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 Prinsip latihan yang dapat dijadikan pedoman 

dalam melatih kegiatan ekstrakurikuler olahraga di 
antaranya ialah: prinsip multilateral, individu, 
adaptasi, beban berlebih, beban bersifat progresif, 
spesifikasi, bervariasi, pemanasan dan pendinginan, 
periodisasi, berkebalikan, beban moderat, sistematik. 

PRINSIP LATIHAN 



 
 Adalah prinsip latihan yang mengembangkan semua 

komponen biomotor dan pengembangan fisik secara 
menyeluruh 

 Salah satu keuntungannya ialah olahragawan tidak 
matang dini. Contoh dari matang dini yaitu olahragawan 
yang seharusnya prestasi terbaiknya dicapai setelah usia 
18 tahun tapi diusia 15 tahun sudah mencapai prestasi 
puncak.  

 Latihan multilateral harus diberikan pada awal-awal 
latihan, tujuannya untuk dasar spesialisasi. Latihan 
multilateral berisikan akan pergerakan alami dan 
berbagai keterampilan gerak dasar seperti berjalan, 
berlari, melompat, meloncat, melempar dan menangkap. 

 

1. Prinsip Multilateral 



 
 Individu satu dengan yang lainnya memiliki 

kemampuan serta potensi yang berbeda-beda, 
sehingga dalam penentuan latihan harus disesuaikan 
dengan kemampuan dari setiap individu.  

 Sukadiyanto (2010: 15-18) faktor- faktor yang 
berpengaruh terhadap kemampuan olahragawan 
dalam merespons beban latihan ialah: (a) Keturunan, 
(b) Kematangan, (c) Gizi, (d) Waktu Istirahat dan 
tidur, (e) Tingkat Kebugaran, (f) Pengaruh 
Lingkungan, (g) Rasa Sakit dan Cidera, dan (h) 
Motivasi. 

2. Prinsip Individu 



 
 Tingkat penyesuaian latihan atau adaptasi latihan 

dari masing-masing individu berbeda-beda antara 
satu dengan yang lainnya.  

 

Adaptasi olahragawan dipengaruhi oleh faktor usia 
olahragawan, usia latihan, kualitas kebugaran otot, 
kualitas kebugaran sistem energi, dan kualitas atau 
mutu latihan.  

 

3. Prinsip Adaptasi 



 
Ciri-ciri penyesuaian tubuh akibat latihan menurut 

Sukadiyanto (2010: 18) adalah:  

1) Kemampuan fisiologis, yaitu membaiknya sistem 
pernafasan, membaiknya fungsi jantung, 
membaiknya fungsi paru, serta membaiknya 
sirkulasi dan volume darah,  

2) Meningkatnya kemampuan fisik seperti kekuatan, 
kecepatan, dan power,  

3) Tulang, ligamen, tendo, dan hubungan jaringan otot 
lebih kuat.  

3. Prinsip Adaptasi 



 
Menurut Mansur (2009: 8), ciri-ciri penyesuaian 

tubuh terlihat pada denyut nadi istirahat lebih 
lambat, pernafasan lebih lambat, kinerja lebih baik, 
semangat lebih baik, tidur relatif lebih mudah dan 
lama serta tidak mudah lelah. 

 Secara psikologis juga akan terdapat perubahan ini 
terbukti pada olahragawan yang cenderung percaya 
diri bila telah menguasai keterampilan lebih tinggi.  

3. Prinsip Adaptasi 



 
 Ialah prinsip latihan yang menekankan pada 

penambahan beban latihan sehingga mencapai batas 
ambang rangsang atau bahkan melampaui ambang 
batas rangsang. 

 Pemberian beban latihan yang terlalu ringan tidak 
akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas 
fisik olahragawan, sebaliknya bila prinsip beban 
yang diberikan terlalu berat maka akibatnya juga 
tidak akan baik, sebab tubuh tidak akan mampu 
mengadaptasi beban latihan. 

4. Prinsip Beban Berlebih 



 
 Prinsip beban berlebih ini akan menekankan pada 

pembebanan yang diberikan secara bertahap dan 
meningkat disesuaikan dengan perubahan pada 
olahragawan.  

Adapun cara untuk meningkatkan beban latihan 
dengan diperberat, diperlama, diperbanyak, dan 
dipercepat.  

Mansur (2009: 9) latihan dengan prinsip beban 
latihan bertambah selalu memanfaatkan frekuensi, 
intensitas, dan waktu. 

 

4. Prinsip Beban Berlebih 



 
 Supaya proses adaptasi pada tubuh terjadi dengan 

baik, diperlukan prinsip beban berlebih lalu 
dilanjutkan dengan prinsip beban bersifat progresif.  

Arti dari latihan yang bersifat progresif ialah latihan 
dari yang mudah ke yang sulit, dari ringan ke berat, 
dari sederhana ke komplek, yang dilakukan dengan 
cara ajeg, maju dan berkelanjutan. 

 

5. Prinsip Beban Bersifat Progresif 



 
 Program apapun yang disusun oleh pelatih idealnya 

disesuaikan dengan tuntutan fisik dari olahragawan 
sesuai dengan cabang olahraganya.  

