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WHO I S THE WHO I S THE ATHLETE  ATHLETE  ??

Mentally:
Goal setting
Motivation 
Concentration 
Anxiety
Visualization 
Relaxation, etc

Physically:

Muscular fitness 

Energy fitness

Technical of sport

Good nutrition

Psyche (brain)

Heart  Mentally

Athlete needs:
Technical, Physical, Mental Coach,

Sport Nutritionist



KONSEP PERSIAPAN ATLET

…Setiap persiapan Atlet harus menggabungkan 
Faktor-faktor Dasar Latihan termasuk :

Fisik, Teknik, Taktik & Psikologis



PSIKOLOGIK

TAKTIK

TEKNIK

FISIK



KONDISI FISIKKONDISI FISIK dlm Olahragadlm Olahraga

 Kemampuan memenuhi Tuntutan Kemampuan memenuhi Tuntutan PRESTASI PRESTASI 
OPTIMAL OPTIMAL dlm suatu cabang OR  dlm suatu cabang OR  

 Tinggi rendahnya tuntutan tergantung pd Tinggi rendahnya tuntutan tergantung pd 
SPESIFIKASI CABANG OLAHRAGASPESIFIKASI CABANG OLAHRAGA

 Semakin Intensif & Komplek gerakannya lebih Semakin Intensif & Komplek gerakannya lebih 
menuntut komponen fisik yg lebih komplek pula menuntut komponen fisik yg lebih komplek pula 

 Kondisi fisik bersifat Kondisi fisik bersifat LABIL & TDK PERMANENLABIL & TDK PERMANEN
 Drill Teknik & Taktik adalah cara yg baik utk Drill Teknik & Taktik adalah cara yg baik utk 

mengembangkan Kondisi Fisikmengembangkan Kondisi Fisik
 Latihan Fisik akan lebih Optimal jika didesain Latihan Fisik akan lebih Optimal jika didesain 

Khusus melalui Pentahapan yg Sistematis.Khusus melalui Pentahapan yg Sistematis.



LINGKUP LINGKUP 
PERSIAPANPERSIAPAN

1.1. PersiapanPersiapan FisikFisik adalahadalah PondasiPondasi PiramidalPiramidal & & salahsalah satusatu ygyg
paling paling pentingpenting dalamdalam penyiapanpenyiapan atletatlet

2.2. PersiapanPersiapan fisikfisik ygyg baikbaik memungkinkanmemungkinkan PencapianPencapian TeknikTeknik, , 
TaktikTaktik,  & ,  & PsikologiPsikologi ygyg lebihlebih besarbesar..

3.3. TIDAK MUDAH CEDERA (TIDAK MUDAH CEDERA (jarangjarang nyerinyeri otototot), ), JikaJika cederacedera
mudahmudah pulihpulih, , jugajuga setelahsetelah latihanlatihan atauatau kompetisikompetisi beratberat..

4.4. MampuMampu melakukanmelakukan latihanlatihan teknikteknik & & taktiktaktik lebihlebih lama & lama & lebihlebih
bagusbagus..

5.5. MencegahMencegah kelelahankelelahan mental & mental & memperbaikimemperbaiki KONSENTRASI.KONSENTRASI.
6.6. TUJUAN UTAMA LATIHAN FISIK TUJUAN UTAMA LATIHAN FISIK adalahadalah MENINGKATKAN MENINGKATKAN 

POTENSI PSIKOLOGIS ATLET.POTENSI PSIKOLOGIS ATLET.
7. 7. LebihLebih ENJOY  & PERCAYA DIRI ENJOY  & PERCAYA DIRI dlmdlm bermainbermain, PRESTASI , PRESTASI 

LEBIH BAIK, LEBIH BAIK, lebihlebih seringsering MENANG & TIDAK MERASA LELAH.MENANG & TIDAK MERASA LELAH.



Apa itu Latihan :Apa itu Latihan :
Latihan adalah……Latihan adalah……

…………Aktifitas yg dilakukan Aktifitas yg dilakukan 
secara teratur, terencana, secara teratur, terencana, 
berulangberulang--ulang, semakin ulang, semakin 
lama semakin bertambah lama semakin bertambah 
bebannya, serta dimulai bebannya, serta dimulai 
dari yg sederhana ke yang dari yg sederhana ke yang 
lebih kompleks (Sistematis lebih kompleks (Sistematis 
dan Metodis)dan Metodis)



KUALITAS LATIHAN FISIKKUALITAS LATIHAN FISIK

KUALITAS LATIHAN

PRESTASI ATLET

LINGKUNGAN

KOMPETISI

MOTIVASIKAPASITAS ATLETBAKAT

ALAT & FASILITAS

PELATIH



SIKLUS SIKLUS 
SUPERCOMPENSASISUPERCOMPENSASI

II IIII IIIIII IVIV

STIMULUS

COMPENSASI
LELAH

SUPERKOMPENSASI INVOLUSI

HOMEOSTASIS



BEBAN LATIHAN TERUKURBEBAN LATIHAN TERUKUR

Prestasi 

Stimulus 

Kompensasi



BEBAN LATIHAN BEBAN LATIHAN 
yang TAK TERUKURyang TAK TERUKUR

Latihan berat

Prestasi
menurun



BEBAN LATIHAN yg TEPATBEBAN LATIHAN yg TEPAT

SUPERKOMPENSASI

PERBAIKAN

Stimulus

Kelelahan

Kompensasi 

Fitness 



EFEK BEBAN LATIHAN EFEK BEBAN LATIHAN 
thd thd RECOVERYRECOVERY ATLETATLET

Kelelahan

Recovery 

Stimulus Overkompensasi

Fitness



TUJUAN LATIHAN FISIKTUJUAN LATIHAN FISIK
Kualitas Fisik Latihan + = 

Kebugaran Energi

Pembebanan

Sistem Energi

Aerobik Anaerobik 

Laktik Alaktik



Kebugaran Otot

Biomotor

Kekuatan

Ketahanan

Kecepatan

Fleksibilitas 

Power

Stamina 
Kekuatan 

Ketahanan

Koordinasi



PRINSIPPRINSIP--PRINSIP LATIHANPRINSIP LATIHAN

 PARTISIPASI AKTIFPARTISIPASI AKTIF
 PENGEMBANGAN MULTILATERALPENGEMBANGAN MULTILATERAL
 PROGRESSIVE OVERLOADPROGRESSIVE OVERLOAD
 SPESIFIKSPESIFIK
 VARIASIVARIASI
 INDIVIDUINDIVIDU
 AADAPTASI & PEMULIHAN DAPTASI & PEMULIHAN 
 BBERKEBALIKANERKEBALIKAN ((REVERSIBILITYREVERSIBILITY))



KOMPONEN
OVERLOAD

REPETISI

INTENSITAS

SET

RECOVERY

FREKUENSI

SESI ATAU UNIT

VOLUME

INTERVAL

SERI ATAU SIRKUIT

DURASI

DENSITAS

IRAMA



SUMBER ENERGI SUMBER ENERGI 
dlm OLAHRAGAdlm OLAHRAGA

TINGGITINGGI

LAMA LATIHAN
2 MENIT 90 MENIT

ENERGI ANEROBIK
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KOMPONEN BIOMOTORKOMPONEN BIOMOTOR
Biomotor adlh kemampuan gerak manusia Biomotor adlh kemampuan gerak manusia 

yg dipengaruhi oleh kondisi sistem organ yg dipengaruhi oleh kondisi sistem organ 
dlm (neuromuskuler, pernapasan, dlm (neuromuskuler, pernapasan, 
pencernaan, peredaran darah, energi, pencernaan, peredaran darah, energi, 
tulang & persendian)tulang & persendian)

Biomotor dasar: Kecepatan, Kekuatan, Biomotor dasar: Kecepatan, Kekuatan, 
Ketahanan, Fleksibilitas &Ketahanan, Fleksibilitas & KKoordinasioordinasi
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 Adalah kemampuan  utk memindahkan tubuh Adalah kemampuan  utk memindahkan tubuh 
atau bagian tubuh atau bagian tubuh SECARA CEPATSECARA CEPAT

 Merupakan Perpaduan antara WAKTU Merupakan Perpaduan antara WAKTU 
REAKSI & WAKTU GERAKREAKSI & WAKTU GERAK

 JARAK JARAK per per WAKTUWAKTU
 Kecepatan Bergerak Ke Depan, Ke Belakang, Kecepatan Bergerak Ke Depan, Ke Belakang, 

Ke Samping Sangat  Penting banyak Cabor.Ke Samping Sangat  Penting banyak Cabor.
 Dgn Permulaan & Pemberhentian  Gerakan, Dgn Permulaan & Pemberhentian  Gerakan, 

Asselerasi, Kecepatan melebur menjadi Asselerasi, Kecepatan melebur menjadi 
Konsep Konsep AGILITYAGILITY..



