 

b. Sistem Anaerobik Laktik merupakan sumber energi diperoleh 
melalui pemecahan glukosa darah dan glikogen otot lewat 
glikolisis anaerobik. Sistem ini selain menghasilkan energi 
juga menimbulkan terbentuknya asam laktat. Proses pem-
bentukan energi berjalan cepat, dapat digunakan untuk 
aktivitas singkat.

2. Sistem Energi Aerobik yakni proses untuk menghasilkan energi 
dengan memerlukan oksigen, bahan baku berupa glukosa dan 
glikogen melalui glikolisis aerobik, selain itu untuk aktivitas yang 
lebih lama dipergunakan sumber energi lemak dan protein.

Tabel 1.1  Sistem Energi pada Aktivitas Fisik 

Sistem Energi Durasi (Dtk) Sumber Energi Observasi

Anaer. Alaktik 1- 4 ATP -

Anaer. Alaktik 4 – 20 ATP, PC -

Anaer. Alaktik
+ Anaer. Laktik

20 – 45 ATP, PC, Glukosa Terbentuk asam laktat

Anaer. Laktik 45 – 120 Glikogen Asam laktat berkurang

Aerobik 120 > Glikogen, Lemak Penggunaan lemak 
semakin meningkat

(Jensen, 1987:11)

Sistem energi tersebut bekerja secara simultan sesuai dengan 
kebutuhan fisik berdasarkan intensitas dan lama waktu aktivitas, seperti 
pada gambar di bawah ini:
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Gambar 1.4  Sistem Penyediaan Energi Berdasarkan pada Tingkat Intensitas 
dan Lama Kerja (Craig Freudenrich, Ph.D, 2000)

Setiap cabang olahraga memerlukan penyediaan energi melalui 
sistem yang berbeda-beda bergantung kepada intensitas dan lama waktu 
aktivitas sebagai berikut:

Tabel 1.2  Sistem Energi Predominan yang Diperlukan Cabang Olahraga

Cabang Olahraga Anaerobik 
Alaktik (%)

Anaerobik 
Laktik (%)

Aerobik
(%)

Atletik: 100 M
5000 M
10.000 M

49.5
10
5

49.5
20
15

1.0
70
80

Basket 80 20 0
Baseball 95 5 0
Dayung 2 15 83
Bolavoli 40 10 50
Judo 90 10 0
Sepakbola 60-80 20 0-10
Tenis lap. 70 20 10
Menembak 0 0 100

Sumber: Bompa (1999:25)
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Tubuh atlet tidak hanya mampu untuk memanfaatkan satu 
sistem energi saja, tetapi juga mampu memanfaatkan ketiga sistem 
energi tersebut dalam berolahraga. Cabang olahraga yang berbeda 
membutuhkan kerja otot yang berbeda dengan jumlah keterlibatan otot 
yang berbeda pula. Sebagai akibatnya sistem energi yang berperan juga 
berbeda. Jenis serabut otot yang digunakan atau terlibat pada gerak yang 
dilakukan tubuh menentukan sistem energi yang dipakai. Kalau program 
latihan dibuat dengan teliti untuk meningkatkan kemampuan otot 
tertentu dengan sistem kerja energi tertentu, akan terjadi perbaikan/
peningkatan prestasi. Contoh berikut ini menjelaskan peranan sistem 
energi dan nomor pertandingan. Pelari marathon menyelesaikan 
lombanya dengan energi aerobik (hampir seluruhnya), sedangkan 
sprinter yang jarak lombanya 100 sampai 400 meter lebih tergantung 
pada sumber energi anaerobik. Atlet di cabang olahraga permainan 
menggunakan sumber energi gabungan dan harus cepat pulih kembali 
sesudah kegiatan yang berat, yang dilakukan berulang kali dalam satu 
pertandingan.
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BAB 2
LATIHAN FISIK

Latihan fisik merupakan aktivitas olahraga secara sistematik 
dalam waktu yang lama, ditingkatkan secara progresif dan individual 
yang mengarah kepada ciri-ciri fungsi dan psikologis manusia untuk 
mencapai sasaran yang telah ditentukan. Melalui latihan fisik seseorang 
untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam istilah fisiologisnya, seseorang 
mengejar tujuan perbaikan sistem organisme dan fungsinya untuk 
mengoptimalkan prestasi dan penampilan olahraganya (Bompa, 1990).

Peningkatan kemampuan fungsi organ tubuh dari latihan fisik 
atau kegiatan olahraga yang dilakukan akan terjadi lebih baik, bila 
latihan fisik yang dilakukan mempedomi dan melaksanakan hakikat 
fisiologis dalam latihan fisik atau kegiatan olahraga, yaitu: 1) latihan 
harus kontinu, berkesinambungan dan progresif, 2) untuk mencapai 
tiap fungsi yang khas, latihan fisik sepsifik, dan 3) volume latihan 
yang terkait dengan intensitas, waktu, dan frekuensi. Maksud dari 
hakikat fisiologis dalam latihan fisik tersebut adalah, bahwa latihan 
fisik tersebut selalu dilakukan, umpamanya untuk latihan kebugaran 
jasmani minimal frekuensinya tiga kali dalam seminggu, dilakukan 
secara berkesinambungan serta ada peningkatannya. Untuk mencapai 
kemampuan yang spesifik atau tertentu, umpamanya meningkatkan 
kemampuan daya tahan, maka latihannya harus bersifat aerobik. 
Voleme latihan harus mempertimbangkan keadaan berat ringannya 
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latihan sesuai dengan target latihan (training zone) yang sesuai dengan 
program dan tujuan latihan, lama latihan dalam satu kali latihan serta 
jumlah latihan fisik setiap minggunya yang disesuaikan dengan prinsip-
prinsip latihan. 

Latihan fisik akan meningkatkan prestasi kerja, dan peningkatan 
itu dipengaruhi oleh pemberian beban atau tena ga, pengaturan irama 
atau frekuensi, masa istirahat dan lamanya kerja (Astrand dan Rodahl, 
1986). Ruang lingkup latihan fisik menambah kapasitas kerja organisme 
dan cadangan keterampilannya, melakukan hal yang sama dengan 
mengembangkan ciri-ciri kejiwaan yang kuat, akan mengakibatkan 
meningkatnya prestasi seseorang (Bompa, 1990) .

Hakikat latihan kondisi fisik selain berguna meningkatkan 
kebugaran jasmani, latihan kondisi fisik merupakan program pokok 
dalam pembinaan atlet untuk berprestasi dalam suatu cabang olahraga. 
Atlet yang memiliki tingkat kebugaran jasmani yang  baik akan terhindar 
dari kemungkinan cedera yang biasanya sering terjadi jika seseorang 
melakukan kerja fisik yang berat. Para ahli olahraga berpendapat, 
bahwa seseorang atau atlet yang mengikuti program latihan kondisi 
fisik secara intensif selama 6-8 minggu sebelum musim pertandingan, 
akan memiliki kekuatan, kelentukan, dan daya tahan yang jauh lebih 
baik selama musim pertandingan. Perkembangan kondisi fisik yang 
baik juga membantu seorang atlet untuk mampu mengikuti latihan 
selanjutnya dalam usaha mencapai prestasi setingginya.

Ada empat bentuk latihan untuk pmbentukan fisik yaitu: (1) 
peningkatkan potensi kemampuan seseorang dan mengembangkan 
kemampuan biomotor ke standar paling tinggi, (2) kemampuan fisik 
sangat labil berubah menurun, dipengaruhi oleh banyak variabel lain 
yang menyebabkan turunnya kemampuan fisik yang telah diperoleh 
dari hasil latihan sebelumnya, (3) latihan harus dilakukan dengan 
teratur, ajeg, terus-menerus tanpa berselang dengan beban yang tepat 
sesuai dengan rencana latihan, dan (4) seluruh kegiatan latihan harus 
direncanakan dan disusun dalam suatu program latihan, baik jangka 
pendek, menengah dan jangka panjang.

A. Persiapan Fisik
Dalam suatu program latihan persiapan fisik untuk mencapai kebugaran 
dan apalagi prestasi yang penting diketahui adalah:
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1. Mempersiapkan Fisik pada Umumnya (General Physical Preparation 
= GPP).

 Pada umumnya persiapan fisik memerlukan waktu yang lama bila 
dibandingkan dengan tahap penyempurnaan biomotorik. Lebih 
tinggi kapasitas kerja seseorang atau atlet, lebih mudah pula ia 
menyesuaikan pada peningkatan latihan yang diselenggarakan 
secara terus-menerus. Selanjutnya untuk lebih dapat memahami 
tuntutan cabang olahraga yang bersangkutan maka perlu dilakukan 
persiapan fisik khusus.

2. Persiapan Fisik Khusus (Specific Physical Preparation = SPP)
 Persiapan fisik khusus disadari oleh persiapan fisik umum. Terutama 

bagi atlet dituntut untuk mencapai prestasi yang tinggi sehingga 
dituntut untuk mengembangkan otot-otot secara keseluruhan, 
maupun energi yang khusus untuk berolahraga tersebut. Dalam 
setiap program latihan seharusnya harus ditentukan dulu sistem 
energi predominannya (predominant energy system). Di samping itu, 
untuk dapat mengerti mengenai “predominant energy system” maka 
perlu diketahui bagaimana sebenarnya penyediaan energi di dalam 
tubuh atau dikenal dengan istilah konsep energi berlangsung 
(Energy Continum Concept).

3. Penyempurnaan Kemampuan Biomotor Khusus (Perfection of 
Specific Biomotor Ability)

 Tujuan latihan fisik di sini ialah untuk meningkatkan dan 
menyempurnakan gerakan-gerakan yang khusus serta potensi 
seseorang atau atlet untuk memenuhi tuntutan dari olahraga yang 
dipilihnya. Nossek (1982) berpendapat bahwa akhirnya “sport 
techniquet” adalah sangat penting untuk dapat mencapai prestasi.

Pada olahraga yang dituntut untuk kemampuan tinggi maka apabila 
seorang atlet teknik olahraganya kurang sempurna maka diperlukan 
kompensasi dari kualitas yang lain, umpamanya dengan kekuatan yang 
lebih besar dari kualitasnya yang lain, umpamanya dengan kekuatan 
yang lebih besar.

B. Fase Latihan Fisik
Sebelum seseorang atau atlet melakukan latihan, terlebih dulu harus 
melakukan pemanasan yang bertujuan untuk meningkatkan suhu tubuh 
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agar dalam melakukan aktivitas dapat mempersiapkan fisik dan psikis 
supaya terhindar dari terjadinya cedera. Selanjutnya sebelum selesai 
melakukan olahraga atau latihan inti, diakhiri dengan melakukan 
pelemasan. Pemanasan merupakan peralihan dari fase istirahat ke fase 
latihan berat. Demikian dengan pelemasan merupakan fase peralihan 
dari aktivitas berat ke fase istirahat. Sebagai contoh sesuai dengan 
bagan berikut:

 

Lockers 

Showers 
Stretching  Calisthenics Formal Activity

WARM ‐ UP

WARM ‐ DOWN

Gambar 2.1  Bagan Fase Latihan (Bowers, 1992: 247) 

1. Pemanasan (Warming-up)
Menurut Fox (1988) prosedur pemanasan dapat berupa: (1) Aktif 
pemanasan (active warm-up) yaitu prosedur mencakup penggunaan 
keterampilan atau aktivitas yang akan digunakan dalam latihan atau 
kompetisi (formal warm-up), serta stretching dan calisthenics (formal warm-
up).(2) Pasif pemanasan ( passive warm-up) tidak dalam bentuk gerakan. 
Di sini hanya pemanasan seluruh atau beberapa bagian tubuh dengan 
alat diatermi, mandi air panas, pemijatan dan lain-lain. Di samping itu, 
Mac Ardle mengklasifikasikan pemanasan dalam kategori: (1) General 
pemanasan (general warm-up) yang terdiri dari calisthenics, stretching, gerak 
badan yang tidak berhubungan dengan aksi neuromusculer khusus yang 
nanti ditampilkan. (2) Spesifik pemanasan (spesific warm-up) berupa 
gerakan keterampilan yang sesuai dengan aktivitas yang sesungguhnya, 
misalnya melempar bola, menendang bola dan lain-lain.

Pada umumnya, latihan pamanasan yang dianjurkan terdiri dari: 
(1) latihan peregangan (stretching ecercaise), (2) peregangan dinamis 
(calisthenics), dan (3) aktivitas formal.
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a. Peregangan Aktif (Strecthing Activities)
Latihan peregangan seyogyanya dilakukan sebelum dan sesudah 
melakukan latihan fisik atau kompetisi. Selama periode pemanasan 
latihan peregangan harus merupakan aktivitas yang pertama kali 
ditampilkan. Beberapa bentuk latihan peregangan akan meningkatkan 
suhu otot di saat melakukan aktivitas berat. Menurut Lamp (1984) 
peningkatan suhu jaringan ikat akan menambah “plastic elongation       
dinamis stretching effecs” sehingga mengurangi risiko cedera jaringan. 
Menurut Fox, dkk. (1988) latihan peregangan dalam tiga bentuk, yaitu: 
(1) Statik, (2) Balistik, dan (3) Contract-relax.

– Statik stretching adalah peregangan tanpa sentakan, yang diakhiri 
dengan mempertahankan posisi akhir beberapa saat.

– Balistik strecthing lebih berupa gerakan aktif, yaitu “bobbing” tanpa 
mempertahankan posisi akhir.

– Contract-relax adalah berupa peregangan pada batas tertentu diikuti 
rileks kemudian kembali diregangkan.

Dari ketiga bentuk latihan ini, metode statik merupakan yang 
terbaik karena: (1) kecil kemungkinan merusak jaringan, (2) sedikit 
energi yang digunakan, dan (3) mencegah cedera jaringan otot.

Menurut beberapa peneliti, latihan peregangan harus mencakup 
kelompok otot besar serta sendinya seperti sendi leher, punggung, 
hamstring, betis, tendon Achiles, dada, panggul paha bagian dalam, 
pinggang, bahu, quaddricep, lengan, pergelangan kaki, perut, lutut, dan 
jari kaki. Sebagai contoh bentuk peregangan dengan cara meraih lantai 
sambil berdiri tanpa lutut ditekuk. Gerakan yang dilakukan beberapa 
kali bertujuan untuk:

– meningkatkan jangkauan (range of motion) dari sendi-sendi;
– memperkirakan kemungkinan terjadinya cedera pada gerakan 

tertentu;
– memperbaiki tegangan otot (muscular tension) di daerah pinggang 

bawah, bahu dan leher.

b. Peregangan Dinamis (Calisthenics)
Calisthenics segera dilakukan setelah latihan peregangan, calisthenics 
adalah gerakan aktif karena mencakup konstraksi otot-otot. Dengan 
demikian, gerakan ini akan menambah peningkatan suhu otot/
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tubuh. Gerakan calisthenics harus mencakup kelompok otot-otot besar 
terutama otot-otot yang nanti dipergunakan pada waktu latihan atau 
kompetisi.

c. Aktivitas Formal
Fase terakhir dari pemanasan terdiri dari aktivitas yang mirip atau 
sama dengan gerakan yang sesungguhnya/ditampilkan. Sebagai contoh 
pada pemanasan untuk cabang Sofball, aktivitas formalnya berupa 
melempar, menangkap, memukul bola, sliding, dan lain sebagainya. 
Tujuan gerakan ini adalah; secara fisiologis agar suhu tubuh dan aliran 
darah otot tetap optimal, dan mensiagakan koordinasi tangan dan kaki 
(hand-to-eye coordination) dan mekanisme neuromuskular lainnya yang 
berhubungan dengan cabang olahraga bersangkutan.

Sandra (1992) mengemukakan, manfaat dari pemanasan antara 
lain adalah:

1) Aktivitas enzim dalam reaksi-reaksi metabolisme sehubungan 
dengan sintesis penyiapan energi.

2) Meningkatkan penyebaran oksigen ke otot-otot dengan jalan 
meningkatkan aliran/tekanan darah dan meningkatkan kemampuan 
hemoglobin.

3) Membuka kemungkinan kontraksi yang lebih cepat.
4) Meningkatkan koordinasi.
5) Meningkatkan motivasi dan konsentrasi.

2. Pelemasan (Coollingdown)
Setelah melakukan latihan, maka perlu melakukan pelemasan yang 
difokuskan pada pemulihan otot, dan sebaiknya dilakukan segera 
setelah latihan. Prosedur pelemasan yang dianjurkan agar aktivitas 
pelemasan dilakukan sepertinya pemanasan hanya dalam bentuk 
kebalikannya. Jadi aktivitas formal dilakukan segera setelah latihan/
kompetisi. Misalnya jogging atau lari dan kemudian dilanjutkan dengan 
peregangan. Aktivitas bersifat aerobik tidak keras menaikkan aliran 
darah ke otot tanpa menghasilkan tambahan asam laktat. Selanjutnya 
disusul dengan lati han peregangan dengan menekan pada gerakan-
gerakan yang perlahan dan terkontrol (Anderson, 1980).
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C. Prinsip-prinsip Dasar Latihan Fisik
Seseorang yang akan meningkatkan kemampuan kondisi fisik, apalagi 
pelatih cabang olahraga dalam merencanakan program latihan kondisi 
fisik harus mengetahui faktor fisik yang memengaruhi perkembangan 
kondisi fisik dan prestasi atlet sebagai individu dan efek terhadap 
latihan yang diberikan. Agar program latihan kondisi fisik berjalan 
efektif, maka secara individu, atlet dan pelatih harus memperhatikan 
prinsip-prinsip latihan yang dapat digunakan sebagai tuntunan. Ada 
beberapa prinsip dasar program latihan yang perlu diperhatikan.

1. Prinsip Beban Berlebih (The Overload Principles)
Prinsip pembebanan berlebih adalah penerapan pembebanan latihan 
yang semakin hari semakin meningkat, dengan kata lain pembebanan 
diberikan melebihi yang dapat dilakukan saat itu. Untuk mendapatkan 
efek latihan yang baik, maka organ tubuh harus diberi beban melebihi 
beban yang biasanya diterima dalam aktivitas sehari-hari. Beban 
yang diterima bersifat individual, tetapi pada prinsipnya diberi beban 
mendekati submaksimal hingga beban submaksimalnya. Prinsip beban 
berlebih dapat meningkatkan penampilan secara umum (Brooks dan 
Fahey, 1984; Fox, 1988). 

Prinsip pembebanan berlebih atau lebih dikenal dengan overload 
principle banyak disarankan oleh beberapa ahli sehingga prinsip ini 
merupakan prinsip yang mendasar dari prinsip-prinsip latihan. Prinsip 
ini menjelaskan bahwa kemajuan prestasi seseorang merupakan 
akibat langsung dari jumlah dan kualitas kerja yang dicapainya dalam 
latihan. Latihan yang dijalankan mulai awal berlatih sampai mencapai 
prestasi, beban kerja dalam latihannya ditingkatkan secara bertahap, 
dan disesuaikan dengan kemampuan fisiologis dan psikologis setiap 
individu. 

Sistem faali tubuh akan memberi respons terhadap rangsangan 
yang tepat, rangsangan yang diterima tubuh berulang-ulang akan 
menimbulkan adaptasi. Apabila adaptasi terjadi tubuh telah terbiasa 
dengan beban tersebut, maka tidak akan muncul peningkatan kapasitas 
lagi kecuali jika beban ditambah. Agar kemampuan fisik dan prestasi 
meningkat, harus berlatih dengan beban kerja yang lebih berat daripada 
yang mampu dilakukannya saat itu, atau dengan perkataan lain, 
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senantiasa berusaha untuk berlatih dengan beban kerja yang ada di 
atas ambang rangsang kepekaannya (threshold of sensitivity). Lebih jelas 
diuraikan dalam program latihan.

2. Prinsip Beban Bertambah (Principle of Progressive                                    
Re sistance)

Suatu prinsip peningkatan beban secara bertahap yang dilaksanakan 
di dalam suatu program latihan.Peningkatan dapat dilakukan dengan 
cara meningkatkan beban, set, repe tisi, frekuensi maupun lama latihan 
(Fox, 1988; Bowers, 1992). Dalam meningkatkan beban Hakkinen 
(1993) mengemuka kan, bahwa peningkatan beban yang tidak sesuai 
atau sangat tinggi dapat menurunkan pengaktifan sistem syaraf.

3. Prinsip Latihan Berurutan (The Principle of Arrangement 
Of Exercise)

Latihan hendaknya dimulai dari kelompok otot yang besar kemudian 
baru pada otot yang lebih kecil. Bawers (1992) mengemukakan bahwa 
hal tersebut berdasarkan alasan:

a. otot kecil lebih cepat lelah;
b. otot besar lebih mudah pelaksanaannya.

Jangan melakukan latihan secara berurutan pada kelompok otot 
yang sama, berilah jarak waktu yang cukup untuk periode pemulihan 
(recovery).

4. Prinsip Kekhususan (The Principle of Spesificity)
Hukum kekhususan adalah bahwa beban latihan yang alami menentukan 
efek latihan. Latihan harus secara khusus untuk efek yang diinginkan. 
Metode latihan yang diterapkan harus sesuai dengan kebutuhan latihan. 
Beban latihan menjadi spesifik ketika itu memiliki rasio latihan (beban 
terhadap latihan) dan struktur pembebanan (intensitas terhadap beban 
latihan) yang tepat. Intensitas latihan adalah kualitas atau kesulitan 
beban latihan. Mengukur intensitas tergantung pada atribut khusus 
yang dikembangkan atau diteskan. Kecepatan berlari diukur dalam 
meter per detik (m/dtk) atau langkah per detik (m/sec). Kekuatan 
diukur dalam pound, kilogram, atau ton. Lompat dan lempar diukur 
oleh tinggi, jarak, atau jumlah usaha. Intensitas usaha berdasarkan 
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pada persentase usaha terbaik seseorang, seperti tergambar pada tabel 
berikut (menurut Freeman, 1991): 

Tabel 2.1  Intensitas pada Kekuatan dan Daya Tahan

Bouchard (1975)mengemukakan “Setiap fungsi (kualitas) 
yang spesifik masing-masingnya memerlukan latihan yang spesifik. 
Sebelumnya Frederich (1969) menyatakan “Jika atlet bertujuan untuk 
meningkatkan kekuatan, atlet harus latihan kekuatan, jika atlet ingin 
mengembangkan daya tahan harus latihan daya tahan dan seterusnya. 
Fox (1992) mengemukakan, bahwa prinsip kekhususan mempunyai 
beberapa aspek, yaitu:

a. Spesifik terhadap kelompok otot yang dilatih.
b. Spesifik terhadap pola gerakan (movement pattern), walaupun sistem 

energi utamanya (predominant energy system) sama, tetapi pola 
gerakannya berbeda.

c. Sistem energi utama (predominan energy system) sprinter berbeda 
dengan pelari merathon walaupun pola gerak serta kelompok otot 
yang terlibat sama.

d. Sudut sendi (Joint-angkle)
 Sudut sendi harus diperhatikan khususnya pada latihan. Kalau 

latihan itu melibatkan satu sendi, maka tentukan sudut sendi 
sedemikian rupa, sehingga tidak melibatkan peranan sendi-sendi 
lainnya.

e. Jenis kontraksi
 Perlu diketahui bahwa kekuatan yang dihasilkan dengan kontraksi 

isotonik akan berbeda hasilnya kalau ditest dengan kontraksi 
isometrik, kontraksi isometrik dan kontraksi isokinetik demikian 
sebaliknya. Karena itu kalau olahraga yang kita tangani memerlukan 
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kontraksi isokinetik maka latihan yang kita berikan idealnya juga 
kontraksi isokinetik.

5. Prinsip Individual (the Principle of Individuality)
Faktor individu harus diperhatikan, karena mereka pada dasarnya 
mempunyai karakteristik yang berbeda baik secara fisik maupun 
psikologis (Bompa, 1990).  Setiap individu adalah pribadi yang unik, 
meskipun setiap individu merespons latihan yang sama tetapi akan 
mendapatkan hasil yang berbeda. Penyebab perbedaan ini antara lain 
adalah:

a. Pengalaman masa lalu.
b. Kemampuan individu yang berbeda.
c. Komitmen individu yang berbeda.
d. Bahkan perilaku keluarga dan pelatih akan menjadi penyebab 

individu menjawab latihan yang sama dengan hasil yang berbeda.

Faktor-faktor perbedaan individu itu mencakup:

a. Bakat: kemampuan fisik dan mental setiap individu diwarisi dari 
kedua orangtuanya.

b. Kematangan: tubuh yang muda masih bertumbuh dan berkembang, 
artinya pada mereka yang muda energi yang ada untuk latihan 
jumlahnya tidak sebanyak jumlah energi yang ada pada mereka 
yang usia pertumbuhan dan perkembangannya sudah selesai.

c. Nutrisi: adalah vital dan penting bagi atlet olahraga prestasi 
untuk mendapatkan makanan yang seimbang dengan kegiatan 
latihannya. Kalau nutrisi yang masuk tidak seimbang dengan 
kegiatan latihannya, hasil latihannya juga tidak akan efektif.

d. Istirahat dan pemulihan: kalau kita melakukan program fisik yang 
panjang (berlangsung lama) atau acara pertandingan yang terpusat 
dan ketat, atlet membutuhkan istirahat dan tidur yang lebih lama 
dari yang biasanya. Mereka juga membutuhkn waktu yang lebih 
panjang untuk pemulihan, bahkan perlu diingat mungkin saja atlet 
A membutuhkan waktu pemulihan yang lebih panjang daripada 
atlet B.

e. Tingkat kondisi fisik: setiap atlet akan datang ke tempat pelatihan 
dengan membawa tingkat kondisi fisik yang berbeda.
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f. Sakit dan kecederaan: kedua hal ini akan memengaruhi kesiapan 
atlet dalam melaksanakan dan menjawab latihan yang diberikan. 
Kalau salah satu atau kedua hal ini terjadi, sebaiknya diatasi 
sesegera mungkin.

6. Prinsip Pulih Asal (Recovery)
Pemulihan mengembalikan kondisi tubuh pada keadaan sebelum 
aktivitas, bertujuan; pemulihan cadangan energi, membuang asam laktat 
dari darah dan otot, dan pemulihan cadangan oksigen (Soekarman, 
1991). Pemulihan merupakan adaptasi tubuh setelah berlatih selama 
periode latihan tertentu. Sesudah berlatih selama suatu periode 
latihan tertentu, bagian tubuh yang aktif, seperti otot, tendon dan 
ligamen membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri terhadap 
tekanan latihan. Tubuh akan melakukan penyesuaian secara perlahan 
dan bertahap. Jadi jika ada seseorang setelah latihan fisik atau pelatih 
yang berusaha mempercepat proses penyesuaian ini sebenarnya dia 
membawa atletnya ke kemungkinan terjadinya cedera atau sakit. 
Pelaku olahraga seperti atlet dan pelatih seharusnya memulai proses 
penyesuaian pada atletnya dengan memberikan beban latihan sesuai 
dengan batas-batas kemampuan kondisi fisik. Peningkatan beban 
latihan disesuaikan dengan perkembangan kondisi fisik yang terjadi. 
Penyesuaian tubuh yang terjadi terlihat pada:

a. Membaiknya fungsi-fungsi peredaran darah, pernapasan dan 
jantung.

b. Kekuatan otot dan daya tahan kekuatan otot yang lebih baik.
c. Tulang-tulang, tendon dan ligamen yang lebih kuat.
d. Beban latihan yang bertambah.

7. Prinsip Kembali Asal (The Principle of Reversibility)
Hasil peningkatan kualitas fisik akan menurun kembali apabila tidak 
dilakukan latihan dalam jangka waktu tertentu o1eh karena itu, 
kesinambungan suatu latihan dalam hal ini mempunyai peranan yang 
sangat penting (Hazeldine, 1989). Proses untuk mencapai jenjang 
prestasi puncak memerlukan waktu yang panjang dan perjuangan yang 
berat, sesuai yang dikemukakan Bompa (1990) sebagai berikut:
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“Training above everything, is a systematic athe letic activity of long duration, 
progressively and individually graded, aiming at modeling the human’s 
physiological and psychological functions to meet demanding tasks”.

Berarti dari kutipan di atas, untuk mencapai prestasi puncak, 
latihan fisik harus secara teratur berkesinambungan dengan mengikuti 
suatu program yang sistematik progresif bersifat individual, serta 
menghasilkan rangsangan progresif terhadap fisiologis dan psikologis.

Prinsip kembali asal, menganjurkan untuk melakukan latihan yang 
jelas tujuannya karena jika tidak dilakukan maka kemampuan fisik 
atau keterampilan itu tidak akan dimiliki. Adaptasi tubuh yang terjadi 
karena latihan keras yang dilakukan adalah contoh kasus reversibility. 
Artinya kemampuan (keterampilan teknik atau kemampuan fisik) 
akan hilang jika menghentikan aktivitas latihan. Jika menghentikan 
latihan selama 1/3 dari waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 
apa yang sudah dimiliki saat ini, dapat dipastikan akan kehilangan 
apa yang selama ini sudah dicapai. Hal ini terjadi terutama pada 
kemampuan daya tahan. Kekuatan menurun dalam kurun waktu yang 
relatif lebih lama, tetapi latihan yang berkurang dapat mengakibatkan 
athropi(pengecilan) otot. 

8. Prinsip Variasi (Variation)
Seseorang yang berlatih meningkatkan kemampuan fisik, atlet dan 
pelatih harus dapat menyiapkan latihan yang bervariasi dengan tujuan 
yang sama untuk menghindari kebosanan dan kejenuhan latihan. 
Kemampuan ini penting agar motivasi dan rangsangan minat berlatih 
tetap tinggi. Adapun variasi latihan adalah sebagai berikut:

a. Sesi latihan yang keras harus diikuti oleh sesi latihan yang mudah/
ringan.

b. Kerja keras harus diikuti oleh istirahat dan pemulihan.
c. Latihan yang berlangsung lama harus diikuti oleh sesi latihan yang 

berlangsung singkat.
d. Latihan dengan intensitas tinggi diikuti oleh latihan yang 

memberikan relaksasi.
e. Berlatihlah di tempat latihan yang berbeda, pindah tempat latihan,
f. Rencanakanlah pertandingan persahabatan.
g. Latihlah atlet dari/dengan berbagai aspek prestasi.
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Sebagai pelatih yang efektif memvariasikan isi dan gaya melatih 
dalam sesi latihan dengan menyediakan kegiatan dan bentuk latihan 
yang menantang.

D. Beban Latihan
1. Intensitas Latihan
Intensitas latihan adalah menunjukkan seberapa berat atau kerasnya 
latihan yang dilakukan. Berat ringannya latihan akan berpengaruh pada 
pengembangan sistem energi utamanya, karena glikolisis anaerobik 
segera akan terhenti jika kosum si oksigen mencukupi kebutuhan. 
Meningkatnya produksi asam laktat akan berjalan lambat dan 
penumpukannya akan berku rang.

Menurut Janssen (1989) melalui pembuatan kurva asam laktat 
dapat menentukan nilai ambang anaerobik yang dikait kan antara 
pembebanan latihan dengan kadar asam laktat dalam darah. Tetapi 
terdapatnya kendala dalam pemeriksaan kadar asam laktat, karena 
memerlukan keahlian tersendiri, selain alatnya mahal dan pengukuran 
di lapangan sangat sulit.

Akhir-akhir ini Conconi yang dikutip oleh Janssen (1989) 
mengemukakan hasil penelitiannya, bahwa nilai ambang anaero bik 
dapat ditentukan melalui denyut nadi. Peningkatan denyut nadi dengan 
intensitas latihan adanya korelasi linear, tetapi pada latihan yang sangat 
intensif berjalan paralel, ditemukan kenaikan denyut nadi tertinggal 
pada titik tertentu (defleksi), keadaan ini menunjukkan intensitas 
latihan telah mencapai maksimum yang dapat dilakukan dengan pasok 
energi anaerobik dan aerobik maksimal.

Dalam menentukan intensitas latihan agar mencapai zone latihan, 
sesuai dengan tujuan latihan yang akan dikembang kan, maka denyut 
nadi dapat dijadikan sebagai ukurannya, disebut dengan denyut nadi 
latihan (training heart rate). Untuk rnengetahui denyut nadi latihan 
dapat ditentukan dari persentase denyut nadi cadangan (heart rate 
reserve). Peningkatan daya sistem anaerobik intensitas latihan sama atau 
melebihi submaksimal atau di atas 80% dari kemampuan maksimal, 
sedangkan untuk peningkatan sistem daya aerobik intensitas latihan 
sekitar 60% dari kemampuan maksimal. Untuk menentukan denyut 
nadi cadangan dilakukan dengan mengurangkan denyut nadi maksimal 
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dengan frekuensi denyut nadi istirahat (Fox, 1988; Pate, 1991, Bowers, 
1992). 

2. Frekuensi dan Lama Latihan
Frekuensi latihan menunjukkan berapa kali latihan dilaku kan per 
minggu, dan lama latihan adalah berapa bulan atau berapa minggu 
program latihan dijalankan serta-berapa lama latihan dilakukan 
dalam setiap kali latihan (Bompa, 1993). Intensitas, frekuensi dan 
lama latihan saling terkait dan memengaruhi; bila intensitas tinggi 
(85% V02 max) lama latihan boleh 15-12 menit, sebaliknya bila 
intensitas rendah, maka waktu latihan harus lama. Pollock (1977)
menge mukakan, untuk meningkatkan daya tahan aerobik cukup 
15-60 menit secara kontinu. Sedangkan menurut Pate (1954)dan 
Bowers (1992), 6-8 minggu latihan telah memberikan efek yang 
cukup berarti bagi atlet.

Frekuensi latihan yang tinggi, biasanya lama latihan relatif lebih 
singkat daripada latihan dengan frekuensi rendah (Soekarman, 1987). 
Menurut Annarino (1976) dan Bowers (1992), tiga kali latihan 
seminggu sudah dapat mengembangkan daya tahan, kekuatan dan 
kelentukan.

E. Latihan Berselang (Interval Training)
Latihan berselang berlangsung secara silih berganti antara fase kerja 
(work interval) dengan fase istirahat (rest interval), dan pada fase 
istirahatnya dikembangkan berupa istirahat aktif (work relief) dan 
istirahat pasif (rest relief). Latihan ini merupakan salah satu bentuk 
metode latihan yang dapat digunakan bagi semua cabang olahra ga, 
untuk meningkatkan kemampuan kondisi fisik. Dengan menggunakan 
prinsip-prinsip latihan sedemikian rupa, dapat meningkatkan sistem 
anaerobik sebagai sistem energi utama, maupun sistem aerobik sebagai 
sistem utama ataupun mengem bangkannya secara berimbang sehingga 
kemampuan fisik akan meningkat secara bertahap (Anarino, 1976; 
Fox, 1988).

Dalam latihan anaerobik berselang, jika saat istirahat nya 
dilakukan suatu aktivitas tertentu, maka proses pulih asal ATP-PC 
akan menjadi terhalang. Berarti, latihan berselang dengan istirahat 
aktif akan mencegah pembentukan resintesa ATP secara komplit. 
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Dengan sendirinya sistem asam laktat ikut berperan, akibatnya terjadi 
perbaikan pada sistem asam laktat selain pembentukan pada sistem 
ATP-PC (Fox, 1988).

Fungsi istirahat dalam suatu latihan mempunyai tiga tujuan, 
yaitu:

1. Memberikan kesempatan kepada tubuh untuk kembali ke keadaan 
semula atau dengan istilah pulih asal.

2. Memberi kesempatan untuk resintesa asam laktat menjadi glikogen 
untuk membentuk energi baru.

3. Meningkatkan rangsangan untuk melakukan kerja kembali. (Fox, 
1988; Soekarman, 1991).

Dalam latihan interval ini tidak semata-mata hanya mementingkan 
interval latihannya saja, tetapi interval istirahat tidak boleh diabaikan, 
baik durasi maupun bentuk nya. Interval istirahat dapat berbentuk 
istirahat pasif (rest relief) atau aktif (work relief) dan durasi interval 
istirahat dinyatakan dengan perbandingan antara waktu lati han dengan 
waktu istirahat.

Pada interval kerja lama, waktu rasio dengan interval istirahat 1: 
setengah atau 1: 1 Pada interval kerja yang sedang, rasio menjadi 1: 
2, dan pada interval kerja yang singkat dengan beban yang berat, rasio 
menjadi 1: 3 (Fox, 1988). Dalam interval istirahat, untuk menentukan 
istirahat aktif atau istirahat pasif yang dilakukan ditentukan oleh 
energi mana yang hendak ditingkatkan. Apabila ingin meningkatkan 
ATP-PC maka dilakukan interval istirahat pasif, tetapi apabila asam 
laktat yang ingin ditingkatkan, maka diguna kan interval istirahat aktif. 
Sesuai dengan contoh tabel berikut:
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Tabel 2.2  Latihan Interval (Fox, 1988: 308).
Major
Energy
System

Training
Time

(Min:Sec)

Repetitions 
Per

Workout

Sets
Per

Workout

Repetitions
Per-Sets

Work-
Relief
Ratio

Type of        
Relief

Interval
ATP-PC 0:10 50 5 10 1:3 Rest-relief

0:15 45 5 9 (e.g.walking,
0:20 40 4 10 flexing)
0:25 32 4 8

ATP-PC-LA 0:30 25 5 5 1:3 Work-relief
0:40-0:40 20 4 5 (e.g.light to
1:00-1:10 15 3 5 mild exercise,

1:20 10 2 5 1:2 jogging)
LA-02 1:30-2:00 8 2 4 1:2 Work-relief

2:10-2:40 6 1 6
2:50-3:00 4 1 4 1:1 Rest-relief

O2 3:00-4:00 4 1 4 l: Rest-relief
4:00-5:00 3 1 3 1:%

Sesuai dengan tabel di atas, terlihat ada keterkaitan antara sistem 
energi predominan yang dipergunakan dalam aktivitas olahraga dengan 
waktu atau lamanya aktivitas, jumlah repetisi atau pengulangan per 
kegiatan, jumlah set per-kegiatan, pengulangan per setiap set, rasio 
lamanya kerja dengan istirahat dan bentuk istirahat yang dilakukan. 
Seperti contoh berikut:

1. Kegiatan olahraga dengan sistem energi predominannya anaerobik 
(ATP-PC), umpamanya lari 100 M, dengan lama latihan perkegiatan 
10 detik, pengulangan keseluruhan dalam saat satu kali latihan 
50 kali, dikelompokan 5 set, setiap satu set 10 pengulangan, rasio 
kerja dengan istirahat 1:3, artinya bila kegiatan dilakukan selama 
10 detik (work-relief), dan istirahatnya 30 detik (rest-relief).

2. Kegiatan olahraga dengan sistem energi predominannya O2, 
dengan lama kegiatannya antara 3:00 s.d 4:00 menit, seperti lari 
jarak..... M, jumlah pengulangan 4 kali, jumlah set satu, dengan 
pengulangan empat kali dan kerja dengan istirahat satu banding 
satu, artinya bila aktivitas selama 3:00 s.d 4:00 menit, maka 
istirahatnya juga demikian dengan istirahat pasif (rest-relief).

3. Kegiatan olahraga dengan sistem energi predominannya bersifat 
anaerobik asam laktat (ATP-PC-LA), lama latihan 30 detik, seperti 
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lari.... jumlah pengulangan keseluruhan dalam satu kali latihan 
25 kali, yang dibagi 5 set dan setiap set terdiri 5 pengulangan, 
perbandingan antara lama kerja dengan istirahat 1:3, dan 
istirahatnya bersifat istirahat aktif.

4. Kegiatan olahraga dengan sistem energi predominannya asam 
laktat dan oksigen (LA-02), seperti lari 400 m. Lama kegiatan 
dalam atau latihan berkisar antara satu setengah sampai dua menit, 
pengulangan interval latihan delapan kali yang dibagi menjadi 
dua set, dan setiap set terdiri empat kali pengulangan, dengan 
perbandingan antara kerja dan istirahat satu banding dua, interval 
istirahatnya bersifat aktif (work-relief).

Dari berapa contoh yang dikemukakan di atas dapat dikemukakan, 
bila latihan interval yang dilakukan dengan sistem energi predominannya 
anaerobik (ATP-PC), tetapi tidak terjadi peningkatan atau akumulasi 
asam laktat, dan juga latihan yang bersifat aerobik (O2), maka 
istirahatnya bersifat istirahat pasif (rest-relief). Kemudian latihan interval 
yang bersifat anaerobik asam laktat (ATP-PC-LA) dan antara anaerobik 
dengan aerobik (LA-02), maka istirahatnya bersifat aktif (work-relief). 
Melalui istirahat aktif, maka penumpukan asam laktat yang terjadi akan 
normal kembali.



[Halaman ini sengaja dikosongkan]
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BAB 3
DAYA TAHAN 
(ENDURANCE)

A. Pengertian Daya Tahan
Daya tahan merupakan salah satu komponen biomotorik yang sangat 
dibutuhkan dalam aktivitas fisik, merupakan salah satu komponen 
yang terpenting dari kesegaran jasmani. Daya tahan diartikan sebagai 
waktu bertahan yaitu lamanya seseorang dapat melakukan suatu 
intensitas kerja atau jauh dari keletihan. Beberapa ahli mengemukakan 
pengertian daya tahan antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Annarino (1976), daya tahan adalah hasil kemampuan 
individu untuk memelihara gerakannya dalam kurun waktu 
tertentu.

2. Menurut Kirkendall (1980), daya tahan otot terdiri dari dua macam, 
yaitu:
a. Daya tahan otot statis: intensitas lamanya waktu yang 

digunakan pada kontraksi otot.
b. Daya tahan dinamis: merupakan aktivitas yang berkelanjutan 

mulai dari memindahkan tahan yang berat melalui serangkaian 
gerak dengan banyak pengulangan.

3. Menurut Garbard (1984), daya tahan terdiri dari daya tahan otot 
dan daya tahan kardiorespiratori. 
a. Daya tahan otot adalah kemampuan sekelompok otot untuk 

melakukan kontraksi secara berulang (menjalankan kerja) 
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melalui periode waktu bertahan yang cukup sampai otot 
menjadi lemah.

b. Daya tahan kardiorespiratori yaitu bentuk-bentuk latihan yang 
menaikkan denyut jantung per menit 60% dari maksimal.

4. Menurut Pate (1984), daya tahan juga dibagi menjadi daya tahan 
otot dan daya tahan kardiorespirasi:
a. Daya tahan otot ditujukan pada kemampuan untuk menam-

pilkan kontraksi otot yang berulang-ulang isotonik dan 
isometrik atau untuk mendukung kontraksi isometrik terhadap 
tahanan yang signifikan. Daya tahan otot berhubungan dengan 
kekuatan otot.

b. Daya tahan kardiorespirasi, adalah kemampuan untuk 
menggunakan seluruh tubuh, aktivitas dengan intensitas 
moderat untuk periode yang sama.

5. Menurut Singer (1985), bahwa individu yang mempunyai daya 
tahan akan dapat mempertahankan pengeluaran energi (energy out 
put) dengan waktu yang lama.

6. Menurut Johnson (1986), daya tahan otot ditujukan oleh lamanya 
waktu (durasi) otot dapat bertahan dalam melakukan usahanya. 

7. Menurut Bowers (1990), daya tahan adalah kemampuan individu-
individu untuk melakukan kerja secara berulang-ulang pada periode 
tertentu.

8. Menurut Johnssen (1993), daya tahan didefinisikan sebagai 
kemampuan menahan kelelahan dan cepatnya pulih asal setelah 
mengalami kelelahan.

Dari beberapa pengertian daya tahan yang dikemukakan di atas, 
dapat disimpulkan, “bahwa daya tahan otot adalah kemampuan otot 
untuk melakukan kontraksi berulang-ulang tanpa timbul kelelahan. 
Sedangkan daya tahan kardiorespirasi adalah kemampuan seluruh 
tubuh untuk melakukan aktivitas pada jangka waktu yang lama tanpa 
timbulnya kelelahan.

Secara fisiologis daya tahan berhubungan dengan kemampuan 
jantung dan organ pernapasan. Kemampuan jantung dapat menambah 
volume semenit (cardiac out-put) untuk transport oksigen dan zat-zat 
yang dipergunakan dalam sistem metabolik. Dengan adanya ketahanan 
jantung dalam bekerja maka pompaan darah akan lebih lancar sehingga 
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sel-sel yang memerlukan aliran darah dapat dipenuhi sesuai dengan 
keperluannya (Fox, 1988). 

Latihan daya tahan dapat meningkatkan kapasitas otot seklet dalam 
metabolisme aerobik karena adanya perubahan pembentukan sistem 
energi. Daya tahan dan kekuatan otot akan meningkat, peningkatan 
dalam mitocondria dan kapasitas respiratori (Heckson, 1981). 

Kemampuan paru-paru menghisap oksigen sebanyak mungkin 
dan ditampung kemudian disuplai ke seluruh tubuh merupakan kerja 
paru-paru yang cukup berat. Seperti saat melakukan aktivitas dengan 
intensitas dan volume yang tinggi dan dengan waktu yang lama 
konsumsi oksigen sangat banyak diperlukan. Peningkatan ini disebabkan 
karena meningkatnya metabolisme akibat meningkatnya latihan. Oleh 
karena itu, secara fisiologis kemampuan fungsi paru harus baik serta 
mempunyai ketahanan dalam melaksanakan kerja.

Sisa pembakaran dari pertukaran gas yang masuk ke dalam darah 
mengakibatkan keadaan CO2 tinggi. Tingginya karbondioksida ini akan 
mengganggu siklus fungsi organ tubuh, akibatnya kerja tidak dapat 
dilakukan dengan hasil yang maksimal. Seharusnya karbondioksida 
dikeluarkan dari tubuh terutama melalui pernapasan, karena itu dituntut 
kerja sistem pernapasan.

Dalam olahraga prestasi yang dimaksud daya tahan adalah:

1. Kemampuan melawan kelelahan pada beban kerja otot yang 
berlangsung lama.

2. Kemampuan untuk pulih kembali dalam waktu yang sesingkat-
singkatnya.

Daya tahan merupakan parameter yang menentukan untuk kesiapan 
latihan pada umumnya di samping kemampuan fisik lainnya. Hollman 
dan Hertinger (1980) membedakan bahwa daya tahan tergantung pada:

1. Jumlah otot yang terlibat pada kegiatan tersebut (dari banyaknya 
otot yang terlibat dibedakan daya tahan lokal dan daya tahan 
umum).

2. Kemungkinan penyediaan energi (dari perbedaan penyediaan  
energi dibedakan atas daya tahan aerob dan anaerob).

3. Dari bentuk kerja otot itu sendiri (dari bentuk kerja otot yang 
isometris dan isotonis dibedakan daya tahan dinamis dan daya 
tahan statis).
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B. Jenis Daya Tahan
Baumgartner dan Jackson (1975), mengklasifikasikan daya tahan 
menjadi dua bagian yaitu: daya tahan otot setempat dan daya tahan 
kardiorespiratori atau kardiovaskuler. Bompa (1983), mengklasifikasikan 
daya tahan umum (general endurance) dan daya tahan khusus (specific 
endurance) daya tahan umum adalah kemampuan kelompok otot, sistem 
syaraf (CNS), jantung dan pernapasan atau kardiorespiratori. Daya tahan 
khusus menyangkut karakteristik setiap cabang olahraga. Selanjutnya 
Bompa (1983) mengklasifikasikan daya tahan khusus sebagai berikut: 

1. Daya tahan dalam waktu yang paling panjang (long duration 
endurance).

2. Daya tahan dalam waktu yang sedang (median duration endurance).
3. Daya tahan dalam waktu yang singkat (short duration endurance).
4. Daya tahan otot (mascular endurance).
5. Daya tahan kecepatan (speed endurance).

Daya tahan secara lokal mengandung daya tahan otot yang dikenal 
dengan istilah mascular endurance (Lamb, 1978). Sedangkan daya tahan 
umum dikenal sebagai daya tahan jantung dan paru (cardiorespiratory 
endurance) atau aerobic endurance. Daya tahan umum akan melibatkan 
aktivitas otot-otot yang luas, serta diarahkan pada daya tahan jantung 
dan pernapasan yang lazim disebut daya tahan kardiovaskuler secara 
ringkas gambaran klasifikasi daya tahan adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1  Bagan Klasifikasi Daya Tahan
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1. Daya Tahan Umum
Daya tahan umum identik dengan kemampuan sistem syaraf pusat 
(CNS), jantung dan pernapasan. Daya tahan umum akan melibatkan 
aktivitas otot-otot yang luas serta diarahkan pada daya tahan jantung 
dan pernapasan, karena itu dikenal sebagai daya tahan jantung dan 
paru (cardiorespiratory endurance) atau aerobic endurance yang ditentukan 
oleh:

a. Kemampuan organ pernapasan untuk mengambil oksigen dalam 
jumlah yang besar dan mengeluarkan zat asam arang dalam jumlah 
yang besar pula.

b. Kemampuan jantung untuk menambah keluaran darah dan 
mengangkut oksigen dan zat asam arang ke dalam dari otot melalui 
darah.

2. Daya Tahan Khusus
Daya tahan khusus identik dengan kemampuan tahan otot. Menurut 
Bowers (1993) daya tahan otot merupakan kemampuan otot atau 
kelompok otot untuk menyokong kerja (beban) selama waktu tertentu 
(muscular endurance), yang ditentukan oleh:

a. Kekuatan otot.
b. Jumlah bahan bakar yang ada dalam otot dan hati.
c. Istirahat yang cukup.

Dalam beberapa cabang olahraga seperti: tinju, gulat, panahan, 
yudo dan yang lainnya dibutuhkan ketahanan otot untuk bekerja lebih 
lama. Otot-otot yang kuat walaupun mempunyai daya ledak yang 
tinggi, belum mampu bertahan dalam melakukan aktivitas dengan 
waktu yang relatif lama apabila otot-otot tersebut kurang mempunyai 
daya tahan.

Frieder (1986) dan Bompa (1990) mengemukakan dua bentuk daya 
tahan yaitu daya tahan aerobik dan daya tahan anaerobik. Daya tahan aerobik 
adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam suasana 
aerobik, dan daya tahan anaerobik adalah kemampuan seseorang untuk 
melakukan kerja dalam suasana anaerobik. Sesuai dengan struktur 
sebagai berikut:
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Gambar 3.2  Bagan Struktur Daya Tahan Aerobik dan Daya Tahan Anaerobik

Dari struktur di atas, daya tahan dilihat dari bentuk gerakannya 
terdiri dari empat macam; (1) daya tahan aerobik umum, (2) daya tahan 
anaerobik umum, (3) daya tahan aerobik otot lokal, dan (4) daya tahan 
anaerobik otot lokal.

Daya tahan otot lokal pada kerja otot yang dinamis berarti hanya 
sebagian kecil otot (dari seluruh massa otot tubuh) yang terlibat dalam 
kerja otot yang dinamis. Pengertian kecil di sini bisa diartikan dengan 
hanya 1/7 sampai 1/6 dari seluruh massa otot tubuh manusia. Pada 
kerja otot yang statis agak sulit untuk menentukan berapa jumlah massa 
otot yang terlibat. 

Daya tahan umum digunakan apabila kerja otot itu melibatkan 
lebih banyak dari 1/7 – 1/6 keseluruhan jumlah massa otot manusia.
Disebut daya tahan aerob; kalau sumber energi pada kerja otot tersebut 
adalah aerob (dengan O2). Disebut daya tahan anaerob; kalau sumber 
energi pada kerja otot tersebut bukan aerob. Disebut daya tahan 
statis; kalau sifat kerja otot tersebut adalah menahan atau kerja otot 
yang Isometris (tanpa perubahan pada panjang otot, tonus otot yang 
meningkat). Disebut daya tahan dinamis; kalau kerja fisik tersebut 
disertai perubahan panjang otot yang terlihat sebagai kerja otot dengan 
kontraksi dan relaksasi otot secara bergantian.

Seperti halnya daya tahan lokal, daya tahan umum juga dibedakan 
atas daya tahan umum aerob dan anaerob.
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a. Daya Tahan Aerobik Umum
Daya tahan aerobik umum adalah kesanggupan melakukan kerja terus-
menerus selama mungkin dalam kondisi aerobik, dan otot yang bekerja 
bersifat umum. Otot yang bekerja bersifat umum kalau jumlah otot 
tersebut sekurang-kurangnya 1/6 dari keseluruhan otot tubuh. Tungkai 
bawah (paha dan betis) lebih dari 1/6 dari bagian otot keseluruhan.

Dalam kondisi aerobik pekerjaan dilakukan dengan intensitas 
sedang pada waktu yang lama, yang lebih dari 5 menit. Kebutuhan 
oksigen dalam kerja aerobik tidak akan melebihi kapasitas maksimum O2 
maksimal. Apabila kebutuhan oksigen dalam pekerjaan melebihi oksigen 
maksimal, maka sebagai tambahan energi diambil dari proses anaerobik 
dan akan terbentuk asam laktat. Pada kerja aerobik asam laktat tidak 
terbentuk, kesanggupan kerja aerobik ini bagi setiap orang tidak sama, 
hal ini sangat ditentukan pertukaran zat di sel-sel otot. Kemampuan 
kerja aerobik sangat ditentukan oleh fungsi organ-organ tubuh, antara 
lain: (1) organ pernapasan, (2) jantung dan peredaran darah, (3) jumlah 
darah yang beredar, (4) jumlah erithrocyt dan hemoglobin dalam darah, 
dan (5) kesanggupan difusi sel otot dan kapiler.

 Seperti halnya daya tahan lokal, daya tahan umum juga 
dibedakan atas daya tahan umum aerob dan anaerob.Daya tahan umum 
aerob yang dinamis dibedakan atas:

1) Daya tahan aerobik untuk waktu singkat
 Lama rangsangan beban latihan 3-10 menit. Lamanya rangsangan 

yang relatif singkat ini memungkinkan pelaksanaan kegiatan ini 
dengan intensitas yang tinggi. Beban latihan dengan intensitas yang 
tinggi menuntut penyediaan energi yang sesegera mungkin, yang 
bisa disediakan melalui penyediaan energi secara glikolisis, berarti 
pemecahan glukosa melalui proses anaerob, walaupun demikian 
sumber energi ini hanya bisa berlangsung sampai 40 detik saja.

 Pada suatu beban kerja yang berlangsung 3-10 menit, harus dijamin 
dengan penyediaan energi aerob, sehingga pada beban kerja 
yang memerlukan daya tahan umum aerob untuk waktu singkat, 
walaupun dalam jaringan dan otot sudah terdapat kadar laktat yang 
tinggi sebagai petunjuk penggunaan energi aerob, tetapi pada saat 
yang sama juga dijamin oleh proses aerob yang maksimum.
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2) Daya tahan umum untuk waktu sedang
 Lamanya rangsangan 10-30 menit. Pada beban kerja yang 

berlangsung antara 10-30 menit, jelas peranan penyediaan energi 
anaerob jadi lebih kecil. Lama rangsangan relatif panjang untuk 
melakukan pengambilan O2 secara maksimal per menit selama 
pembebanan berlangsung.

3) Daya tahan umum aerob untuk waktu lama
 Lamanya rangsangan lebih dari 30 menit. Pada beban kerja dalam 

bentuk ini penyediaan energi terjadi dilakukan dengan proses aerob 
(antara lain melalui kemampuan VO2 max) pengerahan cadangan 
energi dan mobilisasinya.

Dengan bertambahnya satu massa otot yang besar tercapailah 
persyaratan lokal untuk penyediaan darah yang optimal (pembuluh 
Kapiler, myoglobin, enzim aerob, mitochondria) otot yang bekerja tidak 
bisa dipenuhi segera lebih dari 1/6 – 1/7 dari massa otot seluruh tubuh 
menjadi lebih kuat, maka sistem peredaran darah kita jadi lebih tinggi. 
Pada atlet yang tidak terlatih tanda pertama dari beban yang meningkat 
ini adalah denyut nadi. Seperti halnya yang berlaku di daya tahan lokal 
aerob, begitu juga berlaku bagi daya tahan umum, bahwa saat yang 
paling menentukan untuk kerja otot adalah jaminan tersedianya dalam 
jumlah yang cukup cadangan energi. Ukuran dari prestasi daya tahan 
juga tergantung pada:

1) Kecepatan pengadaan O2 yang cukup dan
2) Karena hal di atas (memungkinkan pemecahan glukosa dan lemak) 

secara pasti.

Tabel 3.1  Daya Tahan Umum yang Aerob
Anaerobik Aerobik

Kecepatan 
untuk 
waktu 
singkat

Waktu 
Sedang

Waktu
Lama

Waktu 
Singkat

Waktu 
Sedang

Waktu
Lama

10" - 20" 60" 120" 3" 10" 30" - 120"
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Gambar 3.3  Bentuk Daya Tahan

Untuk memakai O2 yang ditawarkan tubuh, maka terjadilah 
perubahan-perubahan baik di ultra struktur tubuh kita (seperti 
kapilarisasi, jumlah mitochondria, besarnya mitochondria dan tidak 
beraturan), sampai kepada darah fungsional tubuh (seperti jumlah 
hemoglobin dan enzim). Tentang terjadinya penyesuaian lokal yang 
diakibatkan latihan daya tahan umum aerob adalah depot glikogen 
dan kemungkinan pemecahan lemak adalah faktor-faktor yang sangat 
menentukan. Tentang depot glikogen ini orang membedakan antara 
depot glikogen lokal dengan depot dental di hati, banyaknya jumlah 
glikogen dalam otot tidak tergantung dari usia dan kelamin.

Daya tahan tergantung hanya pada jumlah cadangan karbohidrat. 
Hal ini juga menerangkan mengapa pada kelompok otot yang berbeda 
secara individu juga terhadap daya tahan otot yang berbeda pula. 
Hollman (1976) telah mengatakan bahwa cadangan glukogen bisa 
menjamin kegiatan sampai 30 menit, ini membuktikan bahwa cadangan 
karbohidrat adalah faktor yang membatasi daya tahan. Sampai berapa 
lama cadangan glukogen dalam hati mulai dipakai sebagai tambahan 
pemakai cadangan glukogen dalam otot mulai untuk ditentukan 
dalam pertimbangan seperti ini orang harus mengetahui bahwa 
ketergantungan tersebut masih rumit untuk diterangkan, karena tubuh 
melalui pembakaran lemak masih bisa dan harus bisa menyediakan 
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cadangan energi. Penelitian menunjukkan bahwa pada cabang olahraga 
daya tahan, sebagian besar cadangan energi didapat melalui pembakaran 
lemak pada atlet yang terlatih lebih baik daripada yang tidak terlatih. 
Kecepatan menyediakan O2 secara cukup tergantung pada keadaan 
fungsional jantung – sistem peredaran darah.

b. Daya Tahan Anaerobik
Daya tahan anaerobik umum merupakan kesanggupan untuk 
mempertahankan kerja terus-menerus selama mungkin dalam kondisi 
anaerobik. Pada daya tahan umum otot yang terlibat lebih banyak, yaitu 
± 1/6 dari seluruh otot. Berhubung otot-otot tungkai bawah memiliki 
lebih 1/6 bagian dari seluruh otot tubuh, maka lari, jalan dan permainan 
diperlukan daya tahan anaerobik umum jika dilakukan dengan intensitas 
yang tinggi, keadaan kebutuhan oksigen melebihi kapasitas oksigen 
maksimal seseorang. Daya tahan anaerobik umum tergantung pada:

1) Kesanggupan tubuh menghutang oksigen (O2 debt).
2) Kesanggupan menahan rasa tidak enak akibat asam laktat.
3) Efisiensi gerakan.

