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INTENSITAS DAN VOLUME DALAM LATIHAN OLAHRAGA

Oleh:
DeviTiftawirya

Fl K,Universitas Negeri Yogyakarta

4,hsfract
There is a rapid development of sporl in Indonesia.

Otherwise, athletes and coach still hard to get the use of science
and technology. There are many coaches who work for spotT
prestation, and they do not have any care to watch intensity and
volume.

lntensity is a measure which shows the quality of exercise in
sport branch. lt means that a coach should understand it well, or he
will never know how to increase the quality of exercise. Volume is a
measure which shows the quantity of exercise. lt shows the number
of exercise.

A good exercise is a training that combines volume and
intensity exactly. Volyme and intensity will make.a good change. lt
requires condition that when the training's volume is high, the
intensity must be low. Or, when the training's volume is low, the
intensity should be high.

Kevwords: Volume, lntensity, Sport training

Sendahuluan
Perkembangan olahraga dalam hal ini olahraga prestasi sangat

:e--r.embang pesat. Perubahan sistem kepelatihan olahraga di berbagai
a:rah dan dunia semakin canggih. Perkembangan pengetahuan yang
:a-3at pesat harus selalu diikuti dan dicermati oleh para pelaku olahraga,
:r:lagi pengurus dan pelatih. Sebagai orang yang konsen di bidang
: arraga, apalagi sebagai pelatih dalam olahraga prestasi harus senantiasa
*:nahami perkembangan dalam bidang olahraga, agar tidak ketinggalan
;6: Eetahuan.

Olahraga prestasi merupakan bentuk dari suatu kegiatan fisik yang

r=:ruktur dan mempunyai tujuan meraih juara. Berprestasi di bidang
:,a'raga tidak semua atlet bisa mencapainya, sebab banyak faktor yang
-a-..rs dipenuhi oleh seorang atelt untuk mencapai prestasi pada cabang
t,?'rdgd tertentu. Seorang atlet akan berprestasi di bidang olahraga selain
-:-;s berlatih dengan sungguh-sungguh juga harus mendapatkan seorang
:e atih yang mampu melatih dengan baik dan benar.

Prestasi atlet tidak akan lepas dari kinerja dan pengetahuan
f,:rang pelatih. Pelatih yang baik adalah yang menekuni cabang olahraga
r=:en dan memahami konsep sebuah latihan, selain itu pelatih harus
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mampu membuat program latihan yang benar' Dengan pengetahuan yang

demikian maka pelatin dinarapkan mampu membantu atlet untuk mencapai

keinginannya yaitu meraih prestasi puncak'

Pemahamanseorangpelatihdalammenjalankantugasnyasebagai
pelatih harus cukup memadihi, salah satunya bahwa seorang pelatih harus

mengerlidanmemahamitentangfaktor-faktorataukomponen-komponen
latihan.Komponen-komponenlatihanolahragawajibhukumnyauntuk
dipahami oleh seorang pelatih, karena itu merupakan dasar seorang pelatih

untuk menjalankan 
- 

iug".nyun. Komponen-komponen . 
latihan yang

dimaksud antara lain uout"-t,.' intensitas, volume, density, complexity,

recovery dan Interval.

Volume
Volume adalah komponen utama pelatihan' volume adalah

prasyarat kuantitatif untuk piestasi teknis, taktis, dan fisik yang tinggi

(Bompa.1999;80).Volumelatihan,kadang-kadangtidakakuratdisebut
iururl pelatihan, karena yang disebut volume adalah sebagai berikut:

1. Waktu atau durasi Pelatihan
2. Jarak yang ditempuh atau berat angkatan per unit waktu

3. pengulangan dari latihan atau elemen teknis atlet melakukan dalam

waktu tertentu.

Volumebisadiartikanjumlahaktivitastotaldalamlatihan'Artinya
bahwa jumlah total aktivitui yung dihitung dari durasi, jarak tempuh

maupun pengulangan dalam latihan' Volume juga mengacu pada jumlah

pekerjaanyangdilakukanselamalatihanataufaselatihan'Didalamlatihan
olahraga volume dibedakan menjadi dua jenis antara lain Relative volume

dan absolute volume. volume relatif mengacu pada jumlah total waktu

kelompokatletatautimselamaprosespelatihankhususataufase
pelatihan.volumeabsolutmengukurjumlahpekerjaandanperformansatlet
individu per unit waktu, biasanya dinyatakan dalam menit'

lntensitas
lntensitas,komponenkualitatifkerjaatletdalamwaktutedentu'