Adapun pertimbangan dalam menerapkan prinsip 
kekhususan atau spesifikasi ialah: (a) kebutuhan 
energi, (b) model latihan, (c) periodisasi latihan, dan 
(d) gerak dan otot-otot yang digunakan. 

 

6. Prinsip Spesifikasi 



 
Untuk menghindarkan kejenuhan yang terjadi 

program latihan harus disusun secara variatif.  

Cara untuk memvariasi latihan: 

a) pemberian latihan secara ringan dan berat,  

b) pemberian waktu recovery , 

c) memberikan latihan dari yang mudah ke yang sulit,  

d) memberikan latihan dari kuantitas ke kualitas,  

e) mengganti metode latihan dan menyesuaikan 
bentuk sarana dan prasarana latihan, dan 

f) berganti teman latihan. 

 

7. Prinsip Bervariasi 



 
 Latihan akan memuat pemanasan, latihan inti dan 

pendinginan.  

 Tujuan pemanasan sendiri adalah mempersiapkan 
olahragawan dalam menjalani latihan inti.  

 Pemanasan harus dapat meningkatkan suhu badan, 
meningkatkan suhu badan, dapat melalui 
permainan-permainan sederhana lalu dengan 
aktivitas peregangan baik statis maupun dinamis.  

 Pemanasan hendaknya juga memuat akan aktivitas 
gerak teknik dari cabang olahraga. 

8. Prinsip Pemanasan dan Pendinginan 



 
 Pendinginan mempunyai peran yang sama dengan 

pemanasan.  

Aktivitas pendinginan sangat dibutuhkan dalam 
proses penurunan suhu badan kekondisi normal.  

 Pendinginan secara tepat akan membantu proses 
penurunan suhu tubuh secara bertahap, sehingga 
suhu tubuh tidak tiba-tiba langsung turun.  

 Tujuan dari pendinginan adalah untuk 
mengembalikan kondisi tubuh pada kondisi normal. 

 

8. Prinsip Pemanasan dan Pendinginan 



 
 Periodisasi latihan merupakan pentahapan dan 

penjabaran dari tujuan latihan secara keseluruhan. 

 Periodisasi latihan ialah pembagian program latihan 
menjadi beberapa tahap latihan yang lebih kecil.  

 Tujuan dari periodisasi ialah untuk 
menyederhanakan program jangka panjang dalam 
bagian-bagian yang lebih kecil agar puncak prestasi 
pada pertandingan utama yang diinginkan dapat 
terwujud.  

9. Prinsip Periodisasi 



 
 Pembagian program tahunan ke dalam kedalam 

bagian yang lebih kecil akan memungkinkan pelatih 
labih mudah dan lebih cermat serta dapat 
melaksanakan program secara sistematis dalam 
mengorganisasi program latihannya bila 
dibandingkan dengan tidak dilakukan pembagian 
tersebut. 

 

9. Prinsip Periodisasi 



 
 Prinsip berkebalikan dapat diartikan bahwa 

olahragawan yang berhenti dari latihan dalam 
jangka waktu tertentu, maka organ tubuhnya akan 
mengalami penurunan fungsi secara otomatis.  

 Penurunan fungsi organ berbanding lurus dengan 
waktu berhenti latihan, semakin lama waktu 
istirahnya maka semakin banyak penurunan fungsi 
organnya. 

 Seorang olahragawan yang telah lama berhenti 
latihan biasanya tidak akan diikutkan bertanding 
oleh pelatihnya.  

10. Prinsip Berkebalikan 



 
 Pembebanan yang berlebih akan mengakibatkan 
overtraining.  

Overtraining bisa dilihat dengan adanya 
olahragawan yang cedera atau sakit.  

 Pembebanan yang kurang juga tidak baik sebab 
tidak akan berdampak pada peningkatan kualitas 
olahragawan dari segi fisik, psikis, dan juga 
keterampilan. 

11. Prinsip Beban Moderat  



 
Untuk itu pemberian beban harus disesuaikan 

dengan pertumbuhan dan perkembangan, juga 
tingkat kemampuan dari olahragawan.  

 Tes dan pengukuran kemampuan dari olahragawan 
menjadi sebuah kebutuhan bagi seorang pelatih 
untuk menentukan beban latihan setiap 
olahragawan. 

 

11. Prinsip Beban Moderat  



 
 Penyampaian materi latihannya juga harus 

sistematik.  

 Sebagai contoh latihan untuk cabang olahraga akan 
dimulai dari latihan fisik, teknik, strategi lalu taktik, 
aspek psikologis, dan puncaknya pada kematangan 
bertanding.  

Akan tetapi dalam satu sesi latihan diusahakan 
mencakup aspek fisik, teknik, taktik dan juga 
mental.  

 Perlu diingat juga penekanan pemberian materi 
harus disesuaikan dengan waktu periodisasi 
latihannya. 

12. Prinsip Sistematik 



 

Sekian, 

Sampai jumpa pada pertemuan 
berikutnya,,,  




