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Kuatnya kemauan 
untuk hidup!

Kuatnya kemauan 
untuk hidup!

MARTUNISMARTUNIS



PEMBINAAN ATLET

TIDAK BISA
INSTANT

KONTINYU BERJENJANG BERKELANJUTAN

PRESTASI
(GOLDEN AGE)



Faktor-faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan pembinaan dalam olahraga :

1. Tersedianya atlet potensial (Talented Athletes) yang 
mencukupi

2. Tersedianya pelatih profesional & dapat menerapkan 
Iptek

3. Tersedianya sarana prasarana dan kelengkapan 
olahraga yang mencukupi

4. Adanya program yang berjenjang dan berkelanjutan, 
ditunjang dengan adanya anggaran yang mencukupi 
dan hubungan yang baik antara semua pihak (atlet, 
pelatih, pembina, pengurus, Pengprov, KONI, dan 
Pemerintah)

5. Perlu adanya tes and pengukuran kondisi kesehatan, 
fisik , dan psikologis atlet secara periodik.



ANATOMI PELATIH YANG BAIK

1. Memahami pertumbuhan dan perkembangan
2. Mempunyai dedikasi dan antusias tinggi.
3. Mempunyai kematangan jiwa.
4. Etikanya baik.
5. Jujur.
6. Menguasai metode latihan.

7. Pendekatan efektif.
8. Concern terhadap atlet.
9. Mampu mengajar.
10. Menguasai media
11. Memahami cara berkumunikasi.
12. Seorang motivator.
13. Disiplin



Lanjutan…

14. Menguasai strategi
15. Mampu  mengevaluasi atlet.
16. Efekif dalam melatih.
17. Punya rasa humor
18. Trampil dalam organisasi.
19. Memahami tentang “body works” (fisiologi tubuh)



“ Task of the coach is to help athlete 
to achieve exellence” 

Tugas pelatih adalah membantu atlet 
untuk meningkatkan kesempurnaanya 

( Wats and Wats)



OTORITEROTORITER KASUALKASUAL KOOPERATIFKOOPERATIF

 SentralSentral :        :        menangmenang  Tanpa PenekananTanpa Penekanan  AtletAtlet

 SasaranSasaran:       tugas:       tugas  TanpaTanpa sasaransasaran  Tugas, sosialTugas, sosial

 KeputusanKeputusan:  pada  pelatih:  pada  pelatih  PadaPada atletatlet  PadaPada pelatihpelatih dandan atletatlet

 Gaya komunkasiGaya komunkasi :  memerintah,                 :  memerintah,                 
memberitahumemberitahu

 MendengarMendengar  MembertahuMembertahu, , bertanyabertanya, , 
mendengarmendengar

 KominikasiKominikasi:  tak berkembang:  tak berkembang  Tidak terjalinTidak terjalin  TerjalinTerjalin baikbaik

 KemenanganKemenangan : ditentukan pelatih: ditentukan pelatih  Tidak ditentukanTidak ditentukan  DitentukanDitentukan pelatihpelatih dandan atletatlet..

 Kepercayaan pd atletKepercayaan pd atlet :  tidak ada:  tidak ada  Tidak  tampakTidak  tampak  PercayaPercaya

 Motivasi Motivasi : kadang: kadang--kadangkadang  Tidak adaTidak ada  SemuaSemua memotivasimemotivasi
 Struktur LatihanStruktur Latihan : kaku: kaku  TdkTdk terstrukturterstruktur  LuwesLuwes..



 Anatomi
 Fisiologi
 Biomekanika
 Statistika
 Tes & Pengukuran
 Kesehatan Olahraga

 Ilmu Pendidikan
 Belajar gerak
 Sosiologi
 Nutrisi
 Psikologi
 Sejarah

METODE
MELATIH

Fisik

Teknik Mental

Taktik



LATIHANLATIHAN ( ( TrainingTraining )
 Proses Penyempurnaan berolahraga melalui pendekatan 

Ilmiah, Khususnya prinsip- prinsip pendidikan, secara 
teratur dan terencana sehingga mempertinggi kemampuan 
dan kesiapan Olahragawan

Proses
Menuju

sempurna
Ilmiah

Pendidikan

Perenca
naan

Prestasi
atlet



KUALITAS  
LATIHAN

PENGET.&
KEPRIB.
PELATIH

FASILITAS

BAKAT MOTIVASI

KOMPETISI

RISET

PRESTASI

KEMAMPUAN
ATLET



SASARAN LATIHAN

 Perkembangan Multilateral
 Perkembangan fisik Khusus Cabor
 Faktor Teknik
 Faktor Taktik
 Aspek Psikologis
 Faktor Kesehatan
 Pencegahan cedera