jugamerupakankomponenpentingdaripelatihan(Bompa'1999;81)'
senada dengan itu menurut sukadiyanto (2010:26) intensitas adalah

ukuranyangmenunjukankualitassuaturangsangataupembebanan.
semakin tinggi inten.itur, ,"otung atlet harus lebih melakukan kerja per

satuan waktu. lntensitas adalah fungsi dari kekuatan impuls saraf atlet

bekerjasaatlatihan.Kekuatanstimulustergantungpadakecepatan,beban
kinerja, dan variasi interval atau istirahat di antara pengulangan' Kerja otot
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dan keterlibatan Sistem Syaraf Pusat menentukan intensitas konsentrasi

maksimum selama pelatihan atau kompetisi. Penting untuk mengakui

elemen psikologis latihan dan mengakui bahwa event olahraga yang

membutuhkan aktivitas fisik rendah, seperti menembak, memanah, dan

catur memiliki tingkat intensitas tertentu.
lntensitas dapat diukur sesuai dengan jenis cabang olahraganya.

Latihan yang melibatkan kecepatan diukur dalam meteridetik (m/s)

atau/menit sesuai dengan tingkat melakukan gerakan. lntensitas bervariasi

sesuai dengan spesifikasi jenis olahraga. Karena tingkat intensitas

olahraga atau even bervariasi, maka perlu menetapkan dan menggunakan

bernagli tingkat intensitas dalam latihan. Berikut ini merupakan metode

alternatif untuk mengevaluasi intensitas didasarkan pada sistem energi

yang digunakan untuk bahan bakar aktivitas. Klasifikasi ini paling tepat

untut< otanraga siklik. Hal ini dikemukakan banyak pakar antara lain

(Astrand and saltin 1961; Farfel 1960; Margaria, ceretelli, Aghemo, and

sassi 1963; Mathews and Fox 1971;dan ditambahkan Herre 1982) dalam

Bompa (1999;82).

Tabel 1. Skala intensitas untuk speed dan latihan kekuatan

lntensity
Number

Percentage of Maximum
Performance

lntensity

1 30-50 Low

2 50-70 lntermediate

3 70-80 Medium

4 80-90 Submaximum

5 90-1 00 Maximum

6 1 00-1 05 Supermaximum

selain itu ada lima zona yang perlu diketahuai oleh para pelatih,

yaitu lima zona intensitas untuk olahraga yang bersifal cyclic. Cyclic sendiri

artinya adalah suatu gerakan yang sama dan diulang-ulang, biasanya yang

paling mudah diingat yang termasuk olahraga kategori cyclic salah satunya

adalah lari. Berikut ini adalah tabel lima zona intensitas olahraga cyclic

(Bompa 1999;82) :
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Tabel 2. Lima zona lntensitas Olahraga Cyclic

sejumlah aktivitas yang berjangka waktu 1-6 menit' Pada zona ini

JURNAL ISSA Februari 20.12, Tahun 1 , Nomor 1

Lima zona intensitas ini mempunyai arti sendiri-sendiri sesuai dengan

tingkatanlatihannya,olehkarenaitudetailwaktunyajugadisebutkan,untuk
tebitr letasnya bisa dijelaskan sebagai berikut:

Zona pertama merupakan kerja yang tinggi yang harus dilakukan

olehparaatlet,dimanakerjayangdilakukanadalahjangkapendeksampai
l5detikyangdilakukansangatdinamikdandenganfrekwensigerakyang
sangat tinggi dan mobilitas Jyarat yang tinggi. Pada sistem kerja ini sering

dilakukan oleh para sprinter 100 meter, yang membutuhkan oksigen yang

tinggi,yangtidakdapatdipenuhiolehorganismetubuhmanusia'Menurut
GandelsmandanSmirnov(1970),bahwaselamamelakukanlarisprintl00
meter, tuntutan 02 adalah 66-80 liter per menit, dan selama cadangan 02

padajaringantidakmampumemenuhikebutuhan,makaakanterjadi
hutang oksigen sampai go-bo "/" dari kebutuhan oksigen yang dipakai pada

pacuanyangcepat.Hutangoksigen(o2)iniakandibayarsetelahaktivitas
berakhir,artinyasaatkegia'tansprintberakhirmakakegiatannyadilakukan
dengan bantuan 02, derigan adanya kegiatan yang menggunakan oksigen

juga-akanmemberikankesempatanmengganticadanganATP-CPyang
habisselamaaktivitasyangtinggi.Jadibahwakegiatanyangdilakukan
dengan intensitas yang ilnggi dengan waktu sampai 15 detik menggunakan

sistem energi yung p"iturl-kali digunakan datam tubuh yaitu ATP-CP.