Makin besar kesanggupan tubuh seseorang menghutang oksigen, 
memiliki toleransi terhadapt akumulasi asam laktat, makin tahanlah 
ia dalam pekerjaan tersebut dan makin lama ia dapat bekerja tanpa 
oksigen. Dengan gerakan yang efisiensi sedikit energi yang dibutuhkan 
untuk suatu pekerjaan bila dibandingkan dengan yang tidak efisien. 
Yang dimaksud dengan gerakan efisien ialah gerakan-gerakan yang tidak 
perlu pada pekerjaan tersebut tidak dilakukan, seperti pada lari gerakan 
kepala. Gerakan-gerakan yang tidak perlu akan menambah energi atau 
membuang-buang yang tidak diperlukan. Bagi atlet yang terlatih baik 
gerakan-gerakan yang tidak efisien tersebut tidak dilakukan.

Peningkatan daya tahan anaerobik umum, berarti meningkatkan 
kemampuan tubuh dalam menahan terjadinya perubahan-perubahan 
akibat produksi asam laktat, dilakukan dengan latihan-latihan yang 
lama dan teratur dalam keadaan anaerobik (intensitas submaksimal).

Latihan interval panjang berguna untuk menambah kesanggupan 
menghutang oksigen. Ciri-ciri pokok latihan anaerobik (interval 
panjang) adalah:

- Lama usaha: 1-4 menit
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- Intensitas: Memenuhi kapasitas aerobik (O 2 maksimum) seseorang, 
denyut jantung/nadi di atas 170 per menit.

- Lama istirahat: Cukup untuk mengembalikan denyut jantung ke 
100 per-unit.

c. Daya Tahan Aerobik Otot Lokal
Daya tahan aerobik otot local adalah kesanggupan otot lokal 
mempertahankan kerja selama mungkin dalam kondisi aerobik. Usaha 
yang memungkinkan terjadinya proses aerobik, jika intensitas tidak 
terlalu tinggi. Contoh pada cabang atletik; dalam nomor lari jarak 
jauh, diperlukan daya tahan aerobik otot tungkai bawah. Kebutuhan 
oksigen harus cukup masuk ke dalam otot-otot yang memerlukan. 
Dengan demikian, intensitas kerja harus memungkinkan kapiler-kapiler 
darah dapat memberikan darah yang cukup ke dalam otot yang sedang 
bekerja, sehingga pengangkutan oksigen sisa-sisa pembakaran dapat 
berjalan lancar.

Pekerjaan yang memerlukan daya tahan aerobik otot lokal 
kebanyakan dilakukan dengan gerakan yang dinamis, tetapi adakalanya 
juga dalam kerja statis, asal saja beban kerja tidak terlalu berat, yaitu ± 
1/3 dari kekuatan otot. Dengan beban kerja 1/3 kekuatan otot, walaupun 
pekerjaan dengan gerakan statis, tidaklah terlalu mengganggu peredaran 
darah otot bekerja.

Daya tahan aerobik otot lokal dapat terpenuhi jika oksigen cukup 
masuk ke otot yang bekerja dan zat makanan cukup tersedia dalam 
otot. Hal ini dapat terpenuhi apabila organ-organ pernapasan berfungsi 
dengan baik dan makanan yang dimakan sesuai dengan kebutuhan gizi. 
Lancarnya oksigen dan makanan sampai ke otot sangat ditentukan oleh:

1) Jumlah erytrosit dan hemoglobin yang beredar.
2) Kapilerisasi otot-otot sempurna.
3) Jumlah myglobin otot-otot yang berkontraksi harus besar.
4) Kesanggupan difusi sel otot dan kapiler.

Sesuai dengan yang dikemukakan di atas, kekuatan otot berpengaruh 
terhadap daya tahan aerobik otot lokal. Untuk meningkatkan daya tahan 
aerobik otot lokal latihan-latihan yang dilakukan bertujuan untuk:

1) Menambah kualitas sirkulasi dan konsentrasi myglobin.
2) Menambah kekuatan otot yang bersangkutan.
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Prinsip latihan untuk menambah sirkulasi dan konsentrasi 
myglobin pada satu otot adalah dengan ulangan-ulangan kontraksi otot 
yang berlangsung dalam kondisi aerobik baik dengan gerakan-gerakan 
dinamis maupun dengan kontraksi statis antara lain:

Kerja dinamis
- Intensitas :  ± 1/3 kekuatan otot lokal
- Lama usaha :  30 ulangan atau lebih tanpa istirahat

Kerja statis
- Intensitas :  ± 1/3 kekuatan otot lokal
- Lama usaha :  mempertahankan kontraksi selama mungkin

Saat yang paling menentukan untuk suatu kerja otot, yang harus 
berlangsung lama adalah keadaan yang menjamin tersedianya sumber 
energi yang cukup. Kerja otot yang lama harus bisa mempertahankan 
kualitasnya lebih dari 2 menit. Kerja otot yang lama (lebih dari 2 
menit) bisa terlaksana jika kerja otot berlangsung dengan proses 
oksidasi dan tersedianya oksigen yang cukup. Keadaan ini bisa terjadi 
jika sistem peredaran darah lokal berjalan dengan baik. Dengan kata 
lain, untuk daya tahan lokal aerob yang dinamis kapilarisasi adalah 
faktor pembatas prestasi yang utama. Secara otomatis bisa dikatakan 
harus ada kemampuan otot untuk memanfaatkan semaksimal mungkin 
oksigen yang ditawarkan. Kemampuan memanfaatkan oksigen dengan 
maksimal ini hanya terjadi jika enzim pengikat oksigen dalam otot 
(fermente) dan mitochondria (tempat dalam sel yang mengikat O2) 
berfungsi dengan baik.

Keterangan-keterangan di atas memberikan gambaran kepada 
kita mekanisme kerja otot berlangsung lama (lebih dari 2 menit); 
harus berlangsung dengan proses aerob; tergantung pada sistem 
peredaran darah yang disebut sebagai faktor-faktor haemodinamis; dan 
tergantung pada sistem pertukaran zat yang disebut sebagai faktor-
faktor metabolisme.

Cara Otot Melakukan Penyesuaian Terhadap Latihan Daya Tahan
Beberapa cara otot melakukan penyesuaian terhadap latihan daya tahan 
antara lain melalui:
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1) Perbaikan sistem peredaran darah (haemodinamik)
 Perbaikan sistem peredaran darah (haemodinamik) yang antara 

lain dalam bentuk perbaikan kapilarisasi, artinya peredaran 
darah maksimal dalam otot yang dilatih harus meningkat pada 
mereka yang terlatih, walaupun mereka melakukan latihan 
dengan intensitas submaksimal. Peningkatan peredaran darahnya 
hanya kecil/sedikit saja. Peningkatan yang kecil/rendah ini sudah 
merupakan bukti bahwa sudah terjadi perbaikan pembagian 
peredaran darah dengan pengaliran darah yang lebih sedikit. 
Keterangan yang dapat diberikan untuk penyesuaian ini adalah:
a) Terbukanya sistem peredaran darah kapiler yang memang 

sudah tersedia, tetapi dalam keadaan biasa tidak teraliri darah.
b) Terbentuknya jaringan-jaringan.
c) Dari temuan-temuan terbaru (Appell: 1979) karena pengaruh 

latihan-latihan daya tahan terjadilah pipa-pipa pembuluh darah 
kapiler jadi lebih banyak sehingga permukaan pertukaran gas 
antara pembuluh darah kapiler dan otot menjadi lebih besar.

2) Dari sisi pertukaran zat (metabolik)
 Dalam benang otot sendiri terjadi penyesuaian juga, terbukti 

dengan: pemanfaatan O2 yang ditawarkan secara maksimal. 
Peristiwa ini memerlukan perubahan dalam sisi metabolisme. 
Merson menunjukkan bahwa sesudah latihan daya tahan yang 
hanya beberapa jam saja sudah terjadi aktivitas enzym aerob yang 
lebih besar. Jadi bisa saja terjadi suatu adaptasi metabolisme lebih 
awal berupa kemampuan memanfaatkan O2 yang ditawarkan secara 
maksimal, walaupun mekanisme haemodinamis belum terjadi. 
Percobaan yang dilakukan oleh Bergmann, berupa latihan selama 
6 minggu, penyesuaian di sisi metabolisme dan haemoDinamis 
menunjukkan karakteristik yakni penyesuaian haemodinamis 
ternyata masih terus berlangsung sampai 5 bulan sesudah latihan 
itu dihentikan, sedangkan penyesuaian metabolik sudah lama 
kembali ke keadaan semula (sebelum ada pengaruh latihan yang 
berminggu tersebut).

Jika kita ingin meningkatkan daya tahan aerob lokal dinamis, 
maka beban latihan yang dinamis antara 10 – 30% dari kekuatan statis 
maksimal otot yang bersangkutan dengan repetisi lebih dari 50% dari 
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total repetisi yang menghasilkan kelelahan total. Dilakukan 1 kali dalam 
sehari, jika mungkin lebih dari 1 kali dalam sehari.

Otot-otot yang lebih kuat hanya akan memiliki daya tahan 
anaerob statis yang besar, bila tekanan yang harus diatasi (peralatan 
latihan atau berat badan tubuh) tidak akan mengubah kekuatan 
absolut tersebut, berarti beban latihan lebih ringan daripada kekuatan 
absolut tersebut, seperti halnya yang banyak terjadi di olahraga. Atlet 
yang cabang olahraganya ditandai oleh daya tahan statis otot lokal 
sebagai konsekuennya harus mengembangkan latihan kekuatan untuk 
meningkatkan kekuatan otot. Sesudah kekuatan ototnya meningkat 
dilanjutkan dengan latihan daya tahan yang berbeda. Pertanyaannya 
adalah apakah beban latihannya 50% atau 30% bahkan 15% dari 
kekuatan maksimal?

Untuk mengatasi hal-hal yang tidak menguntungkan bila terjadi 
pembesaran masa otot yang juga terjadi dengan beban latihan yang 
ringan, setelah kekuatan otot bertambah, atlet harus melakukan 
latihan-latihan kekuatan lokal yang dinamis, sehingga si atlet dengan 
penambahan masa otot sekaligus memengaruhi peredaran darah kapiler, 
akibatnya atlet akan memiliki otot yang lebih besar juga membangun 
keadaan agar mampu melakukan penyediaan aerob setelah latihan 
seperti ini berlangsung lama. Secara khusus latihan-latihan seperti 
ini sangat tepat bila diberikan kepada olahragawan yang sangat 
membutuhkan daya tahan kekuatan.

Daya tahan kekuatan meliputi semua kegiatan daya tahan anaerob, 
berlaku bagi kegiatan yang melibatkan otot besar atau otot halus yang 
statis ataupun dinamis. Hal-hal seperti disampaikan di atas perlu untuk 
dipikirkan (dijadikan pertimbangan), bila mereka percaya bahwa karena 
latihan-latihan daya tahan kekuatan yang khusus (seperti push up atau 
panjat tali) kemampuan berprestasi dalam nomor daya tahan kekuatan 
dapat ditingkatkan. Cabang olahraga dengan daya tahan kekuatan 
membutuhkan kekuatan dan daya tahan yang besar, latihan-latihan 
daya tahan kekuatan tidak dapat secara langsung sekaligus memperbaiki 
kekuatan (yang dimaksud meningkatkan kekuatan maksimal dan daya 
tahan dalam arti perbaikan kapilarisasi dan penyesuaian pertukaran zat 
aerob secara optimal).

Jika latihan itu ditujukan pada kekuatan yang kurang pada seorang 
atlet maka dia disarankan melakukan latihan kekuatan dengan beban 40-
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50% dari kekuatan maksimalnya saat ini sehingga terpaksa melakukan 
latihan yang anaerob. Atau jika kekuatan atlet ini begitu besar sehingga 
latihan kekuatan yang dilakukan berlangsung dengan penyediaan energi 
aerob, sehingga adaptasi yang terjadi juga adaptasi pertukaran zat aerob. 
Latihan yang diberikan, walaupun latihan kekuatan, hanyalah media 
untuk meningkatkan daya tahan aerob.

Pada kasus yang pertama latihan yang diberikan adalah cara yang 
baik, karena dengan jelas memenuhi semua keinginan kita; atlet 
jadi lebih kuat; sesuai perjalanan waktu latihan yang sama pengaruh 
anaerobnya makin kecil, segera akan terbukti bahwa latihan-latihan 
yang tadinya berlangsung anaerob akan menjadi aerob. Jadi latihan daya 
tahan dan tanpa penyesuaian metabolisme dan haemodinamis suatu 
latihan daya tahan sampai keadaan seperti ini, orang harus melanjutkan 
latihan ke arah prestasi aerob (latihan dengan beban yang ringan dan 
ulangan yang lebih banyak) agar latihan dengan tujuan yang spesifik 
dan terarah seperti itu akan menghasilkan adaptasi yang spesifik yakni: 
kapilarisasi, pertukaran zat aerob otot yang terkait.

Pada kasus yang kedua, karena beban latihan yang ringan yang 
dilakukan dengan penyediaan energi aerob atlet tersebut harus 
mengetahui bahwa ia belum melakukan apa-apa untuk meningkatkan 
kekuatannya. Jikapun ia mengatakan bahwa ia melakukan latihan-latihan 
kekuatan secara intensif, sebenarnya ia melakukan kegiatan latihan 
yang aerob saja. Latihan dengan beban <30% atau bahkan 15% dari 
kekuatan maksimal hanya menghasilkan daya tahan aerob. Jika ingin 
meningkatkan kekuatan maksimal maka bebannya harus sekitar 70% 
dari kekuatan maksimal. Jika tujuan latihannya adalah meningkatkan 
kekuatan dan daya tahan setelah berlatih beberapa bulan (mungkin 
juga setelah beberapa minggu) beban latihan yang diatasi harus terasa 
masih berat, dia masih merasa ku rang kuat sehingga latihan harus 
berlangsung dengan proses anaerob. 

d. Daya Tahan Anaerobik Otot Lokal
Daya tahan otot lokal merupakan kesanggupan mempertahankan 
kerja otot lokal selama mungkin dalam keadaan aerobik. Daya tahan 
anaerobik otot lokal hanya tertuju pada otot-otot tertentu saja seperti: 
otot lengan dan otot kaki dan sebagainya.
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Pada gerakan statis (isometris), daya tahan anaerobik otot lokal 
dibutuhkan seperti: mengangkat benda dalam waktu yang lama, 
memikul, berdiri, duduk dan sebagainya. Dalam gerakan ini kapiler-
kapiler darah terjepit oleh otot-otot yang berkontraksi secara terus-
menerus tanpa relaksasi. Sedangkan pada gerakan dinamis (isotonis) 
dilakukan dengan ulangan-ulangan dalam tempo yang tinggi (cepat), 
seperti: push-up, pull-up dan sebagainya. Gerakannya dilakukan secara 
berulang-ulang dengan cepat. Pada gerakan dinamis selama bekerja 
berlangsung darah tidak dapat membawa oksigen yang cukup ke otot-
otot sesuai dengan kebutuhan, hal ini disebabkan kapiler darah sering 
terjepit (relaksasi singkat sekali). Berarti pada kontraksi otot ini terjadi 
proses anaerobik dan terbentuklah asam laktat, sehingga otot-otot 
cepat lelah.

Dalam pekerjaan sehari-hari sering terjadi kelelahan otot lokal 
misalnya juru ketik yang melayani mesin tulis dalam sikap yang 
tidak benar, sopir-sopir dengan keluhan pada tengkuk kalau lama 
menengadah. Pada atlet dari beberapa cabang olahraga seperti: yudo, 
gulat, anggar dan sebagainya sering ditemui kelelahan yang disebabkan 
kurang tahannya otot-otot lokal. Makin lama seseorang dapat menahan 
rasa tidak enak (akibat asam laktat) pada otot, maka makin tahanlah 
otot tersebut. Faktor yang memengaruhi otot lokal adalah:

1) Tingkat kekuatan otot, makin kuat otot maka makin tahan otot 
tersebut.

2) Kapasitas fisiologis untuk bertahan terhadap rasa kurang enak yang 
timbul.

Di samping hal yang di atas, faktor psikologis juga memengaruhi 
terhadap daya tahan. Dalam kehidupan sehari-hari untuk menghilangkan 
kelelahan atau gangguan pada bagian tubuh tersebut dapat dilakukan 
dengan istirahat sebentar, sehingga kapiler darah dapat mengalirkan 
darah dengan lancar kembali dan kelelahan akan lenyap segera. Tetapi 
dalam olahraga terutama dalam pertandingan tidaklah dapat dilakukan 
hal yang demikian, oleh sebab itu otot yang bersangkutan harus dilatih 
sesuai dengan bentuk kerja yang dilakukan atau latihan-latihan yang 
diberikan harus mendekati situasi yang sebenarnya di dalam olahraga 
yang bersangkutan.

Latihan-latihan untuk meningkatkan daya tahan otot tertentu ialah 
dengan ulangan kerja otot dalam suasana anaerobik. Kerjanya dapat 
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bersifat dinamis dan statis, serta harus memiliki sifat-sifat sebagai 
berikut:

1) Kerja dinamis
- Intensitas  : ± 2/3 kekuatan otot yang bersangkutan 
- Repetisi   : 15-25 ulangan tanpa istirahat

2) Kerja statis
- Intensitas  : ± 2/3 kekuatan otot yang bersangkutan
- Lama (durasi) : mempertahankan kontraksi selama mungkin

C. Faktor-faktor yang Memengaruhi Daya Tahan
Daya tahan dipengaruhi oleh beberapa faktor sesuai yang dikemukakan 
para ahli sebagai berikut:

1. Keturunan
 Dari penelitian yang dilakukan dibuat kesimpulan bahwa 

penggunaan oksigen maksimal (VO2 max) 93,4% ditentukan oleh 
genetik yang hanya dapat diubah dengan latihan. Faktor genetik 
berpengaruh terhadap kapasitas jantung, paru-paru, sel darah dan 
hemoglobin serta persentase sel otot merah (slow twitch fiber).

2. Usia 
 Walaupun perubahan-perubahan fungsi kardiovaskuler belum dapat 

dipastikan apakah akibat proses penuaan atau kurangnya gerakan 
namun Hasenin (1989) mengemukakan, dengan latihan teratur 
orang tua dapat mempertahankan fungsi kardiovaskulernya lebih 
lama dibandingkan kelompok umur yang sama tetapi kurang gerak.

 Mulai anak-anak sampai sekitar 20 tahun, daya tahan kardiovaskuler 
meningkat mencapai maksimal pada usia 20-30 tahun. Kemudian 
berbanding terbalik dengan usia, sehingga pada yang berusia 70 
tahun diperoleh daya tahan 50% dari yang dimilikinya pada usia 
17 tahun. Hal ini disebabkan oleh penurunan faal organ transport 
akibat bertambahnya usia. Tetapi curamnya penurunan dapat 
berkurang bila tetap melakukan olahraga aerobik.

3. Jenis Kelamin
 Sampai pada usia pubertas tidak terdapat perbedaan daya tahan 

kardiorespirasi antara pria dan wanita. Setelah usia tersebut daya 
tahan wanita lebih rendah 15-25% dari pria. Perbedaan tersebut 
karena adanya perbedaan maksimal daya otot yang berhubungan 
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dengan luas permukaan tubuh. Komposisi tubuh, kekuatan otot, 
jumlah hemoglobin, kapasitas paru dan sebagainya (Shakey, 1987).

 Hasil penelitian Hakinen (1993) menemukan bahwa setelah 
latihan yang berat dan diberikan istirahat selama 1 jam, maka 
pulih seperti asal, pada laki-laki lebih cepat daripada wanita.

4. Biokimia
 Daya tahan sangat ditentukan oleh kemampuan tubuh untuk 

melayani kebutuhan energi secara kimia berarti daya tahan 
tetap dipengaruhi oleh kemampuan mengatasi kelelahan 
yang berlangsung secara biokimia dalam tubuh. Fox (1986) 
mengemukakan stres kronis penggunaan otot seperti program 
latihan gerak yang dijadwalkan secara teratur merupakan 
rangsangan untuk menambah tingkat kekuatan dan daya tahan.

5. Sistem Persyarafan
 Penurunan kapasitas kerja dari sistem syaraf pusat menyebabkan 

kelelahan. Dengan adanya kelelahan berarti menurunkan daya tahan 
(Lamb, 1984).

6. Kemauan dan Ketekunan
 Kemauan dan ketekunan erat hubungannya dengan faktor 

psikologis. Olahragawan yang memiliki kemauan dan ketekunan 
baik dalam latihan maupun bertanding akan memiliki daya tahan 
yang tinggi (Singgih, 1989).

7. Kapasitas Aerobik (Aerobic Capacity)
 Besarnya jumlah energi yang berasal dari sistem aerobik sangat 

tergantung banyaknya oksigen yang dapat dikonsumsi tubuh, oleh 
karena itu daya aerobik maksimal juga dikenal sebagai volume 
oksigen maksimal (VO2 max). Hal ini erat hubungannya dengan 
sistem transportasi oksigen dari udara sampai ke otot yang bekerja 
dan menggunakan oksigen dalam jaringan (Astrand, 1986).

8. Kapasitas Anaerobik (Anaerobic Capacity)
 Aktivitas yang maksimal pada tingkat permulaan yang diperlukan 

energi yang dihasilkan dari keadaan oksigen yang kurang, proses 
ini menggunakan sistem anaerobik. Kapasitas anaerobik seseorang 
menurut Fox (1988) dipengaruhi oleh:
a. Persediaan ATP-PC.
b. Persentase serabut otot putih.



Bab 3| Daya Tahan (Endurance) 51

c. Kemampuan menanggung asam laktat.
d. Aktivitas enzim yang berperan dalam metabolisme anaerobik 

dan sistem glikogen.
9. Aktivitas Fisik
 Istirahat di tempat tidur selama 3 minggu akan menurunkan daya 

tahan kardiorespiratori sebanyak 17-27%. Efek latihan aerobik 
selama 8 minggu setelah istirahat tersebut memperlihatkan 
peningkatan daya tahan kardiorespiratori 62% dari akibat istirahat 
dan dibandingkan dengan keadaan sebelum istirahat ditempat tidur, 
maka nilai peningkatan adalah 8% (Moeloek, 1984). 

 Bentuk aktivitas fisik akan memengaruhi daya tahan kardiores-
piratori, karena seseorang yang akan melakukan lari jarak jauh 
mempunyai daya tahan kardiorespiratori yang lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan yang melakukan senam dan main anggar. 
Pada seseorang yang obesitas, aktivitas fisik yang terarah juga 
meningkatkan kesegaran jasmani di samping terjadi penurunan 
berat badan. Menurut Jensen (1983) daya tahan dipengaruhi oleh 
kontribusi otot dan sistem neumeuromuskular.

D. Prinsip Dasar Latihan Daya Tahan
Prinsip daya tahan adalah yang berintensitas rendah dilakukan dengan 
waktu yang cukup lama (Fox, 1988). Latihan ini dapat dikembangkan 
dengan latihan daya tahan otot lokal dan latihan daya tahan secara 
keseluruhan. Secara umum prinsip dasar latihan daya tahan otot lokal 
berdasarkan pada lamanya waktu yang dilakukan pada saat latihan. 
Menurut Nossek (1982), latihan daya tahan dikelompokkan dalam:

1. Daya tahan dengan waktu pendek (sampai 2 menit).
2. Daya tahan dengan waktu menengah/sedang (2-8 menit).
3. Daya tahan dengan waktu yang lama/panjang (8 menit atau lebih).

Latihan daya tahan tergantung pada bentuk kontraksi otot lokal 
yang menyertainya. Menurut Fox (1988) ada empat macam kontraksi 
otot lokal yang didefinisikan sebagai suatu kemampuan atau kapasitas 
dari sekelompok otot untuk melakukan kontraksi yang berulang, yaitu: 
isotonis, isometrik, isokinetik, dan eksentrik terhadap beban atau 
menahan kontraksi isometrik dalam waktu periode tertentu. Teknik 
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isotonik dan isokinetik harus dilaksanakan tahanan yang lebih rendah 
dengan pengulangan yang lebih sering (Pate, 1984).

Dalam olahraga daya tahan merupakan suatu kemampuan organ-
organ tubuh menahan kelelahan yang diakibatkan lamanya waktu 
pada aktivitas fisik pada lari 200 m atau 400 m dituntut mempunyai 
daya tahan yang spesifik. Makin jauh jarak yang ditempuh makin 
membutuhkan daya tahan, demikian pula pada olahraga yang 
berlangsung terus-menerus (siklis), membutuhkan waktu yang lama 
juga membutuhkan kualitas daya tahan yang spesifik.

Daya tahan secara keseluruhan (general) mempunyai prinsip 
pengembangan secara keseluruhan dari organ tubuh seperti 
kardiorespiratori dan otot. Prinsip latihan daya tahan secara keseluruhan 
ini harus berintensitas sedang untuk periode waktu yang lebih lama, 
seperti pada olahraga lari, renang, bersepeda dan sebagainya dengan 
jarak jauh.

Prinsip latihan daya tahan dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Berdasarkan karakteristik lamanya waktu
a. Daya tahan waktu pendek (sampai 2 menit) kemampuan ini 

disebut kapasitas daya tahan anaerobik.
b. Daya tahan waktu sedang (2 sampai 8 menit) kemampuan ini 

disebut kapasitas anaerobik atau juga dapat dikatakan aerobik.
c. Daya tahan waktu panjang yaitu kemampuan bekerja lebih 

dari 8 menit, kemampuan ini disebut kapasitas aerobik.
2. Berdasarkan karakteristik kemampuan

a. Daya tahan dasar (basic endurance), merupakan kemampuan 
yang umum atau dasar.

b. Daya tahan spesifik yaitu daya tahan yang sudah dimiliki pada 
setiap jenis olahraga.

3. Berdasarkan hubungan dengan faktor-faktor yang mendukung 
a. Daya tahan kecepatan (speed endurance), kemampuan daya tahan 

yang dilakukan dengan gerakan cepat.
b. Daya tahan kekuatan (strength endurance) yaitu kemampuan 

daya tahan yang dilakukan dengan kekuatan penuh.
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E. Metode Latihan Daya Tahan
Metode latihan daya tahan menurut Nossek (1982) didasarkan atas 
metode: durasi, interval, repetisi dan kompetitif.

1. Metode Durasi
 Prinsip durasi adalah metode latihan daya tahan yang mempunyai 

ciri-ciri pembebasan yang membutuhkan waktu yang lama (tidak 
kurang dari 30 menit). Biasanya digunakan pada olahragawan 
tingkat menengah dan tinggi. Pada metode pembebanan dengan 
metode durasi ini seseorang atau atlet dituntut untuk meningkatkan 
kecepatan dengan harapan batas aerobik harus dicapai, batas 
aerobik dengan meningkatkan denyut nadi 150-170 per menit. 
Bentuk latihan meliputi metode alternatif dan fartlek.

2. Metode Interval
 Metode interval didasarkan antara pembebanan dan istirahat. 

Pada saat istirahat antara pembebanan disebut interval, keadaan 
denyut nadi harus berada antara 120-130 per menit. Bila 
dibandingkan dengan metode durasi maka metode interval dapat 
lebih memberikan intensitas volume yang lebih tinggi pada waktu 
latihan.

3. Metode Repetisi
 Ciri-citi metode repetisi latihan dilakukan dengan intensitas beban 

submaksimal (90-100%). Volume relatif rendah sedangkan repetisi 
atau ulangannya tidak kurang dari 10 kali. Pada intensitas yang 
tinggi pulih asal harus kembali sempurna dengan 3 menit atau 
lebih.

4. Metode Kompetitif
 Metode kompetitif bisa disebut metode kontrol. Metode ini 

digunakan untuk pengecekan yang berhubungan dengan spesifikasi 
endurance (daya tahan yang spesifik untuk setiap cabang olahraga), 
biasanya digunakan untuk gerakan olahraga siklik, seperti pada 
cabang olahraga balap sepeda, renang, atletik dan sebagainya.

Latihan daya tahan telah lama dikenal, ada metode latihan yang 
tradisional tetapi ada pula yang baru. Dalam praktik di lapangan dikenal 
berbagai metode latihan daya tahan, antara lain: Fartlek (bermain-main 
kecepatan), lari tempo (Tempo Method), lari di hutan, latihan interval, 
lari di bukit, latihan sirkuit, lari dengan percepatan, dan lain-lain. Jika 
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dilihat dari beban latihannya maka latihan daya tahan secara garis 
besar dilakukan dalam dua bentuk metode yaitu metode latihan yang 
berlangsung lama dan terus-menerus (massed) dan metode latihan 
yang diselingi dengan istirahat baik secara intensif maupun ekstensif 
(distributed).

Pada periode latihan prestasi, yang menjadi tujuan latihan daya 
tahan adalah daya tahan perlombaan yang spesifik maka bisa diberikan 
variasi metode lain yang disebut sebagai metode latihan pertandingan 
(Competition Training Method) dan metode latihan pengendalian (Control 
Training Method). Metode latihan yang berlangsung lama dan terus-
menerus digunakan terutama jika ingin meningkatkan kemampuan 
daya tahan aerob (terutama daya tahan untuk waktu sedang dan daya 
tahan untuk waktu lama). Akibat latihan daya tahan dengan metode 
latihan yang berlangsung lama dan terus-menerus itu adalah prestasi 
pembentukan yang stabil dan bertahan lama.

Beberapa contoh metode latihan yang tradisional adalah: (1) 
metode interval yang ekstensif, (2) metode interval yang intensif, 
dan (3) metode latihan repetisi (repetition training method). Perbedaan 
metode-metode latihan interval ini menjadi lebih mudah bila kita 
melihat komponen-komponen beban latihannya yang terdiri dari:

1. Lamanya rangsangan (lamanya satu rangsangan 30 ” atau 2 menit; 
200 meter atau 600 meter).

2. Intensitas rangsangan (intensitas satu rangsangan 80% dari Best 
Time atau 80% dari kekuatan maksimal).

3. Jumlah repetisi dalam satu seri/set (5 x 200 meter; berarti ada 
5 repetisi dari 200 meter atau 8 repetisi (angkatan/tolakan) 
dengan intensitas 60% dari kekuatan maksimal = berarti 8 
ulangan beban 60% dari kekuatan maksimal itu harus didorong/
diangkat/ditarik).

4. Lamanya istirahat yang disebut juga jarak rangsangan.
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Gambar 3.4  Metode Latihan yang Berlangsung Lama dan Terus-Menerus

Berikut adalah contoh penghitungan sesuai teori Hollman/
Hettinger (1976): Seorang pelari 10 km dengan prestasi dunia sekitar 
28 menit, berarti dia mampu berlomba dengan kecepatan 21 km/jam. 
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Jika beratnya 50 kg maka menurut gambar 5 untuk kecepatan ini atlet 
tersebut membutuhkan O2 sebesar 3,3 L/menit. Ini boleh diartikan 
sebagai bahwa jika seorang atlet dengan VO2 max 3,5 L/menit, yang 
ingin prestasi 10 km nya sekitar 28 menit harus diusahakan agar 
keadaan latihan (kondisinya) demikian rupa sehingga ia mampu berlari 
dengan intensitas ini (+ 94% dari VO2 max nya) selama + 30 menit. 
Pelari dengan berat badan 63 kg yang berlari dengan kecepatan 21 km/
jam membuthkan O2 sebanyak 4,1 L/menit, kebutuhan O2 sebesar 4,2 
L/menit itu juga dibutuhkan pelari-pelari lain dengan prestasi yang 
kurang lebih sama. Tetapi seperti telah diterangkan sebelumnya bahwa 
bahkan pelari-pelari yang terlatih daya tahannya dengan sangat baik 
sekalipun tidak akan tahan untuk mempertahankan intensitas 100% 
dari VO2 max nya untuk waktu lebih dari 10 menit. Jadi untuk pelari 
dengan berat badan 63 kg, prestasi 28 menit tadi tidak mungkin 
untuk dicapai.

Pertukaran zat dengan proses anaerob baru menentukan jika 
dikaitkan dengan daya tahan “Endsprint” dari teori dan kenyataan di 
atas, harus diperhatikan agar latihan yang diberikan harus meningkat 
kondisi kita lebih baik (kemampuan mengambil O2; adaptasi fungsi 
dan morphologi di otot), sehingga selama berlari proses anaerob hanya 
dalam jumlah yang sangat sedikit dan pada awal Endsprint kadar laktat 
dalam otot harus serendah mungkin, jika demikian keadaannya baru 
pada meter-meter terakhir atlet bekerja dengan penyediaan energi 
anaerob, meningkatnya kadar laktat tidak menyebabkan dia harus 
menghentikan lomba larinya.

Petunjuk Latihan untuk membuat kapasitas aerob lebih besar, 
metode latihan yang bisa dianjurkan adalah:

1. Beban latihan yang terus-menerus: sebagai contoh adalah lari jarak 
jauh sebagai bentuk latihan utama, jika kita ingin menanamkan 
pembentukan daya tahan dasar.

2. Beban latihan yang sedang: sebagai contoh adalah metode interval 
yang dibedakan ke dalam 3 bentuk latihan interval antara lain:
a. Metode interval yang singkat, yang beban latihannya 

berlangsung antara 10-40 detik.
b. Metode interval sedang, yang beban latihannya berlangsung 

antara 40-120 detik.
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c. Metode interval yang lama, yang beban latihannya berlangsung 
lebih dari 3 menit.

F. Denyut Jantung dan Beban Kerja Fisik
Dalam praktik latihan orang mengambil denyut jantung sebagai 
ukuran berat/ringannya beban latihan. Dasar dari perkiraan ini adalah 
temuan-temuan tentang fungsi linear antara denyut jantung dengan 
intensitas kerja otot.

Untuk latihan daya tahan berlaku hal berikut, rangsangan latihan 
optimal akan tercapai apabila, seluruh transportasi O2 telah diaktifkan 
maksimal, tetapi belum terjadi penambahan asam laktat dalam otot. 
Keadaan intensitas seperti ini, merupakan titik temu antara aerob 
dan anaerob, dan sering digambarkan sebagai daerah peralihan aerob-
anaerob. Banyak latihan daya tahan dilakukan dengan denyut jantung 
nadi 180 x per menit. Intensitas lain 180 x per menit ini dilihat dari 
peralihan aerob-anaerob adalah intensitias latihan yang terlalu tinggi.

Peralihan aerob-anaerob dari atlet ke atlet menurun, secara umum 
diperkirakan peralihan aerob-anaerob pada atlet berkisar antara denyut 
jantung 140-180 x per menit. Peralihan ini harus diartikan sebagai 
contoh ada atlet yang berlatih peningkatan daya tahan dengan denyut 
jantung 140 x/menit tetapi atlet lain harus berlatih dengan denyut 
jantung 180 x/menit, agar daya tahannya menjadi lebih baik.

1. Frekuensi Denyut Jantung Maksimal
Seseorang yang tidak terlatih pada contoh ini mempunyai denyut nadi 
maksimal 200 x/menit. Sesudah suatu periode latihan daya tahan 
denyut nadi maksimal tetap pada tinggi semula 200 x/menit. Artinya; 
terlatih atau tidak terlatih, denyut nadi maksimal tidak tergantung pada 
keadaan latihan. Pada atlet yang sangat terlatih, denyut nadi maksimal 
bisa turun. Frekuensi denyut jantung maksimal dapat ditentukan, bila 
seseorang dipaksa bekerja habis-habisan. Pemulihan penuh sesudah 
latihan terakhir juga penting. Periode pemanasan itu berlangsung + 
15 menit, diikuti oleh lari atau bersepeda intensif selama 5 menit, 20 
sampai 30 detik terakhir dilakukan dengan kecepatan tinggi, dengan 
peralatan pengukur frekuensi jantung dapat dibaca frekuensi maksimal 
denyut jantung, menghitung denyut jantung segera setelah beban 
latihan/kerja dilakukan juga mungkin dilakukan. Metode terakhir 
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kurang akurat mengingat kemungkinan terjadi salah menghitung dan 
turunnya denyut jantung setelah beban latihan diselesaikan.

2. Frekuensi Denyut Jantung dalam Keadaan Istirahat
Denyut jantung istirahat pada atlet olahraga daya tahan yang terlatih 
baik lebih rendah, pada atlet yang tidak terlatih denyut jantung 
istirahatnya terletak antara 7-80 x/menit, pada latihan daya tahan 
yang lebih baik, denyut jantung istirahat akan menjadi lebih rendah, 
pada atlet daya tahan yang lebih baik (balap sepeda, pelari marathon) 
frekuensi jantung istirahatnya terletak antara 40-50 x/menit. Bahkan 
beberapa atlet dengan pengenalan daya tahan yang luar biasa frekuensi 
jantung istirahatnya bahkan di bawah 40 x/menit. Pada wanita frekuensi 
jantung istirahatnya kurang lebih 10 x lebih tinggi daripada laki-laki 
pada usia yang sama.

3. Frekuensi Jantung pada Titik Penyimpangan
Perubahan terpenting yang terjadi sesudah periode latihan daya tahan, 
adalah terjadinya pergeseran titik penyimpangan frekuensi jantung ke 
arah frekuensi jantung yang lebih tinggi. Pada contoh yang diberikan 
atlet yang tidak terlatih titik penyimpangan frekuensi jantungnya adalah 
130x/menit. Sesudah atlet ini mengalami suatu periode latihan daya 
tahan, terjadi pergeseran titik penyimpangan frekuensi jantungnya 130 
x/menit ke arah titik 180 x/menit. Beban latihan yang melampaui titik 
penyimpangan frekuensi jantung mengakibatkan terjadinya peningkatan 
asam laktat, pada atlet yang melakukan periode latihan daya tahan yang 
baik, rentang frekuensi jantung, yang menyediakan energi dengan proses 
aerob menjadi lebih lebar/besar. Besarnya rentang frekuensi jantung 
yang menjamin penyediaan energi aerob ini, berjalan sejajar dengan 
besarnya prestasi aerob. Karena prestasi aerob yang besar ini, maka 
beban kerja daya tahan dapat dipertahankan lebih lama dan dengan 
kecepatan yang lebih tinggi. Atlet tadi memiliki kemampuan prestasi 
daya tahan yang besar. Hanya pada beban kerja dengan intensitas yang 
tinggi sistem penyediaan energi anaerob kita masuki, pengaruh negatif 
melakukan latihan dengan intensitas beban latihan yang lebih tinggi 
adalah terbentuknya asam laktat.
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4. Frekuensi Jantung-Kurve Asam Laktat
Frekuensi jantung-kurve asam laktat berbeda pada setiap orang terutama 
tingkat kebugaran yang berubah mempunyai pengaruh terhadap 
bentuk kurve asam laktat. Penyimpangan frekuensi jantung terletak 
pada frekuensi jantung 130 x/menit. Kurve kanan memperlihatkan, 
pergeseran titik penyimpangan frekuensi jantung, sesudah suatu 
periode latihan daya tahan, ke daerah dengan frekuensi jantung 180 x/
menit yang tidak terlatih bisa mempertahankan beban latihan dengan 
intensitas 130 x/menit untuk waktu yang lama. Yang terlatih mampu 
menciptakan prestasi dengan intensitas 180 x/menit. Intensitas beban 
latihan ini berhubungan dengan terbentuknya asam laktat sebesar 4 
mmol/liter. Beban ini juga disebut sebagai ambang rangsang anaerob. 
Intensitas kerja yang melampaui ambang anaerob ini berpengaruh 
terhadap bertambahnya jumlah asam laktat.

G. Volume Oksigen Maksimal
Volume Oksigen Maksimal (VO2 max), merupakan salah satu gambaran 
dari kemampuan daya tahan, terutama daya tahan aerobik. 

Salah satu cara untuk menentukan kebugaran kardiovaskuler 
adalah mengukur besarnya VO2maks. Oleh karena itu, VO2maks bukan 
hanya sebuah barometer metabolisme, melainkan juga merupakan 
ukuran handal bagi kebugaran jasmani. VO2maks merupakan standar 
terbaik di mana batas kemampuan manusia untuk tampil dalam latihan 
yang berlangsung lama. Dalam keadaan istirahat volume oksigen 
tetap sama bagi orang-orang yang terlatih dan bagi orang yang tidak 
terlatih, tetapi paling sedikit dua kali lipat lebih tinggi volume oksigen 
maksimal bagi orang yang terlatih bila dibandingkan dengan orang 
yang tidak terlatih. 

Volume oksigen maksimal (VO2 max) adalah Volume oksigen 
terbesar yang dapat dikonsumsi oleh tubuh dalam jangka waktu 
tertentu (ml/kg.BB/menit). Prestasi pada tingkat VO2maks, hanya 
bisa dipertahankan untuk waktu singkat, paling lama hanya bisa 
dipertahankan untuk beberapa menit saja. Selama melakukan beban 
kerja dengan maks, penyediaan energi terjadi dengan proses aerob 
dan anaerob. Karena kapasitas penyediaan energi anaerob itu terbatas, 
maka orang yang melaksanakan tes ini dipaksa untuk berlari lebih 
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perlahan, bersepeda dengan kecepatan lebih rendah, beban yang harus 
dipertahankan cukup lama harus diusahakan agar berada sedikit di 
bawah VO2maks, Karena pengaruh latihan maka VO2maks, akan 
meningkat yang lebih penting adalah kenyataan, bahwa karena pengaruh 
latih, energi pada beban yang meningkat bisa disediakan melalui proses 
aerob, dengan demikian penyediaan energi anaerob baru terjadi ketika 
beban kerja ada di atas persentase VO2maks. Masih banyak hal yang 
perlu dibicarakan dalam memahami kemampuan daya tahan ini. Oleh 
karena itu, pengayaan pemahaman masih akan terus berlanjut. 

Manfaat Volume oksigen maksimal adalah: 1) sebagai modal dasar 
bagi seseorang atau atlet untuk mencapai prestasi terutama “endurance 
events”, 2) dapat menggambarkan kekuatan penggerak (motor Power), 3) 
mengakibatkan tertunda dari kelelahan, dan 4) akan lebih cepat pulih 
kesegaran fisik setelah beraktivitas. Beberapa faktor yang menentukan 
Volume oksigen maksimal antara lain: 1) fungsi jantung, paru dan 
pembuluh darah, 2) proses penyampaian oksigen ke jaringan oleh 
eritrosit, 3) fungsi jantung, 4) volume darah, 5) sel darah merah, 6) 
konsentrasi haemoglobin, 7) metabolisme di jaringan otot, 8) fungsi 
mitokondria, dan 9) enzim. Upaya-upaya meningkatkan volume oksigen 
maksimal antara lain; 1) upaya meningkatkan konsentrasi hemoglobin, 
2) upaya menurunkan denyut nadi istirahat, dan 3) upaya menurunkan 
kadar lemak tubuh.

Latihan fisik atau kegiatan olahraga yang dominan untuk 
peningkatan VO2maks dilakukan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3.4  Beberapa Metode Latihan Dominan untuk Pengembangan VO2maks

No. Metode Latihan
Persentase Pengembangan

O2 LA & O2 ATP-PC dan LA

1. Continous Fast Running 90 8 2
2. Continous Slow Running 93 5 2
3. Interval Sprinting 70 10 20
4. Interval Training 10-80 10-80 10-80
5. Jogging 100 - -

Pengembangan VO2maks sangat ditentukan oleh karakteristik 
sistem energi predominan yang dipergunakan untuk latihan fisik, dan 
metode latihan yang dilakukan. Bila ditinjau relevansi VO2maks pada 
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berbagai cabang olahraga, tidak selalu sama, karena sistem energi yang 
dipergunakan oleh setiap cabang olahraga tersebut berbeda, sesuai 
tabel berikut:

Tabel 3.5  Relevansi Volume Oksigen Maksimal dengan Berbagai Cabang Olahraga
Sangat Relevan Relevan Sedikit Relevan

(1) Lari 400 m – Meraton
(2) Renang 100 m – ke 

atas
(3) Dayung
(4) Kano
(5) Bersepeda
(6) Tinju
(7) Gulat

(1) Judo
(2) Sebagian besar olahraga 

beregu
(3) senam

(1) Lompat
(2) Lempar
(3) Loncat Indah
(4) Angkat Besi
(5) Menembak

Kebutuhan oksigen maksimal bagi berbagai cabang olahraga 
bervariasi ada sangat relevan yang dibutuhkan bagi cabang olahraga 
yang dilakukan dengan intensitas dan durasi kegiatan lebih lama. Perlu 
diketahui bahwa kebutuhan oksigen maksimal terhadap cabang olahraga 
yang relevan dan sedikit relevan, tetapi atletnya juga dituntut memiliki 
tingkat volume oksigen yang baik, karena sangat menentukan terhadap 
cepatnya pulih atlet tersebut setelah latihan fisik atau pertandingan.

Tabel 3.6  Kebutuhan Volume Oksigen Maksimal Atlet pada Saat Kompetisi Tiap 
Cabang Olahraga

No. Cabang Olahraga Pria Wanita
1. Anggar 61 46
2. Angkat berat Sedikit relevan Sedikit relevan
3. Atletik

a. Lari jarak pendek
b. Lari jarak menengah
c. Lari jarak jauh

55
70
83

45
-

66
4. Bola basket 60 50
5. Bola tangan 60 50
6. Bola voli 60*) 50*)
7. Bowling Sedikit relevan Sedikit relevan
8. Bulutangkis 70 60
9. Dayung 70 50*)

10. Gulat 55 45
11. Hoki 70*) 50*)



Pembentukan Kondisi Fisik62

No. Cabang Olahraga Pria Wanita
12. Yudo 55 45
13. Kano 70*) 60*)
14. Karate 55*) 45*)
15. Menembak Sedikit relevan Sedikit relevan
16. Panahan 45 40
17. Renang 70 55
18. Sepak Takraw 65*) 55*)
19. Sebakbola Sepeda 65 54
20. Sepeda 80 60
21. Ski lintas alam 84 73
22. Taekwondo 55*) 45*)
23. Tenis 70*) 60*)
24. Tenis meja 55 45
25. Tinju 60*) 50*)
26. Wushu 55*) 45*)
27. Pencak silat 60*) 50*)

*) Prediksi

Cabang olahraga yang membutuhkan intensitas dan durasi yang 
lebih lama membutuhkan volume oksigen maksimal yang lebih tinggi. 
Seperti: lari jarak jauh, sepeda, lintas alam, renang, bulutangkis, dayung 
dan sebagainya.

H. Tes Daya Tahan
Daya tahan pada prinsipnya dibagi atas dua bagian yakni daya tahan 
kardiovaskuler dan daya tahan otot.Tes daya tahan kardiovaskuler 
dapat dikaitkan dengan berbagai tes kesegaran jasmani, dan tes 
kapasitas oksigen maksimal. Karena ada keterkaitan antara kemampuan 
kardiovaskuler yang baik, dengan tingkat kesegaran jasmani dan 
kapasitas volume oksigen maksimal. Tes daya tahan kardiovaskuler 
dapat dilakukan di laboratorium dan lapangan. Di laboratorium dapat 
menggunakan sepeda Ergometer, treadmill dengan mempergunakan 
protokol Balke, protokol Bruce dan sebagainya. Sedangkan di lapangan 
dapat dilaksanakan dengan: tes kebugaran jasmani dengan lari 12 menit 
atau 2,4 Km menurut Cooper, tes kebugaran dengan pengukuran volume 
oksigen maksimal MFT (Multistage Fitness Test), pengukuran volume 
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oksigen maksimal dengan metode lari 15 menit Balke, tes kebugaran 
Harvard step test, Penilaian jalan cepat 4,8 Km (menurut Cooper), dan 
lain sebagainya.

1. Kesegaran Jasmani 2.4 Km (Cooper)
a. Persyaratan Peserta

1) Usia di atas 13 tahun
2) Berbadan sehat dinyatakan oleh dokter
3) Telah mempersiapkan diri ikut tes ini
4) Memakai pakaian olahraga yang sesuai

b. Petugas
 Petugas yang dibutuhkan; pemberi aba-aba keberangkatan, pencatat 

waktu, pengawas waktu dan lingkaran bila dibutuhkan, keamanan 
kesehatan, penghubung dan pembantu umum.

c. Peralatan:
1) Lintasan/jalur jalan datar dengan jarak 2.4 Km dan masih ada 

lanjutan bebas
2) Stop watch atau pengukur waktu lain yang dapat mengukur 

jam, menit, detik
3) Bendera start
4) Nomor dada dan 
5) Formulir dan alat tulis

d. Persyaratan Pelaksanaan
1) Sebaiknya pagi hari dilaksanakan tidak melewati pukul 11.00
2) Tes dilaksanakan pada lintasan yang rata dengan jarak tempuh 

2.4 Km
3) Tes dilakukan dengan cara berlari secepat mungkin, apabila 

tidak kuat berlari terus-menerus dapat diselangi dengan jalan 
kaki kemudian lari kembali

4) Selama tes berlangsung peserta tidak boleh berhenti/istirahat, 
makan dan minum.

e. Pelaksanaan
1) Sikap awal peserta tes yang telah ada nomor dada diberangkatkan 

dari belakang garis start
2) Gerakan siap, peserta bersiap akan berlari 
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3) Aba-aba “Ya”, peserta mulai berlari sampai menempuh 2.4 
Km.

 4) Pencatatan hasilnya dicatat pada saat peserta telah masuk 
finish, dalam satuan menit dan detik.

f. Evaluasi
 Untuk mengetahui klasifikasi kesegaran jasmnai peserta, waktu 

tempuh orang tersebut dicocokkan dengan Tabel Norma yang 
berlaku menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Apabila 
tidak dapat menyelesaikan/menempuh jarak 2.4 Km berarti tes 
dinyatakan gagal.

Tabel 3.7  Penilaian Tes Lari 2.4 Km (Menurut Cooper) 
Laki-laki

Kategori
Kelompok Umur dalam Tahun

13 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 – Ke atas

SK > - 15.31 > - 16.01 > - 16.31 > -17.31 > - 19.01 > - 20.00

K 12.11-15.30 14.01-16.00 14.46-16.30 15.36-17.30 17.01-19.00 19.01-20.00

S 10.49 - 12.10 12.01-14.00 12.31-14.45 13.01-15.35 14.31-17.00 16.16-19.00

B 09.41-10.48 10.46-12.00 11.01-12.30 11.31-13.00 12.31-14.30 14.00-16.15

BS 08.37-09.40 09.45-10.45 10.00 -11.00 10.30 -11.30 11.00-12.30 11.15- 13.59

BST < - 08.37 < - 09.45 < - 10.00 < - 10.30 < - 11.00 < - 11.15

Tabel 3.8  Penilaian Tes Lari 2.4 Km (Menurut Cooper) 
Perempuan

Kategori
Kelompok Umur dalam Tahun

13 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 – Ke atas

SK > - 18.31 > - 19.01 > - 19.31 > -20.01 > - 20.31 > - 21.01

K 16.55–18.30 18.31-19.00 19.01-19.30 19.31-20.00 20.01-20.30 21.31-21.00

S 14.31- 16.54 15.55-18.30 16.31-19.00 17.31-19.30 19.01-20.00 19.31-20.30

B 12.30-14.30 13.31-15.54 14.31-16.30 15.56-17.30 16.31-19.00 17.31-19.30

BS 11.50 -12.29 12.30 -13.30 13.00 -14.30 13.45 -15.55 14.30-16.30 16.30- 17.30

BST < - 11.50 < - 12.30 < - 13.00 < - 13.45 < - 14.30 < - 16.30

Keterangan:
SK = Sangat Kurang,    K = Kurang, 
S = Sedang,      B = Baik, 
BS = Baik Sekali,      BST = Baik sekali dan terlatih,
< = Lebih kecil dari,    > = Lebih besar dari.



Bab 3| Daya Tahan (Endurance) 65

2. Tes Kebugaran Jasmani dengan Pengukuran Volume 
Oksigen Maksimal MFT (Multistage Fitness Test)

a. Prosedur Pelaksanaan Tes
 Pengukuran kebugaran jasmani melalui Volume oksigen maksimal 

(VO2maks) Lari Multitahap (Multistage Fitness Test), dalam 
pelaksanaannya perlu difahami beberapa prosedur yang meliputi: 
beberapa tindakan, pencegahan, perlengkapan tes, persiapan 
pelaksanaan tes, persiapan peserta tes, memulai pelaksanaan tes, 
setelah pelaksanaan tes dan saran untuk peserta tes.

b. Beberapa Tindakan Pencegahan
 Pelaksanaa tes dapat dilakukan terhadap beberapa orang asal 

pengetes dapat mencatat setiap tahapan lari bolak balik dengan 
cermat. Beberapa tindakan pencegahan:
1) Peserta tes yang dijadikan subjek haruslah mereka yang dalam 

kondisi sehat, dan yang kurang sehat sebaiknya dikonsultasi 
dengan dokter.

2) Motivasi dan perhatian peserta tes perlu digugah, agar 
mereka melakukan tes dengan sungguh-sungguh sehingga 
mereka akan berhenti ketika benar-benar tidak lagi dapat 
menyesuaikan dengan langkahnya dengan sinyal yang 
didiktekan lewat kaset.

c. Perlengkapan Tes
1) Tempat tes dapat berupa halaman, lapangan atau tanah datar 

dan tidak licin yang panjangnya tidak kurang dari 22 meter 
dan lebar 1 sampai 1,5meter.

Panjang Lintasan 20 meter
2) Tape Recoder
3) Kaset Panduan tes MFT
4) Alat pengukur panjang

5) Tanda batas jarak

6) Stop watch

d. Persiapan Peserta Sebelum dan Sesudah Tes
1) Sebelum melakukan tes: jangan makan selama dua jam sebelum 

mengikuti tes, pakai pakaian olahraga dan sepatu yang tidak 
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licin, jangan melakukan latihan berat sebelum tes dan hindari 
udara lebab dan panas.

2) Perlu disarankan agar peserta tes melakukan peregangan 
terutama untuk otot-otot tungkai sebelum melaksanakan tes. 
Disarankan juga untuk melakukan pemanasan secara umum 
sehingga secara fisik dan mental siap melaksanakan tes.

3)  Setelah melakukan tes: lakukan pendinginan dengan berjalan-
jalan dan melakukan peregangan. 

e. Pelaksanaan Tes
1) Hidupkan tape recorder mulai dari awal pita kaset (pada kedua 

side sama) lalu ikuti petunjuk selanjutnya.
2) Pada bagian permulaan, jarak antara dua sinyal “tut” memadai 

suatu interval satu menit yang terukur secara akurat.
3) Selanjutnya terdengar penjelasan ringkas mengenai pelaksanaan 

tes yang mengantar pada penghitungan mundur selama lima 
detik menjelang dimulainya tes.

4) Setelah itu akan keluar sinyal “tut” tinggal pada beberapa 
interval yang teratur.

5) Peserta tes diharapkan berusaha agar dapat sampai keujung 
yang berlawanan bertepatan dengan sinyal “tut” yang pertama 
berbunyi untuk kemudian berbalik dan berlari ke arah yang 
berlawanan.

6) Selanjutnya setiap sinyal “tut” berbunyi maka peserta tes 
harus sudah sampai disalah satu ujung lintasan lari yang 
ditempuhnya.

7) Setelah mencapai interval satu menit disebut level 1 yang 
terdiri dari 7 shuttle.

8) Selanjutnya interval 1 menit akan berkurang sehingga untuk 
menyelesaikan level berikutnya peserta tes harus lari lebih 
cepat.

9) Setiap kali peserta tes menyelesaikan jarak 20 meter, posisi satu 
kaki tepat menginjak atau melewati batas 20 meter, selanjutnya 
berbalik dan menunggu sinyal berikutnya untuk melanjutkan 
lari ke arah yang berlawanan.
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10) Setiap peserta tes harus berusaha berlari selama mungkin, 
sesuai dengan kecepatan yang telah diatur. Jika tidak mampu 
maka peserta harus berhenti/dihentikan dengan ketentuan:

11) Jika peserta tes gagal mencapai dua langkah atau kurang 
dari garis 20 meter setelah sinyal “tut” berbunyi, pengetes 
memberikan toleransi 1 x 20 meter, untuk memberikan 
kesempatan menyesuaikan kecepatannya.

12) Jika pada masa toleransi itu peserta tes gagal menyesuaikan 
kecepatannya, maka dia diberhentikan dari kecepatan tes. 

f. Menentukan Besarnya VO2maks
1) Penghitungan besarnya VO2maks dapat dihitung berdasarkan 

level (tingkatan) dan shuttle (balikan) yang dapat dicapai oleh 
peserta tes

2) Setelah didapat data mengenai level dan shuttle peserta tes, 
lalu dirujuk ke tabel VO2 Maksimal

3) Misalnya: Febry Suryananda setelah melakukan tes, 
kemampuan maksimalnya pada level 3 dan shuttle ke 4. Maka 
menurut tabel, Febry Suryananda memiliki VO2Max sebesar 
24,3 (formulis tes dan tabel VO2maks terlampir).

Tabel 3.9  Klasifikasi Kebugaran (VO2 maks) Pria (Ml/Kg/Min)

No. Klasifikasi
Kelompok Umur

20-30 30-39 40-49 50-59 60-69
1. Tinggi 53 ke atas 49 ke atas 45 ke atas 43 ke atas 41 ke atas
2. Bagus 43 - 52 39 - 48 36 -44 34 -42 31 - 40
3. Cukup 34 - 42 31 - 38 27 - 35 25 - 33 23 -30
4. Sedang 25 - 33 23 - 30 20 - 26 18 - 24 16 - 22
5. Rendah s.d. - 24 s.d. - 23 s.d.- 19 s.d. 17 s.d. - 15.

Tabel 3.10  Klasifikasi Kebugaran (VO2 Maksimal) Wanita (Ml/Kg/Min)

No. Klasifikasi
Kelompok Umur

20-30 30-39 40-49 50-59 60-69
1. Tinggi 49 ke atas 45 ke atas 42 ke atas 38 ke atas 35 ke atas
2. Bagus 38 - 48 34 - 44 31 - 41 28 - 37 24 - 34
3. Cukup 31 - 37 28 - 33 24 - 30 21 - 27 18 - 23
4. Sedang 24 - 30 20 - 27 17 - 23 15 - 20 13 - 17
5. Rendah s.d. - 23 s.d. - 19 s.d.- 16 s.d. 14 s.d. - 12.
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3. Volume Oksigen Maksimal (VO2 Max) Metode Balke (Lari 
15 menit)

a. Persyaratan Peserta
1) Pria dan wanita usia di atas 13 tahun
2) Berbadan sehat
3) Siap melakukan tes
4) Memakai pakaian olahraga yang sesuai

b. Petugas
1) Satu orang memberi aba-aba keberangkatan
2) Satu orang pencatat waktu
3) Dua orang pengukur jarak

 Jumlah petugas disesuaikan dengan jumlah peserta tes
c. Sarana

1) lintasan
2) Stop watch
3) Bendera star
4) Nomor dada
5) Formulis dan alat tulis
6) Pengukur jarak (meteran)

d. Persyaratan Pelaksanaan
1) Sebaiknya pagi hari dan dilaksanakan tidak melewati pukul 

11.00 siang
2) Tes dilakukan dengan cara lari secepat mungkin selama 15 

menit
3) Selama tes peserta tidak boleh istirahat, berhenti, makan/

minum
e. Pelaksanaan

1) Para peserta siap berdiri di belakang garis start
2) Begitu bendera start dikibarkan, stop watch dinyalakan dan 

peserta lari secepat mungkin selama 15 menit
3) jarak yang dapat ditempuh selama 15 menit dicatat oleh 

petugas.
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f. Penghitungan
         (X meter)
 VO2 maks = (—————— – 133) x 0,172 + 33,3)
        (15)

 Keterangan:
 VO2 maks = Kapasitas aerobik (ml/Kg. Berat badan/menit)
 X adalah jarak dalam meter yang ditempuh oleh peserta selama 

lari 15 menit.
 Contoh: Atlet Hermon melakukan tes Balke selama 15 menit dapat 

menempuh 3.200 meter, maka:

                  (X meter)
 VO2 maksimal = (—————— – 133) x 0,172 + 33,3)
                  (15)

                  (3200)
 VO2 maksimal = (————— – 133) x 0,172 + 33,3)
                (15)

                  (3200)
 VO2 maksimal = (————— – 133) x 0,172 + 33,3)
                (15)
     = (213,33 - 133) x 0,172 + 33,3
     = 13,81 + 33,3
     = 47,11 m.l/Kg.BB/menit

4. Tes Daya Tahan Jantung Paru Jalan Cepat 4.800 m
a. Persyaratan Peserta

1) Usia di atas 13 tahun

2) Berbadan sehat dinyatakan oleh dokter

3) Telah mempersiapkan diri ikut tes ini

4) Memakai pakaian olahraga yang sesuai

b. Petugas
1) 1 (satu) pemberi aba-aba keberangkatan

2) Beberapa orang pencatat waktu

Petugas pencatat waktu jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan
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c. Peralatan
1) Lintasan/jalur jalan datar dengan jarak 4.800 meter dan           

masih ada lanjutan bebas
2) Stop watch atau pengukur waktu lain yang dapat mengukur 

jam, menit, detik
3) Bendera start
4) Nomor dada
5) Formulir dan alat tulis

d. Persyaratan Pelaksanaan
1) Sebaiknya pagi hari dilaksanakan tidak melewati pukul 11.00
2) Tes dilaksanakan pada lintasan yang rata dengan jarak tempuh 

4.800 meter
3) Tes dilakukan dengan cara berjalan secepat mungkin, tetapi 

tidak boleh berlari
4) Selama tes berlangsung peserta tidak boleh berhenti/istirahat, 

makan da minum.
e. Pelaksanaan

1) Sikap awal peserta tes yang telah ada nomor dada diberang-
katkan dari belakang garis start

2) Gerakan siap, peserta bersiap akan/untuk berjalan cepat. Aba-
aba “Ya”, peserta mulai jalan cepat sampai menempuh 4.800 
meter.

f. Pencatatan
 Yang dicatat adalah waktu pada saat peserta telah masuk finish. 