KLASIFIKASI OLAHRAGA

 Kompelsitas Gerak ( Simple, Semikompleks, kompleks)
 Objek ( close skill, open skill)
 Jumlah pemain ( Individu, beregu)
 Pola Gerak ( Siklis, asiklis)



Pemasalan : menggerakan anak usia dini untuk berolahraga 
secara menyeluruh agar diperoleh bibit- bibit  olahragawan 
handal.
Strategi : sediakan sarana di  play group/ Sekolah, siapkan 
pengajar, pertandingan antar klas, demonstrasi atlet 
berprestasi, siaran OR lewat TV, kerjasama sekolah-orang tua)

 Pembibitan : Pola memilih atlet berbakat dengan cara ilmiah.
Pentingnya Pembibitan : Bakat   domian dalam mencapai  
Prestasi, Efesiensi pembinaan.

PRES
TASI

PEMBIBITAN

PEMASALAN



POLA PENGEMBANGAN OLAHRAGA
 FONDAMENTAL
 PA usia 7-10 tahun
 PI usia 6-9 tahun
 Pengembangan menyeluruh (multilateral)
 Keterampilan gerak dasar
 Memperkenalkan gerak atletik (ABC)
 Struktur latihan disusun menyenangkan.
 Multi sport partisipation
 Sangat memperhatikan kualitas grk dasar
 Bentuk latihan kekuatan (resistensi internal)
 Tanpa periodisasi, terstruktur & dimonitor
 Memperkenalkan regulasi yg benar, sederhana, penerapan games 

yg edukatif
 Frekwensi 3-4 kali perminggu



 LEARNING TO TRAIN
 PA usia 10-14  tahun
 PI usia 9-13 tahun
 Melanjutkan Pengembangan  Keterampilan gerak dasar
 Belajar keterampilan seluruh cabor
 Lanjutkan mengembangkan kekuatan dgn bola midis, hoping, 

bouncing dgn berat badan sendiri.
 Melanjutkan mengembangkan daya tahan melalui game dan estafet
 Pengantar latihan dasar kelentukan
 Melanjutkan mengembangkan kecepatan seperti latihan speed, 

agility dan quickness
 Memperkenalkan pentingnya pemanasan, pendinginan, 

peregangan, hidrasi, nutrisi, pemulihan, relaksasi, & konsentrasi
 Program latihan disusun berdasarkan  periodisasi tunggal.
 Rasio latihan dan kompetisi (70-30%)



 TRAINING TO TRAIN
 PA usia 14-16 tahun
 PI usia 13-15 tahun
 Mengembangkan speed & keterampilan khusus cabor
 Mengembangkan dasar aerobik
 Belajar mengangkat beban dgn baik
 Mengembangkan pengetahuan tentang bagaiman dan kapan 

peregangan, nutrisi, hidrasi, persiapan mental, tapering dan peak
 Menentukan Pra kompetisi, kompetisi & setelah kompetisi
 Memulai latihan kekuatan, untuk laki-laki 12-18 bulan setelah 

pubertas, perempuan segera setelah mens pertama.
 Penekanan khusus lat kelentukan (spurt growth) tulang, tendon, 

ligamen dan otot.
 Rasio latihan dan kompetisi 60-40%.
 Program latihan disusun berdasarkan periodisasi tunggal dan 

ganda.



 TRAINING TO COMPETE
 PA usia 16-18 tahun
 PI usia 15-17 tahun
 50% dicurahkan pada  pengembangan keterampilan teknik, taktik 

dan fisik
 50% dicurahkan pada kompetisi dan latihan khusus kompetisi
 Selam latihan belajar untuk menampilkan ketrampilan khusus 

cabor dlm kompetisi yang bervareasi
 Penekanan khusus pada persiapan optimal melalui model latihan 

dan kompetisi.
 Program latihan fisik, pemulihan, pengembangan teknik individu, 

persiapan psikis menjadi kebutuhan atlet.
 Program latihan disusun berdasarkan periodisasi ganda dan multi.



 TRAINING TO WIN
 PA usia  >18 tahun  
 PI usia  >17 tahun
 Kapasitas fisik, teknik, taktik, mental, kepribadian, dan gaya hidup 

atlet telah siap sepenuhnya dan focus latihan pada prestasi 
maksimal.

