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KATA PENGANTAR 

 

Pembangunan olahraga nasional ditempuh melalui pola 

pembinaan olahraga di semua bidang yang ada di masyarakat, 

yang secara garis besar terdapat tiga kelompok jalur pembinaan 

olahraga nasional, yaitu olahraga prestasi, olahraga pendidikan dan 

olahraga masyarakat. Kendati sasaran dan wadah pembinaan nya 

berbeda, namun ketiganya memiliki keterkaitan yang erat. 

Terciptanya budaya berolahraga pada masyarakat, melalui 

berbagai jenis kegiatan olahraga yang ada dalam masyarakat 

seperti olahraga tradisional, olahraga masal dan olahraga rekreasi, 

termasuk dalam lembaga pendidikan di semua tingkatan, pada 

tahap awal diharapkan dapat menciptakan kondisi masyarakat yang 

sehat sebagai akibat dari kegiatan olahraga. Dewasa ini, terutama 

di negara maju olahraga sudah merupakan kebutuhan hidup 

masyarakat. Olahraga tidak lagi dipandang sebagai fenomena fisik 

semata, tetapi juga sebagai fenomena social dan budaya yang 

multidemensial. Bahkan tidak berlebihan jika olahraga dijadikan 

sebagai wahana efektif dalam memberikan konstribusi terhadap 

ketahan nasional dan persatuan bangsa. 

Terciptanya budaya berolahraga ini harus diiringi dengan 

pengelolaan dan penataan semua aspek pra sarana, sarana, yang 

terlibat di dalamnya sesuai dengan ketiga jalur pembinaan. Puncak 

pencapaian kesehatan dan prestasi masyarakat dalam kegiatan 

olahraga merupakan jalan panjang yang harus dilalui melalui suatu 

proses empat fase perkembangan, yaitu: (1) kompetensi mengelola 

gerak, berupa gerakan-gerakan ; mengendalikan badan, di lantai, 

melintas ruang, melayang, pada alat, koordinasi, ke samping, ke 

depan, perkiraan tempat, identifikasi bagian badan dan efisiensi 

sikap, (2) keterampilan dasar, berupa ; Gerak berpindah tempat 

(jalan, lari, lompat, berdiri, lari ulang-alik, lari ganti arah). Gerak 

ditempat (membungkuk, menekuk, memilin, menggapai, 

mengangkat, meninggi, merendah, berputar, membengkok, 

meregang, kayang, bergoyang, keseimbangan). Gerak manipulasi 

(melempar, menangkap, memukul, menendang, memantul, voli, 
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menggiring, kese imbangan, lompat tali, (3) keterampilan khusus, 

berupa ; Senam dengan alat besar, alat di tangan, gerak irama 

(menari), bermain, olahraga akrobatik dan jungkir balik, renang, dan 

kegiatan kesegaran jasmani dan (4) pencapaian prestasi 

permainan dan olahraga melalui perkumpulan olahraga, 

pertandingan antar sekolah, pertandingan antar kelas. 

Pemahaman terhadap olahraga bagi semua orang harus 

diupayakan dengan melalui berbagai media. Kepelatihan 

merupakan salah satu cara untuk membina dan mengembangkan 

manusia/ atlit dan dapat memberikan kontribusi, membantu 

terhadap pemahaman masyarakat pada permainan dan olahraga 

secara mendasar. Harapan penulis buku ini dapat menjadi 

pembuka jalan bagi pemahaman masyarakat, mahasiswa, praktisi 

terhadap pelatihan olahraga, sehingga akan dapat digunakan untuk 

me ngembangkan olahraga secara lebih mendasar.  

Masyarakat sehat, yang ingin dicapai melalui kegi atan 

olahraga diharapkan mampu meningkatkan pro duktivitas kerja dan 

daya saing yang tinggi dengan negara lain, yang pada akhirnya 

dapat menciptakan prestasi dan citra bangsa ditingkat dunia. 

Dengan demikian, harapan Indonesia untuk menjadi bangsa yang 

kokoh, aktif, produktif, unggul dan jaya akan terwujud bilamana 

terdapat sinkronisasi pemahaman tentang olahraga melalui ketiga 

jalur pembinaan.  

 

Malang, Agustus 2019 
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PENDAHULUAN 
  

 
 
 
 

Pengantar 

Kepelatihan olahraga adalah suatu upaya seorang pelatih 

olahraga memberikan cara-cara berlatih kepada atlit untuk 

menghasilkan prestasi sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

Prestasi dalam hal ini adalah adanya suatu perbaikan dari 

keadaan awal menuju keadaan yang baru dikarenakan melakukan 

latihan. 

Prestasi yang diinginkan seseorang dapat berupa prestasi 

peningkatan kebugaran jasmani, kecepatan lari, lompatan yang 

semakin tanggi dan lainnya, yang pada prinsipnya ada perubahan 

dari keadaan awal atau semula. Kepelatihan olahraga dengan 

tujuan untuk menghasilkan sesuatu perubahan tentunya 

memerlukan kaidah-kaidah tertentu yang betul serta tidak akan 

menyebabkan hal yang negatif pada manusia berlatih, karena 

melakukan latihan olahraga sangat rentan terhadap cidera tubuh, 

untuk itu dalam kepelatihan olahraga memerlukan langkah-

langkah dan cara-cara yang efektif dan efisien yang disusun 

sebagai metodologi pelatihan olahraga.  

Metodologi pelatihan olahraga harus berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, pemanfaatan dan penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi merupakan factor menentukan 



 

 

2    Roesdiyanto 
 

keberhasilan pencapaian prestasi olahraga. Untuk itu seorang 

pelatih olahraga diharuskan membekali diri dengan pengetahuan 

dan teknologi yang berkaitan dengan ilmu keolahragaan 

Selain factor metodologi kepelatihan, banyak factor yang 

harus dipenuhi supaya hasil latihan yang diterapkan menghasilkan 

sesuatu yang diharapkan. Faktor-faktor tersebut adalah a). 

Manusia, b),pelatih, c). Sarana dan prasarana, d). Manajemen 

keolahragaan, e). Laboratorium olahraga 

Manusia merupakan faktor utama dan sangat mendasar 

untuk menghasilkan kemampuan yang diinginkan, dalam hal ini 

adalah keadaan anatomis dan fisiologis organ-oragan tubuh 

manusia harus baik. Kesehatan adalah aspek yang harus dimiliki 

oleh seseorang yang akan mengadakan latihan olahraga, 

keadaan dapat diketahui dengan mengadakan tes kesehatan 

terlebih dahulu guna mengetahui keadaan kesehatan organ-organ 

tubuh. Selain tidak adanya penyakit, aspek fisiologis yang perlu 

diobservasi antara lain fungsi fisik dan organ-organ meliputi paru-

paru, jantung, ginjal, percernakan makanan, tekanan darah dan 

lainnya. Hasil dari pengukuran kesehatan akan menjadi dasar 

rekomendasi bagi pelatih untuk membuat kan program latihan 

yang tepat bagi seseorang sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. 

Olahraga dapat dipakai sebagai sarana untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tujuan utama 

peningkatan sumber daya manusia melalui kegiatan olahraga 

adalah meningkatkan derajat kesehatan jasmani dan rohani. 

Kesehatan jasmani yang baik akan menjadi dasar untuk 

meningkatkan prestasi olahraga di masyarakat. Peningkatan 

prestasi dalam kegiatan olahraga diharapkan dapat 

mendorong, membangkitkan rasa kebanggaan nasional, 

menjunjung nama, kehormatan bangsa dan negara. 
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Bentuk kegiatan olahraga bertujuan untuk dapat 

membangkitkan rasa kebanggaan dan cinta nasional, 

menjunjung nama, kehormatan bangsa dan negara yaitu 

dengan berperan aktif mengikuti ber bagai 

perlombaan/pertandingan antar negara, baik ditingkat Asia, 

seperti SEA Games, Asian Games, maupun antar 

benua/Negara seperti, kejuaraan dunia, Olympiade. 

Agar supaya tujuan tersebut dapat tercapai, diperlukan 

upaya yang mendasar dalam pembinaan olahraga secara 

lebih baik. Salah satu upaya pembinaan kegiatan olahraga 

adalah penggunaan pendekatan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam sistem pelatihan untuk atlet olahraga. 

Menurut Bompa prestasi olahraga dapat dicapai apabila 

dalam melatih atlet melibatkan berbagai disiplin ilmu dan 

metode latihan, seperti kedokteran olahraga, fisiologi, 

anatomi, psikologi, sosiologi, penelitian, tes dan peng ukuran 

gisi (Bompa;1990). 

Pelatihan pada olahraga mempunyai tujuan untuk 

mengembangkan faktor fisik, teknik, taktik dan psikologi atlet. 

Faktor fisik berhubungan dengan faktor fisiologi tubuh manusia, 

faktor teknik dan taktik merupakan pengembangan ketrampilan 

dari masing-masing cabang olahraga, sedangkan untuk faktor 

psikologis berhubungan dengan masalah tingkah laku atlet. 

Setyobroto (1989) mengutip Alderman memberikan gambaran 

tentang faktor-faktor yang harus dimiliki oleh seorang atlet supaya 

mencapai prestasi  optimal. 
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Gambar 1.1 Dimensi faktor-faktor pencapaian prestasi  atlet 

 
Dimensi fisik berhubungan dengan keadaan struktur 

tubuh manusia yang terbaik dan normal disesuaikan dengan 

ciri dari masing-masing cabang olahraga. Faktor dimensi 

kesegaran jasmani dan ke trampilan merupakan dimensi 

dalam pemanfaatan dan pengembangan fisik manusia 

semaksimal mung kin untuk mencapai prestasi dalam 

kegiatan olah raga. Sedangkan dimensi psikologis membahas 

ten tang gejala-gejala yang muncul dari setiap atlet 

disebabkan interaksi atlet, baik interaksi dengan sesama atlet 

maupun interaksi dengan sekitar. 

Dari ketiga dimensi fisiologis, dimensi kesegaran 

jasmani dan ketrampilan banyak dipelajari serta dijadikan 

bahan penelitian dan kajian dengan meng gunakan 

pendekatan ilmu pengetahuan dan tekno logi. Tujuan akhir 

adalah untuk mencapai prestasi yang maksimal sesuai 

dengan batas-batas prestasi manusia. 
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Pada semua kegiatan olahraga memerlukan 

penggunaan energy untuk dapat menggerakan tubuh. Secara 

physiologi energy yang dipergunakan untuk gerak dibedakan 

menjadi dua yaitu energy aerobic dan anaerobic. Sesuai 

dengan namanya energy aerobic adalah energy 

menggunakan oksigen untuk menggerakkan manusia, 

sedangkan anaerobic meng andung arti bahwa energy yang 

dipakai untuk gerak tanpa menggunakan oksigen. 

Energi  aerobic digunakan untuk melakukan gerak- 

gerak yang lama dan pelan, sedangkan energi anaerobic 

digunakan untuk gerak-gerak yang cepat dan mendadak. 

Nomor-nomor lari jarak pendek adalah kegiatan olahraga 

yang dilakukan dengan menempuh waktu kurang dari 1 menit. 

Olahraga yang termasuk dalam lingkup ini dapat berupa 

nomor lari, nomor renang, sepeda atau jenis lain. Mathews 

dan Fox membuat suatu kategori sumber energi utama 

disesuaikan dengan kegiatan olahraga. Sumber energi utama 

dibedakan menjadi sumber energi anaerobik, terdiri dari 

sistem energi phos phagen (ATP-PC) dan sistem energi 

glikolisis an aerobik, serta sumber energi aerobik (Fox and 

Mathew; 1988). 

Dari kategori pemakaian sumber energi utama, 

dikelompokkan berbagai cabang olahraga. Pada cabang 

atletik dibagi menjadi nomor perlombaan lintasan (track) yang 

terdiri dari nomor-nomor lari, nomor jalan, dan nomor 

perlombaan lapangan (field), terdiri dari nomor-nomor lompat, 

lempar, serta nomor gabungan antara lapangan dan lintasan. 

Nomor lari dan jalan, sesuai dengan penggunaan sistem 

energi utama dibedakan menjadi nomor jarak pendek berupa 

lari jarak 100 meter, 200 meter, 110 meter, 400 meter. nomor 

lari jarak menengah, berupa lari jarak 800 meter, lari 1500 
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meter, dan nomor lari jarak jauh, berupa lari jarak 5000 

meter, 10.000 meter, marathon. 

Ciri cabang atletik pada nomor jarak pendek, khususnya 

berhubungan dengan penggunaan sum ber energi utama 

berupa sistem energi phosphagen (ATP-PC) dan sistem 

energi glikolisis anaerobik (tanpa oksigen), dengan tuntutan 

di lapangan yang mengharuskan seorang atlet nomor jarak 

pendek mempunyai kapasitas oksigen seperti atlet nomor 

jarak menengah dan jarak jauh.  

Padahal kalau ditinjau dari segi fisiologis tubuh  

khususnya dalam penggunaan sumber energi utama antara 

nomor lari jarak pendek sangat berbeda dengan nomor lari 

untuk jarak menengah dan jarak jauh. Energi yang digunakan 

untuk atlet jarak pendek melalui jalur energi anaerobik yakni 

melalui proses pemecahan bahan-bahan kimia di dalam 

struktur otot, sehingga prestasi atlet nomor jarak pendek 

sangat ditentukan oleh kapasitas energi anaerobik berupa 

ATP di dalam struktur otot. 

ATP yang tersimpan di dalam struktur otot, dapat 

digunakan secara efektif oleh seorang atlet jarak pendek 

apabila serabut-serabut otot mem punyai prestasi untuk 

menahan suatu beban ter tentu. Beban yang timbul adalah 

berupa gerakan-gerakan yang mendadak dan cepat, sehingga 

otot di tuntut mempunyai kekuatan dan kecepatan bereaksi 

terhadap respon tertentu. 

Peranan pelatih dalam pembentukan seseorang adalah 

sangat mendasar, untuk itu seorang pelatih dituntut memenuhi 

berbagai persyaratan yang harus dipunyai, kaena pada dasarnya 

pelatih sama seperti seorang dokter, harus bisa melihat 

kebutuhan yang diperlukan seseorang untuk melakukan palatihan 

olahraga, disamping itu kaena berhubungan dengan manusia 

pelatih juga dituntut memiliki ciri-ciri tertentu yang harus 
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dipunyainya, seperti kepribadian, kesegaran jasmani, kesehatan 

mental, keterampilan, pengetahuan dan pola pikir ilmiah, 

pengalaman, human relation dan kerjasama, dan kreatifitas 

Seorang pelatih harus selalu tampil prima secara fisik 

maupun mental di lapangan saat latihan maupun pertandingan. 

Maka seorang pelatih harus memiliki kebugaran jasmani dan 

kesehatan mental. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kejiwaan 

para anak latihnya. Selain itu, dengan kesegaran jasmani 

memungkinkan seorang pelatih mampu memimpin selama 

kegiatan latihan dan mampu melakukan gerakan untuk memberi 

contoh kepada atlet.  

Kesehatan mental merupakan salah satu aspek kejiwaan 

yang harus dimiliki seorang pelatih. Dalam kegiatan pelatihan 

olahraga banyak masalah dan gangguan yang harus dihadapi 

seorang pelatih. Tidak selalu harapan sama dengan capaian, tidak 

semua kebutuhan terpenuhi secara memuaskan, tujuan yang 

ingin dicapai dapat gagal dan tidak selalu berhasil, bertanding 

tidak selalu menang adakalanya kalah. Masalah-masalah tersebut 

dapat mempengaruhi keseim bangan mental seorang pelatih. 

Untuk itu seorang pelatih harus mempunyai kesehatan mental, 

memiliki pandangan yang sehat terhadap kenyataan yang sedang 

dihadapi, ada kesediaan untuk menerima dan mengerti masalah 

yang dihadapi, mampu menyesuaikan diri dan mengatasi segala 

masalah yang mungkin timbul dengan sabar dan optimis. 

Seorang pelatih hendaknya memiliki keterampilan sesuai 

dengan cabang olahraga yang dilatihkan.  Pengalaman sebagai 

pemain akan lebih memberikan nilai tambah tersendiri dalam 

berperan sebagai pelatih yang memerlukan keterampilan. 

Keterampilan tersebut sangat diperlukan pada waktu 

memperagakan gerakan teknik dengan benar sesuai dengan 

perkembangan pelaksanaan suatu teknik atau memeragakan 

pola-pola taktik bermain. 
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Kemampuan memecahkan masalah pelatihan olah raga 

tidak terlepas dari tingkat kecerdasan dan tingkat emosional 

seorang pelatih. Tingkat kecerdasan tersebut menunjuk pada 

indeks intelligence quotient (IQ). Tingkat emosional menunjuk 

pada indeks emotional quotien (EQ). Semakin tinggi IQ dan EQ 

seorang pelatih diharapkan semakin cepat dan maksimal 

menyelesaikan masalah yang terjadi dalam proses pelatihan. 

Daya imaginasi dan kreatifitas seorang pelatih harus 

berkembang dan di-tingkatkan dalam proses pelatihan olahraga. 

Seorang pelatih tidak boleh puas hanya dengan meniru cara dan 

langkah-langkah yang dilakukan oleh pelatih lain. Diharapkan 

seorang pelatih mampu berkreasi dengan menciptakan sesuatu 

yang baru dan lebih baik tentang cara-cara melatih dalam usaha 

meningkatkan kamampuan dan prestasi atlet secara maksimal.            

Kecintaan dan dedikasi terhadap profesi merupa kan faktor 

penggerak bagi pelatih untuk lebih tekun berusaha ke arah 

penyempurnaan kegiatan pelatihan yang dilakukan terutama 

peningkatan prestasi atletnya. Kepuasan batin merupakan hal 

yang lebih mahal dan diharapkan daripada bentuk penghargaan 

lainnya. ketegangan seringkali muncul dalam kegiatan pelatihan 

olahraga maupun pertandingan, seorang pelatih harus dapat 

menghadapinya harus dilakukan dengan kesung guhan tetapi 

tidak berarti dengan tegang pula. Seorang pelatih harus tanggap 

terhadap keadaan tersebut dan berusaha untuk mengurangi.  

Dalam kegiatan pelatihan olahraga, setiap saat pelatih akan 

bergaul, berkomunikasi, berinteraksi dengan atlet. Suasana 

keakraban, kegairahan, saling pengertian, saling menghomati, 

adanya hubungan batin, keterbukaan, demokratis dan kasih 

sayang harus diciptakan oleh pelatih. Seorang pelatih harus 

mampu berfungsi sebagai teman, orang tua, komandan atau 

hakim sesuai dengan situasi yang dihadapi. Selain itu, sikap 



  

 

 

    Kepelatihan dalam Kegiatan Olahraga    9 

 

kepemimpinan dan kewibawaan merupakan hal yang sangat 

diperlukan.  

Disamping faktor manusia, pelatihan tidak kalah pentingnya 

adalah manajemen kelembagaan olahraga. Keberhasilan 

pembangunan dan pembinaan bidang olahraga dan khususnya 

pembinaan olahraga prestasi ditentukan oleh faktor manajemen 

olahraga dan  seluruh organisasi dan lembaga yang terlibat dan 

terkait dengan olahraga. Manajemen olahraga harus dilaksanakan 

secara sistematis dan terpadu, mencakup seluruh kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Direktorat Jenderal 

Olahraga merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung-

jawab terhadap semua yang berkaitan dengan kegiatan olahraga. 

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) adalah lembaga non 

pemerintah yang bertanggung-jawab dalam pembinaan olahraga 

prestasi. Di bawah KONI terdapat induk-induk organisasi cabang 

olahraga yang dibina di Indonesia. Selain itu ada banyak 

organisasi profesi yang terkait dengan bidang keolahragaan: 

Ikatan Sarjana Olahraga Indonesia (ISORI), Perhimpunan Dokter 

Olahraga, Ikatan Guru Pendidikan Jasmani, Perhimpunan 

Psikolog Olah-raga, Ikatan Ahli Fisiologi Olahraga Indonesia, 

Ikatan Ahli Gizi Olahraga, Asosiasi Pelatih Olahraga, Persatuan 

Wanita Olahraga Seluruh Indonesia, Serikat Wartawan Olahraga, 

Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia, Badan 

Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia. Lembaga pemerintah 

dan non pemerintah, dan semua organisasi profesi yang terkait 

dengan olahraga harus bekerjasama secara sinergis menentukan 

arah kebijakan dan tindakan, meningkatan kinerja untuk mencapai 

perkembangan, kemajuan olahraga secara keseluruhan dan 

terutama dalam pembinaan olahraga prestasi.   

Untuk melaksanakan kegiatan olahraga prestasi, olahraga 

masyarakat dan pendidikan olahraga diperlu kan penyediaan dan 

pengadaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai. 
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Sarana meliputi perlengkapan atau perkakas (equipment) dan alat 

olahraga (supllies). Prasarana adalah fasilitas yang meliputi 

stadion olahraga, lapangan permainan, kolam renang, gedung-

gedung olahraga (sport hall), ruang senam, ruang beladiri. Tidak 

hanya kuantitas tetapi juga kualitas dan macamnya harus 

diperhatikan dalam penyediaan dan pengadaan sarana prasarana 

sesuai dengan prioritas kebutuhan, minat dan penggunaan. 

Kuantitas yang dimaksud adalah terpenuhinya rasio antara jumlah 

fasilitas olahraga dengan jumlah penduduk atau pemakai fasilitas 

olahraga. Kualitas yang dimaksud adalah terpenuhinya 

persyaratan ukuran standar dan materi sesuai dengan peraturan-

peraturan permainan setiap cabang olahraga.  
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METODE PELATIHAN 

  
  

 
 
 
 

Prinsip dasar Latihan 

Dalam kehidupan modern seseorang memerlukan latihan 

untuk memelihara kondisi kebugaran badan. Latihan fisik 

merupakan aktifitas jasmani yang dilaku kan secara terencana, 

dengan tujuan untuk membina kondisi badan agar dapat 

memenuhi tugas dalam kehidupannya. Apapun bentuk dan 

sifatnya. Menurut Bompa (1983), latihan adalah suatu aktifitas 

olahraga yang sistematis, dalam jangka waktu yang panjang, 

ditingkatkan secara bertahap serta harus bersifat individual, 

ditujukan pada pembentukan fungsi fisiologis dan psikologis 

manusia untuk memenuhi tugas yang dibutuhkan. Sedangkan 

Brook (1984) berpendapat bahwa latihan fisik pada prinsipnya 

adalah memberikan tekanan fisik kepada tubuh secara teratur, 

sistematis, berkesinambungan sedemikian rupa sehingga dapat 

me ningkatkan kemampuan tubuh untuk dapat melakukan kerja 

tertentu. 

