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ABSTRAK

Psikologi olahraga muncul dari periaku manusia dalam melaksanakan 
kegiatan olahrahga. Demikian juga dengan anak-anak yang mengikuti kegiatan 
olahraga. 

Akan tetapi sesuai dengan tahapan perkembangan anak yang masih 
relatif labil terutama dalam hal psikisnya, maka dalam melaksanakan atau 
tergabungnya anak dalam kegiatan olahraga perlu mendapatkan dukungan 
penuh dari berbagai pihak, yaitu pelatih, orang tua serta teman-teman 
sebayanya. 

Dengan kolaborasi yang bagus antara pelatih, orang tua, teman sebaya 
dan, suasana yang mendukung, hal ini secara psikologis akan sangat membantu 
bagi anak untuk tetap tergabung dalam kegiatan olahraga melalui klub-klub yang 
diikutinya, dan bahkan bisa meningkatkan level keterampilannya sehingga dapat 
mencapai prestasi yang optimal yang tentunya sesuai dengan tahap 
pertumbuhan dan perkembangannya.

Kata kunci: psikologi olahraga, tahapan perkembangan anak, kolaborasi, prestasi 
yang optimal.

PENDAHULUAN

Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, 

dalam perkembangannya ilmu psikologi meluas tidak hanya melingkupi perilaku 

manusia dalam kegiatannya sehari-hari tetapi telah masuk dalam berbagai sendi 

kehidupan manusia, salah satu diantaranya adalah perilaku manusia dalam 

kegitan berolahraga, sehingga muncullah psikologi olahraga.

Dalam psikologi olahraga, perilaku manusia dalam melakukan kegiatan 

olahraga menjadi titik fokus bahasan dalam ilmu ini, perilaku tersebut berasal dari 

kegiatan berolahraga misalnya pertandingan olahraga, ataupun kegiatan 

olahraga masyarakat lainnya,  dalam pertandingan olahragapun terbagi menjadi 

beberapa hal diantaranya berdasarkan jenis olahraganya, beregu atau individu, 

kemudian berdasarkan tempat pelaksanaannya, bisa darat, air, dan udara, 
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kemudian dibagi menjadi kelompok berdasarkan kelompok umurnya, junior, dan 

senior atau anak-anak dan dewasa.

Selama pelaksanaan kegiatan olahraga, seorang pelaku olahraga pasti 

dihadapkan pada permasalahan/gejolak yang menimpa dirinya, baik karena itu 

disebabkan oleh interaksinya dengan hal yang disebabkan oleh dirinya sendiri 

ataupun dalam hubungannya dengan kawan, lawan, pelatih, penonton, orang tua 

ataupun lainnya. Interaksi tersebut secara langsung pasti akan mempengaruhi 

penampilannya dalam melaksanakan kegiatan olahraga yang dilakukannya, 

terutama pada anak-anak, banyak alasan yang menyebabkan anak bergabung 

dan meninggalkan kegiatan olahraga salah satu alasan yang secara umum 

muncul, hal ini disebabkan oleh karena anak tersebut mengalami pergeseran 

kesenangan dari kegiatan olahraga menuju pada kegitan lain yang ia senangi, 

karena pada diri anak tersebut rasa senanglah yang menjadi alasan utama 

mengapa demikian.

Selain itu, peran pelatih dan orang tua terhadap psikologi anak akan 

sangat menentukan bagi perkembangan anak itu sendiri baik perkembangan 

faktor fisik, maupun sosialnya, sehingga para pelatih dan orang tua perlu untuk 

mengetahui kedaaan anak didiknya, bisa memberikan pendekatan, 

pendampingan yang efektif, sehingga selain prestasi yang diraih anak-anak bisa 

optimal, hubungan dengan pelatih, orang tua, dan teman sebaya di lingkungan 

akan harmonis.

PEMBAHASAN

Fase Perkembangan Anak

Masa anak-anak dimulai setelah melewati masa bayi yang penuh 

ketergantungan,yakni kira-kira usia 2 tahun sampai saat anak matang secara 
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seksual, yakni kira-kira usia 13 tahun untuk wanita dan 14 tahun untuk pria. 

Selam periode ini terjadi sejumlah perubahan yang signifikan, baik secara fisik 

maupun psikologis. Sejumlah ahli membagi masa anak-anak awal dan masa 

anak-anak akhir. Masa anak-anak awal berlangsung dari umur 2 tahun sampai 6 

tahun, dan masa anak-anak akhir  dari usia 6 tahun sampai saat anak matang 

secara seksual (Hurlock dalam Desmita, 2006).