1. Kemampuan utk berhenti dan merubah arah 
gerakan dgn CEPAT

2. Hanya sedikit cabor yg memerlukan 
kecepatan bergerak dlm garis lurus saja.

3. Hampir semua cabor memiliki karakteristik 
bergerak dgn cepat dgn arah yg belum 
diketahui sebelumnya, termasuk Karate.



KOMPONEN KECEPATAN



Kecepatan adalah suatu komponen kemampuan fisik yang 
peningkatannya sangat sulit. Peningkatan hasil latihan yang 
eksklusif hanya meningkat 10 %.

Kecepatan dibagi dalam:
1. Kecepatan reaksi
2. Kecepatan maksimal yang siklis dan
3. Kecepatan maksimal yang asiklis

Kecepatan Maksimal yang Siklis (Speed) terdiri atas:
1. Daya akselerasi
2. Kecepatan maksimal

Kecepatan Maksimal yang Asiklis dikenal dengan istilah :
• Agility (kemampuan mengubah arah gerakan secepat-

cepatnya) dan
• Quickness (kemampuan melaksanakan gerak yang dipola 

berdasarkan aksi reaksi secepat-cepatnya)



FREKUENSI LATIHAN Untuk pembentukan (forming) gerak cepat
dapat dilakukan setiap hari melalui teknik
koordinasi. Untuk gerakan khusus dapat
dilakukan 2-3 kali dalam satu mikro

INTENSITAS LATIHAN Tinggi (Usaha maksimal)

VOLUME LATIHAN Dari sedang ke besar (tergantung kebutuhan
cabang olahraga). Contoh : sepak bola yang
hanya 5 menit (300 detik) untuk kecepatan
akselerasi (jarak 10-20m) dalam pertandingan.
Artinya : pemain bola harus mampu sprint
sebanyak 100 repetisi untuk jarak tsb. Jika
ditempuh rata-rata 3 detik.

DURASI LATIHAN Sedang - lama

ISTIRAHAT LATIHAN Sedang – Lama (bervariasi diantara repetisi
dan set-nya



Syarat melakukan latihan-latihan Kecepatan Gerak adalah :

• Latihan Kecepatan Gerak harus dilakukan dengan usaha 
maksimal ( Intensitas Maksimal / 100 % )

• Latihan Kecepatan Gerak berlangsung dalam tempo yang 
singkat

 jarak tempuh > dari 50 m (60m)
 Waktu tempuh < dari 6” (8”)

• Dapat dilakukan dalam jumlah pengulangan yang banyak

• Latihan Kecepatan Gerak membutuhkan istirahat yang relatif 
lebih lama dan bervariasi di antara pengulangan (repetisi) karena 
alasan-alasan berikut:
- Yang menjadi lelah bukan ototnya, tetapi Sistem Persyarafan
dengan memperhatikan Sumber Energi dan pembentukan kembali 
sumber energi tersebut ( Anaerobik / ATP & ATP- PC )



Pada dasarnya hanya ada dua langkah Pada dasarnya hanya ada dua langkah 
untuk memperbaiki kecepatan :untuk memperbaiki kecepatan :

1.1. Melalui perbaikan kMelalui perbaikan kuualitas gerak (skill) alitas gerak (skill) 
 Perbaikan Teknik GerakanPerbaikan Teknik Gerakan pada pada 
Speed, Agility dan Quickness Speed, Agility dan Quickness –– nya.nya.

2.2. Melalui peningkatan Cadance Melalui peningkatan Cadance 
(Frekuensi (Frekuensi gerak gerak per detik) per detik) 
perbaikan innervasi.perbaikan innervasi.



Metode latihan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan Kecepatan Gerak 
yang secara Eksklusif hanya 10% adalah dengan....

Metode Repetisi (Repetition Method ).
Bentuk Latihan

 “SPEED” : Latihan untuk meningkatkan Frekuensi Langkah
(contoh : Innervasi, The ABC Run,”Running Mechanic”) dan 
Panjang Langkah (contoh : Meningkatkan Kekuatan Maksimal, 
Kekuatan Kecepatan, “Strength Dynamic”, 

 “AGILITY” : Latihan-latihan kelincahan seperti zigzag, 
boomerang, shuttle run, obstacle run, etc

 “QUICKNESS” : Kecepatan gerak aksi (tanpa stimulus), atau 
reaksi-aksi; reaksi optik-akustik-taktil. (seperti: gerak menendang, 
memukul, duduk berdiri, tidur berdiri, gerak dengan berbagai 
posisi; baik yang diawali dengan stimulus atau tanpa stimulus). 
Dapat dilakukan dengan Reaksi sederhana atau Reaksi Pilihan.

METODE DAN BENTUK LATIHAN



KELENTUKAN

KEKUATAN

KECEPATAN



DALAM MELATIH KECEPATAN KITA DAPAT MEMILIH BENTUK 
GERAK “LUAR” YANG BERBEDA, TETAPI DILAKUKAN DENGAN 

“BENTUK DALAM” YANG SAMA
ARTINYA :

“HARUS DILAKUKAN DENGAN PERINTAH ‘CEPAT’ DALAM 
SETIAP BENTUK GERAKAN’!!!

UNTUK MENDAPATKAN KUALITAS KECEPATAN YANG 
ISTIMEWA (SAQ) MAKA LATIHAN KEKUATAN MEKSIMAL 
SECARA EKSKLUSIF, KARENA  “HANYA  MEREKA YANG 
MEMPUNYAI KEKUATAN MAKSIMAL-LAH YANG DAPAT 

BERGERAK DENGAN CEPAT”
&

MELATIH KEMAMPUAN DAYA TAHAN KECEPATAN SECARA 
TEPAT AGAR MAMPU MEMPERTAHANKAN IRAMA GERAK 

CEPAT DALAM JUMLAH PENGULANGAN YANG CUKUP BANYAK
DAN DALAM  WAKTU YANG LAMA



 Kemampuan utk mengeluarkan Tenaga  Kemampuan utk mengeluarkan Tenaga  
adalah Komponen Fisik yg Klasik utk adalah Komponen Fisik yg Klasik utk 
Kebanyakan CaborKebanyakan Cabor

 Beberapa Atlet mungkin lebih mengandalkan Beberapa Atlet mungkin lebih mengandalkan 
karakteristik ini dibanding yg lainnyakarakteristik ini dibanding yg lainnya

 Karakateristik KEKUATAN termasuk  Daya Karakateristik KEKUATAN termasuk  Daya 
Tahan Kekuatan, Kekuatan Maksimal, Tahan Kekuatan, Kekuatan Maksimal, 
POWER, & Explosive Power POWER, & Explosive Power 



KEKUATAN
300 %

KOMPONEN KEKUATAN



Latihan Kekuatan akan berbeda uLatihan Kekuatan akan berbeda utktk
setiap cabang olahraga apabila telah setiap cabang olahraga apabila telah 
mencapai tahap persiapan khusus. mencapai tahap persiapan khusus. 

HHanya mungkin dapat disamakan bentuk anya mungkin dapat disamakan bentuk 
dan metode latihannya pada tahap dan metode latihannya pada tahap 
persiapan umum.persiapan umum.

Hal ini disesuaikan dengan karaketer / Hal ini disesuaikan dengan karaketer / 
klasifikasi jenis keterampilan dari klasifikasi jenis keterampilan dari 
cabang olahraga msingcabang olahraga msing--masing (siklis masing (siklis ––
asiklis asiklis –– kominasi asiklis).kominasi asiklis).



Sehingga harus dicermati : Sehingga harus dicermati : 

––Kekuatan apa yang dibutuhkan oleh Kekuatan apa yang dibutuhkan oleh 
KARATEKARATE--KAKA ??

––Bagaimana periodisasi latihan Bagaimana periodisasi latihan 
kekuatan untuk kekuatan untuk KARATEKARATE--KAKA ??

––Bagaimana metode dan bentuk Bagaimana metode dan bentuk 
latihan yang sesuailatihan yang sesuai dgn dgn KARATEKARATE ? ? 



Contoh :Contoh : atletatlet KumiteKumite

Saat “Saat “StartStart” = ” = HajimeHajime
–– dibutuhkan kemampuan kecepatan reaksi dan aksi dibutuhkan kemampuan kecepatan reaksi dan aksi 

(reaction speed(reaction speed--start action speed)start action speed)
Saat “Acceleration”Saat “Acceleration”

–– Tahap ini bisa berlangsung baik apabila atlet Tahap ini bisa berlangsung baik apabila atlet 
mempunyai kemampuan mempunyai kemampuan Kekuatan MaksimalKekuatan Maksimal dan dan 
Teknik Akselerasi yang baikTeknik Akselerasi yang baik

Saat “Maximum SpSaat “Maximum Speedeed & Strength& Strength””
–– Pada tahap ini membutuhkan kemampuan teknik Pada tahap ini membutuhkan kemampuan teknik 

yang baik dan yang baik dan Kekuatan EksplosifKekuatan Eksplosif yg primayg prima
SaatSaat “Deceleration“Deceleration SpSpeedeed””

–– Tahap ini adTahap ini adllh tahap yg menentukan h tahap yg menentukan seorangseorang
karatekakarateka.  Siapa yg mempunyai Daya Tahan .  Siapa yg mempunyai Daya Tahan 
Kecepatan yg paling baik dan Kecepatan yg paling baik dan Kekuatan Kecepatan Kekuatan Kecepatan 
yang dapat dipertahankan (Power Endurance)yang dapat dipertahankan (Power Endurance)
prima maka peluang prima maka peluang menangmenang sangat besar.sangat besar.