Latihan fisik memegang peranan yang sangat penting dalam 

program latihan atlet, terutama atlet yang ditujukan untuk suatu 

pertandingan. Istilah latihan kondisi fisik mengacu pada suatu 
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program latihan yang dilakukan secara sistematis, terencana 

tahap demi tahap serta progresif. Tujuannya ialah untuk dapat 

meningkat kan kemampuan fungsional dari seluruh sistem tubuh, 

sehingga prestasi atlet semakin meningkat. Program latihan 

kondisi fisik tersebut haruslah disusun secara teliti dan 

dilaksanakan secara cermat dengan penuh disiplin. Kalau kondisi 

fisik menjadi baik maka akan ada  

1. Peningkatan dalam kemampuan sistem sirkulasi dan 

kerja jantung. 

2. Peningkatan dalam kekuatan, kelentukan, sta mina, 

kecepatan dan komponen kondisi fisik. 

3. Ekonomi gerak yang lebih baik pada waktu lama. 

4. Pemulihan yang lebih cepat dalam organ-organ tubuh 

setelah latihan. 

5. Respon yang cepat dari organisme tubuh apabila 

sewaktu-waktu respon demikian diperlukan. 

Latihan fisik yang dilakukan secara teratur, siste matik serta 

berkesinambungan, dituangkan di dalam suatu program tertentu, 

akan dapat meningkatkan kemampuan fisik tubuh secara lebih 

proposional. Tetapi tidak demikian halnya apabila latihan fisik 

dilakukan secara tidak teratur. Bagi seorang olahragawan, latihan 

bukan hanya bertujuan untuk menyiapkan fisik bagi pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari, akan tetapi lebih dari itu yaitu untuk 

menempa kondisi demi terciptanya prestasi olahraga. Kondisi fisik 

yang demikian hanya dapat dicapai yaitu dengan cara membebani 

jantung, sirkulasi darah, otot, sistem syaraf secara teratur. Latihan 

harus dijadikan suatu kebutuhan hidup dan dilakukan sepanjang 

hidup, sebab tanpa latihan akan terjadi kemunduran fungsi organ 

tubuh. Menurut Astrand (1986) Seorang yang istirahat di tempat 

tidur setelah tiga minggu akan mengalami dekalfikasi tulang-

tulangnya. Volume darahnya berkurang, massa otot berkurang 

dan yang sangat parah adalah kemampuan jaringan otot untuk 
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menyerap, mengikat, mengangkut dan menggunakan oksigen 

menjadi merosot, sehingga akan berakibat pada penurunan 

ketahanan dan kapasitas kerja  organ tubuh. 

Disamping pengertian yang sudah disebutkan di depan, 

untuk dapat menghasilkan kemampuan motorik yang baik, yang 

harus juga diperhatikan adalah adanya prinsip dasar dari latihan. 

Bompa menyebutkan bahwa prinsip latihan dapat dibedakan 

menjadi 1) prinsip beban berlebih, 2) latihan beraturan, 3) 

perseorangan, dan 4) reversible, serta 5) kekhususan latihan. 

Selain dari prinsip-prinsip tersebut, dasar dari program 

latihan harus memenuhi kaidah-kaidah a.) penggunaan sumber 

energi untuk melakukan kegiatan dan b) penggunaan beban 

berlebih untuk dipergunakan mengembangkan sumber energi 

kerja. Ada 4 prinsip dasar berhubungan dengan latihan 

menggunakan beban berlebih, yaitu a) tipe kegiatan, b) intensitas 

kegiatan, c) lamanya waktu kegiatan dan d) frekuensi kegiatan. 

 

Metode Latihan Fisik 

Metode Latihan Berselang (Interval Training) 

Latihan berselang adalah suatu bentuk metode latihan fisik 

yang berlangsung silih berganti antara aktifitas kerja (work 

interval) dan istirahat (rest interval), dimana fase istirahatnya 

dapat berupa istirahat aktif (work relief) atau istirahat pasif (rest 

relief). Untuk fase istirahat aktif (work relief) dapat menggunakan 

istirahat aktif terus-menerus (continous) atau istirahat aktif berkala 

(intermittent) (Lamb;1984). Pada prinsipnya metode latihan 

berselang adalah metode latihan yang menggunakan selang 

waktu istirahat sehabis melakukan suatu aktifitas. 

Program latihan fisik yang berlangsung secara berselang 

antara interval kerja dan interval istirahat disebut latihan 

berselang. Dari perkembangannya waktu istirahat dapat 

dimanipulasi dengan berbagai cara, tergantung dari cabang 
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olahraga apa dan tujuan untuk apa metode latihan ebrselang 

dipergunakan. Metode ini merupakan metode latihan yang banyak 

digunakan untuk meningkatkan kapasitas aerobik maupun 

kapasitas anaerobic. Fox memberikan berbagai variasi latihan 

pada metode latihan berselang ini. Tabel memperlihatkan 

beberapa variasi latihan berselang dan pengembangan serta 

pemakaian sistem energinya. 

Tabel 2.1 Bentuk latihan berselang dan pemakaian sistem energi 
Metode 
Latihan 

Jabaran Kenaikan % 
ATP-PC 

&  LA 
LA & 

O2 
O2 

Lari 
Percepatan 

Meningkatkan keseluruhan lari 
dari kecepatan rendah, makin 
lama makin cepat, jarak 
50yard sampai 120 yard. 

 
90 

 
5 

 
5 

Lari cepat 
terus 
menerus 

Lari jarak jauh (beranang) 
dengan irama cepat 

 
2 

 
8 

 
90 

Lari lambat 
terus 
meners 

Lari jarak jauh (berenang) 
dengan irama lambat 

 
2 

 
5 

 
93 

Hollow 
sprints 

Diantar dua lari diselingi 
periode jeda untuk melakukan 
lari pelan atau jalan 

 
85 

 
10 

 
5 

Lari dengan 
interval 

Bentuk lain lari, 50 yard Dan 
lari pelan dengan jarak di atas 
3 miles 

 
20 

 
10 

 
70 

Latihan 
interval 

Periode berulang-ulang, berat 
diselingi periode ringan 

10-80 10-80 10-80 

Jogging Lari pelan-pelan terus meners 
dengan irama lambat sampai 
agak cepat 

- - 100 

Perulangan Serupa dengan latihan interval 
tetapi dengan kerja panjang 
Dan interval ringan 

10 50 40 

fartlek Bentuk lain latihan dengan lari 
cepat Dan lambat bergantian 
di alam bebas 

20 40 40 

Latihan lari 
cepat 

Latihan lari berulang-ulang 
dengan kecepatan 
maksimaldisertai pemulihan 
yang penuh diantara ulangan 

90 6 4 

 

Latihan berselang merupakan salah satu bentuk metode 

latihan fisik yang dilakukan secara sistematis dan ilmiah. Pada 

metode ini dapat dimodofikasi sedemiki an rupa, sehingga dapat 

dijadikan suatu pola pengem bangan sistem energi utama yaitu 

sistem energi aerobik maupun sistem energi anaerobic, ataupun 



  

 

 

    Kepelatihan dalam Kegiatan Olahraga    15 

 

untuk me ngembangkan perpaduan dari kedua sistem energi 

utama tersebut secar berimbang, tergantung dari inten sitas dan 

durasi latihan yang diakai. 

Latihan berselang dianggap sebagai suatu metode latihan 

yang paling baik, karena latihan ini mengguna kan prinsip 

overload secara progresif,dengan beban latihan yang semakin 

meningkat mendekati maksimal, sehingga kemampuan fisik 

seseorang akan dapat meningkat secara bertahap. Untuk itu 

latihan interval merupakan dasar konditioning semua cabang 

olahraga. 

Latihan berselang meliputi latihan yang berat dengan 

internsitas mendekati maksimal diselingi dengan latihan lebih 

ringan atau pemulihan (periode selang) dan prosedur ini dilakukan 

berulang-ulang. Ada tiga jenis periode selang yang sering 

digunakan dalam latihan berselang, Yaitu : 

a. Selang istirahat (rest relief interval) berupa gerakan-

gerakan ringan, misalnya jalan pelan atau menggerak 

gerakkan tangan dan kaki. 

b. Selang kerja (work interval) berupa gerkaan-gerakan yang 

cukupan, misalnya jalan agak cepat, lari kecil-kecil 

c. Gabungan antara selang istirahat dan selang kerja. 
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Berdasarkan tabel 3.2. dapat dibuat beberapa cara latihan 

yang disesuaikan dengan sistem energi yang akan dikembangkan 

lebih utama dari yang lain. Hal itu tergantung pada intensitas 

kerja, lama fase atau jarak yang ditempuh dalam suatu fase kerja, 

perbandingan antara fase kerja dan fase istirahat, jenis fase 

istirahat nya, jumlah pengulangan kerja. 

Contoh untuk mengembangkan sistem energi ATP-PC lebih 

utama yaitu fase kerja antara 6-25 detik, perbandingan antara 

fase kerja dan fase istirahat = 1:3, fase istirahatnya berupa 

istirahat aktif, jumlah set=4-5, jumlah pengulangan = 8-10 X/set. 

Rushal (1990) membuat berbagai vaiasi latihan berselang menjadi 

3 variasi utama yaitu; Long-interval training, intermediate-interval 

training dan short-interval training. Short-interval training, yang 

bertujuan untuk mengembangkan sistem energi ATP-PC sebagai 

sistem energi utama, khususnya untuk daya tahan otot, bentuk 

latihannya sebagai berikut: 

Program Short-interval training 
 

Durasi Kerja 
Intensitas 
Durasi Pemulihan 
Perbandingan Kerja 
Banyaknya pengulangan 
 

5-30 detik 
>95% dari kerja mak. 
15-150 detik 
1:3 hingga 1:5 
5-20 X 

Intermediate-interval training, yang bertujuan untuk 

mengembangkan kedua sistem energi utama secara berimbang, 

baik daya tahan anaerobic maupun daya tahan aerobik, bentuk 

latihannya sebagai  berikut; 

Durasi Kerja 

Intensitas 

Durasi Pemulihan 

Perbandingan Kerja 

Banyaknya pengulangan 

30 detik- 2 menit 

90-95% dari kerja mak. 

120-360 detik 

1:2 hingga 1:3 

3 - 12 X 
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Sedangkan long-interval training dipakai untuk 

mengembangkan sistem energi aerobik sebagai energi utama, 

bentuk latihannya sebagai berikut: 

Durasi Kerja 

Intensitas 

Durasi Pemulihan 

Perbandingan Kerja 

Banyaknya pengulangan 

2-5 menit 

85-90%dari kerja mak. 

2-8 menit 

1:1 hingga 1:2 

3 - 12 X 

 

Metode lari cepat 

Salah satu metode latihan berselang adalah metode lari 

cepat (sprint training). Metode latihan lari cepat merupakan salah 

satu metode latihan untuk meningkat kan kemampuan lari cepat 

(sprint) dengan menekankan pada pengembangan energi 

anaerobic. Metode lari cepat dilakukan dengan cara lari secepat-

cepatnya mendekati kemampuan maksimal, menempuh jarak 55 

meter (60 yard) sampai 70 yard (65 meter) kemudian dilanjutkan 

dengan istirahat. Latihan ini dilakukan berulang-ulang antara kerja 

dan istirahat. 

Pada latihan lari cepat ini, seorang atlit harus melakukan lari 

dengan kecepatan yang tinggi, sehingga waktu pemulihan antara 

pengulangan harus sempurna betul. Pemulihan yang sempurna 

(kembali ke keadaan semula) bertujuan untuk mengembalikan 

ATP-PC selama 3-5 menit, pengembangan energi utama pada 

sistem latihan lari ini adalah ATP-PC sebesar 90%, LA-O2 sebesar 

6% dan O2 sebesar 4%.(Fox, 1984). 

 

Latihan anaerobik berselang aktif terus menerus dan 

berselang aktif berkala. 

Latihan anaerobic berselang aktif, baik berselang aktir terus 

menerus maupun berselang aktif berkala, merupakan salah satu 

variasi dari metode latihan berselang, dimana beban yang 

diberikan pada saat fase kerja adalah beban dalam kondisi 



 

 

18    Roesdiyanto 
 

anaerobic (beban maksimal atau mendekati maksimal, dikerjakan 

selama kurang dari 3 menit). Pada latihan anaerobic berselang 

aktif terus-menerus, fase istirahatnya diberi beban kerja ringan 

atau sedang, misalnya jogging secara terus menerus selama fase 

istirahat, sedangkan latihan an aerobic berselang aktif berkala, 

pada saat fase istirahat diberi beban latihan ringan atau sedang, 

misalnya lari pelan-pela (jogging dan jalan yang dilakukan saling 

bergantian selama fase istirahat). 

Apabila kita akan meningkatkan sistem energi ATP-PC lebih 

dominan dari sistem energi yang lain, maka beban yang harus 

diberikan pada fase kerja adalah beban anaerobic yang 

berlangsung selama 5-30 detik dengan fase istirahat berupa kerja 

ringan, dan per bandingan antara fase istirahtnya adalah 1:3 atau 

1:5. 

Dengan latihan ini akan dapat meningakatkan daya 

anaerobic melalui peningkatan energi ATP-PC. Pada saat suatu 

latihan dengan internsitas maksimal berakhir, maka akan terjadi 

proses pemulihan yakni ATP-PC yang dipakai akan dibetuk dan 

disimpan kembali dalam otot, begitu pula asam laktat yang 

terbentuk selama latihan akan disingkirkan dingga mencapai 

kadar yang sama seperti sebelum latihan. Pemulihan ATP-PC 

berlangsung sangat cepat pada 30 detik pertama, ada sekitar 50% 

ATP-PC yang terpakai akan terbentuk kembali. Hasil penelitian 

Hultman (1967) yang dikutip Fox, mem perlihatkan pemulihan 

asam laktat dari suatu latihan. 
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Gambar 3.1 Pemulihan cadangan ATP-PC otot setelah digunakan 

pada suatu kerja yang melelahkan dan berlangsung lama. 

(Bowers, 1992) 
 

Proses pemulihan ATP-PC, hanya dapat ber langsung 

secara aerobik, pada latihan selang, masa pemulihan terjadi pada 

saat istirahat, karena selama pemulihan walaupun kebutuhan 

energi sudah ber kurang,pengiriman oksigen masih berlanjut pada 

tingkat yang relatif tinggi selama beberapa saat. Kelebihan 

oksigen yang terjadi pada saat istirahat disebut sebagai oksigen 

pemulihan, digunakan untuk menyediakan energi bagi proses 

pemulihan tubuh kembali ke kondisi semula, termasuk pengisian 

simpanan-simpanan energi yang habis terkuran dan untuk 

membuang asam laktat yang terakumulasi dalam darah dan otot. 

(gambar 3.1) 
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 Penelitian Belcastro (1976) Dan Hermansen (1975) yang 

dikutif oleh Bowers (1992) memperlihatkan saat pemulihan ke 

kadar asam laktat semula, juga terjadi selama masa pemulihan 

melalui sistem pembuangan asam laktat. Jangka waktu 

pembuangan asam laktat dari darah berlangsung sangat lambat 

apabila dibanding kan waktu yang dibutuhkan oleh pemulihan 

ATP-PC otot. Dari gambar tersebut terlihat, ternyata diperlukan 

waktu satu jam istirahat untuk menghilangkan sebagian besar 

asam laktat yang ter akumulasi dalam darah. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa untuk menghilangkan separuh (50%) 

asam laktat yang terakumulasi dipelukan waktu istrahat pemulihan 

selama 25 menit, dan untuk menghilangkan 98% asam laktat yang 

menumpuk diperlukan watu 11/4 jam istirahat pemulihan. Juga 

terlihat bahwa asam laktat dapat disingkirkan lebih cepat dengan 

mengada kan latihan ringan saat pemulihan dari pada hanya 

sekedar istirahat saat pemulihan. 

Proses pemulihan ATP-PC pada latihan anaerobic 

berselang akan menjadi terhalang apabila saat selang istirahatnya 

dilakukan suatu aktifitas tertentu (ework relief). Dengan kata lain 

latihan berselang dengan selang istirahat berupa work relief akan 

mencegah restorasi sistem ATP-PC secara sempurna. Untuk itu 

dengan sendirinya pada work relief ini sistem asam laktat akan 

berperan, sehingga akan terjadi perbaikan pada sistem asam 

laktat selain perbaikan pada sistem ATP-PC. 

Latihan yang terus menerus pada saat pemulihan lebih 

efektif untuk dapat menyingkirkan asam laktat dibandingkan 

dengan latihan yagn berkala. Latihan pemulihan akan menjadi 

optimal (penyingkiran asam laktat tercepat), apabila intensitas 

latihannya sekitar 30-45% dari kapasitas aerobik maksimal untuk 

orang yang tidak terlatih, sedang bagi atlit yang terlatih, maka 

jalan dan lari dengan intensitas sekitar 50% sampai 65% 

merupakan latihan pemulihan yang optimal. 
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Menurut Brook dan Gaesser (1980), asam laktat yang 

terakumulasi dalam otot dan darah, pada saat pemulihan akan 

diubah menjadi glucose (glikogen), protein atau dioksida menjadi 

CO2 + H2O yang meng hasilkan energi. 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Pembuangan asam laktat dari darah Dan otot melalui 
pengubahan menjadi glucose, protein atau dioksida menjadi CO2 

Dan H2O 

 

Asam laktat yang diubah melalui jalur oksidasi paling banyak 

berfungsi dalam menyingkirkan asam laktat yang terakumulasi 

dalam otot dan darah. Apabila oksigen mencukupi, maka mula-

mula asam laktat akan diubah menjadi asam piruvat, untuk 

seterusnya dioksi dasi menjadi CO2 Dan H2O pada daur Krebs 

dan pada sistem transfortasi electron. Asam laktat juga dapat 

digunakan sebagai bahan bakar pada sistem aerobik untuk 

meresintesis ATP. Lewat  cara ini sebagian besar asam laktat 

yang terakumulasi akan disingkirkan. 

 Organ utama yang berfungsi menggunakan asam laktat 

sebagai bahan bakar adalah otot skelet. Otot lain yang juga 

berperan dalam oksidasi asam laktat dintara nya adalah otot 

jantung, jaringn hati, ginjal dan otak. Hal ini merupakan penyebab 

utama mengapa pembuang an asam laktat lebih cepat Selama 

pemulihan dengan latihan fisik ringan dibandingkan pemulihan 

dengan istirahat pasif. Sebab pada pemulihan dengan latihan fisik 

ringan, aliran darah yang membawa asam laktat ke otot-otot yang 
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aktif maupun kecepatan metabolisme yang berlangsung pada 

otot-otot yang aktif sangat tinggi dibandingkan apabila istirahat 

pasif. Disamping itu pada latihan fisik ringan otot-otot yang lebih 

banyak aktif adalah serabut otot lambat. 

 

Pengaruh Latihan Fisik Pada Tubuh. 

Latihan fisik akan menyebabkan terjadinya perubah an-

perubahan secara fisiologis di dalam tubuh, diantara nya adalah 

perubahan biokimia tubuh, dan perubahan pada serabut otot. 

Penelitian dari MacDougall meng idenfikasi adanya perubahan 

biokimia tubuh yaitu terjadi peningkatan konsentrasi tubuh 

terutama adanya peningkatan Kreatin otot sebesar 39%,  

Phospho Creatin (PC) sebanyak 22%, Adenosin Tri Phospat 

(ATP) me ningkat sebesar 18 % dan Glikogen di dalam otot dan 

hati terjadi peningkatan sebesar 66%. Sedangkan Komi (1983) 

mengindikasikan adanya perubahan peningkatan pada, aktifitas 

enzim glikolitik phospho frukto kinase (PFK), peningkatan pada 

LDH atau Lactate Dehydroge nase, Phosphorilase otot serta 

peningkatan Hexokinase. demikian juga ada perubahan pada 

peningkatan aktifitas enzim pada siklus krebs seperti Malate 

Dehydrogenese (MDH) dan Suksinik Dehydrogenese. Sedang 

menurut hasil penelitian Thorstenson (1976), Costill (1979), latihan 

akan menyebabkan terjadinya perubahan yang konsisten dari 

enzim yang mengubah ATP, seperti miokinase dan kresatin 

kinase. 

Pada serabut-serabut otot juga akan mengalami perubahan-

perubahan disebabkan latihan fisik, yaitu adanya perubahan pada 

serabut otot cepat maupun lambat yang mengalami peningkatan 

kandungan energinya. Menurut Fox (1990) peningkatan serabut 

otot lambat akan terjadi apabila latihan menekankan pada 

pengembangan energi aerobik, sedangkan serabut otot cepat 

akan meningkat apabila latihan lebih menekankan pada 
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pengembangan energi anaerobic. Demikian juga akan terjadi 

peningkatan jumlah dari serabut otot cepat dikarenakan adanya 

peningkatan pada kapasitas gliko litik otot. Sedangkan hipertropi 

serabut otot lambat banyak terjadi pada atlit yang memerlukan 

ketahanan yang sangat tinggi. 

 

Sistem Energi Dan Pemulihan 

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh mahluk hidup, selalu 

memerlukan sejumlah energi yang akan diguna kan sebagai 

bahan bakar. Energi yang diperlukan oleh tubuh, adalah energi 

yang diperoleh dari adanya proses secara kimiawi di dalam tubuh, 

sehingga akan dihasil kan zat-zat yang diperlukan untuk 

melakukan kegiatan. 

 

Sistem Energi Otot  

Aktifitas dasar otot adalah melakukan kerja secara mekanis, 

yang berupa kontraksi (Kerja) dan relaksasi (istirahat). Untuk 

berlangsungnya kegiatan tersebut, otot membutuhkan energi. 