Akan tetapi pada masa sekarang ini batasan terhadap masa kematangan 

seksual anak yang disampaikan oleh Hurlock agak menjadi rancu atau kabur, hal 

ini disebabkan karena dengan semakin terpenuhinya gizi dan kesehatan anak, 

fase kematangan seksual anak yang apabila dibatasi oleh umur akan menjadi 

lebih muda. Hal ini disebabkan karena beberapa hal diantanya adalah 

pemenuhan gizi yang lebih baik daripada generasi sebelumnya, sehingga secara 

fisik pertumbuhan anak termasuk didalamnya fungsi organ-organ tubuh akan 

menjadi lebih cepat. Sehingga bila melihat dari apa yang disampaikan diatas 

maka fase/masa anak-anak akan berkurang waktunya, atau tahun yang dilalui 

pada masa anak-anak menjadi lebih singkat.

Kemudian dalam makalah ini, anak-anak yang dibahas lebih mengacu 

pada batasan periode atau masa kanak-kanak baik awal maupun akhir, serta 

sedikit bahasan tentang masa remaja, dimana pada masa remaja tersebut, anak-

anak mengalami kemunduran minat bila dibandingkan  dengan periode anak-

anak-akhir (bagian akhir) dan masa remaja.

Karakteristik Motorik Anak

Berdasar 2 pembagian tentang tahap perkembangan anak diatas, maka 

tentunya anak yang berada pada masing-masing posisi tersebut mempunyai 

karakteristik yang berbeda dengan anak-anak dibawahnya. Adapun karakteristik-
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karakteristik terutama perkembangan motoriknya dijelaskan sebagai berikut, 

sejak usia 6 tahun, koordinasi antara mata dan tangan (visiomotorik) yang 

dibutuhkan untuk membidik, menendang, melempar dn menangkap juga 

berkembang. Pada usia  7 tahun, tangan anak lebih kuat dan anak akan lebih 

suka pensil daripada krayon untuk melukis. Dari usia 8 sampai 10 tahun, tangan 

dapat digunakan secara bebas dan tepa. 

Koordinasi motorik halus berkembang, dimana anak sudah dapat menulis 

dengan baik. Ukuran huruf menjad lebih kecil dan rapi. Pada usia 10 hingga 12 

tahun, anak-anak mulai memperlihatkan keterampilan-keterampilan manipulatif 

menyerupai kemampuan-kemampuan orang dewasa. Mereka mulai 

memperlihatkan gerakangerakan yang kompleks, rumit dan cepat, yang 

dperlukan untuk menghasilkan karya kerajinan yang bermutu bagus atau 

memainkan instrument musik tertentu, Santrock dalam Desmita (2006).

Selanjutnya Desmita (2006), menjelaskan bahwa untuk memperhalus 

keterampilan-keterampilan motorik mereka, anak-anak terus melakukan berbagai 

aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini dilakuka dalam bentuk permainan yang kadang-

kadang bersifat informal, permainan yang diatur sendiri olah anak, seperti petak 

umpet, dimana anak menggunakan keterampilan motornya. Selain itu nak-anak 

juga melibatkan diri dalam kegiatan olahraga permainan yang bersifat formal 

yang dilakuakn disekolahnaya maupun olahraga informal yang dilakukan di klub-

klub olahraga maupun lingkungannya seperti renang, senam, dan berbagai 

bertuk permainan. Anak-anak masa sekolah ini mengembangkan kemampuan 

melakukan permainan. Pada waktu yang sama, anak-anak mengalami 

peningkatan dalam koordinasi dan pemilihan waktu yang tepat dalam melakukan 

berbagai cabang olahraga, baik secara individual ataupun kelompok.
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Kemudian dari segi motorik dalam kegiatan olahraga ataupun pendidikan 

jasmani dapat dijelaskan sebagai berikut, berdasarkan pembagian kelasnya di 

sekolah dasar, menurut Sukarna (2003):

Tabel 1. Pertumbuhan fisik dan motorik anak

Kelas satu dan dua Developmental activities
1. Berjalan merangkak seperti menirukan binatang 

dan bagai meregang dalam latihan peregangan.
2. Meluruskan membantu kebalancing stunt dan 

kemudian diberikan latihan-latihan yang 
membantu meluruskan tulang sehingga sehingga 
merasa tulang belakang yang benar.