 Atlet berlatih untuk mencapai puncak kompetisi utama.
 Ciri latihan, intensitas tinggi, volume relatif tinggi, pemulihan 

yang cukup “to ovoid overtraining”.
 Rasio latihan dan kompetisi 25%-75%
 Program latihan berdasarkan pada 



Latihan olahraga dalam pengertian modern 
selalu dikaitkan dengan usaha untuk :

1. Meningkatkan Prestasi menuju Puncak
2. Mempertahankan Prestasi Puncak lebih 

lama
3. Memperlambat mundurnya Prestasi.



Latihan-latihan untuk meningkatkan prestasi
baru berarti apa bila dilakukan oleh calon atlet
berbakat yang dipengaruhi oleh lingkungan,
baik masyarakat, keluarga maupun pekerjaan
yang mendukung, dilatih oleh pelatih yang
berkemampuan tinggi serta adanya sarana
dan prasarana olahraga yang berkualitas.



Kelelahan

recovery

Stimulus Overkompensasi

Fitness



SARANA DAN PRASARANA 
LATIHAN DAN KOMPETISI

FAKTOR EKSTERNAL

FAKTOR INTERNAL

SISTEM ; SITUASI-
KONDISI KOMPETISI

PSIKIS

TAKTIK/ 
STRATEGI

TEKNIK

FISIK

KONSTITUSI 
TUBUH

PRESTASI 
PUNCAK

“TUJUH PENDUKUNG 
PRESTASI PUNCAK”
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Apa itu Latihan ?
Latihan adalah suatu proses pengulangan yang dilakukan secara 

sistematis, bertahap, terus-menerus, dan beban meningkat 
teratur dengan tujuan mencapai prestasi maksimal

Kapan harus berLatih ?
Untuk mencapai prestasi maksimal maka calon atlet harus 
berlatih/beraktivitas olahraga sedini mungkin dengan 
memperhatikan prinsip-prinsip latihan yang tepat dan sesuai.

Dimana Latihan itu dilakukan ?
Untuk mencapai prestasi maksimal, tempat (fasilitas) 
latihan harus dapat membantu / mendukung secara 
signifikan.

Bagaimana Latihan itu harus dilaksanakan ?
Setiap calon atlet dan atlet harus menyadari bahwa Latihan 
adalah suatu Kebutuhan bukan  sebagai  paksaan.
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Siapa yang harus Latihan ?
› Setiap orang yang ingin mendapatkan derajat sehat Dinamis

Setelah mendapatkan derajat sehat dinamis, maka
› Meningkatkan derajat sehat dinamis menjadi prestatif sesuai dengan 

kemauan, kemampuan, dan kesempatan.

Mengapa atlet perlu Latihan ?
Sesuai dengan tujuan, maka perlunya latihan adalah 
untuk : 

1. Meningkatkan Prestasi menuju Puncak
2. Mempertahankan Prestasi Puncak lebih lama
3. Memperlambat mundurnya Prestasi
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 Apa yang menjadi Prinsip-prinsip Latihan ?

1.FISIOLOGIK

Prinsip Beban Lebih (Overload), Slide…
 Prinsip Individualisasi

 LatihanLatihan secarasecara individual  individual  adalahadalah salahsalah satusatu konsepkonsep latihanlatihan utamautama
yang yang mengacumengacu padapada pemikiranpemikiran bahwabahwa pelatihpelatih harusharus memperlakukanmemperlakukan
setiapsetiap atletatlet secarasecara individuindividu..

 PelatihPelatih fisikfisik harusharus mempertimbangkanmempertimbangkan faktorfaktor--faktorfaktor berikutberikut::
 KemampuanKemampuan atletatlet
 PotensialPotensial
 persyaratanpersyaratan khususkhusus olahragaolahraga..

 Prinsip Pengembangan Menyeluruh
Prinsip Kekhususan (Specificity) 
Prinsip Keterbalikan (Reversibility)
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2. PSIKOLOGIK

Prinsip Partisipasi Aktif/Sungguh-sungguh 
(Conscientious)

Prisnip Kesadaran (Awareness)
Prinsip Variasi (Variety)
Prinsip Istirahat Mental (Psychological 

Rest)
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3. PEDAGOGIK

Prinsip Perencanaan dan Penggunaan 
Sistem (Planning and Use Systems)

Prinsip Pentahapan (Periodization)
Prinsip Presentasi Visual (Visual 

Presentation)



OVERLOAD

REPETISI

BERAT BEBAN

SET

RECOVERY

FREKUENSI

JUMLAH LATIHAN
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Apa yang menjadi Kaidah (Norma-norma) Pembebanan Latihan ?
› Kaidah atau norma merupakan aturan yang tidak boleh dilanggar dalam 

memberikan pembeban latihan (training load).
› Terdapat 4 hal yang harus dicermati, yakni : Volume, Intensitas, Interval

(istirahat), dan Densitas (Kekerapan)

• Kaidah 1 : 
Kalau volume latihan 
besar, intensitas 
latihan rendah, 
istirahat singkat.