Dalam satuan menit dan detik.

Evaluasi

 Untuk mengetahui klasifikasi kesegaran jasmani peserta, waktu 
tempuh orang tersebut dicocokkan dengan Tabel Norma yang 
berlaku menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Apabila tidak 
dapat menyelesaikan/menempuh jarak 4.800 meter berarti tes 
dinyatakan gagal.
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Tabel 3.11  Penilaian Tes Jalan Cepat 4.8 Km Laki-laki (Menurut Cooper)

Kategori
Kelompok Umur dalam Tahun

13 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 – Ke atas

SK > - 45.00 > - 46.00 > - 49.00 > -52.00 > - 55.00 > - 60.00

K 41.01–45.00 42.01-46.00 40.01-49.00 47.01-52.00 50.01-55.00 54.01-60.00

S 37.31- 41.00 35.31-42.00 40.01-42.00 42.02-47.00 45.01-50.00 48.01-54.00

B 33.00-37.30 34.00-35.30 35.00-40.00 36.30-42.00 39.00-45.00 41.00-48.00

BS < - 33.00 < -34.00 < -35.00 < - 36.30 < - 39.00 < - 41.00

Tabel 3.12 Penilaian Tes Jalan Cepat 4.8 Km Perempuan (Menurut Cooper)

Kategori
Kelompok Umur dalam Tahun

13 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 – Ke atas

SK > - 47.00 > - 48.00 > - 51.00 > -54.00 > - 57.00 > - 63.00

K 43.01–47.00 44.01-48.00 46.31-51.00 49.01-54.00 52.01-57.00 57.01-63.00

S 39.31- 43.00 40.31-44.00 42.01-46.30 44.01-49.00 47.01-52.00 51.01-57.00

B 35.00-39.30 36.00-40.30 37.30-42.00 39.30-44.00 42.00-47.00 45.00-51.00

BS < - 35.00 < -36.00 < -37.30 < - 39.00 < - 42.00 < - 45.00

Catatan: 
SK = Sangat Kurang K = Kurang
S = Sedang B =Baik
BS = Baik Sekali

5. Tes Daya Tahan Otot
Tes daya tahan otot antara lain dapat dilakukan dengan menggunakan 
dinamometer isokinetik Cybec. Prinsip kerja menggunakan dinamo-
meter isokinetik ini adalah melakukan kontraksi otot berulang-
ulang sampai mencapai kelelahan sedangkan untuk isokinetik dapat 
menggunakan kabel tensimeter atau dinamometer isokinetik.
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BAB 4
KEKUATAN
(STRENGTH)

Salah satu elemen penting dalam kebugaran fisik adalah kekuatan 
dan daya tahan otot. Memiliki kekuatan otot prima merupakan dasar 
untuk sukses dalam olahraga dan optimalisasi kemampuan fisik lainnya 
termasuk kelincahan, power, kecepatan dan ketahanan otot. Shahidi, 
(2012) menyatakan bahwa kekuatan otot dianggap sebagai salah satu 
aspek yang paling penting kebugaran fisik yang berhubungan dengan 
kesehatan dan kebugaran (health related physical fitness) dan kinerja 
fisiologis pada anak-anak dan orang dewasa. 

Kekuatan otot menjadi fondasi yang sangat penting dalam 
pengembangan biomotor yang lain (Bompa:1999). Kekuatan merupakan 
unsur kondisi fisik yang sangat penting dalam pengembangan teknik, 
taktik, strategi dan mental. Kekuatan membentuk postur menjadi ideal. 
Kekuatan otot akan mengurangi risiko cedera ketika berlatih maupun 
bertanding. Kekuatan otot memberi kontribusi dalam meningkatkan 
percaya diri. Kekuatan otot menjadi kunci sukses dalam menghadapi 
pertandingan. Latihan kekuatan adalah sarana berolahraga yang disusun 
dan direncanakan dengan resistensi tepat sehingga atlet secara bertahap 
berkembang menjadi kuat (Faigenbaum & Westcott, 2009: 5). 

Pelatihan kekuatan adalah salah satu jenis pelatihan fisik yang 
paling banyak dipraktikkan di pusat kebugaran, terutama untuk 
peningkatan kekuatan, pencegahan dan pengobatan penyakit degeneratif 
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(Kraemer, dkk., 2002). Berdasarkan tujuan individu, beberapa variabel 
yang dipertimbangkan ketika merancang program latihan kekuatan 
adalah repetisi, volume, set, recovery, urutan latihan, kecepatan eksekusi, 
dan intensitas latihan (Kraemer, and Ratames, 2004). 

Adaptasi pelatihan kekuatan adalah sejumlah perubahan/modifikasi 
akibat pengulangan lathan yang sistematis. Tinggi rendahnya perubahan 
struktur dan perubahan fisiologis pada tubuh sangat tergantung pada 
spesifikasi, volume, intensitas dan frekuensi latihan. Latihan fisik 
akan mempunyai efek maksimal jika tubuh dapat beradaptasi terhadap 
tekanan kinerja fisik. Jika beban tidak cukup memberi stress terhadap 
tubuh, maka tidak akan terjadi adaptasi.

A. Pengertian Kekuatan
Secara umum definisi kekuatan adalah menggunakan atau 
mengerahkan daya dalam mengatasi suatu tahanan atau hambatan 
tertentu. Aktivitas seorang atlet tidak bisa lepas dari pengerahan daya 
untuk mengatasi hambatan atau tahanan tertentu, mulai mengatasi 
beban tubuh, alat yang digunakan, serta hambatan yang berasal dari 
lingkungan atau alam. Kekuatan merupakan komponen yang sangat 
penting dari kondisi fisik secara keseluruhan, karena merupakan daya 
penggerak setiap aktivitas fisik. Amos (1987) mengemukakan, bahwa 
latihan kekuatan yang baik akan:

1. Memungkinkan melompat lebih jauh.
2. Memungkinkan untuk berlari cepat.
3. Memungkinkan untuk berlari jarak jauh (meningkatkan daya 

tahan).
4. Memungkinkan meningkatkan jarak penggerahan (range of moment).
5. Mempertinggi kecepatan.

Beberapa pendapat yang memberikan pengertian tentang kekuatan:

1. Friedrich (1969) mengemukakan, kekuatan adalah kemampuan 
dari suatu otot untuk bekerja menahan beban secara maksimal.

2. Costill (1979) mengemukakan, kekuatan adalah kemampuan 
maksimal untuk melakukan atau melawan gaya.

3. Verducci (1980) mengemukakan, kekuatan adalah kekuatan 
berkontraksi dari otot dalam melakukan aktivitas.
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4. Jansen (1984) mengemukakan, kekuatan adalah kemampuan tubuh 
mempergunakan kekuatan otot untuk menerima beban.

5. Pate (1984) mengemukakan, kekuatan adalah kemampuan 
maksimal yang dapat digunakan dalam sekali kontraksi maksimal.

6. Fox (1988) mengemukakan, kekuatan otot adalah daya atau tekanan 
sebuah otot, atau lebih tepatnya adalah suatu kelompok otot yang 
dapat digunakan melawan suatu perlawanan di dalam suatu usaha/
upaya maksimal.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas dapatlah 
disimpulkan bahwa kekuatan adalah kemampuan otot atau sekelompok 
otot untuk menahan atau menerima beban sewaktu bekerja. Di samping 
itu, kekuatan dapat diperlihatkan dengan kemampuan individu untuk 
menarik, mendorong, mengangkat atau menekan sebuah objek atau 
menahan tubuh dalam posisi menggantung.

B. Jenis-jenis Kekuatan
Dalam melakukan aktivitas olahraga, adakalanya diperlukan bentuk-
bentuk kekuatan yang berbeda satu sama lainnya. Maka dari itu 
atlet dan pelatih serta instruktur kebugaran harus mengetahui 
jenis-jenis kekuatan mana yang diperlukan terhadap olahraga yang 
diikuti agar latihannya mencapai sasaran sesuai dengan program yang 
telah direncanakan. Jenis-jenis kekuatan tersebut. Bomba (1990) 
mengemukakan sebagai berikut:

1. Kekuatan umum (General Strength)
 Kekuatan umumnya berhubungan dengan kekuatan seluruh 

sistem otot. Kekuatan umum ini merupakan dasar program latihan 
kekuatan secara keseluruhan dikembangkan selama dalam tahap 
persiapan dan bagi atlet pemula dikembangkan selama tahun 
pertama.

2. Kekuatan khusus (Specific Strength) 
 Kekuatan khusus ini berkenaan dengan otot yang dipergunakan 

dalam penampilan gerak sesuai cabang olahraganya.
3. Kekuatan maksimal (Maximum Strength)
 Kekuatan maksimal adalah merupakan kekuatan tertinggi yang 

dapat ditampilkan oleh sistem selama kontraksi maksimal. 
Kekuatan ini ditampilkan dengan beban tertinggi yang dapat 
diangkat dalam satu kali.
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4. Kekuatan daya tahan (Muscular Endurance)
 Diartikan sebagai kemampuan otot untuk mempertahankan 

kekuatan kerja dalam periode waktu yang lama. Hal ini merupakan 
hasil terpadu antara kekuatan dan daya tahan.

5. Daya (Power)
 Merupakan hasil dari dua komponen “kecepatan kali kekuatan” 

dan dianggap sebagai kekuatan maksimum relatif singkat.
6. Kekuatan absolut (Absolute Strength)
 Merupakan kekuatan dalam menggunakan kekuatan maksimal 

tanpa dipengaruhi oleh berat badannya.
7. Kekuatan relatif (Relative Strength)
 Perbandingan antara kekuatan absolut dan berat badan dengan 

rumus:

Kekuatan absolut
Kekuatan relatif

Berat badan
=

Dari jenis-jenis kekuatan yang dikemukakan di atas dapat 
diutarakan bahwa setiap aktivitas atau kegiatan olahraga membutuhkan 
kekuatan secara umum yang merupakan dasar bagi pogram latihan 
secara keseluruhan. Selanjutnya latihan kekuatan tersebut diarahkan 
kepada otot-otot dominan (spesifik) dibutuhkan setiap cabang olahraga 
yang diikuti, karena setiap cabang olahraga membutuhkan kekuatan 
otot dan arah gerakan yang berbeda satu sama lainnya.

C. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kekuatan
Di samping biomekanika unsur-unsur anatomis dan fisiologis yang 
dimiliki seseorang, terdapat faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi 
kekuatan. Faktor tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Faktor Biomekanika
Faktor biomekanika sangat dimungkinkan bahwa dari dua orang 
yang mempunyai jumlah tegangan yang sama akan jauh berbeda 
kemampuannya waktu mengangkat beban, contoh: Yudi dan Asep 
mempunyai ketegangan otot dengan daya yang sama, yaitu 200 pound. 
Keduanya mempunyai panjang lengan bawah 12 inch, tetapi Yudi 
mempunyai panjang jarak antara titik insertion musculus biceps dan 
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musculus triceps dengan sudut siku 1,5 inch. Sedangkan Asep panjang 
jarak antara titik insertion musculus biceps dan musculus tricepsnya 
dengan sudut siku 2 inch. Maka benda yang dapat diangkat dengan 
fleksi sudut pada siku 900 berbeda jumlahnya. Dengan pengertian yang 
lain bahwa kekuatan adalah kemampuan otot tergantung pada keadaan 
biomekanika yang terjadi pada saat itu (Friedrich, 1969).

2. Faktor Ukuran Otot
Diameter otot sangat berpengaruh terhadap kekuatan otot. Makin besar 
diameter otot, maka makin kuat pula otot tersebut. Faktor ukuran otot 
ini, baik besar maupun panjangnya sangat dipengaruhi oleh bawaan 
atau keturunan. Walaupun beberapa penelitian mengemukakan 
bahwa latihan kekuatan dapat menambah jumlah serabut otot, yang 
diperkirakan melalui proses pemecahan serabut otot pada waktu 
latihan. Namun, para ahli fisiologi sependapat bahwa pembesaran otot 
disebabkan luasnya serabut otot akibat latihan (Friedrich, 1969).

Di samping itu, kekurangan zat-zat gizi pada masa pertumbuhan 
cepat akan menghasilkan jumlah serat-serat otot yang lebih kurang 
sebagai mekanisme adaptasi dari tubuh terhadap kekurangan tersebut. 
Pada gilirannya tentu akan memengaruhi pada kapasitas tampung 
cadangan glikogen otot di samping akan berkurangnya kekuatan bila 
dibandingkan dengan yang tidak kekurangan, digambarkan sesuai 
dengan bagan berikut:

 

Ukuran Permulaan 
Serat Otot 

Jumlah Serabut Otot 
yang Diaktivasi 

Kekuatan Kontraksi Otot 

 
Kondisi Metabolik Otot, 
Penyediaan Gizi, Oksigen 

Beban

Gambar 4.1  Bagan Faktor Keadaan Otot Memengaruhi Kekuatan Kontraksi 
(Anthony, 1971).
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3. Faktor Jenis Kelamin
Kekuatan otot laki-laki dan wanita awalnya sebelum memasuki masa 
puber adalah sama. Tetapi setelah memasuki puber anak laki-laki mulai 
memiliki ukuran otot lebih besar dibandingkan wanita. Berarti, latihan 
kekuatan akan memberi keuntungan lebih baik bagi anak laki-laki dari 
anak wanita. Jadi perubahan yang relatif pada kekuatan dan hipertrofi 
otot untuk latihan beban pada pria dan wanita adalah sama. Tetapi pada 
derajat keuntungan dan hipertrofi otot pada laki-laki pada dasarnya 
lebih besar dari otot wanita (Wilmore, 1978).

4. Faktor Usia
Unsur kekuatan laki-laki dan wanita diperoleh melalui proses 
kematangan atau proses kedewasaan. Apabila mereka tidak berlatih 
beban, maka pada usia 25 tahun kekuatannya akan mengalami 
penurunan. Larson (1978) dalam penelitiannya ditemukan kekuatan 
statistik dan dinamik terlihat secara bermakna pada usia 20-29 tahun. 
Sisa-sisa peningkatan kekuatan dilanjutkan hampir konstan sampai 
pada umur 40-49 tahun, dan kemudian kekuatan dimulai pada umur 
50-59 tahun. Selanjutnya kekuatan menurun secara bermakna searah 
dengan bertambahnya umur.

Selanjutnya O'Shea (1966) dan Fox (1988) mengemukakan bahwa 
faktor yang memengaruhi kekuatan terdiri dari 4 aspek, yaitu:

a. Aspek Anatomis Fisiologis, yang meliputi:
1) Jenis serabut otot rangka, serabut FT (Fast Twith) lebih kuat 

dibandingkan serabut ST (Slow Twith)
2) Diameter otot rangka yang bersangkutan
3) Jumlah Crose bridge yang terlibat, hal ini dipengaruhi oleh:

a) Panjang awal otot
b) Jumlah motor unit

b. Aspek Biokimia Fisiologis
 Sistem metabolisme energi terutama sistem ATP-PC (Anaerobik 

Metabolism).
c. Aspek Biomekanis Kenesiologis

1) Sudut sendi
2) Kecepatan: kecepatan meningkat dan kekuatan menurun
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3) Interaksi posisi antara bagian tubuh dengan sistem mekanika 
gaya secara totalitik.

d. Aspek Psikologis

D. Unsur/Variabel Latihan Kekuatan

1. Intensitas
Intensitas adalah ukuran yang menunjukkan kualitas stimulus latihan. 
Pendapat yang mirip dinyatakan oleh Sukadiyanto dan Muluk (2010), 
intensitas adalah ukuran yang menunjukkan kualitas (mutu) suatu 
rangsang atau pembebanan. Khusus pelatihan kekuatan, intensitas 
diukur dengan berat beban yang diangkat. Bompa & Haff (2009) 
memberikan panduan untuk menentukan besarnya ukuran intensitas 
dengan metode 1 RM (repetition maximum), yaitu kemampuan 
sekelompok otot untuk mengangkat maksimal dalam usaha tunggal. 
Teori intensitas pelatihan kekuatan ditetapkan atas dasar prinsip 
progressive overload. Berkenaan dengan itu pedoman untuk menetapkan 
intensitas selalu terjadi updating, yaitu menggunakan record prestasi 
yang telah dicapai pada mikro terakhir dari program latihan kekuatan. 

Intensitas pelatihan beban dapat diklasifikasi dan penerapannya 
berdasarkan tujuan pelatihan, seperti yang dipaparkan dalam tabel di 
bawah ini.

Tabel 4.1  Klasifikasi Intensitas Latihan

Sumber: American College of Sport Medicine (2012:199) 
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Intensitas berbanding terbalik dengan volume latihan. Jika intensitas 
pelatihan tinggi, maka volume pelatihan rendah dan begitu sebaliknya 
jika intensitas rendah, intensitas pelatihan menjadi variabel yang sangat 
penting dalam keberhasilan mencapai tujuan yang diinginkan. 

2. Volume
Volume adalah ukuran yang menunjukkan jumlah (kuantitas) stimulus 
atau pembebanan. Chandler and Brown (2008) menyatakan bahwa 
volume pelatihan kekuatan adalah = set (jumlah) X repetisi (jumlah) 
X resistance (berat). Volume pelatihan dapat dimanipulasi dengan cara 
mengubah jumlah pelatihan dalam setiap set, jumlah set setiap exercise, 
dan jumlah repetisi setiap set. Jika intensitas berubah, maka volume 
juga mengalami perubahan, perubahan tersebut akan memengaruhi 
respons dan adaptasi sistem neural, metabolisme, dan hormonal.

Dalam pelatihan kekuatan peningkatan volume latihan menggunakan 
parameter makro dan mikro. Makro artinya ukuran/jumlah beban 
yang diselesaikan dalam satu tahap latihan. Contoh: atlet gulat telah 
menyelesaikan angkatan seberat 100.000, 75.000, dan 50.000 kg 
berturut-turut selama tahap persiapan umum, tahap persiapan khusus, 
dan tahap prakompetisi. Mikro artinya jumlah beban yang diselesaikan 
atlet selama satu minggu. Dari volume makro setiap periode dibagi 
menjadi beberapa mikro, jika volume 1 makro tahap persiapan umum 
(100.000 kg) dibagi menjadi 4 mikro, maka volume 1 mikro adalah 
25.000 kg (dengan catatan program latihan linier). 

3. Frekuensi
Frekuensi adalah banyaknya pelatihan dalam satu minggu, misalnya 3 
kali per minggu, 4 kali per minggu dan 5 kali per minggu. Frekuensi 
latihan tergantung pada volume, intensitas, seleksi pelatihan, tingkat 
keterlatihan, kapasitas recovery, nutrisi yang dikonsumsi, dan tujuan 
latihan (Chandler, T.J., and Brown, L.E. (2008). Sesi pelatihan berat, 
kontraksi eksentrik intensif, dan melibatkan kelompok otot besar atau 
multisendi, membutuhkan waktu recovery lebih lama daripada pelatihan 
sesi ringan. Sebagai contoh: frekuensi latihan wanita tidak terlatih cukup 
2 hari per minggu, beban 50% x 10 RM, 75% x 10 RM, 10 RM, dan 4-5 
jenis latihan. Beban 10 RM adalah berat maksimal yang hanya mampu 
diangkat maksimal 10 ulangan. 
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Tabel 4.2  Contoh Frekuensi, Volume dan Intensitas Latihan Kekuatan
Jenis Latihan

Frekwensi
Pull down Half squat Bench 

press Leg curl

10 RM
Set 1  50% 10 RM
Set 2  75% 10 RM
Set 3  10 RM

50 kg
25 kg

35.5 kg
50 kg

100 kg
50 kg
75 kg

100 kg

75 kg
37,5 kg
56.25
75 kg

60 kg
30 kg
45 kg
60 kg

2 x/mgg
2 x/mgg
2 x/mgg
2 x/mgg

4. Repetisi
Repetisi adalah banyaknya ulangan persen. Repetisi juga sangat 
ditentukan oleh intensitas, kecepatan eksekusi pelatihan dan tujuan 
yang diinginkan. Secara logika intensitas berbanding terbalik dengan 
jumlah repetisi. Semakin tinggi intensitas, eksekusi relatif lambat dan 
repetisi semakin rendah. 

Pelatihan dengan irama lambat disengaja pada beban submaksimal 
memungkinkan individu mengendalikan kecepatan lebih besar. 
Penelitian menunjukkan bahwa produksi kekuatan signifikan lebih 
rendah pada pelatihan irama pelan disengaja. Hal ini menunjukkan 
bahwa eksekusi dalam pelatihan kekuatan harus dilakukan dengan 
intensif cepat. Gambar 2.1 menunjukkan perkembangan jenis kekuatan 
sangat dipengaruhi oleh tingkat pembebanan, repetisi dan kecepatan 
eksekusi pelatihan. 

Gambar 4.2  Pengembangan Kekuatan Akibat Beban, Repetisi dan Eksekusi 
(diadopsi dari Bompa, 2009)
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5. Recovery
Istirahat (recovery/interval) antar set dan antar latihan memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap respons dan adaptasi pelatihan kekuatan. 
Respons terhadap istirahat singkat adalah meningginya denyut jantung 
dan rasa lelah subjektif, meningkatnya laktat dan konsentrasi hormone 
pertumbuhan, dan menurnkan kinerja pada set berikutnya (Chandler, 
T.J., and Brown, L.E,. 2008). Program latihan beban selama4 minggu, 
istirahat berselang singkat(30-40 detik) antar set, hasilnya lebih jelek 
dalam meningkatkan kekuatan dibandingkan dengan istirahat 2 sampai 
3 menit (Kraemer, dkk., 1995). 

Secara fisiologis istirahat akan memengaruhi respons dan adaptasi 
terhadap latihan beban. Penelitian longitudinal menunjukkan bahwa 
kekuatan meningkat lebih besar jika istirahat relatif lama. Untuk latihan 
fundamental (seperti latihan back squat) direkomendasikan 2-3 menit 
istirahat antar set. Untuk latihan asisten (assistance exercise) seperti leg 
curl dianjurkan istirahat 1-2 menit (Chandler, T.J., and Brown, L.E., 
2008).

E. Metode Latihan Beban
Seperti telah dikemukakan bahwa dari keempat komponen fisik dasar, 
kekuatan merupakan salah satu komponen fisik dasar yang penting 
karena berhubungan dengan kualitas gerak atlet. Atlet bisa bergerak 
cepat, dapat mengatasi beban tertentu, dan dapat mempertahankan 
posisi tubuh dalam situasi bergerak jika ditunjang oleh kualitas kekuatan 
otot yang baik.

Peningkatan kekuatan melalui latihan beban antara lain dapat 
dilakukan dengan latihan Weight training baik berbentuk latihan 
sirkuit, frontal dan sebagainya. Bowers (1992) mengemukakan, bahwa 
latihan beban (Weight – Resistence Training) khususnya dirancang untuk 
meningkatkan kekuatan otot rangka. Swensen (1993) mengatakan, 
dengan melakukan latihan beban secara benar, maka diharapkan dapat 
meningkatkan koordinasi motor unit yang berbeda dalam otot yang 
sama maupun di dalam berbagai otot yang ikut terlibat pada suatu 
aktivitas fisik.

Saat sekarang latihan beban menjadi populer, karena efektif untuk 
latihan fisik dalam rangka mengembangkan otot rangka (Capen, 
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1979). Di samping itu, sebagian besar orang sudah melakukan latihan 
beban untuk memelihara kondisi fisik. Latihan beban dilakukan untuk 
meningkatkan kinerja para pekerja berat dan atlet baik laki-laki maupun 
wanita (Kirkley dan Goodbody, 1985).

Konsep lama yang menyatakan bahwa latihan beban akan 
menyebabkan muscle boundness atau hilangnya kelentukan, adalah suatu 
konsep yang keliru. Beberapa penelitian khusus yang dilakukan dalam 
waktu yang cukup lama menunjukkan bahwa latihan beban tidak 
menyebabkan hilangnya kelenturan, dan data lain menunjukkan bahwa 
latihan beban dapat meningkatkan keleturan. Teknik latihan yang tepat, 
selalu hampir melibatkan gerakan maksimal pada persendian, yang 
dibutuhkan untuk mencapai kelenturan (Stone dan Kroll, 1991).

Clark dan Henry (1961) menyatakan, rata-rata kelompok yang 
dilatih dengan beban kecepatannya meningkat secara signifikan. 
Sementara itu, konsep lain menyatakan bahwa latihan beban 
menyebabkan gerakan pada otot yang dilatih menjadi lambat. Penelitian 
yang dilakukan oleh Chui, Karpovich dan Zorbas yang dikutip Stone dan 
Kroll (1991), hasilnya telah menentang pendapat tersebut, dan bahkan 
pada penelitian yang lain hasilnya menyatakan dukungan terhadap 
penelitian yang dilakukan Chui, Karpovich dan Zorbas, yakni latihan 
beban menyebabkan gerakan-gerakan otot-otot yang dilatih menjadi 
cepat (Stone, 1991).

Beban merupakan dasar pokok dalam latihan beban, beban 
dapat berupa rompi, dumbell, barbell dan berat badan sendiri. Beban 
diletakkan di bahu, perut, pergelangan tangan dan kaki. Berat badan 
tergantung dari tujuan latihan yang ingin dicapai.

Capen (1969) menyatakan, latihan beban adalah paling efektif 
untuk fisik yang terlatih untuk pengembangan lebih lanjut dari 
otot rangka. Latihan beban akan menghasilkan kondisi fisik yang 
optimal dalam waktu singkat. O’Shea pada tahun 1966 dikutip dari 
Willmore dan Costill (1988) menyatakan latihan beban menunjukkan 
pengaruh peningkatan yang signifikan pada kekuatan, sering kali 
peningkatan kekuatan otot bersamaan dengan hipertrofi otot. Kenyataan 
menunjukkan bahwa latihan beban merupakan bentuk latihan yang 
efektif untuk meningkatkan kekuatan, daya ledak dan daya tahan.

Untuk menunjang semua aktivitas dan agar bisa melakukan kerja 
maksimal maka motor penggerak tubuh yaitu otot rangka harus dilatih 
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sampai mencapai kualitas tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Ada 
sekitar 400 otot rangka yang bekerja pada tubuh manusia sebagai motor 
penggerak tubuh.

Gambar 4.3  Otot Rangka Tampak Depan (a) dan Tampak Belakang (b)

Dengan struktur yang demikian, maka untuk meningkatkan 
kualitas kerja otot rangka membutuhkan penanganan dan metode yang 
ilmiah sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti cedera 
otot yang akan menghambat prestasi atlet. Dalam upaya peningkatan 
kualitas kekuatan otot, para ahli di bidang ilmu keolahragaan, membagi 
jenis kekuatan menjadi tiga golongan.

1. Kekuatan Maksimal (Maximal Strength)
Kekuatan maksimal adalah hal pertama yang harus diketahui kualitasnya 
sebagai dasar untuk menentukan dan membuat program latihan 
kekuatan berikutnya. Ada dua kondisi alamiah kualitas kekuatan 
maksimal manusia, berdasarkan penelitan para ahli fisiologi olahraga 
kualitas kekuatan maksimal manusia maksimal 95% untuk orang 
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yang terlatih, dan 70% untuk orang yang tidak terlatih dari kekuatan 
absolutnya.

Untuk atlet yang telatih mengetahui kekuatan maksimal bisa 
menggunakan metode 1RM artinya beban yang hanya mampu diangkat 
tidak lebih satu kali, sama dengan 95% dari kekuatan absolutnya. 
Adapun penjelasan keterkaitan antara ketiga jenis kekuatan tersebut 
dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.4  Jenis Kekuatan dan Keterkaitannya

Sedangkan untuk atlet yang belum berlatih intensif dan baru 
diperkenalkan dengan latihan kekuatan untuk mengetahui kekuatan 
maksimalnya menggunakan 10-12 kali pengulangan. Biasanya rumus 
yang dipakai adalah penemuan Brzycki yaitu:

Berat Angaktan ÷ {1,0278 – (0,0278 x Jumlah pengulangan)}

Data kekuatan maksimal dapat digunakan untuk membuat program 
latihan kekuatan sesuai dengan kebutuhan atlet, apakah untuk melatih 
kekuatan maksimal, daya tahan kekuatan, dan kekuatan yang cepat 
(power) atau untuk latihan kekuatan yang spesifik cabang olahraga. 

Terdapat hubungan antara besarnya kekuatan maksimal dan jumlah 
pengulangan yang dilakukan. Adapun hubungan antara persentase 
kekuatan dan repetisi dapat dilihat pada Gambar 4.5.
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Gambar 4.5  Hubungan Persentase Kekuatan dan Repetisi
Sumber: Zimmermann, 1981

Dari ketiga angkatan pada gambar di atas dapat disimpulkan bahwa 
pada latihan kekuatan: jika intensitasnya turun 5%, maka repetisinya 
bertambah 1 kali.

a. Intesitas 95%  repetisi 1 kali
b. Intesitas 90%  repetisi 2 kali
c. Intesitas 85%  repetisi 3 kali
d. Intesitas 80%  repetisi 4 kali          

Intesitas turun 5%  
repetisi tambah 1 kali

e. Intesitas 75%  repetisi 5 kali
f. Intesitas 70%  repetisi 6 kali
g. Intesitas 50%  repetisi 10 kali

Latihan untuk meningkatkan kualitas kekuatan maksimal itu 
sendiri dapat ditingkatkan dengan dua cara, yaitu:

a. Hipertrofi otot, menambah diameter otot, orang percaya kalau 
diameter otot bertambah, kekuatan otot meningkat metode 
membuat diameter otot menjadi lebih besar disebut metode 
Hipertrofi.

b. Koordinasi intramuskuler, memperbaiki kerja sama antar kelompok 
otot disebut juga memperbaiki koordinasi intramuskuler metode 
memperbaiki koordinasi intramuskuler disebut metode neural.
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2. Daya Tahan Kekuatan
Daya tahan kekuatan (strength endurance) dalam penerapannya 
dilakukan dengan menggunakan metode, di antara yang paling sering 
dilakukan adalah circuit training. Metode latihan ini menggunakan 
beban badan sendiri atau menggunakan beban luar, dilakukan secara 
simultan melakukan 6-10 jenis latihan dengan istirahat 30 detik antar 
latihan dan istirahat 3 menit antar set, denyut nadi masih berada 
dalam zona latihan.

Pelaksanaan latihan circuit training dianjurkan dilakukan maksimal 
2 kali dalam seminggu, sehingga atlet harus diberikan istirahat 48 
jam dari sesi latihan yang pertama dengan latihan berikutnya. Ini 
memberikan kesempatan tubuh untuk istirahat dan mendapatkan 
overcompensation (efek latihan).

Gambar 4.6  Contoh Model Latihan Circuit Training

3. Kekuatan yang Cepat
Kekuatan yang cepat (power) dalam penerapan di lapangan biasa 
menggunakan model latihan pliometrik, contrast training, namun para 
pelatih harus berhati-hati dalam menerapkan metode latihan pliometrik. 
Harus ada tes awal untuk memastikan atlet siap melakukan latihan 
tersebut, dan atlet terhindar dari cedera akibat latihan.
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Tes atau screening yang bisa dilakukan untuk memastikan atlet siap 
melakukan latihan-latihan kekuatan yang cepat dan eksplosif seperti 
pliometrik meliputi tes kekuatan otot, keseimbangan, dan penguasaan 
teknik gerak yang baik dari atlet. Berikut ini adalah macam-macam tes 
yang bisa menentukan kesiapan atlet melakukan latihan pliometrik.

Tabel 4.3  Tes Sebelum Pelaksanaan Latihan Pliometrik
Fokus Tes Item Tes Protokol Tes

Evaluasi Teknik
Mengidentifikasi gerak yang 
akan dilakukan 

Evaluasi fase-fase gerak dasar 
lompat, lari, dll
Functional Movement Tes (FMS) 

Kecepatan
(Speed)

Squat 5 repetisi @ 60% Berat Badan
(5 repetisi dalam ≤ 5 detik) 

Bench Press 5 repetisi @ 60% Berat Badan
( 5 repetisi dalam ≤ 5 detik) 

Kekuatan
(Strength)

Squat Putra: 1.5 x Berat badan
Putri: 1.0-1.2 x Berat badan 

Bench Press Putra: 1.5 x Berat badan
Putri: 1.0-1.2 x Berat badan 

Keseimbangan
(Stability)

Static stability 

1. Berdiri satu kaki dalam 30 
detik

2. Satu kali ¼ squat 30 detik
3. Satu kaki ½ squat 30 detik
(dengan mata  terbuka & 
tertutup)

Dynamic stability Lateral cross-over 30 detik

Selain tes awal di atas ada beberapa faktor penting yang harus 
diperhatikan dalam menerapkan latihan pliometrik, yaitu:

a. Berat badan atlet  Atlet yang berat = beban latihan lebih besar
b. Arah gerak tubuh  Gerakan horizontal lebih ringan dari vertikal
c. Kecepatan gerak  kecepatan meningkat = tuntutan latihan makin 

besar
d. Intensitas  jenis gerakan, dari simpel ke komples, tambahkan 

beban luar
e. Frekuensi latihan:

1) Tiga (3) kali/minggu pada tahap persiapan, interval 48-72 jam 
antar sesi latihan.

2) Dua (2) kali/minggu pada tahap pertandingan.
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4. Bentuk- bentuk Latihan Kekuatan
Bentuk latihan kekuatan seperti: bench press, squat, dead lift, snatch, 
Clean and Jerk, dan lain-lain. (Sumber: Visual coaching pro, 2010)

Bench Press

Gambar 4.7 Bench Press

Otot penggerak utama:

a. Pectoralis Major
b. Deltoid anterior
c. Seartus anterior
d. Anconeus

Prosedur pelaksanaan:

Mulailah dengan kepala, bahu dan pinggul kontak dengan bangku 
dan kaki di tanah. Mata harus diposisikan di bawah bar. Pegang bar 
dengan pegangan pronasi sekitar lebar bahu atau sedikit lebih lebar.
Turunkan bar hingga menyentuh dada di tingkat rusuk, kemudian 
dorong bar ke atas sampai lengan lurus.

Squat

Gambar 4.8 Squat

Otot penggerak utama: 

a. Vastus medialis
b. Biceps femoris
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c. Semimembranosus
d. Semitendinosus

Prosedur pelaksanaan:

Mulailah dengan menempatkan bar di belakang leher di atas otot 
trapesius dan tangan memegang bar. Pegang dada atas dan melihat ke 
depan atau memiringkan kepala sedikit ke atas. Kaki harus selebar bahu 
atau sedikit lebih luas dan menghadap ke depan atau sedikit keluar.
Turun ke posisi setengah jongkok atau sampai paha sejajar dengan tanah 
dengan membiarkan pinggul dan lutut melengkung. Jaga agar lutut 
sejajar dengan kaki dan tumit harus tetap rata dengan tanah.

Deadlift

Gambar 4.9  Dead Lift

Otot penggerak utama:

a. Rectus vemoris
b. Vastum lateralis
c. Vastus medialis
d. Biceps femoris

Prosedur pelaksanaan:

Mulailah dengan bar dekat dengan tulang kering, lengan lurus 
dan bahu di atas bar. Jauhkan dada atas, terlihat maju atau sedikit 
dengan kurva netral dalam tulang belakang. Perluas pinggul dan lutut, 
menjaga sudut batang tubuh yang sama. Jaga agar lengan lurus dan 
tidak memungkinkan pinggul naik sebelum atau lebih cepat dari bahu.
Bar lewat di atas lutut, gerakkan pinggul ke depan dan terus menarik. 
Jauhkan bar dekat dengan tubuh dan membentuk posisi tegak. Kembali 
gerakan ke posisi awal.
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Snatch

Gambar 4.10 Snatch

Otot penggerak utama:

a. Biceps femoris
b. Trapezius-upper
c. Vastus lateralis
d. Rectus femoris
e. Biceps brachii
f. Deltoid-posterior
g. Gluteus maximus
h. Deltoid-middle

Prosedur pelaksanaan:

Mulailah dengan bar di tingkat paha depan kemudian bersandar 
di pinggul sampai bar menggantung sedikit di bawah lutut.
Mempertahankan sudut tubuh yang sama selama tarik pertama dan 
tidak membiarkan pinggul bangun sebelum atau lebih cepat dari bahu. 
Bar naik tepat di atas lutut dorong pinggul ke depan menjaga bar dekat 
dengan tubuh.

Clean and Jerk

Gambar 4.11 Clean and Jerk



Pembentukan Kondisi Fisik92

Otot penggerak utama:

a. Triceps brachii
b. Biceps brachii
c. Trapezius-upper
d. Gastrocnemius
e. Deltoid-anterior
f. Gluteus maximus
g. Rectus femoris
h. Biceps femoris

Prosedur pelaksanaan:

Mulailah gerakan clean dengan bar diangkat ke atas tepat ke depan 
paha lalu bersandar pada pinggul, bar menggantung sedikit di atas lutut.
Sebagai bar naik tepat di atas lutut dorong pinggul ke depan sambil 
mempertahankan bar dekat dengan tubuh & terus menarik ke atas.
Ketika bar dekat mencapai ketinggian maksimum sikut ditekuk secepat 
mungkin untuk membawa tubuh ke bawah, bar berada sejajar dengan 
bahu dengan posisi badan jongkok kemudian segera berdiri.

Kemudian melakukan gerak mendorong beban ke atas sambil 
membuka posisi kedua tungkai secara serentak meluruskan kedua 
tangan sehingga posisi beban berada di atas kepala secara paralel.

Beberapa syarat dan prinsip yang penting diperhatikan dalam 
latihan beban sebagaimana yang dikemukakan oleh Adisasmita (1991; 
36):

a. Latihan beban harus didahului dengan pemanasan yang menye-
luruh.

b. Prinsip beban lebih harus diterapkan.
c. Setiap mengangkat, mendorong atau menarik beban harus 

dilaksanakan dengan benar.
d. Ulangan angkatan sedikit, dengan beban maksimal menghasilkan 

adaptasi terhadap kekuatan, sedangkan ulangan banyak dengan 
beban ringan akan menghasilkan perkembangan daya tahan otot.

e. Setiap bentuk latihan harus dilakukan dengan ruang gerak seluas-
luasnya, yaitu sampai pada batas gerak sendi, sehingga otot-otot 
terasa agak tertarik.
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f. Latihan beban sebaiknya dilakukan tiga kali seminggu dan diselingi 
dengan satu hari istirahat.

g. Latihan beban harus diawasi oleh pelatih yang mengerti betul 
tentang latihan beban.

Untuk membuat suatu rencana program latihan beban yang benar 
maka diperhatikan tahapan sebagai berikut:

a. Tentukan karakteristik latihan berdasarkan prinsip dasar latihan.
b. Tentukan repetisi maksimal (RM). Repetisi maksimal adalah 

beban maksimal yang dapat diangkat secara berulang oleh suatu 
otot atau sekelompok otot tepat sebelum mencapai kelelahan 
(Clark, 1961).

 Contoh: seorang dapat mengangkat beban seberat 40 kg secara 
berurutan tanpa istirahat (successive) sebanyak 10 kali tepat sebelum 
terjadi kelelahan, maka didapatkan hasil RM, beban (load)nya 
sebesar 40 kg. jumlah repetisi yang dianjurkan pada kekuatan 
isotonik program adalah 2-10 repetisi (2-10 RM load). Jadi cara 
menentukan beban repetisi maksimal (repetisi maksimum load) adalah 
sebagai berikut:
1) Tentukan jumlah repetisi (berkisar antara 2-10 repetisi).
2) Tentukan berat beban maksimum.

 Berat beban maksimal yang dapat diangkat secara berulang dengan 
jumlah repetisi yang telah ditentukan sampai menjelang lelah.

c. Tentukan jumlah repetisi
 Satu set berarti aktivitas melakukan sejumlah repetisi tanpa 

diselingi istirahat (Brooks, 1984).
 Contoh: misalnya seseorang melakukan 6 – RM, kemudian istirahat 

selama 5 menit, kemudian melakukan 6 – RM lagi, berarti orang 
tersebut telah melakukan latihan sebanyak 2 set. Jumlah set yang 
dianjurkan pada kekuatan isotonik program adalah 1-3 set.

d. Tentukan frekuensi per minggu
 Untuk pemula dianjurkan tiga kali per minggu, sedangkan untuk 

mengingat tingkat kesegaran serta kekuatan, maka diperlukan 4 
kali per minggu (Fox, 1988).

e. Tentukan lama latihan.
 Untuk mendapatkan peningkatan kekuatan otot rangka serta 

penampilan umum yang lebih baik, maka latihan bebaShea, 1986).
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 Selanjutnya Nossek (1982) memberikan gambaran tentang metode 
latihan beban untuk pengembangan kekuatan, yaitu: n harus 
dilaksanakan secara berkesinambungan minimal selama dua bulan 
O’Shea (1966).
1) Metode repetisi

2) Metode interval

 Pelaksanaan meningkatkan beban dalam metode repetisi ada tiga 
cara yaitu:
1) beban pertama submaksimal 85% - 100%. Kalau sudah 

mampu melaksanakan, kemudian dinaikkan beban 5% begitu 
juga seterusnya. Cara peningkatan beban ini disebut metode 
kekuatan maksimal.

2) Meningkatkan beban secara piramida. Cara ini meningkatkan 
beban dengan repetisi, secara skematis dapat digambarkan 
sebagai berikut.

                                       1x        100% 

                                  2x                 95% 

                             3x                          90% 

                        4x                                    85% 

               5x                                           80% 

                6x                                                     70% 

 

 Gambar 4.12  Piramida Beban Latihan (Nossek, 1982: 51)

3) Kombinasi antara meningkatkan beban mengurangi repetisi 
dengan menambah beban meningkatkan repetisi digambarkan 
sebagai berikut:
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                                        10      x    20 kg 

                                          8      x    25 kg 

      6      x    30 kg 

                                          4      x    35 kg 

                                          4      x    35 kg 

                    6      x    30 kg 

                 8      x    25 kg 

                 10      x    20 kg 

Gambar 4.13  Kombinasi Beban Latihan (Nossek, 1982: 51)

Pengaturan beban latihan pada interval dititikberatkan pada  
volume (jumlah repetisi, jumlah seri, irama dan waktu interval). 
Pada prinsipnya metode latihan interval adalah tinggi intensitas dan 
volumenya (Herre, 1962)

Berdasarkan tujuan latihan interval dapat digolongkan menjadi 
dua macam yaitu:

a. Metode Interval Intensif
 Metode ini adalah khusus untuk mengembangkan kekuatan ledak 

(Eksplosive Strength) dan kekuatan kecepatan (Velocity Strength).
b. Metode Interval Ekstensif
 Metode ini khusus untuk mengambangkan daya tahan kekuatan 

(Strength endurance) (Astrand, 1986).

F. Program Latihan Kekuatan
Berdasarkan latihan fisik ada beberapa macam program latihan 
kekuatan. Nossek (1982) mengemukakan sebagai berikut:
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1. Meningkatkan kekuatan maksimal dan kekuatan eksplosif dengan 
metode repetisi.
Intensitas : 85% - 100%
Repetisi  : 1-5
Seri/set  : 3-5
Interval   : 2-5 menit

2. Meningkatkan kekuatan submaksimal dan hipertrofi otot dengan 
metode repetisi.
Intensitas : 70%-85%
Repetisi  : 6-10
Seri/set  : 3-5
Interval   : 2-4 menit

3. Meningkatkan kekuatan kecepatan dengan menggunakan metode 
interval intensif.
Intensitas : 50%-75%
Repetisi  : 6-10
Seri/set  : 4-6
Interval  : 3-5 menit

4. Meningkatkan kekuatan daya tahan dengan menggunakan metode 
interval ekstensif.
Intensitas : 40%-60%
Repetisi  : 10-20
Seri/set  : 4-6
Interval  : 30-90 detik

5. Meningkatkan kekuatan daya tahan dengan menggunakan metode 
interval ekstensif
Intensitas : 25%-40%
Repetisi  : lebih dari 30
Seri/set  : 4-6
Interval  : 30-60 detik

Untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan penelitian yang 
dilakukan oleh Lorme (1971) adalah:
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a. Untuk meningkatkan kekuatan
Intensitas : beban maksimum (90%-100%)
Repetisi  : 1-3
Seri/set  : 3-4

b. Untuk meningkatkan daya tahan
Intensitas : beban sedang (70%-100%)
Repetisi  : 10-12
Seri/set  : 3-4

G. Latihan Isotonik, Isometrik dan Isokinetik
Untuk meningkatkan kekuatan dapat dilakukan dengan latihan 
kontraksi isotonik, kontraksi isometrik dan isokinetik (Bowers, 1992).

1. Latihan Isotonik
Kontraksi isotonik adalah suatu bentuk kontraksi otot yang 
mengakibatkan terjadinya perubahan jarak (pemendekan) otot. 
Nossek (1982) mengatakan, bahwa kontraksi isotonik adalah aktif dan 
dilakukan dengan suatu pemendekan atau mengubah jarak otot.

Dalam melakukan latihan beban isotonik, harus ditentukan lebih 
dulu berat beban awal yang digunakan dalam latihan. Delorme (1971) 
dan Golberg (1975) mengatakan bahwa untuk mengembangkan 
kekuatan dengan latihan isotonik menggunakan repetisi maksimal 
(RM). Repetisi Maksimal adalah beban maksimal yang dapat 
diangkat oleh sekelompok otot sebelum mengalami kelelahan. Dalam 
programnya, mereka menggunakan 10 repetisi. Program latihannya 
terdiri dari jumlah total 30 repetisi yang dibagi jadi 3 set seperti berikut:

Set 1 dengan 10 ulangan, beban 1/1 dari 10 RM

Set 2 dengan 10 ulangan, beban 3/4 dari 10 RM

Set 3 dengan 10 ulangan, beban 10 RM (Bawers, 1982)

Apabila sesudah set ketiga dapat diangkat lebih dari 10 ulangan, 
maka ditentukan beban 10 RM yang baru dan demikian seterusnya 
O’Shea dkk. (1966) mengatakan, bahwa untuk latihan isotonik, 
tentukan berat beban maksimal yang dapat diangkat untuk satu ulangan 
pada setiap latihan, dan gunakan 70 sampai 80% dari berat maksimal, 
ini dilakukan paling sedikit 3 set untuk setiap latihan.
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Jensen (1984) mengatakan, bahwa untuk mengembangkan suatu 
kombinasi kekuatan dan daya tahan pada otot, lebih efektif latihan 
beban yang progresif dengan beban yang maksimal atau mendekati 
maksimal (90% atau lebih).

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Merv (1989) terhadap 
atlet angkat berat Bulgaria, ia menyatakan bahwa para atlet 
tersebut menggunakan metode kontraksi maksimal dan atlet yang 
berpengalamanlah yang harus menggunakan metode ini. Metodenya 
terdiri dari 5 set, 1 repetisi dengan beban 100% dan istirahat 3-5 menit 
antara set.

Menurut Soekarman (1987) untuk meningkatkan kekuatan berat 
beban adalah maksimal, dengan jumlah pengulangan yang sedikit. 
Sedangkan untuk meningkatkan hipertrofi, maka berat beban hendaklah 
submaksimal dan dilakukan dengan jumlah pengulangan yang lebih 
banyak. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh O’Shea (1966) bahwa 
latihan otot yang submaksimal tidak akan menghasilkan pengembangan 
kekuatan maksimal, dan latihan dilakukan dengan sepuluh ulangan 
dengan menggunakan beban 60% dari 1RM akan memengaruhi, daya 
tahan hipertrofi otot.

2. Latihan Isometrik
Latihan isometrik adalah suatu bentuk latihan di mana pada waktu otot 
berkontraksi menahan beban, otot tidak mengalami perubahan panjang. 
Di dalam melakukan latihan isometrik harus dilakukan dengan kontraksi 
maksimal. Menurut Lamb (1978) kontraksi pada latihan isometrik harus 
dilakukan dengan kontraksi maksimal, walaupun beberapa penelitian 
memperlihatkan bahwa kekuatan maksimal dapat diperoleh dengan 
kontraksi kira-kira 50% dari maksimal. Setiap kontraksi maksimal harus 
ditahan selama 2-5 detik, dilakukan dengan 5 ulangan setiap latihan, 
serta 3-4 kali seminggu (Bowers, 1992). Penelitian lain di antaranya 
Jensen (1984) bahwa kekuatan akan bertambah lebih cepat dengan 
menggunakan latihan isometrik yang terdiri dari:

a. Kontraksi otot mendekati maksimal
b. Dilakukan dengan 5-10 ulangan

Menurut Bompa (1990), latihan isometrik yang efisien adalah 
antara 70%-100% dari kekuatan maksimal dengan masa kontraksi 
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6-12 detik. Wilmore (1977) mengatakan yang aman antara 80-100% 
kekuatan maksimal dengan masa kontraksi 6-10 detik.

Menurut Nossek (1982) beban latihan 70-85%, waktu kontraksi 
9-12 detik dapat meningkatkan kekuatan dan hipertrofi otot dan 
massa istirahat 2-4 menit. O’Shea (1976) menganjurkan dengan 
beban 80% berat beban maksimal, lama kontraksi 6-10 detik dan 
istirahat 20-30 detik. 

Gambaran tentang latihan isometrik Fox (1988) mengemukakan:

Frekuensi    : 3-5 hari/kali tiap minggu  
Lama latihan    : 4-8 mingggu
Jumlah set atau repetisi  : 5-10 kali
Beban     : maksimum
Waktu kotraksi    : 5-10 detik

Harold (1970) mengatakan bahwa dengan latihan isometrik 
akan sedikit mengalami hipertrofi pada otot yang dilatih. Hal ini juga 
dikemukakan oleh Philips dkk. (1979) bahwa latihan isometrik hanya 
sedikit meningkatkan daya tahan kardiovaskuler.

Keuntungan yang dapat diperoleh dengan latihan isometrik, 
menurut Annarino (1979) mengemukakan:

a. Memerlukan ruang yang sedikit.
b. Tidak memerlukan peralatan tertentu, dapat dipergunakan untuk 

mengembangkan kelompok otot tertentu pada beberapa tahapan 
yang ditentukan dari jarak gerakan.

Sedangkan kerugiannya adalah:

a. Dapat menurunkan ruang gerak pada persediaan.
b. Menggunakan aktivitas yang sedikit pada waktu latihan.
c. Hanya sedikit untuk menunjang pengembangan isotonik ataupun 

latihan isometrik harus diberikan pada kedua otot yang berlawanan, 
karena kekuatan yang besar pada sudut yang dilatih berhubungan 
antara antagonis. Sedangkan Gonea dan Ericson (1976) mengatakan, 
bahwa hipertrofi otot disebabkan oleh gerakan peregangan yang 
pasif pada kelompok otot yang antagonis. Pendapat Rash (1957) 
bahwa latihan isotonik dan isometrik keduanya dapat menghasilkan 
hipertrofi otot dan meningkatkan kekuatan otot rangka. Astrand 
(1986) menggambarkan tentang peningkatan kekuatan dengan 
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latihan isometrik antara laki-laki dan wanita meningkat pada usia 
20-29 tahun.
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Gambar 4.14  Perubahan Kekuatan Maksimal Menurut Umur dan Jenis Kelamin 
(Astrand, 1986:343).

3. Latihan Isokinetik
Latihan isokinetik merupakan bentuk latihan beban, pada dasar 
pengembangan antara latihan isometrik dan isokinetik, yaitu dengan 
konsep dasar otot melawan tahanan secara maksimal pada seluruh 
lintasan gerak. Untuk dapat melakukan latihan isokinetik diperlukan 
adanya perlengkapan khusus yang dirancang sesuai dengan kebutuhan 
setiap cabang olahraganya.

Dalam penyusunan latihan isokinetik Fox (1988) mengemukakan 
prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Frekuensi latihan hendaknya antara dua sampai empat kali/hari 
seminggu.

b. Lama latihan sekurang-kurangnya enam minggu atau lebih.
c. Gerakan dalam latihan disesuaikan dengan pola-pola teknik 

cabang olahraganya, misalnya latihan smash dengan pola teknik 
smash tetapi dengan alat yang lebih berat, pola menendang bola 
disesuaikan dengan kaki yang diberikan beban.

d. Kecepatan gerak dalam isokinetik hendaknya lebih cepat dari 
gerakan sesungguhnya dalam melaksanakan gerak pada cabang 
olahraganya.
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e. Jumlah repetisi dengan kontraksi maksimal tiap set hendaklah 
antara 8 – 15 kali, sedangkan set 3 kali.Setiap bentuk gerakan 
mempunyai kekurangan dan kelebihan, menunjukkan adanya 
perbandingan antara kontraksi isometrik, isotonic dan isokinetik 
dalam waktu latihan empat hari perminggu, selama 8 minggu 
seperti gambar dibawah ini

f. Kecepatan gerak dalam isokinetik hendaknya lebih cepat dari 
gerakan sesungguhnya dalam melaksanakan gerak pada cabang 
olahraganya.

g. Jumlah repetisi dengan kontraksi maksimal tiap set hendaklah 
antara 8 – 15 kali, sedangkan set 3 kali.

Setiap bentuk gerakan mempunyai kekurangan dan kelebihan, 
menunjukkan adanya perbandingan antara kontraksi isometrik, isotonik 
dan isokinetik dalam waktu latihan empat hari perminggu, selama 8 
minggu seperti gambar di bawah ini:
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Gambar 4.15  Perbandingan Peningkatan Latihan Isokinetik, Isotonik dan 
Isometrik (Bower, 1992:168)
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H. Perubahan Fisiologi Akibat Latihan Kekuatan
Beberapa para ahli mengemukakan pendapatnya, apabila otot dilatih 
secara benar dan teratur sesuai dengan prinsip-prinsip latihan beban, 
maka menimbulkan perubahan-perubahan baik secara fisiologis maupun 
perubahan biokimia dan hipertrofi otot. Sehubungan dengan terjadinya 
hipertrofi otot karena latihan beban tersebut, maka terjadinya perubahan 
susunan biokimia otot. Ahlboorg (1972) mengemukakan:

1. Konsentrasi kreatin otot meningkat 39%, PC 22%, ATP 18% dan 
glikogen meningkat 66%.

2. Aktivitas enzim glikolitik (LDH, Phospolirase dan creatin phospokinase) 
meningkat.

3. Aktivitas enzim pembentuk kembali ATP (myokinase dan creatin 
phospokinase) dapat meningkat kecil dan tidak dapat ditentukan 
(Cerretelli, 1992).

4. Aktivitas enzim daur krebs (MDH, SDH) mengalami sedikit 
peningkatan.

Konsentrasi mitokondria tampak menurun karena akibat meningkat 
ukuran myofibril dan bertambahnya cairan otot/sarcoplasma (Daugall, 
1977).

Menurut Fox (1988), hipertrofi yang terjadi pada otot ditandai 
dengan adanya satu atau beberapa perubahan antara lain adalah:

1. Meningkatkan jumlah atau ukuran myofibril dalam setiap serabut 
otot.

2. Meningkatkan jumlah total protein kontraktil, terutama filamen 
myosin.

3. Meningkatkan pedapatan pada setiap serabut otot.
4. Bertambah besar dan kuatnya jaringan ikat, tendon dan ligament.
5. Derajat hipertrofi otot pada laki-laki pada dasarnya lebih besar dari 

otot wanita.

I. Tes Kekuatan
Untuk mengukur kemampuan kekuatan dapat dilakukan dengan tes di 
laboratorium ataupun di lapangan.
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1. Tes Laboratorium
Menurut Verducci (1980) tes kekuatan di laboratorium dapat 
menggunakan alat seperti: dynamometer, tensiometer, electromiografi.

a. Dynamometer adalah alat untuk mengukur kekuatan kontraksi 
otot, misalnya kekuatan lengan pada saat menarik dan mendorong, 
alatnya disebut Hand dan Grip dynamometer.

b. Leg and Back Dynamometer adalah suatu alat yang dapat digunakan 
untuk mengukur kekuatan otot paha dan otot punggung.

c. Tensiometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tegangan 
otot. 

d. Electromiografi adalah alat untuk mengukur kekuatan otot yang 
sangat kecil.

Ada lima kelompok otot tubuh yang dapat memperkirakan 
kemampuan kekuatan otot seseorang. Lima kelompok otot tersebut 
adalah sebagai berikut:

a. Kelompok otot peras tangan.
b. Kelompok otot extensor punggung.
c. Kelompok otot extensor tungkai.
d. Kelompok otot menarik (otot bahu).
e. Kelompok otot mendorong (otot bahu).

a. Kekuatan Otot Peras 
Alat yang digunakan adalah Grip Strenght Dynamometer

Teknik Pemeriksaaan:

1) Peserta berdiri tegak dengan posisi kaki dibuka 20 cm.
2) Lengan memegang Grip Strenght Dynamometer lurus samping badan. 
3) Telapak tangan menghadap ke bawah, sedangkan skala dynamometer 

menghadap keluar.
4) Grip Strenght Dynamometer diperas dengan sekuat tenaga tidak boleh 

dengan sentakan.
5) Tangan yang diperiksa maupun alat grip strenght dynamometer tidak 

boleh tersentuh badan. Ataupun benda lain.
6) Tes tersebut dilakukan 2 kali, dipilih prestasi yang terbaik.
7) Prestasi dapat dilihat dalam skala dynamometer tersebut.
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b. Kekuatan Otot Extensor Punggung 
Alat yang digunakan adalah Back and Leg Dynamometer.

Gambar 4.16  Teknik Penggunaan Back and Leg Dynamometer

1) Peserta berdiri di atas tumpuan back leg dynamometer.
2) Kedua tangan memegang tongkat pegangan.
3) Kedua siku lurus dan punggung dibongkokkan membentuk sudut 

300 terhadap garis vertikal.
4) Kedua kaki lurus.
5) Tarik tongkat pegangan ke atas sekuat mungkin dengan jalan 

meluruskan punggung.
6) Tumit tak boleh diangkat dan kaki tetap lurus.
7) Prestasi dicatat dari prestasi tertinggi setelah 2 kali kesempatan. 

c. Kekuatan Otot Extensor Kaki 
Alat yang digunakan adalah Back and Leg Dynamometer. 