Kita mengenal 3 jenis kekuatan : 
1. Kekuatan Maksimal            

(Maximal Strength)
2. Kekuatan Yang Cepat           

(Speed Strength)
3. Daya Tahan Kekuatan       

(Strength Endurance)

KEKUATAN 
YG CEPAT

DAYA 
TAHAN

KEKUATAN 

KEKUATAN
MAKSIMAL

Masalah utama dalam latihan kekuatan : 
Bagaimana meningkatkan kekuatan maksimal?



Kekuatan Maksimal ditingkatkan dgn 2 cara :

1.Yang pertama: menambah diameter otot, orang 
percaya kalau diameter otot bertambah, kekuatan 
otot meningkat metode membuat diameter otot 
menjadi lebih besar disebut metode Hypertropie.

2.Yang kedua: memperbaiki kerjasama antar 
kelompok otot disebut juga memperbaiki 
Koordinasi Intramuskuler (KI), metode 
memperbaiki koordinasi intramuskuler disebut 
metode Neural Activation Muscular(NAM).



KEKUATAN 
MAKSIMAL 
(MAXIMUM 

STRENGTH)

DAYA TAHAN KEKUATAN 
(STRENGTH ENDURANCE)

KEKUATAN YANG CEPAT 
(SPEED STRENGTH/POWER)

MENAMBAH
MASA OTOT

MEMPERBAIKI
KOORDINASI
INTRA-MUSKULAR



MEMPERBAIKI
KOORDINASI
INTRA-MUSKULAR

Metode : Hypertropi
•Intensitas : 30-60%
•Irama Kontraksi :  
Perlahan/Lambat
•Repetisi : Banyak

KEKUATAN 
MAKSIMAL 
(MAXIMUM 

STERNGTH)

DAYA TAHAN KEKUATAN 
(STRENGTH ENDURANCE)

KEKUATAN YANG CEPAT 
(SPEED STRENGTH/POWER)

Metode : NEURAL
•Intensitas : > 80 %
•Irama Kontraksi :  
Cepat
•Repetisi : sedikit

Intensitas : 30 – 60 %
•Irama Kontraksi :  lambat -
sedang
•Repetisi : Banyak (harus 
selesai)

Intensitas : 40 - 80%
•Irama Kontraksi :  Cepat
•Repetisi : Kalau 
kecepatan gerak menurun 
STOP!

MENAMBAH
MASA OTOT



PARAMETER KEKUATAN



LANGKAH-LANGKAH / TAHAPAN 
LATIHAN KEKUATAN



 Metode yg dMetode yg dppt diterapkan ut diterapkan uttk adaptasi anatomik otot k adaptasi anatomik otot 
terhadap beban latihan adalah dengan Latihan Sirkuit terhadap beban latihan adalah dengan Latihan Sirkuit 
(Circuit Training)(Circuit Training)

 Ditujukan pada kelompok otot secara menyeluruh (upper Ditujukan pada kelompok otot secara menyeluruh (upper 
extremite dan lower extremite)extremite dan lower extremite)

 Dilakukan pada setiap “pos” (station)Dilakukan pada setiap “pos” (station)
 Pola aktivitas dilakukan berdasarkan :Pola aktivitas dilakukan berdasarkan :

•• Jumlah pengulangan (repetisi)Jumlah pengulangan (repetisi)
•• Limit waktu (time)Limit waktu (time)

 Irama gerakan sedang Irama gerakan sedang 
 Teknik gerakan harus benarTeknik gerakan harus benar
 Jumlah pos : 6 Jumlah pos : 6 –– 12 pos12 pos
 Pembebanan dapat secara : Pembebanan dapat secara : 

–– Internal Resistance (tahanan dari dalam/beban Internal Resistance (tahanan dari dalam/beban BBBB))
–– External Resistance (tahanan dari luar/alat beban)External Resistance (tahanan dari luar/alat beban)

ADAPTASI ANATOMI (PRA-KONDISI)



 Sirkuit A1 : (Low)Sirkuit A1 : (Low)

Pos 1 : Pos 1 : Latihan u/ Tungkai Latihan u/ Tungkai = Jongkok Berdiri= Jongkok Berdiri
Pos 2 : Pos 2 : Latihan u/ Badan Atas/Lengan Latihan u/ Badan Atas/Lengan = Push Up= Push Up
Pos 3 : Pos 3 : Latihan u/ Perut Latihan u/ Perut = Sit Up= Sit Up
Pos 4 : Pos 4 : Latihan u/ Tungkai Latihan u/ Tungkai = Squat Thrust= Squat Thrust
Pos 5 : Pos 5 : Latihan u/ Badan Atas/Lengan Latihan u/ Badan Atas/Lengan = Dips= Dips
Pos 6 : Pos 6 : Latihan u/ Punggung Latihan u/ Punggung = Back Up= Back Up



 Sirkuit B1 : (Medium)Sirkuit B1 : (Medium)

Pos 1 : Pos 1 : Latihan u/ Tungkai Latihan u/ Tungkai = Duduk Berdiri= Duduk Berdiri
Pos 2 : Pos 2 : Latihan u/ Badan Atas/Lengan = Push UpLatihan u/ Badan Atas/Lengan = Push Up
Pos 3 : Pos 3 : Latihan u/ Perut Latihan u/ Perut = Diagonal Sit Up = Diagonal Sit Up 
Pos 4 : Pos 4 : Latihan u/ Tungkai Latihan u/ Tungkai = Squat Jump= Squat Jump
Pos 5 : Pos 5 : Latihan u/ Badan Atas/Lengan = Pull UpLatihan u/ Badan Atas/Lengan = Pull Up
Pos 6 : Pos 6 : Latihan u/ Punggung = Diagonal Back UpLatihan u/ Punggung = Diagonal Back Up
Pos 7 : Pos 7 : Latihan u/ Tungkai Latihan u/ Tungkai = Step Up= Step Up
Pos 8 : Pos 8 : Latihan u/ Perut Latihan u/ Perut = Pisau Lipat= Pisau Lipat



 Sirkuit C1 : (High)Sirkuit C1 : (High)

Pos 1 : Latihan u/ Tungkai = Split Squat JumpPos 1 : Latihan u/ Tungkai = Split Squat Jump
Pos 2 : Latihan u/ Badan Atas = Push Up Tepuk TanganPos 2 : Latihan u/ Badan Atas = Push Up Tepuk Tangan
Pos 3 : Latihan u/ Perut = Pisau LipatPos 3 : Latihan u/ Perut = Pisau Lipat
Pos 4 : Latihan u/ Tungkai = Squat ThrustPos 4 : Latihan u/ Tungkai = Squat Thrust
Pos 5 : Latihan u/ Badan Atas = DipsPos 5 : Latihan u/ Badan Atas = Dips
Pos 6 : Latihan u/ Punggung = Diagonal Back UpPos 6 : Latihan u/ Punggung = Diagonal Back Up
Pos 7 : Latihan u/ Tungkai = Diagonal Step UpPos 7 : Latihan u/ Tungkai = Diagonal Step Up
Pos 8 : Latihan u/ Perut = Sit UpPos 8 : Latihan u/ Perut = Sit Up



 Sirkuit A2 Sirkuit A2 ::

Pos 1 : Latihan u/ Tungkai = SquatPos 1 : Latihan u/ Tungkai = Squat
Pos 2 : Latihan u/ Badan Atas = Bench PressPos 2 : Latihan u/ Badan Atas = Bench Press
Pos 3 : Latihan u/ Perut = Sit UpPos 3 : Latihan u/ Perut = Sit Up
Pos 4 : Latihan u/ Tungkai = Leg ExtentionPos 4 : Latihan u/ Tungkai = Leg Extention
Pos 5 : Latihan u/ Badan Atas/Lengan = Pull DownPos 5 : Latihan u/ Badan Atas/Lengan = Pull Down
Pos 6 : Latihan u/ Punggung = Back UpPos 6 : Latihan u/ Punggung = Back Up



 Sirkuit A2 :Sirkuit A2 :

–– Pos 1 : Latihan u/ Tungkai Pos 1 : Latihan u/ Tungkai = Squat= Squat
–– Pos 2 : Latihan u/ Bdn Atas/Lengan Pos 2 : Latihan u/ Bdn Atas/Lengan = Bench Press= Bench Press
–– Pos 3 : Latihan u/ Perut Pos 3 : Latihan u/ Perut = Sit Up= Sit Up
–– Pos 4 : Latihan u/ Tungkai Pos 4 : Latihan u/ Tungkai = Leg Extention= Leg Extention
–– Pos 5 : Latihan u/ Bdn Atas/Lengan Pos 5 : Latihan u/ Bdn Atas/Lengan = Pull Over= Pull Over
–– Pos 6 : Latihan u/ Punggung Pos 6 : Latihan u/ Punggung = Back Up= Back Up
–– Pos 7 : Latihan u/ Tungkai Pos 7 : Latihan u/ Tungkai = Leg Curl= Leg Curl
–– Pos 8 : Latihan u/ Badan Atas Pos 8 : Latihan u/ Badan Atas = = LemparLempar Bola Bola medismedis



Dari skema di atas ini :
 Kita mengetahui bagaimana meningkatkan kekuatan maksimal.
 Kita mengetahui bagaimana daya tahan kekuatan itu dibentuk, kalau

kita ingin memiliki daya tahan kekuatan aerobik maka kita
gabungkan kekuatan maksimal dengan daya tahan aerobik.