Zona lntensitas yang ke dua atau zona maksimal' dimana jenis

kegiatan yang dilakukan aniara 15-60 detik, dan jenis kegiatan ini antara

lain200mdan400msprintatletikjugal0Omsprintrenangdanlain
sebagainya.lntensitasdankecepatanyaadalahmaksimalyangakan
memberikantekananterhadapsistemsyarafpusatdansistemlokomotor,
yang akan menghambat kemampuan seseorang untuk mempertahankan

kecepatantinggilebihdari60detik.Kebutuhanenergiseseoranguntuk
jarakyangtermasukzonaini(400meter)adalahkebutuhantertinggi
diantaracabangolahraga,Seseorangmembutuhkan-4500%diatas
kebutuhan normat biologiJnya (dalam keadaan istirahat) (Ghircoiasu'1 979)'

Tona yang t<e tlga disebut juga sub maksimal' yang melibatkan

94

Zone

No

Duration O{

Work

Level of lntensity System Producing

the Energy

E

An Aerobik Aerobik

1-15 s Up to maximum limits ATP.CP 100-95 0-5

2 1 5-60 s Maximum ATP-CP and LA 90-80 1 0-20

J 1-6 min Submaxtmum LA and Aerobic 70-(40-30) 30-(60-70)

4 6-30 min Medium Aerobic (40-30)-1 0 (60-70)-90

5 > 30 min Low Aerobic 5 95



kecepatan dan daya tahan menjadi demikian dominan dalam keberhasilan

olahraga seseorang. Aktivitas yang benar-benar kompleks pada cabang

olahraga dimana fisiologisnya berubah secara mendadak (denyut nadi

mencapai 200 per menit dan tekanan darah maksimal mencapai sekitar

200 mm hg), membuat sangat sulit untuk melakukan aktivitas lebih lama

dari 6 menit. Melihat dari waktu intensitasnya, atlet akan mengumpulkan

hutang oksigen sebanya 20 liter/menit, dan asam laktat mendekati 250 mg

(Gandelsman & Smirnov, 1970).

Pada zona ke empat ini intensitas menengah, ini menunjukan

adanya tantangan yang tinggi terhadap organisme tubuh, karena harus

berusaha melakukan kegiatan sampai jangka waktu 30 menit, yang

termasuk dalam olahraga ini misalnya lari 1500 meter, 5000 meter dan lain-

lain. Sistem peredaran darah benar-benar dipercepat dan otot-otot jantung

mendapatkan tekanan dalam jangka waktu yang lama. selama dalam

perlombaan oksigen berada dalam keadaan kekurangan (hypoksia) atau

10-16 % di bawah taraf istirahat, (Gandelsman & smirnov, 1970). Pada

zona ini sistem energi yang paling dominan adalah aerobik yang bisa

mencapai kurang lebih go% di awal lomba, tetapi pada akhir-akhir

perlombaan biasanya akan menggunakan anaerobik untuk melakukan

sprint.
Pada zona ke lima termasuk pada aktivitas yang berintensitas

rendah, tetapi volume tenaga yang dibutuhkan sangat tinggi karena jenis

kegiatanya lari maraton, lari lintas alam 20 dan 50 km dal lain-lain. Zona ini

merupakan suatu tes atau ujian yang sulit bagi organisme atlet. Lamanya

suatu pekerjaan akan mengarah pada pengurasan glukosa (hypoglykemia)

pada aliran darah yang merupakan suatu beban yang harus ditanggung

oleh system syaraf pusat (Gandelsman & smirnov, 1970). sistem

peredaran darah terlihat tinggi dan pembesaran otot jantung (bukan

patologis) merupakan ciri yang umum, atlet juga memiliki kemampuan yang

tinggi untuk beradaptasi terhadap hypoxemia, dan saat mengikuti

perlombaan mereka akan mengalami kejenuhan 02 dalam darah yang

tidak jarang berada di antara 1O-14 % di bawah tingkat istirahat (Farfel,

1960). Pada aktivitas ini pemulihan jadi sangat panjang, bisa jadi 2-3

minggu, sehingga jenis olahraga ini kompetisinya sangat jarang (3-5 kali

dalam setahun).
Berdasarkan atas perubahan fisiologis khususnya denyut jantung

(HR) pelatih aharus mendeteksi atau memantau intensitas program latihan.