Teknik Pemeriksaan 

1) Peserta berdiri di atas tumpuan alat back leg dynamometer.
2) Kedua tangan memegang bagian tengah tongkat pegangan.
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3) Punggung dan kedua lengan lurus, sedangkan lutut ditekuk 
membuat sudut lebih kurang 1200.

4) Tongkat dipegang berada setinggi acetabulum lebih baik bila ada 
sabuk ikat pinggang yang bisa mengikat antara pinggang dengan 
tongkat pegangan dari dynamometer.

d. Kekuatan Menarik 
Alat yang digunakan adalah Expanding Dynamometer

Gambar 4.17  Penggunaan Expanding Dynamometer

Teknik Pemeriksaan:

1)  Peserta berdiri tegak dengan kedua tungkai sedikit terbuka. 
2) Expanding dynamometer dipegang dengan kedua tangan di depan: 

a) Badan dan alat menghadap keluar/ke depan.
b) Kedua lengan atas ke samping dan kedua siku ditekuk.

3) Tarik sekuat-kuatnya expanding dynamometer dengan kedua tangan 
tidak boleh menyentuh badan.

4) Tes dilakukan 2 kali, diambil prestasi terbaik. 

e. Kekuatan Mendorong 
Alat yang digunakan adalah Expanding Dynamometer

Teknik Pemeriksaan:

1) Sikap awal sama dengan pemeriksaan kekuatan menarik kelompok 
otot-otot bahu.
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2) Dorong kuat-kuat expanding dynamometer ke arah dalam dengan 
kedua tangan tidak boleh mengenai tubuh/benda lain.

3) Tes dilakukan 2 kali diambil prestasi yang baik.

f. Kekuatan Otot Tangan (Peras)
Pengukuran kekuatan otot peras tangan. Alat yang digunakan adalah 
Grip Strenght Dynamometer. Berikut gambar dari alat tersebut. 

Gambar 4.18  Grip Strength Dynamometer

g. Klasifikasi dan Norma Penilaian Kekuatan

Tabel 4.4  Norma Penilaian dan Klasifikasi Kekuatan Peras Otot Tangan Kanan Pria
No. Klasifikasi Prestasi (kg)
1.
2.
3.
4.
5.

Baik Sekali
Baik
Sedang
Kurang
Kurang Sekali

55.50 - Ke atas
46.50 - 55.00
36.50 - 46.00
27.50 - 36.00
s.d. - 27.00

Tabel 4.5  Norma Penilaian dan Klasifikasi Kekuatan Peras Otot Tangan Kiri Pria
No. Klasifikasi Prestasi (kg)

1.
2.
3.
4.
5.

Baik Sekali
Baik
Sedang
Kurang
Kurang Sekali

54.50 - Ke atas
44.50 - 54.00
33.50 - 44.00
24.50 - 33.00
s.d. - 24.00
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Tabel 4.6  Norma Penilaian dan Klasifikasi Kekuatan Otot Punggung Pria
No. Klasifikasi Prestasi (kg)
1.
2.
3.
4.
5.

Baik Sekali
Baik
Sedang
Kurang
Kurang Sekali

153.50 - Ke atas
112.50 - 153.00
  76.50 - 112..00
  52.50 - 76.00
      s.d. - 52.00

Tabel 4.7  Norma Penilaian dan Klasifikasi Kekuatan Otot Tungkai Pria
No. Klasifikasi Prestasi (kg)

1.
2.
3.
4.
5.

Baik Sekali
Baik
Sedang
Kurang
Kurang Sekali

259.50 - Ke atas
187.50 - 259.00
127.50 - 187.00
84.50 - 127.00
s.d. - 84.00

Tabel 4.8  Norma Penilaian dan Klasifikasi Kekuatan Mendorong Otot Bahu Pria
No. Klasifikasi Prestasi (kg)

1.
2.
3.
4.
5.

Baik Sekali
Baik
Sedang
Kurang
Kurang Sekali

44.00 - Ke atas
34.00 - 43.50
25.00 - 33.50
18.00 - 24.50
s.d. - 17.50

Tabel 4.9 Norma Penilaian dan Klasifikasi Kekuatan Menarik Otot Bahu Pria
No. Klasifikasi Prestasi (kg)

1.
2.
3.
4.
5.

Baik Sekali
Baik
Sedang
Kurang
Kurang Sekali

44.00 - Ke atas
35.00 - 34.50
26.00 - 34.50
18.00 - 25.50
s.d. - 17.50

Tabel 4.10  Norma Penilaian dan Klasifikasi Kekuatan Peras Otot Tangan Kanan 
Wanita

No. Klasifikasi Prestasi (kg)

1.
2.
3.
4.
5.

Baik Sekali
Baik
Sedang
Kurang
Kurang Sekali

42.50 - Ke atas
32.50- 41.00
24.50 - 32.00
18.50 - 24.00
s.d. - 18.00
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Tabel 4.11  Norma Penilaian dan Klasifikasi Kekuatan Peras Otot Tangan Kiri Wanita
No. Klasifikasi Prestasi (kg)

1.
2.
3.
4.
5.

Baik Sekali
Baik
Sedang
Kurang
Kurang Sekali

37.00 - Ke atas
27.00 - 36.50
19.00 - 26.50
14.00 - 18.50
s.d. - 13.50

Tabel 4.12  Norma Penilaian dan Klasifikasi Kekuatan Otot Punggung Wanita
No. Klasifikasi Prestasi (kg)

1.
2.
3.
4.
5.

Baik Sekali
Baik
Sedang
Kurang
Kurang Sekali

103.50 - Ke atas
78.50 - 103.00
57.50 - 78.00
28.50 - 57.00
s.d. - 28.00

Tabel 4.13  Norma Penilaian dan Klasifikasi Kekuatan Otot Tungkai Wanita
No. Klasifikasi Prestasi (kg)

1.
2.
3.
4.
5.

Baik Sekali
Baik
Sedang
Kurang
Kurang Sekali

219.50 - Ke atas
171.50 - 219.00
127.50 - 171.00
81.50 - 127.00
s.d. - 81.00

Tabel 4.14  Norma Penilaian dan Klasifikasi Kekuatan Mendorong Otot Bahu 
Wanita

No. Klasifikasi Prestasi (kg)

1.
2.
3.
4.
5.

Baik Sekali
Baik
Sedang
Kurang
Kurang Sekali

44.50 - Ke atas
31.50 - 44.00
20.50 - 31.00
10.50 - 20.00
s.d. - 10.00

Tabel 4.15 Norma Penilaian dan Klasifikasi Kekuatan Otot Bahu Wanita
No. Klasifikasi Prestasi (kg)

1.
2.
3.
4.
5.

Baik Sekali
Baik
Sedang
Kurang
Kurang Sekali

44.00 - Ke atas
35.00 - 43.50
26.00 - 34.50
18.00 - 25.50
s.d. - 17.50
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2. Tes Lapangan
Tes kekuatan di lapangan dapat dilakukan dengan mengukur atau untuk 
mengetahui kemampuan kekuatan dan daya tahan otot secara langsung. 
Artinya otot yang diukur benar-benar melakukan kerja. Adapun alat 
yang sering dipakai antara lain adalah: Barbel, Dumbel, Berat badan 
sendiri dan lain sebagainya.



[Halaman ini sengaja dikosongkan]
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BAB 5
PENGEMBANGAN
SAQ (SPEED –
AGILITY – QUICKNESS)

Kecepatan gerak dalam olahraga modern sekarang ini berdasarkan 
beberapa referensi menyebutkan bahwa kemampuan fisik ini terdiri 
dari kecepatan gerak maksimal dalam bentuk “speed”, “agility”, dan 
“quickness”. Ketiga bentuk gerak cepat tersebut memiliki karakteristik 
masing-masing yang secara terminologi sering mengindikasikan banyak 
perbedaan.

Dalam setiap cabang olahraga, kemampuan ini merupakan 
kemampuan yang menentukan hasil sebuah kompetisi baik yang bersifat 
perlombaan maupun pertandingan sehingga kemampuan kecepatan 
gerak ini menjadi bagian dari penentu sebuah prestasi. Oleh karena 
itu, setiap pelaku olahraga, atlet apalagi pelatih-pelatih diharapkan dan 
menjadi suatu keharusan memahami dengan baik tentang kemampuan 
kecepatan gerak ini. Apakah termasuk cabang olahraga yang dominan 
membutuhkan bentuk gerak Speed, dominan membutuhkan bentuk 
gerak Agility, dominan membutuhkan gerak Quick, atau merupakan 
kombinasi dari kebutuhan dan tuntutan ketiganya.

A. Pengertian Kecepatan
Dalam ilmu fisika, kecepatan didefinisikan sebagai jarak persatuan 
waktu. Kecepatan merupakan salah satu unsur penting pada beberapa 
cabang olahraga tertentu, seperti: Atletik pada nomor lari, sepak 
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bola, renang, dan sebagainya. Beberapa pendapat yang memberikan 
pengertian tentang kecepatan:

1. Menurut Robinson (1976), kecepatan bergerak adalah kualitas yang 
memungkinkan orang bergerak, melaksanakan gerakan-gerakan 
yang sama atau tidak sama secepat mungkin.

2. Menurut Mathews (1979), kecepatan sebagai suatu kemampuan 
bersyarat untuk menghasilkan gerakan tubuh dalam waktu yang 
sesingkat mungkin.

3. Menurut Verducci (1980), kecepatan sebagai velositas tubuh, 
anggota tubuh atau objek yang merupakan kecepatan gerak.

4. Menurut Kirkendall (1980), kecepatan diartikan jarak persatuan 
waktu, yaitu kecepatan di ukur dengan satuan jarak dibagi dengan 
satuan waktu.

5. Menurut Corbin (1980), kecepatan adalah kemampuan untuk 
melangkah dari suatu tempat ke tempat lainnya dalam waktu 
sesingkat mungkin.

6. Menurut Jonath (1987), secara psikologis kecepatan dapat diartikan 
sebagai kemampuan, berdasarkan kemudahan bergerak, proses 
sistem syaraf dan perangkat otot untuk melakukan gerak persatuan 
waktu tertentu.

7. Menurut Jarver (1989), kecepatan adalah kemampuan untuk 
bergerak dengan sangat baik, tepat dan cepat.

Dari beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan, bahwa 
kecepatan merupakan kemampuan tubuh mengarahkan semua 
sistemnya dalam melawan beban, jarak dan waktu yang menghasilkan 
kerja mekanik.

Apabila pelatih memahami kemampuan kecepatan gerak SAQ ini 
dengan baik maka akan dengan mudah menentukan program latihan 
kecepatan dalam bentuk yang benar-benar menjadi penentu prestasi 
puncak. Untuk pemahaman dasar tentang kemampuan fisik kecepatan 
gerak ini akan diungkapkan berdasarkan dimensi fisiologik yang secara 
sistematis terangkum dalam tabel berikut.
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Tabel 5.1  Sumber Energi'

Duration Classification Energy Supplied By

1 to 4 seconds Anaerobic ATP (in muscles)

4 to 10 seconds Anaerobic ATP + CP

10 to 45 seconds Anaerobic ATP + CP + Muscle glycogen

45 to 120 seconds Anaerobic, Lactic Muscle glycogen

120 to 240 seconds Aerobic + Anaerobic Muscle glycogen + lactic acid

240 to 600 seconds Aerobic Muscle glycogen + fatty acids
(Sumber: Brianmac Kenzie, 1998 dari Matthews 1971)

Secara fisiologik bahwa kecepatan gerak merupakan bentuk gerak 
yang dihasilkan dari sumber energi ATP yang sudah siap dalam otot 
dan hasil regenerasi ATP dari proses kombinasi ADP + P seperti yang 
telah diungkapkan dalam bab teori latihan sebelumnya. Hal inilah yang 
nantinya pelatih dapat membedakan antara latihan kecepatan gerak 
dengan latihan daya tahan kecepatan gerak. 

Jika mencermati komponen fisik maka kemampuan kecepatan gerak 
akan diintervensi oleh kemampuan teknik gerakan dan kemampuan 
fisik lainnya (fleksibilitas, kekuatan, dan daya tahan) seperti dalam 
gambar berikut.

Gambar 5.1  Intervensi Terhadap Kecepatan Gerak SAQ dari Kemampuan 
Teknik dan Fisik Lainnya

sumber: D.Z. Sidik, 2010
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B. Jenis Kecepatan
Berkenaan dengan latihan kecepatan harus dilakukan dengan 
karakteristik sebagai berikut:

1. Latihan Kecepatan Gerak harus dilakukan dengan usaha maksimal 
(Intensitas Maksimal/100%/maximum effort).

2. Latihan Kecepatan Gerak berlangsung dalam tempo yang singkat.
3. Jarak tempuh < dari 50 m (60m), Waktu tempuh < dari 6” (8”) 

prinsip penggunaan energi.
4. Dapat dilakukan dalam jumlah pengulangan yang banyak.
5. Latihan kecepatan gerak membutuhkan istirahat yang relatif lama 

dan bervariasi durasinya sehingga ketika melakukan gerakan selalu 
diawali dalam kondisi bugar (fresh).

Pada dasarnya hanya ada dua langkah untuk memperbaiki kecepatan 
gerak, yaitu: 

1. Melalui perbaikan kualitas gerak (skill)  Perbaikan Teknik Gerakan 
pada bentuk “Speed”, “Agility”, dan atau “Quickness”. 

2. Melalui peningkatan kemampuan fisik: Flexibility, Strength, dan 
Endurance. 

Menurut Ozolin dalam Bompa (1990), kecepatan terdiri dua 
macam, yakni:

1. Kecepatan Umum (general speed)
 Kecepatan umum adalah kepastian untuk melakukan beberapa 

macam gerakan (reaksi motorik) dengan cara yang cepat. Persiapan 
fisik maupun khusus dapat memperbaiki kecepatan umum.

2. Kecepatan Asiklis
 Kecepatan asiklis dibatasi dengan faktor mengenai kecepatan 

gerak masing-masing otot dan yang terletak dalam otot. Terutama 
tenaga statis dan kecepatan kontraksi yang menentukan kecepatan 
gerak, kedua faktor tersebut ditentukan viskositas (tonus) otot. Di 
samping itu, juga dipengaruhi oleh kerja antagonis peregangan, 
sehingga awal kerja otot dan panjang tuas serta massa juga 
menentukan tingkat kecepatan.

Menurut Nossek (1982), kecepatan digolongkan dalam tiga betuk, 
yaitu:
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1. Kecepatan Reaksi (reaction speed)
 Kecepatan reaksi adalah kecepatan menjawab suatu rangsangan 

dengan cepat. Kecepatan reaksi berpengaruh terhadap prestasi lari.
2. Kecepatan Bergerak (speed of movement)
 Kecepatan bergerak adalah kecepatan mengubah arah dalam 

gerakan yang utuh.
3. Kecepatan Sprint (sprinting speed)
 Kecepatan sprint merupakan kemampuan organis untuk bergerak 

ke depan dengan cepat.

C. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kecepatan
Kecepatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, sedangkan faktor 
tersebut tergantung dari jenis kecepatannya. Seperti: kecepatan reaksi 
dipengaruhi oleh susunan syaraf, daya orientasi situasi dan ketajaman 
pancaindra. Kecepatan bergerak ditentukan oleh faktor kekuatan otot, 
daya ledak, daya koordinasi gerakan, kelincahan dan keseimbangan. 
Kecepatan sprint dipengaruhi oleh kekuatan otot dan persendian (Ken, 
1980).

Menurut Bouchard (1976), frekuensi rangsangan ditentukan oleh 
kemauan (will power), kebulatan tekad, mobilisasi syaraf, kecepatan 
kontraksi otot, tingkat otomasi gerak dan keadaan kualitas otot tertentu, 
seperti tenaga ledak.

Menurut Pate (1984), kecepatan dipengaruhi beberapa faktor, yaitu:

1. Tipe otot (distribusi antara otot cepat dan otot lambat)
2. Koordinasi neuromuskular
3. Biomekanik
4. Kekuatan otot

Bagi atlet yang memiliki persentase otot cepat (fast twitch) 
lebih banyak dari otot lambat (slow twitch), maka tingkat kecepatan 
geraknya lebih tinggi. Fast twitch (FT) mampu bergerak lebih cepat 
dibanding dengan slow twitch ditentukan oleh genetik. Pada otot 
gastronemeus mempunyai slow twitch 25% hingga 75%, biceps 50% 
slow twitch, 10 – 15% FTa (Oksidatif-glikolitik), 30% FTb (glikolitik) 
(Amstrong, 1977).
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Gambar 5.2  Kurva Tegangan Fast dan Slow Twitch Otot Skelet (Pate, 1984:210)

Perbedaan antara kontraksi fast twitch dengan slow twitch dipengaruhi 
oleh beberapa hal, sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 5.2  Ciri-ciri Struktural dan Fungsional Slow Twitch dan Fast Twitch (FTA dan 
FTB) Filamen-filamen Otot (Bowers, 1992: 119).

Sifat-sifat
Tipe Serabut Otot

ST FTa FTb

ASPEK PERSYARATAN
1. Ukuran Syaraf Otot
2. Ambang Pengerahan Motor Syaraf
3. Kecepatan Konduksi Syaraf Motor

kecil
rendah
lambat

besar
tinggi
cepat

besar
tinggi
cepat

aSPEK STRUKTURAL
4. Diameter Serabut Otot
5. Afinitas Troponin Terhadap Kalsium
6. Pengembangan Reticulum Sarkoplasma
7. Kepadatan Mitokondria
8. Kepadatan Kapiler
9. Kandungan Mioglobin

kecil
jelek
jelek
tinggi
tinggi
tinggi

besar
baik
baik
baik
menengah
menengah

besar
baik
baik
baik
rendah
rendah

ENERGI DASAR
10. Timbunan Fosfokreatin
11. Timbunan Glikogen
12. Timbunan Trigliserida

rendah
rendah
tinggi

tinggi
tinggi
menengah

tinggi
tinggi
rendah

ASPEK ENZIMATIK
13. Tipe Miosin
14. Aktivitas Miosin Atpase
15. Aktivitas Enzim Glikolitik
16. Aktivitas Enzim Oksidatif

lambat
rendah
rendah
tinggi

cepat
tinggi
tinggi
tinggi

cepat
tinggi
tinggi
rendah
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Sifat-sifat
Tipe Serabut Otot

ST FTa FTb

ASPEK FUNGSIONAL
17. Kekuatan Kontraksi
18. Waktu Kontraksi
19. Waktu Reaksi
20. Produksi Tenaga
21. Efisiensi Energi
22. Daya Tahan
23. Elastisitas

rendah
lambat
lambat
rendah
tinggi
tinggi
rendah

tinggi
cepat
cepat
tinggi
rendah
rendah
tinggi

tinggi
cepat
cepat
tinggi
rendah
rendah
tinggi

PEMBAGIAN
Atlet Daya Tahan
Atlet Sprint, Daya Ledak

> 60%
> 40%

± 40%
± 30%

± 10%
± 30%

Efisiensi biomekanik dan kekuatan otot dapat dikembangkan 
dalam bentuk latihan yang tepat. Atlet dapat meningkatkan 
kecepatan dengan mempertinggi keterampilan dan kekuatan, namun 
peningkatannya sampai batas tertentu, sebab faktor gentik seperti tipe 
otot dan kerja neuromuskular lebih dominant (Pate, 1994).

Menurut (Nossek, 1982), kecepatan dipengaruhi beberapa faktor, 
sesuai dengan skema pada halaman berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mobilitas proses syaraf  Kekuatan, kecepatan dan 
daya tahan kecepatan 
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Gambar 5.3  Faktor-faktor yang Memengaruhi Kecepatan (Nossek, 1982)
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Berdasarkan gambar di atas, dikemukakan bahwa teknik dalam 
berolahraga menentukan kualitas kecepatan, seperti pada lari cepat 
ditentukan oleh panjang langkah dan frekuensi langkah. Kekuatan 
merupakan penentu dalam gerak cepat, kecepatan akan semakin 
tinggi oleh peningkatan kekuatan otot dengan memperbaiki efisiensi 
mekanika gerak (Pate, 1984). Untuk meningkatkan kecepatan 
dilakukan perbaikan koordinasi antara gerakan sinergis dan antagonis, 
karena koordinasi otot akan meningkatkan kecepatan dari gerakan 
khusus (Jensen, 1983)

Menurut Bompa (1990), kecepatan dipengaruhi oleh beberapa 
faktor, yaitu:

1. Keturunan  
 Dari hasil penelitian, anak-anak kulit hitam lebih cepat dibandingkan 

dengan dengan anak-anak kulit putih. Anak kulit putih mempunyai 
refleks pateralis dan antrophometri lebih baik.

2. Waktu Reaksi
 Waktu reaksi adalah waktu untuk menjawab suatu rangsangan, 

terdapat lima komponen waktu reaksi:
a. Rangsangan pada tingkat reseptor
b. Perambatan rangsangan pada sistem syaraf pusat
c. Transmisi rangsangan pada syaraf yang menghasilkan sinyal 

pada efektor
d. Transmisi sinyal dari sistem syaraf pusat ke otot 
e. Stimulasi dari otot untuk bekerja

 Rangsangan visual oleh atlet direspons dalam waktu 0,15 – 0,20 
detik, sedangkan bukan atlet 0,25 – 0,35 detik.

3. Kemampuan untuk Menahan Tahanan Luar
 Selama latihan atau pertandingan, atlet harus mampu mengatasi 

tahanan dari luar seperti: gravitasi, peralatan, udara, air, salju, dan 
sebagainya.

4. Teknik
 Kemampuan untuk mengkoordinasikan frekuensi gerak, waktu 

reaksi dalam suatu kinerja.
5. Konsentrasi dan kemauan
6. Elastisitas otot
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 Kecepatan kontraksi dipengaruhi oleh gerakan agonis dan antagonis, 
maka elastisitas diperlukan untuk mendapatkan kecepatan.

Kecepatan kontraksi otot dipengaruhi oleh suhu tubuh, kenaikan 
suhu tubuh 20 akan meningkatkan kontraksi otot 20%. Secara fisiologis 
pemanasan sebelum melakukan aktivitas fisik akan membantu 
meningkatkan kecepatan, hal ini terjadi karena kenaikan suhu tersebut 
viskositas otot akan menurun (Jensen, 1983).

D. Ciri-ciri Khusus Latihan Kecepatan
Untuk peningkatan kecepatan di samping mendominasi prinsip-prinsip 
latihan, juga harus diperhatikan ciri-ciri khusus yang diperlukan dalam 
setiap latihan berdasarkan sasaran yang hendak dicapai. Ciri-ciri khusus 
latihan kecepatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Intensitas Rangsangan
 Menurut Bompa (1990), untuk mendapatkan hasil yang maksimal 

intensitas rangsangan submaksimal-supermaksimal, dan menurut 
Nossek (1982) menyarankan rangsangan submaksimal-maksimal. 
Dalam menentukan intensitas dapat mendominasi frekuensi denyut 
nadi, baik waktu istirahat dan latihan dengan memperhitungkan 
persentase dari kinerja maksimal.

Tabel 5.3  Intensitas Latihan Kecepatan dan Kekuatan (Bompa, 1990: 80)
No Persentase Kinerja Maksimal Intensitas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

30 – 50%
50 – 70%
70 – 80%
80 – 90%
90 – 100%
100 – 105%

Rendah
Sedang
Menengah
Submaksimal
Maksimal
Supermaksimal

2. Durasi Rangsangan
 Durasi rangsangan diberikan secara individual, karena itu 

sebelumnya diketahui kemampuan individu atau atlet. Menurut 
Bompa (1990), untuk mempertahankan kecepatan 5 sampai 20 
detik, bila durasi lebih lama berarti meningkatkan ketahanan 
anaerobik.
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3. Volume Rangsangan
 Perangsangan pada latihan kecepatan adalah untuk mengintensifkan 

kerja sistem neuromuskular. Volume perangsangan dikaitkan 
dengan intensitas dan fase latihan. Untuk mengembangkan 
ketahanan anaerobik ditempatkan pada fase persiapan di atas 90% 
dari total volume (Bompa, 1990).

4. Frekuensi Rangsangan
 Menurut Harre (1982) intensitas maksimal dilakukan 5-6 kali 

setiap selama 2-4 kali setiap minggu. Untuk menentukan intensitas, 
frekuensi dan durasi dalam program latihan daya tahan dan 
kecepatan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 5.4  Petunjuk dalam Memperkirakan Intensitas, Frekuensi, Durasi dan 
Jarak dari Aerobik (Daya Tahan) dan Anaerobik (Kecepatan) pada Program 
Latihan Lari (Fox, 1988).

Faktor Latihan Latihan Aerobik Latihan Anaerobik
Intensitas

Frekuensi 
Tahap/hari
Durasi
Jarak/kerja

DN = 80 – 90% DNM atau 
85 – 95% DNM
4 – 5 hari/minggu
Satu
12 – 16 minggu atau lebih 
3 – 5 mil

DN = 180 kali/men atau lebih

3 hari/minggu
Satu
8 – 10 minggu
1½ – 2 mil

5. Interval Istirahat
 Menurut Bompa (1990), di antara ulangan dalam latihan 

memerlukan istirahat untuk memulihkan kapasitas kerjanya, untuk 
itu diperlukan waktu 2 – 3 menit. Dalam istirahat ini akan terjadi 
pemulihan ATP-PC dan penurunan kadar asam laktat. Waktu 30 
detik ATP-PC akan pulih sebanyak 70% sedangkan pulih 100% 
diperlukan waktu 3 – 5 menit. Penurunan kadar asam laktat akan 
lebih cepat dengan melakukan istirahat aktif.

6. Ulangan
 Pengulangan atau repetisi diberikan secara progresif dan kecepatan 

yang rendah kecepatan maksimal atau dengan memberikan 
kecepatan maksimal terus-menerus. Pengulangan untuk melatih 
kecepatan 4 – 10 kali dilakukan dalam 3 – 4 set (Virhed, 1985 dan 
Bompa, 1990).
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7. Sistem Energi
 Aktivitas fisik ditentukan oleh sistem energi yang sesuai dengan 

jenis kegiatannya. Kecepatan merupakan gerakan yang cepat dan 
kuat, gerakan tersebut tidak dapat berlangsung lama dan hanya 
dapat dipertahankan dalam beberapa detik saja. Menurut Fox 
(1988), gerakan yang cepat ditentukan oleh kapasitas anaerobik, 
sedangkan kapasitas anaerobik ditentukan oleh:
a. Persediaan ATP-PC dan glikogen otot
b. Persentase serabut otot
c. Kemampuan menanggung beban asam laktat
d. Aktivitas enzim untuk metabolisme anaerobik dan sistem 

glikogen.

E. Metode Latihan Kecepatan Gerak
Apabila mencermati karakteristik dan dasar pelatihan kemampuan 
kecepatan gerak maka metode latihan yang adekuat untuk pengembangan 
dan peningkatan kemampuan ini adalah Metode Pengulangan (Repetition 
Method). Hal ini sesuai dengan karakteristik metode tersebut yang sesuai 
dengan kaidah atau norma latihan yang bercirikan: intensitas tinggi, 
volume cukup besar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan cabang 
olahraga dalam jarak dan waktu, dan istirahat yang bervariasi sampai 
dengan denyut nadi kembali pulih seperti denyut nadi awal latihan inti 
dengan prinsip bahwa latihan kecepatan tidak boleh sampai melelahkan 
dan latihan kecepatan tidak boleh dilakukan dalam keadaan lelah.

Lalu bagaimana jika menggunakan metode lain seperti metode 
latihan interval yang sangat populer? Metode inteval memiliki ciri 
konsistensi yang pola yang dipertahankan, yaitu jarak dan waktu yang 
konsisten serta interval/istirahat yang tidak berubah dalam setiap 
densitasnya. Sehingga kemungkinan atlet mengalami kelelahan sangat 
bisa terjadi, apalagi jika atlet belum memiliki kemampuan daya tahan 
yang istimewa. Nampaknya harus dicermati kembali karakteristik 
kecepatan gerak secara fisiologik. Jangan sampai terjadi pelatihan yang 
maksudnya melatih kecepatan akan tetapi berubah menjadi latihan daya 
tahan kecepatan akibat dari penerapan metode latihan interval, karena 
dua kemampuan tersebut berbeda.
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Petunjuk untuk latihan kecepatan yaitu:
1. Lamanya kerja : 4 - 10 detik
2. Intensitas kerja : 100% (maksimum) +
3. Lamanya pemulihan : DN kembali ke awal latihan Inti
4. Pengulangan : Sampai penampilan teknik mulai lemah
5. Sistem energi : Anaerobik Alactacid (ATP dan ATP-PC)

F. Bentuk-bentuk Latihan Kecepatan
Tantangan program latihan kecepatan gerak adalah bagaimana 
mendapatkan aktivitas gerak dalam cabang olahraga untuk ditampilkan 
pada sebuah kecepatan maksimal dan bersifat spesifik. Konsekuensinya, 
gerakan harus dirancang/direncanakan agar menghasilkan kecepatan 
gerak dalam aksi-aksi olahraga yang spesifik. Karena kecepatan gerak 
adalah aktivitas organ yang bersifat neural, maka latihan kecepatan 
non-spesifik akan menjadi tidak signifikan untuk mentransfer gerak aksi 
olahraga yang spesifik.

Persyaratan dasar dari latihan kecepatan gerak adalah kemampuan 
teknik, kualitas kinerja otot, intensitas latihan, volume latihan, dan 
istirahat latihan. Berkenaan dengan itu keberhasilan latihan kecepatan 
gerak tergantung pada kompetensi pelatih dalam menstimulasi kecepatan 
gerak sesuai dengan situasi kompetisi baik bersifat perlombaan maupun 
pertandingan. Program latihan kecepatan gerak secara fisiologik dapat 
dilakukan dalam masa pemulihan 24 jam sehingga latihan ini dapat 
dilakukan setiap hari. Oleh karena itu, perhatikan program latihan 
kecepatan yang tidak boleh menjadi program latihan daya tahan 
kecepatan dikarenakan masa pemulihan yang berbeda (akan dibahas 
dalam materi daya tahan).

Satu hal yang sangat penting untuk dipahami ketika merancang 
program latihan kecepatan adalah pelatih harus dapat membedakan 
antara Latihan Kecepatan dan Latihan untuk Meningkatkan Kecepatan. 
Hal ini mengandung makna bahwa Latihan Kecepatan berupa latihan-
latihan Speed, Agility, Quickness, dan atau Latihan kombinasi SAQ. 
Dan, bukan Latihan untuk Meningkatkan Kecepatan seperti latihan 
Kekuatan yang cepat atau latihan Daya Tahan Kecepatan. Dengan 
asumsi bahwa “hanya orang yang kuat yang dapat bergerak cepat dan 
hanya orang yang lebih kuatlah yang dapat bergerak lebih cepat, serta 
hanya orang tahan yang dapat melakukan gerak cepat dalam jumlah 
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pengulangan yang banyak atau dapat melakukan kecepatan gerak 
maksimal dalam durasi yang cukup lama”. Bentuk yang paling sesuai 
dari latihan kecepatan akan tampak seperti latihan dengan bentuk short 
training. Durasi latihan harus singkat dan sebisa mungkin mengurangi 
penumpukan asam laktat. Sumber utama bahan bakar yakni sistem 
energi anaerobik alaktasid.

Kebugaran umum juga sangat penting untuk kerja cepat. Jika 
postur tubuh tidak dapat ditegakkan, perubahan dan pergerakan akan 
menyerap sebagian energi yang diproduksi. Hal ini penting bahwa 
proporsi terbesar dari seluruh kekuatan yang dikembangkan diterapkan 
untuk menggerakkan tubuh. Konsekuensinya, kebugaran umum dapat 
mendukung kualitas teknik kerja cepat. Berkenaan dengan itu, maka 
program latihan fleksibilitas, latihan kekuatan dan latihan daya tahan 
adalah program latihan yang sangat penting dan harus dilakukan secara 
berkelanjutan sebagai penunjang peningkatan kemampuan kecepatan 
gerak.

1. Melatih Kecepatan Reaksi
Kecepatan reaksi dalam latihan adalah menjawab rangsangan dengan 
gerakan secepat-cepatnya. Nossek (1982) mengemukakan beberapa 
bentuk latihan sebagai berikut:

a. Mereaksi gerak sederhana.
b. Pola gerak yang lebih banyak, misalnya: pemain disuruh menangkap 

bola yang dilempar tidak tepat padanya.
c. Mempergunakan peralatan yang lebih ringan dari biasanya, seperti: 

melatih penjaga gawang dengan bola yang lebih kecil.
d. Memperpendek waktu persepsi, seperti: melatih pemain bola voli 

dengan batas net yang rapat.
e. Memperkecil lapangan pemain.

Menurut Bompa (1990), metode untuk melatih waktu reaksi 
adalah:

a. Waktu reaksi sederhana, dengan metode reaksi berulang, metode 
analitik dan sensomotorik.

b. Waku reaksi yang kompleks, dengan metode mereaksi benda 
bergerak, reaksi pilihan.
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2. Melatih Kecepatan Bergerak
Kecepatan bergerak merupakan tipe gerakan non siklis, yang banyak 

ditentukan oleh akselerasi dan komponen kekuatan untuk mengatasi 
latihan, seperti berat badan sendiri, beban lawan dan beban tambahan. 
Nossek (1982) mengemukakan bentuk latihan-latihan kecepatan 
bergerak, yaitu:

a. Memberikan tahanan yang lebih besar, misalnya atlet tolak peluru, 
berlatih dengan peluru yang lebih berat, berlatih di tempat yang 
naik, berlatih di tempat yang berpasir.

b. Memberi tahanan yang lebih ringan, misalnya menggunakan alat 
lempar yang lebih ringan, melompat pada papan yang diberi pegas, 
berlatih di tempat menurun.

Speed merupakan gerak cepat maksimal yang sejenis (siklis) dalam 
waktu yang sesingkat mungkin. Seperti telah dikemukakan pada buku 
1. bahwa peningkatan speed adalah peningkatan komponen dari semua 
faktor yang memengaruhi, terutama aspek teknik dan kemampuan fisik 
pendukung lainnya.

Dua hal penting ketika melakukan gerak cepat dalam bentuk “speed” 
untuk gerak lari adalah Frekuensi langkah dan Panjang langkah. Faktor-
faktor ini yang akan menjadikan atlet dapat menempuh jarak dalam 
waktu yang singkat. Schmolinsky (1989) mengemukakan bahwa speed 
adalah frekuensi langkah x panjang langkah yang kemudian disebut 
dengan Cadence (frekuensi langkah per detik). Sehingga satuan kecepatan 
ditunjukkan dengan meter/detik, km/jam, atau mile/hour.

Dalam cabang olahraga siklis, kemampuan gerak cepat ini sangat 
populer karena aktualisasinya terjadi saat atlet tampil. Cabang olahraga 
seperti atletik nomor lari baik jarak pendek (sprint) maupun jarak 
menengah jauh (middle dan long distance), balap sepeda, renang, 
dayung, panjat tebih nomor lead/speed, sepatu roda, dan lainnya.

3. Melatih Kecepatan Sprint
Kecepatan sprint tergolong gerakan siklis, merupakan hasil frekuensi 
gerak atau frekuensi langkah dan amplitude gerak, misalnya panjang 
langkah (Stenbak, 1977). Speed merupakan gerak cepat maksimal yang 
sejenis (siklis) dalam waktu yang sesingkat mungkin. Seperti telah 
dikemukakan bahwa peningkatan speed adalah peningkatan komponen 
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dari semua faktor yang memengaruhi, terutama aspek teknik dan 
kemampuan fisik pendukung lainnya.

Dua hal penting ketika melakukan gerak cepat dalam bentuk “speed” 
untuk gerak lari adalah Frekuensi langkah dan Panjang langkah. Faktor-
faktor ini yang akan menjadikan atlet dapat menempuh jarak dalam 
waktu yang singkat. Schmolinsky (1989) mengemukakan bahwa speed 
adalah frekuensi langkah x panjang langkah yang kemudian disebut 
dengan Cadence (frekuensi langkah per detik). Sehingga satuan kecepatan 
ditunjukkan dengan meter/detik, km/jam, atau mile/hour.

Dalam cabang olahraga siklis, kemampuan gerak cepat ini sangat 
populer karena aktualisasinya terjadi saat atlet tampil. Cabang olahraga 
seperti atletik nomor lari baik jarak pendek (sprint) maupun jarak 
menengah jauh (middle dan long distance), balap sepeda, renang, dayung, 
panjat tebih nomor lead/speed, sepatu roda, dan lainnya.

a. Bentuk latihan kecepatan disesuaikan dengan gerak dominan 
kecabangannya, seperti lari sprint yang harus melakukan kecepatan 
gerak melalui latihan yang dikenal dengan istilah ABC’s drill terdiri 
dari: angkling, short straight fast leg, skip, long straight fast leg, heel butt 
kick, high knee/klnee lift, clawing/,marching (Vern Gambetta, 1989). 
Bentuk latihan lain seperti: lari 10 m - 40 m dash sprint, 20 m – 
40 m downhill sprint, 10 – 20 m swimming sprint, 40 m – 100 m 
cycling sprint, 10 m – 50 m skating sprint, dan latihan-latihan yang 
bersifat dibantu (assisted training) bukan ditahan (resisted training) 
atau bersifat penguatan karena hal itu merupakan bagian dari 
latihan kekuatan bukan latihan kecepatan meskipun pasti akan 
meningkatkan kecepatan gerak.

b. Penyempurnaan Teknik.
 Kecepatan sprint adalah produk dari aksi panjang dan repetisi 

langkah. Optimalisasi panjang dan repetisi langkah akan mewarnai 
kecepatan sprint. Peningkatan panjang dan jumlah langkah akan 
menghasilkan kecepatan yang lebih tinggi. Dalam lari sprint, ada 
dua hal yang harus diperhatikan:
1) Akselerasi. Sebagai permulaan gerak dari posisi awal mem-

butuhkan komponen kekuatan. Karakteristik sebuah teknik 
berlari menghasilkan akselerasi bila posisi tubuh agak condong 
ke depan, rata-rata tendangan kaki besar, cepat, aksi lengan 
singkat sehingga meminimalkan gerak berputar. Perhatian 



Pembentukan Kondisi Fisik126

untuk mengajarkan cara ini dan perubahan secara bertahap 
melalui langkah transisi untuk berlari dengan kecepatan penuh 
merupakan hal penting.

 Lari yang dilakukan dengan menambah kecepatan, dimulai 
dari pela seterusnya semakin cepat. Bentuk latihan seperti:
a) Jogging : 50 – 120 Yard
b) Stride : 50 – 120 Yard
c) Jalan : 50 – 120 Yard 
Dilakukan berulang-ulang
Sistem energi yang dikembangkan:
ATP-PC dan LA : 90%
LA dan O2  : 5%
O2    : 5%

2) Lari full speed. Mempertahankan lari dengan kecepatan tinggi 
dapat dicapai dengan teknik yang efisien dan kondisi fisik 
yang bagus, terutama kekuatan dan kecepatan. Pelatih harus 
berkonsentrasi pada kesalahan teknik dan mengembangkan 
perubahan-perubahan yang sesuai, dimulai dengan aksi 
lambat dan benar sebelum peningkatan pada yang lebih cepat. 
Kelelahan harus dihindari ketika latihan untuk memperbaiki 
kesalahan. Teknik yang digunakan untuk latihan kecepatan 
memberikan jalan yang terbaik untuk perbaikan kecepatan. 

c. Hollaw Sprint
 Lari secepat-cepatnya diselingi lari pelan atau jalan. Bentuk 

latihannya seperti:
Sprint  : 60 Yard
Jogging  : 60 Yard
Jalan  : 60 Yard
Dilakukan berulang-ulang hingga lelah
Sistem energi yang digunakan:
ATP-PC dan LA : 85%
LA dan O2  : 8%
O2    : 4%
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d. Sprint Training
 Lari dengan kecepatan tinggi secar berulang-ulang, bertujuan 

untuk meningkatkan sistem ATP-PC dan kekuatan otot. Fox (1988) 
mengemukakan bentuk latihannya adalah:
Sprint : 60 – 70 Yard
Recovery penuh antara ulangan
Sistem energi yang dikembangkan:
ATP-PC dan LA : 90%
LA dan O2  : 6%
O2    : 4%

 Menurut Ozolin (1971), metode untuk melatih kecepatan yang 
dikenal dengan Speed Barrier. Prinsip latihannya adalah mengurangi 
tahanan luar, misalnya: lari menurun, lari di belakang laju sepeda 
motor, lari dengan tiupan angin dari belakang. Dengan cara tersebut 
sistem syaraf dan neuromuskular dapat beradaptasi. Di samping 
itu, lari pada dataran meninggi juga dapat dikembangkan. Latihan 
kecepatan pada tempat yang naik 2 – 3 derajat akan meningkatkan 
kecepatannya 17%, sedangkan pada tempat menurun kenaikan 
kecepatan 13%. Latihan lari juga dapat dilakukan dengan lari 
di atas pasir dengan musik atau metronome untuk frekuensi 
langkah. Ken (1980) mengemukakan, kemampuan yang harus 
dikembangkan pada Sprinter adalah: fitness khusus, kekuatan 
eksplosif, fleksibilitas dan teknik lari.

e. Kecepatan Gerak “Agiltiy”
 Agility sering diterjemahkan dengan kelincahan atau ketangkasan. 

Kemampuan kelincahan adalah kemampuan gerak maksimal dalam 
mengubah arah tanpa hilang keseimbangan. Kemampuan ini selalu 
hadir dalam cabang olahraga yang bersifat pertandingan karena 
setiap atlet harus selalu melakukan perubahan gerak ketika lawan 
melakukan gerakan.

 Rangkaian gerak kelincahan meliputi gerak acceleration, suspension, 
break, change direction, dan acceleration. Gerakan yang dilakukan 
adalah gerakan percepatan menuju poin, melakukan gerak berhenti 
dengan cepat dan menahan, segera mengubah arah, dan melakukan 
percepatan menuju poin berikutnya yang dilakukan dengan jumlah 
pengulangan yang ditentukan sebagai ciri latihan kecepatan gerak 
dalam bentuk kelincahan.



Pembentukan Kondisi Fisik128

Bentuk latihan kelincahan selalu bercirikan tanda yang menunjukkan 
perubahan arah ke depan, ke samping (kanan – kiri), ke belakang, atau 
berbalik dan memutar. Bentuk latihan kelincahan untuk setiap cabang 
olahraga tentunya memiliki perbedaan masing-masing. Oleh karena 
itu, pelatih harus memahami dengan cermat kebutuhan dan tuntutan 
gerak kelincahan pada cabang olahraga yang akan dilatihkan.

Contoh bentuk latihan kelincahan:

1) Lari Bolak balik (shuttle run), 
2) Lari zigzag (zigzag run),
3) Lari rintangan (obstacle run),
4) Lari bentuk anak panah (Arrowhead Run),
5) Lari seperti boomerang (boomerang run),
6) Lari bentuk T (T run),
7) Lari berkelok (dodging run),
8) Lari segi lima (pentagon run)
9) Lari segi enam (hexagon run),
10) Lari dengan huruf abjad Nama (Dik’s letters Agility),
11) Dan lain-lain.
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Gambar 5.4  Bentuk-bentuk Latihan Kelincahan
(Sumber: D.Z. Sidik, 2012, dari B. Kenzie)
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Gambar 5.5  Bentuk-bentuk Latihan Kelincahan
(Sumber: D.Z. Sidik, 2012, dari B. Kenzie)

 Pembentukan teknik yang harus diperhatikan dalam latihan 
kelincahan adalah teknik gerakan yang terdiri dari: teknik 
akselerasi, teknik gerak berhenti, dan teknik mengubah arah.

f. Kecepatan Gerak “Quickness”
 Quickness adalah kecepatan gerak aksi (tanpa stimulus), dan atau 

reaksi-aksi. Reaksi yang ditampilkan merupakan respons yang 
diterima dari optik (visual), akustik (audio), dan sentuhan (taktil). 
Bentuk gerakan yang ditampilkan berupa gerak dasar atau gerak 
teknik kecabangan, seperti: menendang, memukul, duduk berdiri, 
tidur berdiri, gerak dengan berbagai posisi; baik yang diawali 
dengan aba-aba atau tanpa aba-aba sebagai stimulan. Dan, dapat 
dilakukan dengan reaksi sederhana atau kompleks. 

 Kemampuan Quickness yang baik akan membantu performa 
kecepatan gerak speed dan agility dan begitu juga sebaliknya. 
Kemampuan gerak ini tidak mungkin dapat terjadi dengan baik 
jika atlet dalam kondisi lelah. Ketiga bentuk gerak kecepatan 
dapat dilakukan dengan cara mengkombinasikan sesuai dengan 
kebutuhan dan tuntutan serta periodisasi yang direncanakan setiap 
cabang olahraga, seperti: latihan S + A, S + Q, A + Q, A + S, Q 
+ S, Q + A, S + A + Q, S + Q + A, A + S + Q, A + Q + S, Q + 
A + S, atau Q + S + A.

 Bentuk-bentuk latihan tersebut juga bisa digunakan untuk 
kelompok anak-anak, pemula hingga atlet elit yang disesuaikan 
secara cermat dan adekuat. Untuk memperoleh efek yang optimal 
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sebaiknya didahului dengan pemanasan yang baik dengan 
melibatkan kelompok otot kecil dan otot besar, meliputi peregangan 
statis, dinamis dan yang menyebabkakn suhu tubuh meningkat 
dengan baik.

G. Efek dari Latihan Kecepatan
Efek perubahan fisiologik yang terjadi akibat latihan kecepatan gerak 
adalah sebagai berikut: 

1. Perubahan serabut otot. Peningkatan yang terjadi pada ukuran 
serabut otot, total isi phosphagen otot dan konsentrasi enzim untuk 
memisahkan glikogen menjadi asam laktak dan menurunkan 
energi tinggi phosphagen. Perbaikan ini berhubungan erat dengan 
peningkatan alactasid dan kapasitas energi anaerobik laktasid. 

2. Anaerobic power. Perbaikan pada kedua fungsi, yaitu pengerahan 
dan kecepatan pada otot sudah diteliti secara umum. Hal ini telah 
diperlihatkan melalui perbaikan pada tenaga yang bersifat anaerobik 
dan kecepatan gerak.

3. Energi aerobik. Hanya sedikit peningkatan dalam VO 2 max setelah 
latihan kecepatan gerak. Pengaruh akan lebih signifikan ketika 
kegiatan SAQ jarak pendek atau durasi singkat dilakukan dengan 
periode pemulihan/istirahat yang singkat, karena pada saat itu 
sistem cardio-respiratory akan berperanan lebih besar. Sekalipun 
latihan SAQ jarak diperpanjang atau durasi diperlama, biasanya 
volume tersebut tidak cukup untuk menstimulasi adaptasi aerobik 
secara signifikan.

4. Penyadaran neuromuskular (syaraf-otot) merupakan manifestasi 
eksternal pada perbaikan mekanik. Program latihan SAQ yang 
dilakukan secara sistematis mempunyai pengaruh terhadap 
peningkatan panjang langkah, kecepatan perpindahan langkah dan 
sinkronisasi gerak. Sistem syaraf - otot bertanggung jawab atas 
penyempurnaan ekspresi dalam gerak cepat.

Prinsip latihan kecepatan pada intinya menghindari berkembangnya 
timbunan asam laktat yang dapat menimbulkan kelelahan, yakni dengan 
memberikan pemulihan yang cukup di antara pengulangan. Di samping 
itu, latihan kecepatan seharusnya segera dihentikan ketika terjadi 
perubahan teknik yang menjadi salah akibat kelelahan yang tinggi atau 
kehabisan energi. 
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Kebugaran fisik. Tidak mungkin seorang atlet mendapatkan 
kecepatan tinggi untuk durasi 100 meter atau lebih tanpa kebugaran 
fisik yang bagus. Oleh karana itu, latihan kebugaran harus bertujuan 
untuk mengembangkan kapasitas kecepatan maksimal. Intensitas 
latihan pada semua aktivitas latihan sprint seharusnya maksimal, karena 
intensitas rendah tidak mungkin diharapkan memberikan kontribusi 
pada peningkatan kecepatan maupun akselerasi.

H. Tes Kecepatan
Menurut Pate (1984), antara daya anaerobik (anaerobic power) dengan 
kecepatan mempunyai hubungan erat, sehingga untuk pengukuran 
dapat digunakan alat yang sama. Pengukuran kecepatan antara lain 
adalah:

1. Sprint 50 Yard
 Lari secepat-cepatnya sejauh 50 yard, diawali dengan start berdiri. 

Standar lari 50 yard sesuai dengan tabel halaman berikut:

 Tabel 5.5  Standar Sprint 50 yard (detik) (Pate, 1984; 266)
Klasifikasi Laki-laki Wanita

Sempurna
Baik
Sedang
Cukup
Kurang

6,1
6,4
6,6
7,0
7,5

7,0
7,4
7,9
8,3
9,9

2. Tes Kecepatan Reaksi
 Tes kecepatan reaksi atau waktu reaksi dan kecepatan bergerak, 

dapat dilakukan dengan menggunakan Cinematography dan Timing 
Device Test. Mengembangkan tes waktu reaksi dengan Visual 
Reaction Time. Untuk tes tersebut pada umumnya menggunakan 
perangsangan sinar (Visual). Mengukur waktu reaksi dengan alat 
sederhana yaitu penggaris dengan nama Hand Reaction Time 
(Johnson, 1986).
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BAB 6
DAYA LEDAK
(EXPLOSIVE POWER)

A. Pengertian Daya Ledak
Daya ledak merupakan salah satu dari komponen biomotorik yang 
penting dalam kegiatan olahraga. Karena daya ledak akan menentukan 
seberapa keras orang dapat memukul, seberapa jauh melempar, seberapa 
tinggi melompat, seberapa cepat berlari dan sebagainya.

Banyak cabang olahraga yang memerlukan daya ledak untuk 
melakukan aktivitasnya dengan baik. Dalam beberapa cabang olahraga 
seperti: bola volli, bola basket, atletik, tinju senam dan lain sebagainya 
merupakan kegiatan yang membutuhkan daya ledak yang betul-betul 
baik dalam pelaksanaannya. Menurut Tanaka (1993) mengemukakan 
bahwa daya ledak sangat berperan dalam usaha-usaha pelolosan final 
sprint.

Beberapa pendapat yang memberikan pengertian daya ledak, yaitu:

1. Menurut Annarino (1976), daya ledak adalah kekuatan dan 
kecepatan kontraksi otot secara dinamis, eksplosif dalam waktu 
yang cepat.

2. Menurut Corbin (1980), daya ledak adalah kemampuan untuk 
menampilkan/mengeluarkan kekuatan secara eksplosif atau 
dengan cepat. Daya ledak adalah merupakan salah satu aspek dari 
kebugaran tubuh.
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3. Menurut Susan(1980), daya ledak tergantung dari kekuatan otot 
dan kecepatan tubuh.

4. Menurut Harre (1982), daya ledak yaitu kemampuan olahragawan 
untuk mengatasi tahanan dengan suatu kecepatan kontraksi tinggi. 
Kontraksi tingi diartikan sebagai kemampuan otot yang kuat dan 
cepat dalam berkontraksi.

5. Menurut Jansen (1983), daya ledak adalah semua gerakan           
eksplosif yang maksimum secara langsung tergantung pada daya. 
Daya otot adalah sangat penting untuk menampilkan prestasi yang 
tinggi.

Daya ledak sangat berkaitan dengan daya (power), maka selanjutnya 
akan dikemukakan beberapa pengertian dari daya.

Menurut Annarino (1976), daya (power) adalah berhubungan 
dengan kekuatan dan kecepatan kontraksi otot dinamik dan eksplosif 
dan melibatkan pengeluaran kekuatan otot maksimum dalam suatu 
durasi waktu pendek. Sedangkan Friedrich (1969) dan Boosey (1980), 
sama-sama mengemukakan bahwa power adalah hasil dari kombinasi 
kekuatan dan kecepatan.

Menurut Jansen (1983), power otot adalah kombinasi dari kekuatan 
dan kecepatam, yaitu kemampuan untuk menerapkan tenaga (force) 
dalam waktu yang singkat. Otot harus menerapkan tenaga dengan kuat 
dalam waktu yang sangat singkat untuk memberikan momentum yang 
paling baik dalam tubuh atau objek untuk membawa ke jarak yang 
diinginkan. Bompa (1990) menyatakan, bahwa power adalah hasil dari 
kekuatan maksimum dan kecepatan maksimum.

Menurut Fox (1980), power adalah sebagai kemampuan seseorang 
untuk menampilkan kerja maksimal per unit waktu, dengan rumus 
sebagai berikut:

W
P 

T
=

     

F x D
P 

t
=

W = F x D

P = F x V

Keterangan:
P = Daya (power)
W = Kerja (work)
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T = Waktu (time)
F = Gaya (force)
V = Kecepatan (velocity)
D = Jarak (distance)

Berdasarkan beberapa pendapat dan penjelasan di atas, maka 
dapat disimpulkan bahwa daya ledak adalah kemampuan mengarahkan 
kekuatan dengan cepat dalam waktu yang singkat untuk memberikan 
momentum yang paling baik pada tubuh atau objek dalam suatu gerakan 
eksplosif yang utuh mencapai tujuan yang dikehendaki.

B. Jenis Daya Ledak 
Secara umum menurut arah dan bentuk gerakan, daya ledak terdiri 
dari daya ledak asiklik dan daya ledak siklik (Bompa, 1990). Cabang 
olahraga yang memerlukan daya ledak asiklik secara dominan adalah 
melempar dan melompat dalam atletik, unsur-unsur gerakan senam, 
anggar dan gerakan yang memerlukan lompatan (bola basket, bola volli, 
pencak silat dan sebagainya).

Daya ledak menurut macamnya ada dua, yaitu daya ledak 
absolute berarti kekuatan untuk mengatasi suatu beban eksternal 
yang maksimum, sedangkan daya ledak relative berarti kekuatan yang 
digunakan untuk mengatasi beban berupa berat badan sendiri. Daya 
ledak akan berperan apabila dalam suatu aktivitas olahraga terjadi 
gerakan eksplosif.

C. Faktor-faktor yang Memengaruhi Daya Ledak
Menurut Nossek (1982) fakor yang memengaruhi daya ledak adalah 
kekuatan dan kecepatan kontraksi.

1. Kekuatan
Kekuatan otot menggambarkan kontraksi maksimal yang dihasilkan 
oleh otot atau sekelompok otot. Dilihat dari segi latihan, Harre (1982) 
membagi kekuatan menjadi tiga macam, yaitu:

a. Kekuatan maksimal
b. Kekuatan daya ledak
c. Kekuatan daya tahan
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Faktor fisiologis yang memengaruhi kekuatan kontraksi otot 
adalah usia, jenis kelamin dan suhu otot. Di samping itu, faktor yang 
memengaruhi kekuatan otot sebagai unsur daya ledak adalah jenis 
serabut otot, luas otot rangka, jumlah cross bridge, sistem metabolisme 
energi, sudut, sendi dan aspek psikologis.

2. Kecepatan
Kecepatan adalah suatu kemampuan bersyarat untuk menghasilkan 
gerakan tubuh dalam keadaan atau waktu yang sesingkat mungkin 
Matthews (1978). Kecepatan diukur dengan satuan jarak dibagi suatu 
kemampuan untuk menghasilkan gerakan tubuh dalam waktu yang 
sesingkat mungkin. Di samping itu, kecepatan didefinisikan sebagai 
laju gerak, dapat berlaku untuk tubuh secara keseluruhan atau bagian 
tubuh.

Menurut Astrand (1986), faktor yang memengaruhi kecepatan 
adalah kelenturan, tipe tubuh, usia dan jenis kelamin. Bompa (1990) 
mengemukakan kecepatan adalah keturunan dan bakat bawaan, waktu 
reaksi kemampuan mengatasi tahanan luar, teknik, koordinasi dan 
semangat, serta elastisitas otot.

Hasil penelitian Bassey (1990) dan Matthew (1990) melaporkan, 
daya ledak pada wanita lebih rendah dari pria dan menurun menyolok 
pada usia tertentu.

D. Metode Latihan Daya Ledak
Metode latihan daya ledak menurut Suharno (1979) dapat dilakukan 
dengan beberapa metode latihan antara lain: latihan sirkuit, latihan 
beban, latihan interval dan sebagainya. Atas dasar metode latihan, maka 
para ahli mengembangkan lebih lanjut menjadi bentuk latihan dengan 
ciri-ciri tertentu menurut versinya masing-masing.

Menurut Costill (1979) dengan latihan yang maksimal 4 kali 
per minggu cukup merangsang peningkatan aktivitas fosforilase otot. 
Sedangkan pendapat Clark (1961) menyatakan untuk meningkatkan 
kekuatan dan kecepatan digunakan suatu latihan berbeban secara 
progresif yang didasari sistem 10 RM (Repetisi Maksimal).

Beberapa metode latihan daya ledak yang disusun para ahli, antara 
lain:
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1. Metode latihan daya ledak dari Soeharsono (1979)
Beban latihan (intensitas) : 40% – 60% (beban maks.)
Set latihan (intesitas)  : 4 – 6 set
Ulangan preset (repetisi) : Tidak boleh melebihi kemampuan 

repetisi maksimal 
Irama gerakan   : Merupakan gerakan yang selaras dan 

dinamis
2. Metode latihan daya ledak dari Nossek (1982)

Beban latihan (intensitas) : 50% – 75% (beban maks.) 
Set latihan     : 4 – 6 set
Ulangan preset (repetisi) : 6 – 10 kali
Interval     : 3 – 5 kali
Irama gerakan   : Eksplosif/cepat

3. Metode latihan daya ledak dari Harre (1982)
Beban latihan (intensitas) : 30% – 50% (beban maks.)
Set latihan    : 4 – 6 set
Ulangan preset (repetisi) : 6 – 10 kali
Interval     : 2 – 5 menit
Irama gerakan   : eksplosif

E. Metode Pengembangan Daya Ledak
Sebagaimana yang telah diketahui bahwa daya ledak merupakan 
perpaduan antara unsur kekuatan dengan kecepatan, baik kecepatan 
rangsangan syaraf maupun kecepatan kontraksi otot, maka peningkatan 
daya ledak tidak terlepas dari pengembangan kedua unsur tersebut 
melalui:

1. Meningkatkan kekuatan dan kecepatan secara bersama-sama. 
Soebroto (1976) mengemukakan, latihan kekuatan dan kecepatan 
secara bersamaan diberikan dengan pembebanan sedang, latihan 
kekuatan dan kecepatan ini memberikan pengaruh yang lebih baik 
terhadap nilai dinamis jika dibandingkan dengan latihan kekuatan 
saja.

2. Meningkatkan kekuatan tanpa mengabaikan kecepatan. Menurut 
O’Shea (1976) bahwa latihan daya ledak yang menitikberatkan  
pada kekuatan, intensitas pembebanannya adalah submaksimal 
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dengan kecepatan kontraksi antara 7 – 10 detik dan pengulangannya 
8 – 10.

 Meningkatnya kekuatan otot secara tidak langsung berpengaruh 
terhadap daya ledak otot. Otot mempunyai kekuatan yang baik 
mempunyai daya ledak yang pula, sebaliknya daya ledak besar 
dipastikan mempunyai kekuatan yang besar. Menurut Rasch (1957) 
latihan isotonik dan isometrik dapat mengakibatkan hipertrofi dan 
meningkatkan kekuatan otot skelet.