 Kita juga mengetahui bagaimana kekuatan yang cepat itu dibentuk.
Kita memperoleh kekuatan yang cepat bila kita melakukan latihan-
latihan kekuatan dengan kecepatan kontraksi yang tinggi dan dengan
latihan neural.

Diameter otot
Koordinasi 

IntramuskulerPenyediaan
energi aerobe 
dan anaerobe

Kecepatan
Kontraksi otot dan

koordinasi intra muskuler

Daya tahan kekuatan Kekuatan yang cepatKekuatan maksimal



 Beban latihan ringan antara 30 Beban latihan ringan antara 30 –– 60 % 60 % 
dari kekuatan maksimal.dari kekuatan maksimal.

 Repetisi banyak korelasi dengan :Repetisi banyak korelasi dengan :
30 % 30 % -- Rep 14 xRep 14 x
60 % 60 % -- Rep 8 xRep 8 x

 Gerak (irama) kontraksi perlahan.Gerak (irama) kontraksi perlahan.



Metode yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan Metode yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan 
maksimal otot tanpa menambah besar otot disebut maksimal otot tanpa menambah besar otot disebut 
Metode Neural (Neural Activation Method). Metode Neural (Neural Activation Method). 
Ciri Metode Neural :Ciri Metode Neural :
-- Intensitas Tinggi Intensitas Tinggi ≥≥ 80 80 % % 
-- Repetisi sedikit (4 rep)Repetisi sedikit (4 rep)
-- Gerak Kontraksi cepat.Gerak Kontraksi cepat.

METODE “ORTHODOX” KONSERVATIF
Menjembatani latihan untuk meningkatkan kekuatan
maksimal dan latihan-latihan untuk meningkatkan
kekuatan yang cepat digunakan latihan kekuatan dengan
metode yang konservatif (orthodox).

Intensitas 40% - 60%  dengan repetisi 8-12 repetisi.



Latihan Kekuatan yang Latihan Kekuatan yang CCepatepat
(SPEED STRENGTH/POWER)(SPEED STRENGTH/POWER)

DidapatDidapat melaluimelalui memperbaikimemperbaiki kordinasikordinasi intramuskulerintramuskuler
kemudiankemudian ditransformasikanditransformasikan keke SpeedSpeed StrengthStrength (Power)(Power)
melaluimelalui latihanlatihan ::

 LatihanLatihan BebanBeban dengandengan IramaIrama CepatCepat
 LLatihanatihan--latihanlatihan plyometrikplyometrik
 LatihanLatihan bebanbeban dengandengan MMetodeetode TCSSTCSS (Time(Time ControlControl SpeedSpeed

SStrength)trength)

TCSSMTCSSM == SuatuSuatu metodemetode latihanlatihan kekuatankekuatan untukuntuk
mendapatkanmendapatkan kekuatankekuatan yangyang cepat,cepat, dengandengan intensitasintensitas
bebanbeban latihanlatihan antaraantara 3030%%--8080%%,, tetapitetapi dengandengan beberapabeberapa
subsub set,set, yangyang maksimalmaksimal terdiriterdiri daridari 55 repetisirepetisi dandan antaraantara
tiaptiap repetisirepetisi diberikandiberikan istirahatistirahat antaraantara 33”” sampaisampai 1515”” dandan
antaraantara tiaptiap subsub setset adaada istirahatistirahat sampaisampai 6060””.. IstirahatIstirahat
antaraantara tiaptiap setset bisabisa 22 sampaisampai 33 menitmenit..



Set sistem :Set sistem :

Gambar 3. Latihan kekuatan dengan set sistem , 5 set; Gambar 3. Latihan kekuatan dengan set sistem , 5 set; 
intensitas 50 % Repetisi10, Interval 1 intensitas 50 % Repetisi10, Interval 1 –– 2 menit.2 menit.

INTENSITAS 50 %

INTENSITAS 50 %

INTENSITAS 50 %

INTENSITAS 50 %

INTENSITAS 50 %

SET I

SET II

SET III

SET IV

SET V

10 REPETISI

10 REPETISI

10 REPETISI

10 REPETISI

10 REPETISI



SET SISTEM :SET SISTEM : IINTENSITAS : 80 %NTENSITAS : 80 %



Yang pertama harus kita cari adalah kekuatan 
maksimal untuk kelompok otot tertentu, misalnya 
untuk kelompok otot tungkai kekuatan maksimalnya 
yang diteskan dengan Parallel Squat adalah 120 kg. 
(120 kg adalah 1 Repetisi maksimal pada item 
latihan Parallel Squat ).

50%

75%

95% 1 Rep.

5 Rep.

10 Rep.

Untuk efek latihan yang lebih berarti maka 1 
RM tadi dinilai sebagai 95% dari kemampuan 
maksimal sehingga kemampuan teoritis 100% 
adalah 

100 x 120 kg = 1,05 x 120 kg 
95 = 126 kg

75 % = 75 x 126 kg = 94,5 kg
100

50 % = 50 x 126 kg = 63 kg
100



Demikianlah kita menentukan target-target latihan pada latihan kekuatan. Yang 
perlu diingat dalam menentukan hubungan antara intensitas latlihan dan 
repetisinya adalah tiga angka-angka berikut :
-Kalau intensitasnya 95% atau 100% maka repetisinya 1x
-Kalau intensitasnya 75% maka repetisinya 5x
-Kalau intensitasnya 50% maka repetisinya 10x
Dari ketiga angkat di atas dapat disimpulkan bahwa pada latihan kekuatan : 
kalau intensitasnya turun 5 %, maka repetisinya bertambah 1x



Latihan kombinasi kekuatan maksimal
Pyramid system: mulai dari intensitas rendah dengan banyak repetisi 
(Hypertropi) dan diakhiri dengan intensitas tinggi dengan sedikit repetisi (KI).

Kalau metode ini dipakai di periodisasi : misalnya di Persiapan Umum, metode 
Pyramid ini digunakan selama 4 minggu, maka 2 minggu pertama digunakan 
metode Pyramid tanpa puncak (Hyperthropi) dan di 2 minggu lagi dilakukan 
metode Pyramid yang normal.



Beban Latihan dengan Piramid Sistem Tanpa Puncak



Latihan kekuatan maksimal dengan piramid system berpuncak.



Piramida Terbalik



”Burn Out” System = Bakar habis energi dalam otot

Pelaksanaan:
Beri beban dengan intensitas 50% sampai terjadi kelelahan total
Kurangi beban dengan 5% (intensitas jadi 45%) lakukan kerja otot
lagi sampai terjadi lagi kelelahan total, kurangi lagi intensitas
dengan 5%; lakukan lagi kerja otot sampai lagi-lagi terjadi
kelelahan total (dengan intensitas 40%). Kurangi lagi intensitas
dengan 5% kini intensitas tersisa 35%); kurangi lagi dengan 5%,
sampai energi dalan otot habis terbakar (hal ini terlihat dengan
ketidakmampuan otot untuk melakukan kontraksi lagi walaupn
intensitas kerjanya tinggal 30%)



POWER CLEAN

LEG Ext. SQUAT

LEG CURL



Pull Down

Sit Ups

Press Ups

Bench Press 



Stabilization and Balance



 LLatihan Stabilisasi atihan Stabilisasi && Keseimbangan Keseimbangan sangatsangat pentingpenting
untuk penampilan yg lebih baik untuk penampilan yg lebih baik karenakarena sesuai dengan sesuai dengan 
kebutuhankebutuhan,, sertaserta peralatan peralatan yyg tepat/sesuai.g tepat/sesuai.

 RRangkaian gerak dangkaian gerak dllm latihan stabilisasi dan m latihan stabilisasi dan 
keseimbangan dapat dimanfaatkan secara maksimal keseimbangan dapat dimanfaatkan secara maksimal 
dalam mengisi variasi latihan sesuai dengan tuntutan dalam mengisi variasi latihan sesuai dengan tuntutan 
dan kebutuhan latihan pada setiap periodenya.dan kebutuhan latihan pada setiap periodenya.