3. Melalui kegiatan permainan yang ramai dan 
gembira serta bebas lari dan melompat.

4. Dengan mempergunakan bola besar untuk 
bermain dan menggunakan semacam bola kecil 
yang melambung dan raket sebagai alat 
perorangan.

5. Aktivitas ritmik, dramatik, kreatif yag diperlukan 
guna mengekspresikan dalam gerakannya tidak 
dimungkinkan 

Kelas tiga dan empat 1. Pertumbuhan kaki, tangan dan lengan 
dirangsang oleh pertumbuhan biasa lari, 
melempar, memanjat, dan melompat sangat 
diperlukan.

2. Berjalan tinggi dengan berjinjit, hal ini perlu 
diperhatikan karena merupakan bentuk tubuh 
yang menjadi dasar gerakan senam.

3. Diperlukan berbagai bentuk permainan setiap 
hari, skipping dan melompat ditempat diperlukan 
dalam kegiatan sehari-hari.

4. Menggunakan kemampuan seseorang akrobatik 
dalam keterampilan dan kekuatannya dan juga 
berbagai kegiatan yang menunjukkan dirinya 
sebagai tantangan.

Kelas lima dan enam 1. Diperlukan latihan-latihan lari, melompat, 
permainan menghindar dan menerjang.

2. Menanamkan pemeliharaan tubuh yang baik 
melalui berbagai permainan dengan 
menggunakan struktur otot.

3. Membatasi kegoiatan sesuai dengan permainan 
kompetisi.

4. Berbagai kegiatan yang baik perlu 
diorganisasikan dalam bentuk team. Nanak-anak 
harus diusahakan menikmati kegiatan diluar 
kelas sesuai dengan kemampuannya.
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Pentingnya mempelajari psikologi atlet muda

Olahraga adalah tempat yang ideal bagi anak dimana mereka bisa 

berpartisipasi secara intensif yang bermakna bagi mereka sendiri, teman sebaya 

dan keluarga serta komunitas yang sejenis (Coleman dalam Weinberg dan 

Gould, 2003). Olahraga dalam ini akan membantu anak untuk bisa bergabung 

ataupun sosialisasi dengan kelompoknya, sehingga hal ini erat kaitannya dengan 

tahap perkembangan sosial anak. Menurut Hurlock (1978) perkembangan sosial 

berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan 

sosialnya. 

Selanjutnya Hurlock (1978) menjelaskan bahwa proses sosialisasi ini 

memerlukan tiga proses, yaitu; (a) belajar berperilaku yang dapa diterima secara 

sosial, setiap kelompok sosial memiliki standar bagi para anggotanya tentang 

perilaku yang dapat diterima, untuk dapat bermasyarakat, anak tidak hanya 

harus mengetahui perilaku yang dapat diterima, tetapi mereka juga harus 

menyesuaikan perilaku dengan patokan yang dapat diterima, (b) memainkan 

peran sosial yang dapat diterima, setiap kelompok social mempunyai pola 

kebiasaan yang telah ditentukan dengan seksama oleh para angotanya dan 

dituntut untuk dipatuhi. Sebagai contoh, ada peran yang telah disetujui bersama 

bagi orang tua dan anak serta bagi guru dan murid, (c) perkembangan sikap 

sosial, untuk bermasyarakat atau bergaul dengan baik anak-anak harus 

menyukai orang-orang dan aktivitas social. Jika mereka dapat melakukannya, 

mereka akan berhasil dalam penyesuaian social yang baik dan diterima sebagai 

anggota kelompok social tempat mereka menggabungakan diri.

Beberapa aplikasi penting dalam psikologi adalah dalam olahraga anak-

anak. Sebagian besar anak, mengalami puncak partisipasi dalam olahraga 
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sekitar usia 12 tahun. Karena pada umur ini merupakan periode kritis 

dibandingkan dengan periode lain karena pada umur ini merupakan periode yang 

sangat penting bagi pengembangan diri dan perkembangan sosial anak. Maka 

dari itu pengalaman olahraga anak dapat menjadi efek seumur hidup pada 

kepribadian dan perkembangan psikologi anak. Akan tetapi pengembangan 

karakter, kepemimpinan dan peningkatan orientasi tidak secara mendadak. 