3. Meningkatkan kecepatan tanpa mengabaikan kekuatan, menurut 
Bompa (1986), bahwa latihan daya ledak dengan penekanan 
kecepatan rangsang mendapat pembebanan sedang atau 
pembebanan ringan. Dalam mengembangkan daya ledak beban 
latihan tidak boleh terlalu berat sehingga gerakannya dapat 
berlangsung dengan cepat dan frekuensi yang lebih banyak.

Menurut arah dan bentuk gerakan daya ledak terbagi menjadi daya 
ledak siklik dan daya ledak asiklik. Dosis latihan untuk mengembangkan 
daya ledak asiklik dianjurkan memerlukan beban 50 – 80% dari 
kemampuan maksimal, irama gerakan sangat cepat, jumlah set 4 – 6 dan 
interval istirahat 3 – 5 menit. Dosis latihan yang dianjurkan daya ledak 
siklik adalah pembebanan antara 30 – 50% dari kemampuan maksimal, 
irama gerakan dilakukan secara dinamis dengan repetisi sebanyak 10 
kali interval istirahat (Blattner dan Boble, 1979).

Kekuatan, daya tahan otot lokal dan daya ledak dapat ditingkatkan 
dengan latihan beban (Pickering, 1955). Bentuk latihan ini bila dilakukan 
secara eksplosif dan berulang-ulang akan mengembangkan daya ledak 
secara efektif (Fredriech, 1969). Pemberian beban secara bertahap akan 
menyebabkan peningkatan kekuatan otot. Daya ledak akan berperan 
apabila dalam suatu aktivitas olahraga terjadi gerakan eksplosif. 
Hasil penelitian Willmore dan Costill (1988) menunjukkan bahwa 
keberhasilan dalam berbagai cabang olahraga berkaitan erat dengan 
kemampuan atlet untuk mengembangkan kekuatan dan daya ledak.

F. Latihan Pliometrik 
1. Pengertian 
Istilah pliometrik berasal dari bahasa Yunani “Pleythyien” yang berarti 
membesar atau meningkatkan, dari asal kata plio dan metrik yang 
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berarti lebih dan takaran-kadar (Radclife, 1985). Pliometrik berarti 
latihan-latihan yang berkarakter dengan kontraksi-kontraksi otot yang 
berkekuatan dalam respons terhadap kecepatan, muatan, dinamik atau 
jangkauan otot. 

Latihan-latihan pliometrik muncul dan diambil dari karakteristik/
olahraga yang memiliki kekuatan dan kecepatan. Pliometrik adalah 
sebuah metode latihan untuk pengembangan kemampuan eksplosif. 
Lebih jauh Radclife (1985) memaparkan bahwa latihan-latihan 
pliometrik ini sangat bermanfaat untuk permainan sepakbola, 
permainan bola voli ketika melompat untuk melakukan smash dan 
membendung serangan lawan, atau untuk pelompat tinggi saat take off 
dan banyak lagi cabang olahraga lainnya. 

Latihan-latihan pliometrik membantu para atlet seperti pemain 
sepakbola, pemain basket, angkat berat dan olahraga lainnya 
dalam mengembangkan daya ledak. Sehubungan dengan ini, 
Radclife (1985) mengemukakan bahwa beberapa cabang olahraga 
membutuhkan kekuatan dan kecepatan, sedangkan latihan pliometrik 
mengkombinasikan keduanya. 

Latihan-latihan pliometrik diajarkan untuk merangsang berbagai 
macam perubahan dalam sistem syaraf otot, meningkatkan stabilitas 
kelompok-kelompok otot untuk merespons lebih cepat dan bertenaga 
dalam perubahan-perubahan singkat dan cepat pada panjang otot. 
Hal yang penting dalam latihan plyometrics umumnya adalah keadaan 
sistem syaraf otot untuk melakukan perubahan arah yang lebih cepat 
dan lebih bertenaga. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa latihan-latihan 
plyometrics adalah latihan yang mempunyai sasaran untuk meningkatkan 
kecepatan dan kekuatan yang sangat diperlukan oleh seorang pemain 
sepakbola dan atlet dalam cabang olahraga lainnya. 

2. Tujuan dari Latihan Plyometrics
Seperti pada model dan bentuk latihan-latihan olahraga, latihan 
plyometrics juga mempunyai tujuan yaitu membantu para atlet untuk 
dapat mengembangkan daya ledak yang sangat dibutuhkan hampir di 
semua cabang olahraga (Radclife, 1985). 
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3. Pedoman Pelaksanaan Latihan Plyometrics
Berlatih dengan latihan-latihan plyometrics sama saja dengan bentuk 
latihan-latihan atletik atau cabang olahraga lainnya yang harus 
mengikuti beberapa pedoman tertentu untuk penampilan yang tepat dan 
efektif. Menurut Radclife (1985) pedoman pelaksanaannya antara lain: 

a. Pemanasan dan pendinginan 
 Karena latihan-latihan plyometrics membutuhkan kelenturan dan 

ketangkasan, semua latihan harus diawali dengan pemanasan yang 
cukup dan diakhiri dengan pendinginan yang cukup pula. 

b. Intensitas tinggi 
 Intensitas merupakan faktor yang sangat penting dalam latihan 

plyometrics. Kecekatan pelaksanaan dengan usaha yang maksimal 
sangat diperlukan sekali untuk memperoleh hasil yang maksimal. 

c. Beban berat progresif 
 Beban berat menyebabkan otot-otot bekerja pada intensitas yang 

tinggi. Beban yang tepat diatur dengan cara mengontrol ketinggian 
tempat di mana seorang atlet akan jatuh atau mendarat. Selanjutnya 
terkait dengan penelitian ini, beban berat progresif dilakukan 
dengan cara menambah set setelah orang coba dilatih selama tiga 
minggu. 

d. Memaksimalkan kekuatan dan meminimalkan waktu 
 Kekuatan dan kecepatan merupakan hal yang sangat penting dalam 

plyometrics. Pada beberapa kasus yang sangat perlu diperhatikan 
adalah kecepatan pada gerakan-gerakan tertentu yang dapat 
ditampilkan. 

e. Jumlah pengulangan yang optimal 
 Lakukan pengulangan dalam jumlah yang optimal, biasanya jumlah 

pengulangan antara 8 – 10 kali, dengan pengulangan yang paling 
sedikit untuk rangkaian yang lebih mendesak, dan pengulangan 
yang lebih banyak untuk latihan-latihan yang melibatkan sedikit 
usaha secara keseluruhan. Dalam penelitian ini jumlah pengulangan 
6 – 7 kali.

f. Istirahat yang teratur 
 Periode istirahat satu sampai dua menit di antara set-set, biasanya 

cukup bagi sistem syaraf otot yang ditekan dengan latihan-latihan 
pliometrik ini untuk pulih kembali. 
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g. Membangun dasar yang tepat 
 Karena dasar kekuatan adalah keuntungan dalam pliometrik, 

program latihan beratpun dirancang untuk melengkapi, bukan 
memperlambat perkembangan dari exsplosive power. 

h. Mengindividukan program latihan
 Untuk memperoleh hasil yang baik dalam latihan plyometrics perlu 

mengindividukan program latihan yang berarti sebagai seorang 
pelatih harus mengetahui apakah masing-masing atlet yang 
dibinanya mampu melakukan dan berapa besar keuntungan dari 
latihan tersebut.

Dari uraian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa latihan 
plyometrics yang bertujuan untuk meningkatkan daya ledak otot tungkai 
sangat perlu sekali memperhatikan pedoman pelaksanaannya, agar 
latihan terarah dan sistematis.

4. Latihan Quick Leap
Latihan quick leap adalah latihan melompat ke atas box yang tingginya 
60 cm dengan tolakan kedua kaki. Kemudian dilanjutkan dengan 
lompatan melayang dengan kedua tangan mengayun ke atas dan kaki 
menggantung, mendarat dengan kedua kaki mengeper (Radclife, 1985). 

Tempat mendarat yang sedikit lunak seperti lapangan berumput 
atau matras dan bangku ataupun box yang mempunyai ukuran tinggi 60 
cm dibutuhkan untuk melakukan latihan lompat cepat ini. Golongan 
otot yang sebagian besar dipengaruhinya adalah: flexors pinggul, 
quadrisep, ligamen dan tendon, gluteals, punggung bagian bawah, dan 
girdle atau sendi bahu. Latihan semacam ini berguna untuk bola voli, 
sepakbola, bolabasket, loncat indah dan angkat berat. Terkait dengan 
penelitian yang dilakukan pada latihan pliometrik dengan cara quick 
leap sebelum masuk ke latihan inti dilakukan pemanasan lebih kurang 
15 menit. Dalam pelaksanaan latihan inti pelaksanaannya dilakukan 
dengan intensitas maksimum dengan beban progresif meningkatkan 
beban dengan menambah set setelah 3 minggu latihan. 

Ilustrasi dari pelaksanaan latihan quick leap ini dapat dilihat pada 
Gambar 6.1 berikut ini. 
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Gambar 6.1  Latihan Plyometricsdengan Cara Quick Leap

a. Posisi Awal 
Kedua kaki dirapatkan, ambil posisi semi tegak lurus menghadap ke box 
lebih kurang 60 cm. Posisi tangan di samping dan sedikit dibengkokkan 
pada siku. 

b. Urutan Gerakan 
Dari posisi awal melompat ke atas box dengan bantuan ayunan lengan. 
Ketika melayang di udara usahakan lutut naik dari depan pinggul dengan 
sedikit melipat kaki di bawah pantat. Di atas box mendarat dengan kedua 
kaki, dalam posisi semi jongkok untuk menahan goncangan. Kemudian 
mendorong tubuh ke depan atas dengan cepat sambil memanjangkan 
dan menegangkan seluruh tubuh. Selanjutnya diakhiri mendarat dengan 
kedua kaki di tanah di mana kaki dibengkokkan sebagai tindakan untuk 
melindungi. 

Buatlah awalan lompatan secepat mungkin dengan tinggi 
secukupnya, untuk meraih box. Antisipasi dan konsentrasi pada 
lompatan kedua dari box. Tekankan perpanjangan tubuh setelah 
melompat dari box. Variasi dari latihan ini dapat ditampilkan dengan 
pendaratan di atas box dengan satu kaki jadi melakukan lompatan 
dengan satu gerakan kaki. 

5. Latihan Depth Jump
Latihan depth jump adalah latihan turun dari atas box yang tingginya 
60 cm dengan ancang-ancang untuk melakukan lompatan melewati 
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box dengan ayunan tangan ke atas. Kemudian mendarat dengan kedua 
kaki mengeper. 

Sebuah box atau bangku yang ditinggikan 60 cm dibutuhkan untuk 
latihan ini. Permukaan tempat mendarat harus sedikit lunak seperti 
tanah berumput atau matras. Ini merupakan latihan yang bagus untuk 
quadrisep, hip girdle dan juga punggung bagian bawah, urat-urat lutut. 
Lompat dalam diterapkan pada semua olahraga karena mempergunakan 
kekuatan kaki, kecepatan dan kecekatan. Begitupun pada latihan depth 
jump, terkait dengan penelitian ini sebelum masuk ke latihan inti terlebih 
dahulu dilakukan pemanasan untuk menyesuaikan diri dengan beban 
latihan yang dipergunakan.

a. Posisi Awal 
Dimulai dengan berdiri di bagian tepi box yang ditinggikan dengan ujung 
kaki melewati bagian tepi box tersebut. Lutut kaki sedikit dibengkokkan 
dan lengan dilepaskan.

b. Urutan Gerakan 
Jatuhkan badan dari box tersebut, mendarat dengan kedua kaki dan 
lutut dibengkokkan untuk menahan goncangan dari tahap mendarat. 
Begitu mendarat di tanah. Ambil ancang-ancang untuk meloncat 
dengan mengayunkan lengan ke atas dan memanjangkan tubuh setinggi 
dan sejauh mungkin sambil melewati box yang tingginya 60 cm dan 
mendarat dengan kaki di tanah di mana lutut dibengkokkan sebagai 
tindakan untuk melindungi. Intensitas dan usaha yang maksimal 
diperlukan untuk memperoleh hasil yang optimal. Variasi latihan ini 
untuk menampilkan satu loncatan tambahan atau dua setelah lompatan 
di atas box. Lutut dan ibu jari usahakan menghadap ke atas untuk 
keseimbangan. 

G. Tes Daya Ledak
Untuk mengetahui daya ledak otot harus mengandung unsur kekuatan 
dan kecepatan serta jarak sebagai dasar pengukuran, para ahli bidang 
faal dan olahraga menggunakan instrumen untuk mengukur daya ledak 
otot meliputi:

1. Tes untuk anggota gerak bawah (lower ekstremity).
2. Tes anggota gerak atas (upper extremity).
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Menurut Kirkendal (1980) salah satu bentuk untuk mengetahui 
daya ledak adalah dengan tes vertical jump. Barry (1986) mengemukakan 
bentuk tes daya ledak adalah:

1. Standing jump (long jump).
2. Vertical arm pull test (distance).
3. Two hand medicine ball put.
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BAB 7
KELENTUKAN 
(FLEXIBILITY)

A. Pengertian Kelentukan
Dalam aktivitas kehidupan semua orang membutuhkan kelentukan 
tubuh. Tingkat kelentukan tubuh yang baik membantu memudahkan 
melaksanakan tugas atau gerakan sehari-hari. Tingkat kelentukan tubuh 
sangat dibutuhkan pada hampir seluruh cabang olahraga, terutama 
pada cabang-cabang yang banyak menggunakan gerakan persendian. 

Kelentukan merupakan salah satu komponen yang menentukan 
dalam aktivitas gerak manusia, sangat mendukung dalam melakukan 
gerak yang nyaman. Bagi non olahragawan, kelentukan dapat menunjang 
aktivitas kegiatan sehari-hari, sedangkan bagi olahragawan seperti 
pesenam, peloncat indah, pejudo, beberapa nomor atletik, anggar, 
pegulat dan cabang-cabang olahraga permainan lainnya fleksibilitas 
sangat diperlukan. Fleksibilitas merupakan prasyarat yang diperlukan 
untuk menampilkan suatu keterampilan yang memerlukan gerak sendi 
yang luas dan memudahkan dalam melakukan gerakan-gerakan yang 
cepat dan lincah.

Fleksibilitas sering mengacu pada ruang gerak persendian atau 
sendi tubuh. Ruang gerak sendi dipengaruhi oleh otot, tendo dan 
ligamen. Fleksibilitas didefinisikan sebagai “kemampuan sebuah 
persendian dalam melakukan gerakan melalui luas gerak yang penuh” 
(Damien Davis, 1986:39). William (1993) dalam Gallahue at el 
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(1998: 274) menyatakan bahwa fleksibilitas sendi adalah kemampuan 
dari berbagai macam sendi tubuh untuk bergerak melalui luas gerak 
sendi secara penuh. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Rusli 
Lutan, dkk. (2003:69) bahwa fleksibiltas menunjukkan luasnya 
ruang pada persendian. Dengan fleksibiltas yang memadai seseorang 
dapat melaksanakan suatu tugas gerak dengan prestasi (performa) 
yang memadai, karena itu fleksibiltas merupakan unsur penting dari 
kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan juga kebugaran 
jasmani yang terkait dengan performa.

Rusli Lutan (2003:70) mendefinisikan fleksibilitas sebagai 
kemampuan dari sebuah sendi dan otot, serta tali sendi di sekitarnya 
untuk bergerak dengan leluasa dan nyaman dalam ruang gerak maksimal 
yang diharapkan. Fleksibiltas yang optimal memungkinkan sekelompok 
atau sendi untuk bergerak dengan efisien. Persendian dikatakan fleksibel 
atau tidak ditentukan oleh luas-sempitnya ruang gerak sendi dan elastis 
tidaknya otot-otot yang terdapat pada persendian. Elastisitas otot akan 
berkurang jika lama tidak latih.

Karakteristik fleksibilitas dapat dicermati dari segi: komponen 
pembentuk dan faktor yang memengaruhinya; pengukuran dan metode 
peningkatannya; serta jenis dan fungsinya dalam kegiatan olahraga. 
Clark dalam Rushall & Pyke (1990:275) mengusulkan tiga faktor 
yang memengaruhi pengembangan fleksibilitas yaitu jenis latihan, 
pemanasan dan panjang atau lamanya waktu bertahan terhadap 
efek rangsangan fleksibilitas. Menurut Damien Davis (1986:39), 
“faktor-faktor yang memengaruhi fleksibilitas yaitu: tipe atau jenis 
persendian, elastisnya otot-otot, elastisnya ligamen dan capsule, 
bentuk tubuh, temperatur otot, jenis kelamin, umur, atau usia, tebal 
kulit, dan tulang”.

Menurut Wiliam (1993) dalam (Gallahue et al., 1998:274), ada 
dua tipe dari fleksibilitas yaitu: statis dan dinamis. Fleksibilitas statis 
adalah prestasi luas gerak sendi dengan menggunakan tarikan pelan 
atau sedang yang melibatkan sedikit persendian. Fleksibilitas dinamis 
adalah prestasi luas gerak sendi yang dapat dicapai saat tubuh bergerak 
cepat. Manfaat yang diperoleh dari latihan fleksibilitas akan membantu 
otot untuk rileks, meningkatkan kesehatan, menghilangkan otot kejang 
dan mengurangi potensi cedera (Rusli Lutan, 2003: 70). Alters (1996:3) 
menjelaskan, peregangan hanya bermanfaat apabila dilakukan dengan 
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benar sebagaimana mestinya. Adapun manfaat melakukan peregangan 
yaitu sebagai berikut:

1. Peregangan dapat meningkatkan kebugaran fisik seorang.
2. Peregangan bisa mengoptimalkan daya tangkap, latihan dan 

penampilan atlet pada berbagai bentuk gerakan yang terlatih.
3. Peregangan dapat meningkatkan mental dan relaksasi fisik.
4. Peregangan dapat meningkatkan perkembangan kesadaran tubuh.
5. Peregangan dapat mengurangi risiko keseleo sendi dan cedera otot 

(kram).
6. Peregangan dapat mengurangi risiko cedera punggung.
7. Peregangan dapat mengurangi rasa nyeri otot.
8. Peregangan dapat mengurangi rasa sakit yang menyiksa pada saat 

menstruasi bagi atlet wanita.
9. Peregangan dapat mengurangi ketegangan otot.

Seorang atlet yang mempunyai fleksibilitas yang baik, akan 
menampilkan gerakan yang lebih baik dan mengurangi risiko 
terjadinya cedera. Hal ini sesuai dengan pendapat Harsono (1988:163) 
yang menyatakan bahwa perbaikan dalam fleksibilitas otot akan 
dapat mengurangi terjadinya cedera pada otot-otot, membantu 
mengembangkan kecepatan, koordinasi, kelincahan, perkembangan 
prestasi, menghemat pengeluaran tenaga pada waktu melaksanakan 
gerakan dan memperbaiki sikap tubuh.”

Kelentukan yang baik seorang atlet akan dapat melakukan gerakan 
dengan baik. Paul Uram dalam Sahara (1993: 32) mengatakan bahwa, 
”Kelentukan adalah kelemahlembutan atau kekenyalan dari otot dan 
kemampuannya untuk meregang cukup jauh agar memungkinkan 
persendian di mana dia berada dapat bereaksi secara lengkap dalam 
jarak normal dan dari gerakan tersebut tidak menyebabkan cedera.” 
Mochammad Sajoto (1998: 58) mengatakan bahwa: ”kelentukan 
keefektifan seseorang dalam penyesuaian dirinya, untuk melakukan 
segala aktivitas tubuh penguluran seluas-luasnya, terutama otot-otot, 
ligamen-ligamen di sekitar persendian”.

Tingkat kelentukan tergantung pada ruang gerak persendian dan 
otot-otot. Kelentukan merupakan kemampuan otot meregang dengan 
ruang gerak yang jauh tanpa menimbulkan rasa sakit. Hal ini dapat 
dirasakan pada saat melakukan gerakan-gerakan mendadak yang 
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membutuhkan keluasan gerak yang lebih dari biasanya dalam kehidupan 
sehari-hari. 

Keleluasaan gerak sendi juga tergantung dari bentuk orientasi 
permukaan sendi itu sendiri, serta sifat fisiologis dan neurofisiologis 
jaringan tubuh. Selama peregangan semua bagian yang berada pada 
garis pemanjangan, memiliki potensi untuk berubah bentuk. Oleh sebab 
itu, setiap struktur yang ada (otot, kapsul sendi, ligamen, tendon, kulit 
dan lain-lain) yang berisikan reseptor-reseptor dapat menjadi penerima 
ransangan pemanjangan dan sekaligus mengakibatkan terjadinya refleks 
yang dipengaruhi pemanjangan ototnya.

Sinyal-sinyal yang diterima muscle spindle akan meningkat dengan 
adanya pemanjangan otot, Organ Golgi Tendon juga akan meningkat 
terhadap tegangan otot saat kontraksi konsentrik maupun pada saat 
otot dalam keadaan memanjang (Paul Uram 1993:23).

Kelompok syaraf Ia pada muscle spindle, memberikan kemudahan 
dalam menjalin hubungan dengan alpha motoneuron terhadap agonis 
dan sinergisnya, hanya peka terhadap perubahan panjang otot saja, 
tetapi juga pada kecepatan perubahan pemanjangan otot itu sendiri. 
Secara teoritis, peregangan dengan kecepatan tinggi akan membuat otot 
berkontraksi dan sekaligus menghambat terhadap pemanjangan otot 
lebih lanjut. Pengaruh meningkatnya hambatan ini dipengaruhi oleh 
adanya masukan yang diterima oleh motoneuron serta adanya pengaruh 
kecepatan terhadap fisik serta mekaniknya. Harsono (1988:156). 

Sedangkan dalam menentukan keluasan gerak sendi sangat 
ditentukan oleh kelentukan otot. Keleluasaan gerak sendi serta 
kelentukan otot memiliki peranan yang sangat penting dalam 
memudahkan dan efisiensi gerakan, memberikan kemudahan dalam 
mengantisipasi tegangan yang diterima serta mengurangi impak 
gerakan. Menurut beberapa penulis, kelentukan terbagi atas kelentukan 
umum dan kelentukan khusus, kelentukan pasif dan kelentukan aktif”. 
(Sajoto, 1988:45).

Costill dalam Sajoto (1988: 32) menjelaskan bahwa, kelentukan 
umum adalah kelentukan yang dapat memenuhi sistem persendian 
penting seperti pada sendi bahu, sendi pinggul maupun pada persendian 
tulang belakang. Sedang kelentukan khusus adalah kelentukan pada 
persendian tertentu yang khususnya mengacu kepada tuntutan pada 
setiap cabang olahraganya. 
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Sedangkan yang dimaksud dengan kelentukan pasif dan aktif 
yaitu: kelentukan pasif merupakan besaran keluasan gerak pada 
persendian yang dipengaruhi oleh kekuatan luar serta regangan pada 
otot antagonis dan umumnya kelentukan ini lebih luas dibandingkan 
dengan kelentukan aktif. Kelentukan aktif diukur berdasarkan amplitudo 
gerakan pada persendian yang diakibatkan oleh kontraksi agonis dan 
relaksasi otot antagonis dan terbagi lagi menjadi kelentukan aktif – statik 
dan aktif dinamik. (Costill dalam Sajoto 1988:34).

Tingkat kelentukan tubuh ditentukan oleh beberapa faktor, terutama 
jaringan ikat pada persendian, otot-otot, termasuk ligamen-ligamen, 
tendon dan bentuk kerangka persendian tersebut. Latihan-latihan juga 
memengaruhi tingkat kelentukan tubuh seseorang. Kelentukan akan 
bertambah baik dengan mengurangi ketegangan otot, dan menambah 
elastisitas jaringan ikat. 

Jika seseorang kurang aktif bergerak dalam waktu yang lama, 
jaringan ikat akan mengalami pengecilan dan mengakibatkan terbatasnya 
ruang gerak persendian. Dengan melakukan peregangan, maka jaringan 
ikat akan melebar, sehingga ruang gerak persendian menjadi lebih luas.

Sedang menurut Fleischman dalam Garfield DS (1980:37), 
kelentukan terbagi dalam dua jenis, yaitu: a) extend flexibility atau static 
flexcibility, dan b) dynamic flexibility. Extend flexibility atau static flexibility 
diartikan sebagai amplitudo suatu gerakan, sedang dynamic flexibility 
menunjukkan suatu kemampuan dalam menggerakkan bagian tubuh 
dengan cepat, gerakan berulang-ulang serta melibatkan suppleness atau 
kelentukan otot yang terlibat. 

Selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari maupun pada sejumlah 
cabang olahraga, rekreasi maupun usaha rehabilitasi cedera dan injuries 
prevention, kelentukan atau ketidakkakuan merupakan faktor yang sangat 
penting dalam kinerja fisik. Kelentukan statis maupun aktif, sangat 
penting bagi seorang atlet dalam memaksimalkan efisiensi kinerja 
maupun dalam menjaga diri dari kemungkinan cedera yang akan terjadi. 
Karena itu, kelentukan yang baik akan meningkatkan kemampuan 
jaringan dalam menyesuaikan diri dari pembebanan yang diterima, 
menghilangkan pengaruh benturan/impak dan memperbaiki kinerja.” 
Reischl SR. (1986:20).

Pada kelentukan dinamik, otot dan jaringan ikat yang mengelilingi 
sendi harus mampu berubah dalam waktu yang sangat singkat, 
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karena kelentukan dinamis akan dibatasi oleh kemampuan jaringan 
ikat untuk berubah secara cepat dan mudah, serta dengan kerja 
sistem neuromuskular secara integral (elemen kontraktil dan yang 
memengaruhinya).

Sedangkan faktor-faktor yang memengaruhi kelentukan tersebut 
adalah: komposisi jaringan ikat, respons jaringan, sifat kolagen secara 
mekanik dan fisiknya, otot dan umur (Noyes FR. 1993:38).

B. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kelentukan
1. Komposisi Jaringan Ikat
Semua jaringan ikat di dalam tubuh memiliki struktur elemen yang sama. 
Fibrosit mensintesis proteoglikan serta serabut-serabut ekstraseluler 
yang membentuk jaringan ikat. Ada dua serabut ekstraseluler yang 
umumnya menjadi perhatian utama para physical therapist, yaitu kolagen 
dan elastin. Kedua serabut ini memiliki fungsi yang bekerja bersama-
sama atau saling melengkapi. (Costill, 1993:23).

Kolagen adalah serabut protein yang memberikan kemampuan 
kepada jaringan dalam menahan gaya menarik maupun perubahan 
bentuk. Sedangkan elastin berfungsi memberikan bantuan kepada 
jaringan tersebut melakukan perubahan bentuk/deformasi. Kolagen 
merupakan bahan bangunan utama yang memiliki kekuatan menahan 
regangan tinggi serta mampu menahan beban maupun perubahan 
yang terjadi pada bentuknya. Kemampuan ini akan tergantung dari 
sifat struktural fisik maupun mekanik, luas dan panjang serta susunan 
serabut itu sendiri. Oleh sebab itu, kolagen harus menjadi perhatian 
utama dalam meningkatkan keleluasaan gerak sendi ataupun kelentukan 
ototnya. (Noyes FR. 1993:28).

2. Respons Jaringan
Keleluasaan gerak sendi serta kelentukan otot dalam suatu gerakan, akan 
tetap dapat dipertahankan selama bagian tubuh bergerak secara normal.
dan jaringan ikat akan tetap menjaga integritas serta kekuatannya, dan 
tetap mampu menahan secara tepat terhadap tekanan yang diterima. 
(Costill, 1993:34).
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3. Sifat Mekanik dan Fisik Kolagen
Kolagen akan menunjukkan sifat-sifat mekanik maupun fisiknya 
apabila terjadi suatu perubahan bentuk. Sifat-sifat ini memberikan 
kesempatan kepada kolagen untuk menanggapi beban yang diterima 
maupun perubahan bentuk secara tepat, serta akan memberikan 
kemampuan kepada jaringan untuk bertahan terhadap regangan yang 
kuat. Sifat mekanik tersebut adalah elastisitas, viskoelastisitas dan 
plastisitas. (Faraggiana, 1972:80). Sedangkan yang bersifat fisik akan 
ditunjukkan dengan gaya relaksasi, rambatan dan histeresis. (Noyes 
FR. 1979:118).

4.  Sifat-sifat Mekanik
Elastisitas adalah kemampuan untuk melakukan pemanjangan 
otot akan kembali pulih apabila beban itu dibuang. Viskoelastisitas 
merupakan sifat-sifat yang dapat memberikan kemungkinan terjadinya 
perubahan bentuk secara lambat serta dengan pemulihan yang tidak 
penuh pada saat gaya yang memengaruhi perubahan bentuk tersebut 
dihilangkan dan kembali ke keadaan semula. Plastisitas terjadi akibat 
adanya suatu perubahan yang tetap, yang disebabkan oleh perubahan 
bentuk yang tetap bertahan. Ini adalah sifat viskosis jaringan yang 
menyebabkan perubahan bentuk plastis yang permanen”. (Clayton 
LT.,1981:57)

5.  Sifat-sifat Fisik
Secara fisik kolagen memiliki sifat relaksasi gaya, perambatan dan 
histeresis. Relaksasi gaya berarti penurunan yang dibutuhkan untuk 
mempertahankan jaringan dari perubahan bentuk yang terjadi pengaruh 
kecepatan terhadap suatu gaya, akan memengaruhi hasil relaksasi 
jaringan. Berlawanan dengan gaya relaksasi, respons perambatan 
atau creep suatu jaringan adalah kemampuan jaringan untuk berubah 
bentuk dalam waktu yang lama. Pemakaian respons perambatan 
akan memberikan kesempatan kepada perubahan viskoelastisitas dan 
plastisitas pada jaringan. Sedangkan respons histeresis adalah relaksasi 
suatu jaringan selama satu siklus tunggal perubahan bentuk dan 
relaksasinya. Ini merupakan suatu petunjuk adanya sifat-sifat viskosis 
pada jaringan. 
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6. Otot
Kapsul sendi, ligamen, facia dan aponeorosis semuanya terdiri 
dari kolagen, yang diperkirakan sebagai jenis hambatan terhadap 
keterbatasan keleluasaan gerak sendi. Tendon sebagai bagian terpisah 
dari otot, diperhitungkan sebagai faktor penghambat pasif. Hanya otot 
yang memiliki komponen aktif yang dapat membatasi keleluasaan sendi 
untuk bergerak maupun kelentukan ototnya. Komponen-komponen ini 
disebut sebagai elemen kontraktil yaitu myosin dan aktin.

Gambar 7.1  Mikrostruktur Filamen Aktin dan Myosin ( Fox (1988: 56)

Otot memiliki sejumlah besar jaringan-jaringan ikat yang berkaitan 
satu sama lain yang dibagi dalam tiga pengorganisasian, yaitu: 1) 
Endomysium, yamg bertanggung jawab untuk menghubungkan 
jaringan-jaringan ikat dengan setiap sel otot dan menghubungkan 
dengan perimysium. 2) Perimysium, yang terdiri dari septa kolagen-
kolagen yang membungkus fasikulus-fasikulus dan menghubungkannya 
dengan epimysium. 3) Epimysium, adalah lapisan jaringan ikat yang 
membungkus keseluruhan serabut otot (Fox, 1988).
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Gambar 7.2  Struktur Jaringan Otot (Weinreb, 1983:47)

Dalam keadaan relak, otot tidak akan memacu aktivitas gaya dan 
oleh karena itu tidak akan mengakibatkan kekakuan yang luar biasa. 
Tegangan pasif kurang lebih berada dalam keadaan konstan seperti 
pada keadaan relaks dan sebanding dengan panjang ototnya. Ada 6 
elemen anatomis yang memungkinkan kontribusi terhadap kekakuan 
otot (hambatan terhadap pemanjangannya), yaitu: 1) Viskositas 
serabut otot ke serabut lainnya atau antara otot dan jaringan subkutan 
yang berlebihan. 2) Epimysium. 3) Perimysium dan Endomysium. 4) 
Sarkolema. 5) Elemen kontraktil di antara serabut otot. 6) Hubungan 
tendon dengan origo dan insertionya (Fox, 1988).

Persentase untuk setiap kontribusi di atas terhadap kekakuan 
otot masih belum dapat dijelaskan secara tuntas, tetapi secara umum 
kontribusi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1 Kontribusi Relatif Hambatan Struktur Jaringan Lunak Terhadap 
Persendian. (Fox EL., 1988)

No. Struktur Hambatan Terhadap Kelentukan
(Total Persentase)

1. Kapsul sendi 47
2. Otot 41
3. Tendon 10
4. Kulit 2

Dua karakteristik struktur otot yang penting dalam kajian 
peregangan berdasarkan aspek neufisiologis, adalah serabut intra dan 
ekstrafusal. Di mana serabut kontraksi yang paling penting dalam otot 
adalah serabut ekstrafusal yang dilayani oleh alpha motorneuron. Sinyal 
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perubahan panjang dan otot kecepatan panjang serabut intrafusal akan 
direspons oleh elemen sensorik pada otot yang sedang berubah. 

 

Gambar 7.3  Muscle Spindle (Sage, 1984)
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Aktivitas fusimotor melalui afferent gamma yang melayani spindle, 
akan memberikan bantuan dalam mengatur kembali spindle sewaktu 
otot berkontraksi. Dengan demikian, akan meneruskan respons 
terhadap perubahan panjang. Selain dari muscle spindle, Organ Golgi 
Tendon yang berlokasi dekat persambungan otot dan tendon, memiliki 
serabut syaraf afferen yang umumnya sangat peka selain dari tenaga 
atau kekuatan yang dihasilkan oleh kontraksi tetapi juga pada keadaan 
regangan yang berlebihan, yang akan menyebabkan terpacunya reseptor 
tersebut. (Lamb DR.1986:41).

Aktivitas Organ Golgi Tendon akan menghambat aktivitas alpha 
motoneuron pada otot yang aktif (agonis) serta akan memberikan 
kemudahan pada otot antagonisnya. Aktivitas refleks terjadi dengan 
berbagai kemungkinan, kegiatan myosinaptic reflex akan dihambat 
oleh kontraksi agonis yang sangat kuat, yaitu dengan cara menghambat 
alpha motorneuron. Jadi setelah relaksasi ia akan menurunkan respons 
agonis terhadap peregangan berikutnya. 

7. Usia
Penuaan adalah merupakan suatu proses yang terjadi secara normal dan 
akan terus berlanjut. Selama proses penuaan akan terjadi peningkatan 
isi secara keseluruhan pada tendon, kapsul, dan otot sepanjang luas 
penampang serabut kolagen. Peningkatan stabilitas serabut kolagen 
merupakan perwujudan kematangan serta perkembangan yang lebih 
banyak pada cross link intermuskuler di antara molekul-molekul 
kologen. “Apabila kelentukan sudah mulai menurun, pengaruhnya akan 
dirasakan pada penurunan stabilitas, mobilitas, power, dan penurunan 
daya tahan terhadap beban atau kekuatan otot.” Letzelter H. (1988:67). 
Selanjutnya dikatakan “kelentukan yang baik, akan meningkatkan 
kemampuan jaringan dalam mengakomodasi stres, meredam impact 
kejutan dan memperbaiki kinerja.” Reischl SR. (1986:28), seterusnya 
Garret (1980: 38) menyatakan “otot dapat berkontraksi dengan kuat 
dan efektif, khususnya dirancang untuk meredam gaya dan perubahan 
bentuk serta mengurangi risiko cedera.”

Untuk itu, dengan melakukan latihan peregangan secara teratur 
setiap hari, meskipun dalam waktu yang singkat, tingkat kelentukan 
tubuh menjadi lebih baik. Pengaruh tingkat kelentukan tubuh menjadi 
lebih baik. Pengaruh positif lainnya dari latihan peregangan secara 
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teratur setiap hari. Latihan-latihan peregangan pada dasarnya dibedakan 
menjadi dua, yaitu latihan peregangan dinamis dan latihan peregangan 
statis. Di antara pendapat yang menjelaskan pengertian dari peregangan 
dinamis adalah: ”Peregangan dinamis adalah latihan berupa gerakan 
penguluran dengan melentuk-lentukkan tubuh atau anggota tubuh 
pada bagian persendian, dengan aktivitas-aktivitas tertentu”. (Sajoto, 
1988:186).

Menggerak-gerakkan bagian tubuh tertentu dengan berpusat pada 
persendian, sehingga persendian dan otot akan teregang, dilakukan secara 
berirama dan berulang-ulang. Contohnya latihan membungkukkan 
badan sambil memutar bahu. Dimulai dari sikap berdiri dengan kedua 
kaki dibuka lebar, kemudian sambil membungkukkan badan. Sentuhkan 
tangan kiri ke kaki kanan, lalu berdiri tegak, dan lakukan gerakan 
sebaliknya. Ulangi gerakan tadi ± 15 kali gerakan.

Cara peregangan dinamis yang dikenal juga dengan cara peregangan 
tradisional. Walaupun demikian, cara latihan dengan peregangan 
dinamis kurang disetujui oleh Harsono (1988:165) mengatakan bahwa: 
Gerakan-gerakan peregangan yang cepat dan kuat akan menyebabkan 
terjadinya reflek-regang (stretch reflex)… Oleh karena gerakan yang 
dinamis, refleks ini yang berfungsi untuk melindungi otot dari cedera 
akibat peregangan yang berlebihan (over stretching), akan menyebabkan 
otot yang teregang tadi untuk berkontraksi jadi memendek lagi. Dan 
kontraksi justru akan menghalangi otot untuk bisa meregang secara 
maksimal. Karena itu, dynamic stretch tidak akan memungkinkan otot 
untuk meregang secara maksimal.

Benturan dan sentakan yang disebabkan oleh aktivitas otot dan 
persendian dalam peregangan dinamis, menyebabkan otot-otot teregang 
secara kurang terkontrol, yang kadang-kadang berlebihan atau kurang 
dari yang seharusnya. Kemudian langsung dikendorkan secara tiba-
tiba, hal ini akan menyebabkan otot-otot memendek kembali, sehingga 
tidak akan memungkinkan otot teregang secara maksimal. Akibatnya 
peningkatan kelentukan yang terjadi tidak terlalu besar.

Peregangan dinamis hampir tidak memberikan kesempatan untuk 
otot meregang sampai titik maksimal dengan kata lain peregangan 
dinamis tidak menerapkan prinsip over load (pembebanan yang lebih). 
Kalaupun memberikan kesempatan untuk meregang, itu hanya sekejap 
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saja sehingga tidak memberikan kesempatan sendi dan otot meregang 
secara maksimal. Pengertian dari peregangan statis menurut Sajoto, 
(1988:184) sebagai berikut:”Peregangan statis adalah berupa latihan 
yang dilakukan dengan cara penguluran otot dalam sendi sejauh 
mungkin, kemudian mempertahankan posisi tersebut dalam beberapa 
waktu tertentu.” 

Mengulurkan otot sejauh mungkin akan menyebabkan otot 
dan sendi meregang. Pada saat penguluran terjauh dari otot, posisi 
sedemikian rupa, dipertahankan beberapa waktu agar memberi 
kesempatan pada otot dan sendi untuk meregang secara maksimal dan 
memperluas gerakan. Dalam mempertahankan posisi regang itu untuk 
beberapa waktu tertentu, Katch dan Mc Ardle (1983) menganjurkan 
lebih kurang 10 – 30 detik. (Harsono, 1988:167). Sebagai contoh: 
duduk dengan meraih ujung jari kaki. Sikap duduk dengan kedua kaki 
selunjur, dibuka lebar, kemudian berusaha memegang salah satu ujung 
jari kaki sambil berusaha untuk mencium lutut, sikap ini dipertahankan 
kira-kira 10 – 30 detik. 

C. Metode Latihan Fleksibilitas
Untuk menambah jangkauan gerak sendi, otot-otot perlu diulur 
dan diregangkan melampaui titik batas biasanya. Latihan ini harus 
dilakukan dengan rutin dan menggunakan metode yang cocok. 
Peregangan berhubungan dengan proses pemanjangan otot (elongation). 
Latihan-latihan Peregangan dapat dilakukan dalam berbagai cara 
tergantung pada tujuan yang ingin dicapai, kemampuan dan keadaan 
atau kondisi latihan. 

Jenis dan metode latihan untuk mengembangkan fleksibilitas 
dapat dilakukan dengan cara melatih peregangan otot dan memperluas 
ruang gerak persendian. Rushall et al. (1990:275-284) menjelaskan 
“Slow Active Stretching (SAS), Proprioeptive Neuromuscular Facilitation 
Stretching (PNF) dan Ballistic, atau peregangan memantul adalah tiga 
metode yang sudah diterima dan dapat digunakan dalam olahraga”. 
Tiga jenis peregangan tersebut dapat digunakan untuk memperoleh 
sejumlah manfaat. Peregangan otot untuk melatih fleksibilitas dengan 
metode SAS dan PNF disarankan digunakan terlebih dahulu sebelum 
perangangan ballistic atau peregangan dinamis. 
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Atlet berprestasi seharusnya lebih banyak melakukan peregangan 
daripada seorang yang baru memulai program latihan peregangan untuk 
meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh. Alters, (1996:12-14) 
menjelaskan ada lima teknik peregangan dasar, yaitu: static, ballistic, 
passive, active, teknik proprioceptice.

1. Teknik Peregangan Statis
Peregangan statis adalah peregangan yang dilakukan dalam keadaan 
posisi diam dengan cara mempertahankan posisi tersebut dalam kurun 
waktu tertentu, di mana kepanjang otot dan jaringan ikatnya berada 
pada kepanjangan yang terjauh. Lamanya waktu mempertahankan posisi 
tersebut adalah 6 sampai 12 detik (Madding, 1978:58).

Selanjutnya latihan peregangan statis ini, hendaknya dihindari 
gerakan-gerakan penguluran yang tiba-tiba terlampau jauh sehingga 
mengakibatkan otot sakit serta dapat merusak jaringan-jaringan otot 
yang halus. Manfaat peregangan statis di antaranya, adalah: a) memiliki 
risiko rendah bila dilakukan melampau batas kepanjangan jaringan otot 
yang diregang, b) kebutuhan akan energi lebih rendah, dan c) dapat 
menghilangkan rasa sakit.

Selain itu, cara ini memiliki keuntungan lain seperti terhindar dari 
delayed onset muscle soreness (DOM). Peregangan statis akan meminimalkan 
setiap impak rangsangan terhadap serabut afferent spindle serta 
memaksimalkan impak terhadap organ golgi tendon. Keuntungan yang 
diperoleh dalam melakukan latihan dengan peregangan statis dibanding 
latihan dengan peregangan dinamis menurut Harsono, (1988:168) 
adalah: 1) Menghilangkan kemungkinan cedera otot, sendi, atau 
ligament, 2) Menghindari rasa sakit otot sehabis latihan berat, 3) Akibat 
sikap statis yang dipertahankan untuk beberapa lama, pemanjangan otot 
lebih memungkinkan, 4) Selama latihan, otot-otot antagonis akan lebih 
rileks, 5) Lebih sedikit energi yang dikeluarkan dibandingkan dengan 
peregangan dinamis. 

Teknik peregangan dengan posisi tubuh bertahan (tubuh tetap 
pada posisi semula), otot-otot diregangkan pada titik paling jauh 
kemudian bertahan pada posisi meregang. Perlu diperhatikan bahwa 
dalam melakukan peregangan statis, harus dihindari peregangan yang 
tiba-tiba terlalu jauh (ekstrim) sehingga otot terasa sakit. Peregangan 
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demikian menyebabkan otot tercabik-cabik, walaupun tidak terlihat 
oleh mata telanjang.

Beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam melakukan 
latihan peregangan secara statis (Harsono, 1988:167-168), yaitu 
sebagai berikut:

a. Regangkan otot secara perlahan-lahan tanpa kejutan.
b. Berhenti sebentar setelah terasa ada regangan pada otot, lanjutkan 

regangan sampai sedikit melewati titik batas rasa sakit (bukan rasa 
sakit yang ekstrim).

c. Pertahankan sikap terakhir sikap secara statis selama 20-30 detik.
d. Seluruh anggota tubuh lainnya rileks, terutama otot-otot antagonis 

agar ruang gerak sendi mampu meregang lebih luas.
e. Bernapas terus, jangan menahan napas.
f. Selesai mempertahankan sikap statis 20-30 detik, kembali ke sikap 

semula dengan perlahan-lahan tidak mengejut agar ototnya tidak 
berkontraksi.

Untuk memperoleh hasil maksimal, latihan static strecthing dapat 
dilakukan dalam beberapa repitisi, misal 3 repitisi untuk setiap bentuk 
latihan.

Keuntungan-keuntungan Peregangan statis:

a. Merupakan teknik peregangan paling aman.
b. Mengurangi risiko terjadinya cedera otot, sendi, ligamen.
c. Menghindari rasa sakit otot sehabis latihan berat.
d. Memerlukan energi sedikit.
e. Memberi waktu cukup untuk mengulang kembali kepekaan 

(sensitivity) stretch reflex.
f. Boleh dilakukan perubahan jangka waktu secara semipermanen.
g. Dapat menyebabkan relaksasi pada otot melalui pembakaran apabila 

peregangan tersebut dilakukan cukup lama.  

2. Teknik Peregangan Dinamis
Peregangan dinamis dilakukan dengan cara penggerakan yang cepat oleh 
otot atau struktur jaringan ikat yang diregangkan. Selain itu, gerakan 
selalu mempergunakan kekuatan dan dapat meregangkan otot secara 
cepat dan singkat, kerugian peregangan dinamis yang mengakibatkan 



Pembentukan Kondisi Fisik160

timbulnya cedera, karena gerekan ini selalu dilakukan dengan kontraksi 
aktif sekelompok otot yang antagonis terhadap otot yang diregang.

Di sampingnya adanya kecenderungan terhadap risiko cedera, 
peregangan dinamis dapat menghasilkan peningkatan kelentukan dan 
tidak lebih rendah dibanding dengan yang dihasilkan oleh peregangan 
statis. Sesuai dengan sifat kegiatan yang dilakukan pada peregang ini, 
peregangan dinamis kurang cocok dengan orang-orang yang gerak tetapi 
memiliki peranan yang sangat penting di dalam latihan kondisioning 
pada atlet.

Dilihat dari sifatnya, aktivitas olahraga memiliki sifat balistis. 
Peregang dinamis diperlukan dalam olahraga pertandingan dan 
cocok buat atlet. Jarver J (1980:47), menyebutkan keuntungan dari 
peregangan dinamis yaitu: 1) erat hubungannya dengan kecepatan 
gerakan tubuh dan membantu mengembangkan keterampilan dan 
teknik, 2) memperbaiki koordinasi neuromuskuler dengan otot 
antagonis dalam menghasilkan gerakan yang diminta serta otot 
antagonis dalam mengembalikan gerakan sendi ke posisi semula, 3) 
memberikan latihan pada otot antagonis untuk relaks, sehingga otot 
antagonis dapat lebih berkontraksi serta meningkatkan gerakan dengan 
sejumlah kekuatannya”.

Namun, perlu diketahui bahwa dalam penelitian yang dilakukan, 
tidak diarahkan semata-mata untuk memperoleh kelentukan, tetapi 
lebih menekankan terhadap momentum yang terjadi dalam memacu 
reseptor regang yang ada. Secara umum dapat dilihat, banyak dari 
cabang olahraga yang harus bergerak secara dinamis seperti bola voli, 
bola basket, nomor lari, loncat dan lempar maupun pada senam artistik, 
yang semuanya memanfaatkan kelentukan dinamisnya.

Untuk memperoleh kelentukan, otot maupun keleluasaan gerak 
sendi, latihan kelentukan harus dilakukan paling tidak 3 (tiga) kali 
dalam seminggu Madding (1986: 58) dan Fox (1979:26) menyebutkan 
2 sampai 5 kali perminggu, yang jumlah pengulangannya sebanyak 15 
(lima belas) kali antara 3 sampai 5 seri.

Dalam suatu latihan, umumnya latihan kelentukan masuk di 
awal pemanasan, setelah pemanasan, dilakukan di antara latihan 
maupun di akhir dari latihan. Sedangkan penulis lainnya cenderung 
menempatkan latihan kelentukan terpisah dengan pemanasan. Artinya 
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latihan kelentukan dilakukan setelah pemanasan itu sendiri terlaksana. 
(Arnheim DD,1985:56).

Walaupun beberapa ahli telah mengatakan latihan peregangan statis 
lebih menguntungkan dalam peningkatan kelentukan dibandingkan 
dengan latihan peregangan dinamis, dikatakan bahwa “Peregangan statis 
sama efektifnya… tapi tidak lebih efektif dalam peningkatan kelentukan 
sendi “ (Harsono, 1988:168). 

Pada usia tua, sering terjadi kekakuan persendian dan otot. 
Elastisitas otot-otot dan sendi sudah menurun, ditambah lagi 
pengapuran dan berkurangnya tulang rawan. Jadi kelentukan sangat 
baik dilatih sejak usia dini, di mana pada saat itu organ-organ tubuh 
(ligamen, tendon, otot, dan lainnya) masih dalam keadaan yang 
memungkinkan untuk dikembangkan elastisitasnya.

Dari penelitian yang dilakukan oleh para ahli, ternyata tingkat 
kelentukan pada wanita lebih baik dibandingkan pria pada kebanyakan 
sendinya, dan akan tetap demikian sampai dewasa. Hal ini disebabkan 
karena “Kelentukan tubuh wanita ini dipengaruhi oleh hormon 
estrogen” (Seminar Wanita dan Olahraga, 13 April 1988: 17). Faktor 
lain yang dapat memengaruhi tingkat kelentukan adalah kondisi anatomi 
tubuh, seperti: tipe sendi dan elastisitas otot, suhu atau panas yang 
datang dari dalam maupun luar tubuh, gizi, dan aktivitas lainnya. 

3. Teknik Perengangan Ballistik (Ballistic Stretching)
Teknik ini dilakukan dengan menggerak-gerakkan tubuh/anggota tubuh 
secara ritmis dengan gerakan memutar, memantul-mantulkan anggota 
tubuh sehingga otot-otot terasa teregangkan. Gerakan-gerakan bobbing, 
bouncing dan ritmis termasuk ballistic stretching. Teknik ini merupakan 
teknik peregangan paling kontroversial, sebab sering menyebabkan rasa 
sakit dan cedera pada otot.

Kekurangan-kekurangan dalam penggunaan teknik ini adalah:

a. Tidak memberikan cukup waktu pada jaringan otot untuk 
menyesuaikan diri (beradaptasi) pada peregangan yang sedang 
dilakukan.

b. Mengawalinya dengan strecth reflex dengan meningkatkan tegangan 
pada otot, hal ini membuat kita lebih suka untuk meregangkan 
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(merentangkan) jaringan-jaringan penghubung yang ada pada 
otot.

c. Tidak memberikan cukup waktu bagi untuk penyesuaian secara 
neurology (neurological adaptation), misalnya dalam stretch reflex.

Meskipun terdapat beberapa kerugian atau kelemahan pada teknik 
ini, namun tetap digunakan karena beberapa alasan sebagai berikut:

a. Dianggap paling efektif untuk membangun fleksibilitas. 
b. Metode ini efektif untuk mengembangkan fleksibilitas pada gerakan-

gerakan yang terstruktur dan dinamis, sehingga merupakan dasar 
pada saat pertandingan maupun latihan pada cabang olahraga 
tertentu seperti ballet atau karate, dan

c. Secara subjektif peregangan balistik dapat mengurangi rasa bosan 
dibanding pemakaian metode peregangan lainnya.

4. Teknik Peregangan Pasif (Passive Stretching)
Peregangan pasif merupakan suatu teknik peregangan yang melibatkan 
orang lain dalam meregangkan otot-otot tubuh, yang dibantu dalam 
keadaan rileks dan tanpa mengadakan kontribusi pada daerah gerakan, 
yang membantu menggunakan tenaga atau kekuatan eksternal baik 
dengan cara manual maupun mekanis. Manfaat dari teknik peregangan 
ini yaitu:

a. Efektif bila otot agonist (yaitu otot utama yang berperan dalam 
gerakan) dalam kondisi lemah untuk menerima respons gerakan.

b. Efektif bila percobaan-percobaan tidak berhasil untuk menghalangi 
otot-otot yang ketat (otot-otot antagonist).

c. Arah, waktu melakukan peregangan, dan intensitasnya dapat 
diukur.

d. Dapat memajukan kekompakan tim bilamana peregangan tersebut 
dilakukan bersama-sama, berpasangan dengan atlet-atlet lainnya.

Kelemahan utama peregangan pasif adalah risiko adanya rasa sakit/
nyeri(pain) lebih besar, apabila menggunakan tenaga eksternal secara 
tidak tepat. Teknik ini dapat menimbulkan adanya strecth reflex, apabila 
peregangan dilakukan dengan cepat, serta meningkatnya kemungkinan 
terjadi cedera karena adanya perbedaan yang lebih besar antara daerah 
peregangan aktif dan pasif. Tetapi, pemakaian peregangan pasif dapat 
juga membangun fleksibilitas aktif tubuh.
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5. Teknik Peregangan Aktif (Active Stretching)
Peregangan aktif dilakukan dengan menggunakan otot-otot sendiri 
tanpa mendapat bantuan eksternal. Peregangan aktif penting karena 
akan membangun fleksibilitas otot secara aktif dan telah diketahui 
memiliki korelasi yang lebih tinggi dengan prestasi olahraga 
dibandingkan peregangan pasif. Kelemahan utama peregangan aktif 
adalah dapat menginisiasi stretch reflex, serta menjadi tidak efektif jika 
pada tubuh terdapat cedera seperti keseleo yang akut, peradangan atau 
patah tulang (retak tulang).

6. Teknik Proprioceptive Neuromuskular Facilitation (PNF)
Proprioceptive Neuromuskular Facilitation (PNF) merupakan strategi 
peregangan yang terkenal, teknik peregangan ini dapat digunakan 
untuk memperbaiki jangkauan gerak. PNF mula-mula dirancang dan 
dikembangkan sebagai model terapi fisik pada rehabilitasi pasien, 
dewasa ini telah digunakan dalam dunia kedokteran olahraga. Dua 
bentuk PNF yang lazim digunakan yaitu: contract-relax dan contract 
relax-contract techinque.

a. Contract-Relax Technique (Hold-Relax) 
 Teknik ini diawali dengan melibatkan sekelompok otot yang 

diregangkan (memanjang) dalam keadaan mengencang, dan 
ditempatkan dengan tekanan yang lebih rendah (dikurangi), 
kemudian berangsur-angsur dikontraksikan secara isometris, 
hingga maksimal selama 6 sampai 15 hitungan, diikuti dengan 
gerakan rileks.Kemudian secara perlahan-lahan kelompok otot 
dipanjangkan (diregangkan) dengan memindahkan secara pasif dan 
jangkauan gerak ditambah. Pada teknik ini tidak terdapat perubahan 
dalam pemanjangan otot atau gerakan sendi.

b. Contract Relax-Contract Techinique (Hold-Relax-Contract)
 Teknik ini hampir sama dengan contract-relax technique, perbedaannya 

bahwa setelah fase relaksasi, otot-otot agonist dikontraksikan secara 
aktif. Pada fase terakhir dapat dibantu oleh teman, kemudian 
diulangi cara ini secara keseluruhan.

Teknik PNF menawarkan keuntungan dan manfaat yang lebih 
luas daripada metode-metode peregangan konvensional lainnya. Dan 
yang penting bahwa teknik PNF merupakan teknik yang paling baik 
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untuk mengembangkan atau membangun fleksibilitas. Teknik ini 
dapat meningkatkan fleksibilitas aktif dan membantu membentuk 
pola-pola gerakan yang terkoordinasi. PNF juga dianggap sebagai 
teknik tingkat tinggi (superior), karena memanfaatkan beberapa 
mekanisme neurophysiologis yang penting, seperti resiprocal innervation 
dan invers myotactic reflex. Sebagai contoh, bahwa PNF dapat membantu 
mengembalikan tingkatan stretch reflex dan meningkatkan relaksasi pada 
otot yang diregangkan.

Meskipun demikian, PNF juga memiliki kelemahan terutama 
adanya risiko cedera yang lebih besar, mulai cedera tertariknya otot 
sampai kemungkinan terjadinya komplikasi kardiovaskuler tertentu. 
Penggunaan teknik ini juga membutuhkan seorang teman berlatih 
(instruktur) yang menguasai teknik PNF.

D. Pedoman Latihan Fleksibilitas
Bentuk-bentuk adaptasi yang diperoleh dari peregangan dengan teknik 
yang benar yakni:

1. Otot diregangkan secara tiba-tiba akan menimbulkan stretch 
reflex yang akan muncul kembali pada latihan selanjutnya. 
Konsekuensinya, otot-otot kita akan lebih lama rileks selama 
peregangan.

2. Selama kurun waktu bertambahnya, tingkat peregangan, lapisan 
fascial yang membungkus otot akan mengalami perubahan panjang 
menjadi semipermanen. Lapisan ini meliputi epimysium, endomysium, 
dan perimysium. Jaringan-jaringan tambahan yang beradaptasi 
dengan peregangan akan berubah fungsinya menjadi tendons, 
ligament, fascia, dan jaringan scar, sehingga latihan peregangan 
diyakini dapat menstimulasi produksi dan penyimpanan suatu 
bahan yang menyerupai gel yang disebut glycoaminonglycans (GAGs). 
GAGs bersama-sama dengan air dan asam hyaluron, melumasi dan 
menjaga jarak kritis antara serat-serat jaringan penghubung dalam 
tubuh kita.

 Pedoman untuk melakukan peregangan menurut Alter (1996:25), 
meliputi:
a. Latihan pemanasan terlebih dahulu sebelum melakukan 

peregangan.
b. Tingkatkan sikap mental positif.
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c. Identifikasi kelompok otot yang akan diregangkan.
d. Lakukan gerakan peregangan secara perlahan dan berirama.
e. Gunakan instruktur yang tepat dan berusaha melakukan 

peregangan secara benar dan terarah.
f. Menghirup udara secara normal dan tanpa beban serta 

hembuskan napas secara perlahanpada saat melakukan 
peregangan.

g. Lakukan peregangan selama 20-30 detik kemudian rileks. 
Jangan memaksa melakukan peregangan.

h. Berkonsentrasi dan menghayati aktivitas peregangan.
i. Mengantisipasi dan berkomunikasi terhadap segala 

kemungkinan yang terjadi apabila melakukan peregangan 
dengan teman.

j. Mengawali dan mengakhiri setiap gerakan peregangan dengan 
hati-hati.

Dalam program latihan terdapat dua macam beban latihan (loading) 
yang harus diketahui, yakni beban luar (outer load) dan beban dalam 
(inner load). Beban luar menyangkut masalah: volume, intensitas, 
frekuensi, pulih asal, serta ritme dan durasi. Sedang beban dalam 
berkaitan dengan efek fisiologis kenaikan denyut nadi karena beban 
luar. Beban dalam dikatakan maksimal jika denyut nadi seseorang 
setelah melakukan satu unit latihan meningkat 2,5 sampai dengan 3,5 
kali denyut nadi normal per menit (Suharno, 1986:28-29).

Beban latihan untuk meningkatkan fleksibilitas sangat berbeda 
dengan latihan fisik yang lain. Ada beberapa pendapat para ahli yang 
berbeda, antara lain.

1. Alter (1996:25) mengemukakan bahwa “Latihan peregangan selama 
20-30 detik kemudian rileks”.

2. Pate R. et al. (1993:331) mengemukakan bahwa “Peregangan 
dilakukan perlahan-lahan dan dipertahankan selama 10 detik atau 
lebih”.

3. Pendapat para ahli yang lain dalam Harsono (1988:167), yaitu: 
a. Bompa (1983) menganjurkan 6-12 detik,
b. Katch dan Mc Ardle (1983) yaitu 10-60 detik,
c. Martin dan Lumsden (1987) 10-15 detik, dan
d. Rink (1985) menganjurkan 20-30 detik.