Bentuk energi yang digunakan oleh sel-sel didalam otot untuk 

menghasilkan suatu proses kontraksi adalah berupa energi yang 

berasal dari adanya proses kimiawi dari cadangan energi yang 

tertimbum di dalam otot. Energi dalam bentuk kimia akan diubah 

menjadi energi listrik, sehingga akan terjadi energi mekanis untuk 

melakukan kerja otot. 

Energi yang dipakai di dalam kontraksi dan relak sasi otot, 

masih dalam bentuk senyawa kimia yaitu berupa ikatan fosfat, 

dalam rumus kimia disebut sebagai ATP (Adenosin Tri Phosfat). 

ATP terbentuk dari gabungan unsur-unsur dasar kimia berupa 

unsur Adenosin, dan tiga komponen unsur fosfat, ATP ini 

termasuk dalam bahan kimia golongan fosfat yang mempunyai 

sifat menghasilkan energi yang besar/tinggi, apabila molekul 

fosfat ini dipecah dalam suatu proses kimiawi dengan melepaskan 
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ion fosfat, maka akan menghasilkan se jumlah besar energi 

potensial yang akan digunakan sebagai bahan bakar di dalam 

tubuh. Besarnya energi yang dapat dihasilkan dalam proses 

pemecahan ion fosfat dari rangkaiannya mencapai 7 kcal/mol 

ATP. 

 Untuk sampai menghasilkan energi guna metabo lisme 

tubuh, ATP akan diurai secara bertingkat dalam proses 

pemecahan secara kimiawi. Di dalam proses pemecahan secara 

kimiawi ini, ATP akan dipecah menjadi ADP (Adenosin Di 

Phosfat). Proses ini akan berlangsung apabila ada suatu enzim 

yang dapat membantu, yaitu suatu enzim yang bernama ATP-ase, 

selalu dan akan terjadi proses seperti itu peran ATP-ase ini di 

dalam pemecahan ATP menjadi ADP.  

 ATP adalah suatu bahan kimia di dalam otot, yang 

persediannya sangat terbatas, sehingga apabila terjadi proses 

penguraian dan tidak dibentuk kembali, maka otot akan kehabisan 

unsur energi ini, sehingga akan mengakibatkan otot tidak dapat 

berkontraksi lagi. Agar ATP dapat dibentuk kembali, maka 

diperlukan suatu proses pembentukan kembali ATP dengan 

bantuan energi. Strauss, 1979 dan Brook, (1984) berpendapat 

bahwa pembentukan kembali ATP dapat melalui dua cara, yaitu 

(1) pembentukan melalui metabolisme anaerobic dan (2) 

pembentukan melalui metabolisme aerobic. Pada pembentukan 

kembali melalui metabo lisme aerobik, energi yang dapat 

membantu pembentu kan kembali ATP adalah berupa oksigen, 

Zat ini hanya dapat diperoleh dari luar tubuh, yaitu dari udara 

sekitar dengan cara memasukkan oksigen itu ke dalam tubuh 

dalam proses respirasi. Sedangkan pembentukan kembali energi 

melalui metabolisme anaerobic, adalah dengan pemecahan 

melalui sistem Phosphagen (ATP-PC) dan sistem glikolisis 

anerobik 
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Konsentrasi persediaan bahan kimia ATP di dalam tubuh 

menurut hasil kajian Fox (1990) adalah sebesar 4-6 n/Mkg berat 

otot, konsentrasi tersebut akan menghasilkan energi sebesar 

0.04-0.06 kca/kg otot, sedangkan total jumlah keseluruhan ATP 

dari berat otot seluruh tubuh adalah 120-180 nM, keseluruhan 

otot, jumlah keseluruhan akan menghasilkan energi setara 

dengan atau sebesar 1.2-1.8 kca/kg dari keseluruhan otot yang 

ada di dalam tubuh. 

 Sistem metabolisme di dalam tubuh, dapat dibedakan 

menjadi dua, Fox, (1990) dan Bompa (1983), menerangkan 

bahwa sistem metabolisme tersebut adalah, (1) sistem 

metabolisme anaerobic dan (2) sistem metabolisme aerobik. 

Sistem metabolisme anaerobic adalah sistem metabolisme yang 

dalam kerjanya tanpa memerlukan bantuan oksigen, jadi energi 

murni diperoleh dari proses pemecahan senyawa kimiawi yang 

ada di dalam struktur otot. Oleh karena itu, sistem metabolisme ini 

suatu saat akan dapat habis, sehingga akan berakibat pada 

ketidakadaan energi yang akhirnya akan berakibat pada 

terhentinya gerakan pada otot tubuh. Sistem ini akan bisa 

diperbaharui lagi dengan memasukkan bahan bakar sebagai 

sumber energi pembantu yaitu berupa oksigen dari luar tubuh. 

 Sistem metabolisme anaerobic dibedakan menjadi dua, yaitu 

(1) sistem Phospagen (ATP-PC) dan (2) sistem glikolisis anerobik. 

Perbedaan antara sistem Phosphagen dan sistem glikolisis 

anaerobic, adalah pada hasil sisa pembakaran. Pada sistem 

phosphagen reaksi kimiawi yang terjadi tidak menghasilkan sisa 

pembakaran, sedangkan pada sistem glikolisis anaerobic akan 

terjadi sisa pembakaran yang berupa asam laktat. Pada keadaan 

tertentu asam laktat menyebabkan kelelahan otot, sehingga kalau 

tidak dibuang akan menyebabkan otot tidak dapat berkontraksi. 

Untuk mengembalikan lagi dengan memasukkan oksigen sebagai 

energi pem bantu, untuk proses reaksi kimia, yaitu proses pem 
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bakaran asam laktat dengan bantuan oksigen, sehingga asam 

laktat akan hilang di dalam otot, yang akhirnya akan 

menyebabkan otot dapat berkontraksi lagi. 

Pada sistem Phosphagen (ATP-PC), dibedakan menjadi 

dua, yaitu (a) Sistem ATP (Adenosin Tri Phosphat), Pada sistem 

metabolisme ini, energi dipero leh dari ATP yang ada di dalam 

struktur otot. ATP merupakan suatu senyawa fosfat yang 

mempunyai energi tinggi, akan tetapi persediaan didalam struktur 

otot sangat terbatas, oleh karena itu untuk berkontraksi kembali 

dengan cepat, ATP harus dibentuk kembali. Pembentukan ATP 

memerlukan bantuan suatu senyawa kimia yang ada di dalam 

struktur otot, yaitu Phospho Creatin (PC), sehingga akan 

mengeluarkan energi se bagai bahan bakar untuk pembentukan 

kembali ATP. Proses pemecahan kimiawi tersebut dengan cara; 

 

 

 

 

(b) Phosphocreatin (PC), PC sama dengan ATP, tersimpan di 

dalam struktur otot, keduanya juga mengandung senyawa fosfat, 

baik ATP maupun PC akan membebas kan sekelompok fosfat 

untuk memproduksi energi, hasil akhir dari proses pemecahan PC 

adalah berupa senyawa creatin dan senyawa fosfat anaorganik 

(Pi). 

(c) Proses  pemecahan PC dibantu oleh enzim yang 

dinamakan keratin kinase, proses akan berlangsung terus 

menerus selama persediaan bahan kimia tersebut cukup untuk 

membentuk ATP. Sistem phosphagen merupakan sistem 

penyediaan sumber energi yang paling cepat disediakan 

dipergunakan untuk keperluan kontraksi di dalam struktur otot. 

Kecepatan penyediaan sumber dari sistem Phosphagen 

mempunyai beberapa alasan,: 

ATP ----------   ADP + Pi + Energi  
       ATP-ase 
PC------------------- C + Pi + Energi 
 Creatin kinase 
 
 



  

 

 

    Kepelatihan dalam Kegiatan Olahraga    27 

 

(1) Pembentukan ATP tidak tergantung dari suatu seri 

rangkaian stuktur  kimia yang panjang, karena PC 

mempunyai struktur kimia yang pendek 

(2) Pembentukan ATP tidak tergantung dari peng angkutan 

oksigen dari luar tubuh, karena energi memakai hasil dari 

pemecahan kimiawi yang dapat menghasilkan energi, dan 

(3) ATP dan PC disimpan secara langsung di dalam mekanisme 

kontraksi otot. (Fox, 1988). 

 

Persediaan ATP-PC jumlahnya sangat terbatas, oleh karena 

itu untuk dapat melakukan mekanisme gerakan yang berat dan 

lama, diperlukan suatu proses pem bentukan kembali ATP, 

dengan melalui sistem energi lain berupa Phospho Creatin. 

Sistem asam laktat, Sistem metabolisme anaerobik yang 

menggunakan penguraian asam laktat untuk menyediakan energi 

dengan cara membakar cadangan bahan bakar yang ada di 

dalam struktur otot dan hati, cadangan energi berupa glikogen 

otot dan glikogen hati. Energi yang dikeluarkan akan digunakan 

untuk proses pembentukan kembali ATP, kerja ini tanpa 

mengguna kan bantuan energi dari luar berupa oksigen, oleh 

karena tanpa bantuan oksigen maka hanya sebagian saja glukosa 

yang dapat dihasilkan dan sebagian lagi menghasilkan berupa 

asam laktat, sehingga sistem ini juga disebut sebagai sistem 

asam laktat. Apabila asam laktat hasil metabolisme tertimbun 

didalam darah dalam jumlah besar, akan menyebabkan timbulnya 

kelelahan otot.Secara proses kimiawi, pembentukan ATP melalui 

metabolisme glikolisis anaerobik sebagai berikut : 

 

 

 

 

C6H12O6 ------------------------- 2C3H6O3   +  Energi 
Glukosa                                       Asam laktat 
Energi + 3 ADP + 3 Pi--------------  3 ATP 
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Energi yang sudah dikeluarkan digunakan untuk membentuk 

ATP kembali. Setiap reaksi membutuhkan tersedianya suatu 

enzim yang khusus sifatnya, enzim sangat berguna untuk 

mengatur kecepatan reaksi kimia yang terjadi. Enzim yang sangat 

penting dalam proses reaksi glikolisis anaerobic adalah enzim 

Phospho fruktokinase (PFK). Hanya sedikit molekul ATP yang 

dapat dibentuk kembali dari glikogen otot maupun glikogen hati 

selama proses glikolisis anaerobic. Selama proses hanya 3 

melekul ATP yang terbentuk kembali dari penguraian 1 molekul 

atau 180 gram glikogen. Selama latihan hanya 3 molekul ATP 

yang dapat dipakai pada glikolisis anerobik, karena selama latihan 

yang berat, otot dan darah harus mampu menerima 60-70 gram 

asam laktat sebelum terjadinya kelelahan pada otot ( Komi, 1983; 

Fielding, 1985) 

Reaksi timbulnya asam laktat di dalam darah dimulai dengan 

terbentuknya kadar asam laktat, sehingga dengan segera asam 

laktat akan mengikuti peredaran darah didalam jaringan otot, hal 

ini akan berakibat pada peningkatan kadar asam laktat darah, 

sehingga akan berakibat pada resistesa ATP tidak akan seirama 

dengan yang digunakan, semua itu menyebab kan timbulnya 

kelelahan otot. Penyebab dari kelelahan otot, karena terjadinya 

peningkatan keasaman otot, yang akan mengganggu kelancaran 

enzim-enzim yang terlibat dalam peredaran energi otot (Strauss, 

1979). Namun demikian asam laktat bukan berarti tidak berguna 

sama sekali, asam laktat yang menumpuk di dalam otot akan 

disimpan didalam tubuh selama berlangsungnya aktifitas fisik 

yang berat, namun setelah tersedianya oksigen, hydrogen yang 

terikat pada asam laktat diambil oleh NADH, sehingga akan 

teroksidasi. Kemudian asam laktat akan siap untuk dirubah 

kembali menjadi asam piruvat. Asam piruvat yang terbentuk 

kembali dapat digunakan sebagai penyumbang energi untuk 

keperluan resistensa ATP. Pada masa pemulihan dari suatu 
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kegiatan, asam piruvat akan diubah kembali menjadi glikogen, 

yang nantinya akan disimpan di dalam hati. 

Proses glikolisis anerobik secara singkat dapat disimpulkan: 

a) Hasil akhir glikolisis anaerobic adalah ter bentuknya 

asam laktat dan asam laktat mengakibatkan kelelahan 

otot. 

b) Glikolisis anaerobic berlangsung tanpa oksigen 

c) Glikolisis anaerobic hanya menggunakan kar bohidrat 

d) Energi yang dilepaskan hanya cukup untuk membentuk 

kembali beberapa molekul ATP. 

 

Sistem energi Aerobik 

Setelah proses metabolisme anaerobic berakhir, apabila otot 

akan mengadakan kontraksi lagi maka glukosa di dalam darah 

akan dijadikan energi dengan menggunakan pertolongan sumber 

energi dari luar tubuh, yaitu berupa oksigen. Sistem metabolisme 

ini terdiri dari dua bagian, bagian pertama berupa sistem 

metabolisme oksidasi karbohidrat dan bagian kedua berupa 

metabolisme oksidasi lemak (Fox, 1988). Dengan adanya oksigen 

yang masuk ke dalam jaringan struktur otot, maka asam piruvat 

akan terbentuk. Sebagian besar asam piruvat akan masuk ke 

dalam mitokondria, yaitu tempat sumber energi berasal, dengan 

cara mengguna kan sistem piruvat dehidrogenese, dengan 

menguraikan glukosa menjadi CO2 (Karbon dioksida) dan H2O 

(air). Reaksi ini akan berlangsung di jaringan otot dan reaksi 

tersebut adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

C6H2O6 + 6O2---------------------------------------6H2O + 6CO2 + Energi 

Energi + 39 ADP + 39 Pi------------------39 ATP 
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Dengan adanya oksigen menjadikan terhambatnya 

penumpukan asam laktat sebagai sisa hasil pembakaran di dalam 

jaringan otot, akan tetapi tidak merintangi pembentukan ATP. 

 

Sistem Energi dan Latihan Olahraga 

Energi kontinu 

Untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana sistem 

energi  digunakan untuk masing-masing cabang olahraga, berapa 

lama waktu kegiatan yang dilakukan, pengetahuan tentang energi 

kontinu perlu sekali dijadi kan panduan. 

Energi kontinu dapat dibagi menjadi dua sistem, yaitu sistem 

aerobik dan sistem anaerobic, ini merupakan sistem energi yang 

dipakai dan dijadikan landasan tentang penggunaan energi 

kontinu untuk berbagai macam kegiatan, dengan prosentase 

sistem energi aerobik dan sistem anaerobic (Fox,1990).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Energi kontinu aerobic, anaerobic olahraga 

 

Dari gambar 3.4 terlihat bahwa porsi latihan untuk setiap 

cabang olahraga berbeda satu dengan lainnya, diamping itu juga 
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harus disesuaikan dengan seberapa besar prosentase dari sistem 

energi aerobik dan sistem energi anaerobic. 

Kita ketahui sistem energi anaerobic masih dibagi menjadi 

dua yaitu sistem yang menggunakan ATP-PC dan sistem asam 

laktat. Kontribusi dari sistem energi anaerobic dan sistem energi 

aerobk dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Kontribusi sistem energi ATP-PC, LA Dan O2 

Dari gambar 3.5 dapat dilihat adanya empat bagian daerah 

dalam penggunaan sistem energi. Bagian daerah dapat 

memerikan petunjuk tentang penggunaan sistem energi utama 

dari setiap jenis olahraga, sedangkan tahapan waktunya dapat 

diterangkan berikut  

a. Daerah pertama untuk aktifitas yang berlangsung kurang 

dari 30 detik, sistem energi utamanya adalah 

menggunakan ATP-PC, kegiatan yang termasuk di daerah 

itu, adalah seperti lari pendek 50m, lari 100m tolak peluru 

dsb. 

b. Daerah kedua, untuk aktifitas yang berlangsung antara 30-

90 detik, sistem energi utamanya adalah ATP-PC dan 

sistem asam laktat (glikolisis anerobik), macam aktivitas 
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yang termasuk dalam kelompok daerah ini seperti lari 

200m, renang 100m dsb. 

c. Daerah ketiga, yaitu untuk aktifitas yang berlangsung 

selama 90-180 detik, sistem energi utamanya 

menggunakan sistem asam laktat dan oksigen, contoh 

kegiatannya seperti lari 1.500m, lari 800m dsb. 

d. Daerah empat, yaitu untuk aktifitas yang berlangsung lebih 

dari 180 detik, sistem energi yang dipergunakan adalah 

sistem energi oksigen secara utuh, macam kegiatan yang 

dilakukan seperti lari marathon, lari 10.000 m, renang jarak 

jauh dsb. 

 

Sistem Energi Predominan. 

Energi yang dipergunakan untuk melakukan aktifitas 

olahraga, adalah memakai perpaduan antara pengunaan sistem 

energi anerobik dan sistem energi aerobik. Sistem energi 

anaerobic adalah suatu sistem kerja di dalam tubuh dilakukan 

tanpa menggunakan oksigen, sedangkan sistem aerobik adalah 

kebalikannya yaitu menggunakan oksigen untuk bahan bakarnya. 

 Sistem energi predominan dapat diartikan sebgai seberapa 

besar penggunaan energi secara sistem anaerobic maupun 

secara sistem aerobik saat melakukan aktifitas olahraga (Fox, 

1988). Besar kecil penggunaan sistem energi secara anaerobic 

dan secara aerobik dapat dilihat pada seberapa cepat dan lama 

kegiatan olahraga tersebut berlangsung. Apabila olah raga 

berlangsung dalam waktu kurang dari 2 menit, maka akan 

cenderung menggunakan sistem energi an aerobic, sedangkan 

apabila kegiatan olahraga berlagsung lebih dari 5 menit, maka 

cenderung menggunakan sistem energi aerobik. 

 Sedang McArdle (1986) membagi sistem energi menjadi : 
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a) Sistem Adenosin Tri Phosfat (ATP) untuk aktifitas 

kekuatan power atau gerakan yang bersifat mendadak 

(explosif) dan berlangsung kurang dari 3 detik. 

b) Sistem energi ATP-PC untuk aktifitas yang berlangsung 

sampai 8 detik. 

c) ATP-PC dan asam laktat, merupakan sistem energi 

yang dapat digunakan untuk melakukan aktiitas sami 90 

detik. 

d) Sistem aerobi yaitu sistem energi yang dapat 

menyediakan energi untuk melakukan aktifitas yang 

berlangsung lama, lebih dari 5 menit. 

Untuk membagi sistem energi predominan, perkiraan 

besar Dan kecilnya energi yang berasal dari sistem energi 

anaerobic serta yang bersal dari sistem energi aerobik  

 

Sistem energi Anaerobik 

Seperti yang telah diterangkan dimuka, bahwa sistem enegi 

untuk melakukan aktifitas dapat dibagi menjadi sistem energi 

aerobik dan sistem energi anaerobic, yang masing-masing dari 

sistem tersebut mempunyai cara sendiri dalam penyedian sumber 

energi. 

 Energi anaerobic dapat disebut pula sebagai kapasitas 

anaerobic, merupakan kemampuan tubuh untuk bekerja tanpa 

menggunakan oksigen. Pengertian kapasitas anaerobic adalah 

banyaknya kerja yang dapat dilakukan dengan menggunakan 

sistem energi anaerobic. Kapasitas anaerobic merupakan 

kemampuan otot untuk melakukan kerja pada kondisi alaktat dan 

laktat (Neumann, 1988). Kerja secara anaerobic dapat dibagi 

menjadi 4 komponen (Bouchard, 1982), yaitu : 
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a) Kapasitas alaktat anaerobic, yaitu merupakan total 

energi yang dikeluarkan selama usaha maksimal yang 

berlangsung sampai kira-kira 6-15 detik. 

b) Daya (power) alaktat anaerobic, yaitu merupakan 

maksimum kecepatan (misalnya per detik) dari energi 

yang dikeluarkan selama usaha maksimal yang 

berlangsung sampai kira-kira 6-15 detik. 

c) Kapasitas laktat anaerobic, yaitu merupakan total 

energi yang dikeluarkan selama usaha maksimal yang 

berlangsung sampai kira-kira 60-90 detik. 

d) Daya (power) alaktat anaerobic, yaitu merupakan 

maksimum kecepatan (misalnya per detik) dari energi 

yang dikeluarkan selama usaha maksimal yang 

berlangsung sampai jenuh dalam menghasilkan energi 

glikolitik. 

 

Daya Alaktat dan Kapasitas Laktat Anaerobik 

Daya alaktat anaerobic maksimum kecepatan dari energi 

yang dikeluarkan selama usaha maksimal Dan berlangsung 

sampai kira-kira 6-15 detik. Dengan memperhatikan waktu yang 

dipergunakan daya alaktat anaerobic merupakan metabolisme 

dari pemecahan ATP Dan PC, merupakan bentuk metabolisme 

anaerobic yang tidak meenghasilkan laktat (alaktat). Daya alaktat 

anaerobic dapat dipahami pula dengan memperhatikan ambang 

anaerobic. 

Ambang anaerobic adalah kecepatan metabolisme yang 

dihubungkan dengan permulaan naiknya kadar asam laktat darah 

secara terus menerus melebihi kadar normal (Brooks, 1985). 

Pada orang sehat dalam keadaan istirahat kadar asam laktat di 

dalam darah adalah sebesar 1-3 mM/L, sedang dari ebrbagai 

penelitian di laboratorium ambang anaerobic adalah sebesar 4 

mM/L (Astrand, 1984). 
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Dengan memperhatikan nilai ambang anaerobic, maka suatu 

kerja dapat disebut sebagai kerja dalam kondisi alaktat, apabila 

kadar asam laktat darah masih dibawah ambang anerobik, 

sehingga di dalam darah tidak terjadi penumpukan asam laktat. 