Hubungan antara Volume – Intensitas – Interval (Istirahat)

• Kaidah 3 :
Kalau volume latihan 
sedang, intensitas 
latihan tinggi, istirahat 
panjang.

• Kaidah 2 : 
Kalau volume latihan 
kecil, intensitas 
latihan tinggi, 
istirahat panjang.



Ukuran Volume latihan bisa : 
Meter, atau Kilometer : 
Seperti pada latihan lari, Renang, Dayung, 
Sepeda, latihan daya tahan, latihan kecepatan.

Bisa juga menit / jam : 
Bermain sepak bola selama 2 x 45 menit; 
latihan daya tahan lari naik turun bukit selama 
30 menit; berenang gaya bebas selama 15 
menit. dll.



Volume latihan dalam latihan kekuatan bisa 
dihitung dengan set, misalnya :

Lakukan :
 Bench Press dengan beban 50 Kg, sebanyak 6 

Repetisi per set ; ulangi sampai 6 sets.
 Squat dengan beban 100 Kg; sebanyak 8 Repetisi 

per set ; ulangi sampai 5 sets 
 dan lain-lain.



Volume latihan kekuatan juga bisa dihitung dengan Kg atau Ton, 
seperti :

Bench Press, beban 50 Kg ; 6 Repetisi, 
6 sets ; istirahat antar 2 set 2 menit.

 Total beban yang didorong 
= 50 Kg x 6 Rep x 6 Set 
= 1800 Kg = 1,8 Ton.

Squat, Beban 100 Kg ; 8 Repetisi ; 5 sets, istirahat 2 menit.
 Total beban yang diangkat 

= 100 x 8 Rep x 5 Set 
= 4000 Kg = 4,0 Ton.



INTENSITAS

 Ukuran yg menunjukkan kualitas
 Faktor latihan yg sangat penting
 Berbanding terbalik dengan volume
 Ukuran yg menunjukkan berat-ringannya latihan
 Takaran intensitas menggunakan persentase (%).



Apabila hasil tes lari 400 m untuk pemain sepak bola 
mencatat waktu 58 detik, maka waktu tempuh untuk 
setiap lari 400 m dengan intensitas 70% adalah 1.3 x 
waktu tempuh.  Berarti : 1.3 x 58” = 75.40 detik
Berapa waktu tempuhnya kalau Intensitas latihan lari = 
85 % ?

JAWAB     
waktu tempuh = 1,15 x waktu terbaik dijarak tersebut.   
Sehingga : 1.15 x 58” = 66.70 detik



Berapa waktu tempuh kalau intensitasnya 70% ; 75% ; 85%?

36

Jawab : 

Intensitas 70% waktu tempuh = 1,30 x waktu terbaik di jarak tersebut. 

Intensitas 75% waktu tempuh = 1,25 x waktu terbaik di jarak tersebut.

Intensitas 85% waktu tempuh = 1,15 x waktu terbaik di jarak tersebut.



TIPE / JENIS LATIHAN

VARIABEL yang perlu diperhatikan
DALAM LATIHAN FISIK

Tipe / jenis latihan fisik apa yang akan diberikan ?

FREKUENSI LATIHAN Berapa sering latihan itu diberikan ?

INTENSITAS LATIHAN Berapa berat latihan itu diberikan ?

ISTIRAHAT LATIHAN Berapa lama istirahat itu diberikan ?

DURASI LATIHAN Berapa lama latihan itu diberikan ?

VOLUME LATIHAN Berapa banyak latihan itu diberikan ?

JARAK LATIHAN Berapa jauh latihan itu diberikan ?

* Kelenturan © Kecepatan Gerak ® Kekuatan @ Daya Tahan (aerob)



UKURAN DALAM VARIABEL LATIHAN
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TIPE / JENIS / 
KOMPONEN LATIHAN

VARIABEL LATIHAN

VOLUME INTENSITAS

KELENTURAN SET X WAKTU REGANGAN - RENDAH KE TINGGI
- STATIS KE PNF

KECEPATAN SET X JUMLAH KONTAK -TITIK KONTAK
- KECEPATAN LATIHAN

KEKUATAN SET X REPETISI X BEBAN - % 1 RM (BEBAN REPETISI 
MAKSIMAL

DAYA TAHAN SET X JARAK XWAKTU - % TARGET DETAK 
JANTUNG
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 Apa yang harus di-Latih-kan (Aspek-aspek) ?