Keuntungan ini akan akan mengikuti proses oleh karena  pemimpin yang 

mengerti bagaimana susunan program yang menyediakan pengalaman belajar 

yang positif.

Alasan utama bergabung/drop outnya anak dari kegiatan olahraga

Sebagian besar anak berpartisipasi dalam kegiatan olahraga untuk 

mendapatkan kegembiraan  atau kesenangan, alasan lain adalah mereka 

melakukan sesuatu apa yang mereka melakukan sesuatu yang mereka senangi, 

menigkatkan skill, mendapatkan latihan dan menjadi fit bersama teman-teman 

mereka membentuk pertemanan baru.

Menurut Gould, dkk dalam Weinberg dan Gould (2003) alasan utama 

anak meninggalkan olahraga pada usia 10-18 tahun adalah ada sesuatu atau hal 

lain yang dikerjakan dan adanya perubahan minat anak pada hal lain, adapun 

alasan lainnya adalah bahwa olahraga yang dilakukan tidak semenarik apa yang 

diinginkan, tidak lebih menyenangkan, ingin melakukan olahraga lain, bosan dan 

tidak suka ditekan, tidak suka pelatihnya, tidak menarik dan latihan yang terlalu 

berat. 

Sedangkan menurut Eiferman dalam Gunarsa (1996) pada umur 8-11 

tahun, minat olahraga anak sangat besar dan kemudian akan menurun pada usia 

12-14 tahun. Sehingga peran serta orang tua, sebagai tokoh pendukung, yang 
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bisa menciptakan situasi yang kondusif akan sangat diperlukan oleh anak. Akan 

tetapi peran serta anak dalam olahraga tetap menitik beratkan pada motivasi 

intrinsik daripada motivasi ekstrinsik.

Berikut ini akan ditampilkan tabel tentang motif bergabungnya anak dalam 

kegiatan olahraga anak. Menurut Ewing dan Seefelt dalam Weinberg dan Gould 

(2003):

Tabel 2. Motif bergabungnya anak dalam kegiatan olahraga

Alasan untuk bergabung pada kegiatan olahraga di luar sekolah
Laki-laki Perempuan

1. Untuk mendapatkan kesenangan.
2. Untuk melakukan kegiatan yang dia 

bisa.
3. Meningkatkan keterampilan.
4. Mempelajari keterampilan baru.
5. Dapat bermain sebagai anggota tim.
6. Kesenangan dalam berkompetisi.
7. Mendapatkan latihan fisik.
8. Tantangan untuk berkompetisi
9. Menuju pada level yang lebih tinggi 

dalam kompetisi.

1. Untuk mendapatkan 
kesenangan.

2. Mendapatkan model.
3. Mendapatkan latihan fisik.
4. Meningkatkan keterampilan.
5. Mempelajari keterampilan baru.
6. Dapat menjadi bagian dan 

bermain dalam tim.
7. Mendapatkan teman-teman baru.
8. Melakukan apa yang disenangi.
9. Tantangan untuk berkompetisi.

Alasan untuk bergabung dalam olahraga didalam sekolah
Laki-laki Perempuan

1. Untuk mendapatkan kesenangan.
2. Untuk meningkatkan keterampilan
3. Kesenangan akan berkompetisi
4. Melakukan apa yang dikuasai
5. Mendapatkan model.
6. Tantangan untuk berkompetisi.
7. Menjadi bagian dari tim.
8. Mendapatkan kemenangan.
9. Mencapai level yang lebih tinggi dalam 
kompetisi.
10. Untuk melakukan latihan

1. Untuk mendapatkan kesenangan.
2. Mendapatkan model.
3. Mendapatkan latihan fisik.
4. Meningkatkan keterampilan.
5. Melakukan apa yang dikuasai
6. Menjadi bagian dari tim.
7. Kesenangan akan berkompetisi.
8. Mempelajari keterampilan baru.
9. Medapatkan spirit team.
10. Tantangan untuk berkompetisi.