Sedangkan kapasitas laktat anaerobic adalah merupakan 

total energi yang dikeluarkan selama usaha maksimal yang 

berlangsung sampai kira-kira 60-9- detik. Dengan memperhatikan 

waktu yang diperguna kan, kapasitas laktat anerobik merupakan 

metabolisme glikolitik anaerobic, merupakan bentuk metabolisme 

anaerobic dengan menghasilkan laktat. Disamping itu kapasitas 

anaerobic laktat dapat pula dipahami dengan memperhatikan 

ambang anaerobic. 

Dengan memperhatikan nilai dari ambang anerobik, maka 

suatu kerja dapat disebut sebagai ekrja dalam kondisi laktat 

apabila kadar asam laktat darah dia tas ambang anaerobic, 

sehingga di dalam darah terjadi penumpukan asam laktat dalam 

jumlah melebihi batas normal, sehingga dapat mengganggu 

kelancaran pengiriman bahan yang sangat diperlukan oleh tubuh. 

 

Faktor Mempengaruhi Kapasitas dan Daya Anaerobic 

Kapasitas dan daya anaerobic dapat dipengaruhi oleh factor 

di dalam tubuh. Faktor yang mempengaruhi kapasitas dan daya 

anerobik adalah tingkat timbunan energi dan kapasitas untuk 

memobilisasinya, kapasitas untuk menetralisisr reaksi keasaman 

metabolisme dan kapasitas untuk tetap dapat melakukan 

kontraksi otot meskipun kadar asam laktat dalam darah dan otot 

sudah tinggi (Harre, 1982). 

Kapasitas dan daya anaerobic dipengaruhi pula oleh 

kecepatan produksi ATP dalam serabut otot, tingkat awal 

glikogen, kemampuan mentoleransi kadar asam laktat, 

kemampuan mentoleransi PH intrasel yang rendah, tingkat 

keterkaitan subyek, distribusi tipe serabut otot skelet dan aktifitas 
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enzim serta efisiensi sistem kardiorespirasi dalam mengangkut 

oksigen. (McDougall, 1982). Tipe serabut otot mempunyai pe 

ranan yang sangat penting dalam penentuan kapasitas dan daya 

anaerobic, hal ini disebabkan karena tipe serabut otot bersifat 

keturunan dan tidak berubah melalui latihan. 

Kapasitas dan daya anaerobic ditentukan oleh konsentrasi 

ATP dan PC yang ada di dalam serabut otot saat isitrahat, aktifitas 

enzim otot yang menghasilkan lakata dan kapasitas cairan tubuh 

terhadap penyangga asam laktat. Serabut otot lambat lebih 

dominan digunakan untuk olahraga yang bersifat daya tahan, 

sedang serabut otot cepat lebih digunakan untuk olahraga-

olahraga yang memerlukan kecepatan dan kekuatan. 

 

Pemulihan 

Pemulihan adalah waktu yang diperlukan tubuh manusia 

untuk kembali ke keadaan semula atau dapat dikatakan kembali 

ke keadaan isitrahat setelah melakukan latihan atau aktivitas (Fox, 

1988). Seseorang yang baru selesai melakukan aktifitas dengan 

cepat kemudian istirahat, pernafasannya masih tetap cepat 

disertai dengan tingginya denyut nadi. Ini menunjukkan bahwa 

tingkat konsumsi oksigen masih tetap tinggi, walaupun sudah 

tidak melakukan aktifitas, peningkatan pemakaian konsumsi 

oksigen tersebut disebut sebagai hutang oksigen (oxygen debt). 

Konsumsi oksigen yang tinggi setelah melakukan latihan 

atau aktifitas dikenal sebagai pemulihan oksigen. Waktu 

pemulihan atau pulih asal dipergunakan untuk 1) penggantian 

cadangan energi yang telah digunakan, 2) pengangkutan asam 

laktat yang terbentuk karena adanya reaksi pemecahan bahan 

kimia di dalam tubuh dan 3) restorasi cadangan oksigen dalam 

otot (Fox, 1988). Peningkatan konsumsi oksigen juga diakibatkan 

oleh adanya peningkatan metabolisme di dalam tubuh akibat dari 
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pengaruh meningkatnya hormon adrenalin dan suhu tubuh 

disebabkan adanya aktifitas yang melebihi normal (Brook, 1984). 

Saat pemulihan atau pulih asal ada tahapan-tahap atau 

proses yang sangat perlu diperhatikan, yaitu : 

1. Pemulihan dari kerja alaktat 

Cadangan energi yang dapat diganti selama fase 

pemulihan/pulih asal adalah berupa zat ATP-PC Dan glikogen 

otot. Latihan dengan kecepatan maksimal yang dilakukan selama 

waktu 6-15 detik akan menyebabkan berkurangnya atau akan 

habis nya cadangan ATP-PC di dalam otot. Menurut Gollnick, 

ATP-PC yang berkurang selama latihan akan dapat dibentuk 

kembali dengan adanya restorasi oksigen, restorasi selama waktu 

30 detik akan terbentuk sekitar 70% dari kapasitas maksimal 

cadangan ATP-PC dan akan kembali ke keadaan penuh atau 

sempurna jika waktu yang digunakan pemulihan selama 3-5 

menit. 

Fautkner dalam penelitiannya menemukan bahwa 

pembentukan kembali PC mencapai 84% memerlu kan waktu 

sekitar 2 menit, setelah 4 menit akan terbentuk PC mencapai 89% 

dari ke keadaan normal dan setelah 8 menit akan terbentuk 97%. 

Oksigen sangat diperlukan pada saat pemulihan/pulih asal ini 

untuk digunakan sebagai bahan dalam reaksi glikogen otot. 

Resintesis ATP-PC terutama terjadi melalui jalur sistem 

energi aerobik, sebab resintesis memerlukan adanya zat oksigen 

untuk digunakan dalam reaksi kimia yaitu pada penguraian asam 

laktat yang terbentuk karena adanya reaksi kimia glikogen otot 

pada proses anaerobic yang tanpa menggunakan oksgen, 

sehingga akan terbentuk CO2 Dan H2O. Oksigen yang dikonsumsi 

selama fase pulih asal/ pemulihan sangat cepat sekali dan 

terutama diperlukan untuk menyediakan energi yang sangat 

diperlukan untuk membentuk cadangan ATP-PC dalam otot yang 

berkurang karena dipergunakan untuk melakukan suatua aktifitas. 
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Beberapa ATP terbentuk kembali secara langsung dalam otot, 

beberapa lagi dipecah dengan segera untuk mem bentuk PC yang 

selanjutnya akan disimpan di dalam struktur serabut otot, dalam 

proses ini glikolisis anaerobic akan menghasilkan juga ATP-PC. 

2. Pemulihan dari kerja laktat 

 Pembuangan hasil metabolisme yang berupa asam laktat 

setelah adanya reaksi kimia di dalam struktur serabut otot, akibat 

adanya aktifitas berat seperti latihan memerlukan waktu selama 2 

jam. Waktu ini dipergunakan untuk merestorasi asam laktat 

dengan bantuan oksigen, dan dilakukan secara pasif, artinya tidak 

melakukan aktifitas apa-apa atau dapat diarti kan istirahat total. 

Tetapi pembuangan kembali sisa hasil pembakaran dan 

membentuk energi baru, ini dapat dipersingkat dengan melakukan 

suatu aktifi tas, ini hanya membutuhkan waktu kurang lebih 30 

menit sampai 1 jam apabila waktu istirahat me lakukan suatu 

aktiftas. Fox (1988) menyebutkan bahwa asam laktat dibuang dari 

darah dan otot akan lebih cepat setelah latihan yang berat sampai 

maksimal apabila dilakukan dengan latihan ringan dibandingkan 

dengan istirahat pasif. 

Latihan ringan (interval istirahat aktif) untuk pembuangan 

asam laktat biasanya memerlukan waktu antara 5-10 menit (Pate, 

1984) Cara pembuangan asam laktat dapat dilakukan dengan 

melakukan suatu aktifitas yang beban atau intensitasnya di bawah 

ambang anaerobic (Weltman, 1979), ini juga dikatakan oleh 

Stamford (1981) yang menyatakan bahwa latihan aktif pada saat 

istirahat dapat dilakukan dengan menurunkan intensitas latihan 

secara progresif dengan intensitas dibawah ambang anaerobik 

Bonen dan Belcastro dalam hasil penelitiannya menemukan 

bahwa asam laktat akan lebih cepat dieliminasi dengan lari 

perlahan-lahan pada intensitas 32% dari VO2max. Welman (1981) 

menyatakan bahwa dalam proses pemulihan untuk membuang 
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asam laktat, semakin baik tingkat pemulihan aerobik (oksigen), 

akan menyebabkan makin besar hilangnya asam laktat. 

Timbunan glikogen otot yang berkurang selama latihan 

dapat dibentuk kembali selama fase pemulihan. Dalam waktu 1-2 

jam hanya sedikit glikogen yang dapat dibentuk. Resintesis 

glikogen secara sempurna memerlukan waktu beberapa hari dan 

ini juga sangat tergantung adanya factor tipe latihan yang 

dilakukan dan jumlah karbohidrat yang dikonsumsi selama fase 

pemulihan. Ada dua (2) tipe latihan yang berbeda sehubungan 

dengan pengosong an dan resintesis glikogen, (i) yaitu aktifitas 

kontinu dan (ii) aktifitas berselang. Pola pengosongan resintesis 

glikogen otot selama dan setelah aktiftias kontinu dapat dilihat 

pada gambar, sedang selama aktifitas berselang dapat dilihat 

pada gambar 3.6. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 3.6 Pengosongan-resintesis glikogen otot selama aktifitas 

kontinu 
 

3. Pemulihan oksigen 

 Pada waktu latihan konsumsi oksigen akan menjadi 

meningkat, sedang pada waktu istirahat konsumsi oksigen 

kembali menurun. Penurunan ini mula-mula terjadi secara cepat, 

kira-kira 2-3 menit pertama dari pemulihan disebut sebagai fase 

pemulihan cepat (Rapid recovery O2 phase= RRP), dilanjutkan 

dengan adanya fase pemulihan lambat (Slow recovery O2 phase= 

SRP). Proses pemulihan ini dapat dilihat pada gambar 3.8. 
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Gambar 3.8  Pemulihan oksigen yterdiri dari RRP dan SRP 

 

4. Pemulihan cadangan oksigen 

Pemulihan cadangan oksigen (O2) tergantung sekali dengan 

tersediannya oksigen (O2) di dalam struktur myoglobin. Myoglobin 

adalah suatu protein yang terdapat di dalam otot yang mempunyai 

sifat mengikat oksigen (O2). Oksigen akan bersenyawa dengan 

myoglobin di dalam darah, oksigen (O2) yang dikonsumsi selama 

fase pemulihan cepat akan digunakan menambah kebutuhan 

cadangan oksigen (O2) untuk dipergunakan dalam proses 

pemulihan cadangan oksigen-myoglobin. 

Oksigen (O2) yang tersimpan dan terikat dengan myoglobin 

diperkirakan berjumlah 11.2 ml/kg otot sehingga untuk orang 

dengn berat otot 30 kg, cadangan oksigennya sebesar 30x11.2 

ml= 336 ml O2. Cadangan oksigen (O2) dengan jumlah di atas 

memang tidak terlalu besar, akan tetapi pengaruh dari cadangan 

oksigen akan terlihat apabila seseorang bekerja secara berselang, 

waktu yang diperlukan untuk pemulihan sangat bervariasi, 

tergantung pada besar Dan kecilnya, atau cepat Dan lambatnya 

aktifitas.  
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5. Proses pemulihan istirahat aktif berkala dan aktif terus 

menerus 

 Interval istirahat pada hakikatnya adalah ber tujuan untuk 

memberikan kesempatan bagi tubuh untuk melakukan 

pemulihan/pulih asal, sehingga kerja dapat dilanjutkan kembali. 

Secara fisiologis proses pemulihan sangat tergantung pada 

kecepatan sintesis ATP-PC, pencapaian homeostatis atau status 

normal biologis dari fungsi-fungsi tubuh seperti sistem respirasi 

sirkulasi serta mengeliminasi hasil metabolisme,seperti asam 

laktat. 

Proses pemulihan merupakan suatu upaya untuk 

mengembalikan kondisi tubuh pada keadaan seperti sebelum 

latihan Dalam proses pemulihan ada dua pertimbangan penting 

yang harus diperhatikan, yaitu (i) waktu (lamanya) interval istirahat 

dan (ii) tipe aktifitas interval istirahat yang dilakukan. 

Pada saat istirahat dari latihan, dikenal ada dua macam 

/jenis istirahat, yaitu  

a. Istirahat pada fase pulih asal (rest relief recovery). Dilakukan 

apabila setelah latihan, kemudian dilanjutkan dengan istirahat 

dan saat istirahat tidak melakukan aktifitas apapaun. 

b. Lotihan pada fase pulih asal (work relief recovery), dilakukan 

apabila setelah latihan, kemudian istirahat dan saat istirahat 

melakukan latihan ringan. Latihan yang dilakukan pada saat 

exercise recovery dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1) dengan 

melakukan latihan terus menerus, misalnya lari kecil-kecil 

atau 2) dengan melakukan latihan putus-putus, misalnya jalan 

dilanjutkan dengan lari kecil-kecil. 

Latihan yang besarnya antara 50%-60%  VO2max atau saat 

konsumsi oksigen (O2) antara 1.5 – 2.0 liter/menit atau antara 

20cc-30cc/kg berat badan/ menit merupakan intensitas latihan 

yang terbaik untuk menurunkan asam laktat. Sebaliknya penurun 

an asam laktat akan menjadi lama apabila isitrahat setelah latihan 
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tanpa melakukan suatu aktifitas. Latihan pada fase pemulihan 

aktif lebih cepat menurunkan asam laktat dibandingkan dengan 

pada saat pemulihan pasif, hal ini disebabkan pada saat fase 

pemulihan aktif, aliran darah dan laju metabo lisme lebih besar 

jika dibandingkan dengan saat pemulihan pasif. 

Dengan adanya peningkatan aliran darah, akan 

menyebabkan pengurasan timbunan asam laktat dari sel-sel otot 

yang aktif masuk ke dalam peredaran darah dan dari peredaran 

timbunan asam laktat ini dapat masuk ke dalam sel-sel otot 

rangka lainnya, terutama pada otot lambat, dimana asam laktat 

dapat dimetabolisir secara aerobik dan akan menghasilkan energi 

yang diperlukan otot lambat selama fase pemulihan dengan 

melakukan latihan. Sehingga kebutuhan energi yang diperlukan 

pada fase istirahat selama pemulihan dapat diperoleh dari 

peningkatan laju metabolisme aerobik, sekaligus berfungsi untuk 

menurunkan kadar asam laktat. Semakin cepat pe mulihan 

kelelahan cepat menjadi hilang, memungkin kan jaringan otot 

dapat berfungsi secara optimal. 

Salah satu factor penting yang menyebabkan kelelahan 

adalah tertimbunnya asam laktat di dalam ambang tertentu. 

Apabila kadar asam laktat tinggi, maka sel-sel akan bertambah 

asam, dengan bertambahnya keasaman di dalam sel, maka akan 

menyebabkan fungsi sel terganggu. Pada waktu pemulihan yang 

sempurna setelah latihan, timbunan asam laktat tetlah 

dikembalikan fungsinya seperti keadaan semula seperti sebelum 

latihan/aktifitas. Selain itu apabila ada kegiatan ringan pada fase 

pemulihan, juga akan berpengaruh terhadap keadaan asam laktat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa latihan saat melakukan 

istirahat akan dapat menurunkan kadar asam laktat darah dan otot 

lebih cepat dibandingkan pada saat istirahat tidak melakukan 

latihan (Karlman 1971, Karlson, 1976). Penelitian lain 

menunjukkan, latihan yang dilakukan saat pemulihan (exercise 
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recovery) lebih cepat menurunkan kadar asam laktat darah 

apabila dibandingkan dengan rest recovery atau pemulihan penuh 

(full recovery). Mc Ardle (1986) lebih lanjut menggambarkan 

peranan exercise recovery dan rest recovery dalam mengeliminasi 

asam laktat pada fase pemulihan . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Peranan Exercise Recovery Dan Rest Recovery dalam 

mengeliminasi asam laktat 

Yang paling berperan dalam fase pemulihan dengan 

kegiatan aktif adalah pada pemulihan cadangan oksigen (O2). 

Kenaikan kebutuhan oksigen untuk meresintesis ATP-PC Dan 

asam laktat dapat dicukupi pada saat pemulihan, dengan cara 

meningkatkan kecepatan denyut jantung. Astrand (1986) 

membuat gambaran tentang banyaknya oksigen dengan ke 

cepatan denyut jantung. 

Tabel 3.2 Pemasukan kenaikan oksigen dengan denyut jantung 

 

Kriteria Kenaikan Oksigen Denyut jantung 

Light work 

Moderats work 

Heavy work 

Very heavy work 

Extremely work 

< 0.5 liter/menit 

0.5-1.0 liter/menit 

1.0-1.5 liter/menit 

1.5-2.0 liter/menit 

> 2.0 liter/menit 

< 90 beats/menit 

90-110 beats/menit 

110-130 beats/menit 

130-150 beats/menit 

150-170 beats/menit 
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Dari tabel 3.2. kita dapat untuk membandingkan banyaknya 

oksigen (O2) yang dapat digunakan untuk melakukan proses 

pemulihan cadangan oksigen di dalam tubuh. 

Saat istirahat aktif, denyut jantung masih ber denyut antara 

130-170 denyut/menit, ini dikarena kan sesudah malakukan suatu 

aktifitas/latihan masih melakukan aktifitas. Aktifitas tersebut dapat 

berupa lari pelan-pelan maupun gabungan antara lari pelan-pelan 

dan jalan. Dengan demikian kebutuh an akan oksigen juga masih 

tinggi, akan tetapi dari sini juga cadangan oksigen akan dapat 

dicukupi dengan baik. 

Pada saat istirahat aktif terus menerus, denyut jantung 

masih dapat berdetak sebanyak 150-170 denyut/menit. Denyut 

antara 150-17/menit dapat memasukkan oksigen > 2 liter/menit, 

jika istirahat saat istirahat akatif terus menerus selama 3 menit, 

maka banyaknya oksigen yang dapat dimasukkan kurang lebih 

sebesar 6 liter/menit, jika untuk membentuk 1 mol ATP 

memerlukan 3.45 liter oksi gen, maka pada saat istirahat aktif 

terus menerus ATP yang dapat dibentuk sebesar 1.85 mol ATP. 

Sedangkan pada saat istirahat akatif berkala, denyut nadi 

antara 130-150 denyut/menit, banyak nya oksigen yang dapat 

diserap kurang lebih sebesar 1.5 liter, jika istirahat saat istirahat 

aktif berkala selama 3 menit, maka banyaknya oksigen (O2) yang 

akan dimasukkan kurang lebih sebesar 4.5 liter/ menit, jika untuk 

membentuk 1 mol ATP memerlu kan 3.45 liter oksigen, maka 

pada saat istirahat aktif berkala ATP yang dapat dibentuk sebesar 

1.30 mol ATP. 
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SUMBER ENERGI  

AEROBIK DAN  

ANAEROBIK 
 

 

 

Pendahuluan           

 Sumber energi energi di dalam tubuh dapat dibedakan 

menjadi dua bagian, yaitu sumber energi yang berasal dari luar 

tubuh berupa oksigen (aerobik) serta energi yang ada di dalam 

tubuh berupa simpanan yaitu sumber energi anaerobik. Sumber 

energi anaerobik dibedakan menjadi sumber energi ATP-PC, 

sumber dari asam laktat dan perpaduan antara asam laktat dan 

ATP-PC. 

 

Kapasitas Anaerobik 

Setiap aktifitas olahraga yang dilakukan setiap atlet 

memerlukan sumber energi. Energi yang dipergunakan 

merupakan perpaduan dari penggunaan sistem energi aerobik 

dan sistem energi anaerobik. Sistem energi aerobik merupakan 

suatu mekanisme sistem kerja tubuh dengan menggunakan 

oksigen sebagai bahan bakar, sedang sistem energi anaerobik 

merupakan sis tem mekanisme kerja tubuh tanpa menggunakan 

oksi gen untuk bahan bakarnya. Bouchard (1982) mengata kan 

bahwa terjadinya proses metabolisme di dalam tubuh 
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berhubungan dengan kenaikan metabolisme an aerobik pada 

gerakan yang dilakukan dengan cepat. 

Proses gerakan yang mempergunakan energi an aerobik 

dibedakan menjadi 4 bagian yaitu: 

a) Kapasitas anaerobik alaktat, adalah keseluruhan energi 

yang dikeluarkan saat kerja maksimal yang 

membutuhkan waktu 10 sampai 15 detik. 

b) Daya ledak anaerobik alaktat, merupakan ke cepatan 

rata-rata membutuhkan waktu 10 sam pai 15 detik. 

c) Kapasitas anaerobik laktat merupakan ke seluruhan 

energi yang dikeluarkan saat kerja maksimal 

membutuhkan waktu 60 sampai 120 detik. 

d) Daya ledak anaerobik laktat merupakan kecepat an rata-

rata energi yang dikeluarkan saat kerja maksimal 

membutuhkan waktu 60 - 120 detik. 

Pembagian kerja sistem energi anaerobik di atas, 

merupakan penjabaran dari penggunaan sistem energi anaerobic, 

yang dapat dibagi menjadi kapasitas laktat, daya laktat dan alaktat 

anaerobik. 

Kapasitas alaktat dan laktat anaerobik, merupakan sebutan 

dari kapasitas anaerobik, perbedaan antara keduanya terletak 

pada ada atau tidak ada asasm laktat yang dihasilkan pada 

proses pemecahan zat kimia. Laktat merupakan sisa pembakaran 

dari reaksi kimia di dalam struktur otot. Pada kapasitas alaktat 

anaerobik proses reaksi kimia yang terjadi tanpa menghasilkan 

laktat, sedangkan pada kapasitas laktat anaerobik proses reaksi 

kimia menghasilkan laktat. 

