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PELATIH OLAHRAGA  

 Sukses tidaknya kegiatan ekstrakurikuler OR di 
sekolah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari 
segi pelatih, peserta didik, sarana dan prasarana, 
sekolah, orangtua, maupun kondisi masyarakat 
sekitar. 

 Dari berbagai faktor tersebut, pelatih memiliki andil 
yang besar dalam kesuksesan kegiatan 
ekstrakurikuler olahraga di sekolah. 

 Bagaimana jadinya seorang olahragawan 
bergantung pada program latihan yang disajikan 
oleh pelatih. 



PELATIH OLAHRAGA ?? 

 Ialah seorang yang memberikan latihan fisik, teknik, 

taktik, dan mental untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan.  

 Pelatih olahraga memiliki peran sebagai guru, 

bapak dan teman.  

 guru  disegani 

 bapak  dicintai, dihormati 

 teman  dipercaya untuk mencurahkan keluh 

        kesah 



KEMAMPUAN YANG HARUS DIMILIKI PELATIH 

1. Memiliki jiwa pemimpin, tegas, berwibawa juga 

humoris 

2. Memiliki pengetahuan olahraga 

3. Menguasai komponen kondisi fisik dan psikologis anak 

4. Memiliki keterampilan olahraga 

5. Memiliki sikap sportif 

6. Memiliki kreativitas 

7. Memiliki kesehatan yang baik 

8. Memiliki kemampuan dalam administrasi  

9. Memiliki emosional yang baik 

 



Gaya Kepemimpinan Pelatih 

 Menurut Lippits dan White, terdapat tiga gaya 

kepemimpinan yaitu:  

1. Otoriter, 

2. Demokrasi,  

3. Liberal  



1. Gaya Kepemimpinan Otoriter 

 Wewenang dan keputusan mutlak berada pada 

pimpinan 

 Komunikasi berlangsung satu arah dari pimpinan 

kepada bawahan 

 Tidak ada kesempatan bagi bawahan untuk 

memberikan saran, pertimbangan atau pendapat 

 Tugas-tugas pada bawahan diberikan secara 

instruktif 

 Lebih banyak kritik daripada pujian 

 



1. Gaya Kepemimpinan Otoriter 

 Pimpinan menuntut prestasi sempurna dari bawahan 

tanpa syarat 

 Cenderung adanya paksaan dan hukuman 

 Kasar dalam bersikap 

 Tanggung jawab dalam keberhasilan organisasi 

hanya dipikul oleh pimpinan 

 



2. Gaya Kepemimpinan Demokratis 

 Wewenang pimpinan tidak mutlak 

 Keputusan dibuat bersama antara pimpinan dan 
bawahan 

 Komunikasi berlangsung timbal balik 

 Banyak kesempatan dari bawahan untuk 
menyampaikan saran dan pertimbangan 

 Tugas-tugas dari bawahan diberikan dengan lebih 
bersifat permintaan daripada instruktif 

 Pujian dan kritik seimbang 

 



2. Gaya Kepemimpinan Demokratis 

 Pimpinan mendorong prestasi sempurna para 

bawahan dalam batas masing-masing 

 Pimpinan memperhatikan perasaan dalam bersikap 

dan bertindak 

 Tercipta suasana saling percaya saling hormat 

menghormati, dan saling menghargai 

 Tanggung jawab keberhasilan organisasi 

ditanggung secara bersama-sama. 

 

 



3. Gaya Kepemimpinan Liberal 

 Pemimpin melimpahkan wewenang sepenuhnya 

kepada bawahan 

 Keputusan lebih banyak dibuat oleh bawahan 

 Kebijaksanaan lebih banyak dibuat oleh bawahan 

 Pimpinan hanya berkomunikasi apabila diperlukan 

oleh bawahan 

 Hampir tiada pengawasan terhadap tingkah laku 

 Prakarsa selalu berasal dari bawahan 

 



3. Gaya Kepemimpinan Liberal 

 Hampir tidak ada pengarahan dari pimpinan 

 Peranan pimpinan sangat sedikit dalam kegiatan 

kelompok 

 Kepentingan pribadi lebih penting dari kepentingan 

kelompok 

 Tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul 

oleh perseorangan. 

