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Mengapa Atlet perlu Latihan Mental ?
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 Masalah mental atlet sesungguhnya 

bukan murni merupakan masalah 

psikologis, namun disebabkan oleh faktor 

teknis atau fisiologis.



 jika kemampuan atlet menurun karena 

faktor kesalahan teknik, maka persepsi 

atlet terhadap kemampuan dirinya juga 

akan berkurang.

 Jika masalah kesalahan teknik ini tidak 

segera teridentifikasi dan tidak segera 

diperbaiki, maka kesalahan ini akan 

menetap.



 Akibatnya, kemampuan atlet tidak 
meningkat, sehingga atlet menjadi kecewa 
dan lama kelamaan bisa menjadi frustrasi 
bahkan memiliki pikiran dan sikap yang 
negatif terhadap prestasi olahraganya.

 Jika masalah disebabkan oleh faktor fisik 
(“overtraining”) atau kelelahan yang 
berlebihan, maka menimbulkan perubahan 
penampilan atlet (atlet menjadi lebih 
lambat), sehingga atlet tersebut kemudian 
dinilai memiliki motivasi yang rendah.



 Jika penyebab masalahnya tidak terlebih 

dahulu diatasi, maka masalah mentalnya 

juga akan sulit untuk dapat diperbaiki.

 Dengan demikian, jika akan menerapkan 

latihan mental, maka atlet, pelatih maupun 

psikolog olahraga harus mengetahui 

secara pasti bahwa penyebab masalahnya 

adalah masalah mental.



 Adanya perubahan tingkah laku, perasaan 

atau pikiran yang mengganggu atlet atau 

mengganggu kelancaran proses pelatihan 

atau komunikasi antara atlet dengan orang 

lain  indikasi bahwa atlet tersebut 

mengalami masalah psikologis. 



Basic Emotions
Basis for 

Inclusion

Arnold
Anger, aversion, courage, dejection, desire, 

despair, fear, hate, hope, love, sadness 

Relation to action 

tendencies 

Ekman, Friesen, 

& Ellsworth
Anger, disgust, fear, joy, sadness, surprise 

Universal facial 

expressions 

Frijda
Desire, happiness, interest, surprise, 

wonder, sorrow 

Forms of action 

readiness 

Gray Rage and terror, anxiety, joy Hardwired 

Izard
Anger, contempt, disgust, distress, fear, 

guilt, interest, joy, shame, surprise 
Hardwired 

James Fear, grief, love, rage Bodily involvement 

McDougall
Anger, disgust, elation, fear, subjection, 

tender-emotion, wonder 
Relation to instincts 

Theorists Table



Mowrer Pain, pleasure 
Unlearned emotional 

states 

Oatley & 

Johnson-

Laird

Anger, disgust, anxiety, happiness, sadness 

Do not require 

propositional 

content 

Panksepp Expectancy, fear, rage, panic Hardwired 

Plutchik
Acceptance, anger, anticipation, disgust, joy, 

fear, sadness, surprise 

Relation to adaptive 

biological 

processes 

Tomkins
Anger, interest, contempt, disgust, distress, 

fear, joy, shame, surprise 
Density of neural firing 

Watson Fear, love, rage Hardwired 

Weiner & 

Graham
Happiness, sadness 

Attribution 

independent 



 Jika penyebab utamanya faktor teknis 

atau fisik, maka faktor-faktor tersebut yang 

perlu dibenahi terlebih dahulu. Masalah 

mental psikologisnya akan sulit teratasi 

jika penyebab utamanya tidak ditangani.



Tiga karakteristik yang sebaiknya 

terdapat pada diri atlet yang akan 

menjalani latihan mental

 Atlet harus mau menjalani latihan mental 

tersebut

 Atlet harus menjalankan setiap program 

latihan mental secara lengkap

 Atlet harus memiliki kemauan untuk 

menjalani latihan dengan sebaik mungkin



Apa saja yang tercakup dalam 
Latihan Mental ?

 Berfikir positif

 Membuat catatan harian latihan mental

 Penetapan sasaran (goal-setting)

 Latihan relaksasi

 Latihan visualisasi dan imajeri

 Latihan konsentrasi



Kapan sebaiknya atlet melakukan 
Latihan Mental ?

 Latihan mental dilakukan sepanjang atlet 
menjalani latihan olahraga, karena seharusnya 
latihan mental merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari program latihan tahunan atau 
periodisasi latihan. 

 Latihan-latihan tersebut ada yang memerlukan 
waktu khusus (terutama saat-saat pertama 
mempelajari latihan relaksasi dan konsentrasi), 
namun pada umumnya tidak terikat oleh waktu 
sehingga dapat dilakukan kapan saja.



Selamat berlatih

Semoga sukses mencapai prestasi puncak