 Latihan Stabilisasi dan Keseimbangan banyak Latihan Stabilisasi dan Keseimbangan banyak 
digunakan oleh para atlet yang ingin digunakan oleh para atlet yang ingin mengimbangi mengimbangi 
kekuatankekuatan yang telah dimiliki melalui latihan yang telah dimiliki melalui latihan 
kekuatan.  Juga, kekuatan.  Juga, latihan ini dapat digunakan untuk latihan ini dapat digunakan untuk 
membangun kekuatan melalui perbaikan pada sikapmembangun kekuatan melalui perbaikan pada sikap
dari struktur tubuh manusia seperti halnya dilakukan dari struktur tubuh manusia seperti halnya dilakukan 
pada usia muda (anakpada usia muda (anak--anak).  anak).  

 TubuhTubuh membutuhkan fondasi kekuatan yang kokoh membutuhkan fondasi kekuatan yang kokoh 
ppadaada usia mudausia muda, & , & rasanya kurang tepat apabila kita rasanya kurang tepat apabila kita 
memberikan perlakukan (treatment) dmemberikan perlakukan (treatment) dggn n 
memberikan porsi latihan kekuatan yg lazimnya memberikan porsi latihan kekuatan yg lazimnya 
digunakan oleh orang dewasa.digunakan oleh orang dewasa.



 Berdasarkan sejarahnya, latihan stabilisasi dan Berdasarkan sejarahnya, latihan stabilisasi dan 
keseimbangan ini telah diterapkan oleh para pembuat alat keseimbangan ini telah diterapkan oleh para pembuat alat 
permainan senam pada tahun 1960permainan senam pada tahun 1960--an oleh Aquilino an oleh Aquilino 
Cosani (Italian).  Di masa itu, latihan stabilisasi dan Cosani (Italian).  Di masa itu, latihan stabilisasi dan 
keseimbangan banyak digunakan untuk merehabilitasi keseimbangan banyak digunakan untuk merehabilitasi 
kondisi yang mengalami cedera seperti yang dilakukan kondisi yang mengalami cedera seperti yang dilakukan 
oleh Dr. Susan Kleinoleh Dr. Susan Klein--Vogelbach (Swiss) dalam sebuah Vogelbach (Swiss) dalam sebuah 
klinik rehabilitasinya. Latihan stabilisasi dan keseimbangan klinik rehabilitasinya. Latihan stabilisasi dan keseimbangan 
ini kemudian dikembangkan pada tahun 1980ini kemudian dikembangkan pada tahun 1980--an di dunia an di dunia 
atletik dan beberapa cabang olahraga yang mengisi variasi atletik dan beberapa cabang olahraga yang mengisi variasi 
latihannya dalam masa persiapan. latihannya dalam masa persiapan. 

 Susunan tubuh yang menjadi sasaran latihan stabilisasi Susunan tubuh yang menjadi sasaran latihan stabilisasi 
dan kesimbangan ini terletak pada tulang belakang dan dan kesimbangan ini terletak pada tulang belakang dan 
beberapa bagian penting yang membentuk postur ideal.  beberapa bagian penting yang membentuk postur ideal.  
Sehingga latihan stabilisasi dan kesimbangan ini ditujukan Sehingga latihan stabilisasi dan kesimbangan ini ditujukan 
untuk mengurangi terjadinya resiko cedera pada bagian untuk mengurangi terjadinya resiko cedera pada bagian 
tersebut, seperti terlihat pada gambar berikut :tersebut, seperti terlihat pada gambar berikut :



Juan Carlos Santana memperkenalkan         
beberapa bentuk latihan yang menggunakan 
peralatan seperti berikut :





Gb. 1 : 
Posisi Telentang, tungkai lurus, kedua lengan di samping badan, 

gerakan tungkai naik-turun bersama-sama 
(tidak menyentuh dasar)

Beberapa contoh bentuk latihan tanpa menggunakan alat bantu,
seperti berikut :



Gb. 5 : 
Posisi Telentang, kedua lengan di samping badan, sikap awal 

tungkai lurus, gerakan tungkai menekuk dan meluruskan secara 
bersama-sama (tungkai tidak menyentuh dasar) 



Gb. 8 : 
Posisi Telentang, kedua lengan di samping tegak lurus dengan 
badan, sikap awal tungkai tegak lurus di atas, gerakan tungkai 

menggulingkan tungkai ke samping kanan dan kiri
(tungkai tidak menyentuh dasar)



Gb. 12 : 
Posisi Telentang, kedua lengan di samping badan, sikap awal 

tungkai lutut di tekuk, gerakan tungkai dan badan atas 
bersamaan menuju titik pusar 

(punggung dan tungkai tidak menyentuh dasar)



Gb. 14 : 
Posisi Telentang, kedua lengan di samping badan, sikap awal 
tungkai lutut di tekuk satu tungkai menumpang pada tungkai 

yang lain, gerakan mengangkat punggung dan tungkai dengan 
bertumpu pada telapak kaki (sampai jinjit), 

bergantian kanan dan kiri



Gb. 16 :
Posisi Telungkup, kedua lengan lurus di atas kepala, sikap awal 

tungkai lurus (rapat), gerakan mengayun lengan dan tungkai 
bersama ke atas dan ke bawah, lengan kanan bersamaan dg 

tungkai kiri dan sebaliknya 
(saat di bawah tidak menyentuh dasar) 



Gb. 18 : 
Posisi Telungkup, kedua sikut menumpu di bawah dada, sikap 
awal tungkai lurus (rapat) dengan menumpu pada satu kaki, 

gerakan mengayun tungkai ke atas dan ke bawah 
(saat di bawah tidak menyentuh dasar)



Gb. 20 : 
Posisi Telungkup, salah satu lengan menumpu di bawah dada, 
menumpu pada satu lutut, gerakan mengayun tungkai ke atas 

dan ke bawah bersamaan dengan lengan secara berirama 
(tungkai kanan dgn lengan kiri; tungkai kiri dgn lengan kanan)



Gb. 22 : 
Posisi menyamping, salah satu lengan lurus di samping badan 
dan lengan yang lain menahan badan dengan sikut, sikap awal 
salah satu tungkai lurus, gerakan salah satu tungkai naik turun. 

Lakukan kanan dan kiri



DAYA TAHAN

700 % =  20 poin



DAYA TAHANDAYA TAHAN

Definisi Definisi ::
Harre; Bauersfeld dan Harre; Bauersfeld dan 
SchrSchröuöuter, Yansen serta ter, Yansen serta 
Zimmermann Zimmermann 
““Kemampuan melawan Kemampuan melawan 
kelelahankelelahan””; ; 

Letzelter menambahkan, Letzelter menambahkan, 
Daya Tahan adalah Daya Tahan adalah 
““KKemampuan melawan emampuan melawan 
kelelahan, yang terlihat kelelahan, yang terlihat 
dengan kemampuan dengan kemampuan 
melakukan repetisi melakukan repetisi 
jumlah yang banyak jumlah yang banyak 
disertai disertai dengan dengan 
pemulihan yang cepatpemulihan yang cepat..

Karena pengertian Daya Karena pengertian Daya 
Tahan seperti di atas maka Tahan seperti di atas maka 
Daya Tahan digolongkDaya Tahan digolongkaan n 
sebagai faktor fisik yang sebagai faktor fisik yang 
menentukan prestasi.menentukan prestasi.



Ketahanan (kerja otot) adlh kemampuan kerja Ketahanan (kerja otot) adlh kemampuan kerja 
otototot//sekelompok otot dlm jangka waktu trtentu.sekelompok otot dlm jangka waktu trtentu.
Ketahanan (sistem energi) kemampuan kerja Ketahanan (sistem energi) kemampuan kerja 
organ tubuh dlm waktu tertentu.organ tubuh dlm waktu tertentu.
Jadi, ketahanan adlh kemampuan peralatan Jadi, ketahanan adlh kemampuan peralatan 
organ tubuh utk melawan kelelahan selama organ tubuh utk melawan kelelahan selama 
aktivitas (kerja) berlangsung. aktivitas (kerja) berlangsung. 
VOVO22max adlh kemampuan maksimal sistem max adlh kemampuan maksimal sistem 
kardio respirasi dlm memenuhi konsumsi Okardio respirasi dlm memenuhi konsumsi O22

KOMPONEN KETAHANAN



KEUNTUNGAN KETAHANAN KEUNTUNGAN KETAHANAN 

 Mampu melakukan aktivitas secara terusMampu melakukan aktivitas secara terus--
menerus dg intensitas tinggi & lama.menerus dg intensitas tinggi & lama.