 

 



Gaya kepemimpinan yang paling baik?? 

 Dari gaya-gaya kepemimpinan tersebut, tidak ada 

satu pun yang mutlak paling baik dan benar 

digunakan, namun kombinasi dari ketiganya dapat 

digunakan dengan melihat berbagai situasi dan 

kondisi.  

 Karakteristik siswa dan materi latihan juga menjadi 

salah satu penentu gaya kepemimpinan apa yang 

paling cocok dan kapan gaya kepemimpinan tersebut 

cocok diterapkan.  



 Pelatih olahraga seyogyanya tidak condong hanya 

pada salah satu gaya kepemimpinan secara 

berlebihan. Sebab, gaya kepemimpinan tertentu 

lebih cocok digunakan dalam situasi tertentu.  

 Pelatih olahraga perlu mengkombinasikan antara 

gaya kepemimpinan satu dan yang lain bergantung 

akan situasi kondisi yang dihadapinya dilapangan.  

 Hal ini disebabkan oleh karena adanya keuntungan 

dan kerugian dari tiap gaya kepemimpinan. 

 



Kode Etik Pelatih?? 

 Silakan dibaca dan dibahas pada pertemuan 

berikutnya. 



SEKIAN 

TERIMA KASIH,,,  



KODE ETIK PELATIH  
(Harsono. (1988) Coaching dan Aspek-Aspek Psikologis dalam Coaching ) 

1. Perilaku Seorang Pelatih  

- Sesuai dengan norma agama dan norma di 

masyarakat  

- Memberikan suri tauladan perilaku baik  

- Ingat bahwa masyarakat memandang dirinya 

sebagai manusia model  diamati oleh 

olahragawan atau atlitnya dan masyarakat. 

 



KODE ETIK PELATIH 

2. Kepemimpinan Pelatih 

- Seyogyanya mempunyai jiwa kepemimpinan 

yang baik: tegas, bijaksana, dan berwibawa. 

- Mampu memberikan motivasi, memimpin 

atletnya, serta para asisten pelatih. 

- Dapat bekerjasama dengan semuanya 



KODE ETIK PELATIH 

3. Sikap Sportif 

- Pelatih yang sportif: jujur, disiplin, tanggung 

jawab, serta berjuang mati-matian, dan tidak 

membedakan antara olahragawan satu dengan 

olahragawan lain. 

- Menghindari cara-cara curang dalam mencapai 

tujuan tertentu. 

 



KODE ETIK PELATIH 

4. Pengetahuan dan Keterampilan Pelatih 

- Tinggi rendahnya prestasi peserta didik dipengaruhi 
pada tinggi rendahnya pengetahuan dan 
keterampilan dari pelatih.  

- Pelatih harus mempunyai pengetahuan akan bentuk–
bentuk formasi permainan, strategi pertahanan, dan 
juga strategi penyerangan.  

- Pelatih yang baik akan mengenalkan bentuk-bentuk 
formasi permainan, strategi pertahanan dan 
penyerangan yang membuat regu lawan sulit 
mengacaukan regunya, dengan penyerangan 
maupun pertahanan yang jitu.  



KODE ETIK PELATIH 

5. Keseimbangan Emosional 

- Keseimbangan emosional pelatih terlihat ketika 

menghadapi situasi marah atau tertekan.  

- Pelatih berfungsi sebagai pembimbing siswa 

dalam keseimbangan emosionalnya belum 

matang.  

- Bersikap secara wajar dengan kepala dingin 

pada waktu latihan dan pertandingan, serta 

pada kehidupan keseharian.  

 



KODE ETIK PELATIH 

6. Imajinasi Seorang Pelatih 

- Imajinasi seorang pelatih olahraga sangat 
dibutuhkan untuk pencapaian prestasi 
olahragawan.  