Partisipasi anak dalam olahraga: implikasi dalam latihan

Penelitian tentang mengapa anak bergabung ataupun mundur dari 

olahraga menghasilkan beberapa kesimpulan, Weinberg dan Gould (2003); (a) 

tidak semua motivasi dari anak merupakan motivasi internal/intrinsic, padahal 
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motivasi intrinsiklah yang membuat anak bertahan terhadap latihan atau kegiatan 

olahraga yang dilakukannya, (b) menang bukan satu-satunya alasan mereka 

bergabung, (c) sebagian besar anak mempunyai alasan yang bermacam-macam, 

(c) meskipun anak-anak mundur dari kegiatan olahraga karena ada kegiatan 

yang lain tapi sebagian kecil mundur karena ada alasan yang negatif karena 

banyak tekanan, tidak suka pelatihnya dll, (d) apabila anak merasa nyaman dan 

mampu maka mereka akan lanjut latihan dan bila tidak maka akan mundur, (e) 

mengajar atlet muda secara sukses adalah mengatasi/ membina berdasarkan 

tujuan anak bukan hanya kemenangan semata.

Pentingnya hubungan teman sebaya dalam olahraga anak

Anak membutuhkan teman tidak hanya untuk kepuasan pribadi, tetapi 

juga untuk dapat memperoleh pengalaman belajar, teman yang berbeda akan 

memainkan peran yang berbeda pula dalam proses sosilisasi. Bila teman 

seorang anak sesuai dengan usia dan taraf perkembangannya, mereka akan 

dapat membantu si anak kearah perkembangan penyesuaian social yang baik, 

sebaliknya apabila mereka tidak memiliki kesesuaian taraf 

perkembangan,mereka tidak hanya mengganggu penyesuaian social anak tetapi 

juga aka mendorong timbulnya penyesuaian pribadi yang buruk dan menambah 

rasa tidak bahagia pada anak,(Hurlock, 1978), dan hal ini juga berlaku dalam 

hubungan social anak dalam klub-klub olahraga yang diikutinya.

Selain itu, menurut Weinberg dan Gould (2003) motivasi terbesar anak 

untuk bergabung dengan klub olahraga adalah affiliasi. Para psikolog

perkembangan mempunyai pandangan bahwa teman dan sebaya mempunyai 

peranan penting dalam perkembangan psikologi anak. Hubungan dengan teman 

sebaya berhubungan juga dengan perasaaan menerima oleh anak, penghargaan 
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diri dan motivasi, jadi wajar bila para peneliti psikologi olahraga mengalihkan 

perhatian pada bidang ini.

Berdasarkan penelitian Weiss, Smith, Theeboom (1996), 

mengidentifikasikan dua hal yaitu positif dan negatif dengan bergabungnya anak-

anak dalam klub olahraga atau kegiatan olahraga. Beberapa poin positif yang 

penting dari bergabungnya anak-anak dalam kegiatan/klub olahraga antara lain: 

kesetiakawanan, senang untuk berada dengan teman-temanya dalam kondisi 

yang sama, saling untuk bisa memberikan pembimbingan dan bantuan, 

keakraban dan loyalitas.Akan tetapi ada beberapa hal negatif juga yang berhasil 

diidentifikasi dari penelitian ini yaitu: konflik verbal, kualitas personal yang tidak 

atraktif, tidak loyal, dan kurang komunikasi. 

Kemudian dijelaskan pula bahwa anak-anak perempuan bisanya lebih 

lebih cakap daripada anak laki-laki dalam mengidentifikasi emosi sebagai 

dukungan positif dalam pertemanan, sedangkan anak yang lebih dewasa akan 

menunjukkan keakaraban yang lebih baik daripada yang muda dan anak yang 

berusia dibawah 13 tahun lebih loyal, akan tetapi pada anak yang berusia 

dibawah 10 tahun akan menunjukkan sikap yang atraktif dalam hubungannya 

dengan teman lain.

Teman dalam olahraga: implikasainya terhadap latihan, menurut Weiss 

dalam Gould dan Weiberg (2003), ada beberapa implikasi hubungan pertemanan 

dengan latihan, antara lain yaitu: pertama, ada baiknya anak diberi waktu untuk 

bertemu dengan teman-temannya lebih lama dana membentuk hubungan 

pertemanan baru. Kedua, untuk menjaga keutuhan partisipasi anak dalam 

olahraga, orang tua dan pelatih harus bisa menciptakan situasi yang mendukung 

bagi anak untuk mendapatkan waktu bersama-sama teman sebayanya, ketiga, 
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pentingnya kerjasama, untuk meraih tujuan yan diharapkan perlu ditingkatkan 

dan diterapkan.