1. Aspek FISIK
2. Aspek TEKNIK 
3. Aspek TAKTIK – STRATEGI
4. Aspek PSIKIS
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Pada dasarnya bentuk latihan fisik bisa dibedakan atas.
 Latihan fisik yang umum
 Latihan fisik yang khusus

Latihan kondisi fisik yang umum terdiri dari latihan
dasar yang banyak ragamnya, artinya pembangunan
semua sisi yang serasi dan seimbang dengan
peningkatan sistem kardiopulmonal/ jantung dan
peredaran darah dengan kekuatan otot, luas penggerak
sendi, yang dibutuhkan dan merupakan dasar dari
kebanyakan olahraga.

Sedangkan latihan fisik yang khusus, dilakukan atas
dasar latihan umum yang luas pada kekhususan
cabang olahraga (yang menentukan prestasi), misalnya
latihan daya tahan aerob dan daya tahan anaerobe
untuk pemain bola.

BENTUK LATIHAN FISIK



Kualitas kemampuan fisik seorang atlet dalam merespon latihan, terutama tergantung pada:

(1) Perkembangan usia (anak, remaja, dewasa, orang yang lebih tua).

(2) Bawaan organ secara genetik (jantung terutama, peredaran darah dan system pertukaran 
zat) dan otot.

(3)Mekanisme pengendalian koordinasi system syaraf pusat, kerjasama antara otak, system 
saraf dan otot.  Hal ini yang akan membentuk koordinasi gerak yang baik.

(4)Kemampuan Psikis (sifat-sifat pribadi) perlu untuk merealisasikan kemampuan fisik.
Dalam olahraga sifat-sifat yang paling utama adalah : kemauan keras, percaya diri, motivasi 
berprestasi. Disamping itu sifat-sifat psikis yang lain juga diperlukan seperti : gairah, 
kegembiraan, agresif, rangsangan emosi, vitalitas dan temperamen, dan 

(5)Usia latihan (sudah berapa lama seseorang berlatih)



Komponen Biomotor

1. Kekuatan
2. Kecepatan
3. Ketahanan



Sprint

S

Angkat Besi

AB

M
Maraton

Contoh : 
Komponen Fisik dominan pada cabang olahraga

Sprint – Angkat Besi - Maraton



Voli 
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V

Tenis Meja

T
M

B

Bulutangkis

Contoh : 
Komponen Fisik dominan pada cabang olahraga

Bola Voli – Tenis Meja - Bulutangkis



KEBUTUHAN LATIHAN FISIK KHUSUS CABOR

Diberikan pd Periode LatihanCABOR Latihan Fisik Yg dibutuhkan

Dasar sampai prestasi tinggiSPRINTER Kelenturan, Kecepatan siklis, Daya
tahan aerob, daya tahan anaerob,
daya tahan kekuatan, kekuatan
maksimal, kekuatan yang cepat.

MARATHON Kelenturan, Daya tahan aerob,
daya tahan anaerob, daya tahan
kekuatan.

Pembentukan dan prestasi tinggi
(=periode 2 sampai 4 / TPK-TPP-
TPUt)

PELEMPAR Kelenturan, Kekuatan yang cepat,
Kekuatan maksimal.

Pembentukan dan prestasi tinggi
(=periode 2 sampai 4 / TPK-TPP-
TPUt)

Dasar sampai prestasi tinggiPELOMPAT Kelenturan, Kecepatan siklis-
asiklis, Daya tahan aerob, daya
tahan anaerob, daya tahan
kekuatan, kekuatan maksimal,
kekuatan yang cepat.



KEBUTUHAN LATIHAN FISIK KHUSUS CABOR

Diberikan pd Periode LatihanCABOR Latihan Fisik Yg dibutuhkan

SEPAK BOLA Daya tahan aerob, daya tahan
anaerob, daya tahan kekuatan,
kecepatan siklis-asiklis, kekuatan
yg cepat, kelenturan.

BASKET

VOLI Daya tahan aerob, daya tahan
anaerob, daya tahan kekuatan,
kecepatan asiklis, kekuatan yg
cepat, kelenturan.

Dasar sampai prestasi tinggi

Dasar sampai prestasi tinggi

Dasar sampai prestasi tinggi

Daya tahan aerob, daya tahan
anaerob, daya tahan kekuatan,
kecepatan siklis-asiklis, kekuatan
yg cepat, kelenturan.
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KELENTUKAN

PENINGKATAN PERSENTASE HASIL LATIHAN  APABILA DILATIH 
SECARA EKSKLUSIF :

10 % 
KECEPATAN

DAYA TAHAN 

700 %
KEKUATAN  

300 %