- Imajinasi: kemampuan daya ingatan dalam 
membentuk khayalan tentang obyek yang tidak 
nampak.  

- Imajinasi penting untuk: mendesain pola 
permainan, sistem pertahanan dan penyerangan, 
teknik dan taktik, serta metode latihan yang 
efektif dan efisien.  



KODE ETIK PELATIH 

7. Ketegasan dan Keberanian Seorang Pelatih 

- Pelatih seyogyanya berani mengambil keputusan 

yang tegas dan wajar terhadap olahragawan. 

- Pelatih harus sanggup memberikan perlindungan 

kepada olahragawan yang dilatih terhadap 

kritikan dari sekolah/masyarakat terkait 

penampilannya. 



KODE ETIK PELATIH 

8. Humor 

- Humor akan dapat mencairkan suasana tegang 

yang sering terjadi dalam tim. 

- Penyajian humor harus mengenal batas, sebab 

siswa sering memberikan tanggapan yang 

berlebihan.  

- Pemberian humor harus memperhatikan tempat 

dan situasi  justru dapat merusak suasana. 

 



KODE ETIK PELATIH 

9. Kesehatan 

- Pelatih yang mempunyai kesehatan baik 

(jasmani&rohani, fisik&psikis) akan membantu 

dalam melaksanakan tugasnya. 

- Seorang pelatih agar tetap sehat hendaknya 

memperhatikan faktor makan, istirahat, dan 

aktivitas. 

 



KODE ETIK PELATIH 

10. Administrator 

- Pelatih olahraga perlu mempunyai kemampuan 

mengorganisir proses latihan, program latihan, 

menginventaris data-data pribadi olahragawan 

(data kondisi fisik, kemajuan latihan, dst) dan 

mengorganisasi pertandingan.  

- Kunci keberhasilan pelatih sering kali diawali 

dari kemampuan pelatih dalam mengorganisir 

tugas-tugas pelatih. 

  



KODE ETIK PELATIH 

11. Pendewasaan Olahragawan 

- Pelatih yang baik  memperhatikan 

pertumbuhan dan perkembangan serta 

pendewasaan olahragawan 

- Mengajarkan sifat-sifat kepemimpinan, 

kekompakan tim, mengambil inisiatif, ambisi, 

disiplin, dan sebagainya. 

  



KODE ETIK PELATIH 

12. Kegembiraan Berlatih Olahragawan 

- Kegembiraan saat berlatih maupun bertanding 

sangat diperlukan namun tidak melupakan 

disiplin. 

- Suasana latihan yang menyenangkan namun 

tidak berlebihan membantu olahragawan 

dalam mencapai prestasi maksimal 

 



KODE ETIK PELATIH 

13. Menghargai Wasit 

- Tidak sedikit perlombaan & pertandingan 
olahraga yang dirugikan oleh wasit.  

- Pelatih hendaknya mampu menghargai apa 
yang telah diputuskan oleh wasit, namun 
apabila keputusan tsb merugikan perlu 
menyampaikan kritik dan saran melalui prosedur 
yang telah ada. 

- Mengajarkan kepada siswa untuk menghargai 
wasit adalah hal yang penting  justru dapat 
mempengaruhi penampilan. 

 



KODE ETIK PELATIH 

14. Menghargai Tim Tamu atau Regu Lawan 

- Menghargai regu lawan yang datang sebagai 

tamu sangat perlu dimiliki oleh seorang pelatih 

olahraga.  

- Tamu yang datang untuk bertanding harus 

dihargai dengan bertanding secara maksimal. 

- Hal ini untuk menguji siapa yang terbaik di 

antara keduanya melalui perjuangan keras dan 

gigih namun tetap dengan fair. 

 

KODE ETIK PELATIH 



KODE ETIK PELATIH 

15. Perhatian Pribadi 

- Siswa ingin agar diakui sebagai orang dan 
bukan sebagai sesuatu yang hanya 
dipergunakan untuk pertandingan, sebab jika 
siswa diperlakukan demikian maka akan ada 
kemalasan dan sikap ogah-ogahan untuk 
berlatih.  