Stress dan burn out effek pada atlet muda

Tingkat kecemasan anak-anak selama kegiatan olahraga tidak selalu 

lebih tinggi daripada kegiatan lainnya. Menurut Simon dan Martens (1979) yang 

mengukur tingkat kecemasan pada anak laki-laki berusia 9-14 tahun, antara anak 

yang aktif pada kegiatan olahraga dan anak-anak yang aktif dalam kegiatan 

sosial seperti band, dan musik lainnya. Level yang ditunjukkan dalam kompetisi 

olahraga tidak menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi daripada aktivitas 

lainnya, tingkat kecemasan meningkat dalam kompetisi daripada latihan akan 

tetapi perubahan ini tidak drastis. Studi ini tidak menjawab pertanyaan 

kemungkinan adanya efek stress yang berkepanjangan, dalam trait anxiety anak, 

kemudian para peneliti menyatakan pengaruh partisipasi olahraga dalam 

kecemasan anak (trait) dari penelitian ini menunjukkan bahwa atlet muda 

sebagian besar mengalami trait anxiety yang tidak lama.

Meningkatnya stres dalam pertandingan dapat menyebabkan atlet 

bereaksi secara negatif, baik dalam hal fisik maupun psikis, sehingga 

kemampuan olahraganya menurun. Mereka dapat menjadi tegang. denyut nadi 

meningkat, berkeringat dingin, cemas akan hasil pertandingannya, dan mereka 

merasakan sulit berkonsentrasi. Keadaan ini seringkali menyebabkan para atlet 

tidak dapat menampilkan permainan terbaiknya. Para pelatih pun menaruh minat 

terhadap bidang psikologi olahraga, khususnya dalam pengendalian stres.

Situasi yang menyebabkan anak-anak menjadi stress

Ada beberapa situasi yang dapat juga menjadi penyebab meningkatnya 

stress pada anak-anak dalam olahraga, diantaranya yaitu: (1) kekalahan, 
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kekalahan akan membuat pengalaman anak menjadi suatu bentuk kecemasan 

dari pada kemenangan. (2) pentingnya event, semakin penting suatu event atau 

kejuaraan akan membuat tingkat kecemasan ataupun stress yang dialami oleh 

anak menjadi meningkat, (3) tipe olahraga, anak-anak yang tergabung dalam 

olahraga individual akan lebih mengalami kecemasan dari pada anak dalam 

olahraga beregu.

Namun, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa stress pada anak-

anak dalam olahraga disebabkab oleh adanya rasa takut akan kesalahan yang 

akan dibuatnya. Sedangkan Gould dan Weinberg (2003) menyatakan bahwa ada 

beberapa faktor yang mengakibatkan tingginya tingkat kecemasan serta 

mengurangi tingkat kecemasan pada anak, diantaranya dapat dilihat dalam tabel 

berikut ini:

Tabel 3. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan kecemasan 
pada anak

Faktor yang mengakibatkan tingginya 
tingkat kecemasan

Faktor yang dapat mengurangi 
kecemasan

a. Harapan yang terlalu tinggi
b. Kemenangan yang selalu 
diharapkan
c. Tekanan orang tua
d. Latihan terhadpa materi yang sama 

dan sedikit variasi
e. Latihan yang tidak konsisten
f. Latihan yang mengakibatkan 
cedera
g. Perjalanan yang jauh
h. Penampilan yang perfeksionis

a. Gunakan strategi yang 
menyenangkan dalam melatih

b. Gunakan startegi yang simple 
c. Gunakan metode yang bervariasi 

untuk latihan yang sama
d. Pendekatan indvidual dalam 

latihan
e. Tanamkan sikap positive dan 

optimis
f. Gunakan role model

Desain latihan yang diberikan berbeda dengan yang diberikan bagi anak-

anak, hal ini disebabkan karena anak-anak masih dalam masa pertumbuhan dan 

perkembangan, dikhawatirkan jika bentuk latihan yang diuberikan pada anak 
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sama dengan yang diberikan pada orang tua maka hal ini akan mengganggu 

proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Atau dalam istilah lain, anak-anak 

memiliki kebutuhan yang khusus dalam pelatihannya, banyak sekali 

perbedaannya dengan orang dewasa. Adapun Smith dan Moll dalam Weiss 

(1991) menyatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan oleh 

para pelatih olahraga anak-anak, antara lain; (1) berikan penguatan yang lebih 

banyak pada anak daripada bentuk kesalahan yang telah dilakukannya, (2) 

kembangkan sikap yang realistis, (3) berikan penghargaan atas usaha yang 

dilakukan,(4) fokus pada pegajaranan dan paraktik keterampilan, (5) modifikas 

aturan, (6) berikan penghargaan atas bentuk gerakan yang benar, (7) tunjukkan 

antusiasme yang tinggi.