 Mamperpendek waktu pemulihan.Mamperpendek waktu pemulihan.
 Mampu menerima beban latMampu menerima beban lat.. lebih berat.lebih berat.
 Dlm pertandingan, mampu menentukan Dlm pertandingan, mampu menentukan 

pola & irama bertanding, memeliharapola & irama bertanding, memelihara //
mengubah pola bertanding sesuai dg mengubah pola bertanding sesuai dg 
kemampuan, memiliki daya juang tinggi. kemampuan, memiliki daya juang tinggi. 



MACAM KETAHANANMACAM KETAHANAN
Menurut jenisnya: Menurut jenisnya: 
Ketahanan Umum/dasar & Khusus Ketahanan Umum/dasar & Khusus 

Lama kerja: Lama kerja: 
Jangka panjang, menengah, pendek, Jangka panjang, menengah, pendek, 
ketahanan otot, & kecepatan ketahanan ketahanan otot, & kecepatan ketahanan 
(stamina).(stamina).

SistemSistem energi: energi: 
Ketahanan aerobik & anaerobik Ketahanan aerobik & anaerobik 
(laktik & alaktik).(laktik & alaktik).



Tujuan latihan Daya Tahan Tujuan latihan Daya Tahan 
adalahadalah ::

 Menekan Denyut Nadi istirahat Menekan Denyut Nadi istirahat 
(Nadi Basal) serendah mungkin (Nadi Basal) serendah mungkin 
dandan

 Mendorong Denyut Nadi kerja Mendorong Denyut Nadi kerja 
maksimal setinggi mungkin.maksimal setinggi mungkin.

Tujuan latihan Daya Tahan bukan Tujuan latihan Daya Tahan bukan 
sampai disitu saja, selanjutnya sampai disitu saja, selanjutnya 
latihan latihan Daya Tahan bertujuan Daya Tahan bertujuan : : 

 Menggeser defleksi aerobik Menggeser defleksi aerobik ––
anaerobik selambat mungkin. anaerobik selambat mungkin. 

Intinya kalau dapat kerja aerobik Intinya kalau dapat kerja aerobik 
masih berlangsung meskipun masih berlangsung meskipun 
relevansi kerja jantung sudah relevansi kerja jantung sudah 
mencapai > dari 180x / menit.mencapai > dari 180x / menit.

“Latihan Daya Tahan harus 
diberikan melalui periode 

yang cukup panjang”. 



VO2max Values For Elite AthletesVO2max Values For Elite Athletes

SportSport FemaleFemale MaleMale

Cross country skiersCross country skiers 6565 8383

Middle distance runnersMiddle distance runners 5959 8080

SwimmersSwimmers 5656 7777

Speed skatersSpeed skaters 5454 7676

CyclistsCyclists 5656 7575

RowersRowers 4242 6161

Soccer playersSoccer players No No 
datadata

6262

VO2 Max = Jumlah O2 yang diproses 
tubuh pada kerja maksimal.

Pada kerja maksimal sumber energi 
adalah aerobe dan anaerobe. 
Kapasitas anaerobe sangat terbatas. 
Kerja pada VO2 Max hanya bisa 
dipertahankan beberapa menit saja. 
Untuk mempertahankan kerja dalam 
waktu lama, kerja tersebut harus 
dilakukan dibawah 100 % VO2 Max. 

Zimmermann dan Yansen 
memberikan angka-angka berikut :

 Kerja dengan prosentase 95 % dari 
VO2 Max dapat dipertahankan 
sampai 30 menit.

 Kerja dengan intensitas 85% dari 
VO2 Max dapat dipertahankan 
sampai 60 menit.

Sport.cond.@htm.

Balke Test : 15 Minute Run

{ Jarak – 133 } x  0.172     + 33.3

15



Balke Test : 15 Minute Run

{ Jarak – 133 } x  0.172     + 33.3

15

Lion Test : 3 Minute Run

Jarak  x  ( 20 x 3.5 ) ≈ Jarak  x  70

1000                      1000

Lion Test : 6 Minute Run

Jarak  x  ( 10 x 3.5 ) ≈ Jarak  x  35

1000                      1000



Menghitung kecepatan lain pada kerja maksimal selama 15 menit 
(Tes Balke).  Hasil Tes Balke seorang pemain adalah 3800 meter ( 9,5 
keliling lintasan lari dengan keliling 400 meter ).

Kecepatan lari per detik = 3800 meter = 3800m =  4,2 m/detik
15 x 60” 900detik 

 Latihan dengan intensitas 95 % berarti latihan dengan  
kecepatan  :

95 x 4,2 m/dtk = 3,99 m/dtk = 4,0 m/dtk.
100

 Latihan dengan intensitas 85 % berarti latihan dengan 
kecepatan :

85 x 4,2 m/dtk = 3,57 m/dtk = 3,57 m/dtk.
100

MANFAAT DARI HASIL TES BALKE

Contoh :



Latihan dinyatakan dengan intensitas 95% selama 30 menit, 
berarti harus menempuh jarak lari sejauh 30 x 60 x 4.0  = 
7200 meter.

Latihan dinyatakan dengan intensitas 85% selama 60 menit, 
berarti harus menempuh jarak lari sejauh 60 x 60 x 3,57 m = 
12852 meter atau 12,85 km.

Latihan dengan intensitas VO2 Max 100% selama 10 menit 
berarti harus menempuh jarak 10 x 60 x 4,2 mtr = 2520 meter.

Latihan dengan intensitas V02 Max 125% selama 10 menit akan 
meningkatkan ketahanan, berarti harus menempuh jarak 10 
x 60 x 5,25 mtr = 3150 meter

Karena pengaruh latihan daya tahan VO2 Max bertambah,
yang lebih penting adalah : intensitas kerja meningkat, 
kerja selesai dilaksanakan, tetap dengan proses penyediaan 
energi aerobe.



METODE MELATIH KETAHANANMETODE MELATIH KETAHANAN

Dj. Maks    Puncak prestasi        Sasaran   Dj. Maks    Puncak prestasi        Sasaran   PeriodisasiPeriodisasi
100%100%
95                                           Speed    95                                           Speed    Pra + KompPra + Komp
90                                           Anaerobik90                                           Anaerobik Pra + KompPra + Komp
85                                           Anaerobik85                                           Anaerobik --
80                                           Threshold80                                           Threshold Persiapn IPersiapn I--IIII
7575
70                                           Fondasi   70                                           Fondasi   Transisi Transisi --
60                                           Aerobik  60                                           Aerobik  Persiapan IPersiapan I

Piramida latihanPiramida latihan



CIRI SISTEM AEROBIKCIRI SISTEM AEROBIK

1.1. Intensitas kerjanya sedang (60 Intensitas kerjanya sedang (60 –– 75%)75%)
2.2. Lama kerjanya > 3 menit Lama kerjanya > 3 menit 

(terus(terus--menerus)menerus)
3.3. Irama gerak kontinyu & lancarIrama gerak kontinyu & lancar
4.4. Menghasilkan karbon dioksida & airMenghasilkan karbon dioksida & air



 Langkah 1a, melatih daya tahan dasar aerobLangkah 1a, melatih daya tahan dasar aerobikik
–– Latihan ini berlangsung antara 40 menit sampai 2 jam Latihan ini berlangsung antara 40 menit sampai 2 jam 

dengan denyut nadi antara 130 dengan denyut nadi antara 130 –– 140x140x // menit.menit.

 Langkah ke 1b, melatih pengembangan daya tahan aerobLangkah ke 1b, melatih pengembangan daya tahan aerobikik
–– Latihan ini berlangsung dari 12 Latihan ini berlangsung dari 12 –– 40 menit tanpa terputus 40 menit tanpa terputus 

dengan denyut nadi antara 150 dengan denyut nadi antara 150 –– 160x /160x / menitmenit

 Langkah ke 2, melatih daya tahan anaerobLangkah ke 2, melatih daya tahan anaerobikik yang alaktasityang alaktasit
–– Jarak latihan antara 4” Jarak latihan antara 4” –– 6”6”
–– Karena tidak terbentuk laktatKarena tidak terbentuk laktat,, latihan ini bisa diberikan latihan ini bisa diberikan 

dalam repetisi yang banyakdalam repetisi yang banyak

 Langkah ke 3, melatih daya tahan anaerobLangkah ke 3, melatih daya tahan anaerobikik yang laktasityang laktasit
–– Ambil jarak latihan yang harus ditempuh dengan anaerobAmbil jarak latihan yang harus ditempuh dengan anaerobikik

dan yang menghasilkan laktat berarti lamanya latihan harus dan yang menghasilkan laktat berarti lamanya latihan harus 
> 4” atau 6”< > 4” atau 6”< ; ; jarak latihan <jarak latihan <550m (sprint interval)0m (sprint interval)

LANGKAH MELATIH DAYA TAHAN



 Langkah ke 4, melatih daya tahan terhadap Langkah ke 4, melatih daya tahan terhadap 
pengasaman darah (toleransi terhadap keadaan laktat pengasaman darah (toleransi terhadap keadaan laktat 
yang tinggi)yang tinggi)

–– Latihan ini berlangsung antara 40” sampai 2 menit. Latihan ini berlangsung antara 40” sampai 2 menit. 
Pada latihan ini diharapkan laktat sudah tinggi, Pada latihan ini diharapkan laktat sudah tinggi, 
tetapi jarak latihan masih belum terselesaikan. tetapi jarak latihan masih belum terselesaikan. 
Atlet dipaksa melawan laktat dengan Atlet dipaksa melawan laktat dengan 
berkonsentrasi pada teknik berlari yang seefisien berkonsentrasi pada teknik berlari yang seefisien 
mungkin, walaupun ia dihambat oleh jumlah laktat mungkin, walaupun ia dihambat oleh jumlah laktat 
yang sudah tinggi. yang sudah tinggi. 