- Jadi pelatih yang sukses ialah pelatih yang  
memberikan perhatian kepada olahragawan, 
dan olahragawan merasakan bahwa sang 
pelatih selalu memberikan perhatian 
kepadanya. 

 

KODE ETIK PELATIH 



KODE ETIK PELATIH 

16. Berpikir Positif 

Seorang pelatih mempunyai tugas membuat 

olahragawan berfikir secara positif.  

Selalu optimis dan berfikir positif akan membantu 

meraih prestasi maksimal.  

Pelatih harus memusatkan perhatian pada 

kekuatan-kekuatan yang dimiliki, bukan pada 

kelemahan-kelemahan yang dimiliki. 

 

KODE ETIK PELATIH 



KODE ETIK PELATIH 

17. Larangan dalam Berjudi 

Pantang hukumnya bagi seorang pelatih untuk 

berjudi.  

Pelatih olahraga harus berani untuk melarang judi 

kepada olahragawannya dan harus berani 

memberi hukuman yang berat kepada setiap 

olahragawan yang bermain judi, apalagi yang 

mau disogok, dan juga mau dibeli. 

 

KODE ETIK PELATIH 



KODE ETIK PELATIH 

18. Berbahasa yang Baik dan Benar 

Martabat seorang pelatih seringkali ditentukan 

oleh kemampuannya dalam berbicara didepan 

umum.  

Citra pelatih akan berubah dengan perilaku-

perilaku yang kurang baik dalam berbicara di 

depan umum, seperti berbahasa kasar dan jorok, 

pengucapan kata-kata yang kurang jelas, dan 

kekakuan sikap. 

 

KODE ETIK PELATIH 



KODE ETIK PELATIH 

19. Mengisukan Orang 

Pelatih olahraga hendaknya jangan mengkritik, 

dan mengisukan menceritakan kekurangan-

kekurangan olahragawan dan pelatih lain kepada 

orang lain. 

Pelatih harus dapat menyaring informasi-informasi  

yang baik dan kurang baik, sehingga dapat 

menyampaikan pada olahragawan tanpa 

menjelekkan orang lain.  

  

KODE ETIK PELATIH 



KODE ETIK PELATIH 

20. Menggunakan Wewenang 

Pelatih olahraga janganlah menggunakan 
wewenang untuk kepentingan pribadi.  

Hindari menerima sesuatu pemberian atau hadiah 
yang sekiranya dapat atau diperkirakan akan 
menyebabkan menyimpang dari ketentuan-
ketentuan yang berlaku dan melanggar kode etik 
profesinya.  

Misal memberikan perhatian yang berlebih pada 
olahragawan karena menerima suatu pemberian 
atau hadiah.  

 

KODE ETIK PELATIH 



KODE ETIK PELATIH 

21. Sikap Mental 

 Secara mental seorang pelatih harus sudah siap untuk: 

 Mengabdikan diri pada dunia olahraga. Menjadi 
persyaratan utama bagi seorang pelatih, sebab hari-
hari seorang pelatih akan sangat berkaitan dengan 
dunia olahraga. 

 Mengamalkan seluruh pengetahuan yang dimiliki 
kepada semua orang. 

 Berani berkorban baik secara biaya, tenaga, dan juga 
waktu. Tidak mengharap dipuja apabila olahragawan 
menjadi juara atau menang bertanding, dan siap 
dicerca bila olahragawan gagal atau kalah. 

 

KODE ETIK PELATIH 



KODE ETIK PELATIH 

22. Hubungan dengan Asisten Pelatih  

Hubungan baik antara pelatih dengan asisten 

pelatih serta staf pelatih akan sangat membantu 

kesuksesan dari tim yang dibangun.  

KODE ETIK PELATIH 



SEKIAN, 

TERIMA KASIH,,,  