Pembentukan Kondisi Fisik166

Fleksibiltas merupakan komponen yang sangat penting dalam 
kehidupan sehari-hari bagi semua orang tanpa memandang usia dan 
aktivitas yang dijalankan sehingga perlu dijaga dan dilatih setiap 
hari. Karena dapat memperlancar dan menunjang aktivitas yang kita 
jalankan. Fleksibilitas merupakan komponen yang spesifik dan memiliki 
karakteristik tersendiri dalam metode latihannya. Untuk mendapatkan 
hasil yang optimal latihan disarankan dilakukan setiap hari karena hasil 
latihan fleksibilitas akan hilang atau kembali semula dalam waktu 1 
x 24 jam.

Dalam melakukan latihan peregangan atau saat pemanasan sebelum 
aktivitas olahraga yang lain, hindari bentuk latihan peregangan yang 
langsung pada peregangan dinamis (ballistic) sebelum bagian otot atau 
tubuh yang akan dilatih panas atau dalam kondisi siap, karena akan 
rentan cedera. Masih banyak bagi guru atau pelatih yang mungkin belum 
tepat dalam memberikan bentuk latihan peregangan kepada siswa atau 
atletnya untuk itu perlu memperhatikan, mengenal dan melaksanakan 
berbagai macam metode peregangan dengan berbagai karakteristiknya 
supaya siswa atau atlet terhindar dari cedera dan mendapatkan manfaat 
yang lebih besar.
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BAB 8
RECOVERY

Pulih asal (recovery) merupakan salah satu dari prinsip latihan 
yang sangat penting diperhatikan, karena pemulihan setelah latihan 
dan apalagi selama masa turna men sangat menentukan terhadap 
kemampuan fisik selanjutnya, baik untuk latihan ataupun mengikuti 
pertandingan berikutnya.

Pertandingan yang diikuti dalam beberapa hari (all out), maka 
cadangan energi dalam tubuh sangat berkurang, sehingga pada akhir 
pertandingan penampilan kurang sem purna, dan kemungkinan besar 
akan dapat mengalami kekala han. Kekalahan yang terjadi bukan 
disebabkan karena ketinggalan teknik tetapi disebabkan kehabisan 
tenaga, apalagi cadangan glikogen di otot dan di hati sangat rendah. 
Jika kemampuan fisik sudah rendah, maka akan berpengaruh terhadap 
kematangan teknik dan taktik.

 Pengadaan energi dalam jaringan otot tidak sama dengan pengisian 
bahan bakar pada mesin mobil. Pengisian energi pada otot memerlukan 
waktu yang lebih lama, karena pengadaan energi dalam otot melalui 
proses enzimatis (menggunakan enzim), sedangkan pada mesin 
mobil cukup menuangkan bahan bakar ke dalam tengkinya. Berarti, 
sebelum bertanding latihan yang dilakukan di samping meningkatkan 
kemampuan dan ketrampilan gerak serta teknik, juga latihan ditujukan 
untuk peningkatan cadangan energi yang bersangkutan sehingga 
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waktu mengikuti pertandingan memiliki cadangan energi yang tinggi. 
Persediaan cadangan energi yang tinggi pada awal pertandingan serta 
pemulihan yang baik, maka kemampuan fisik akan lebih tinggi sehing ga 
penampilan saat turnamen akan lebih sempurna.

Seharusnya pelatih dan atlet mengetahui bagaimana meningkatkan, 
menguras dan memulihkan kembali dari sistem energi tersebut. 
Menurut (Soekarman, 1991) bahwa, pemuli han adalah mengembalikan 
kondisi tubuh pada keadaan sebelum perlombaan atau latihan yang 
meliputi: (1) pemulihan cadangan energi, (2) membuang asam laktat 
dari dalam darah dan otot, dan (3) pemulihan cadangan oksigen

Proses yang terjadi selama recovery setelah latihan merupakan hal 
sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian serius bagi para atlet, 
pelatih dan penyelenggara pertandingan. Kurangnya waktu recovery 
antar repetisi latihan, antar perlombaan dan antar pertandingan olahraga 
berakibat terhadap penurunan kemampuan fisik dan prestasi. 

Banyak atlet elit berlatih dua bahkan tiga kali latihan perhari. Dalam 
kondisi seperti ini atlet akan mengalami stress fisik, mental dan sosial 
relative berat sehingga dapat memengaruhi perkembangan prestasi atlet. 
Untuk mengatasi hal ini, atlet harus memepertahankan keseimbangan 
antara latihan, kehidupan sosial dan recovery. 

Penyusunan jadwal pertandingan, sering mempertandingkan 
beberapa pertandingan dalam seminggu, bahkan hanya istirahat satu 
sampai dua hari antar pertandingan. Kondisi ini bukan hal yang baru, 
dan bahkan ada jadwal pertandingan setiap hari, terutama selama 
mengikuti turnamen. 

Pelatih dan atlet menganggap bahwa recovery cukup memadai 
jika atlet telah tidur malam dan mempunyai waktu istirahat antar sesi 
latihan atau pertandingan yang cukup. Proses recovery mengandung 
konteks yang lebih kompleks dan tidak semudah anggapan di atas. 
Recovery adalah proses mengaktifkan pemulihan otot dan sistem 
fisiologis tubuh setelah menerima stres latihan atau kompetisi. Di 
samping stres latihan tersebut masih ada beberapa stres psiko-emosi 
yang terkait dengan kehidupan sehari-hari atlet seperti pekerjaan, 
sekolah, hubungan pribadi dan masalah keuangan. Recovery dalam 
konteks ini berbeda dengan rehabilitasi cedera. Karena permasalahan 
pokok keduanya memang berbeda. Pengendalian recovery yang kurang 
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tepat dapat meningkatkan risiko “over training”, risiko cedera dan 
pada gilirannya akan membutuhkan rehabilitasi lebih lama. Adapun 
keseimbangan antara beban latihan dan pemulihan bisa digambarkan 
sebagai berikut:

Gambar 8.1  Keseimbangan Antara Beban Latihan dan Pemulihan

Seperti telah diketahui bahwa tubuh akan merespons secara positif 
terhadap beban latihan dalam batas “over load”, akan tetapi over load 
tidak akan dicapai jika proses recovery tidak dikendalikan secara tepat.
Semakin tinggi akumulasi kelelahan akibat rendahnya waktu recovery, 
semakin tinggi pengaruhnya terhadap kinerja berikutnya sehingga 
koordinasi, kecepatan dan power mengalami penurunan. 

Pelatih harus terus-menerus berupaya mencari metode yang tepat 
sehingga atlet mampu mengatasi latihan relatif berat agar prestasi 
meningkat. Pelatih juga harus memahami dan berupaya meningkatkan 
recovery (mempersingkat) sehingga recovery menjadi komponen 
latihan yang penting. Diharapkan pelatih tidak paralel dalam menaikkan 
beban latihan (intensitas) sekaligus dengan recovery yang lebih 
singkat. Pemberian waktu recovery secara tepat akan mempercepat 
regenerasi, menurunkan kelelahan, meningkatkan superkompensasi dan 
memfasilitasi latihan berat. Di samping itu, juga dapat menurunkan risiko 
cedera karena kelelahan akan mengganggu koordinasi dan konsentrasi 
dan pada gilirannya akan melemahkan kontrol terhadap gerak.

Latihan dan istirahat merupakan hal yang unik, artinya komponen 
tersebut saling terkait dan sama pentingnya untuk mencapai 
keberhasilan atlet. Program latihan dengan disain bagus dan pelaksanaan 
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latihan dikendalikan secara sistematis belum tentu dapat mendongkrak 
prestasi atlet jika mengabaikan faktor istirahat, demikian sebaliknya. 
Inti permasalahannya, prestasi tinggi hanya bisa dicapai jika atlet benar-
benar memahami dan menyadari akan keseimbangan gaya hidup sehat.

Menguasai teknik recovery harus menjadi kebutuhan atlet karena 
berhubungan dengan adaptasi biologis terhadap latihan dan regenerasi. 
Recovery harus diperhatikan setiap hari, tidak hanya pada saat latihan, 
tetapi juga pada kompetisi. Diharapkan dengan menguasai teknik dan 
disain recovery secara tepat, regenerasi atlet lebih optimal, risiko cedera 
dapat diturunkan dan terhindar dari risiko overtraining.

Banyak pelatih dan terutama atlet memandang remeh masalah 
recovery, tentu sangat disayangkan karena betapa strategisnya pengaruh 
recovery terhadap penampilan berikutnya. Barangkali banyak pelatih yang 
lebih gemar memberikan waktu recovery lebih singkat daripada yang 
seharusnya. Mereka beranggapan akan memperoleh efek yang lebih baik 
karena faktanya latihan nampak lebih berat dan atlet akan beradaptasi 
terhadap beban tersebut.

Sekalipun ada faktor adaptasi terhadap beban yang diberikan 
terhadap kapasitas fungsional atlet, namun adaptasi terhadap proses 
pemulihan tidak begitu signifikan. Pengurangan waktu recovery harus 
dirancang secara bertahap sesuai dengan perkembangan prestasi atlet. 
Artinya penetapan waktu recovery pasca latihan harus berpedoman 
pada teori dan kaidah yang baku, perencanaan program latihan dan 
mempertimbangkan kondisi atlet. Hal ini sangat dimungkinkan 
oleh adanya perkembangan prestasi atlet setelah melakukan latihan 
bertahun-tahun.

Saat ini sudah tidak lazim lagi menyelenggarakan event olahraga 
internasional yang mempertandingkan setiap hari bahkan lebih dari 
sekali dalam sehari. Demikian juga pada kegiatan multi/single event 
di tingkat nasional harus didisain sedemikian rupa sehingga kualitas 
prestasi atlet yang sebenarnya dapat dicapai.

Bab ini akan memberikan panduan bagi pelatih, bagaimana 
mendisain recovery secara efektif selama latihan, antar latihan, antar 
pertandingan dan selama pertandingan. Selain itu, juga memberikan 
pemahaman secara teoritis maupun praktis kepada pelatih agar mampu 
mendiaknosa recovery atlet. 
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A. Konsep Recovery
Seperti telah diketahui bahwa hampir semua pelatih memahami bahwa 
kemampuan atlet dalam melakukan kinerja (latihan/perlombaan) 
sangat terbatas. Hampir semua aktivitas olahraga dapat dikategorikan 
intermiten, artinya bergantian antara kerja dan istirahat. Jeda waktu 
antara kerja tersebut adalah recovery. Berkenaan dengan itu timbul 
pertanyaan apa sebenarnya tujuan recovery. Recovery sangat penting 
untuk mengembalikan energi tubuh. Pemenuhan energi tubuh akan 
sangat memengaruhi terhadap penampilan berikutnya. Jika persentase 
pemenuhan energi relatif kecil, maka kinerja tidak optimal, sebaliknya 
kinerja mencapai titik optimal jika persentase relatif besar. Adapun 
pemenuhan energi tersebut tergantung oksigen yang dikonsumsi oleh 
tubuh. 

Tinggi rendahnya oksigen yang dikonsumsi selama recovery secara 
parsial tergantung dari intensitas latihan sebelumnya. Semakin tinggi 
intensitas latihan semakin tinggi oksigen yang dikonsumsi. Berkenaan 
dengan itu konsep recovery pada dasarnya tergantung pada pemenuhan 
oksigen tubuh untuk memproduksi energi. Jumlah oksigen yang 
dikonsumsi selama recovery melebihi yang dikonsumsi selama istirahat 
pada rentang waktu sama disebut recovery oksigen (Fox, 1992:76) atau 
oxygen debt (hutang oksigen). 

Konsep oksigen deb mula-mula dikembangkan oleh Hill, beliau 
berpendapat bahwa konsumsi oksigen selama recovery jauh lebih 
besar daripada konsumsi saat istirahat. Kelebihan tersebut terutama 
digunakan untuk menyediakan energi tubuh ke kondisi sebelum latihan, 
mencakup pemenuhan cadangan energi yang menipis dan mengubah 
akumulasi asam laktat selama latihan. Mestinya, oksigen yang 
dkonsumsi selama recovery akan sama besarnya dengan oksigen yang 
dipinjam dari dalam tubuh selama latihan. Sebenarnya, pengosongan 
oksigen dalam otot dan pada darah vena selama latihan maksimal hanya 
0,6 liter. Di sisi lain, jumlah oksigen yang dikonsumsi selama recovery 
ditemukan 30 kali lebih besar. 
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Gambar 8.2  Oksigen deb

B. Faktor-faktor yang Memengaruhi Recovery
Menurut Bompa (1998) recovery atau regenerasi adalah proses 
multidimensi yang tergantung pada faktor intrinsik dan ekstrinsik. 
Adapun faktor-faktor tersebut adalah:

1. Usia atlet
2. Klompleksitas gerak
3. Tingkat ketrampilan
4. Spesifikasi rangsang latihan
5. Pengalaman
6. Jenis kelamin
7. Lingkungan
8. Lingkup gerak
9. Tipe serabut otot yang digunakan
10. Tipe latihan dan sistem energi
11. Kondisi Psikologis
12. Trauma otot dan overtraining.
13. Ketersediaan dan pemenuhan mikronutrisi (vitamin-mineral)
14. Efisiensi transfer energi dan pembuangan sisa pembakaran.

Dinamika recovery tidak membentuk suatu kurva linier, tahap 
sepertiga pertama menunjukkan grafik penurunan secara dramatis 
(70%), sepertiga kedua kurang tajam (20%) dan sepertiga terakhir 
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berangsur-angsur landai (10%) (Bompa, 1999:8-9). Denyut jantung 
dan tekanan darah kembali ke normal membutuhkan waktu 20-60 
menit, glycogen 10-48 jam (olahraga aerobik) dan 5-24 jam (anaerob), 
protein 12-24 jam, lemak, vitamin dan enzim lebih dari 24 jam.

Gambar 8.3  Kurve Recovery

Akan tetapi, jika recovery didisain khusus dengan mempertimbangkan 
semua aspek, maka membutuhkan lebih singkat dari waktu di atas, 
Beberapa ahli merekomendasikan waktu pemulihan glikogen berkisar 
6-9 jam. Bagi atlet yang terlatih mungkin bisa diberikan recovery kurang 
dari 6 jam, sebaliknya bagi yang kurang terlatih sebaik lebih dari 24 jam.

1. Recovery Latihan
Seperti telah diketahui bahwa penentuan waktu recovery sangat 
tergantung banyak faktor, akan tetapi pelatih dan atlet harus 
mengetahui secara pasti tipe latihan sebelumnya. Bagaimana intensitas 
dan durasinya, apakah aerobik atau anaerobik, anaerobik laktik atau 
anaerobik alaktik. Setiap tipe aktivitas di atas akan mengarah pada 
sistem energi utama tertentu, sehingga bisa dipertimbangkan waktu 
pemulihan energinya. Tabel 8.1, merupakan rambu recovery setelah 
latihan berat.
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Tabel 8.1  Waktu Recovery yang Direkomendasi Setelah Latihan Berat, Fox (1988)

Recovery Minimum Maksimal

Pemulihan phospagen otot 2 menit 3-5 menit

Pemulihan Alaktacit O2 deb 3 menit 5 menit

Pemulihan O2mioglobin 1 menit 2 menit

Pemulihan laktacit O2 deb 30 menit 1 hari

Pemulihan glikogen otot
a. Setelah Intermiten
b. Setelah aerobik

a. 2 jam (40%), 5 jam (55%), 24 jam (100%)
b. 10 jam (60%), 48 jam (100%)

Pemulihan Asam laktat dalam otot 
dan darah

10 menit (25%), 20-25 menit (50%),
60-75 menit (95%).

a. Pemulihan Phospagen (ATP-PC)
Cadangan ATP yang disimpan dalam sel otot sangat sedikit dan hanya 
mampu menyediakan untuk aktivitas berat dan singkat. Oleh karena 
itu, akan terjadi penurunan energi sangat cepat sekali apabila seseorang 
melakuan latihan fisik yang cukup berat. Untuk melanjutkan kegiatan, 
maka cadangan creatin pospat (CP) atau pospo-creatin yang tersimpan di 
dalam sel otot dipecah menjadi creatin dan pospat. Proses pemecahan 
sistem ini menghasilkan energi yang dipakai untuk meresintesis ADP 
+ P menjadi ATP, dan selanjutnya dipecah lagi menjadi ADP + P yang 
menghasilkan energi untuk kontraksi otot. Perubahan CP ke C + P 
tidak menghasilkan tenaga yang dapat dipakai untuk kontraksi otot, 
tetapi hanya untuk meresintesis ADP + P.

Karena CP yang disimpan sangat sedikit sekali jumlahnya dalam sel 
otot, maka energi yang diberikan dengan sistem ini merupakan sumber 
energi yang paling pokok untuk kegiatan yang sangat cepat dan eksplosif, 
seperti angkat berat, lari sprint 100 meter, renang sprint 50 m, loncat 
indah, lompat tinggi, loncat jauh, lompat galah dan sejenisnya.

Cadangan phospagen juga dipulihkan dengan cepat, dalam waktu 
20-30 dertik telah mencapai 70 persen dan untuk mengembalikan ke 
kondisi semula hanya membutuhkan waktu 3 menit. Aktivitas intermiten 
intensitas tinggi (bola basket, hoki, sepakbola) membutuhkan waktu 
pemulihan yang berbeda karena sistem energi utama anaerobik. 
Perlombaan singkat seperti sprint 100 m dan 200 m membutuhkan 
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waktu pemulihan phospagen yang berbeda. Walaupun pemulihan 
phospagen membutuhkan waktu relatif singkat, namun waktu yang 
dianjurkan untuk pemulihan total PC membutuhkan lebih dari 10 
menit. Bompa (1999:116) berpendapat bahwa pemulihan PC sebagai 
berikut (85%) 2 menit, (90%) 4 menit, dan (97%) 8 menit.

b. Pemulihan Glikogen otot
Ada beberapa faktor yang memengaruhi tingkat dan konsentrasi sintesis 
glikogen otot selama recovery dari latihan. Beberapa ahli sepakat bahwa 
pemberian nutrisi tepat akan membantu pemulihan glikogen otot lebih 
cepat. Di awal telah dikemukakan bahwa jenis aktivitas (aerobik atau 
anaerobik) akan sangat berpengaruh terhadap pemulihan glikogen otot. 
Aktivitas aerobik membutuhkan waktu pemulihan lebih lama daripada 
anaerobik. Oleh karena itu, ada beberapa tip untuk pemulihan glikogen 
setelah aktivitas aerobik dalam waktu lama, yakni:

1) Mengkonsumsi karbohidrat tinggi.
2) Pemulihan glikogen otot sangat terbatas jika tidak mengkonsumsi 

karbohidrat tinggi.
3) Pemulihan lengkap (sempurna) membutuhkan waktu 48 jam dengan 

mengkonsumsi tinggi karbohidrat, tentu akan membutuhkan waktu 
lebih lama lagi jika tidak mengkonsumsi karbohidrat tinggi.

4) Pemulihan glikogen dengan cepat terjadi saat 10 jam pertama 
setelah latihan.

5) Pemulihan glikogen intramuskular relatif lebih singkat, kira-kira 
2 jam setelah berhenti latihan tanpa diet karbohidrat.

6) Pemulihan glikogen otot membutuhkan waktu 24 jam diet normal.
7) Lima (5) jam pertama setelah latihan menunjukkan pemulihan 

glikogen yang sangat cepat.

Banyak faktor yang memengaruhi terhadap pemulihan glikogen 
otot. Jumlah glikogen yang menipis saat latihan juga akan memengaruhi 
kecepatan pemulihan glikogen otot. Semakin besar waktu latihan 
semakin tinggi karbohidrat dimetabolisir. Khusus aktivitas intermiten 
(berselang), akan menghemat cadangan glukosa darah karena untuk 
mendukung kegiatan yang melibatkan serabut otot cepat (FT) banyak 
menggunakan bahan glikogen otot dan PC.
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Pelatih harus memberikan penekanan kepada atlet untuk 
mengkonsumsi karbohidrat tinggi beberapa hari sebelum pertandingan 
untuk menjamin pemulihan glikogen secara sempurna. Jika atlet tidak 
bisa mengkonsumsi karbohidrat tinggi, dianjurkan memodifikasi diet, 
terutama 10 jam sebelum kompetisi. Hal ini dikhususkan bagi atlet 
endurance, bagi atlet yang terlibat dalam kegiatan intermiten dapat 
memodifikasi konsumsi karbohidrat selama 5 sampai dengan 24 jam 
menjelang pertandingan.

c. Pemulihan Asam Laktat (LA)
Perubahan asam laktat mencakup 2 tahap, yaitu perubahan asam laktat 
di otot dan darah. Aktivitas yang dilakukan selama istirahat akan 
memengaruhi perubahan tersebut. Untuk mengubah akumulasi asam 
laktat diperlukan waktu istirahat pasif selama 2 jam. Istirahat aktif 
seperti jalan, jogging ringan dan kegiatan kalistenik akan mengubah 
akumulasi asam laktat lebih cepat (1 jam).

d. Pemulihan Cadangan Oksigen
Kosumsi oksigen berlanjut pada tingkat yang lebih tinggi selama 
beberapa waktu setelah latihan atau masa pemulihan, yang lamanya 
tergantung dari intensitas lati han fisik yang dilakukan. Banyaknya 
oksigen yang dikonsumsi selama pernulihan disebut oksigen pemulihan 
(recovery oxygen). Oksigen yang dikonsumsi selama pemulihan terutama 
digunakan untuk menyediakan energi bagi pemulihan tubuh termasuk 
pengisian kembali simpanan-simpanan energi yang terkuras dan 
membuang asam laktat dalam darah dan otot (Fox, 1988).

Apabila selama latihan fisik sumber energi yang dikuras adalah ATP-
PC yang disimpan dalam otot dan hati atau semakin besar pengurasan 
phosphagen selama latihan fisik, akan semakin banyak pula oksigen 
yang dibutuhkan untuk pemulihan setelah latihan fisik (Bowers dan 
Fox, 1992).

Di dalam otot oksigen bersenyawa dengan myoglobin semacam 
protein yang mempunyai sifat mengikat oksigen. Oksigen yang 
tersimpan dan terikat dengan myoglobin ini diperkirakan 11,2 ml/kg 
otot, jika berat otot seseorang 35 kg, maka oksigen yang tersimpan 30 
X 11,2 ml = 336 ml 02. Dilihat kebutuhan cadangan oksigen secara 
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sepintas saja tidak begitu banyak, tetapi lain keadaannya pada waktu 
latihan dan apalagi jika latihannya bersifat inter val/intermitten.

Apabila seseorang dengan berat otot 15 kg melakukan latihan-
intermitten dengan lari cepat selama 15 detik dan selanjutnya diselangi 
istirahat 15 detik, jika ia berla tih selama 1 jam, berarti waktu istirahat 
sebanyak 120 kali. Pemulihan oksigen selama istirahat 168/2 = 84 ml 
02 setiap istirahat atau 84 X 120 = 10,080 ml sama dengan 10 liter 
lebih per jam. Suatu perkiraan jumlah oksigen yang cukup besar untuk 
membentuk 3 mol ATP selama priode latihan (Fox, 1988).

e. Recovery Antar Latihan dan Kompetisi
Recovery sangat berkaitan dengan latihan dan kompetisi, membutuhkan 
dukungan multi faktor seperti modalitas (teknik recovery), nutrisi mikro 
(vitamin), nutrisi makro (karbohidrat, lemak dan protein) dan hidrasi 
(air). Makanan yang baik akan membantu atlet lebih cepat pulih kembali 
di antara sesi-sesi latihan. Atlet harus memperhatikan pola makannya 
sepanjang tahun, karena pola makan yang baik itu adalah sesuatu yang 
sangat penting untuk menjaga kesehatan dan keseimbangan masuk 
keluarnya energi. Pola makan yang baik harus dijamin dan dijaga bukan 
waktu menghadapi pertandingan saja. Pertimbangan utama yang harus 
selalu diingat adalah jumlah cadangan energi dalam tubuh atlet harus 
selalu mencukupi, terutama tersedianya glikogen dalam jumlah yang 
cukup, sehingga dengan mudah bisa digunakan sewaktu dibutuhkan. 
Di samping itu, juga mempertimbangkan tiga tahap regenerasi untuk 
memberi garansi hasil yang optimal yaitu: sebelum, selama dan sesudah 
pertandingan/latihan.

1) Sebelum Pertandingan
Perhatian utama satu sampai dua hari menjelang pertandingan adalah 
memanipulasi recovery agar aspek psikologis dan syaraf-otot dalam 
kondisi rilek. Untuk memperoleh regenerasi yang sempurna sebaiknya 
menggunakan modalitas “ latihan psikotonik” (untuk meredakan stres), 
“hydrotherapy”, “massage”, recovery aktif-pasif, dan berupaya mencapai 
tidur selama10 jam (Bompa, 1999:116).

Mengkonsumsi makanan dengan volume kecil sebelum kompetisi 
memungkinkan diafrahma lebih nyaman. Diseyogyakan mengkonsumsi 
makanan yang mengandung kaya karbodidrat dan berusaha mengurangi 
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makanan kaya protein. Makanan jenis tersebut bisa mebuat kram 
perut ketika bertanding. Beberapa ahli gizi berpendapat bahwa protein 
hewani dan lemak sebaiknya tidak dikonsumsi kurang dari 4 jam, 
protein ikan tidak kurang dari 3 jam dan karbohidrat tidak kurang dari 
2 jam menjelang pertandingan. Diet harus seimbang, terdiri dari 60% 
karbohidrat, 20% lemak dan 20% protein. Buah, sayur dan cairan harus 
mengandung kaya mineral, vitamin dan alkalin. Jangan terlalu banyak 
makan sayur dan roti. Atlet harus berusaha menghindari dari minuman 
berakohol dan minuman mengandung carbonat tinggi.

2) Selama Pertandingan
Pelatih harus memanfaatkan waktu istirahat seefisien mungkin untuk 
optimalisasi prestasi atlet selama bertanding, Waktu jeda sangat 
bervariasi tergantung cabang olahraganya. Cabang olahraga dengan 
waktu istirahat lebih lama, seperti sepakbola, hoki, bola basket dan 
sejenisnya, dapat memanfaatkan teknik recovery secara tepat. Pemberian 
larutan buah segar dengan konsentrasi glukosa relatif rendah (20 gram) 
dan tambahkan garam sedikit, mungkin sangat berguna.

Atlet harus istirahat di tempat yang sunyi, steril dari kegaduhan 
lingkungan maupun kegaduhan pertandingan. Kunci utama recovery 
tahap ini adalah meredakan stres atlet dan menghilangkan ketegangan. 
Bimbingan psikologis dititikberatkan pada motivasi dengan cara 
mengangkat kelebihan-kelebihan atlet, menonjolkan pengalaman sukses 
sebelumnya, mengeliminasi advertensi kehebatan lawan dan edifikasi 
kemampuan atlet cukup memadahi. Pelatih hendaknya membuat target 
yang realistik dan hindarkan menuntut atlet secara berlebihan.

Massage, akupresure, therapy oksigen dan pendekatan spiritual 
sangat diperlukan untuk memperbaiki sistem sirkulasi, meredakan 
stres sekaligus meningkatkan konfidensi. Atlet harus memakai 
pakaian kering dan jika memungkinkan menggunakan selimut untuk 
memfasilitasi berkeringat, hal ini akan meningkatkan metabolisme. 
Sepanjang istirahat, atlet harus minum larutan alkalin untuk menjaga 
keseimbangan keasaman tubuh. Jika jarak kurang dari 4 jam dengan 
pertandingan, hanya diperbolehkan mengkonsumsi nutrisi cair karena 
tidak akan mengganggu sistem pencernaan. 

Atlet harus mengkonsumsi 5 sampai 10 liter air sehari sebelum 
pertandingan. Pada saat pertandingan, atlet harus mengkonsumsi dua 
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sampai dengan tiga liter air 2 jam sebelum pertandingan. Buang air 
kecil 15 menit sebelum pertandingan dan minum 200 ml air lima menit 
sebelum bertanding.

3) Setelah Pertandingan
Sangat sedikit pelatih dan atlet yang menaruh perhatian terhadap 
recovery pasca pertandingan, bahkan merasa heran jika membahas 
regenerasi psikologis setelah latihan. Menggunakan bermacam-macam 
teknik recovery bisa dilakukan dengan maksud untuk mempercepat 
pemulihan sehingga segera memulai latihan dalam kurun waktu satu 
sampai dengan dua hari berikutnya.

Atlet dibiasakan tidak menghentikan aktivitas fisik sekalipun 
pertandingan telah berakhir. Latihan ringan dan latihan moderat 
tetap dilanjutkan untuk mengeliminasi kelebihan sisa metabolisme 
dari sel otot. Terutama bagi cabang olahraga anaerobic, atlet harus 
mengupayakan pemulihkan Oksigen deb (hutang oksigen)yang terkumpul 
selama pertandingan dengan aktivitas latihan ringan 10-15 menit. Di 
samping itu, latihan-latihan ringan juga sangat efektif untuk pemulihan 
syaraf-otot. Jika dimungkinkan bisa memanfaatkan teknik recovery 
dengan hidrotherapi, aerotherapi, massage dan relaksasi psikologis. 
Khusus olahraga aerobik, perhatian utama diarahkan pada tercapainya 
homeostasis (stabilitas fungsi internal tubuh). Hal ini dapat dilakukan 
dengan melakukan aktivitas fisik ringan 15-20 menit. Teknik recovery 
hidrotherapi, aerotherapi, massage dan relaksasi psikologis juga 
perlukan. 

Dianjurkan untuk memberikan minuman alkalin (susu-jus buah) 
kaya mineral, glukosa, dan vitamin untuk mengembalikan cairan yang 
hilang selama pertandingan. Minum air yang banyak dan makan buah 
segar terutama sebelum dan sesudah latihan. Mulailah pengisian 
kembali bahan bakar (karbohidrat) segera mungkin sesudah latihan.
Relaksasi harus cukup, terutama melalui latihan ….

Quinn E (2008: 2-3), memberikan rekomendasi 10 cara recovery 
cepat setelah latihan dan pertandingan, yaitu:

a) Istirahat, merupakan satu cara terbaik untuk pemulihan dari sakit, 
cedera dan pertandingan/latihan berat. Istirahat setelah latihan 
berat akan mereparasi sel dan proses terjadi secara alami.
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b) Peregangan, melakukan peregangan statis pasif, statis aktif dan 
peregangan dinamis antar sesi latihan merupakan cara yang efektif 
untuk mengurangi kekakuan otot dan mempercepat pembuangan 
sisa metabolism.

c) Cool down, adalah cara yang mudah menurunkan irama aktivitas 
setelah latihan berat. Melanjutkan bergerak ke sekitar dengan 
intensitas rendah antara 5-10 menit akan mengubah akumulasi 
asam laktat dalam otot dan menurunkan kekakuan otot.

d) Makan yang benar. Setelah mengalami penipisan cadangan 
energi akibat latihan, perlu mengembalikan cadangan energi dan 
mereparasi jaringan agar siap menghadapi tantangan latihan/
kompetisi berikutnya.

e) Kembalikan cairan, selama latihan, banyak kehilangan cairan, 
idealnya harus segera dikembalikan selama dan sesudah latihan/
pertandingan. Air sangat diperlukan untuk mendukung fungsi 
metabolik dan sebagai sarana untuk transportasi nutrisi serta 
untuk optimalisasi fungsi tubuh. Tingkat kecukupan cairan tersebut 
sangat penting untuk atlet ketahanan yang kehilangan jumlah cairan 
sangat besar.

f) Recovery aktif, gerakan sederhana yang melibatkan otot-otot besar, 
modifikasi permainan-permainan, jalan-jogging di air dan masih 
banyak lagi aktivitas sejenis yang dapat meningkatkan sirkulasi. 
Hal ini penting untuk membantu menyajikan oksigen ke jaringan, 
menyajikan nutrisi, mentransport sisa metabolisme dan mereparasi 
sel-jaringan yang rusak. 

g) Massage, kegiatan ini sangat berguna sebagai sarana untun 
meningkatkan sirkulasi, meciptakan perasaan nyaman dan tubuh 
lebih relek. Untuk memperoleh pengaruh yang optimal, sebaiknya 
massage dilakukan oleh orang yang menguasai sport massage. 
Hindarkan massage berat.

h) Menggunakan teknik recovery yang benar.
i) Tidur optimal. Tidur optimal merupakan prasyarat sebelum 

melakukan latihan secara teratur bagi seorang atlet. Selama tidur, 
tubuh akan memproduksi hormon pertumbuhan (GH) yang sangat 
signifikan untuk merespons pertumbuhan jaringan dan mereparasi 
sel.
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j) Hindarkan overtraining. Cara yang mudah untuk recovery lebih 
cepat adalah dengan mendisain latihan smart. Latihan berlebihan 
atau latihan berat setiap sesi akan memperlambat perkembangan 
prestasi atlet bahkan mengarah overtraining.

f. Cara Pemantauan Recovery
Ada beberapa parameter yang sangat sederhana dan dapat digunakan 
untuk memantau keadaan recovery setelah latihan atau pertandingan, 
yaitu:

1) Melihat bentuk olahraga, dapat dilihat dari tingkat efektivitas 
latihan, memenuhi tujuan latihan atau tercapainya sejumlah 
parameter tes dalam latihan sesi (Bompa, 1990:129).

2) Kesehatan atlet, secara subjektif dapat dirasakan oleh atlet atau 
mengukur keadaan denyut nadi istirahat. Jika perbedaan denyut 
nadi istirahat dalam kondisi berbaring dan berdiri lebih dari 8-18 
denyutan per menit, menunjukkan kecepatan recovery rendah, oleh 
karena itu program latihan perlu dimodifikasi.

3) Motivasi berlatih atlet, selera berlatih rendah, emosi tidak 
berimbang merupakan salah satu tanda recovery belum lengkap.

4) Fluktuasi berat badan, perbedaan berat badan tidak lebih dari 1 
kg dalam waktu 24 jam menunjukkan recovery normal. Penurunan 
lebih dari 1 kg, menunjukkan bahwa latihan terlalu berat dan 
membutuhkan waktu recovery lebih lama. Penambahan berat badan 
lebih dari 1 kg, menunjukkan beban latihan terlalu ringan.

g. Recovery dan Reversibility
Jika recovery antar sesi latihan diperpanjang lebih dari satu minggu, 
maka akan terjadi “detraining” (suatu keadaan di mana hilangnya adaptasi 
tubuh terhadap latihan sebelumnya). Menghentikan latihan selama satu 
minggu dapat menurunkan VO2Max antara 6-7 persen dan 25% jika 
istirahat selama 3 minggu (Russehall, 1990:71). Untuk mengembalikan 
penurunan termaksud membutuhkan latihan secara teratur dan terukur 
selama 6 minggu. Costill (1985:96) menyatakan bahwa pengaruh latihan 
ketahanan aerobik selama 5 bulan akan musnah setelah 6-8 minggu 
tidak melakukan kegiatan jasmani. Hal ini memberi indikasi bahwa 
betapa pentingnya mempertahankan kontinuitas latihan sepanjang 
tahun tanpa mengabaikan prinsip latihan secara holistik.
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Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pasca mengikuti kompetisi 
yang mestinya diisi dengan kegiatan olahraga rekreatif, “game sport” dan 
memulai dengan latihan fisik, sebagian besar digunakan untuk istirahat 
total sehingga kesinambungan program latihan kurang terkendali. Pada 
gilirannya penurunan kondisi fisik tidak dapat dihindari dan untuk 
pemulihan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama daripada waktu 
istirahat. Kondisi inilah yang mungkin menyebabkan mengapa status 
kondisi fisik atlet tidak mengalami peningkatan. 

Intinya, recovery menjadi bagian yang sangat penting untuk 
pemulihan dan regenerasi sistem tubuh, akan tetapi recovery yang tidak 
terkendali, dalam artian istirahat total tanpa perencanaan yang jelas 
justru akan menghambat prestasi atlet. Dalam hal ini pelatih harus 
berupaya mengkondisikan para atlet untuk tetap berlatih dengan 
frekuensi, intensitas, durasi dan volume standar atlet. Di samping 
itu, tes parameter fisik dijadwalkan 2-3 kali per tahun dan dimonitor 
perkembangannya sehingga trend kondisi fisik diharapkan linier 
sepanjang karier atlet.

Pemulihan bertujuan untuk mengembalikan kondisi tubuh pada 
keadaan sebelum perlombaan atau latihan. Durasi pemulihan tergantung 
dari sistem metabolisme energi yang digunakan waktu melakukan 
aktivitas fisik tersebut. Perubahan yang terjadi dengan melakukan 
pemulihan melipu ti: pemulihan cadangan energi, membuang asam 
laktat dari dalam darah dan otot, serta pemulihan cadangan oksigen.
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BAB 9
ANALISIS TES DAN 
PENGUKURAN 
PERFORMA FISIK

A. Hakikat Tes dan Pengukuran
Tes adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu 
tugas atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh seseorang atau 
kelompok sehingga menghasilkan suatu nilai tentang tingkah laku atau 
prestasi anak tersebut (Sumartana, 1986). Menurut Johnson dan Nelson 
(1996) tes merupakan alat pengumpul data yang dapat digunakan untuk 
kepentingan evaluasi. Selanjutnya Kirkendall, dkk. (1980) menyatakan 
bahwa: “test is an instrument used to gain information about individuals or 
objects”. Apabila diaplikasikan dalam konteks kemampuan fisiologis, 
maka pengertian tes dapat bermakna sebagai alat ukur yang digunakan 
untuk memperoleh data kemampuan fisiologis bibit atlet berbakat.

Pengertian tes pada dasarnya merupakan prosedur yang sistematis, 
butir-butir tes disusun dengan cara atau aturan tertentu serta memiliki 
prosedur administrasi dan pemberian skor yang spesifik. Kirkendall, 
dkk. (1987) mengemukakan bahwa tujuan tes antara lain untuk:

1. Menentukan status partisipan, kemajuan yang dibuatnya, atau 
tingkat kemampuan yang dimiliki sehingga partisipan tersebut 
dapat dikelompokkan sesuai dengan kemampuannya.

2. Memotivasi partisipan agar bisa berlatih lebih giat lagi, baik di 
dalam maupun di luar jadwal latihannya.

3. Mengevaluasi efektivitas program, metode dan isi kurikulum. 
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Tes fisiologis yang digunakan sebagai alat pengumpul data 
bertujuan untuk mengetahui taraf kemampuan fisiologis calon bibit 
atlet berbakat. 

Pengukuran menurut Baumgartner dan Jackson (1995:15) sangat 
terkait dengan proses pengumpulan data melalui suatu alat ukur 
tertentu. Selanjutnya Indrakusuma (1993:220) menjelaskan bahwa 
pengertian pengukuran adalah suatu proses untuk menentukan 
kuantitas atau jumlah dari objek yang diukur. Dikatakan proses karena 
untuk memperoleh data atau informasi yang diharapkan dari pengukuran 
tersebut masih dibutuhkan suatu instrumen yang dinamakan tes.

Evaluasi tidak dapat dilakukan tanpa adanya data, sedangkan data 
itu sendiri diperoleh dari pengukuran. Untuk melakukan pengukuran 
dibutuhkan alat atau instrumen yang berupa tes. Tes dan pengukuran 
merupakan komponen penting dalam pelaksanaan evaluasi karena 
melalui tes dan pengukuran akan diperoleh data atau informasi yang 
dapat dijadikan dasar di dalam melakukan evaluasi. Kualitas tes 
dan pengukuran sangat menentukan ketepatan hasil evaluasi yang 
dilakukan. Evaluasi akan memperoleh hasil yang baik, apabila diawali 
dari perencanaan yang baik, termasuk dalam proses pengukuran dan 
penggunaan alat ukurnya.

B. Pedoman Pelaksanaan Tes dan Pengukuran Kondisi 
Fisik

Pelaksanaan suatu tes sangat berpengaruh terhadap objektivitas, 
reabilitas dan validitas. Pedoman pelaksanaan suatu tes merupakan 
penjelasan mengenai bagaimana tes itu harus dilaksanakan dan 
bagaimana cara pemberian skor. Berikut ini akan diuraikan pelaksanaan 
tes kondisi fisik dari masing-masing komponen fisik.

1. Kekuatan Otot Lengan dan Bahu
 Tujuan: Mengukur kemampuan kekuatan otot lengan dan bahu
 Alat : Expanding Dynamometer
 Pelaksanaan: Pull

a. Orang coba berdiri tegak dengan posisi kaki dibuka kurang 
lebih 20 cm atau selebar bahu. Pandangan lurus ke depan.

b. Expanding Dynamometer dipegang dengan kedua tangan. 
Diangkat dengan kedua tangan berada di depan dada. Badan 
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dan alat menghadap keluar atau ke depan. Kedua lengan atas 
ke samping dan siku ditekuk. Pastikan jarum dynamometer 
berada pada angka nol. 

c. Kemudian tarik sekuat-kuatnya expanding dynamometer 
dengan kedua tangan. Hanya dengan sekali tarikan. Alat 
ataupun tangan tidak boleh menyentuh badan. Dilakukan 3 
kali, diambil hasil yang terbaik.

Pelaksanaan: Push
a. Orang coba berdiri tegak dengan posisi kaki dibuka kurang 

lebih 20 cm atau selebar bahu. Pandangan lurus ke depan. 
b. Expanding Dynamometer dipegang dengan kedua tangan. 

Diangkat dengan kedua tangan berada di dipan dada. Badan 
dan alat menghadap keluar atau ke depan. Kedua lengan atas 
kesamping dan siku ditekuk. Jarum dynamometer berada pada 
angka nol.

c. Kemudian dorong sekuat-kuatnya expanding dynamometer 
dengan kedua tangan hanya dengan sekali dorongan saja. Alat 
ataupun tangan tidak boleh menyentuh badan. Dilakukan 3 
kali, diambil hasil yang terbaik.

 Skor: Hasil kekuatan otot lengan dan bahu dapat dilihat pada alat 
tes.

2. Kekuatan Otot Punggung
 Tujuan: Mengukur kemampuan komponen kekuatan otot punggung
 Alat: Back and Leg Dynamometer
 Pelaksanaan: Orang coba berdiri di atas alas dynamometri dengan 

kedua kaki dan pandangan lurus ke depan. Peganglah pegangan 
dynamometri yang terhubung pada alas melalui rantai yang dapat 
disesuaikan ketinggiannya. Sesuaikan panjang rantai dengan 
memperhatikan sudut yang dibentuk antara punggung badan dan 
kaki sebesar 30 derajat sampai pasien merasa nyaman dengan 
kondisi tersebut. Pada hitungan ketiga, pasien diminta menarik 
pegangan dynamometri dengan cara menegakkan punggung badan 
semampunya. Posisi kaki dipertahankan tetap lurus. 

 Skor: Hasil kekuatan otot punggung dapat dilihat pada alat tes.
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3. Kekuatan Otot Tungkai
 Tujuan: Mengukur kemampuan komponen kekuatan otot tungkai
 Alat : Back and Leg Dynamometer
 Pelaksanaan: Penderita berdiri di atas alas dynamometri dengan 

punggung badan dan pandangan lurus ke depan. Peganglah 
pegangan dynamometri yang terhubung pada alas melalui rantai 
yang dapat disesuaikan ketinggiannya. Sesuaikan panjang rantai 
dengan memperhatikan sudut yang dibentuk antara paha dengan 
betis sebesar 120 derajat sampai pasien merasa nyaman dengan 
kondisi tersebut. Pada hitungan ketiga, pasien diminta menarik 
pegangan dynamometri dengan cara meluruskan kaki semampunya. 
Posisi punggung badan dipertahankan tetap lurus.

 Skor: Besarnya kekuatan otot tungkai dapat dilihat pada alat tes.
4. Fleksibilitas Otot Punggung
 Tujuan: Mengukur kemampuan komponen fleksibilitas otot 

punggung
 Alat: Flexiometer
 Pelaksanaan: Orang coba berdiri tegak di atas alat ukur dengan 

kedua kaki rapat dan kedua ujung ibu jari kaki rata dengan pinggir 
alat ukur. Badan dibungkukkan ke bawah, kedua tangan lurus. 
Dorong alat pengukur secara perlahan ke bawah dan berhenti pada 
jangkauan terjauh.

 Skor: Jarak jangkauan terjauh yang dapat dicapai oleh orang coba, 
yang diukur dalam cm.

5. Daya Tahan Otot Lengan dan Bahu
 Tujuan: Mengukur kemampuan komponen daya tahan otot lengan 

dan bahu (fleksor)
 Alat: Palang Tunggal
 Pelaksanaan: Orang coba menggantung pada palang tunggal dengan 

kedua lengan lurus, kemudian kedua lengan dibengkokkan sambil 
badan diangkat hingga dagu melewati palang tunggal. Setelah itu 
badan diturunkan ke bawah sehingga kedua lengan lurus seperti 
sikap semula. Gerakan ini dilakukan berulang-ulang sampai 
orang coba tak mampu mengangkat badannya lagi dan dagunya 
tak melewati palang tunggal. Perlu diperhatikan bahwa pada saat 
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mengangkat badan, sikap badan dan tungkai harus lurus dan 
tidak dibenarkan membuat gerakan ayunan. Untuk lebih jelasnya 
perhatikan gambar di bawah ini.

Gambar 9.1  Gerakan Pull Up

 Skor: Jumlah ulangan pull up yang sempurna dihitung sebagai 
hasil akhir.

6. Daya Tahan Otot Lengan dan Bahu
 Tujuan: Mengukur kemampuan komponen daya tahan otot lengan 

dan bahu (ekstensor)
 Alat : Bidang datar, matras
 Pelaksanaan: Orang coba berbaring dengan sikap telungkup, kedua 

tangan dilipat di samping badan. Kedua tangan menekan lantai 
dan diluruskan sehingga badan terangkat, sedangkan sikap badan 
dan tungkai merupakan garis lurus. Setelah itu badan diturunkan 
dengan cara membengkokkan lengan pada siku, sehingga dada 
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menyentuh lantai. Lakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang 
dan kontinu sampai orang coba tak dapat mengangkat badannya 
lagi. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di bawah ini.

Gambar 9.2  Gerakan Push Up

 Skor: Jumlah ulangan gerakan push up yang benar dihitung sebagai 
hasil akhir.

7. Daya Tahan Otot Perut
 Tujuan: Mengukur kemampuan komponen daya tahan otot perut
 Alat : Matras
 Pelaksanaan: Orang coba tidur terlentang, kedua tangan saling 

berkaitan di belakang kepala, kedua kaki dilipat sehingga 
membentuk sudut 90 o, seorang pembantu memegang erat-erat 
kedua pergelangan kaki orang coba dan menekannya pada saat 
orang coba bangun. Orang coba berusaha bangun sehingga berada 
dalam sikap duduk dan kedua siku dikenakan pada kedua lutut 
dan kemudian kembali ke sikap semula. Lakukan gerakan ini 
secara berulang-ulang dan kontinu, sampai orang coba tak mampu 
mengangkat badannya lagi. Perhatikan agar sikap tungkai selalu 
membentuk sudut 90 o pada waktu melakukan sit ups.
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Gambar 9.3  Gerakan Push Up

 Skor: jumlah gerak sit ups yang betul dihitung sebagai hasil akhir
8. Daya Tahan Lokal Otot Tungkai
 Tujuan: Mengukur kemampuan komponen daya tahan lokal otot 

tungkai
 Alat: Bidang datar
 Pelaksanaan: Orang coba berada pada sikap setengah jongkok 

dengan salah satu kakinya berada di depan, sedangkan kedua tangan 
saling berkait diletakkan di belakang kepala, pandangan ke depan. 
Orang coba melompat ke atas sehingga kedua tungkai lurus, lalu 
mendarat dengan berganti kaki ke depan dan ke belakang, dengan 
posisi sikap setengah jongkok (half squat). Lakukan gerakan ini 
berulang-ulang dengan sikap kaki bergantian, sampai orang coba 
tak dapat melompat lagi secara sempurna.

 Skor: Jumlah gerakan squat jumps yang sempurna dihitung sebagai 
hasil akhir

9. Daya Ledak Otot Tungkai (vertikal)
 Tujuan: Mengukur kemampuan komponen daya ledak otot tungkai 

secara vertikal
 Alat: Bidang datar, papan vertical jump
 Pelaksanaan: Orang coba berdiri menghadap dinding dengan salah 

satu lengan diluruskan ke atas. Kemudian orang coba berdiri dengan 
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bagian samping tubuhnya ke arah tembok, dan salah satu lengan 
yang terdekat dengan tembok lurus ke atas, kemudian mengambil 
sikap jongkok sehingga lututnya membentuk sudut ±45o, setelah 
itu orang coba berusaha melompat ke atas setinggi mungkin. 
Pada saat titik tertinggi dari lompatan itu segera menyentuhkan 
ujung jari dari salah satu tangannya pada papan ukuran kemudian 
mendarat dengan kedua kaki. Orang coba diberi kesempatan 
sebanyak 3 kali.

Gambar 9.4  Gerakan Lompat Tegak

 Skor: Selisih yang terbesar antara tinggi jangkauan sesudah 
melompat dengan tinggi jangkauan sebelum melompat yang diukur 
dalam cm dipakai sebagai hasil akhir.

10. Daya Ledak Otot Tungkai (horizontal)
 Tujuan: Mengukur kemampuan daya ledak otot tungkai secara 

horisontal
 Alat: Bidang datar, meteran, matras
 Pelaksanaan: Orang coba berdiri pada papan tolak dengan lutut 

ditekuk sampai membentuk sudut ±45o, kedua lengan lurus ke 
belakang. Kemudian orang coba menolak ke depan dengan kedua 
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kaki sekuat-kuatnya dan mendarat dengan kedua kaki. Orang coba 
diberi kesempatan sebanyak 3 kali.

 Skor: Jarak terjauh dari papan tolak dengan kaki bagian belakang 
dipakai sebagai hasil akhir.

11. Kecepatan
 Tujuan: Mengukur kemampuan komponen kecepatan
 Alat: stop watch, lintasan 50m, meteran, peluit, bendera start
 Pelaksanaan: Orang coba berdiri di belakang garis start dengan 

sikap start melayang. Pada aba-aba “ya” orang coba berusaha lari 
secepat mungkin untuk mencapai garis finish. Orang coba diberi 
kesempatan 2 kali.

 Skor: waktu tempuh tercepat dari 2 kali kesempatan digunakan 
sebagai hasil akhir

12. Daya Ledak Otot Lengan dan Bahu
 Tujuan: Mengukur kemampuan komponen daya ledak otot lengan 

dan bahu
 Alat: Bola medicine 6 pound, meteran
 Pelaksanaan: Orang coba duduk tegak dengan punggung menyentuh 

dinding, sambil kedua tangannya memegang bola medicine, sehingga 
bola tersebut menyentuh dada. Badan orang coba bersandar pada 
dinding, hal ini untuk mencegah agar orang coba pada waktu 
mendorong bola tidak dibantu oleh gerakan badan ke depan. 
Kemudian kedua tangan orang coba mendorong bola tersebut ke 
depan sejauh mungkin. Orang coba diberi kesempatan 3 kali.

 Skor : Jarak tolakan yang terjauh dari 3 kali kesempatan yang diukuri 
dari dinding tembok tempat bersandar sampai batas di mana bola 
medicine tersebut jatuh. Jarak diukur dalam cm.

13. Kelincahan
 Tujuan: Mengukur kemampuan komponen kelincahan dan 

koordinasi
 Alat : stop watch, bidang datar selebar 15 meter
 Pelaksanaan: orang coba melakukan shuttle run 6 x 10 meter. 

Pertama orang coba berdiri di belakang garis start dengan salah 
satu kaki diletakkan di depan. Pada aba-aba “ya” orang coba dengan 
segera dan secepat mungkin lari ke depan menuuju garis akhir dan 
menyentuh garis tersebut, kemudian kembali lagi dengan cepat 
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dan menyentuh garis awal, begitu seterusnya. Orang coba diberi 
kesempatan 2 kali.

 Skor: Waktu terbaik dari 2 kali kesempatan yang dicatat sampai 
1/10 detik dipakai sebagai hasil akhir

14. Daya Tahan Kardiovaskuler
 Tujuan: Mengukur kemampuan komponen daya tahan kardiovaskuler
 Alat : Lintasan 400m, stop watch, peluit, cones
 Pelaksanaan: Orang coba berdiri di belakang garis start. Pada aba-

aba “ya” orang coba berlari selama 15 menit, sampai ada tanda 
waktu 15 menit telah berakhir dan peluit dibunyikan.

 Skor: Jarak yang ditempuh oleh orang coba selama lari 15 menit 
dicatat dalam satuan meter, kemudian dimodifikasi menjadi skor 
sesuai dengan tabel yang tersedia.

C. Norma Penilaian Kondisi Fisik
Kriteria penilaian yang digunakan mengacu pada norma yang telah 
dipakai untuk memberikan nilai-nilai dari setiap skor butir-butir tes 
fisik dengan kategori (1) sempurna, (2) baik sekali, (3) baik, (4) cukup, 
(5) kurang. Norma untuk menilai hasil pengukuran atlet putera dan 
puteri masing-masing menggunakan norma penilaian yang berbeda. 
Memberikan nillai untuk setiap skor yang diperoleh dari setiap butir 
tes dilakukan dengan cara menotasikan skor tes tersebut dengan norma 
penilaian yang sesuai dengan jenis kelamin dan cabang olahraga yang 
bersangkutan. Konversi nilai dari setiap kategori komponen kondisi 
fisik sebagai berikut:

Tabel 9.1  Kategori Komponen Kondisi Fisik

Kategori Konversi Nilai

Sempurna
Baik sekali

Baik
Cukup
Kurang

10
8
6
4
2
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Menentukan nilai secara keseluruhan dari kondisi fisik atlet 
dilakukan dengan cara:

1. Menjumlahkan konversi nilai skor dari setiap komponen kondisi 
fisik atlet.

2. Hasil jumlah tersebut dibagi dengan banyaknya komponen fisik 
dasar dari cabang olahraga yang bersangkutan.

3. Hasil ini kemudian dinotasikan ke dalam tabel kategori status 
kondisi fisik atlet seperti dalam tabel di bawah.

Tabel 9.2  Status Kondisi Fisik Atlet
Rentang Skor Kategori

9,6 – 10
8,0 – 9,5
6,0 – 7,9
4,0 – 5,9
2,0 – 3,9

Sempurna
Baik sekali

Baik
Cukup
Kurang



[Halaman ini sengaja dikosongkan]
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BAB 10
DENYUT NADI SEBAGAI 
PARAMETER KONDISI 
FISIK

Denyut nadi dalam faal kerja, telah diterima secara luas karena 
mempunyai nilai yang sangat berarti, bukan hanya sebagai gambaran 
dalam kemampuan sistem kardiovaskuler untuk menentukan 
penampilan kesehatan/kebugaran (health fitness) dan penampilan 
prestasi olahraga (motor fitness), tetapi juga dapat memberikan 
gambaran akan tingkat kerja fisik yang dibebankan pada tubuh. 

Ditemukan adanya korelasi linear antara denyut nadi pada satu sisi 
dan intensitas latihan disisi lain, sesuai dengan grafik pada halaman 
berikut:

Gambar 10.1  Kaitan antar Intensitas Latihan dengan Detak Denyut Nadi/Menit 
(Janssen, 1989:19).

[Halaman ini sengaja dikosongkan]
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Berdasarkan gambar di atas dapat dikemukakan, bila aktivitas fisik 
yang dilakukan dengan intensitas yang makin tinggi atau beban latihan 
yang makin berat, maka sejalan dengan keadaan tersebut denyut nadi 
juga makin meningkat. Berarti keadaan denyut nadi seseorang akan 
berbeda dalam keadaan istirahat seperti tidur, duduk, berdiri berbeda 
dengan keadaan melakukan aktivitas fisik seperti berjalan, berlari, dan 
melakukan aktivitas fisik lainnya.

Dalam aktivitas fisik ada beberapa macam denyut nadi yang dapat 
dimanfaatkan untuk pembentukan kondisi fisik ataupun untuk melihat 
gambaran dari tingkat kebugaran seseorang (health fitness). Macam 
denyut nadi yang dapat dimanfaatkan dalam pembentukan kondisi 
fisik tersebut adalah: 1) denyut nadi basal, 2) denyut istirahat, 3) 
denyut nadi untuk menentukan intensitas pemanasan, 4) denyut nadi 
maksimal, 5) denyut nadi untuk menentukan target latihan (training 
zone) atau berat ringannya latihan yang dilakukan, 6) denyut nadi 
cadangan, 7) denyut nadi pemulihan, dan 8) titik defleksi denyut nadi.

Gambar 10.2  Pelaksanaan Penghitungan Denyut Nadi (Fok, 1983)

Pengukuran denyut nadi secara konvensional pemerik saannya 
dapat dilakukan dengan menggunakan EKG, pulse meter dan lain-lain. 
Pengukuran tersebut sama-sama punya kelebi han serta kekurangannya. 
EKG memberikan informasi denyut nadi yang akurat. Pengukuran 
denyut nadi secara klasik (palpasi) punya nilai yang baik, asal dikerjakan 
oleh tenaga yang berpengalaman dan terlatih (Janssen, 1989).
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Penghitungan denyut nadi seperti gambar di atas dilakukan secara 
manual dengan teknik palpasi. Penghitungan secara palpasi dapat 
dilakukan dengan mudah oleh siapapun tanpa membutuhkan peralatan 
khusus, untuk mendapatkan hasil yang baik diperlukan keterlatihan 
dengan membiasakan diri secara berkala melakukan penghitungan 
denyut nadi. Melalui penghitungan denyut nadi secara teknik palpasi, 
denyut nadi diraba dengan merasakan denyut nadi melalui jari tengah. 
Tempat meraba denyut nadi pada beberapa tempat:

 Di Pergelangan tangan bagian depan sebelah atas pangkal ibu jari 
tangan (ateri Radialis). 

 Di leher sebelah kiri/kanan depan otot sterno cleido mastoideus (ateri 
Carolis).

 Di dada sebelah kiri, tepat di apex jantung (arteri temparalis).
 Di pelipis.

Dari beberapa tempat melakukan penghitungan denyut nadi yang 
dikemukakan, secara praktiknya pada pergelangan tangan dan kemudian 
di leher adalah yang lebih strategis sehingga lebih banyak dilakukan.

Penghitungan denyut nadi dapat dilakukan dengan beberapa cara:
 Nadi dihitung selama 10 detik dikalikan 6 atau
 Nadi dihitung selama 15 detik dikalikan 4 atau
 Nadi dihitung selama 30 detik dikalikan 2 

Dari tiga cara penghitungan denyut nadi yang dikemukakan, untuk 
menentukan denyut nadi basal dan istirahat yang lebih tepat secara 
fisiologis adalah menghitung selama 15 detik dikalikan empat atau 
dihitung selama 30 detik dikalikan dua. Sedangkan menghitung denyut 
nadi langsung setelah latihan terutama bagi atlet atau seseorang yang 
terlatih adalah dihitung selama 10 detik dikalikan enam.