Di dalam bidang teori latihan, kita harus membedakan dua macam

intensitas: (1). lntensitas Mutlak, adalah ukuran prosentase dari kemampu-

an maksimal seseorang untuk melakukan latihan; (2). lntensitas Nisbi yang

mengukur intensitas satuan latihan atau siklus makro yang menunjukan

intensitas mutlak dan jumlah keseluruhan kerjayang dilakukan dalam waktu
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tertentu. Sebagai klasifikasi akhir dari intensitas berdasarkan atas denyut

jantung berikut ini dikemukakan oleh Nikoforov, 1974 yaitu;

Tabel 3. Empat daerah intensitas berdasarkan reaksi denyut

jantung terhadaP beban latihan

Daerah Jenis lntensitas Denyut iantung Per menit

1 Rendah 1 20-1 50

2 Menengah 1 50-1 70

J Tinqqi 1 70-1 85

4 Maksimal Lebih 185

Untuk mengembangkan kemampuan biomotorik intensitas rangsang

harus mencapai atau melebihi ambang rangsang (threshold) dimana

pengaruh latihan secara nyata berada diantaranya (Mathews & Fox, 1976)'

Hettinger (1966) menyatakan bahwa untuk latihan kekuatan' intensitas

dibawah 30 % dari kemampuan maksimal tidak akan memberikan peng-

aruh. Ambang rangsang bervariasi dari atlet yang satu dengan yang

lainnya, oleh karena itu disarankan oleh Karvonen et al, (1957) melalui cara

yang harus ditentukan yaitu melalui jumlah denyut jantung istirahat

ditambah 60% dari perbedaan antara denyut jantung maksimal dengan

denyut jantung istirahat.

HR thrashold = HR istirahat + 60% (HR max - HR istirahat)
Melihat rumus di atas maka bisa dikatakan bahwa thrashold

ditentukan oleh denyut jantung maksimal dan denyut jantung istirahat'

Selanjutnya Teodorescu (1975) menyarankan, bahwa setiap atlet ahrus

dirangsang sampai 60 atau melebihi 60% dari kapasitas maksimumnya

untuk memperoleh adanya pengaruh latihan.

Hubungan Anatara Volume dan lntensitas
Jika seorang pelatih sedang memberikan materi latihan kepada

Seorang atlet, maka umumnya akan melibatkan kualitas dan kuantitasnya,

oleh karena itu tidak mudah membedakan antara keduannya dalam latihan.

Sebagai contoh seorang spriter melakukan sprint, jarak dan waktu menjadi

komponen yang dapat dijadikan sebagaivolume dan kecepatan merupakan

petunjuk intensitas. Hubungan yang paling mendasar pada volume dan

intensitas adalah jika intensitas tinggi maka volume rendah, begitu juga

sebaliknya. Jadi hubungan antara volume dan intensitas tidak boleh

dianggap remeh dalam mengkombinasikan pada sebuah latihan atau

program latihan.
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Peningkatan Volume dan lntensitas
Penyesuaian organisme selama latihan dan dengan ini pula indek

kapasitas kerja seseorang ditingkatkan secara berkala, bertahap dan tidak
merupakan kontinyuitas dalam garis yang lurus. Pelatih harus benar-benar
memiliki kesabaran untuk menunggu perbaikan yang diterima sebagai hasil
dari program latihan yang disusun.

lntensitas latihan dapat dilakukan dengan cara berikut ini:
1. Meningkatkan kecepatan dan meningkatkan beban
2. Meningkatkan rasio antara intensitas mutlak dengan nisbinya
3. Mempersingkat recoveri dan interval
4. Meningkatkan densitas latihan
5. Jumlah ulangan (repetisi) per waktu tertentu (meter/detik)

Volume latihan dapat ditingkatkan melalui:
1. Memperpanjang waktu latihan
2. Memperbanyak jumlah bentuk latihan per siklus
3. Menambah jumlah pengulangan pada jarak tertentu
4. Meningkatkan jarak yang harus ditempuh untuk setiap pengulangan

latihan.

lntensitas dalam latihan dipengaruhi oleh tiga faktor berikut ini:
1. Ciri-ciri dari jenis olahraga
2. Lingkungan Latihan
3. Persiapan dan derajat penampilan atlet

Peningkatan Status Latihan Melalui Pengaturan Volume Dan
lntensitas

Hasil latihan dapat optimal dikarenakan proses latihan yang
diberikan tepat sasaran. Untuk mendapatkan hasil latihan yang optimal
seorang pelatih harus merancang program latihan yang disesuaikan
dengan spesifikasi cabang olahraga yang bersangkutan dengan dosis
latihan yang tepat. Kuantitas suatu latihan harus sesuai dengan
kemampuan secara individual, dengan memperhatikan rasio yang tepat
antara volume dan intensitas. Menurut Harre' (i gB2), dalam latihan
terdapat 2 bentuk pentakaran latihan yaitu, eksternal dan internal.