Burnout 

Burn out adalah adalah kondisi kelelahan yang teramat sangat pada 

aspek psikofisiologis yang merupakan dampak dari hasil yang secara terus 

menerus terkadang secara ekstrem, dan secara umum tidak menguntungkan 

dala suatu kompetisi ataupun pertandingan. Didalamnya, burnout mencakup 

unsur psikologis, emosional dan kadang-kadang fisik yang di akibatkan oleh 

karena aktivitas yang sebelumnya menyenangkan menjadi kegiatan yang tidak 

menyenangkan secara berlanjut, (Smith dalam Weinberg dan Gould, 2003). 

Sedangkan karateristik dari burn out adalah sebagai berikut; (1) exhaustion

(kecapekan yang teramat sangat), hal ini diakibatkan oleh hilangnyua 

konsentrasi, energi, kesenangan, dan kejujuran, (2) depersonalisasi, merupakan 

perasaan seseorang impersonal, ataupun hilangnya perasaan, (3) perasaan 

rendah diri, depresi, merasa bersalah. Hal ini akan nampak pada rendahnya 

produktivitas kerja taua penurunan level penampilan.
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Peran serta orang tua dalam olahraga anak. 

Orang tua memiliki peran yang sangat vital bagi proses pendampingan 

bagi anak-anaknya dalam melakukan kegiatan olahraga, akan tetapi perlu 

diperhatikan kode etik orang tua dalam olahraga, menurut Weinberg dan Gould 

(2003), beberapa hal penting yang bisa dijadikan kode etik bagi orang tua dalam 

olahraga anak, diantaranya yaitu; (1) jangan nasehati pelatih bagaimana cara 

melatih, (2) jangan memberikan komentar yang berlebihan pada pelatih, officials 

ataupun orang tua lain didalam tim, (3) jangan coba-coba untuk melatih 

anak dalam pertandingan, (4) jangan minum alcohol selama pertandingan atau 

datang pada pertandigan dalam keadaan mabuk, (5) beri semangat anak, (6) 

tunjukkan sikap interes, antusias, dan dukungan pada anak, (7) kontrol emosi.

KESIMPULAN

Olahraga merupakan sarana yang ideal bagi anak untuk bisa 

mengaktualisasikan dirinya. Dengan bergabung dalam klub-lub olahraga anak 

akan bisa banyak mendaptkan pengalaman berharga, termasuk didalamnya 

prestasi, belajar untuk bersosialisasi, dan memahami dirinya sendiri. Minat dari 

anak atau motivasi intrinsik dari anak merupakan faktor yang paling berpengaruh 

bagi bergabung atau mundurnya anak dari klub olahraga yang diikutinya. Akan 

tetapi tidak menutup kemungkinan ada faktor-faktor dari luar yang mendukung 

juga mundurnya anak dalam kegiatan olahraga, diantaranya mereka mengalami 

kebosanan dalam latihan hubungan yang kurang harmonis dengan orang tua, 

teman dan pelatih. 

Untuk menjaga agar motivasi anak tetap tinggi dalam mengikuti kegiatan 

olahraga, peran pelatih dan orang tua sangat besar didalamnya, pelatih dituntut 

untuk bisa menciptakan suasana yang menyenangkan anak dalam latihan 
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diantaranya dengan memberikan metode-metode yang menarik dalam 

latihannya, memberikan motivasi dan penguatan pada waktu anak melakaukan 

hal yang benar dan teruatam hal yang salah. Selain itu orang tua harus 

mempunyai pengetahuan, dan pemahaman yang cukup besar terhadap diri anak 

baik dalam pertumbuhan dan perkembangannya dan tentunya orang tua juga 

harus mengetahui etika pada waktu anak sedang melakukan pertandingan 

ataupun berlatih. Dengan kolaborasi yang bagus antara orang tua, pelatih teman 

sebaya dan, suasana yang mendukung, hal ini secara psikologis akan sangat

membantu bagi anak untuk tetap tergabung dalam kegiatan olahraga melalui 

klub-klub yang diikutinya, dan bahkan bisa meningkatkan level keterampilannya 

sehingga dapat mencapai prestasi yang optimal yang tentunya sesuai dengan 

tahap pertumbuhan dan perkembangannya.
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