Pete (1984) mendefinisikan kapasitas anaerobik se bagai 

banyaknya kerja yang dilakukan dengan meng gunakan sistem 

enegri anaerobik. Sedangkan Neumann (1988) mengemukakan 

bahwa kapasitas anaerobik merupakan kemampuan otot untuk 

melakukan kerja pada kondisi alaktat dan laktat. Pendapat lain 
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dikemukakan oleh Hahn (1991) yang mendefinisikan kapasitas 

anaerobik sebagai jumlah keseluruhan energi yang dapat melalui 

jalur energi anaerobik selama me lakukan latihan. 

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas, pengertian 

kapasitas anaerobik mengarah pada kerja dalam kondisi laktat 

dan alaktat. Kerja otot pada kondisi alaktat dan laktat merupakan 

kerja mekanisme reaksi kimia di dalam struktur serabut otot. Kerja 

pada kondisi alaktat merupakan serangkaian proses reaksi kimia 

tanpa menghasilkan laktat. Kerja pada kondisi alaktat dimulai 

dengan suatu proses penguraian suatu senyawa fosfat (ATP) 

berenergi tinggi, yang persediaan di dalam otot sangat terbatas. 

ATP akan cepat habis jika digunakan untuk melakukan 

mekanisme kontraksi otot, untuk itu otot harus dapat 

membentuknya kembali. 

Pembentukan ATP memerlukan bantuan suatu se nyawa 

kimia lain yang disebut phosphocreatine (PC). Apabila suatu 

senyawa PC pecah, akan menghasilkan energi. PC sama seperti 

ATP tersimpan di dalam struktur otot, yaitu dibagian mitokondria 

otot, keduanya mengandung senyawa fosfat, baik ATP maupun 

PC akan membebaskan sekelompok fosfat pada saat terjadi 

proses pemecahan secara kimiawi. Proses pemecahan PC 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.1 Proses pemecahan PC di dalam struktur otot 
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Phosphocreatine (PC) merupakan suatu ikatan ki mia antara 

phosphat dan creatine, fungsi dari phospho creatine adalah 

membantu pembentukan kembali ATP. Pada gambar di atas, 

diperlihatkan saat energi terbentuk disebabkan oleh putusnya 

hubungan antara senyawa creatine dengan senyawa phosphat. 

Reaksi pemecahan phosphocreatine ini dapat berlangsung 

apabila dibantu oleh suatu enzim yaitu creatine kinase, yaitu suatu 

enzim yang membantu proses pemecahan phosphocrea tine. 

Energi yang terbentuk dari pemecahan phospho creatine 

dipergunakan untuk membantu pembentukan kembali ATP di 

dalam otot. Reaksi kimia pembentukan ATP adalah:  

  

  

Proses seperti ini akan berlangsung terus selama 

persediaan phosphocreatine masih cukup banyak untuk 

membentuk ATP, apabila persediaan phosphocreatine sudah 

habis otot tidak dapat berkontraksi lagi, supaya otot kembali dapat 

berkontraksi perlu bantuan energi lagi yaitu diambilkan dari 

sumber persediaan energi yang ada di dalam otot dan hati, 

melalui proses glikolisis anaerobik. 

 Sistem phosphagen penggunaannya berlangsung hanya 

dalam waktu singkat, untuk memberikan energi bagi 

berlangsungnya kontraksi otot yang lama dan terus, memerlukan 

sumber energi lain. Sumber energi diambil dari penguraian 

cadangan bahan bakar otot, yaitu berupa glikogen otot dan hati, 

sistem ini disebut sebagai sistem anaerobik laktat atau sistem 

asam laktat. 

Sistem asam laktat merupakan sistem penyediaan energi 

dengan cara membakar cadangan bahan bakar di otot dan hati. 

Energi yang dihasilkan digunakan untuk pembentukan kembali 

ATP, proses reaksi pada sistem asam laktat tanpa memerlukan 

bantuan oksigen, sehingga hanya sebagian dari glikogen yang 

Energi + ADP + Pi ------------> ATP 
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dapat menghasilkan tenaga, sebagian lagi berupa sisa hasil 

pembakaran berupa laktat atau asam laktat. Proses pembakaran 

glikogen otot dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.2 Proses glikolisis anaerobik di dalam struktur otot 

 
 Disebabkan cadangan energi berupa phosphocrea tine 

sudah habis, maka orot tidak dapat berkontraksi. Agar otot 

kembali dapat berkontraksi maka harus diambilkan cadangan 

energi dari sumber lain, yaitu dari cadangan glikogen yang berada 

di otot dan hati. Cadangan glikogen untuk dapat dipecah 

memerlukan penyederhanaan lebih dahulu menjadi senyawa 

glukosa. Glukosa dengan bantuan senyawa phosphat dan ADP 

akan bereaksi membentuk energi asam laktat dan air. Secara 

ringkas persamaan reaksinya adalah: 
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Proses tersebut tanpa bantuan oksigen, sehingga akan 

terbentuk asam laktat di dalam darah. 

Proses timbulnya asam laktat darah pada proses glikolisis 

anaerobik, seperti terlihat pada gambar 4.2 pada akhirnya akan 

menghasilkan asam laktat. Ter bentuknya asam laktat 

menyebabkan peningkatan kadar asam laktat di dalam darah, 

yang mengakibatkan pembentukan kembali atau (resintesis) ATP 

tidak seira ma dengan penggunaannya, yang menimbulkan 

kelelah an pada otot. 

Penyebab kelelahan otot adalah peningkatan ke asaman 

dalam darah, sehingga mengganggu kelancaran enzim-enzim 

yang terlihat pada proses transport energi. Asam laktat akan 

menumpuk dalam darah otot, kalau keadaan ini terus menerus 

tanpa berhenti, akan me nyebabkan sistem transportasi darah 

terganggu, sehingga otot menjadi lelah, kontraksi otot terhenti. 

Kontraksi akan berlangsung kembali apabila ada bahan bakar 

pengganti berupa oksigen. Ion hidrogen yang terikat pada asa 

laktat akan diambil oleh NADH, sehingga akan terjadi oksidasi. 

Asam laktat yang sudah teroksidasi akan dirubah kembali menjadi 

CO2 dan H2O serta ATP. Asam piruvat yang telah terbentuk 

karena adanya O2 dapat digunakan membentuk kembali (resinte 

sis) ATP, dan pada masa pemulihan dari suatu keadaan, asam 

piruvat akan dirubah kembali menjadi glikogen, selanjutnya 

glikogen akan disimpan di hati sebagai cadangan bahan bakar. 

Setiap reaksi kimia membutuhkan adanya enzim-enzim 

tertentu yang berfungsi sebagai pengatur kecepat an reaksi. 

Enzim yang snagat berperan dalam proses glikolisis anaerobik 

adalah enzim phospho fruktokinase (PKF). Hanya sedikit molekul 

ATP yang dapat dibentuk kembali dari glikogen pada proses 

glikolisis anaerobik. Menurut Thomas dan Gerhardfard, selama 

Glukosa + 2ADP + 2Pi -----------> 2 lactate + 2ATP + H2O 
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berlangsung proses glikolisis anaerobik, hanya 3 molekul ATP 

yang terbentuk kembali dari penguraian 1 molekul atau 180 gram 

glikogen. Selanjutnya disebutkan bahwa selama latihan hanya 3 

molekul ATP yang dipakai pada proses glikolisis anaerobik, 

karena selama latihan yang berat otot harus mampu menerima 

60-70 gram asas laktat sebelum 

kelelahan.(Thomas,Gerhardfard:1977) 

Keadaan asam laktat di dalam darah pada sistem energi 

anaerobik, disamping dapat dipakai sebagai ener gi lagi pada 

proses resintesis laktat, juga dapat me nimbulkan kelelahan otot. 

Pada pelari jarak pendek sistem energi anaerobik sangat 

berperan sekali, sehingga pelari yang mempunyai kapasitas 

anaerobik tinggi dapat berprestasi lebih baik dibanding dengan 

pelari yang mempunyai kapasitas anaerobik rendah. 

Untuk itu seorang pelari jarak pendek, saat latihan harus 

dibiasakan bekerja pada kondisi anaerobik. Tentu timbul suatu 

pertanyaan, bagaimana kita mengetahui bahwa pelari bekerja 

menggunakan sistem anaerobik atau sebaliknya yaitu 

menggunakan sistem energi aerobik? Keadaan ini akan dapat 

diketahui dengan memperhatikan ambang anaerobik laktat darah. 

Menu rut Brooks(1984), ambang anaerobik merupakan kecepat 

an metabolisme yang dihubungkan dengan permulaan naiknya 

kadar asam laktat darah secara kontinu melebihi kadar normal. 

Dengan berpedoman pada am bang anaerobik pelari jarak pendek 

akan lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan kapasitas 

anaerobik. 

Kadar asam laktat darah dipakai sebagai indikator untuk 

menentukan ambang anaerobik laktat darah. Pada orang sehat 

dalam keadaan istirahat di dalam darah terdapat 1-2 mM/L kadar 

asam laktat. Astrand dan Rodahl menyebutkan bahwa di dalam 

berbagai penelitian yang dilakukan di laboratorium, ambang 
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anaerobik ditentukan jika kadar asam laktat di dalam darah 

sebesar 4 mM/L. (Astrand dan Rodahl;1986).  

Disamping memperhatikan ambang anaerobik lak tat darah, 

kapasitas anaerobik dipengaruhi oleh berbagai faktor di dalam 

tubuh. Knuttgen (1984) menyebutkan faktor yang mempengaruhi 

kapasitas dan daya anaero bik adalah tingkat timbunan energi dan 

kapasitas untuk menetralisir reaksi keasaman metabolisme 

dengan kapasi tas tetap dapat melakukan kontraksi otot meski 

pun kadar asam laktat darah otot tinggi. Mac Dougall melihat 

bahwa faktor yang mempengaruhi kapasitas anaerobik adalah 

kecepatan produksi ATP serabut otot, tingkat glikogen, 

kemampuan mentoleransi kadar asam laktat, kemampuan 

mentoleransi PH intra sel yang rendah, distribusi tipe serabut otot 

skelet dan aktifitas enzim,efisiensi sistem kardiorespirasi dalam 

mengangkut oksigen (McDougall,1977). 

Sedangkan Gollnick dan Saltin mengatakan bahwa yang 

penting dalam penentuan kapasitas anaerobik adalah faktor tipe 

serabut otot, karena tipe serabut otot bersifat keturunan dan tidak 

akan dapat berubah melalui latihan.(Gollnick, Saltin;1972). 

 Pendapat lain di katakan Pate, yang menyebutkan bahwa 

kapasitas anaerobik ditentukan oleh konsentrasi ATP-PC yang 

ada di dalam serabut otot saat istirahat, aktifitas enzim otot yang 

menghasilkan laktat dan kapasitas cairan tubuh terhadap 

penyangga asam laktat (Pate;1984). 

Disamping memperhatikan ambang anaerobik lak tat darah 

dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kapasitas anaerobik, 

ada hal lain yang berperan pada proses pemakaian dan 

pengembangan kapasitas anaero bik, yaitu proses recovery tubuh 

(pemulihan). 

Menurut Mathews dan Fox (1988), pemulihan adalah waktu 

yang diperlukan tubuh untuk kembali ke keadaan semula atau 

kembali ke keadaan istirahat dari latihan. Seorang yang baru 
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selesai melakukan aktifitas dengan cepat kemudian istirahat, 

pernafasan masih tetap tinggi disertai dengan tingginya denyut 

nadi, ini menunjukkan konsumsi oksigen masih tinggi. 

Saat pemulihan ada beberapa proses yang perlu 

diperhatikan, yaitu pemulihan dari kerja alaktat, pemu lihan dari 

kerja laktat, serta pemulihan oksigen dan mioglobin otot. Pada 

pemulihan dari kerja alaktat, cadangan energi yang dapat diganti 

selama fase pemulihan berupa ATP-PC dan glikogen. Latihan 

dengan kecepatan maksimal selama 6-15 detik akan meng 

habiskan cadangan ATP-PC. Menurut Gollnick, ATP-PC yang 

berkurang selama latihan, dapat dibentuk kembali kurang lebih 

70% phosphagen akan terisi setelah berlangsung pemulihan 

selama 3-5 menit. (Gollnick, Saltin;1972). Sedangkan Faulkner 

menyatakan bahwa setelah melakukan istirahat selama 2 menit 

pengisian PC akan mencapai 84%, setelah melakukan istirahat se 

lama 4 menit pengisian PC akan mencapai 89% dan pe ngisian 

akan mencapai 97% setelah melakukan aktifitas istirahat selama 8 

menit. (Faulkner, Conway ; 1972) 

Resintesis ATP-PC terutama terjadi melalui sistem aerobik, 

karena resintesis memerlukan bantuan oksigen untuk mengubah 

asam laktat, sehingga terbentuk CO2 dan H2O. Beberapa ATP 

dibentuk kembali secara lang sung di dalam otot, beberapa lagi 

dipecah dengan segera untuk membentuk PC, selanjutnya 

disimpan di otot.  

ATP dan phosphocreatine di dalam otot dapat dibentuk 

melalui 2 jalur, yaitu proses glikolisis an aero bik dan pada proses 

glikolisis aerobik. Pada proses gliko lisis anaerobik ATP dan 

phosphocreatine dibentuk melalui proses reaksi kimia dari 

penguraian glikogen (C6H12O6)n menjadi asam piruvat (2 C3H4O3) 

ditambah energi. Energi yang terbentuk akan dipakai oleh ADP 

dan phosphat untuk membentuk ATP, keseluruhan rangkaian 

reaksi tersebut adalah: 
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 Sedangkan pada proses glikolisis aerobik, karena adanya 

oksigen maka glikogen ditambah oksigen akan menjadi CO2 dan 

H2O dan energi. Energi digunakan oleh ADP dan phosphat untuk 

membentuk ATP, keseluruhan proses reaksi tersebut adalah: 

 
 
 
  

 Pada pemecahan ATP menjadi ADP dan Pi, maka phosphat 

yang terbentuk akan diikat oleh senyawa creatine untuk 

membentuk phosphocreatine. Pada pe mulihan dari kerja laktat, 

pembuangan hasil metabolis me berupa asam laktat setelah 

latihan maksimal akan memerlukan waktu 2 jam apabila 

pemulihan dilakukan secara pasif, sedang dengan melakukan 

istirahat aktif hany membutuhkan waktu 30 menit sampai 1 jam. 

Timbunan glikogen yang berkurang selama latihan dapat dibentuk 

kembali selama fase pemulihan. Dalam waktu 1-2 jam hanya 

sedikit glikogen yang dapat dibentuk. Resintesis glikogen secara 

sempurna memerlukan waktu beberapa jam dan ini tergantung 

pada 2 faktor utama, yaitu tipe latihan yang dilakukan dan jumlah 

kar bohidrat yang dikonsumsi selama fase pemulihan. 

Pemulihan cadangan oksigen tergantung dengan 

tersedianya oksigen di dalam mioglobin. Mioglobin adalah suatu 

protein yang terdapat di dalam otot, mem punyai sifat mengikat 

oksigen. Oksigen akan bersenyawa dengan mioglobin di dalam 

darah. Oksigen yang dikonsumsi selama fase pemulihan akan 

diguna kan menambah kebutuhan oksigen guna keperluan 

pemulih an cadangan oksigen-mioglobin. Oksigen yang tersimpan 

dan terikat dengan mioglobin diperkirakan 11.2 ml/kg otot, 

sehingga orang dengan berat otot 30 kg, cadangan oksigennya 

(C6H12O6)n----------------------->2 C3H4O3  +  Energi 
Energi + 3 ADP + 3 Pi -----------    3 ATP 

 

(C6H12O6)n + 6 O2 -------- 6 CO2 + 6 H2O + Energi 
Energi + 39 ADP + 39 Pi ------- 39 ATP 
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mencapai 30 x 11.2 ml = 336 ml O2. Cadangan oksigen dalam 

jumlah ini memang tidak terlalu besar, akan tetapi pengaruh 

cadangan oksigen akan terlihat apabila seseorang bekerja secara 

berselang. Tabel di bawah ini memperlihatkan estimasi tentang 

waktu yang dibutuhkan saat pemulihan. 

Tabel 3.1 Proses pemulihan dan waktu pemulihan sesudah latihan 
Recovery Process Recommended Recovery Times 

Minimum Maximum 
Restoration of muscle Phosphagen 
(ATP-PC) 
Repayment of the alactacid recovery 
oxygen 
Restoration of O2-myoglobin stores 
Restoration of muscle glycogen 
 
 
 
 
 
Removal of lactid acid from muscle and 
blood 
Repayment of the lactacid recovery 
component   

2 minutes 
3 minutes 
1 minutes 
10 hour 
 
5 hours 
 
30 minutes 
 
1 hours 
30 minutes 
 

3 minutes 
5 minutes 
2 minutes 
45 hours 
(following 
prolonged 
exercise) 
24 hours 
(following 
intermittent 
exercise)   
1 hours ( exercise 
recovery) 
2 hours (rest 
recovery) 
1 hours 
 

 

Pada Tabel 3.1 memperlihatkan 3 perbedaan pada proses 

pemulihan dan waktu pemulihan sesudah se orang atlet 

melakukan latihan yang berat. Yaitu, pertama pada pemulihan 

kerja yang tidak menghasilkan asam laktat, waktu yang 

dipergunakan untuk pemulihan akan relatif pendek. Kedua, 

pemulihan dari kerja yang menghasilkan laktat, memerlukan 

waktu untuk pemulih an lebih lama dibandingkan waktu untuk 

pemulihan dari kerja tanpa menghasilkan asam laktat. Sedangkan 

kalau sampai menggunakan cadangan oksigen secara penuh, 

maka proses pemulihan untuk pengisian ca dangan glokigen 

dalam otot dan darah, memerlukan waktu yang lebih lama lagi 

dibandingkan dengan pe mulihan karena adanya timbunan asam 

laktat maupun yang tidak ada timbunan asam laktat. 

Dengan memperhatikan adanya perbedaan pada sistem 

penyediaan cadangan energi, sistem penguraian cadangan energi 
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dan sistem cadangan energi saat me lakukan olahraga, maka 

untuk membentuk sorang atlet supaya sesuai dengan ciri dan 

karakter serta tujuan dari setiap cabang dan nomor olahraga, 

memerlukan metode latihan yang khusus. Gambar 4.3 di halaman 

berikut memperlihatkan tentang kekhususan latihan dan metode 

yang dipakai untuk setiap cabang dan nomor olahraga. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4.3. Prinsip kekhususan latihan 
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Pada Gambar 4.3 diterangkan bahwa setiap kegiat an 

olahraga memerlukan metode latihan khusus yang ditujukan untuk 

keperluan pada 2 bentuk sistem yang ada di tubuh manusia, yaitu 

sistem metabolisme dan sistem neuromuscular. Pada bagian 

sistem metabolisme akan berhubungan dengan cara kerja sistem 

energi dan sistem kardiorespirasi, kedua sistem ini saling berhu 

bungan satu sama lainnya dengan sangat erat. Sedang pada 

sistem neuromuscular berhubungan dengan kerja otot skeletal, 

sistem kesyarafan dan ketrampilan atlet, yang ketiganya saling 

berhubungan timbal balik. Sistem energi terdiri dari sistem aerobik 

dan sistem anaerobik serta sistem transpot dan perubahan gas, 

sedang pada otot skeletal dibagi menjadi slow twich fibers (otot 

lambat) dan fast twitch fibers (otot cepat). Sistem persyarafan dan 

ketrampilan berhubung an ciri-ciri atlet. Antara sistem energi 

aerobik, energi anaerobik dan transpot dan perubahan gas saling 

ber hubungan. 

Semua itu akan bermuara pada penggunaan energi, yaitu 

energi ATP-PC lactid acid (asam laktat) dan oksigen. Pada sistem 

anaerobik akan banyak meng gunakan energi ATP-PC dan asam 

laktat, sedang pada sistem aerobik dan transpot dan perubahan 

gas menggunakan oksigen, demikian juga pada otot lambat 

menggunakan oksigen, sedangkan otot cepat mengguna kan 

energi ATP-PC dan asam laktat, untuk ciri-ciri atlet berkaitan 

dengan otot lambat dan otot cepat.  

Akhir dari semua itu adalah penggunaan prinsip latihan dan 

metode latihan yang akan digunakan untuk mengembangkan 

sistem energi. Ada dua prinsip latihan, yaitu prinsip latihan untuk 

meningkatkan/mengem bangkan energi ATP-PC dan asam laktat 

serta otot cepat, latihan-latihan yang diberikan harus menekankan 

pada intensitas tinggi dan waktu latihan yang pendek, sedang 

untuk meningkatkan/mengembangkan sistem oksigen dan oto 
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lambat, latihan-latihan yang diberikan harus berintensitas rendah 

dan waktu latihan lama. 

Untuk mengetahui bagaimana prinsip kekhususan latihan 

meningkatkan sistem ATP-PC dan asam laktat serta oksigen, 

tabel di bawah memperlihatkan perbedaan antar sistem tersebut. 

 Tabel 3.2 Intensitas, frekuensi, jarak dan lama latihan 
 
Guidelines for estimating intensity, Frequency, Duration and Distance of 
Aerobic (Endurance) and Anaerobic (Sprint) Training Program of Running 
 

Training Factor Aerobic Training Anaerobic Training 

Intensity 
 
Frequency 
Sessions / day 
Duration 
Distance/ workout 

HR = 80 to 90% HRR; 
Or = 85 to 90% Hr 
max 
4 – 5 day / week 
one 
12 – 16 weeks or 
longer 
3 – 5 miles  

HR = 180 beats / min 
Or greater 
3 days / week 
one 
8 – 10 weeks 
1.5 – 2 miles  

 

Pengembangan sistem energi disesuaikan dengan tujuan 

dari setiap kegiatan olahraga. Tabel 3.2 di atas menunjukkan, 

walaupun faktor latihan lama, akan te tapi ada perbedaan pada isi 

dan substansinya. Intensitas untuk mengembangkan sistem 

aerobik, denyut nadi diharapkan lebih ringan dibandingkan dengan 

intensitas latihan untuk mengembangkan sistem energi anaerobik, 

sebab berbeda pada tujuan latihan. 