Takaran eksternal adalah suatu fungsi dari volume d.an intensitas
latihan. Untuk menyusun program latihan yang benar seorang pelatih harus
memperkirakan dengan tepat ciri-ciri dari penilaian eksternal, antara lain;
volume, intensitas, densitas dan frekuensi suatu rangsangan. Hasil dari
akibat takaran eksternal akan berakibat pdda reaksi fisik dan psikologis
atlet dan ini sering dikenal dengan derajat tingkat kelelahan yang dialami
dalam latihan. Ukuran serta intensitas takaran internal dipengaruhi oleh
setiap komponan yang ada pada takaran eksternal (Bompa, 19gg;91).
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Yang perlu dipahami adalah merancang takaran eksternal harus tetap

mempertimbangkan yang akan diberi perlakuan, sebab takaran yang sama

belum tentu menghasilkan reaksi internal yang sama pada setiap orang.

Takaran eksternal dipengaruhi oleh keadaan seperti latihan atlet, kwalitas

dari lawan latihan, peralatan, ketersediaan fasilitas yang memadahi, kondisi

lingkungan serta faktor sosial (Bompa, 1999;91).

Hubungan Volume dan Adaptasi
Penyesuaian takaran/ dosis yang tepat akan mengakibatkan

perubahan modologis, fungsional dan psikologis pada seorang atlet.

Perubahan yang positif terjadi akibat latihan yang dilakukan secara

sistematis, yang dilihat sebgai penyesuaian organisme terhadap beberapa

seri dan variasi rangsang.
Proses akan terjadi hanya apabila rangsangan mencapai suatu

intensitas yang sebanding terhadap kapasitas threshold setiap individu

(Herre, 1982). lni artinya bahwa jika seorang pelatih memutuskan
menggunakan latihan denga volume yang tinggi maka intensitasnya harus

rendah, sebab jika sama-sama tinggi antara volume dan intensitas maka
latihan itu tidak akan memberikan perubahan organisme yang positif,

bahkan justru akan mengakibatkan terhentinya penampilan atau bahkan

menimbulkan penurunan.
Penentuan dosis/takaran latihan yang tepat akan mengakibatkan

derajat peningkatan atlet menjadi lebih baik, tetapi jika pemberian latihan
dilakukan secara tetap maka tidak akan memberikan perubaha yang

signifikan, bahkan akan cenderung tetap atau turun. Oleh karena itu
penentuan takaran harus menggunakan prinsip peningkatan beban latihan
secara progresif. Yang perlu juga diperhatikan masalah transisi yang

berkepanjangan dan dilakukan dengan istirahat pasif, maka ini

mengakibatkan atlet kehilangan kemampuannya yang sudah dilatihkan
selama latihan. Jika hal itu terjadi maka latihan harus dimulai dari
permulaan lagi dengan fase persiapan yang sangat rendah. Untuk itu maka
dalam masa transisi seorang atlet harus melakukan istirahat aktif dan tetap
mejaga kondisi f isiknya.

Kesimpulan
Latihan merupakan suatu proses yang harus dilakukan secara

kontinyu, progresif dan berkelanjutan. Perubahan yang terjadi dalam tubuh
manusia akibat latihan harus tetap dijaga dengan baik agar tidak
mengalami penurunan kemampuan. Proses latihan dewasa ini tidak bisa
hanya mengandalkan pengalaman saja, namun harus juga memahami teori
dan prinsip-prinsip latihan serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
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Latihan yang baik adalah yang mampu mengkombinasikan antara
volume dan intensitas dengan baik. Artinya bahwa jika volume latihan tinggi
maka intensitas rendah, begitu pula sebaliknya, jika intensitas tinggi maka
volume juga rendah. Jika penyesuaian antara volume dan intensitas bisa
diatur dengan tepat maka peningkatan atau perubahan positif pada hasil
latihan akan didapatkan. Walaupun pengaruh dari prinsip-prinsip latihan
yang lain juga harus diperhatikan.
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