–– Contoh latihan ini adalah berlari antara 300 mtr s/d Contoh latihan ini adalah berlari antara 300 mtr s/d 
1000 mtr dengan intensitas 901000 mtr dengan intensitas 90--95%. Latihan ini 95%. Latihan ini 
tidak bisa diberikan dalam ulangan yang banyak, tidak bisa diberikan dalam ulangan yang banyak, 
hanya 2 hanya 2 –– 4 kali saja.4 kali saja.



–– Langkah ke 5, melatih daya tahan aerobik maksimalLangkah ke 5, melatih daya tahan aerobik maksimal
 Lamanya latihaLamanya latihann : : + + 5 menit5 menit
 Peningkatan denyut nadi 195 Peningkatan denyut nadi 195 –– 200 x/menit200 x/menit
 Bentuk latihan : Bentuk latihan : 

93

Lari terus menerus selama 5 menit dengan cara :
1. Lari di menit 1 dengan DN 150-160 x per menit,
2. Lari di menit 2 dengan DN 160-170 x per menit,
3. Lari di menit 3 dengan DN 170-180 x per menit,
4. Lari di menit 4 dengan DN 180-195 x per menit,
5. Di menit 5 lari tercepat dengan DN menjadi  ≥ 

195  x/menit.

Lari terus menerus sejauh 1600 meter dengan cara :
1. Lari 400 m 1st dengan DN 160-170 x per menit,
2. Lari 400 m 2nd dengan DN 170-180 x per menit,
3. Lari 400 m 3rd  dengan DN 180-195 x per menit,
4. 400 m terakhir lari tercepat dengan DN menjadi  ≥ 

195  x/menit.



1. Lari/kerja yang berlangsung lama :
a.dengan tempo yang tetap - Point to point
b.dengan tempo yang berubah-ubah

2. Lari lintas alam ( cross country run )  Point to Point
3. Fartlek  bermain-main kecepatan : Point to Point
4. Lari dengan Prinsip Interval, disebut juga Jog and Stride ( jog sebagai 

interval  dan Stride sebagai latihan ).
Contoh : 
lari selama 12 menit dengan (100 - 100) atau (200 - 200), kalau sudah 
mampu istirahatnya dibuat tetap (200 - 100); (300 - 100) angka yang ditulis 
lebih dulu adalah jarak latihan, angka yang ditulis kemudian adalah jarak 
jogging sebagai istirahat.

5. Latihan Speed Play
6. Latihan Terus Menerus (Continuous Activity)
7. Latihan Daya Tahan dengan metode Repetisi (Repetition Method)
8. Latihan Daya Tahan dengan metode Interval.

Metode latihan Interval yang Ekstensif
Metode latihan Interval yang Intensif

Dan lain-lain....



-Intensitas : rendah – sedang ;  frekwensi jantung 170x/menit atau 
lebih rendah.

-Repetisi : banyak
-Intervalnya : singkat
-Diberikan : dalam set / seri yang lebih banyak

100%

85% 170x/mnt

80% 160x/mnt

FJ 120x

menit R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R1 R2 R3 R4 R5 R6
Set - 1 Set - 2

Set 
Interval 1     
5-7 Menit



-Intensitas latihan : sedang – tinggi  ; frekwensi jantung 170x/menit 
 180-190x/menit.

-Repetisi : tidak banyak
-Intervalnya : lebih lama
-Diberikan : dalam maksimal 3 set

100%

95% 190x/mnt

90% 180x/mnt

FJ 120x

dst

menit R1 R2 R3 R4 R5 R1 R2 R3 R4 R5
Set - 1 Set - 2

Set 
Interval 1   
7-10 Menit

Set 
Interval 2   
7-10 Menit



-Intensitas latihan : tinggi sekali
-Repetisi : hanya beberapa kali ; 3-4 kali saja.
-Intervalnya : lama tau panjang lebih dari 15
-Diberikan : dalam 1 (satu) set saja.

100% 195-200 
x/mnt

R1 R2 R3 R4
15 20 25



LEVEL LEVEL SASARAN SASARAN DURASIDURASI DENYUT NADIDENYUT NADI

II
AEROBIC AEROBIC 

FOUNDATIONFOUNDATION
((DasarDasar AerobikAerobik))

40 menit 40 menit ––
2 Jam2 Jam 130 130 -- 140x140x / / menitmenit

IIII

AEROBIC AEROBIC 
DEVELOPMENTDEVELOPMENT

(Pengembangan (Pengembangan 
Aerobik)Aerobik)

12 12 -- 40 Menit40 Menit 150 150 -- 160x  / 160x  / menitmenit

IIIIII

ANAEROBIC ANAEROBIC 
THRESHOLDTHRESHOLD

(Ambang Anaerobik)(Ambang Anaerobik)
2 2 -- 12 Menit12 Menit > > 170 x /170 x /menitmenit

TAHAP LATIHAN AEROBIK





CIRI SISTEM ANAEROBIKCIRI SISTEM ANAEROBIK
Anaerobik Alaktik:Anaerobik Alaktik:
1.1. IInntensitas kerja maksimal (95tensitas kerja maksimal (95--100%)100%)
2.2. Lama kerja Lama kerja ≤ 10 detik≤ 10 detik
3.3. Irama kerja eksplosif (cepatIrama kerja eksplosif (cepat--mendadak)mendadak)
4.4. Menghasilkan ADP + energiMenghasilkan ADP + energi
Anaerobik Laktik:Anaerobik Laktik:
1.1. Intensitas kerja maksimal (95Intensitas kerja maksimal (95--100%)100%)
2.2. Lama kerja antara > 10 Lama kerja antara > 10 –– 120 detik120 detik
3.3. Irama kerja eksplosif (cepat mendadak)Irama kerja eksplosif (cepat mendadak)
4.4. Menghasilkan asam laktat + energiMenghasilkan asam laktat + energi



LamanyaLamanya
LatihanLatihan

KlasifikasiKlasifikasi PenyediaanPenyediaan
Energi oleh Energi oleh 

CatatanCatatan

11--4 detik4 detik Anaerobik AlaktasitAnaerobik Alaktasit ATPATP

44--20 detik20 detik Anaerobik AlaktasitAnaerobik Alaktasit ATP + PCATP + PC

2020--45 detik45 detik Anaerobik Alaktasit Anaerobik Alaktasit ATP, PCATP, PC Pembentukan asam laktat Pembentukan asam laktat 
dalam jumlah yang banyakdalam jumlah yang banyak

+ Anaerobik Laktasit+ Anaerobik Laktasit Glukogen Glukogen 
OtotOtot

MELATIH DAYA TAHAN ANAEROBIK
Kita mengenal berbagai latihan Daya Tahan Anaerobik, antara lain: 

• Latihan Daya Tahan Anaerobik yang :
-Alaktasit ( Anaerobic Alactacid Training )
-Laktasit ( Anaerobic Lactacid Training ).
-Toleransi terhadap Laktat ( Anaerobic Lactacid Tolerance Training ).

Latihan Daya Tahan Anaerobik Alaktasit dan Anaerobik Laktasid dapat diuraikan 
sebagai berikut :



FLEKSIBILITAS



Kelentukan sendi dan kelenturan otot sangat Kelentukan sendi dan kelenturan otot sangat 
tergantung pada elastisitas otot, tendon, dan tergantung pada elastisitas otot, tendon, dan 
ligamen. ligamen. 
Elastisitas otot dapat ditingkatkan melalui Elastisitas otot dapat ditingkatkan melalui 
latihanlatihan--latihan pereganganlatihan peregangan
(Stretching Exercises)(Stretching Exercises). . 
Latihan peregangan dapat dilakukan dengan Latihan peregangan dapat dilakukan dengan 
cara :cara :

–– StatisStatis
–– DinamisDinamis
–– PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation)PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation)



 Tingkat Tingkat KebutuhanKebutuhan KelenturanKelenturan
tergantungtergantung daridari KarakteristikKarakteristik CabangCabang
OlahragaOlahraga

 CabangCabang OlahragaOlahraga dgndgn Power Power tinggitinggi
membutuhkanmembutuhkan PeningkatanPeningkatan & & 
PemeliharaanPemeliharaan KelenturanKelenturan. . 