Untuk mengembangkan sistem energi anaerobik ada 

prinsip-prinsip latihan yang perlu diperhatikan. Bompa 

menyebutkan lima faktor yaitu: 

(1) Intensitas latihan menggunakan beban submak simal, 

yang digunakan sebagai batas maksimal variasi dalam 

latihan. Untuk memperbaiki inten sitas daya tahan 

anaerobik adalah sekitar 90– 95% dari yang seharusnya 

berlaku Lama kerja antara5–120detik,tergantung tingkat 

intensitas. 
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(2) Interval istirahat mengikuti kegiatan intensitas yang 

tinggi, dengan tujuan untuk mengisi oksi gen, interval 

istirahat paling lama 6–10 menit. 

(3) Pada saat istirahat, sebaiknya aktifitas dengan tempo 

rendah. 

(4) Jumlah ulangan harus banyak, karena kerja tersebut 

bertujuan untuk mengembangkan ke mampuan 

anaerobik, metode yang baik adalah dibagi dalam 

jumlah ulangan, ulangan dibagi dalam beberapa set. 

Antara interval istirahat dan set harus cukup lama, 

sehingga pengisian kekurangan oksigen dapat 

terjadi.(Bompa;1990) 

Teori mengenai metode latihan fisik untuk me ningkatkan 

prestasi dibedakan menjadi dua, yaitu metode latihan kontinu 

(terus menerus) dan metode latihan interval (berselang). Metode 

latihan interval adalah metode latihan yang menggunakan selang 

waktu istirahat sehabis melakukan suatu aktifitas atau latihan. 

Program latihan fisik yang berlangsung secara berselang antara 

interval kerja dan interval istirahat disebut metode interval training. 

Dalam perkembangan metode interval, waktu istirahat 

diantara aktifitas dapat dimanipulasikan atau diisi dengan berbagai 

cara, tergantung dari cabang olahraga apa dan tujuan untuk apa 

metode interval training dilakukan. Tetapi pada dasarnya untuk 

mengisi waktu saat istirahat diantara aktifitas dibedakan menjadi 

istirahat penuh (tanpa melakukan aktifitas) dan melakukan 

aktifitas yang dibedakan menjadi aktifitas yang terus menerus 

(kontinu) dan aktifitas putus-putus antara melakukan aktifitas dan 

istirahat (intermittent). 

Metode interval training merupakan metode latihan yang 

banyak digunakan untuk meningkatkan kapasitas aerobik maupun 

kapasitas anaerobik. Tabel 3.3 berikut menunjukkan beberapa 

variasi latihan interval. 
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Tabel 3.3 Bentuk latihan interval training dan pemakaian sistem 

energi 
Training Method Percent Development 

ATP-PC& 
LA 

LA and O2 O2 

Acceleration sprints 
Continuous fast – running 
Continuous slow – running 
Hollow sprints 
Interval sprinting 
Interval training 
Jogging 
Repetition running 
Speed play (fartlek) 
Sprint training 

90 
2 
2 

85 
20 

10 – 80 
-- 
10 
20 
90 

5 
8 
5 

10 
10 

10 – 80 
-- 
50 
40 
6 

5 
90 
93 
5 

70 
10 – 80 

100 
40 
40 
4 

 

Latihan berselang meliputi latihan yang berat dengan 

intensitas mendekati maksimal diselingi dengan latihan lebih 

ringan atau pemulihan dan prosedur ini dilakukan secara 

berulanmg-ulang. Ada tiga jenis periode selang yang sering 

digunakan dalam latihan berselang, yaitu: 

(1) Selang istirahat (rest relief interval), berupa gerakan-

gerakan ringan, misalnya jalan pelan atau 

menggerakkan tangan atau kaki. 

(2) Selang kerja (work relief interval), berupa gerakan-

gerakan yang cukup, misalnya jalan agak cepat, lari 

kecil-kecil. 

(3) Gabungan antara selang istirahat dan selang kerja. 

Metode lari cepat dilakukan dengan melakukan lari secepat-

cepatnya mendekati maksimal, menempuh jarak 50 - 70 meter, 

kemudian dilanjutkan dengan istirahat. Latihan dilakukan 

berulang-ulang antara kerja dan istirahat. Pada lari cepat ini, 

dilakukan dengan kecepat an tinggi, sehingga pulih asal antara 

pengulangan harus disempurnakan dengan baik. Latihan ini akan 

me ngembangkan sistem energi ATP-PC sebesar 90%, energi 

asam laktat sebesar 6% dan energi oksigen sebesar 4%.  Latihan 

dengan intensitas maksimal akan mengakibat kan cadangan 
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phosphagen cukup untuk menunjang energi yang digunakan bagi 

aktifitas otot yang intensif. 

Pada saat istirahat dari suatu latihan, dikenal dua jenis 

istirahat yaitu: 

1. Istirahat pada fase pulih asal (rest relief recove ry), ini 

dilakukan apabila setelah latihan kemudi an istirahat, dan 

saat istirahat tidak melakukan aktifitas apa-apa. 

2. Latihan pada fase pulih asal (rest relief recovery), ini 

dilakukan apabila setelah latihan, dilanjut kan istirahat, 

dan pada saat istirahat melakukan aktifitas ringan. 

Aktifitas yang dilakukan pada saat ini dibedakan menjadi 

dua yaitu: a) dengan melakukan aktifitas terus menerus, 

atau b) dengan melakukan aktifitas putus-putus, misal 

kan jalan kemudian dilanjutkan dengan lari. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa latihan yang 

dilakukan saat interval istirahat akan dapat menurun kan kadar 

asam laktat darah dan otot lebih cepat dibandingkan jika pada 

saat interval istirahat tidak melakukan aktifitas apa-apa (istirahat 

penuh). Belcastro dan Bonen (1975), menunjukkan bahwa 

aktifitas latihan yang besarnya antara 50% - 60% dari ambilan 

oksigen maksimal (VO2 maksimal) atau saat tubuh mengkonsum 

si oksigen dari luar antara 1.5–2.0 liter/menit atau antara 20cc–

30cc/kg berat badan/menit merupakan in tensitas latihan yang 

terbaik untuk menurunkan asam laktat darah. Sebaliknya 

penurunan asam laktat akan berjalan lama, apabila istirahat yang 

dilakukan setelah latihan tanpa melakukan aktifitas sama sekali.  

Pada pemulihan dengan melakukan gerakan aktif dibedakan 

menjadi 2 (dua) yaitu melakukan gerakan terus menerus 

(continuous) dan gerakan berselang (intermittent). Dengan waktu 

yang sama sekitar 20 menit, ternyata pemulihan dengan 

melakukan gerakan aktif lebih cepat menurunkan konsentrasi 

asam laktat darah dibandingkan dengan istirahat penuh. 
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Sedangkan pada pemulihan aktif, latihan terus menerus (continu 

ous) lebih cepat menurunkan konsentrasi asam laktat darah 

dibandingkan latihan berselang (intermittent). 

Latihan yang dilakukan pada saat pulih asal lebih cepat 

menurunkan asam laktat dibandingkan istirahat saat pulih asal, 

disebabkan pada saat melakukan latihan pada fase pulih asal 

aliran darah dan laju metabolisme lebih besar dibandingkan 

keadaan istirahat pada pulih asal. Dengan meningkatnya seluruh 

aliran darah menye babkan pengurasan timbunan asam laktat dari 

sel-sel otot yang aktif masuk peredaran darah dan dari peredaran 

timbunan asam laktat ini dapat masuk sel-sel otot rangka lainnya, 

terutama pada otot lambat dimana asam laktat dapat dimetabolisir 

secara aerobik dan akan menghasilkan energi yang diperlukan 

otot lambat selama fase pulih asal melakukan latihan. Sehingga 

kebutuhan energi yang diperlukan selama fase istirahat dengan 

pulih asal melakukan latihan oleh otot lambat dapat di peroleh dari 

peningkatan laju metabolisme aerobik, se kaligus berfungsi 

meningkatkan penurunan asam laktat. 

Metode latihan yang disebutkan pada tabel 2.4, bertujuan 

untuk meningkatkan prestasi lari cepat dengan penekanan pada 

pengembangan sistem energi anaerobik. Perubahan yang terjadi 

akibat latihan anaerobik menurut Davis (1979), adanya 

peningkatan kapasitas oksidasi di sel, perubahan pada pola per 

gerakan serabut otot yang menghasilkan peningkatan aktifitas sel 

darah merah, serta oksidasi serabut otot. 

Menurut Costill(1979) aktifitas enzim-enzim di da lam tubuh 

bertambah besar, serta terjadi peningkatan kapasitas sistem 

phosphagen, karena bertambah besar enzim ATPase, miokinase, 

creatine kinase. Enzim mioki nase merupakan katalisator untuk 

pembentukan ATP dari ADP, sedangkan creatine kinase 

merupakan suatu katalisator untuk membantu pembentukan ATP 

dari PC. 
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Dengan memperhatikan uraian di muka, maka dapat 

disimpulkan bahwa kapasitas anaerobik adalah merupakan 

banyaknya sumber energi berupa ATP-PC (Adenosin Tri 

Phosphat–Phospho Creatine) di dalam struktur otot skelet. Energi 

yang diperluakan untuk melakukan lari jarak pendek bersumber 

dari energi anaerobik. ATP-PC merupakan sumber energi 

anaerobik, dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin 

banyak jumlah ATP (Adenosin Tri Phosphat) dan PC (Phospho 

Creatine) di dalam strukutr otot, akan mem berikan pengaruh yang 

sangat berarti bagi peningkatan prestasi lari jarak pendek, sebab 

semakin besar cadangan sumber energi di dalam otot, seorang 

pelari akan dapat lari lebih cepat dan lama. 

 

Ambilan Oksigen Maksimal 

Setiap aktifitas fisik yang dilakukan seorang pelari, baik 

untuk pelari jarak pendek, jarak menengah mau pun jarak jauh, 

memerlukan pasokan energi berupa oksigen. Pasokan oksigen 

diperlukan untuk mengembali kan ke keadaan semula, dalam 

pengertian olahraga keadaan ini disebut sebagai fase pulih asal 

(recovery), yaitu waktu yang diperlukan tubuh untuk kembali ke 

keadaan istirahat dari latihan. Pada saat waktu pemulihan 

dipergunakan untuk: 1) penggantian cadang an energi yang telah 

dipergunakan, 2) pengangkutan asam laktat yang terbentuk, dan 

3) restorasi cadangan oksigen dalam otot. 

Pemulihan bagi setiap atlet akan berbeda-beda, hal ini 

sangat tergantung pada seberapa cepat tubuh dapat 

menyediakan bantuan energi yaitu kebutuhan oksigen. 

Kemampuan penyediaan oksigen berhubungan dengan sistem 

kerja jantung dan paru, semakin baik kerja sis tem jantung dan 

paru, akan semakin besar dan banyak oksigen yang dapat 

dimasukkan ke dalam tubuh, se hingga akan membantu 

mempercepat proses pemulihan. 
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Kemampuan memasukkan atau menghirup oksigen secara 

maksimal seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu disebut 

sebagai maximal aerobic power, maximal aerobic consumption, 

maximal aerobic capacity disingkat VO2 max.(McArdle;1981) 

Janssen (1989) mengartikan VO2 maksimal sebagai 

kenaikan kebutuhan akan oksigen selama kerja atau latihan yang 

maksimal. Prestasi atlet pada keadaan VO2 maksimal tertentu 

hanya dapat dipertahankan dalam waktu yang sangat pendek, 

hanya beberapa menit saja. Sedangkan Astrand dan Rodahl 

(1986) memberikan definisi maximal aerobic power sebagai 

kemampuan menghirup oksigen tertinggi yang dapat dicapai 

seorang atlet sepanjang ia melakukan fisik tertentu. 

Rowell menyatakan ambilan oksigen maksimal (VO2 

maksimal) diukur untuk mengetahui kapasitas sistem 

kardiovaskuler. Kapasitas kerja pada kondisi anaerobik 

merupakan perpaduan atau gabungan dari kapasitas kerja sistem 

respirasi dan sistem kardiovaskuler untuk menyalurkan oksigen ke 

jaringan otot yang sedang berkontraksi, ambilan oksigen 

maksimal merupakan kapasitas maksimal energi seorang atlet 

pada kerja aerobik.(Rowell,Taylor dan Yang;1964) 

Sedangkan Thorden,  Wilson (1975)  menyebutkan, daya 

maksimal aerobik (ambilan oksigen maksimal) dapat ditunjukkan 

pada kualitas maksimal jumlah oksigen yang dapat dikonsumsi 

per menit dalam suatu waktu melalui seorang selama dilakukan 

pengukuran dengan kerja maksimal, maka atlet yang mempunyai 

kapasitas VO2 maksimal yang tinggi akan lebik baik prestasinya. 

Dari beberapa ungkapkan yang dikatakan para pakar di 

atas, ternyata meskipun pengertian yang diberikan berbeda-beda, 

akan tetapi kalau kita perhati kan para pakar menuju pada 

pengertian yang sama bahwa VO2 maksimal (ambilan oksigen 

maksimal) atau kapasitas sistem kardiorespirasi adalah kapasitas 
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tubuh dalam menggunakan oksigen secara maksimal saat tubuh 

melakukan aktifitas fisik dengan intensitas tinggi. 

Organ jantung mempunyai peranan yang sangat penting 

pada sistem kardiorespirasi. Fungsi jantung sen diri sebagai 

pompa adalah sangat komplek dan merupa kan jawaban terpadu 

terhadap rangsangan, karena sifat intrinsik jantung sangat 

dipengaruhi oleh faktor ektrin sik seperti sistem saraf, humoral, 

volume darah, cenous return maupun tahanan vaskuler diperifer. 

Besarnya pasokan energi yang berasal dari sistem aerobik 

sangat tergantung pada banyak oksigen yang dapat dikonsumsi 

tubuh. ini berhubungan dengan fung si jantung serta sistem 

transportasi oksigen dari dan ke otot yang bekerja & penggunaan 

oksigen dalam jaringan. 

Jantung merupakan organ yang bekerja secara mekanis, 

otot jantung mempunyai banyak sifat fung sional dan struktural 

seperti otot skelet atau otot bergaris. Banyak preparasi otot 

jantung mengandung sarkoplasmik retikulum dan sebagian 

memperlihatkan sistem tubulus transversal. Otot jantung akan 

menjawab rangsangan dan berkontraksi sebagai satu kesatuan 

seperti hanya otot skelet. 

Potensial aksi pada otot jantung sangat lama dibandingkan 

potensial aksi otot skelet. Dalam melaku kan kontraksi, otot 

jantung akan sangat sensitif terha dap ion kalsium ekstraselular. 

Pada saat jantung harus bekerja keras akan terjadi stress pada 

dinding bilik kiri jantung, sehingga akan menyebabkan terjadinya 

hiper tropi. Hal ini disebabkan adaptasi terhadap tekanan volume 

yang meningkat. Penyebab timbulnya hipertropi adalah tegangan 

awal yang tinggi pada keadaan volume overload. Jika rangsangan 

berupa pressure overload, maka bertambahnya stress puncak 

pada dinding selama periode systole menyebabkan replika paralel 

dari sar komer dengan penebalan dinding, penebalan dinding 
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mengakibatkan stress sistolik kembali menjadi normal. 

(Haneda;1982) 

Fungsi utama organ jantung adalah mendorong darah ke 

paru untuk mengambil oksigen dan me ngirimkan ke jaringan 

perifer pada otot yang membutuh kannya. Kebutuhan oksigen ini 

dapat berubah dari wak tu ke waktu. Pada saat kerja berat, seperti 

olahraga ke butuhan oksigen dapat meningkat sampai 20 kali 

lipat. Untuk itu diperlukan suatu respon yang terpadu, baik oleh 

jantung maupun oleh jaringan vaskuler yang ada di perifer untuk 

menyediakan oksigen yang diperlukan. 

Kapasitas bilik kiri jantung yang masih utuh untuk mengubah 

gaya kontraksi, sebagai suatu fungsi dari dimensi akhir diastolik 

adalah merupakan prinsip utama dari kinerja jantung. Apabila isi 

sekuncup konstan, maka curah jantung akan merupakan fungsi 

linear dari denyut nadi. Kemampuan untuk menaikkan denyut nadi 

adalah sangat penting dalam meningkatkan curah jantung, seperti 

yang dibutuhkan oleh tubuh. 

Sistem pernafasan pada organ jantung adalah sistem saraf 

otomasi, dibedakan menjadi dua yaitu sistem simpatis dan sistem 

parasimpatis. Pada sistem saraf sipatis, neurotransmitter 

mempunyai peran yang sangat penting. Pada sistem saraf sentral, 

neurotrans mitter adalah katekolamin, yang terdiri atas epinefrin, 

nonepinefrin dan dopamin. Pengaruh katekolamin ada lah 

vasokontriksi pada reseptor , vasolidatasi pada re septor β1 dan 

menambah denyut nadi maupun gaya kon traksi otot jantung yang 

mempunyai reseptor β2. Aksi metabolik katekolamin adalah 

merangsang produksi glu kosa hati, glikogenesis dan glikolisis di 

otot dan lipolisis. 

Disamping sistem persarafan, di organ jantung juga 

berfungsi sistem hormonal. Apabila terjadi rangsangan dari sistem 

saraf adrenal medulla dan ganglion adre nergik di luar, jantung 

akan melepas katekolamin yang dibawa darah ke jantung, akan 
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mengakibatkan pening katan kontraktilitas. Pada otot jantung 

yang diisolasi dan melakukan kontraksi isovolumetrik, katekolamin 

berfungsi untuk mempercepat terjadinya tegangan mau pun 

relaksasi, akan menambah tegangan maksimal dan 

mempersingkat lamnya kontraksi. 

Pada kontraksi isotonis, katekolamin akan mem perbesar 

kecepatan terjadinya pemendekan dan mempersingkat lamanya 

kontraksi. Pengaruh katekola min adalah serupa dengan 

rangsangan terhadap resep tor β adrenergik. Stress fisik akan 

merangsang hormon-hormon steroid, yang dikeluarkan oleh 

adrenal korteks terutama glukokortikoroid. Hormon ini akan 

meningkat kan produksi glikogen dan glukosa di hati dan mengu 

rangi pengambilan glukosa oleh jantung. (Viru;1985) 

Sistem pembuluh darah koroner, merupakan me kanisme 

jenis lain, selain yang sudah disebutkan di muka. Pada sistem 

darah koroner fungsi utama adalah menyediakan kebutuhan 

oksigen untuk otot jantung, dengan cara meningkatkan aliran 

darah koroner. Vasodilatasi koroner dapat meningkatkan aliran 

darah koroner sampai 3 kali lipat saat melakukan olahraga 

maupun melakukan kegiatan yang dapat memacu denyut jantung. 

Apabila beban jantung meningkat se demikian rupa sehingga 

kebutuhan jantung akan oksi  gen ke otot tidak merata dan 

sebagian otot jantung akan kekurangan oksigen maupun bahan 

matabolik. 

Adaptasi otot skelet terhadap kegiatan olahraga secara tidak 

langsung meningkatkan reserve kardiak. Otot skelet yang terlatih 

akan mengambil oksigen lebih banyak dari aliran dasar, sehingga 

mengurangi curah jantung yang diperlukan untuk mendukung 

kebutuhan tubuh akan oksigen. Menurunnya konsentrasi katekola 

min pada saat tidak aktif maupun saat melakukan olahraga pada 

individu terlatih akan mengurangi rang sang adrenergik dengan 

akibat kebutuhan jantung akan oksigen diperkecil. (Johnson;1980) 



 

 

68    Roesdiyanto 
 

Dengan demikian walaupun reserve aliran darah koroner 

total tidak mengalami perubahan secara berarti, respon terhadap 

latihan olahraga pada atlet memerlukan oksigen yang lebih sedikit 

dibandingkan dengan orang yang tidak terlatih. Ini berarti ada 

peningkatan peng gunaan oksigen. 

Konsumsi oksigen otot jantung ditentukan oleh be berapa 

komponen yaitu: 

a. Metabolisme basal dalam keadaan normal me 

rupakan23–33% konsumsi oksigen otot jantung. 

b. Denyut nadi, yang menunjukkan pemakaian energi 

kumulatif per menit.  

c. Stress puncak pada dinding, ini tergantung pada tekanan 

dalam bilik, volume akhir diastolik dan ketebalan dinding. 

d. Kerja eksternal, yaitu stroke work, tergantung pada 

tekanan darah arteri dan isi sekuncup. 

e. Aktivasi, yang berhubungan dengan keperluan energi 

untuk mengangkut calsium. 

f.   Eksitasi, energi yang diperlukan untuk penyebar an aksi 

potensial. 

Aliran darah koroner dikontrol oleh suatu mekanis me auto 

regulasi yang dapat mempertahankan aliran darah tanpa 

tergantung tekanan perfusi dan sangat sensitif terhadap 

perubahan metabolisme jantung. Regulasi terjadi akibat kerja 

adenosin. Adenosin akan menambah aliran darah dan 

memulihkan keseimbangan antara kebutuhan dan penyediaan 

oksigen. 

Dengan demikian ambilan oksigen maksimal sangat 

ditentukan dan dipengaruhi berbagai faktor. Mathews dan Fox 

menyebutkan hasil pengukuran ambilan oksigen maksimal 

merupakan gabungan dari sistem kardiovaskuler dan sistem 

neuromascular. (Fox dan Mathews;1990) Sedangkan Astrand 

(1986) menyebutkan, keterangan yang dapat diperoleh melalui 
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ambilan oksi gen maksimal adalah dengan mengukur 1) 

pengeluaran energi maksimal melalui proses aerobik, 2) 

berfungsinya sirkulasi darah. Apabila kedua sistem tersebut dapat 

diketahui, maka akan dapat ditemukan hubungan yang tepat 

antara kerja maksimal jantung dan daya aerobik maksimal. 

Brooks juga sependapat dengan Astrand, ia meng atakan 

kapasitas ambilan oksigen maksimal sama dengan kapasitas dari 

sistem kardiovaskuler. (Brooks, Fahey;1984)  

Energi yang dikeluarkan pada saat aktifitas me rupakan 

gabungan energi yang dihasilkan melalui sis tem aerobik dan 

sistem energi anaerobik, porsi masing-masing sistem tersebut 

tergantung dari intensitas latihan. Janssen mengatakan, selama 

keadaan maksi mal, pengeluaran energi disalurkan melalui sistem 

energi aerobik dan sistem energi anaerobik. (Janssen;1989) 

Kapasitas energi yang dapat disalurkan melalui sistem energi 

anaerobik sangat terbatas. Jadi kapasitas kerja maksimal 

merupakan gabungan kapasi tas aerobik dan kapasitas anaerobik. 

