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Peak Performance

• Kemampuan adaptasi fisik, psikologis dan anatomis 
atlet adalah optimal, dan koordinasi 
neuromuscularnya adalah sempurna (Harsono, 
2003: 312).

• Tanda-tanda:• Tanda-tanda:

– Keadaan  biologis dan kebugaran atlet sempurna

– Fisiologis optimal mampu untuk cepat beradaptasi 
terhadap berbagai rangsangan latihan.

– Mampu pulih asal dengan cepat setelah suatu pertandingan 
atau latihan



Karakteristik Psikologis

Aspek obyektif

• Reaksi dan adaptasi CNS terhadap stres, 
frustasi dan emosi.

• Keyakinan dalam dirinya ada sinergi motorik • Keyakinan dalam dirinya ada sinergi motorik 
dan biologis yang tinggi.

Aspek subyektif

• Percaya diri, kesiapan bertanding, motivasi 
tinggi, siap terima segala resiko.



Faktor-faktor tercapainya PP

1. volume latihan

2. Manipulasi volume dan intensitas latihan

3. Kemampuan atlet untuk pulih asal dengan cepat

4. Kondisi neuromuscular yang sempurna4. Kondisi neuromuscular yang sempurna

5. Overkompensasi

6. Motivasi, arousal, dan relaksasi biologis

7. Jumlah peaking



Faktor-faktor yang mempengaruhi 
PP

Organisasi pertandingan

a. angin, hujan, ombak, Latihan dan pelatiha. angin, hujan, ombak, 
peralatan pertandingan.

b. Suhu udara yang 
ekstrim.

c. Pengaruh dari undian, 
penonton, perwasitan

d. Asrama, makan, 
transport

Keadaan atlet

a. Gaya dan kebiasaan
hidup

b. Kecemasan, takut
cedera

Latihan dan pelatih

a. Program latihan yang 
tidak didesain dengan 

baik

b. Latihan yang terlalu 
berat dan kurang 

memperhatikan recovery



Overtraining

� Terjadi akibat latihan dengan dosis/intensitas yang 
menyebabkan terjadinya gejala overtraining.



Gejala Overtraining 

Psikologis

• Gelisah

• Konsentrasi menurun

• Mudah tersinggung• Mudah tersinggung

• Mengisolasi diri

• Tidak ada inisiatif

• Rasa tertekan

• Tidak percaya diri

• Semangat menurun

• Takut bertanding



Fisik-motorik

• Ketegangan otot berlebihan

• Sering melakukan kesalahan gerak

• Koordinasi hilang

• Penurunan kecepatan, kekuatan dan daya 
tahantahan

• Recovery lama

• Waktu reaksi menurun

• Mudah cedera

• Berat badan terus menurun

• Suhu tubuh pada pagi hari meningkat



Fungsional 

• Insomnia

• Kurang nafsu makan

• Detak jantung istirahat meningkat

• Gangguan pencernaan

• Mudah berkeringat

• Kapasitas vital menurun

• Pemulihan detak jantung lama

• Mudah tertekan infeksi kulit dan 
jaringan tubuh



Merencanakan program latihan
sesuai dengan prinsip latihansesuai dengan prinsip latihan

Memonitor gejala fisiologis dan 
psikologis