Masih tentang
Fleksibilitas……..



 KomponenKomponen fisikfisik iniini seringsering dilupakandilupakan dandan
diabaikandiabaikan oleholeh parapara pelatih,pelatih, sehinggasehingga masihmasih
banyakbanyak parapara atletatlet yangyang melakukanmelakukan latihanlatihan iniini
tidaktidak dengandengan baikbaik karenakarena pelatihpelatih tidaktidak
mengingatkanmengingatkan atauatau tidaktidak memberikanmemberikan
pemahamanpemahaman pentingnyapentingnya melakukanmelakukan gerakangerakan
kelentukankelentukan dandan kelenturankelenturan..

 TugasTugas pelatihpelatih adalahadalah memberikanmemberikan latihanlatihan secarasecara
komprehensif,komprehensif, termasuktermasuk latihanlatihan fleksibilitasfleksibilitas iniini..

ManfaatManfaat LatihanLatihan KelentukanKelentukan ::
 MemperluasMemperluas ruangruang gerakgerak persendian,persendian,
 Mengurangi/menghindariMengurangi/menghindari cedera,cedera, dandan
 MembantuMembantu gerakgerak koordinasikoordinasi teknikteknik menjadimenjadi lebihlebih

baikbaik (efektif)(efektif) dandan pengerahanpengerahan tenagatenaga menjadimenjadi
lebihlebih efesienefesien..



FREKUENSI LATIHAN Dapat dilakukan setiap hari, selalu
dilakukan saat pemanasan dan
pelemasan

INTENSITAS LATIHAN Gerakan dilakukan secara perlahan
sampai maksimal 100%, tetapi tidak boleh
lebih (overstretch).

VOLUME LATIHAN Dari sedang ke besar (dengan jumlah
hitungan / waktu)

DURASI LATIHAN Sedang - lama

ISTIRAHAT LATIHAN Singkat – Sedang



MetodeMetode ::

 CaraCara melakukanmelakukannyanya :: gerakangerakan meregangkanmeregangkan
otototot--otototot secarasecara maksimalmaksimal && perlahanperlahan ygyg
dilakukandilakukan dengandengan gerakangerakan ygyg benarbenar..

 DitujukanDitujukan pdapda seluruhseluruh bagianbagian badan,badan, sptspt
pdapda bagianbagian leher,leher, persendianpersendian pdapda bahu,bahu,
persendianpersendian ppddaa pergelanganpergelangan tangantangan && otototot--
otototot didi lengan,lengan, dada,dada, punggungpunggung (belakang),(belakang),
perut,perut, persendianpersendian panggul,panggul, pantat,pantat, pahapaha
depandepan dandan belakang,belakang, persendianpersendian lutut,lutut, betisbetis
&& bagianbagian depan,depan, sertaserta pergelanganpergelangan kakikaki..



Metode yang dapat diterapkan untuk Metode yang dapat diterapkan untuk 
meningkatkan dan mengembangkan meningkatkan dan mengembangkan 
fleksibilitas adalah :fleksibilitas adalah :

 MetodeMetode StatisStatis AktifAktif,, yaituyaitu atletatlet aktifaktif
melakukanmelakukan gerakangerakan pereganganperegangan sendirisendiri secarasecara
statisstatis (gerakan(gerakan menahanmenahan diam)diam)..

 MetodeMetode StatisStatis PasifPasif,, yaituyaitu atletatlet pasifpasif
melakukanmelakukan gerakangerakan pereganganperegangan karenakarena
dibantudibantu oleholeh orangorang lainlain (pelatih(pelatih atauatau atletatlet lainlain
u/u/ salingsaling membantu)membantu) secarasecara statis,statis, atletatlet hanyahanya
diamdiam mengikutimengikuti gerakangerakan bantuanbantuan ddggnn rileksrileks..



Gb. 1
Gerakan peregangan pada persendian panggul, punggung, dan 
tungkai
Regangan otot terjadi pada otot-otot punggung, otot-otot tungkai 
belakang, dan otot-otot pada lengan.
Prosedur :

Atlet melunjurkan badannya ke depan dengan kedua 
lengan mendekat ke kaki
Berusaha mempertahankan sikap tungkai (lutut) tetap lurus
Sikap statis ini dipertahankan beberapa detik/hitungan

Gb. 2
Gerakan peregangan pada persendian panggul dan tungkai
Regangan otot terjadi pada otot-otot punggung dan otot-otot 
tungkai.
Prosedur :

Atlet melakukan sikap tungkai membelah (split)
Dengan sikap badan tegak dan lengan ke depan,

kemudian dilunjurkan ke depan hingga badan mendekat
lantai.

Sikap statis ini dipertahankan beberapa detik/hitungan



Gb. 3
Gerakan peregangan pada persendian panggul dan tungkai
Regangan otot terjadi pada otot-otot punggung dan otot-otot 
tungkai.
Prosedur :
 Atlet melakukan sikap tungkai membelah (split)
 Dengan sikap badan tegak dan salah satu lengan ke

atas samping, kemudian badan dilunjurkan ke samping.
 Sikap statis ini dipertahankan beberapa detik/hitungan

Gb. 4
Gerakan peregangan pada persendian panggul 
Regangan otot terjadi pada otot-otot paha depan.
Prosedur :
Sikap badan telungkup,
Salah satu tungkai ditekuk/dilipat ke arah belakang.
lutut ditarik ke arah bawah
Sikap statis ini dipertahankan beberapa detik/hitungan



Metode yang dapat diterapkan untuk Metode yang dapat diterapkan untuk 
meningkatkan dan mengembangkan meningkatkan dan mengembangkan 
fleksibilitas adalah :fleksibilitas adalah :

MetodeMetode DinamisDinamis,, yaituyaitu atletatlet melakukanmelakukan gerakangerakan
pereganganperegangan ygyg dinamisdinamis dgndgn mengaktifkanmengaktifkan // menggerakmenggerak--
gerakangerakan bagianbagian badanbadan secarasecara beriramaberirama (dinamis),(dinamis), sepertiseperti
memantulmemantul--matulkanmatulkan (balistik)(balistik)

MetodeMetode PNFPNF (Proprioceptive(Proprioceptive NeuromuscularNeuromuscular
Facilitation)Facilitation) atauatau KontraksiKontraksi--RelaksasiRelaksasi yaituyaitu atletatlet
melakukanmelakukan gerakangerakan pereganganperegangan dgndgn dibantudibantu oleholeh orangorang
lainlain saatsaat kontraksikontraksi && relaksasirelaksasi.. CaraCara melakukannyamelakukannya adlhadlh
atletatlet melakukanmelakukan gerakangerakan kontraksikontraksi isometrikisometrik ygyg ditahanditahan
oleholeh orangorang ygyg membantumembantu beberapabeberapa saatsaat (bisa(bisa 66,, 88,, atauatau
nn hitungan),hitungan), kemudiankemudian dilanjutkandilanjutkan dgndgn gerakangerakan relaksasirelaksasi
(pembantu(pembantu mendorongmendorong keke araharah ygyg berlawanberlawan saatsaat
kontraksi)kontraksi) && ditahanditahan beberapabeberapa saatsaat (bisa(bisa 88,, 1010,, 1212,, 1515,,
atauatau nn hitungan)hitungan) tergantungtergantung kebutuhankebutuhan daridari pereganganperegangan
tersebuttersebut ygyg disesuaikandisesuaikan dgndgn waktuwaktu ygyg tersediatersedia..



KONSEP SEGITIGAKONSEP SEGITIGA
KEKUATAN

KETAHANANKECEPATAN

FLEKSIBILITAS 
DAN 

KOORDINASI



ILUSTRASI BIOMOTOR UTAMAILUSTRASI BIOMOTOR UTAMA

KEKUATAN

KETAHANANKECEPATAN

Power reaksi / landing

Throwing power

Take of power
Starting power

Deceleration Power

Acceleration Power

Power enduranre

M – E Short

M – E Medium

M – E Long

S–E Anaerobic 
Threshold 

Aerobic 
Threshold 

M-E

S-E

P



CABOR YG BIOMOTOR DOMINAN CABOR YG BIOMOTOR DOMINAN 
KEKUATANKEKUATAN

KEKUATAN

KETAHANANKECEPATAN

a



CABOR YG BIOMOTOR CABOR YG BIOMOTOR 
DOMINAN KECEPATANDOMINAN KECEPATAN

KEKUATAN

KETAHANANKECEPATAN

b



CABOR YG BIOMOTOR DOMINAN CABOR YG BIOMOTOR DOMINAN 
KETAHANANKETAHANAN

KEKUATAN

KETAHANANKECEPATAN

c



KARATE KARATE 
CABOR yg SEMUA BIOMOTOR DOMINANCABOR yg SEMUA BIOMOTOR DOMINAN

KEKUATAN

KETAHANANKECEPATAN

d