Burke (1977) menyebutkan bahwa kapasitas kerja maskimal 

(maximal working capacity) atau keluaran energi maksimal 

(maximal energy out put) adalah sama dengan daya aerobik 

maksimal (maximal aerobik power) ditambah daya anaerobik 

maksimal (maximal anaerobic power). 

Oleh karena itu ambilan oksigen maksimal merupa kan 

gabungan dari sistem energi aerobik dan sistem energi anaerobik, 

maka untuk meningkatkan ambilan oksigen maksimal harus 

menyesuaikan dengan ciri-ciri olahraga serta sistem energi yang 

paling dominan digunakan untuk olahraga tersebut. Apabila 

cabang atau nomor olahraga lebih menekankan pada 

penggunaan sistem oksigen, maka latihan harus ditujukan hanya 

sedikit kenaikannya. Sedangkan apabila cabang atau nomor 

olahraga lebih menekankan pada penggunaan sistem anaerobik 

atau sistem phosphagen, maka latihan harus dikhususkan untuk 
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meningkatkan/mengembang kan sistem phosphagen, sedangkan 

sistem aerobik di kembangkan seperlunya. 

Dengan memperhatikan uraian di muka, maka dapat 

dikatakan bahwa ambilan oksigen maksimal adalah merupakan 

banyaknya oksigen yang dapat dimasukkan ke dalam tubuh setiap 

menit. Pembentukan kembali energi ATP dan PC memerlukan 

oksigen, pelari jarak pendek memerlukan ATP dan PC. Oksigen 

berguna untuk pembentukan kembali sumber energi ATP dan PC 

di dalam struktur otot, sehingga semakin tinggi atau banyak 

ambilan oksigen maksimal akan mempercepat proses 

pembentukan ATP dan PC pelari jarak pendek. Dengan demikian 

ambilan oksigen maksimal mempunyai peranan dalam 

meningkatkan prestasi pelari jarak pendek. 

 

Daya Ledak Otot Tungkai 

Daya ledak merupakan kemampuan otot bekerja dengan 

cepat dan mendadak, ini biasa dilakukan oleh pelari jarak pendek 

dan olahraga yang membutuhkan gerakan-gerakan cepat dan 

mendadak. Komi mengata kan bahwa semua aktifitas yang 

eksplosif (cepat dan mendadak) sangat tergantung pada daya 

ledak. (Hakkinen,Komi;1988) 

Jensen labih lanjut mengatakan bahwa daya ledak 

merupakan suatu faktor yang sangat penting untuk menghasilkan 

prestasi yang tinggi, daya ledak dapat menentukan keberhasilan 

seorang atlet, bagaimana seorang atlet dapat melempar lebih 

jauh, dapat melompat lebih tinggi dan dapat berlari lebih cepat, 

atau seorang perenang dapat berenang lebih cepat, semua itu 

memerlukan kemampuan power (daya ledak otot). (Jensen, 

Schult, Bangerter;1988) 

 Banyak cabang olahraga memerlukan komponen daya 

ledak, olahraga yang pergerakannya cepat dan mendadak serta 

berganti-ganti arah, akan memerlukan reflek dari persyarafan, 
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sehingga memerlukan daya ledak. Tabel di bawah memberikan 

gambaran tentang kegunaan daya ledak dan unsur-unsur lain 

yang diperlukan untuk berbagai cabang olahraga. 

Tabel 3.4 Komponen-komponen yang diperlukan oleh cabang olahraga 
Sport Muscular 

Strenght 
Muscular 

Endurance 
Anaero

bic 
Power 

Aerobic 
Capacity 

Cardiores 
Pratory 

Endurance 

Flexi
bility 

Body 
Compo
cition 

Baseball 
Basketball 
Boxing 
CrossCountry 

Cycling 
   Sprints 
   Distance 
Diving 
Fencing 
Field Hockey 
Football 
Golf 
Gymnastics 
Handball 
Ice Hockey 
Ice Skating 
   Sprints 
   Distance 
Lacrose 
Racquetball 
Rowing 
Skiing 
Soccer 
Squesh 
Swimming 
Tennis 
TrackandField 
   Sprints 
  Jumps 
WeighThrows 
  DistanceRun 
MiddleDistanc
e 
Volleyball 
WeightLifting 
 

1 
2 
1 
3 
 

2 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
2 
1 
1 
1 
 

1 
1 
 

1 
 

1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 

2 
2 
1 
2 
 

2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
 

2 
2 
2 
2 
1 
 

2 
2 
 

1 
 

2 
3 
2 
2 
2 
2 
1 

1 
1 
1 
3 
 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
2 
1 
1 
2 
 

1 
1 
 

1 
 

1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 

3 
2 
2 
2 
 

1 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
 

1 
1 
2 
2 
1 
 

2 
2 
 

2 
 

2 
3 
3 
2 
1 
3 
2 

2 
2 
1 
1 
 

2 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
 

2 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
 

2 
 

2 
3 
3 
1 
1 
2 
3 

2 
2 
2 
2 
 

2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
 

1 
2 
2 
2 
2 
 

2 
2 
 

2 
 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 

2 
2 
1 
1 
 

2 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
 

2 
2 
2 
2 
2 
 

2 
2 
 

2 
 

2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
 

Sumber: Russel R. Pete, Bruce McClenaghan, Robert Rotella. Scientific Foundation Coaching. (Philadelphia: 
Saunders College Publishing, 1984), p. 284  

    

 Dari tabel 3.4 unsur anaerobik power atau daya ledak otot 

sangat dibutuhkan untuk olahraga dan cabang olahraga seperti 

baseball, bersepeda sprints, atletik nomor sprint (lari cepat), 

lompat jauh, lompat tinggi. Cabang dan nomor-nomor olahraga 

tersebut sangat membutuhkan gerakan-gerakan cepat dan 

mendadak serta berubah arah secara mendadak. Untuk itu 

definisi daya ledak oleh O’Shea disebutkan sebagai kerja yang 

dilakukan per satuan waktu. (O’Shea;1976) Sedangkan Payne 

mendifinisikan daya ledak sebagai kemampuan kerja otot yang 
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menggabungkan unsur kekuatan dan kecepatan. 

(Payne,Howard;1981) Boosey (1980) berpendapat bahwa daya 

ledak sebagai kemampu an otot menggunakan kekuatan 

maksimal dalam waktu yang cepat. Mc Ardle (1981) juga 

mengatakan daya ledak sebagai kemampuan otot melakukan 

kerja dalam waktu yang cepat. Sedangkan Arnot mendefinisikan 

tenaga ledak sebagai tenaga maksimal yang dihasilkan oleh 

perpaduan kerja antara kekuatan dan kecepatan secara 

maksimal.(Arnot and Gaines;1986) 

Jika dikaji lebih lanjut dari beberapa definisi dan pendapat 

tentang daya ledak, pada dasarnya mempunyai pengertian yang 

hampir sama, yaitu kemampuan otot atau sekelompok otot untuk 

mengerahkan kekuatan maksimal dalam waktu yang cepat. Jadi 

daya ledak mengandung unsur kekuatan otot dan kecepatan 

bereaksi otot. Bompa mengatakan bahwa daya ledak merupakan 

hasil perpaduan kerja antara dua komponen fisik yang berbeda 

yaitu komponen kekuatan dan kecepatan. (Bompa;1990) 

Sedangkan Piscopo menggo longkan daya ledak menjadi dua 

macam yaitu: 1) daya ledak tungkai, merupakan daya ledak yang 

diperlukan atau digunakan untuk mengangkat berat badan, 2) 

daya ledak tangan, yaitu daya ledak yang digunakan untuk 

mengukur beban yang sama bagi orang yang berbeda. 

(Piscopo;1984) 

Dengan melihat pada unsur daya ledak yaitu kekuatan dan 

kecepatan, daya ledak erat kaitannya dengan unsur kekuatan otot 

dan kecepatan bereaksi, jika ada peningkatan kekuatan otot 

disertai peningkatan kecepatan akan diikuti peningkatan daya 

ledak. Kekuat an otot merupakan kemampuan kerja otot atau 

sekelom pok dalam menahan suatu beban. Jadi ada unsur dasar 

mekanis yang berperan pada kekuatan otot. Jansen melihat 

bahwa kekuatan merupakan kerja dari beberapa faktor, ia 

menjelaskan kekuatan merupakan perpaduan dari 3 faktor yaitu: 
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1) perpaduan kecepatan kontraksi otot dengan gerakan yang 

dilakukan, 2) ketrampilan untuk mengkoordinasikan gerakan otot 

yang searah dengan gerakan yang berlawanan dan menetralkan, 

3) rasio gerakan pada persendian terhadap gerakan yang terjadi. 

Salah satu faktor yang penting pada keadaan gaya kerja 

maksimal kontraktil adalah otot-otot yang sama untuk melakukan 

gerakan. (Jensen, Schult, Bangerter; 1988) Dengan demikian ada 

beberapa faktor yang bekerja dan dapat mempengaruhi kekuatan, 

yaitu: 

a) Faktor anatomis, meliputi: 

(i) jenis serabut otot rangka 

(ii) besar otot rangka 

b) Faktor biokimia: sistem metabolisme energi, terutama 

metabolisme anaerobik 

c) Faktor biomekanika: sudut persendian, kecepat an 

kontraksi otot dan interaksi posisi antara bagian tubuh 

dengan sistem mekanika gaya secara keseluruhan. 

Myofibril merupakan bagian terkecil dari serabut otot, 

dibagian inilah suatu gerakan kontraksi dan relaksasi terjadi. 

Kontraksi otot menyangkut pemendek an dari elemen-elemen 

kontraktil, proses yang menyebab kan pemendekan unsur-unsur 

kontraktil otot adalah adanya pergerakan filamen aktin dan miosin. 

Lebar jalur A adalah tetap sedangkan garis-garis saling mendekat 

apabila otot kontraksi dan saling menjauh apabila otot relaksasi. 

Pergeseran pada waktu otot kontraksi dihasilkan dengan 

memutuskan dan membentuk kembali 1 ikatan silang antara aktin 

dan miosin. Kepala molekul miosin yang terkait pada aktin secara 

menyudut menggeser miosin terhadap aktin dengan memutar 

melepaskan ikatan dan menyambunbg kembali pada titik ikatan 

berikutnya. 

Kumpulan myofibril akan membentuk muscular fi ber, 

sedangkan sekumpulan muscular fiber akan mem bentuk suatu 
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bentuk yang lebih besar yang biasa disebut sebagai gelondong 

otot. Kekuatan otot akan ter bentuk pada masing-masing fiber 

apabila, otot menahan suatu beban tertentu. Jika ada dorongan 

untuk mengangkat beban, kemudian otot meresponnya dengan 

menahan beban tersebut dengan cepat dan mendadak, maka 

akan muncul suatu kemampuan otot bereaksi dengan cepat atau 

timbulnya suatu daya ledak otot. Secara anatomi dan fisiologi 

kerja kekuatan dan daya ledak berbeda, kekuatan otot hanya 

melibatkan se kumpulan fiber, sedangkan daya ledak otot 

memerlukan tambahan kerja bagian terkecil yang ada di fiber yaitu 

muscle spindle. Muscle spindle merupakan bagian dari fiber yang 

digerakkan oleh persyarafan.  

Muscle spindle terletak di sela-sela muscle fiber dan dapat 

berfungsi apabila ada rangsangan dari muscle fiber. Rangsangan 

ini akan menimbulkan kontraksi yang kuat. Muscle spindle 

digerakkan oleh syaraf gamma motor (y motor neurons) dan alfa 

motor neuron ( motor neuron). Syaraf alfa motor merangsang 

bagian luar dari muscle spindle, sedangkan syaraf gamma motor 

me rangsang bagian dalam muscle spindle melalui dua 

rangsangan, yaitu efferent axon alpha yang akan me rangsang 

bagian daerah reseptor dan efferent axon gamma akan 

merangsang bagian spindle muscle fiber.  

Di dalam otot terdapat gelondong otot yang terdiri atas 

unsur-unsur motorik, disamping itu juga terdapat serabut otot yang 

disebut serabut otot intrafusel, bagian ini tidak dapat berkontraksi 

karena tidak mempunyai protein kotraktil, jika ujung serabut 

intrafusal berhu bungan dengan oto yang mempunyai protein 

kontraktil, menyebabkan bagian pusat serabut dapat kontraksi. 

Gamma motor neuron pada gelondong otot dapat 

meningkatkan rangsangan, sehingga menimbulkan kon traksi 

yang kuat. Syaraf ini melekat pada tulang dengan perantaraan 

tendon, di dalam tendon sendiri yang terdapat di ujung otot ada 



  

 

 

    Kepelatihan dalam Kegiatan Olahraga    75 

 

organ golgi tendon. Organ golgi baru bekerja apabila peregangan 

yang berlebihan, reflek yang berasal dari golgi tendon sifatnya 

meng hambat, sehingga tidak terjadi kerusakan pada tendon. 

(Guyton;1991) 

Kemampuan daya ledak dapat ditingkatkan dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip kekuatan dan kecepatan. Jerver 

mengatakan komponen yang dapat ditingkatkan agar 

menghasilkan daya ledak adalah: a) kekuatan dengan beban dan 

waktu pelaksanaan tetap, b) menambah jarak dengan waktu 

tempuh tetap, dan c) mengurangi waktu atau kecepatan gerak 

dengan beban dan jarak tetap.(Jerver;1991) Sedangkan Jensen 

(1988) mengatakan untuk meningkatkan daya ledak dapat 

dilakukan dengan cara: a) meningkatkan kekuatan tanpa 

mengurangi kecepatan, b) meningkatkan kecepat an bergerak 

tanpa mengurangi kekuatan, c) meningkat kan kedua unsur fisik 

yaitu kekuatan dan kecepatan. 

Metode latihan fisik yang paling baik untuk me ningkatkan 

kemampuan daya ledak otot tungkai, adalah metode yang dapat 

memadukan latihan unsur kekuatan sekaligus unsur kecepatan. 

Menurut Radcliffe bentuk latihan yang terbaik untuk meningkatkan 

daya ledak adalah bentuk latihan plaimotrik, sebab bentuk latihan 

ini melibatkan dua komponen fisik yaitu kecepatan dan kekuatan 

yang bekerja secara bersama-sama. (Radcliffe and 

Farentinos;1985) Hazeldine lebih lanjut mengatakan bahwa 

latihan-latihan plaiometrik dibentuk berdasarkan struktur tubuh 

manusia serta didukung oleh suatu sistem mekanisme, elastisitas, 

dibentuk untuk tujuan mengembangkan kekuatan dan kecepatan, 

sehingga menghasilkan gerakan yang eksplosif. (Hazeldine;1989). 

Chu (1992) mengemukakan ada dua faktor penting dalam latihan 

paliometrik, yaitu: 

1. Komponen urutan kekuatan otot, termasuk ten don dan 

jembatan lintang sebagai ciri khas aktin dan miosin untuk 
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membuatn jaringan otot. Kelenturan otot merupakan faktor 

penting untuk melakukan bagaimana lingkaran regang 

memendek dapat meng hasilkan daya ledak yang lebih baik 

dibanding kan dengan kotraksi konsentrik sederhana, pada 

waktu meloncat, otot dengan cepat dapat menyimpan tekanan 

yang dikem bangkan oleh regangan yang cepat, sehingga 

akan mempunyai energi. 

2. Komponen sensorik dalam muscle spindle, sebagai pro 

prioreseptor yang mempunyai peranan penting untuk 

mendeteksi perubahan panjang otot dan ke cepatan 

regangan otot waktu terjadi reflek regang. 

Reflek regang (kontraksi otot) merupakan suatu jawaban 

rangsang apabila otot rangka dengan saraf yang diregangkan, 

rangsangan yang membangkitkan reflek rangsang adalah 

regangan otot dan jawabannya ber tindak sebagai kontraksi otot. 

Regangan merupakan re flek yang cepat pada otot yang teregang 

dan merupakan reflek yang tercepat dalam tubuh manusia. 

Keadaan ini disebabkan oleh karena ada hubungan koneksitas 

lang sung antara ujung serabut otot dengan reseptor sensorik di 

dalam otot yang menuju sel spinal cord dan kembali ke serabut 

otot yang bertanggung jawab untuk kontrak si. Sedang reflek 

lainnya lebih lambat dibandingkan dengan reflek regang, hal ini 

dikarenakan reflek-reflek lain yang harus dipindahkan melalui 

beberapa jalur yang berbeda dan menuju ke stasiun saraf pusat 

se belum mendatangkan reaksi. 

Hazeldine lebih lanjut mengemukakan bahwa reflek regang 

atau reflek myostatis dapat menyebabkan nilai kontraksi lebih kuat 

apabila didahului dengan regangan kotraksi yang kuat pada otot. 

Akibat rangsangan dari respon regangan menyebabkan impuls 

saraf propioresep tor melalui spinal cord kembali ke otot yang 

sama. (Hazeldine;1989) 
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Dalam bentuk latihan ada dua macam cara untuk dapat 

merangsang gelondong otot, sehingga efek rang sang bekerja 

dengan baik yaitu: 1) dengan cara me regangkan seluruh otot, ini 

akan memperpanjang sera but ektrafusal, 2) dengan 

memperpendek serabut otot intrafusal, sementara panjang 

serabut ektrafusal tetap normal. Apabila serabut ektrafusal jauh 

lebih pan jang dari panjang serabut intrafusal, maka gelondong 

otot menjadi terangsang. Sebaliknya apabila panjang serabut 

ektrafusal lebih pendek dari serabut intrafusal, gerakan gelondong 

otot menjadi terhambat. (Guyton; 1991) 

Metode latihan plaiometrik merupakan aktifitas an aerobik 

tanpa oksigen, sehingga banyak mengguna kan energi creatin 

phosphat untuk memberikan energi mak simal yang disimpan 

dalam otot sebelum aktifitas secara meledak dan dengan 

menggunakan tenaga maksimal yang ada. Yang harus menjadi 

perhatian dalam metode latihan plaiometrik adalah rangsangan 

dari gelondong otot, sehingga terjadi kotraksi. Antara gelondong 

otot de ngan reflek yang ditimbulkan harus merupakan umpan 

balik yang berfungsi mempertahan kan panjang otot. Apabila otot 

diregang kan, letupan gelondong otot me  ningkat dan akan terjadi 

reflek pemen dekan. Sedangkan apabila gelondong otot 

dipendekkan tanpa mengubah letupan dari saraf gamma, letupan 

gelondong berkurang dan akhirnya otot menjadi lemas. 

Dengan memperhatikan uraian di atas, maka dapat 

dikatakan bahwa daya ledak otot tungkai merupakan kemampuan 

otot untuk dapat menahan beban dan menggerakkan beban 

tersebut dengan cepat. Pelari jarak pendek memerlukan gerakan 

yang cepat dan mendadak berulang-ulang, hal ini terjadi sewaktu 

kaki menumpu tanah, yang kemudian dilanjutkan dengan 

menghentak kan kembali, sehingga menghasilkan dorongan kede 

pan. Dengan demikian semakin tinggi kemampuan daya ledak 
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otot tungkai akan memberikan pengaruh pada prestasi pelari jarak 

pendek. 
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AKREDITIKASI DAN  

SERTIFIKASI  

PELATIH OLAHRAGA  

 

 
Pendahuluan           

Lembaga Akreditasi Keolahragaan Nasional yang 

sebelumnya adalah Lembaga Akredltasi Nasional Kepelatihan 

Olahraga Nasional (LANKOR) merupakan lembaga yang 

berwenang untuk memberikan akreditasi dan sertifikasi di bidang 

kepelatihan olahraga termasuk tenaga keolahragaan yang dalam 

hal ini adalah pelatih olahraga. LANKOR telah dibentuk sejak 

tahun 1991 dengan anggota dari berbagai unsur keolahragaan 

yang ada di Indonesia dengan menghasilkan berbagai program 

dan kebijakan. 

Pada awalnya nama yang dipakai adalah Badan Akreditasi 

Nasional Kepelatihan Olahraga (BANKOR). namun karena 

berbagai pertimbangan struktur kenegaraan maka BANKOR resmi 

diganti nama menjadi LANKOR. Dalam perjalanannya LANKOR 

telah mengalami beberapa kali pergantian kepengurusan namun 

tidak mengubah struktur dasar dari komponen terkait seperti; 

Kantor Menegpora/Ditjora (Pemerintah), unsur KONI, PB/PP 

Cabang Olahraga, dan Perguruan Tinggi Olahraga. 
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Dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 

Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) Bab X 

Pasal 63 tentang tenaga keolahragaan pada ayat (1) yang 

menyebutkan bahwa, tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, 

guru/dosen, wasit, juri, manajer, promoter, pemandu, 

administrator, dan seterusnya. Sedangkan pada ayat (2) 

disebutkan bahwa, tenaga keolahragaan yang bertugas dalam 

setiap organisasi olahraga dan/atau lembaga olahraga wajib 

memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan 

oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan 

dan/atau instansi pemerintah yang berwenang. Maka kedudukan 

LANKOR menjadi sangat krusial untuk melakukan tugas-tugas 

yang diamanatkan oleh Undang-undang di atas. 

Setelah munculnya Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggara an 

Olahraga dimana pada pasal 95 ayat (1) yang menyebutkan: 

"Dalam rangka pengembangan, pemantau an, dan pelaporan 

pencapaian standar nasional keolahragaan, Pemerintah 

membentuk Badan Standardi sasi dan Akreditasi Nasional 

Keolahragaan yang disingkat menjadi BSANK" Maka LANKOR 

haois menyiap kan diri untuk melakukan transformasi terhadap 

beberapa tugas keolahragaan kedepan. LANKOR telah menjadi 

Lembaga Akreditasi Nasional Keolahragaan sebelum nantinya 

akan berubah menjadi BSANK. 