Penghitungan denyut nadi juga dapat dilakukan dengan 
membutuhkan peralatan pengukuran denyut nadi seperti “Pulse Meter, 
yaitu alat elektronik yang dapat digunakan untuk mengukur frekuensi 
nadi setiap detik. Alat ini sangat mudah penggunaannya. Di samping itu, 
juga dapat digunakan alat elektronik lainnya untuk mengukur frekuensi 
denyut nadi yang disebut “Monitor Heart Rate” Alat ini dapat memantau 
frekuensi denyut nadi dengan keadaan waktu yang ditentukan.
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A. Macam Denyut Nadi dan Fungsinya
1. Denyut Nadi Basal dan Istirahat (Resting Heart Rate)
Seseorang secara fisiologis dikatakan sehat adalah: suatu keadaan 
efisiensi fungsional yang optimal, salah satu komponen yang dapat 
memberikan petunjuk tentang hal tersebut adalah denyut nadi, yang 
merupakan manifestasi dari kon traksi otot jantung. Denyut nadi yang 
baik dalam keadaan istirahat bisa berdenyut lebih lambat, menyebabkan 
lebih panjangnya waktu istirahat jantung antara dua kuncupan sehingga 
jantung memompakan darah dalam satu kucupan atau denyutan (stroke 
volume) lebih banyak (Fox, 1980).

Kemampuan tubuh memberikan reaksi terhadap pembebanan 
dimanifestasikan dalam serentetan reaksi kardiovaskuler, terdapat suatu 
kecenderungan bahwa seseorang dengan denyut nadi basal dan denyut 
istirahatnya rendah, relatif lebih segar daripada mereka yang denyut 
nadinya tinggi. Dikatakan secara fisiolo gis bahwa kerja jantung yang 
demikian adalah efisien (Nelson dan Johson, 1986).

Penghitungan denyut nadi dalam keadaan basal adalah melakukan 
pengukuran denyut nadi dalam keadaan tubuh betul-betul sempurna 
berada dalam keadaan istirahat. Kondisi tubuh dalam keadaan basal 
tersebut, secara fisiologis kebutuhan energi betul-betul dibutuhkan 
hanya untuk fungsi organ tubuh bekerja, antara lain seperti: jantung 
berkontraksi memompakan darah untuk kebutuhan organ tubuh 
berfungsi dalam keadaan istirahat, terjadinya gerakan pernapasan 
mengalirnya sirkulasi darah dan sebagainya. Ciri-ciri tubuh dalam 
keadaan basal antara lain: tidak melakukan aktivitas fisik, sudah lebih 
dari lima jam setelah makan dan sebagainya. Karena itu, penghitungan 
denyut nadi dalam keadaan basal lebih tepat dilakukan pada pagi hari 
sewaktu bangun tidur, masih berada di tempat tidur, belum duduk atau 
bangkit dari tempat tidur.

Pengukuran denyut nadi istirahat, dipengaruhi oleh banyak faktor 
antara lain, seperti: kesehatan badan, emosi, aktivitas, suhu, usia, posisi 
tubuh, perhatian serta motivasi pada saat pemeriksaan (Johnson dan 
Nelson, 1986). Kondisi pengukuran denyut nadi istirahat adalah bila 
keadaan fisik saat pengukuran berada dalam keadaan istirahat. Artinya 
tidak melakukan aktivitas fisik, walaupun beberapa waktu sebelumnya 
telah melakukan aktivitas fisik. Pengukuran denyut nadi istirahat ini 
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dilakukan seperti: melakukan pengukuran denyut nadi kapan saja asal 
tidak dalam melakukan aktivitas fisik, seseorang melakukan pengukuran 
denyut nadi sebelum akan berolahraga, melakukan pengukuran denyut 
nadi setelah lebih kurang 15 menit istirahat setelah melakukan aktivitas 
fisik, dan sebagainya.

Arti dari denyut nadi basal dan istirahat rendah, jantung dapat 
mengawetkan energi lebih dari 25.000 denyutan per hari. Hal ini dapat 
terjadi karena bila denyut nadi istirahat seseorang yang segar berkisar 60 
kali per menit, sementara seseorang yang kurang segar berkisar 80 kali 
per menit. Dari perbedaan denyut nadi istirahat antara seseorang yang 
segar dengan seseorang yang kurang segar berkisar 20 kali denyutan 
per menit. Berarti dari perbedaan tersebut selama satu jam sudah 
terjadi perbedaan sejumlah 1200 kali (60 x 20 = 1200), dan selama 
sehari terjadi perbedaan sampai 28.800 kali denyutan per menit (1200 
dn x 24 jam = 28.800 dn). Dapat diambil kesimpulan bahwa makin 
rendahnya denyut nadi dalam keadaan basal dan istirahat maka makin 
baiklah kesegaran yang dimilikinya (Cooper, 1983).

Tabel 10.1  Resting Heart Rate in Beats per Minute (Nelson dan Jhonson, 1986: 
167).

Tingkat Penampilan
Denyut Nadi

Laki-laki Wanita
Terlatih (Excellent) Kurang dari 53 Kurang dari 56 
Baik (Good) 60 - 54 64 - 57
Sedang (Fair) 65 - 61 71 - 65
Kurang (Poor) 75 - 66 79 - 72
Sangat kurang (Very Poor) Lebih dari 76 Lebih dari 80 

Menurunnya denyut nadi istirahat pada orang yang terla tih, 
terutama pada atlet-atlet daya tahan, antara lain disebabkan peningkatan 
rangsangan terhadap syaraf parasimpatik dan penurunan rangsangan 
terhadap syaraf simpatik (Winder, 1978; Fox, 1988; Janssen 1989).
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Gambar 10.3  Grafik Penurunan Denyut Nadi Istirahat Setelah Periode Latihan 
(Janssen, 1993:27)

Melalui latihan secara serius dan dilaksanakan sesuai dengan 
prinsip-prinsip program latihan, maka terjadi perbaikan kondisi fisik 
berjalan seiring dengan turunnya denyut nadi saat istirahat secara 
berangsur-angsur. Berarti frekuensi denyut nadi istirahat seseorang yang 
terlatih atau segar akan berbeda dengan seseorang yang tidak terlatih 
atau seseorang yang kurang segar. Sesuai dengan grafik berikut:

Gambar 10.4  Grafik Perbedaan Denyut Nadi Saat Istirahat dan Kerja Antara 
Seseorang yang Segar dengan yang Kurang Segar
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Dari grafik di atas dapat dikemukakan frekuensi denyut nadi dalam 
keadaan istirahat berbeda antara seseorang yang segar atau terlatih bila 
dibandingkan dengan seseorang yang kurang segar atau tidak terlatih. 
Seseorang yang segar frekuensi denyut nadinya lebih rendah (mendekati 
50 per menit dan sebaliknya bagi yang kurang segar denyut nadinya 
berkisar 80 atau lebih per menit. Selanjutnya frekuensi denyut nadi 
seseorang yang kurang segar waktu sedang melakukan aktivitas fisik 
naik lebih cepat dan lebih tinggi, sedangkan bagi seseorang yang segar 
saat sedang melakukan aktivitas fisik denyut nadinya juga naik tetapi 
tidak secepat dan setinggi orang yang kurang segar.

2. Denyut Nadi Maksimal (Maximal Heart Rate) (DNM)
Denyut nadi maksimal merupakan jumlah denyut nadi maksimal 
yang dicapai per menit waktu melakukan kerja maksimal. Kegunaan 
mengetahui denyut nadi maksimal, antara lain: 1) sebagai pedoman 
untuk menentukan beban latihan yang diberikan, 2) melihat pengaruh 
latihan, 3) mengembangkan program latihan sesuai dengan prinsip-
prinsip latihan, dan lain sebagainya.

Denyut nadi maksimal menunjukkan penurunan secara linear 
dengan bertambahnya usia, tetapi ada perbedaan yang agak besar pada 
denyut nadi maksimal di antara individu yang berusia sama. Orang 
yang sama-sama berusia 40 tahun mem punyai denyut nadi maksimal 
sekitar 165 denyut per menit, dan juga ada yang mempunyai denyut 
nadi maksimal sekitar 185 denyut per menit (Janssen, 1989).

Denyut nadi maksimal antara lain dipengaruhi oleh: 1) aktivitas 
fisik, karena makin terlatih seseorang memiliki denyut nadi maksimal 
yang lebih tinggi, 2) usia, makin lanjut usia seseorang denyut nadi 
maksimalnya makin rendah. Untuk mengetahui denyut nadi maksimal 
dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui prediksi dan melakukan 
tes denyut nadi maksimal. 

Menentukan Denyut Nadi Maksimal (DNM) dengan prediksi 
adalah:

DNM = 220 – USIA
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Berarti hasil penghitungan frekuensi denyut nadi maksimal 
melalui prediksi adalah, makin lanjut usia seseorang maka denyut 
nadi maksimalnya makin rendah, seperti; seseorang yang berusia 30 
tahun (220 – 30 = 190) denyut nadi maksimalnya akan berbeda dengan 
seseorang yang berusia 25 tahun (220 – 25 = 185). Menentukan 
denyut nadi maksimal melalui prediksi sebaiknya bukan untuk atlet 
atau seseorang yang terlatih, tetapi adalah bagi seseorang yang belum 
terlatih atau bagi seseorang yang mempergunakan hasil frekuensi denyut 
nadi maksimal untuk menentukan intensitas latihan bertujuan yang 
olahraganya adalah olahraga kebugaran jasmani.

Menentukan frekuensi denyut nadi maksimal dapat dilakukan 
dengan melibatkan latihan seseorang pada tingkat maksimal (Fox, 
1988). Tes dan pengukuran denyut nadi maksimal melalui tes denyut 
nadi maksimal dilakukan dengan beberapa cara:

a. Menurut Banister (1982).
 Pemanasan selama 15 menit, dilanjutkan berlari 5 menit, dan 

terakhir lari secepat-cepatnya (sprint) 200 meter.
b. Menurut Janssen (1989).
 Pemanasan ± 15 menit, dilanjutkan berlari 5 menit dan 20” - 30” 

terakhir sprint secara all-out.
c. Menurut Tinley”s (1994).
 Jogging 2 mile (warm up), dilanjutkan lari cepat 0.25 mile, dan 

terakhir lari cepat 100 yards.
d. Mempergunakan Treadmill
 Penggunaan treadmill dimulai dengan beban yang rendah, kecepatan 

dan elevasi lantai treadmill makin lama makin ditingkatkan, sesuai 
dengan petunjuk beberapa protokol penggunaan treadmill antara 
lain protokol Bruce, Kattus Balke Ware dan sebagainya (Brooks 
dan Fahey, 1985; As trand dan Rodahl, 1986).

Pengukuran denyut nadi maksimal melalui tes, sebaiknya dilakukan 
untuk atlet atau bagi seseorang yang sudah terlatih dan bukan bagi 
seseorang yang belum terlatih, karena bagi atlet atau seseorang yang 
sudah terlatih aktivitas fisik dapat dilakukan lebih maksimal dan akan 
ditemukan perbedaan denyut nadi maksimal bagi seseorang yang berusia 
sama serta juga akan ditemukan denyut nadi maksimal melebihi dari 
220 – usia.
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Gambar 10.5  Hubungan Denyut Nadi Maksimal dengan Kemampuan Kerja 
Maksimal Dilihat dari Besarnya Watt dan Pengambilan Oksigen secara 

Maksimal (Astrand dan Rodahl, 1986:373).

Makin tinggi beban latihan mengakibatkan kemampuan 
pengambilan oksigen meningkat, peningkatan ini sejalan dengan 
meningkatnya denyut nadi. Denyut nadi maksimal bagi yang terlatih 
(A) tergambar lebih tinggi dari yang tidak terlatih (B), terlihat bahwa 
A pada beban kerja yang lebih tinggi dari B belum mencapai titik 
defleksi denyut nadi, sedangkan bagi B pada beban kerja yang lebih 
rendah denyut nadinya sudah melewati titik defleksi denyut nadi atau 
sudah mencapai denyut nadi maksimal. Berarti seseorang yang terlatih 
memiliki denyut nadi maksimal yang lebih tinggi bila dibandingkan 
dari yang kurang terlatih. 

3. Denyut Nadi Cadangan (Heart Rate Reserve)
Denyut nadi cadangan (heart rate reserve) merupakan salah satu cara 
untuk menentukan intensitas latihan dalam menyusun program latihan. 
Cadangan maksimal denyut nadi (maximal heart rate reseve) dikembangkan 
oleh Karvonen dengan memperhitungkan perbedaan antara denyut 
nadi istira hat dengan denyut nadi maksimal (Bower, 1992; Fox, 1988).
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HRR                                       HRmax                                  HRrest
Denyut nadi cadangan      = Denyut nadi maksimal     – Denyut nadi istirahat
(heart rate reserve)            (maximal heart rate)        (resting heart rate)

(Fox, 1988: 291).

Untuk menentukan denyut nadi cadangan sebagaimana yang 
telah dikemukakan, sebelumnya ditentukan denyut nadi isti rahat dan 
denyut nadi maksimal. Selanjutnya denyut nadi maksimal dikurangi 
dengan denyut nadi istirahat, maka hasil tersebut merupakan denyut 
nadi cadangan.

Frekuensi denyut nadi maksimal yang dipergunakan untuk 
menentukan denyut nadi cadangan adalah denyut nadi maksimal yang 
merupakan hasil dari tes denyut nadi maksimal dan bukan dari denyut 
nadi maksimal yang diprediksi. Makin rendah denyut nadi istirahat dan 
makin tinggi frekuensi denyut nadi maksimal maka makin besar denyut 
nadi cadangan, seseorang yang memiliki denyut nadi cadangan yang 
lebih besar berarti kemampuan kondisinya makin baik.

4. Denyut Nadi Latihan
Waktu melaksanakan latihan fisik denyut nadi dapat dijadikan sebagai 
parameter dari keadaan kondisi fisik, sehingga denyut nadi digunakan 
untuk menentukan intensitas latihan. Dalam pembentukan kondisi fisik 
denyut nadi bertindak sebagai faktor pembatas dari target latihan seperti 
menentukan intensitas pemanasan (warming up) dan beban latihan inti 
(training zone) yang dikaitkan dengan tujuan latihan tersebut, seperti: 
meningkatkan daya tahan aerobik, anaerobik, dan lain sebagainya 
(Janssen, 1989).

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya 
bahwa saat melakukan latihan frekuensi denyut nadi dapat dijadikan 
ukuran dalam menentukan intensitas pemanasan dan intensitas latihan 
inti. Penentuan intensitas latihan melalui denyut nadi dapat dilakukan 
dengan beberapa cara berikut.

a. Denyut Nadi Pemanasan
Sesuai dengan sasaran pemanasan dalam aktivitas fisik adalah 
meningkatkan suhu tubuh agar dalam melakukan aktivitas fisik dapat 
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mempersiapkan fisik dan mental agar terhindar dari cedera. Manfaat 
pemanasan antara lain adalah meningkatkan penyebaran oksigen ke 
otot-otot dengan jalan meningkatkan tekanan darah dan kemampuan 
hemoglobin, membuka kemungkinan kontraksi yang lebih cepat, 
sehingga dapat meningkatkan koordinasi, motivasi dan konsentrasi.

Agar pemanasan yang dilakukan lebih sempurna sehingga dapat 
mencapai sasaran dan manfaat yang dikemukakan di atas, maka untuk 
menentukan intensitas pemanasan tersebut dapat dilakukan dengan 
perhitungan frekuensi denyut nadi yang disebut dengan Denyut 
Nadi Pemanasan (DNP). Sesuai dengan grafik..... untuk menentukan 
intensitas latihan, maka tingkat pemanasan ditentukan 60% dari 
frekuensi denyut nadi maksimal. Seperti: seseorang yang berusia 25 
tahun frekuensi denyut nadi pemanasannya adalah 60% x 195 (220-
usia) = 117/menit. Berarti bagi yang usia 25 tahun, sebelum masuk 
melakukan latihan inti dalam kegiatan aktivitas fisik atau olahraga 
kondisi fisiknya dirasakan lebih baik bila denyut nadinya telah mencapai 
117/menit.

DNP = 60% x DNM

Target denyut nadi pemanasan menentukan keadaan kondisi fisik 
yang mantap untuk melakukan latihan inti, bila denyut nadi belum 
sampai 60% dari denyut nadi maksimal maka dapat dikatakan fisik 
belum begitu siap untuk melakukan latihan inti, keadaan seperti ini 
mengakibatkan fisik akan lebih berisiko mendapatkan cedera. Sebaliknya 
bila melakukan pemanasan melebihi dari target denyut nadi pemanasan, 
berkemungkinan akan lebih cepat mengalami kelelahan dan hal ini 
bersifat individual serta juga tergantung dari bentuk olahraga yang 
dikembangkan. Pemanasan sebaiknya terlebih dulu melakukan gerakan 
peregangan (streching) dan dilanjutkan dengan gerakan yang berulang-
ulang (calisthenics) secara dinamis, seperti memutar bahu, pinggul, 
jogging dan lain sebagainya.

b. Denyut Nadi Latihan (DNL)
Frekuensi denyut nadi latihan berperan untuk menentukan intensitas 
latihan, agar olahraga atau latihan yang dilakukan dapat meningkatkan 
kemampuan kondisi fisik lebih baik, sehingga olahraga atau latihan 
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yang dilakukan betul-betul dapat berpengaruh untuk meningkatkan 
kemampuan sistem organ tubuh. Daerah denyut nadi latihan disebut 
dengan target latihan (training zone), yang dapat dilakukan dengan 
beberapa cara sesuai dengan tujuan latihan yang dilakukan. Seseorang 
melakukan olahraga atau latihan bertujuan untuk meningkatkan 
kebugaran jasmani, di samping itu seperti atlet latihan fisik bertujuan 
untuk meningkatkan kemampuan fisik untuk berprestasi pada cabang 
olahraga tertentu. Penentuan denyut nadi latihan tersebut antara lain 
sebagai berikut.

Pertama: Bila latihan bertujuan untuk memperbaiki atau 
meningkatkan kesegaran jasmani, penentuan frekuensi denyut nadi 
latihannya adalah 72% sampai dengan 87% dari denyut nadi maksimal 
(DNM yang diprediksi/220 –Usia). Sebagai contoh, seseorang berusia 
30 tahun, rentangan denyut nadi latihannya adalah 136 s.d 165. 
Seseorang yang berusia 25 tahun denyut nadi latihannya adalah: antara 
140 s.d 169. Seperti grafik berikut:

Gambar 10.6  Grafik Target Denyut Latihan dan Pemanasan

Sesuai dengan grafik di atas dapat dikemukakan, bahwa rentangan 
denyut nadi untuk latihan kebugaran berkisar antara:
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DNL: 72% s.d. 87% X DNM

Selama latihan kebugaran usahakan denyut nadi berada dalam 
zone latihan dan kondisi tersebut perlu dipertahankan untuk beberapa 
lama, agar latihan yang dilakukan betul-betul dapat berpengaruh 
terhadap fungsi fisiologis tubuh. Bila latihan atau olahraga kebugaran 
yang dilakukan, tetapi kondisi denyut nadinya selalu berada atau tidak 
sampai pada target denyut nadi latihan, berarti latihan yang dilakukan 
dengan intensitas rendah mengakibatkan kurang bermanfaat untuk 
meningkatkan kebugaran jasmani. Secara kasat mata seseorang yang 
melakukan aktivitas olahraga dengan intensitas yang rendah, akan 
terlihat tidak atau kurang berkeringat dan wajahnya tidak terlihat 
kemerahan. 

Bila seseorang melakukan latihan atau olahraga untuk kebugaran, 
tetapi keadaan denyut nadi latihannya melebihi dari target denyut 
nadi latihan atau mendekati denyut nadi maksimal, berarti intensitas 
latihan yang dilakukan cenderung berat. Latihan dengan intensitas 
yang berat atau berlebihan (over training) apalagi bagi seseorang yang 
belum terlatih atau belum terjadi adaptasi fisiologis, memungkinkan 
terjadinya penurunan kesegaran jasmani. Ciri-ciri seseorang yang 
sedang mengalami over training antara lain: sulit untuk berkonsentrasi, 
berkurangnya nafsu makan, sulit istirahat dan tidur, serta ingin selalu 
minum.

Target denyut nadi latihan menurut Janssen berkaitan dengan 
kemampuan beban kerja maksimal. Bila target denyut nadi latihan 
antara 72% sampai dengan 87%, berarti beban kerja maksimal baru 
antara 60% sampai dengan 80%.
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Gambar 10.7  Frekuensi Intensitas Denyut Nadi Maksimal 

Kedua: Target denyut nadi latihan untuk mengembangkan 
kemampuan kondisi fisik, seperti bagi atlet dalam meningkatkan 
kemampuan fisik pada cabang olahraga tertentu, target denyut nadi 
latihan sebaiknya berdasarkan keadaan denyut nadi cadangan (DNC) 
(Heart Rate Reserve). Penentuan denyut nadi cadangan berdasarkan 
“Perbedaan antara denyut nadi maksimal dengan denyut nadi istirahat” 
Sedangkan penentuan denyut nadi maksimalnya adalah melalui tes 
denyut nadi maksimal.

DNC = DNM – DNI

Setelah melakukan pengukuran denyut nadi istirahat dan denyut 
nadi maksimal, umpamanya diketahui denyut nadi istirahat per menit 
60 (DNI = 60/menit) dan denyut nadi maksimal 197 per menit 
(DNM = 197/menit), maka denyut nadi cadangan (DNC) adalah 
137 per menit. Selanjutnya, berdasarkan denyut nadi cadan gan dapat 
dikembangkan untuk menentukan denyut nadi latihan (training heart 
rate), sesuai dengan tujuan latihan. Seperti untuk meningkatkan daya 
tahan anaerobik, latihan yang cukup dengan denyut nadi mencapai 
85% dari denyut nadi maksimal, maka denyut nadi latihan ditentukan 
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85% dari denyut nadi cadangan kemudian ditambahkan dengan denyut 
nadi istirahat. Contoh menentukan target denyut latihan 80 - 85% dari 
denyut nadi maksimal.

- Denyut nadi maksimal 190 per menit
- Denyut nadi istirahat 65 per menit
- Denyut nadi cadangan = 190 – 65 = 125 denyut per menit
- Target denyut nadi 80% = (0,80 X Denyut Nadi Cadangan) + 

Denyut Nadi Istirahat
- Target denyut nadi 80% = (0,80 X125) + 66
- Target denyut nadi latihan 80% = 100+ 65= 165 denyut per 

menit

Contoh lain untuk menentukan target denyut nadi latihan 
berdasarkan pengembangan dari denyut nadi cadangan sebagai 
berikut:

Tabel 10.8  Target Denyut Nadi Latihan Daya Tahan Aerobik dan Anaerobik 
Berdasarkan Denyut Nadi Cadangan

Keadaan Denyut Nadi
Daya Tahan

Aerobik Anaaerobik
Denyut nadi maksimal 197 197
Denyut nadi istirahat 60 60
Denyut nadi cadangan 137 137
Keadaan beban latihan X.60 Y.85
(60-85% batasan DN.) 82 116
Target denyut nadi latihan 142 176

5. Denyut Nadi Pemulihan (DNP)
Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa 
frekuensi denyut nadi akan meningkat saat melakukan kegiatan 
olaharaga atau latihan fisik. Seseorang yang kurang terlatih waktu 
melakukan aktivitas tersebut denyut nadinya meningkat lebih cepat 
dan lebih tinggi bila dibandingkan dengan seseorang yang terlatih. 
Selanjutnya setelah pemulihan, dengan waktu yang relatif singkat 
berkisar 10 menit istirahat setelah latihan tersebut, orang yang terlatih 
denyut nadinya sudah kembali sama atau mendekati denyut nadi 
istirahatnya, tetapi bagi seseorang yang kurang atau tidak terlatih 
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membutuhkan waktu yang relatif lama agar denyut nadinya kembali 
sama atau mendekati denyut nadi istirahatnya. Sesuai dengan grafik 
berikut:

Gambar 10.8  Denyut Nadi Istirahat, Latihan dan Pemulihan

Menentukan makin baiknya tingkat kesegaran jasmani seseorang 
juga dapat dilihat dari gambaran cepat atau lambatnya kembali 
denyut nadi sebagaimana keadaan denyut nadi dalam keadaan 
istirahat. Seperti, seseorang yang memiliki denyut istirahat 65 per 
menit, dengan waktu yang relatif singkat hanya berkisar 10 menit, 
denyut nadinya sudah kembali sama atau mendekati seperti denyut 
nadi istirahatnya. Cepatnya pemulihan setelah latihan fisik sangat 
menentukan terhadap kemampuan fisik selanjutnya, baik untuk 
latihan ataupun mengikuti pertandingan berikutnya. Pemuli han 
adalah mengembalikan kondisi tubuh pada keadaan sebelum latihan 
atau kegiatan olahraga.

6. Titik Defleksi Denyut Nadi
Titik defleksi denyut nadi menurut Janssen (1993) adalah “Kecepatan 
denyut nadi atau tingkat usaha yang diatasnya akan terjadi akumulasi 
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laktat”. Adanya hubungan antara aktivitas fisik dan denyut nadi, pada 
intensitas yang sangat intensif denyut nadi dan intensitas tak berjalan 
paralel, bahwa denyut nadi berdefleksi pada intensitas yang lebih 
tinggi. Dengan kata lain, intensitas dapat ditingkatkan tetapi kenaikan 
denyut nadi tertinggal pada titik tertentu. Titik ini adalah titik defleksi 
denyut nadi. 

Intensitas latihan yang sesuai dengan titik defleksi denyut nadi 
adalah aktivitas maksimum yang dapat dilakukan dengan pasok energi 
aerobik. Misalnya seseorang atau atlet kecepatan berlari atau bersepeda, 
terjadinya bergeser dari sistem penyediaan energi yang aerobik ke 
energi yang sebagian besar anaerobik. Bila mengetahui dengan tepat 
menempatkan titik defleksi denyut nadi, atlet tanpa mengalami 
kehabisan tenaga secara prematur. Kecepatan maksimum yang sesuai 
dengan titik defleksi denyut nadi, yang dapat dipertahankan selama 
periode waktu yang panjang, saat energi dipasok seluruhnya secara 
aerobik. Jika kecepatan ditingkatkan, penimbunan asam laktat akan 
meningkat, dalam kondisi ini sistem penyediaan energi aerobik tak 
lagi memadai, sistem anaerobik dimanfaatkan, yang mengakibatkan 
peningkatan akumulasi laktat, sehingga tingginya dirasakan tingkat 
kelelahan.

B. Kaitan Denyut Nadi dan Laktat dalam Berbagai 
Latihan

Saat melakukan latihan fisik atau kegiatan olahraga keadaan denyut nadi 
juga dapat dihubungkan dengan akumulasi asam laktat dalam tubuh 
(darah dan otot). Dengan berbagai bentuk latihan fisik serta tingkat 
intensitas yang dilakukan akan berpengaruh terhadap keadaan denyut 
nadi dan kadar asam laktat. Makin meningkat intensitas latihan, sejalan 
dengan itu keadaan denyut nadi dan akumulasi kadar asam laktat juga 
meningkat. Sesuai dengan grafik berikut ini:
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Gambar 10.9  Kaitan Antara Denyut Nadi dan Laktat
dalam Beberapa Bentuk Latihan

Sesuai dengan gambar di atas, dapat dikemukakan bahwa 
keadaan denyut nadi dan kadar asam laktat meningkat sejalan dengan 
meningkatnya intensitas latihan yang dilakukan. Seperti dikemukakan;

I Latihan pemulihan atau regenerasi (pemulihan aerobik). Intensitas 
latihan ini jauh di bawah kadar laktat 2 mM. Pada contoh ini, denyut 
nadi antara 110-140,

II Latihan endurance ekstensif (daya tahan aerobik). Intensitas latihan 
ini berkisar kadar laktat 2 mM. Pada contoh ini, denyut nadi antara 
140-160.

III Latihan endurance intensif (daya tahan aerobik) dan mendekati 
ambang anaerobik. Intensitas latihan pada kadar laktat antara 3 
dan 4 mM. Pada contoh ini, denyut nadi antara 160-80.

IV Pengulangan ekstensif (interval anaerobik). Intensitas antara 4 dan 
6 mM laktat. Pada contoh ini denyut nadi di atas 180.

V Pengulangan intensif (pengulangan intensif bersifat anaerobik). 
Intensitas antara 6 dan 12 mM laktat. Pada contoh ini denyut nadi 
di atas 180.



Bab 10| Denyut Nadi Sebagai Parameter Kondisi Fisik 213

Sesuai dengan yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa 
frekuensi denyut nadi dapat dijadikan parameter untuk melihat 
kemampuan kondisi fisik, baik dalam keadaan istirahat, saat latihan 
dan setelah latihan. Dengan melakukan latihan fisik atau kegiatan 
olahraga sesuai dengan prinsip, program, dan tujuan latihan akan dapat 
meningkatkan kemampuan kondisi fisik yang terlihat dari perubahan 
denyut nadi, seperti gambar berikut:

Gambar 10.10  Pengaruh Latihan Terhadap Perubahan Denyut Nadi

Sesuai dengan contoh di atas, dapat dikemukakan: 1) terjadinya 
penurunan denyut nadi istirahat, 2) peningkatan titik defleksi 
denyut nadi, dan peningkatan denyut nadi maksimal. Dengan 
terjadinya perubahan denyut nadi tersebut dapat dikemukakan terjadi 
peningkatan kemampuan fisik akibat melakukan latihan fisik atau 
kegiatan olahraga.



[Halaman ini sengaja dikosongkan]
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BAB 11
KEBUGARAN
JASMANI

Kesegaran jasmani merupakan bagian dari kondisi fisik. Istilah 
kesegaran jasmani merupakan terjemahan dari Physical Fitness. Physical 
berarti jasmaniah dan Fitness berarti kecocokan atau kemampuan (fit = 
cocok, layak, patut atau mampu). Jadi physical fitness berarti kemampuan 
jasmaniah. Menurut Sutarman (1975) “ Kesegaran jasmani adalah suatu 
aspek, yaitu aspek fisik dari kesegaran yang menyeluruh (total fitness), 
yang memberikan kesanggupan kepada seseorang untuk menjalankan 
hidup yang produktif dan dapat menyesuaikan diri pada tiap-tiap 
pembebanan fisik (Physical Stress) yang layak”. 

Kualitas kebugaran jasmani sangat yang prima sangat dibutuhkan 
untuk hidup dan kehidupan. Menurut Seoton (1974)kebugaran jasmani 
(physical fitness) menyangkut fisik (fisigue), kesegaran organik (organic 
fitness) dan kesegaran penggerak motor (motor fitness). Fisik meliputi 
proporsi tubuh, hubungan antara tulang, lemak, otot, tinggi, berat 
dan lain-lain. Kesegaran organik menyangkut efisiensi dari organ-
organ tubuh seperti jantung, paru-paru, ginjal dan lain-lain. Kesegaran 
gerak berkaitan dengan: daya tahan, kekuatan, daya ledak, kecepatan, 
kelincahan, keseimbangan, kelentukan dan koordinasi.

Kebugaran jasmani meliputi: kebugaran struktur organ tubuh 
(anatomical fitness), kesegaran fungsi-fungsi organ tubuh (physiological 
fitness) dan kesegaran psikhis (psychological fitness). Kebugaran struktur 
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organ-organ tubuh untuk melakukan kegiatan, apabila memenuhi 
persyaratan kelengkapan anggota-anggota yang diperlukan untuk 
melakukan sesuatu kegiatan (bentuk tubuh yang baik). Kebugaran 
fungsi organ-organ tubuh apabila dapat melakukan pekerjaan dengan 
efisien, tanpa timbul kelelahan yang berarti dan pulih (recovery) 
dengan cepat. Kebugaran psikhis adalah memiliki kestabilan emosi, 
jika melakukan suatu kegiatan bila mempunyai sifat-sifat mental 
yang diperlukan, misalnya kemauan yang besar serta memungkinkan 
mengatasi rasa yang tidak menyenangkan dan sebagainya.

Berdasarkan kutipan yang dikemukakan, berarti kesegaran jasmani 
merupakan cermin dari kemampuan fungsi sistem-sistem dalam tubuh 
yang dapat mewujudkan suatu peningkatan kualitas hidup dalam 
setiap aktivitas fisik. Kesegaran jasmani merupakan kemampuan 
tubuh seseorang untuk melakukan tugas pekerjaan sehari-hari tanpa 
menimbulkan kelelahan yang berarti. Kemampuan fisik dapat berupa 
kemampuan aerobik dan anaerobik. Kemampuan fisik tersebut dapat 
dilatih melalui program latihan. Kemampuan aerobik antara lain dapat 
diketahui dari kemampuan sistem kardiorespirasi untuk menyediakan 
kebutuhan oksigen sampai ke dalam mitokondria, sedangkan kemampuan 
anaerobik dapat diukur dengan kemampuan ambang anaerobik dan 
kekuatan kontraksi otot (Fox, 1988).

Kemampuan kerja seseorang yang mempunyai tingkat kebugaran 
tinggi tidak sama dengan orang yang memiliki tingkat kebugaran yang 
rendah. Pada orang yang memiliki tingkat kebugaran yang tinggi akan 
mampu bekerja selama 8 jam dengan kemampuan kerja 50% dari 
kapasitas aerobik, sedangkan pada orang dengan tingkat kebugaran 
yang rendah hanya mampu menggunakan 25% dari kapasitas aerobik. 
Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa kebugaran jasmani yang 
tinggi dapat menunjang gairah kerja (Sharkey, 1984). 

Kesegaran jasmani dan kebugaran juga tidak terlepas dari faktor 
makanan, karena bahan makanan diperlukan tubuh untuk sumber 
energi, pembangunan sel-sel tubuh, komponen biokatalisator dan 
metabolisme. Makanan harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh 
tubuh baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kuantitatif maksudnya 
adalah perbandingan karbohidrat lemak dan protein yang dimakan harus 
sesuai dengan aktivitas seseorang. Pada orang yang normal karbohidrat 
diberikan 55-60%, lemak diberikan 20-30% dari total kalori dan 
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protein dibutuhkan 1gram/kilogram berat badan, sedangkan pada atlet 
dapat diberikan 10-15% dari total kalori. Selanjutnya secara kualitatif 
maksudnya bahan-bahan yang selalu ada dalam makanan (karbohidrat, 
lemak, protein, vitamin, mineral dan air) dan jumlahnya dapat diberikan 
lebih banyak jika diperlukan (Lamb, 1984). 

A. Komponen Kebugaran Jasmani
Ruang lingkup kesegaran jasmani, meliputi: kesegaran struktur 
organ tubuh (Anatomical Fitness), kesegaran fungsi organ-organ tubuh 
(Physiological Fitness), dan kesegaran psikhis (Psychological Fitness).
Seorang dikatakan mempunyai kebugaran anatomis (anatomical fitness) 
untuk melakukan usaha/kegiatan, apabila ia memenuhi persyaratan 
kelengkapan anggota-anggota tubuh yang diperlukan untuk melakukan 
sesuatu kegiatan (memiliki proporsi tubuh yang baik). Proporsi tubuh 
yang baik antara lain akan terlihat bila memiliki berat badan yang ideal, 
lemak yang tidak berlebihan (over waight) dan sebaliknya tidak kurus 
(under weight), posisi bahu kiri dengan bahu kanan dan pinggul kiri 
dengan pinggul kanan yang seimbang, dan sebagainya.

Seseorang dikatakan mempunyai kebugaran fungsi organ-organ 
tubuh (physiological fitness) adalah apabila ia dapat melakukan pekerjaan 
dengan efisien, tanpa timbul kelelahan yang berarti dapat pulih kembali 
(recovery) dengan cepat kalau timbul kelelahan sebagai akibat kegiatan 
tersebut. Semua kegiatan memerlukan kegiatan otot, walaupun tidak 
sama utuk bermacam-macam kegiatan. Secara singkat physiological fitness 
ialah kegiatan tubuh untuk berfungsi secara maksimal. 

 Selanjutnya Sadono (1984) mengemukakan, kesegaran jasmani 
lebih bertitik berat pada physiological fitness, yaitu kemampuan tubuh 
untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas fisiologis 
terhadap keadaan lingkungan (ketinggian, kelembaban, suhu dan 
sebagainya) jika dikatakan hubungan antara kesegaran jasmani dengan 
pengertian kesehatan secara fisiologis akan saling mengisi, sehingga 
dapatlah kiranya secara mendasar dikatakan sama.

Latihan fisik atau aktivitas olahraga memberikan keuntungan bagi 
kebugaran psikhis (psychological fitness). Aktivitas jasmani memberikan 
jalan keluar bagi dorongan-dorongan agresif yang naluriah, sehingga 
memungkinkan orang untuk rileks, untuk melupakan pikirannya yang 



Pembentukan Kondisi Fisik218

kusut, untuk mengurangi ketegangan (stress). Ia menekankan bahwa 
rekreasi secara harfiah berarti menciptakan kembali relaksasi setelah 
melakukan aktivitas sehari-hari. Rekreasi bukanlah merupakan satu 
kemewahan ataupun pembuangan waktu yang cuma-cuma. 

Tiap orang dapat mengalami ketegangan dalam tingkat tertentu 
dalam hidupnya. Ketegangan datap disebabkan cedera, tetapi dapat 
pula oleh kegembiraan. Hal yang penting adalah tubuh harus siap 
untuk menghadapi ketegangan. Rumus untuk dapat menikmati hidup 
adalah belajar bagaimana membuat penyesuaian dalam dunia yang 
selalu berubah dan kejadian-kejadian yang tidak berjalan secara lancar. 
Penyesuaian-penyesuaian lebih mudah dilakukan oleh orang-orang yang 
mengenal dirinya/tubuhnya dan cara untuk menghadapi ketegangan. 
Dirasakan bahwa sedikit banyaknya gangguan yang berkenan dengan 
gangguan syaraf, tekanan darah tinggi yang disebabkan karena kurang 
memahami dalam cara melakukan penyesuaian. Latihan fisik atau 
aktivitas olahraga dapat membantu memelihara keseimbangan tubuh 
dengan memutuskan terlepasnya dari ketegangan yang selalu muncul 
dalam hidup seseorang.

Sesuai dengan yang telah dikemukakan di atas, keadaan kesegaran 
jasmnai juga dapat dilihat dari pendekatan; proporsi tubuh (fisique), 
efisiensi organ-organ tubuh (organic fitness), dan kesegaran kemampuan 
gerak (motor fitness) sesuai bagan berikut:

 

Kesegaran Jasmani 

Proporsi  Tubuh 
(Fisigue) 

 Hub. Antara 
tulang 

 Lemak 
 Otot 
 Tinggi/Berat 
 dll 

Efisiensi organ  tubuh 
(Organic Fitness) 

 Jantung 
 Paru‐paru 
 Kontraksi otot 
 Syaraf 
 dll 

Kemampuan  Gerak (Motor 
Fitness) 
 Daya tahan (endurance) 
 Kekuatan  otot  (muscle 

strength) 
 Daya  otot  (muscle 

explosive power) 
 Kelentukan (flexibility) 
 Kecepatan (speed) 
 Kelincahan (agility) 
 Keseimbangan (balance) 
 Koordinasi 

(coordination) 
 Ketepatan (accuracy) 

Gambar 11.1  Bagan Komponen-komponen Kesegaran Jasmani
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Kesegaran jasmani terkait dan dipengaruhi oleh keadaan proporsi 
tubuh, meliputi: keberadaan tulang, lemak, otot, keadaan tinggi 
dengan berat badan, dan lainnya. Keadaan proporsi tubuh yang ideal 
akan berpengaruh terhadap tingkat kesegaran jasmani seseorang, 
dan sebaliknya seseorang yang memiliki tingkat kesegaran jasmani 
yang baik, akibat telah terbiasanya melakukan aktivitas latihan atau 
kegiatan olahraga, sehingga proporsi tubuh cenderung makin ideal. 
Pertumbuhan dan kekuatan tulang lebih baik, ketebalan lebak lebih 
seimbang, kekuatan otot lebih meningkat, keadaan tinggi dengan berat 
lebih ideal, dan lainnya.

Keadaan tingkat kesegaran jasmani lebih ditentukan oleh 
kemampuan sistem organ-organ tubuh yang mampu berfungsi lebih 
efisien dan efektif (Organic Fitness). Antara lain seperti: 1) Kemampuan 
sistem kardiovakular lebih meningkat, jantung bekerja lebih efisien 
dan efektif memompakan darah keseluruh organ tubuh sesuai dengan 
kebutuhan organ-organ tubuh terutama kebutuhan terhadap sumber 
energi (oksigen dan glukosa). 2) Kemampuan sistem organ-organ 
pernapasan untuk memenuhi kebutuhan oksigen. 3) Peningkatan 
kemampuan kontraksi otot, otot berkontrasi lebih kuat dengan waktu 
yang lebih lama. 4) Peningkatan kemampuan sistem persyarafan 
sehingga memiliki kecepatan reaksi dan kecepatan gerak dan sebagainya. 
Kemampuan organ-organ tubuh agar berfungsi lebih efisien dan efektif 
adalah akibat melakukan latihan fisik atau kegiatan olahraga yang telah 
terjadi adaptasi secara fisiologis (adaptasi berkelanjutan) terhadap 
organ-organ tubuh.

Kemampuan gerak (motor fitness) merupakan komponen kesegaran 
jasmani yang saling terkait dengan kebugaran fungsi organ-organ tubuh, 
bila kemampuan fungsi organ-organ tubuh meningkat, sehingga lebih 
mampu berfungsi lebih efisien dan efektif, sehingga kemampuan gerak 
juga meningkat. Seperti: seseorang yang segar, memiliki kemampuan 
fungsi jantung lebih baik, orang tersebut akan mampu bekerja dengan 
waktu yang relatif lebih lama sehingga terundur atau terhindar dari 
kelelahan, dan apabila sudah lelah dengan waktu yang relatif singkat 
sudah segar kembali. Seseorang yang memiliki kemampuan sistem 
persyarafan yang lebih baik, memiliki kemampuan kecepatan reaksi 
dan kecepatan kontraksi otot, dan lain sebagainya.
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 Kesegaran jasmani juga dapat ditinjau secara kesegaran organik 
dan dinamik sesuai dengan bagan berikut:

Gambar 11.2  Bagan Kesegaran Organik dan Dinamik

Keadaan kesegaran jasmani dipengaruhi oleh kesegaran organik 
dan kesegaran dinamik. Kesegaran secara organik adalah kesegaran 
jasmani yang dipengaruhi oleh faktor bawaan atau keturunan, antara 
lain seperti: keadaan proporsi tubuh, bila orang tuanya gemuk, maka 
di antara anaknya juga gemuk. Keadaan tekanan darah, dan sebagainya. 

Kesegaran jasmani secara dinamik berkaitan dengan kesegaran 
yang berhubungan dengan kesehatan, dan kesegaran yang berhubungan 
dengan keterampilan motorik. Maksud dari kesegaran secara dinamik, 
berarti sifat kesegaran jasmani tersebut adalah dinamis dan bukan 
statis. Kesegaran jasmani yang telah diperoleh bila tidak melakukan 
latihan fisik atau kegiatan olahraga lagi, maka kesegaran yang telah 
diperoleh akan akin berkurang, dan bila aktif melaksanakan latihan fisik 
atau kegiatan olahraga kembali maka kesegaran jasmaninya meningkat 
kembali. Kesegaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan 
terkait dengan daya tahan kardiovaskular, kekuatan dan daya tahan 
otot, fleksibilitas dan komposisi tubuh. Sedangkan kesegaran yang 
berhubungan dengan keterampilan motorik terkait dengan kelincahan, 
keseimbangan, koordinasi, waktu reaksi, kecepatan dan ketepatan.
Berarti komponen-komponen kesegaran jasmani yang terkait dengan 
kesehatan, tujuan utama dari latihan fisik atau kegiatan olahraga yang 
dilakukan adalah olahraga kebugaran. Sedangkan komponen-komponen 
kesegaran jasmani yang terkait dengan keterampilan motorik tujuan 
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utama dari latihan fisik atau kegiatan olahraga yang dilakukan adalah 
untuk meningkat prestasi pada cabang olahraga tertentu.

Secara umum menurut Bouchard (1990), komponen kebugaran 
jasmani berkaitan dengan nilai-nilai kesehatan dan keterampilan 
motorik. Kebugaran jasmani yang berhubungan dengan nilai-nilai 
kesehatan, meliputi:

1. Daya tahan jantung dan peredaran darah (cardiovaskuler). Daya 
tahan kardiovaskular adalah kebugaran sistem jantung, paru dan 
pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal pada keadaan 
istirahat dan kerja dalam mengambil oksigen dan menyalurkan 
kebagian yang aktif sehingga dapat dipergunakan pada proses 
metabolisme tubuh.

2. Kekuatan otot (strenght). Kekuatan otot adalah kemampuan badan 
dalam menggunakan daya. Serabut otot akan memberikan respons/
tanggapan apabila dikenakan beban atau tahanan dalam latihan. 

3. Daya tahan otot (Ketahanan Muskulator). Daya tahan otot adalah 
kemampuan atau kapasitas sekelompok otot untuk melakukan 
kontraksi yang beruntun atau berulang-ulang terhadap suatu beban 
dalam jangka waktu tertentu. 

4. Kelentukan (flexibilitas). Kemampuan untuk melakukan gerakan 
persendian melalui jangkauan gerak yang luas.

5. Komposisi tubuh. Komposisi tubuh digambarkan dengan berat 
badan dengan pertumbuhan yang seimbang. 

Kebugaran jasmani yang berhubungan dengan nilai-nilai keteram-
pilan motorik, meliputi:

1. Kelincahan (agility). Kelincahan adalah kemampuan mengubah 
secara cepat arah tubuh atau bagian tubuh tanpa gangguan pada 
keseimbangan.

2. Kecepatan (speed). Kecepatan adalah kemampuan untuk berjalan 
atau bergerak dengansangat cepat, seperti semua kemampuan 
biomotor kecepatan dapat dirinci menjadi dua tipe yaitu kecepatan 
maksimal dan kecepatan terkontrol.

3. Keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan memperta-
hankan sikap tubuh atau bagian tubuh tanpa gangguan pada 
keseimbangan.
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4. Koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan untuk melakukan 
gerakan dengan berbagai tingkat kesukaran dengan cepat dan 
dengan efisien dan penuh ketepatan.

5. Daya ledak (power). Daya ledak adalah kemampuan seseorang 
mempergunakan kekuatan maksimal yang dikerahkan pada waktu 
yang sependek-pendeknya.

B. Kesegaran Jasmani, Kesehatan dan Aktivitas Fisik
Berdasarkan beberapa pengertian kesegaran jasmani yang dikemukakan 
dapat dikemukakan keterkaitan antara aktivitas fisik, dengan 
kemampuan fungsi organ-organ tubuh dan keadaan kesehatan sesuai 
dengan gambar berikut: 

 
Physical Activity 

. Work 
. Leisure 

‐Wellness Health         
‐Morbidity 
‐Mortality

.Heredity

.Lifestyle 

.Environment 

.Personal attribute 

Physical/
Physiological 

fitness

Gambar 11.3  Bagan Hubungan Antara Kesegaran Jasmani, Kesehatan dan 
Aktivitas Fisik (Buochard, 1990: 5).

Dari gambar di atas, dapat dikemukakan keterkaitan yang saling 
berpengaruh antara aktivitas fisik (physical activity), kebugaran 
kemampuan fisik dan fisiologis (physical/physiological fitness) dan 
kesehatan (health). Kebugaran fungsi organ tubuh saling dipengaruhi 
oleh aktivitas fisik dan tingkat kesehatan. Aktivitas fisik harus ada 
keseimbangan antara kerja (work) dengan istirahat (leisure), kerja tanpa 
atau kurang istirahat akan mengakibatkan terjadinya kelelahan dan 
sebaliknya, istirahat yang berlebihan akan menurunkan kemampuan 
fungsi organ. Di samping itu, kesegaran fungsi organ tubuh juga saling 
berpengaruhi dengan keadaan kesehatan. Derajat kesehatan akan terkait 
dengan tingkat derajat sehat yang baik atau dinamis (wellness), tingkat 
sakit (morbility) dan tingkat kematian (mortality). Keadaan kesehatan 
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juga memengaruhi aktivitas fisik. Kemampuan aktivitas fisik, kebugaran 
fungsi organ tubuh dan keadaan kesehatan dipengaruhi oleh: keturunan 
(heredity), gaya hidup (lifestyle), keadaan lingkungan (environment) serta 
kebiasan sikap individual seseorang (personal attribute).

Kesegaran jasmani harus dipandang sesuatu yang berlanjut dan 
bertingkat, mulai dari tingkat yang sangat rendah sampai ke tingkat 
maksimal.

 

 

 

      Rendah            Cukup             Maksimal 

Kesegaran jasmani yang rendah adalah sanggup melakukan 
tugas sehari-hari tetapi dengan kesukaran, mengalami kelelahan dan 
kekurangan energi. Johnson (1977) antara lain mengemukakan bahwa 
tingkat kesegaran jasmani yang berada di bawah nilai yang minimal 
ditandai antara lain seperti: (i) kemampuan fisik yang kurang atau tidak 
efisien (physical inefficiency), (ii) emosi yang tidak stabil, (iii) mudah 
lelah, dan (iv) tidak sanggup mengatasi tantangan fisik dan emosi. 
Sedangkan tingkat kesegaran jasmani yang cukup adalah sanggup 
melakukan tugas sehari-hari tanpa lelah dan mempunyai cadangan 
energi.

Kualitas kebugaran jasmani seseorang dipengaruhi oleh berbagai 
faktor, menurut Bouchard (1990), antara lain: (1) Faktor latihan dan 
olahraga. Latihan fisik adalah suatu kegiatan yang menurut cara dan 
aturan tertentu, yang mempunyai sasaran meningkatkan efisiensi 
fa’al tubuh yang sangat menentukan kualitas kesegaran jasmani. (2) 
Makanan dan gizi. Makanan dan gizi sangat diperlukan bagi tubuh 
untuk proses pertumbuhan, pergantian sel tubuh yang rusak dan untuk 
mempertahankan kondisi tubuh. (3) Faktor tidur dan istirahat. Untuk 
mengembalikan tenaga yang telah terpakai diperlukan istirahat dan 
tidur agar tubuh akan menyusun kembali tenaga yang hilang setelah 
melakukan aktivitas, (4) Faktor lingkungan, di mana seseorang tinggal 
dalam waktu lama. Dalam hal ini menyangkut lingkungan fisik serta 
sosial ekonomi.

Selanjutnya Cooper dan Brown (1985) mengemukakan, ciri-ciri 
dari tingkat kesegaran jasmani yang berada di bawah standar adalah:
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1. Menguap di meja kerja.
2. Perasaan malas dan mengantuk sepanjang hari.
3. Cenderung bertingkah marah.
4. Mersa lelah dengan kerja fisik yang minimal.
5. Terlalu capek untuk melakukan aktivitas senggang.
6. Penggugup dan mudah terkejut.
7. Sukar rileks.
8. Mudah cemas dan sedih.
9. Mudah tersinggung.

Berdasarkan kutipan di atas, terlihat unsur-unsur kesegaran 
jasmani meliputi kemampuan dari sistem jantung dan peredaran 
darah serta pernapasan. Di samping itu, juga kemampuan dari sistem 
neuromuskular serta keterampilan gerak dasar. Berarti kesegaran 
jasmani tidak hanya dipusatkan kepada perkembangan otot yang hebat, 
menyenangkan karena memancarkan kekuatan yang terselubung di 
dalamnya tetapi semua itu tidaklah mutlak, karena tingkat kesegaran 
jasmani lebih ditentukan oleh kapasitas metabolik seseorang yang 
tergantung kepada kemampuannya menyalurkan oksigen ke otot-otot. 
Sebagaimana telah diketahui bahwa kemampuan tersebut terletak pada 
efisiensi dari jantung, pernapasan, sistem peredaran darah dan otot.

Menurut ilmu faal kesegaran jasamni adalah kemampuan 
menyesuaikan fungsi-fungsi alat-alat tubuh dalam batas-batas 
psikologisnya terhadap keadaan lingkungan kerja fisik dengan cara 
yang cukup efisien tanpa lelah yang berlebihan, sehingga masih dapat 
melakukan kegiatan-kegiatan yang berikutnya. Kebugaran jasmani 
berarti sifatnya perorangan, seseorang memiliki tingkat kebugaran 
yang berbeda, sesuai dengan kemampuan tubuhnya dalam melakukan 
aktivitas jasmani tanpa mengalami kelelahan yang berarti.

Bila kualitas kebugaran jasmani seseorang lebih baik, maka akan 
mempermudah untuk melakukan tugasnya walau dalam keadaan yang 
sulit sekalipun. Begitu pula sebaliknya bila seseorang dalam keadaan 
kebugaran jasmani yang kurang baik, maka akan mengalami kesulitan 
untuk melakukan tugasnya dengan baik. Berarti, kebugaran jasmani 
memengaruhi terhadap aktivitas seseorang.

Peningkatan kemampuan organ tubuh, harus dilaksanakan atau 
dilatih secara teratur, kontinu, dan berkesinambungan, agar organ-
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organ tubuh berada dalam kondisi yang baik, seperti latihan penguatan 
otot-otot, jantung dan paru-paru bahkan fleksibilitas persendian. 
Bila aktivitas fisik dilakukan secara seksama dengan baik maka akan 
terbentuk kekuatan daya tahan fisik yang baik. Kekuatan daya tahan 
aerobik merupakan suatu proses pembentukan terhadap kebugaran 
jasmani yang diinginkan oleh semua orang agar di dalam melaksanakan 
kegiatannya tidak mengalami hambatan atau kekakuan gerak. Kekuatan 
ini tentu perlu dikembangkan agar tetap terpelihara, sebab bila tidak 
dikembangkan akan menimbulkan kondisi kekuatan tubuh yang 
menurun kembali. Bahkan makin akan timbul suatu gejala terjadinya 
stres organ tubuh sehingga akan mudah terserang oleh suatu penyakit 
tertentu.

Dukungan kebugaran jasmani sangat diperlukan oleh para siswa 
untuk dapat mengikuti proses pembelajaran setiap hari yang rata-
rata membutuhkan waktu enam sampai delapan jam sehari. Dengan 
demikian, kegiatan olahraga kebugaran sangat dibutuhkan oleh para 
siswa untuk meningkatkan dan menjaga kebugaran jasmani. Menurut 
Wiranto (1997), kecerdasan dan kreativitas yang diperoleh melalui 
olahraga hendaknya melekat pada kepribadian dan kemampuan 
seseorang. 

Peningkatan kebugaran jasmani diharapkan dapat ditransfer secara 
positif ke dalam kemampuan belajar kognitif. Hal ini diharapkan 
tercermin dari meningkatnya hasil prestasi belajar. Kontribusi aktivitas 
fisik terhadap perkembangan kognitif merupakan rangsangan untuk 
meningkatkan kemampuan berpikir dan dapat menjadikan faktor 
penguatan kemampuan akademis, karena pada dasarnya ketiga ranah 
(kognitif, psikomotor dan afektif saling terkait satu sama lainnya 
(Gabbard, dkk. dalam Furqon, 1997). 

Hasil penelitian yang disajikan pada Lokakarya Institut Nasional 
dari Kesehatan Mental Amerika Serikat tahun 1984 di antaranya, bahwa 
kebugaran jasmani secara positif berhubungan dengan kesehatan 
mental dan kesehatan keseluruhan dari seseorang (Kathleen, 1992). 
Penelitian yang dipimpin oleh Bowers dari Universitas Bowling Green, 
menunjukkan setelah 10 minggu berjalan atau jogging, mereka yang 
berusia lanjut ternyata mempunyai daya ingat yang lebih baik serta 
daya pikir yang lebih tajam. Penelitian ini menunjukkan bahwa segera 



Pembentukan Kondisi Fisik226

setelah berolahraga, kesadaran mentalnya dan kemampuan berpikirnya 
dapat diperbaiki (Kathleen, 1992). 

Purnomo (Buletin Kesjas Edisi 2/Th.II/1995;13) dalam penelitian 
dari 20 SMP di 4 Provinsi (Jatim, Bali, DIY, dan Sulsel) diperoleh 
kesimpulan bahwa tingkat kebugaran jasmani yang baik, berpengaruh 
positif terhadap prestasi belajar. Hal ini terbukti dari hasil tes kebugaran 
jasmani dan nilai hasil belajar yang diambil dari 10 mata pelajaran. 
Setelah diklasifikasikan hasilnya menunjukkan bahwa ada hubungan 
yang signifikan antara siswa yang mempunyai prestasi belajar baik 
dengan tingkat kebugaran jasmani baik. 

Hasil penelitian Bafirman (2016) kebugaran jasmani dan konsep 
diri apabila keadaannya lebih baik, maka akan memperoleh kontribusi 
yang baik terhadap prestasi belajar. Konsep diri dapat ditingkatkan 
dengan cara belajar dan memahani diri dengan potensi yang dimiliki 
dengan mempersiapkan program yang terencana, sistematis dan terukur, 
karena konsep diri merupakan elemen psikologi yang relatif dapat 
dibimbing dan ditingkatkan. Kebugaran jasmani dapat dipersiapkan 
secara maksimal dengan kebiasaan dan rutinitas untuk berolahraga 
tidak hanya di sekolah akan tetapi juga di luar jam sekolah. 

Menurut Tabrani (2000), perasaan dapat disebut hasil kerja sama 
antara kemampuan kreatif dan kemampuan fisik; gerak sebagai hasil 
kerja sama antar kemampuan ratio dan fisik; imajinasi (berpikir, belajar, 
merenung dan sebagainya) sebagai kerja sarna antara kemampuan rasio 
dan kreatif. Sesuai gambar berikut:

Gambar 11.4  Limas Citra Manusia (Margono, 2007).
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Berdasarkan gambar di atas dapat dikemukakan bahwa, perasaan 
akan lebih terbentuk apabila makin meningkatnya kemampuan fisik dan 
kreativitas seseorang, kemampuan gerak makin berkembang apabila 
kemampuan fisik dan kemampuan pemikiran menurut akal sehat atau 
rasio (berpikir secara jernih) lebih baik dan, keadaan imajinasi atau 
daya untuk membayangkan sesuatu akan lebih baik, apabila pemikiran 
menurut akal sehat dan kreativitas seseorang lebih meningkat. Berarti 
citra manusia merupakan satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat 
dipecah-pecah dari keterkaitan antara perasaan, gerak, imajinasi, kreatif, 
fisik dan ratio.

Menurut Bloom (1974) ranah afektif menggambarkan perubahan 
perhatian, sikap, nilai, dan perkembangan penghargaan serta penyesuaian 
yang cukup. Selanjutnya, menurut Bloom (1974), karakteristik afektif 
merupakan gabungan dari perhatian, sikap dan pandangan terhadap diri 
sendiri (self-views). Afektif tersebut berkaitan dengan subjek pelajaran 
sekolah dan berkaitan dengan konsep diri akademis pembelajar. Konsep 
Diri” yang diterjemahkan dari kata “Self Concept” bersumber dari konsep 
teori kepribadian dalam psikologi, khususnya dari aliran psikologi 
humanistik dengan teori psikologi holistik, yang memandang manusia 
sebagai individu yang harus dilihat sebagai keseluruhan yang integral, 
khas dan terorganisir, bebas dan bertanggung jawab yang sadar, bebas 
memilih atau menentukan setiap tindakannya, mempunyai berbagai 
kebutuhan, dapat mengembangkan diri dan mempunyai potensi kreatif. 

Istilah “Self” dalam psikologi mempunyai dua arti yaitu: (1) 
sebagai objek, menumpuk pada apa yang dipikirkan seseorang tentang 
dirinya, berupa sikap, perasaan, pengamatan dan penelitian terhadap 
diri sendiri, (2) sebagai proses, yakni suatu kesatuan dari keseluruhan 
proses psikologis yang menguasai tingkah laku dan penyesuaian diri; 
meliputi proses aktif berpikir, mengingat, mengamati, self sebagai 
objek maupun sebagai proses terutama dimaksudkan bukan sebagai 
substansi yang berdiri dalam diri seseorang tapi menunjuk pada aspek 
kejiwaan berupa proses-proses psikologis itu sendiri yang mengatur, 
membimbing, mengendalikan dan memantau tingkah laku manusia 
secara pribadi (Burn R.B dalam Jumaini Adriana, 2008:24).

Kata “diri” atau “aku” sebagai terjemahan “Self ” mengandung 
makna bahwa manusia adalah organisme yang menyadari dirinya sendiri, 
yang menghasilkan citra manusia yang dinamis, anti deterministis dan 
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penuh optimisme serta aktif membentuk sendiri pengetahuan dan 
kelakuannya. Setiap orang mampu memandang diri sendiri sebagai 
objek pikirannya dan bergaul atau berinteraksi dengan diri sendiri, 
dan memasalahkan, mempertimbangkan, menguraikan dan menilai 
hal-hal tertentu yang ditarik ke dalam lapangan kesadarannya dan 
akhirnya dia merancang dan mengorganisir perbuatan-perbuatannya 
baik dalam berinteraksi dengan diri sendiri maupun dengan orang lain 
dan lingkungannya.

Dari kedua pendapat di atas, self merupakan faktor psikologi 
individu sebagai reaksi pada sikap dan perasaan seseorang terhadap 
dirinya sendiri untuk menyempurnakan dan mempertahankan diri. 
Dengan adanya reaksi pada sikap dan perasaannya, berarti konsep diri 
bukan sekadar gambaran deskriptif, tetapi juga penilaian seseorang 
tentang dirinya sendiri. Jadi konsep diri meliputi apa yang dipikirkan 
seseorang dan apa yang dirasakan seseorang tentang dirinya sendiri. 
Dengan demikian, apabila seseorang membicarakan masalah konsep 
diri, dirinya akan terlepas dari masalah gambaran diri, citra diri, 
penerimaan diri dan harga diri.

Menurut James F. Calhoun dan Joan Ross Accocella dalam Jumaini 
Adriana (2008:20) mengemukakan tiga dimensi pengertian yang 
terkandung dalam konsep diri. Pendapatnya, “Konsep diri adalah 
pandangan diri seseorang tentang diri sendiri. Potret diri mental ini 
memiliki tiga dimensi: pengetahuan seseorang tentang diri sendiri, 
pengharapan seseorang mengenai diri sendiri, dan penilaian seseorang 
tentang diri diri sendiri.

Ketiga dimensi yang dimiliki dalam konsep diri tersebut dapat 
dijelaskan sebagai berikut: Pengetahuan, sebagai dimensi pertama dalam 
konsep diri adalah apa yang diketahui seseorang tentang diri sendiri. 
Dalam pikiran seseorang ada satu daftar rujukan yang menggambarkan 
dirinya, yaitu usia, jenis kelamin, suku bangsa, agama, pekerjaan dan 
sebagainya. Jadi konsep diri seseorang dapat didasarkan seperti: usia 19 
tahun, laki-laki, Jawa, Islam, dan sebagainya. Faktor ini menempatkan 
seseorang pada kelompok sosial tertentu, dan julukan seperti ini dapat 
diganti setiap saat sepanjang seseorang mengidentifikasikan dirinya 
dalam satu kelompok. Kelompok tersebut memberikan sejumlah 
informasi lain yang masuk ke dalam potret diri mentalnya.
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Pengharapan, sebagai dimensi kedua dapat dijelaskan bahwa pada 
saat seseorang mempunyai satu set pandangan tentang siapa dirinya, 
seseorang tersebut juga mempunyai satu set pandangan lain yaitu 
kemungkinan dirinya menjadi apa di masa mendatang. Pendeknya, 
seseorang mempunyai pengharapan bagi dirinya sendiri. Pengharapan 
ini merupakan diri ideal yang sangat berbeda untuk setiap individu. 
Seseorang mungkin melihat masa depan dirinya yang sangat bagus 
dengan memakai jaket jeans dengan tambahan di siku dan memberi 
kuliah dari mimbar di kelas yang penuh dengan mahasiswa.

Sedangkan diri ideal bagi orang lain di masa mendatang mungkin 
berupa orang yang memiliki rumah dengan mobil limousin di 
halamannya. Apapun harapan dan tujuan seseorang semuanya dapat 
membangkitkan kekuatan yang mendorong untuk menuju masa depan 
dan memandu kegiatannya dalam perjalanan hidup.

Dimensi ketiga dari konsep diri adalah penilaian seseorang terhadap 
dirinya sendiri. Setiap orang berkedudukan sebagai penilai tentang 
dirinya sendiri setiap hari, mengukur apakah dirinya bertentangan 
dengan (a) “saya dapat menjadi apa”, yaitu penilaian seseorang bagi 
dirinya sendiri; dan (b) “saya seharusnya menjadi apa”, yaitu standar 
seseorang bagi diri sendiri.

Hasil pengukuran ini disebut rasa harga diri, yang pada dasarnya 
berarti seberapa besar seseorang menyukai dirinya sendiri, semakin 
besar ketidaksesuaian antara gambaran seseorang tentang siapa dirinya 
dan gambaran tentang seharusnya menjadi apa dirinya atau dapat 
menjadi apa dirinya, akan semakin rendah harga diri seseorang. Orang 
yang hidup sesuai dengan standar dan harapan-harapan untuk dirinya 
sendiri, yang menyukai siapa dirinya, apa yang sedang dikerjakan, akan 
kemana dirinya, akan memiliki rasa harga diri yang tinggi. Sebaliknya 
orang yang hidup terlalu jauh dari standar dan harapan-harapannya 
akan memiliki rasa harga diri yang rendah.

Dari penjelasan beberapa pendapat di atas, konsep diri dapat 
diartikan sebagai proses psikologis yang memberikan gambaran mental 
seseorang mengenai dirinya berupa pengetahuan, pengharapan, dan 
penilaian terhadap diri sendiri, dengan tujuan sebagai usaha untuk 
menyempurnakan dan mempertahankan diri yang menggambarkan 
citra diri, penilaian diri dan harga diri. Peranan konsep diri bagi individu 
dalam berperilaku sangat penting sebab konsep diri merupakan pusat 
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dari seluruh perilaku individu. Bagi individu, konsep diri dapat berupa 
objek dan sekaligus sebagai proses psikologis yang menunjukkan sikap 
dan perilaku yang dibuatnya, serta perasaan dan 

Menurut Krathwohl, Bloom, dan Masia (1971) ranah afektif lebih 
menekankan pada suasana perasaan, emosi atau tingkat penerimaan 
atau penolakan. Ranah afektif bervariasi dari perhatian sederhana 
menuju fenomena terpilih sampai kompleks tetapi kualitas karakter dan 
kata hati yang secara internal konsisten. Mereka juga mengklasifikasikan 
ranah afektif sebagai berikut: (a) penerimaan (receiving), (b) pemberian 
respons (responding), (c) pemberian nilai atau penghargaan (valuing), (d) 
pengorganisasian (organization), dan (e) karakterisasi (characterization).

Penjelasan klasifikasi ranah afektif yang dikemukakan adalah; 
Pertama, penerimaan adalah tingkat afektif yang paling sederhana dan 
merupakan kepekaan dalam menerima rangsangan (stimulus) dari luar 
yang datang kepada seseorang dalam bentuk: masalah, situasi, gejala, 
dan lain-lain. Temasuk pada fase ini adalah kesadaran, keinginan dan 
kemauan untuk menerima stimulus, kontrol dan, seleksi gejala atau 
rangsangan dari luar serta menentukan pilihan. Kedua, pemberian 
respons atau jawaban reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap 
stimulus yang datang dari luar; termasuk: di dalamnya ketepatan reaksi, 
mengikuti, menolak atau mendukung, keputusan dalam menjawab 
stimulus dari luar yang menghampirinya. Ketiga, penghargaan atau 
penilaian berkenaan dengan nilai dan kepercayaan terhadap gejala atau 
stimulus tadi. Termasuk di dalamnya kesediaan menerima nilai, senang 
atau tidak senang, memprotes atau menyetujui, atau pengalaman untuk 
menerima nilai atau kesepakatan menerima nilai tersebut. Keempat, 
perorganisasian berkaitan dengan pengembangan dari nilai ke dalam 
satu sistem organisasi. Termasuk hubungan satu nilai dengan nilai 
lain, pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. Termasuk 
ke dalam pengorganisasian adalah konsep tentang nilai, organisasi 
sistem nilai, dan lain-lain. Kelima, karakteristik atau internalisasi nilai, 
yakni keterpaduan semua sistem yang telah dimiliki seseorang sehingga 
merupakan karakter atau watak dan berpengaruh kepada kepribadian 
dan perilakunya yang konsisten berdasarkan nilai-nilai tersebut.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan, bahwa pembentukan 
karakter merupakan bagian dari tujuan pembelajaran, khususnya dalam 
ranah afektif penghayatan terhadap nilai-nilai, sehingga merupakan 
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keyakinan dan kesadaran akan kebenaran nilai yang diwujudkan dalam 
sikap dan perilaku, atau sifat batin seseorang yang memengaruhi 
segenap pikiran dan tingkah laku. Menurut Ringness (1980) faktor 
afektif semua perilaku manusia yang melibatkan perasaan, emosi, 
rasa (tastes), preferensi, nilai, sikap moral, karakter, filosofi hidup, dan 
prinsip-prinsip bimbingan, memainkan peranan sangat penting dalam 
peningkatan atau penghambatan belajar.

C. Usaha Pemeliharaan Kebugaran Fisik pada Atlet yang 
Cedera 

Masyarakat dewasa ini telah menikmati manfaat dari latihan olahraga 
yang dilakukan secara teratur. Namun sayangnya, banyak juga di 
antara mereka yang menderita cedera akibat latihan tersebut. Laporan 
statistik menunjukkan bahwa dua di antara tiga atlet telah mengalami 
cedera setiap tahunnya. Bermacam-macam cara perawatan (program 
penyembuhan) telah dilakukan sebanyak jenis cedera yang terjadi, salah 
satu di antaranya adalah dengan melakukan istirahat total.

Literatur ilmiah di bidang psikologi olahraga, telah mengidentifikasi 
adanya sikap self destruct (sikap memaksakan diri melakukan latihan 
olahraga meskipun sedang menderita cedera) pada atlet, baik atlet 
amatir maupun atlet profesional. Hal ini biasanya terjadi tanpa disadari 
dan akan memperburuk cedera bahkan dapat menimbulkan kerusakan 
bahkan cacat fatal yang seharusnya dapat dihindari. Kebanyakan atlet 
yang menderita cedera melakukan perawatan sendiri, baru setelah 
itu mereka memeriksakan ke dokter. Namun, biasanya mereka 
memeriksakan diri ke dokter setelah cedera tersebut menjadi parah 
sehingga dokter memberikan resep agar atlet berkonsultasi dengan ahli 
medis yang profesional (dokter spesialis).

Melakukan identifikasi secara dini dan menentukan penyebab 
terjadinya cedera memang merupakan hal yang pertama kali harus 
dilakukan dan ini merupakan langkah paling penting dalam proses 
penyembuhan. Identifikasi tersebut meliputi:

1. Apakah cedera tersebut akibat adanya cacat tubuh biomekanis atau 
akibat adanya trauma masa lalu? Halini penting sekali sehubungan 
dengan cara perawatan cedera yang tepat.
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2. Apakah atlet menderita gangguan kronis akibat adanya over 
kompensasi yang dilakukannya?

3. Apakah yang harus dilakukan atlet untuk memelihara tingkat 
kebugarannya pada saat masa perawatan tersebut?

Persoalan-persoalan tersebut membutuhkan beberapa pertimbangan 
tidak hanya dari dokter atau ahli terapi yang merawatnya tetapi juga 
dari atlet yang mengalami cedera itu sendiri.

Hasil studi yang dilakukan oleh Bengt Saltin, Ph.D., dan rekan-
rekannya, tentang adanya penurunan latihan atau penurunan ketahanan 
tubuh (sebagai pengaruh cedera yang dialami oleh atlet) menunjukkan 
bahwa pada atlet yang mengalami cedera (kemudian beristirahat. 
total selama 21 hari) akan mengalami pengurangan konsumsi oksigen 
sebanyak 27%. Konsumsi oksigen maksimal merupakan produk cardiac 
output yaitu denyut jantung dikalikan jumlah darah yang dapat dipompa 
ke seluruh jaringan setiap detiknya dan apabila terdapat perbedaan 
(perubahan) kandungan oksigen yang ada di antara pembuluh darah 
dan pembuluh nadi. Kondisi ini oleh sebagian besar ilmuwan dianggap 
sebagai indikasi ketahanan tubuh seseorang.

Saltin dan rekan-rekannya telah membuktikan bahwa penurunan 
yang menyolok tersebut terjadi pada sistem sirkulasi pusat yaitu 
penurunan sebanyak 27% setelah masa istirahat 21 hari. Keadaan ini 
terjadi karena adanya perubahan pada rata-rata denyut jantung (setiap 
detik) dan perubahan kandungan oksigen pada pembuluh darah dan 
pembuluh nadi (arteri), juga volume darah yang dipompakan ke jaringan 
tubuh setiap detiknya yang terbatas tidak sama pada kondisi normal 
atlet sebelumnya, meskipun otot-otot masih berfungsi secara efisien.

Saltin dan rekan-rekannya mengambil kesimpulan dari kondisi 
tersebut, bahwa usaha penyembuhan cedera akan lebih mudah 
dan lebih cepat pada seorang atlet yang mana selama masa proses 
penyembuhan tersebut tetapi melakukan latihan pada sistem sirkulasi 
pusat dibandingkan apabila mereka melakukan istirahat total selama 
proses penyembuhan tersebut. Jadi, tetap melakukan latihan akan 
berpengaruh selama masa penyembuhan cedera (dengan catatan tidak 
melakukan kontraksi atau gerakan pada daerah yang cedera) dan 
mengikuti prinsip-prinsip latihan yang dianjurkan dalam memelihara 
kebugaran pusat kardiovakular.
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Prinsip latihan dasar tersebut menyarankan, untuk atlet yang 
telah terlatih dengan baik agar melakukan aktivitas dalam jumlah yang 
minimal. Seandainya anda mengikuti program latihan 3 kali seminggu 
selama 30 menit non-stop, seperti yang dianjurkan American College of 
Sport Medicine, anda dapat melakukan latihan seperti yang anda lakukan 
(dengan intensitas minimal).

Beberapa penelitian yang telah dilakukan pada beberapa atlet yang 
sedang menderita cedera, menunjukkan bahwa daya tahan sistem 
kardiovakular seorang atlet akan menurun pada suatu tingkatan 
yang hampir sama (atau lebih cepat dari rata-rata). Oleh karena itu, 
penting sekali bagi atlet untuk melakukan program latihan alternatif 
untuk menjaga kekuatan kelenturan tubuh dan memelihara kebugaran 
kardiovakular selama atlet tersebut menjalani masa istirahat. Apabila 
tidak menjaga kebugaran pusat kardiovakular, maka akan mengalami 
penurunan prestasi pada saat aktif olahraga kembali.

Jenis-jenis latihan alternatif yang dapat dilakukan meliputi segala 
aktivitas yang banyak melibatkan sekelompok otot secara luas dapat 
meningkatkan denyut jantung dan menjaga tingkat denyutan pada 
kondisi tingkat kebugaran kardiovakular yang dikehendaki. Latihan 
alternatif tersebut misalnya, berenang, atau berlari di kolam renang, 
bersepeda, bersepeda ergometry (sepeda statis).

Berenang membutuhkan keahlian dan bagi beberapa atlet 
barangkali bukan merupakan alternatif yang terbaik (terutama atlet 
yang takut air). Bersepeda ergometry (sepeda statis) atau bersepeda 
biasa hanya membutuhkan sedikit keahlian dan mungkin cocok bagi 
kebanyakan atlet.

Alternatif yang terbaik adalah latihan yang menggunakan kombinasi 
latihan lengan dan kaki secara aktif. Rata-rata sepeda yang dipergunakan 
untuk latihan dilengkapi dengan sepasang pedal dan sepasang pegangan 
tangan (handlebar) sehingga memungkinkan terjadinya latihan gerakan 
pada kedua lengan. Jenis sepeda yang ada memungkinkan atlet untuk 
melakukan berbagai variasi latihan selama masa istirahat dari cedera.

Sepeda biasa ataupun sepeda ergometry dapat dipergunakan secara 
normal, dengan aktif melakukan gerakan pada kedua kaki dan lengan 
(yaitu kedua kaki melakukan gerakan mengayun pedal mengikuti 
pola putaran pedal, diikuti gerakan lengan pada handlebar, demikian 
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seterusnya). Kegunaan dari sepeda ergometry adalah daya fleksibilitas 
yang dihasilkan. Pada saat mengalami cedera kaki, maka telapak kaki 
butuh istirahat (tidak digunakan untuk mengayun pedal) kemudian 
latihan dilakukan dengan menggunakan kontraksi kedua lengan. 
Jangkauan gerakan adalah dihasilkan oleh kedua kaki dan manfaat 
kebugaran kardiovakular berasal dari kedua lengan. Demikian juga 
sebaliknya, apabila cedera yang teriadi pada lengan atau daerah bahu, 
latihan atau gerakan secara aktif banyak dilakukan oleh kedua kaki, 
sementara ini kedua lengan hanya melakukan jangkauan gerakan secara 
pasif.

Setelah proses rehabilitasi mengalami peningkatan, dan organ 
tubuh yang mengalami cedera menjadi lebih kuat, maka anda dapat 
melakukan gerakan-gerakan resistensi yang lebih kuat lagi pada daerah 
yang cedera. Dengan kata lain, apabila daerah sekitar cedera telah 
menjadi kuat, maka dapat meningkatkan latihan resistensi secara 
bertahap dan menggerakkan daerah yang cedera tersebut yang semula 
hanya bergerak secara pasif. Metode ini akan menyebabkan anda dapat 
lebih cepat kembali pada aktivitas olahraga seperti semula.

Berenang merupakan latihan alternatif yang baik sekali bagi atlet 
yang menderita cedera. Daya apung air akan memberikan manfaat 
latihan tanpa memberikan beban pada daerah yang cedera. Pada tahap 
awal rehabilitasi, dianjurkan untuk melakukan gerakan berjalan di 
dalam air (kolam) kemudian secara bertahap melakukan renang (untuk 
cedera kaki dan telapak kaki, sebaiknya tidak melakukan gerakan secara 
berlebihan pada kaki bawah).

Apabila dokter menyarankan agar atlet beristirahat total selama 
menderita cedera, maka penting sekali bagi atlet untuk tetap memelihara 
kebugaran kardiovakular, misalnya dengan melatih gerakan lengan 
dalam berenang tanpa menggunakan gerakan kedua kaki sudah cukup 
untuk meningkatkan dan memelihara denyut jantung pada intensitas 
yang optimal. Karena denyut jantung hasil dari latihan berenang 
seringkali tidak sama dengan apabila melakukan lari atau biasanya lebih 
rendah (75% dari denyut jantung maksimal).

Alternatif latihan yaitu latihan Heavyhands yang merupakan 
teknik latihan dengan memberikan beban pada kedua tangan untuk 
meningkatkan intensitas dan durasi latihan yang dilakukan. Pada teknik 
ini atlet membawa beban pada kedua tangannya sambil melakukan jenis 
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aktivitas olahraga tertentu lainnya (seperti bersepeda statis maupun 
sambil jalan kaki), dengan cara memberi beban pada kedua tangan 
atlet, denyut jantung akan meningkat secara proporsional dengan 
besarnya beban yang dibawanya. Dalam usaha memelihara kebugaran 
kardiovakular pada seorang atlet yang cedera, barangkali teknik ini baik 
juga untuk dilakukan.

Penyembuhan cedera secara total dan pemeliharaan daya tahan 
kardiovakular selama masa penyembuhan adalah satu hal yang penting 
sekali dilakukan setiap atlet. Sikap memaksakan diri melakukan latihan 
meskipun sedang menderita cedera (self-destruct) memang seringkali 
kita temui dan ini sebaiknya mendapatkan perhatian yang serius. 
Apabila atlet kembali melakukan latihan olahraga seperti biasanya 
secara prematur (selang waktu yang relatif pendek) setelah mengalami 
cedera, maka kemungkinan besar akan mengalami cedera kembali atau 
mengalami cedera yang lebih parah.

Cara untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya hal tersebut 
adalah dengan menekankan pentingnya atlet melakukan latihan-latihan 
alternatif selama masa penyembuhan untuk memelihara kebugaran.
Hindarilah pengobatan secara profesional, rawatlah cedera yang dialami 
dengan benar, carilah alternatif latihan yang menyenangkan dan cukup 
untuk memelihara kebugaran tubuh selama menderita cedera.

D. Pengukuran Kebugaran Jasmani
Pengukuran tingkat kesegaran jasmani antara lain dapat dilakukan 
dengan berbagai bentuk tes aerobik antara lain; tes 2, 4 km atau 12 
menit, tes langkah dari Brouha atau tes Harvard (Harvard Step Test), tes 
Multitahap (Multistage Fitness Test/MFT) dan lainnya.
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BAB 12
PERENCANAAN 
PROGRAM LATIHAN 
FISIK PENGATURAN 
MAKANAN DAN LATIHAN 
PEMBENTUKAN MENTAL

Program latihan kondisi fisik perlu direncanakan secara sistematis 
baik kegiatan olahraga yang bertujuan untuk kebugaran, dan apalagi 
untuk kegiatan olahraga prestasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan 
kebugaran jasmani dan kemampuan ergosistem tubuh. Proses latihan 
kondisi fisik yang dilakukan secara cermat, berulang-ulang dengan 
kian hari meningkat beban latihannya, akan meningkatkan kebugaran 
jasmani. Hal ini akan menyebabkan seseorang kian terampil, kuat dan 
efisien dalam gerakannya.

A. Perencanaan Program Latihan
Perencanaan latihan fisik adalah pedoman latihan yang direncanakan 
untuk meningkatkan kemampuan fisik, menuju kebugaran dan 
penampilan yang terbaik pada sebuah kompetisi bagi olahraga prestasi, 
penampilan puncak yang diharapkan adalah meningkatkan prestasi 
atau penampilan seorang atlet dengan memaksimalkan adaptasi 
fisiologis.

Sebagai pelatih yang baik adalah pelatih yang selalu mempersiapkan 
perencanaan program latihan, karena salah satu elemen yang sangat 
penting dimiliki oleh seorang pelatih adalah kompetensi dalam 
menyusun program latihan agar hasil yang diharapkan menjadi lebih 
efektif. Peran dan tugas seseorang pelatih adalah merencanakan 
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program latihan dengan tujuan meningkatkan atau mengembangkan 
kemampuan teknik (keterampilan/skill), fisik, taktik, dan juga kondisi 
psikologis (mental skills), sehingga atlet siap menghadapi kompetisi 
dan mampu menunjukkan prestasi dengan baik.

Bagi pengembangan olahraga prestasi, sebagai pelatih harus 
melibatkan atlet secara bersama-sama dalam merencanakan program 
latihan terutama ketika akan menentukan target sasaran (goal setting) 
agar proses pelatihan yang berlangsung dalam jangka panjang (long term) 
maupun jangka pendek (short term) terlaksana dengan baik.

1. Periodisasi Latihan
Makna dan manfaat periodisasi dalam proses latihannya adalah untuk: 
(a) mendapatkan puncak prestasi pada saat yang tepat (ideal moment), 
(b) mencapai efek latihan yang optimal, (c) proses latihan menjadi 
lebih objektif, dan (d) tujuan dari latihan menjadi lebih terarah, yaitu 
meningkatkan prestasi, mempertahankan lebih lama prestasi yang sudah 
dicapai, dan menghindari penurunan prestasi secara dratis. Sebagai 
persyaratan dalam membuat program latihan harus didukung oleh: (a) 
Jadwal kompetesi yang pasti, (b) event lainnya yang mendukung, dan 
(c) kondisi awal atlet.

Periodisasi adalah suatu perencanaan latihan dan kompetisi 
(pertandingan/perlombaan) yang disusun sedemikian rupa sehingga 
kondisi puncak (peak performance) dapat dicapai pada waktu (tanggal) 
yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Kondisi puncak 
dicapai dengan cara memanipulasi Volume dan Intensitas.

Periodisasi Latihan Fisik merupakan sebuah pendekatan yang 
terorganisasi untuk pelatihan fisik yang melibatkan siklus progresif dari 
berbagai aspek program pelatihan fisik selama periode waktu tertentu.

Periodisasi Latihan terdiri dari:

a. Periode (Tahap) persiapan
1) Sub Periode Persiapan Umum
2) Sub Periode Persiapan Khusus
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b. Periode (Tahap) Kompetisi (Perlombaan/Pertandingan)
1) Sub Periode Pra Kompetisi (Pra Perlombaan/Pra Pertandingan)
2) Sub Periode Kompetisi Utama (Pertandingan Utama)

c. Periode (Tahap) Transisi (Pemulihan)

Gambar 12.1  Skema Ilustrasi Perencanaan
Tahunan dalam Periode dan Siklus Latihan

a. Periode Persiapan
1) Sub Periode Persiapan Umum 

Pada Tahap Persiapan Umum, tujuan latihan fisik adalah:
a) Membangun kelentukan yang lebih baik
b) Mengembangkan daya tahan aerobik yang lebih tinggi
c) Membentukan kecepatan gerak yang lebih baik
d) Menciptakan adaptasi anatomi dan membangun kekuatan 

maksimal yang lebih besar melalui hipertrofi.
 Upaya latihan fisik harus dilakukan dengan memanipulasi 

(mengatur) volume dan intensitas dengan penekanan pada:
a) Volume besar dan ditingkatkan secara bertahap,
b) Intensitas berkisar antar rendah dan sedang,
c) Latihan fisik yang diberikan terutama daya tahan: jantung dan 

otot lebih dominan.
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Gambar 12.2  Komponen Latihan Fisik Periode Persiapan Umum

2) Sub Periode Persiapan Khusus
 Tujuan latihan secara fisik pada periode ini adalah meningkatkan 

dan mengembangan kemampuan fisik dasar menjadi lebih 
istimewa (eksklusif) sesuai dengan kebutuhan cabang olahraga, 
seperti kemampuan SAQ-nya untuk olahraga permainan, kekuatan 
maksimalnya untuk cabang judo dan gulat, power endurance-nya 
untuk pembalap sepeda, fleksibilitas dinamisnya untuk pesenam 
ritmik, specific speed endurance-nya pelari 800 meter, atau aerobik 
maksimalnya pelari 5000 – 10000 meter.

Gambar 12.3  Komponen Latihan Fisik Periode Persiapan Khusus
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Gambar 12.4  Periode Persiapan Umum dan Khusus

b. Periode Pra Kompetisi dan Kompetisi Utama
Pada tahap pra kompetisi, latihan fisik ditujukan pada pematangan 
kemampuan fisik yang dapat menunjang kemampuan keterampilan 
menjadi lebih baik dan penerapan pelatihan taktik yang lebih efektif. 
Sedangkan pada tahap kompetisi utama, latihan fisik lebih ditujukan 
pada pemeliharan kemampuan fisik setelah mendapatkan volume 
latihan yang maksimal saat pengaturan intensitas latihan terjadi secara 
meningkat.

Gambar12.5  Komponen Latihan Fisik Periode
Pra Kompetisi dan Kompetisi Utama
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c. Periode Transisi
Tujuan utama dari periode ini adalah untuk menghilangkan kelelahan 
dan memungkinkan atlet untuk melakukan pemulihan. Di mana sangat 
dibutuhkan pelatih fisik, terapis fisik, atau fisioterapis yang selalu 
mendampingi atlet dalam proses latihan. Pada saat berlangsungnya 
fase ini, melepaskan diri dari status cedera dan rehabilitasi, semua atlet 
harus memperhatikan istirahat aktif dari program latihan termasuk 
melakukan beberapa latihan kekuatan. 

2. Siklus Makro dan Siklus Mikro 
a. Siklus-Makro
 Siklus-makro atau macrocycle adalah tahapan yang berlangsung 

selama 2 hingga 7 minggu (2-7 siklus-mikro). Siklus-makro 
digunakan untuk merencanakan kegiatan di masa yang akan datang, 
untuk mencapai suatu tujuan. 
1) Durasi Siklus Makro
 Selama tahap persiapan, siklus-makro pada umumnya lebih 

lama (4-7 minggu) daripada yang ada di tahap kompetisi.
 Dalam konteks ini siklus-makro harus cukup lama untuk 

mengembangkan kemampuan biomotor, kemampuan teknis, 
atau elemen taktik. Oleh karena itu, salah satu metode 
untuk menentukan lamanya siklus-makro adalah kebutuhan 
waktu untuk menyempurnakan suatu kemampuan atau 
komponennya. 

2) Pengelompokan siklus Makro
 Ada tiga pengelompokan dasar dalam siklus-makro, yaitu; 

macrocycle accumulasi, transmutasi, dan realisasi. 
a) Siklus-makro akumulasi: adalah untuk meningkatkan potensi 

atlet dengan mengembangkan kondisi atlet dan juga 
tingkat keahlian teknisnya. 

b) Siklus-makro transmutasi: dasar kondisi dan teknis yang 
dikembangkan dalam tahapan akumulasi digunakan 
sebagai persiapan atlet untuk menghadapi kompetisi. 

c) Siklus-makro realisasi dipakai untuk meningkatkan performa 
kompetisi atlet.
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b. Mikro dan Sesi Latihan
 Istilah siklus mikro atau microcycle berasal dari bahasa Yunani 

micros, yang artinya “kecil”, dan bahasa Latin cyclus yang artinya 
serangkaian kejadian. Dalam metodologi pelatihan, siklus mikro 
dilakukan tiap minggu atau 3 sampai 7 hari di dalam program 
pelatihan tahunan. Struktur dan konten siklus mikro menentukan 
kualitas proses pelatihan di antara system tetra yaitu siklus 4 hari 
latihan di mana terdapat aktivitas:
Hari 1: Melaksanakan program pendek yang berenergi
Hari 2: Latihan secara intensif
Hari 3: Relaks untuk memulihkan aktivitas
Hari 4: Lakukan latihan yang moderat

 Susunan sistem tetra harus dilakukan berulang-ulang. Model 
latihan ini merupakan fondasi dari struktur microcycle, tujuh 
hari dalam satu minggu merupakan hal penting yang harus bisa 
dimanfaatkan oleh pelatih. Sama seperti siklus makro, siklus 
mikro memuat variasi pembebanan pada volume dan intensitas 
dan termasuk pemulihan. 

 Variasi pembebanan tergantung pada tujuan latihan setiap 
periodenya. Ketika pelatihan fisik akan diberikan pada setiap 
mikronya maka harus dipertimbangkan banyak hal, di antaranya: 
siapa yang dilatih (level atlet), apa komponen latihan fisiknya, kapan 
tahapan yang sedang dilalui, dan bagaiman proses pelatihannya. 
Oleh karena itu, pelatih harus kompeten dalam memilih dan 
menentukan metode dan bentuk latihan fisik untuk atletnya.

Tabel 12.1  Contoh Latihan 3:1

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

PAGI LF LF LF LF LF LF

SORE LT LT LT

Sembilan sesi latihan dalam siklus mikro dengan satu hari 
pemulihan penuh. Dari sembilan sesi latihan melakukan 6 (enam) 
sesi latihan fisik pada pagi hari dan 3 sesi latihan teknik pada sore 
hari. Maka pelatihan fisik yang harus diberikan harus tepat sasaran.
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 Tabel 12.2 Contoh Latihan 5:1+1

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

PAGI LF LT LF LF LT LF LF

SORE LT LF LT LF

 Sebelas sesi latihan dalam satu mikro dengan tiga sesi pemulihan.
Tujuh sesi latihan fisik dan empat sesi latihan teknik. Jika 
merencanakan pola pelatihan dengan penyebaran sesi latihan 
seperti ini maka harus diperhatikan latihan fisik apa yang harus 
diberikan saat berikutnya menghadapi latihan teknik yang juga 
menjadi sasaran latihan di hari tersebut. Prinsip pembebanan 
latihan dalam sesi latihan adalah bahwa jika latihan pagi berat, 
maka latihan sore adalah latihan pemulihan (recovery exercises) dan 
jika latihan sore berat, maka latihan pagi adalah latihan persiapan 
(preparation exercises)

 Tabel 12.3  Siklus-Mikro dengan 2 Puncak dalam Periode Persiapan

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

Tinggi

Sedang

Rendah

Istirahat

c. Klasifikasi Siklus Mikro Berdasarkan Tujuan dan Tahapan Latihan
 Struktur siklus mikro tergantung pada tujuan latihan dan tahapan 

latihan. Dari sudut pandang ini ada empat klasifikasi siklus mikro 
yang umum: developmental, shock, recovery-regeneration dan peaking 
dan unloading.
1) Siklus Pengembangan
 Siklus Pengembangan lebih spesifik pada fase persiapan. 

Tujuannya adalah untuk meningkatkan level adaptasi, 
meningkatkan keterampilan, dan membangun kemampuan 
biomotor. Siklus seperti ini memiliki dua atau tiga puncak 
dengan tuntutan medium dan tinggi. 
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Gambar 12.6  Contoh Siklus Mikro Pengembangan

2) Siklus Gonjangan
 Shock microcycle atau siklus gonjangan memiliki peningkatan 

tuntutan latihan yang tiba-tiba melebihi latihan yang sudah 
dilakukan. Siklus mikro ini dapat dianggap sebagai over reaching 
atau concentrated loading yang terencana. Shock microcycle dapat 
dikategorikan menjadi dua atau empat puncak tuntutan 
latihan yang mungkin terjadi pada pertengahan dan bagian 
kedua dari tahapan persiapan. Shock microcycle dirancang untuk 
menerapkan stimulus padat yang dapat menaikan kesiapan 
atlet di blok latihan yang berikutnya.

 Salah satu contoh shock microcycle ditunjukkan pada Gambar 
12.7. Di dalam contoh tersebut, microcycle dengan tiga puncak 
sudah dibangun di mana terjadi tuntutan latihan yang sangat 
tinggi. Untuk memfasilitasi pemulihan, maka direncanakan 
dua hari pemulihan (Kamis dan Minggu).
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Gambar 12.7 Variasi Siklus Mikro Gonjangan
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Gambar 12.8 Alternatif Siklus Mikro Gonjangan

3) Siklus Pemulihan-Recovery
 Tujuan siklus mikro pemulihan adalah untuk menghilangkan 

kelelahan dan meningkatkan tingkat persiapan atlet, yang 
pada akhirnya meningkatkan performa. Siklus mikro ini 
ditandai dengan tuntutan latihan yang lebih rendah, yang dapat 
diciptakan oleh intensitas latihan atau volume yang menurun, 
atau bahkan gabungan keduanya. Pendekatan lain untuk 
menggunakan jenis microcycle ini adalah untuk memasukan 
aktivitas yang melatih karakteristik psikologis. Regeneration 
Microcycle meningkatkan performa dan menurunkan potensi 
overtraining.

4) Siklus Puncak dan Siklus Unloading
 Untuk menghilangkan kelelahan dan meningkatkan performa, 

unloading dan peaking microcycle perlu dimasukkan di dalam 
rencana latihan tahunan. Jenis microcycle ini diciptakan dengan 
cara memanipulasi beban latihan (volume dan intensitas) 
untuk menghilangkan kelelahan dan meningkatkan performa 
pada waktu yang tepat. Pengurangan tuntutan latihan akan 
menghasilkan respons psikologis.

3. Unit Latihan 
Merupakan bagian terkecil dari rencana program, terdiri dari:

a. Pemanasan
b. Latihan Inti
c. Pendinginan

Ketika latihan fisik menjadi inti latihan maka susunan latihannya 
harus tepat. Dasar pertimbangan ketika menempatkan setiap komponen 
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fisik yang akan dilatihkan adalah dasar fisiologi. Hal ini disebabkan 
karena ketika latihan fisik berlangsung maka hakikatnya sedang 
berlangsung pelatihan fisiologi yang sistemik. Sehingga urutan latihan 
yang harus diberikan adalah latihan kecepatan gerak, latihan kekuatan, 
dan diakhiri dengan latihan dayatahan.

Contoh:
a. Latihan Pemanasan:

 Tabel 12.4  Jenis Pemanasan 

b. Latihan Inti:
1) Latihan Kecepatan Gerak (SAQ)
2) Latihan Kekuatan
3) Latihan Daya Tahan Aerob
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c. Latihan Pendinginan (Pemulihan)
1) Jogging
2) Senam Statis 
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Gambar 12.9  Peregangan Statis

Pada setiap periode (tahapan) maka kebutuhan latihan pada 
komponen fisik berbeda. Hal ini disesuaikan dengan tujuan latihan 
pada setiap periode tersebut. Sehingga masing-masing komponen fisik 
mempunyai tahapan latihan, seperti:

a. Kemampuan Kecepatan Gerak (SAQ) 
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b. Kemampuan Kekuatan

c. Kemampuan Daya Tahan

Setelah memahami prinsip periodisasi latihan maka pelatih harus 
mampu mengimplementasikannya dengan bentuk-bentuk latihan dan 
metode-metode latihan yang sesuai sehingga pelatihannya menjadi 
lebih baik.

Contoh Program Latihan pada Sub Periode Persiapan umum:
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Tabel 12.5  Contoh Bentuk-bentuk Latihan di Persiapan Umum 

Fase Bentuk Latihan

Kekuatan
Anatomical Adaptasi Latihan beban dengan Intensitas 40%-60% 

dengan repetisi 8 – 12 kali pengulangan 
sebanyak 2-3 set

Daya Tahan
Daya Tahan Umum Latihan dengan denyut nadi 130 – 150 per 

menit, contoh: jogging selama 45 menit sd 
120 menit, fartleks, cross country

Kecepatan Pembentukan kecepatan 
Gerak

Latihan Ladder, Running ABC, Latihan 
Koordinasi 

Teknik
Teknik Dasar Membangun atau membetulkan elemen 

teknik dasar yang benar atau teknik yang 
akan di rencanakan menjadi teknik andalan

Contoh Unit Latihan dengan 5:1 pada Mikro Siklus 1 dan Makro 
Siklus 1 (Catatan: latihan fisik 70% latihan teknik 30%).

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu

Pagi Daya 
Tahan

Kekuatan Daya 
Tahan

Kekuatan Daya 
Tahan

Kekuatan Rest

Sore Teknik Teknik Rest Teknik Teknik Rest Rest

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu

Pagi Lari Slow 
Count 
Run 45 
menit

Weigth 
Training 
Intensitas 
40%: 10 
repetisi 
sebanyak 
3 set. Rest 
antar set 5 
menit

Fartlek 60 
menit

Weigth Training 
Intensitas 
40%: 8 repetisi 
sebanyak 3 set. 
Rest antar set 5 
menit

Jogging 
4.000 
meter

Weigth Training 
Intensitas 
50%: 8 repetisi 
sebanyak 3 set. 
Rest antar set 5 
menit

Rest
Off

Sore Teknik 
Dasar

Teknik 
Dasar

Rest
off

Teknik Dasar Teknik 
Dasar

Rest off Rest
Off

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
Tinggi

Sedang
Rendah
Istirahat
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Contoh Program Latihan pada Sub Periode Persiapan Khusus

Pada gambar di atas, pada fase Persiapan, sub fase Persiapan 
Khusus. 

Kita akan membuat Unit Latihan pada Mikro Siklus ke 11, Makro 
Siklus ke 3; di mana akan terlihat:

Fase Periodisasi Contoh latihan
Kekuatan Kekuatan Maksimal Latihan beban dengan Intensitas 60%-80% dengan 

repetisi 4 – 8 kali pengulangan sebanyak 2-3 set
Daya Tahan Daya Tahan Khusus Latihan dengan denyut nadi 160 – 180 per menit: 

interval training.
Sprint: 200m, 300m, 400m

Kecepatan Kecepatan khusus 
S A Q

Ladder, sprint 20m, 30m,40m 50m dan 60m

Teknik Teknik Lanjutan Meningkatkan kemampuan keterampilan persiapan 
menuju kompetisi

Contoh Unit Latihan dengan 3:1 pada Mikro Siklus 1 dan Makro 
Siklus 1 (Catatan: latihan Fisik 50% latihan teknik 30% dan latihan 
taktik 20%)

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
Pagi Kekuatan Daya 

Tahan
Teknik Kekuatan Daya 

Tahan
Kecepatan Rest 

Sore Teknik Rest Taktik Rest Teknik Rest Rest

Contoh Unit latihan pada sub periode persiapan khusus. 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu

Pagi Weigth 
Training 
Intensitas 
60%:5 rep 
sebanyak 3 
set. 
Rest antar 
set 4 menit

Ladder 20 
menit

Lari interval 
400x4

800m x6

Teknik 
Lanjutan skill 
khusus

Weigth 
Training 
Intensitas 
60%:6 Rep 
sebanyak 3 
set. 
Rest antar 
set 3 menit

Lari 
interval 
Speed play 
200x10
Jogging 
ringan 30 
menit

Ladder 25 
menit

Sprint 
jarak 
pendek 
20m x 20
Akselerasi 
lari 10m 
x 10

Rest
off

Sore Teknik Dasar Rest active Pola 
bertanding, 
pola 
menyerang 
dan pola 
bertahan

Rest - 
active

Teknik 
Lanjutan

Rest off Rest
Off
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Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
Tinggi

Sedang

Rendah

Istirahat

B. Pengaturan Makanan 
Makanan yang memenuhi gizi seimbang memegang peranan penting 
untuk atlet yang ingin berprestasi maksimal dalam suatu pertandingan. 
Bahkan dengan kombinasi yang baik dari bakat atlet serta teknik latihan 
dan pelatih terbaik, makanan yang tidak memenuhi syarat dan gizi 
tidak seimbang tidak mungkin berprestasi secara maksimal. Tujuan 
pengaturan makanan pada atlet adalah: (1) mempertahankan dan 
memperbaiki status gizi agar tidak terjadi kurang gizi atau gizi lebih 
(kegemukan), (2) memelihara kondisi tubuh dan menjaga kesegaran 
jasmani, (3) membiasakan atlet mengatur diri sendiri untuk makan 
makanan yang seimbang, dan (4) membentuk otot dan mencapai tinggi 
badan optimal.

Makanan dengan gizi seimbang adalah makanan yang mengandung 
jumlah kalori dengan proporsi sebagai berikut:

60 – 70% karbohidrat;
10 – 15% protein;
20 – 25% lemak, serta;
cukup vitamin, mineral dan air.

Dalam pembinaan prestasi dikenal periodisasi penyelengggaraan 
latihan yaitu: (1) periode persiapan pertandingan, (2) periode 
pertandingan, dan (3) periode pemulihan/transisi.

1. Periode Persiapan Pertandingan
Sebelum mulai dengan latihan, atlet harus berada dalam kondisi 
fisik yang baik. Oleh karena itu, atlet dikembangkan fisiknya agar 
siap menghadapi latihan berat dan intensif. Pada periode persiapan, 
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program-program latihan disusun dalam jadwal latihan harian sesuai 
dengan “peak” (puncak prestasi) yang diharapkan. Pada periode ini 
penyediaan makanan harus benar-benar dapat memenuhi kuantitas 
dan kualitas gizi yang baik yaitu jumlah energi dan komposisi gizi 
seimbang, karena pada masa ini status gizi dan kesehatan atlet harus 
berada dalam kondisi yang baik.

Dalam periode pelatihan, pengaturan makan harus dilakukan selain 
dilaksanakan di Pusat Pelatihan juga harus dilakukan pada saat berada 
di rumah. Prinsip utama pengaturan makanan pada periode ini adalah 
tersedianya energi yang cukup untuk berlatih dan untuk menghindari 
pencernaan masih bekerja pada waktu pelatihan sedang berlangsung. 
Selain memperhatikan kandungan zat gizi dari makanan, pengaturan 
makanan juga harus memperhatikan pola latihan yang diterapkan. 
Selain sebagai sumber energi, bahan makanan yang dipilih harus juga 
mengandung berbagai macam vitamin dan mineral, sehingga kebutuhan 
zat gizi lainnya juga dapat terpenuhi. Seusai latihan, makanan yang 
dikonsumsi harus mengandung energi yang cukup, terutama makanan 
yang mengandung karbohidrat, mineral dan air untuk mengganti 
cadangan energi yang telah dipakai selama latihan.

Atlet dikondisikan pada pola makan yang baik. Waktu makan 
utama dan makan selingan dibuat jadwal yang sesuai dengan jadwal 
latihan agar tidak mengganggu latihan. Jadwal waktu makan yang sudah 
disepakati harus ditaati oleh semua pihak yang terlibat. Pola makan 
5-6 kali sehari dengan 3 kali waktu makan utama disertai selingan bisa 
digunakan oleh atlet selama di pelatnas.

Kira-kira 3-4 jam sebelum pertandingan, atlet dapat mengkonsumsi 
makanan lengkap. Makanan sebaiknya mudah dicerna, rendah lemak, 
rendah serat, dan tidak menyebabkan masalah pada pencernaan atlet 
(tidak terlalu pedas, dan tidak mengandung bumbu-bumbu tajam 
serta tidak berlemak). Sedangkan makanan kecil/minuman (biskuit, 
teh manis, jus buah, dll) bisa diberikan kira-kira 1-2 jam sebelum 
pertandingan.

Minum air sebanyak 1-1,5 gelas 1 jam sebelum pertandingan 
dan saat istirahat (waktu jeda) sangat dianjurkan. Minum air selama 
pertandingan juga harus dilakukan setiap ada kesempatan, jangan 
menunggu sampai timbul rasa haus. Air minum dapat ditambah 1 
sendok teh gula dan 1/4 sendok teh garam dalam 1 gelas air.
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2.   Periode Pertandingan
Memasuki tahap pertandingan baik kondisi fisik dan mental sudah 
mencapai kondisi yang sebaik-baiknya. Pada masa pertandingan, seluruh 
aktivitas atlet difokuskan pada kegiatan pertandingan yang tahapnya 
dapat berlangsung satu hari sampai kegiatan beberapa hari berturut-
turut. Makanan untuk atlet diatur agar tidak mengganggu pencernaan 
sewaktu pertandingan. Selain itu, makanan yang dihidangkan harus 
mengandung gizi seimbang dan sudah dikenal oleh atlet (atlet sudah 
biasa mengkonsumsi makanan tersebut).

3. Periode Pemulihan Atlet
Pada periode ini atlet harus tetap mempersiapkan kondisi fisik secara 
prima dengan latihan-latihan yang sesuai. Pengaturan makanan pada 
periode pemulihan ditujukan untuk mempertahanakan status gizi. 
Makanan harus tetap memenuhi gizi seimbang (“well balance diet”). 
Jumlah masukan makanan harus disesuaikan dengan aktivitas sehari-
hari.

Makanan yang dikonsumsi atlet harus tetap mengikuti pola makan 
seperti di pemusatan latihan. Pola makan 5 – 6 kali sehari dengan tiga 
kali waktu makan utama dan jadwal waktu makan yang tepat harus tetap 
dijalankan oleh atlet di tempatnya masing-masing. Pemantauan status 
gizi secara rutin harus tetap dilaksanakan terutama untuk mengontrol 
berat badan.

Periode setelah pertandingan atau periode istirahat aktif, atlet 
dapat makan makanan biasa untuk mempertahankan dan meningkatkan 
kondisi fisik. Pada prinsipnya makanan pada periode recovery sama 
dengan makanan pada periode pelatihan. Pemantauan status gizi secara 
berkala harus tetap dilaksanakan pada periode ini dan juga periode 
latihan. Misalnya dengan menimbang berat badan setiap hari dan 
mengukur tinggi badan setiap bulan untuk menghitung IMT (Indeks 
Massa Tubuh).

C. Latihan Pembentukan Mental Atlet
Untuk dapat memiliki mental yang tangguh, atlet perlu melakukan 
latihan mental yang sistematis, yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari program latihan olahraga secara umum, dan tertuang 
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dalam perencanaan latihan tahunan atau periodisasi latihan. Seringkali 
dijumpai, bahwa masalah mental atlet sesungguhnya bukan murni 
merupakan masalah psikologis, namun disebabkan oleh faktor teknis 
atau fisiologis. Contohnya: jika kemampuan atlet menurun karena 
faktor kesalahan teknik gerakan, maka persepsi sang atlet terhadap 
kemampuan dirinya juga akan berkurang. Jika masalah kesalahan 
gerak ini tidak segera teridentifikasi dan tidak segera diperbaiki, maka 
kesalahan gerak ini akan menetap. Akibatnya, kemampuan atlet tidak 
meningkat, sehingga atlet menjadi kecewa dan lama kelamaan bisa 
menjadi frustrasi bahkan memiliki pikiran dan sikap negatif terhadap 
prestasi olahraganya.

Demikian juga dengan masalah yang disebabkan oleh faktor 
fisik. Masalah yang seringkali terjadi adalah masalah “overtrained” 
atau kelelahan yang berlebihan, sehingga menimbulkan perubahan 
penampilan atlet yang misalnya menjadi lebih lambat, sehingga 
atlet tersebut kemudian di’cap’ sebagai atlet yang memiliki motivasi 
rendah. Kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa masalah mental 
tidak selalu disebabkan oleh faktor mental atau faktor psikologis. Jika 
penyebab masalahnya tidak terlebih dahulu diatasi, maka masalah 
mentalnya juga akan sulit untuk dapat diperbaiki. Dengan demikian, 
jika akan menerapkan latihan mental untuk mengatasi masalah mental 
psikologis, maka atlet, pelatih maupun psikolog olahraga harus pasti 
bahwa penyebab masalahnya adalah masalah mental.

1. Apakah yang Diperlukan Atlet untuk Menjalani Latihan 
Mental?

Adanya perubahan tingkah laku, perasaan atau pikiran atlet yang 
mengganggu si atlet itu sendiri atau mengganggu kelancaran pelatihan 
atau komunikasi antara atlet dengan orang lain, merupakan salah 
satu indikasi bahwa atlet tersebut mengalami disfungsi atau masalah 
psikologis. Namun, sebelum memastikan bahwa masalah tersebut 
disebabkan oleh faktor psikologis, perlu secara cermat dianalisis 
kemungkinan adanya penyebab faktor teknis atau fisiologis. Jika 
penyebab utamanya ternyata adalah faktor teknis atau fisik, maka 
faktor-faktor tersebutlah yang perlu dibenahi terlebih dahulu. Masalah 
mental psikologisnya akan sulit teratasi jika penyebab utamanya tidak 
ditangani. Setelah dipastikan bahwa seorang atlet mengalami masalah 
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mental psikologis, atau perlu meningkatkan keterampilan psikologisnya, 
maka kepada atlet tersebut dapat diterapkan latihan mental. Ada tiga 
karakteristik yang sebaiknya terdapat pada diri atlet yang akan menjalani 
latihan mental, yaitu:

a. Si atlet harus mau menjalani latihan mental tersebut. Jika suatu 
tugas dihadapi dengan sikap positif, maka potensi keberhasilannya 
akan semakin nyata. Sebaliknya, jika si atlet malas melakukan 
latihannya, maka kegagalan akan menghadang. Oleh karena itu, 
si atlet sendiri yang harus memutuskan bahwa ia mau menjalani 
setiap program latihan sampai selesai, dan harus yakin bahwa 
latihan tersebut akan membawa manfaat bagi kemajuan prestasinya. 
Tanpa adanya komitmen tersebut, atau jika atlet merasa terpaksa 
dalam menjalankan latihannya, maka manfaat dari hasil latihan 
yang dijalaninya akan sirna.

b. Atlet harus menjalankan setiap program latihan secara utuh. 
Keuntungan atau manfaat dari latihan mental hanya akan terasa 
jika atlet menjalankan seluruh program latihan secara utuh, tidak 
sepotong-sepotong. Serupa dengan latihan keterampilan fisik, 
maka proses latihan mental pun harus dilakukan berulang-ulang; 
karena itu ia memerlukan waktu, usaha, maupun umpan balik dari 
kemajuan suatu latihan.

c. Si atlet harus memiliki kemauan untuk menjalani latihan dengan 
sempurna, sebaik mungkin. Setiap program latihan mental telah 
dirancang secara terstruktur sehingga seluruh kegiatannya memiliki 
fungsi dan manfaat masing-masing. Termasuk seluruh penugasan 
dan evaluasi atau penilaian diri yang harus dilakukan oleh si atlet, 
merupakan bagian dari program latihan mental yang tidak boleh 
diabaikan. Latihan mental merupakan suatu proses yang harus 
dijalani sesuai prosedur, karena itu tidak ada jalan pintas untuk 
mencapai prestasi dalam olahraga.

2. Apa Sajakah yang Tercakup dalam Latihan Mental?
Aspek-aspek kecakapan mental psikologis (psychological skills) yang 
bisa dilatih, mencakup banyak hal meliputi aspek-aspek pengelolaan 
emosi, pengembangan diri, peningkatan daya konsentrasi, penetapan 
sasaran, persiapan menghadapi pertandingan, dan sebagainya. 
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Bentuk latihan kecakapan mental yang paling umum dilakukan oleh 
atlet elit adalah:

Pertama; Berpikir positif. Berpikir positif dimaksudkan sebagai cara 
berpikir yang mengarahkan sesuatu ke arah yang positif, melihat segi 
baiknya. Hal ini perlu dibiasakan bukan saja oleh atlet, tetapi terlebih-
lebih bagi pelatih yang melatihnya. Dengan membiasakan diri berpikir 
positif dapat menumbuhkan rasa percaya diri, meningkatkan motivasi 
dan menjalin kerja sama antara berbagai pihak. Pikiran positif akan 
diikuti dengan tindakan dan perkataan positif pula, karena pikiran akan 
menuntun tindakan.

Kedua; Membuat catatan harian latihan mental (mental log). 
Catatan latihan mental merupakan catatan harian yang ditulis setiap 
atlet selesai melakukan latihan, pertandingan, atau acara lain yang 
berkaitan dengan olahraganya. Dalam buku catatan latihan mental ini 
dapat dituliskan pikiran, bayangan, ketakutan, emosi, dan hal-hal lain 
yang dianggap penting dan relevan oleh atlet. Catatan ini semestinya 
dapat menceritakan bagaimana atlet berpikir, bertindak, bereaksi, 
juga merupakan tempat untuk mencurahkan kemarahan, frustrasi, 
kecewa, dan segala perasaan negatif jika melakukan kegagalan atau 
tampil buruk. Dengan melakukan perubahan pola pikir akan hal-
hal negatif tadi menjadi positif, atlet dapat menggunakan catatan 
latihan mentalnya sebagai “langkah baru” — setelah anda mengalami 
frustrasi, keraguan, ketakutan, ataupun perasaan berdosa/bersalah 
– untuk kembali membangun sikap mental yang positif dan penuh 
percaya diri.

Ketiga; Penetapan sasaran (goal-setting). Penetapan sasaran (goal-
setting) perlu dilakukan agar atlet memiliki arah yang harus dituju. 
Sasaran tersebut bukan melulu berupa hasil akhir (output) dari 
mengikuti suatu kejuaraan. Penetapan sasaran ini sedapat mungkin 
harus bisa diukur agar dapat melihat perkembangan dari pencapaian 
sasaran yang ditetapkan. Selain itu, pencapaian sasaran ini perlu 
ditetapkan sedemikian rupa secara bersama-sama antara atlet dan 
pelatih. Sasaran tersebut tidak boleh terlalu mudah, namun sekaligus 
bukan sesuatu yang mustahil dapat tercapai. Jadi, sasaran tersebut 
harus dapat memberikan tantangan bahwa jika atlet bekerja keras maka 
sasaran tersebut dapat tercapai. Dengan demikian, penetapan sasaran 
ini sekaligus dapat pula berfungsi sebagai pembangkit motivasi.
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Keempat; Latihan relaksasi. Tujuan daripada latihan relaksasi, 
termasuk pula latihan manajemen stres, adalah untuk mengendalikan 
ketegangan, baik itu ketegangan otot maupun ketegangan psikologis. 
Ada berbagai macam bentuk latihan relaksasi, namun yang paling 
mendasar adalah latihan relaksasi otot secara progresif. Tujuan daripada 
latihan ini adalah agar atlet dapat mengenali dan membedakan keadaan 
rileks dan tegang. Biasanya latihan relaksasi ini baru terasa hasilnya 
setelah dilakukan setiap hari selama minimal enam minggu (setiap 
kali latihan selama sekitar 20 menit). Sekali latihan ini dikuasai, maka 
semakin singkat waktu yang diperlukan untuk bisa mencapai keadaan 
rileks. Bentuk daripada latihan relaksasi lainnya adalah “autogenic 
training” dan berbagai latihan pernapasan. Latihan relaksasi ini juga 
menjadi dasar latihan pengendalian emosi dan kecemasan. Latihan 
relaksasi dapat pula dilakukan dengan bantuan alat seperti “galvanic 
skin response”, “floatation tank”, dan juga berbagai paket rekaman kaset 
latihan relaksasi yang mulai banyak beredar di pasaran.

Kelima; Latihan visualisasi dan imajeri. Latihan imajeri (mental 
imagery) merupakan suatu bentuk latihan mental yang berupa 
pembayangan diri dan gerakan di dalam pikiran. Manfaat daripada 
latihan imajeri, antara lain adalah untuk mempelajari atau mengulang 
gerakan baru; memperbaiki suatu gerakan yang salah atau belum 
sempurna; latihan simulasi dalam pikiran; latihan bagi atlet yang sedang 
rehabilitasi cedera. Latihan imajeri ini seringkali disamakan dengan 
latihan visualisasi karena sama-sama melakukan pembayangan gerakan 
di dalam pikiran. Namun, di dalam imajeri si atlet bukan hanya ‘melihat’ 
gerakan dirinya namun juga memberfungsikan indra pendengaran, 
perabaan, penciuman dan pengecapan. Untuk dapat menguasai latihan 
imajeri, seorang atlet harus mahir dulu dalam melakukan latihan 
relaksasi.

Keenam; Latihan konsentrasi. Konsentrasi merupakan suatu keadaan 
di mana kesadaran seseorang tertuju kepada suatu objek tertentu dalam 
waktu tertentu. Dalam olahraga, masalah yang paling sering timbul 
akibat terganggunya konsentrasi adalah berkurangnya akurasi lemparan, 
pukulan, tendangan, atau tembakan sehingga tidak mengenai sasaran. 
Akibat lebih lanjut jika akurasi berkurang adalah strategi yang sudah 
dipersiapkan menjadi tidak jalan sehingga atlet akhirnya kebingungan, 
tidak tahu harus bermain bagaimana dan pasti kepercayaan dirinya 
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pun akan berkurang. Selain itu, hilangnya konsentrasi saat melakukan 
aktivitas olahraga dapat pula menyebabkan terjadinya cedera. Tujuan 
daripada latihan konsentrasi adalah agar si atlet dapat memusatkan 
perhatian atau pikirannya terhadap sesuatu yang ia lakukan tanpa 
terpengaruh oleh pikiran atau hal-hal lain yang terjadi di sekitarnya. 
Pemusatan perhatian tersebut juga harus dapat berlangsung dalam 
waktu yang dibutuhkan. Agar didapatkan hasil yang maksimal, latihan 
konsentrasi ini biasanya baru dilakukan jika si atlet sudah menguasai 
latihan relaksasi. Salah satu bentuk latihan konsentrasi adalah dengan 
memfokuskan perhatian kepada suatu benda tertentu nyala lilin; jarum 
detik; bola atau alat yang digunakan dalam olahraganya. Lakukan         
selama mungkin dalam posisi meditasi.

3. Kapan Sebaiknya Atlet Melakukan Latihan Mental?
Latihan mental dilakukan sepanjang atlet menjalani latihan olahraga, 
karena seharusnya latihan mental merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari program latihan tahunan atau periodisasi latihan. Latihan-latihan 
tersebut ada yang memerlukan waktu khusus (terutama saat-saat 
pertama mempelajari latihan relaksasi dan konsentrasi), namun pada 
umumnya tidak terikat oleh waktu sehingga dapat dilakukan kapan 
saja.
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