Dalam rangka melakukan pengadaan tenaga ke olahragaan 

yang dilaksanakan dengan aturan yang berlaku sesuai UU SKN 

pasal 63 ayat (4) disebutkan bahwa, pengadaan tenaga 

keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

melalui penataran dan/atau pelatihan oleh lembaga yang khusus 

untuk itu LANKOR perlu menyusun pedoman akreditasi dan 

sertifikasi khusus untuk lembaga sertifikasi kepelatihan olahraga 

nasional. 
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Dasar 

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Sistem Keolahragaan Nasional. 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan nasional. 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 

2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan 

4. Peraturan Menegpora Rl Nomor: Kep-10/Menpora/V/2005, 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara 

pemuda dan Olahraga Republik lndonesia. 

 

Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Pedoman Standar Teknis Akreditasi Keolahraga ini 

meliputi: materi, kriteria, standar, organisasi. dan prosedur serta 

berbagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk sebuah 

akreditasi pelatihan dan sertifikasi pelatih olahraga. 

 

Tujuan 

Tujuan penyusunan pedoman ini adalah: 

1. Menentukan Standardisasi dalam akreditasi pelatih an 

olahraga. 

2. Menentukan standar kompetensi bagi pelatih olah raga 

disetiap tingkat. 

3. Menentukan prosedur akreditasi lembaga sertrfikasi dan 

program sertifikasi. 

4. Upaya menuju sistem kepelatihan olahraga yang pro fessional. 

5. Memberikan motivasi kepada pelatih olahraga untuk 

meningkatkan kualitas dan tingkat kepelatihannya secara 

bertahap dan berkelanjutan. 
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Sasaran 

1. Setiap program pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga 

pendidikan formal maupun non formal, baik oleh pemerintah 

maupun swasta. 

2. Setiap individu yang siap menjadi pelatih dan me merlukan 

sertifikasi. 

 

Manfaat 

1. Terbentuknya struktur dan database pelatihan olahraga yang 

tertib dan jelas. 

2. Memudahkan pelaksanaan program pembinaan dan 

pengembangan pelatih olahraga. 

3. Berkembangnya pelatih sebagai salah satu profesi yang 

sejajar dengan profesi lain yang diakui dan dilindungi di 

Indonesia. 

 

Istilah dan Definisi 

1. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas 

pemenuhan standar nasional keolahragaan. 

2. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga 

sertifikasi yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa 

kompetensi tenaga keolah ragaan. 

3. Akreditasi adalah pemberian kelayakan dan pering kat 

terhadap pemenuhan standard nasional ke olahragaan yang 

berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan 

keolahragaan. 

4. Lembaga Sertifikasi adalah lembaga yang melaksana kan 

sertifikasi. 

5. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki 

kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga. 
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6. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetap kan, 

menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai 

aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan 

7. Standar kompetensi adalah standar maksimal yang berkaitan 

dengan kemampuan minimal yang men cakup pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk 

dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi. 

8. Kompetensi adalah kemampuan minimal yang dimiliki tenaga 

keolahragaan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

ketrampilan dalam bidang keolah ragaan. Seperangkat 

tindakan cerdas, penuh tang gung jawab dimiliki oleh 

seseorang sebagai syarat dianggap sah oleh masyarakat 

untuk melaksanakan tugasnya di pekerjaan  

9. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat 

10. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, dan/atau 

pemerintah kabupaten/kota. 

 

SISTEM KEPELATIHAN OLAHRAGA 

Jenjang Kepelatihan Olahraga 

Setiap program akreditasi dan sertifikasi kepelatih an 

olahraga di Indonesia menentukan standar yang jelas sebagai 

upaya untuk menyamakan kualitas substansi maupun organisasi 

penyelenggaraan. Beberapa hal yang pertu distandarkan adalah 

Jenjang kepelatihan, kuriku lum, materi ajar dan tenaga 

pengajar/penatar serta sistem evaluasi/penilaian sesuai dengan 

tingkat pelati hannya. 

Tingkat kepelatihan di Indonesia mengalami bebera pa 

perubahan, namun kesemuanya ingin memberikan kesempatan 

kepada setiap individu untuk menjadi pe latih dan meningkatkan 

kernampuannya sesuai dengan Jenjang kepelatihan yang 

ditetapkan. Tingkat kepelatih an yang beriaku saat int di Indonesia 

dengan kewena ngannya dapat dilihat pada tabel 4.1  
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Tabel 4.1 Jenjang Kepelatihan Olahraga LANKOR 
No Jenjang Kewenangan 

1 Tingkat pemula = Level 0 Instruktur olahraga rekreasi/ 
masyarakat dalam sistem pemasalan 
olahraga dan pendidikan jasmani 
yang dilaksanakan pada disetiap 
lembaga keolahragaan formal 
maupun non formal, dan klub 
olahraga yang memerlukan. 

2 Tingkat Dasar = Level I Pelatih untuk atlet tingkat pembibitan 
pada tingkat klub dan 
kabupaten/kota 

3 Tingkat Muda = Level II Pelatih untuk tingkat klub, 
kabupaten/kota, dan provinsi 

4 Tingkat Madya=Level III Pelatih untuk tingkat klub, kabupaten/ 
kota, Provinsi dan nasional 

5 Tingkat Utama=Level IV Pelatih pada tingkat Internasional. 

 

Kompetensi Dasar 

Setiap pelatih dari berbagai jenjang dituntut untuk memiliki 

kompetensi sesuai dengar kewenangan yang akan 

didapatkannya. Untuk itu kompetensi dasar dari substansi 

penjenjangan pelatih perlu diberikan untuk menjadi pedoman yang 

baku (standar) dalam pelak sanaan pelatihan diberbagai jenjang 

dan tempat serta berbagai lembaga penyelenggara. 

Tingkat Pemula (Level 0) 

Untuk mendapatkan predikat pelatih tingkat pemu la, setiap 

individu perlu memiliki kompetensi dasar pendidikan formal atau 

non formal yang berkaitan de ngan prinsip dasar kepelatihan dan 

kegiatan keolahraga an baik berupa kecabangan olahraga. 

maupun dalam bentuk olahraga pendidikan maupun olahraga 

rekreasi (masyarakat), atau olahraga kesehatan yang drtunjuk kan 

dengan sertifikat atau ijazah dari pendidikan yang telah diikutinya. 

Setiap individu yang memiliki kompetensi di atas dapat 

melakukan penanganan terhadap program pemas salan olahraga 

di masyarakat maupun di klub olahraga yang memertukannya 
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secara volunteer (sukarela). Kepe latihan pada tingkat pemula ini 

tidak menjadi prasyarat untuk mengikuti program kepelatihan 

pada tingkat diatasnya. 

Tingkat Dasar (Level I) 

Pelatih pada tingkat dasar dituntut untuk memiliki latar 

belakang pendidikan kepelatihan olahraga yang mencakup 

berbagai kompetensi seperti: pengetahuan dan keterampilan 

tentang kecabangan olahraga. ilmu kepelatihan olahraga seperti 

metodologi latihan. Program latihan dan beberapa ilmu pendukung 

kepelatihan. serta aktif melakukan kegiatan sebagai pelatih di 

iapangan pada kurun waktu yang telah ditetapkan. Kandungan 

materi yang harus dikuasai untuk tingkat dasar ini dapat dilihat 

secara lengkap di halaman ini. 

Setiap individu yang memiliki kompetensi di atas dapat 

melatih cabang olahraga yang ditekuninya pada tingkat klub yang 

bertujuan untuk melakukan pembibitan dan pengembangan 

terhadap atlet berbakat Kepelatihan pada tingkat dasar 

merupakan prasyarat untuk mengikuti program kepelatihan pada 

tingkat muda (Level II). 

Tingkat Muda (Level II) 

Pelatih tingkat Muda merupakan jenjang lanjut setelah 

pelatih memiliki kualifikasi sebagai pelatih tingkat dasar dan aktif 

melatih paling sedikft selama satu tahun. Pelatih tingkat muda 

dipersyaratkan untuk memiliki berbagai kompetensi seperti: 

pengetahuan dan keterampilan tentang kecabangan olahraga. 

ilmu kepeiatihan olahraga lanjutan dan berbagai ilmu pendukung 

kepeiatihan yang lebih lengkap. Pelatih tingkat muda jupa hams 

aktif melakukan kegiatan sebagai pelatih di lapangan pada kurun 

waktu yang telah ditetapkan. Kompetensi ini tetah ditetapkan 

secara lengkap di halaman 10 buku ini. 

Setiap individu yang memiliki kompetensi di atas dapat 

melatih cabang olahraga yang ditekuninya  pada tingkat klub dan 
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kabupaten/kota yang bertujuan untuk melakukan pembrnaan dan 

pengembangan prestasi Atlet Kepelatihan  pada tingkat muda  

merupakan  prasyarat untuk mengikuti program kepelatihan pada 

tingkat madya (Level III). 

Tingkat Madya (Level III) 

Pelatih tingkat Madya merupakan kelanjutan dari pelatih 

tingkat muda yang aktif melatih di lapangan dan dipersyaratkan 

untuk memiliki berbagai kompetensi seperti: pengetahuan dan 

keterampilan tentang keca bangan olahraga tingkat tinggi, ilmu 

kepelatihan dan manajemen olahraga, (Sikap pengetahuan dan 

keteram pilan) serta berbagai kemampuan pendukung yang me 

nyiapkan pelatih untuk mampu tidak hanya berko munikasi 

dengan atlet dan organisasi secara internal, tetapi juga berperan 

aktif dalam kornunikasi dengan publik eksternal serta mampu 

memberikan bimbingan pada pelatih pada jenjang di bawahnya. 

Kompetensi ini ditetapkan secara tertulis di kurikulum tingkat 

madya. 

Setiap individu yang memiliki kompetensi di atas dapat 

melatih cabang olahraga yang ditekuninya pada tingkat klub, 

kabupaten/kota dan tingkat provinsi yang bertujuan untuk 

melakukan pembinaan dan pengem bangan prestasi atletdan 

membimbing pelatih pada jen jang di bawahnya. Kepelatihan pada 

tingkat madya me rupakan prasayarat untuk mengikuti program 

kepelatih an pada tingkat utama (Level IV). 

Tingkat Utama (Level IV) 

Pelatih tingkat Utama merupakan jenjang tertinggi 

kepelatihan di Indonesia. Khusus untuk Pelatih Tingkat Utama, 

dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu: 

a. Pelatih elit yang bertugas meningkatkan prestasi atlet 

tingkat tinggi 
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b. Pelatih professional, yang bertugas untuk me 

ngembangkan pendidikan dan kualifikasi pelatih melalui 

penataran dan seminar. 

Untuk pelatih elit pada jenjang ini adalah kelanjut an dari 

pelatih tingkat madya yang aktif melatih di lapangan dan membina 

atlet tingkat nasional dan ber hasil pada kompetisi internasional. 

Pelatih tingkat utama pada kategori ini dipersyaratkan juga untuk 

memiliki sertifikat pelatih pada organisasi olahraga internasional 

pada cabang yang ditekuni bila organisasi tersebut telah memiliki 

sistem sertifikasi. Bila organisasi internasional nya belum memiliki 

sistem sertifikasi maka pelatih diper syaratkan untuk mengikuti 

semacam penataran, semi nar, atau workshop dengan kualifikasi 

internasional di bidang olahraga. Dipersyaratkan juga bagi pelatih 

utama untuk mampu menjadi nara sumber/pembicara pada 

seminar olahraga nasional yang berkaitan dengan ke pelatihan 

olahraga. Setiap individu yang memiliki kompe tensi di atas berhak 

untuk melatih di semua tingkat di Indonesia, dan dikirim ke negara 

lain yang memertukan pelatih dari Indonesia melalui 

hubungan/program kemi traan antar negara (G to G project). 

Untuk pelatih professional, juga merupakan kelan jutan dari 

pelatih tingkat madya yang memiliki keter tarikan pada bidang 

pendidikan pelatih dengan kemam puan pedagogik yang baik. 

Pelatih professional dipersya ratkan untuk memahami ilmu-ilmu 

kecabangan olah raga yang ditekuni dan ilmu pendukung yang 

lain, serta mampu mengekspresikan dan menyampaikan di depan 

orang lain/kelas. Pelatih professional memtliki hak sebagai nara 

sjmber untuk menatar setiap pelatih di Indonesia terutama pada 

kecabangnnya dan materi umum yang dikuasai. dan berhak 

diberikan tanggung jawab sebagai bidang pendidikan dan 

penataran di organisasi olahraganya. 
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Catatan: Penganugerahan gelar pelatih utama dilaksanakan pada 
seminar nasional dimana yang bersangkutan berperan sebagai 
pembicara 

 

PROGRAM DAN MANAJEMEN AKREDITASI 

Hakikat Akreditasi 

Pengertian akreditasi adalah pemberian kelayakan dan 

peringkat terhadap pemenuhan standar nasional ke olahragaan 

yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan 

keolahragaan. Akreditasi dilakukan un tuk menentukan kelayakan 

dan peringkat program pera turan/pelatihan tenaga keolahragaan 

dan organisasi olah raga yang dilakukan atas dasar kriteria 

objektif yang bersifat terbuka oleh Pemerintah dan/atau tem baga 

mandiri yang berwenang sebagai bentuk akun tabilitas publik. 

Akreditasi merupakan pengakuan yang diberikan kepada 

pihak tertentu setelah melalui supervisi dan evaluasi. dinyatakan 

bertiasil memenuhi berbagai kri teria yang ditentukan. Akreditasi 

dapat diberikan kepada lembaga keolahragaan, induk organisasi 

cabang olah raga, dan induk organisasi olahraga fungsiona! yang 

mengajukan permohonan untuk diakreditasi sebagai 

penyelenggara program penataran/pelatihan untuk tena ga 

keolahragaan (pelatih). 

Landasan Akreditasi 

Penyelenggaraan. kegiatan akreditasi ini berlandaskan pada: 

 Undang Undang Rl nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional khususnya bab XVII pasal 82. 

 Peraturan Pemerintah Rl nomor 1R teH'ip. 2007 tenteno 

Penyelengaraan Keolahragaan khususnya Bab X pasal 101 

sampai dengan 104. 

Persyaratan dan Standar Akreditasi 

Persyaratan Akreditasi 

 Untuk mengikuti program akreditasi diperlukan berbagai 

ketentuan sebagai   prasyarat   terhadap   lem baga   yang   

menyelenggarakan pelatihan. Setiap penye lenggaraan pelatihan 
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tenaga keolahragaan khususnya pelatih, lembaga keolahragaan, 

induk organisasi cabang olahraga, dan induk organisasi olahraga 

fungsional berhak untuk mengajukan permohonan akreditasi ke 

pada LANKOR untuk dapat menyelenggarakan sertifikasi tenaga 

kepelatihan tertentu. Adapun ketentuan yang hams diikuti sebagai 

berikut: 

1) Surat pengajuan permohonan. 

 Lembaga keolahragaan, induk organisasi cabang olahraga, 

dan induk organisasi olahraga fungsional mengajukan 

permohonan akreditasi kepada LANKOR dengan prosedur 

yang telah ditentukan. 

2) Kelengkapan administrasi. 

 Kelengkapan administrasi yang disertakan antara lain: surat 

rekomendasi dari KONI (sesuai tingkat), mengisi blangko 

isian yang telah disediakan, dan membayar biaya pendaftaran 

sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 

3) Evaluasi diri. 

 Memaparkan profil lembaga sertifikasi pengusul dan 

memberikan berbagai evaluasi kinerja selama tiga tahun 

terakhir. 

4) Verifikasi, 

 Pelaksanaan evaiuast diri pads poin 3) diatas harus 

dilengkapi dengan bukti fisik pelaksanaannya yang akan diuji 

oleh Tim LANKOR. 

5) Pemeriksaan silang. 

 Hal-hal yang berkaitan dengan data-data yang aiajukan akan 

dilakukan periksaan silang pada pihak-pihak terkait yang 

kompeten. 

6) Penentuan kelayakan dan peringkat. 

 Untuk menentukan kelayakan dan peringkat suatu Lembaga 

keolahragaan, induk organisasi cabang olahraga, dan induk 

organisasi olahraga fungsional yang mangajukan 
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permohonan akreditasi diatur sesuai dengan ketentuan PP no 

16 tahun 2007. 

Standar Akreditasi 

 Standar akreditasi ditentukan untuk menguji dan 

mengendalikan kualitas program pelatihan maupun pelatihnya itu 

sendiri. Standar tersebut harus dilaksanakan dengan konsekuen 

agar mutu selatu terjaga. Akreditasi kelayakan dan peringkat isi 

program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan khususnya 

pelatih ditentukan berdasarkan tingkat pemenuhan standar 

persyaratan sebagai berikut: (tabel 4.2). 

Tabel 4.2 Standar Akreditasi untuk Program Penataran Pelatihan 

No. Faktor kriteria/tndikator Bobot 

1 Isi Program a. Kurikulum  
b. Silabus  
c. Referensi 

20% 

2 Proses Pembelajaran a. Media pembelajaran yang 
digunakan.  

b. Alokasiwaktu  
c. Interaksi 

20% 

3 Prasarana-sarana a. Lapangan Olahraga  
b. Ruang pelatil.an  
c. Perlengkapan Olahraga  
d. Perlengkapan pelatihan  
e. Penginapan/mess  
f. Akses tranporlasi  
g. Akses komunikasi  
h. Perpustakaan  
i. Media pembelajaran 

10% 

4 Tenaga 
Penatar/pelatih 

a. Nama Ekspert, administrator 
b. Kualifikasi  
c. Karya, pengalaman 

20% 

5 Sumber 
Pembiayaan 

a. Asal pembiayaan  
b. Alokasi biaya 

10% 

6 Sistem Evaluasi a. Evaluator  
b. Mated evaluasi  
c. Sistematika evaluasi  
d. Kesimpulan 

20% 

 

Standar Penilaian 

 Untuk menentukan kelayakan dan peringkat pro gram 

penataran/pelatihan tenaga keolahragaan (Pelatih) yang diajukan 

oleh tembaga keolahragaan, induk organisasi cabang olahraga, 
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dan induk organisasi olah raga fungsional ditentukan dengan 

kategori: (1) Pering kat A; (2) peringkat B; dan (3) peringkat C. 

Peringkat A 

Nilai 80 - 100: status Terakreditasi dengan predikat "Sangat 

Baik”. Lembaga keolahragaan, induk organi sasi cabang 

olahraga, dan induk organisasi olahraga fungsional yang 

memperoleh peringkat ini mempunyai kewenangan 

menyelenggarakan sertifikasi tenaga ke olahragaan (pelatih) 

secara mandiri. 

Peringkat B 

Nilai 60 - 79: status Terakreditasi predikat ”Baik”. Lembaga 

keolahragaan, induk organisasi cabang olah raga, dan induk 

organisasi olahraga fungsional yang memperoleh peringkat ini 

mempunyai kewenangan menyelenggarakan sertifikasi tenaga 

keolahragaan (pelatih) dengan pembinaan Peringkat A atau 

Lankor. 

Peringkat C 

Nilai dibawah 60 : belum layak mendapat status ter akreditasi. 

 

MANAJEMEN AKREDITASI 

Untuk melaksanakan akreditasi diperlukan peng elolaan 

yang efektif dan efisien untuk menjaga kualitas penyelenggaraan. 

Berbagai ha! yang terkait dalam mana jemen pelaksanaan 

akreditasi adalah sebagai berikut: 

Prosedur Akreditasi 

Lembaga keolahragaan, induk organisasi cabang olahraga, 

dan induk organisasi olahraga fungsional yang mengajukan 

akreditasi mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Adapun 

prosedur yang harus ditempuh proses permohonan akreditasi 

diatur sebagai berikut: 

a. Mengajukan permohonan tertulis dengan dilampiri blangko 

isian akredrtasi dan kelengkapan lain ditujukan kepada 
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LANKOR setelah mendapat reko mendasi Komite Olahraga 

Kabupaten/kota. Pro vinsi atau KONI sesuai dengan 

tingkatannya, paling lambat satu bulan sebelum 

petaksanaan pelatihan. 

b. LANKOR melakukan koordinasi dengan KONI untuk 

pemrosesan (Evaluasi dan supervisi) dan persetujuan 

akreditasi. 

c. LANKOR mengirim surat pemberitahuan ke Pe mohon 

dengan tembusan kepada KONI dengan salah satu 

rekomendasi di bawah ini: Peringkat A,Peringkat 

B,Peringkat C. 

d. Lembaga yang telah berhasil menjalani uji akre ditasi maka 

kepadanya diberikan hak uniuk me nyelenggarakan 

penataran/ pelatihan tenaga ke olahragaan (pelatih) sesuai 

dengan pokok uji akre ditasi yang telah diikutinya. 

e. LANKOR akan metakukan uji ulang terhadap lem baga 

penyelenggara dalam kurun waktu tertentu. 

 Mekanisme    untuk    mengajukan    permohonan    

akreditasi,    dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.1 Mekanisme Pengajuan Akreditasi 

PEMOHON 

PEMOHON 
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Kelengkapan Akreditasi 

 Lembaga keolahragaan, induk organisasi cabang olahraga, 

dan induk organisasi olahraga fungsional yang mengajukan 

akreditasi. selain surat permohonan juga harus dilengkapi dengan 

beberapa kelengkapan sebagai berikut: 

a. Surat Permohonan untuk akreditasi 

b. Surat rekomendasi dari KONI pada tingkat tertentu 

(Blangko 1A): 

 Tingkat Dasar - Komite Olahraga Kabupaten/Kota 

 Tingkat Muda - Komite Olahraga Propinsi 

 Tingkat Madya - Komite Olahraga Propinsi/KONI. 

 Tingkat Utama - KONI. 

c. Blangko isian akreditasi dari LANKOR(Blangko 1B) 

d. Bukti transfer pembayaran biaya administrasi kepada 

LANKOR atau membayar langsung dengan tunai sejumlah 

yang ditentukan oleh LANKOR. 

Tim Asesor 

 Untuk memberikan akreditasi kepada lembaga 

penyelenggara penataran/pelatihan, LANKOR menyusun tim 

assesor (minimal) melalui bidang akreditasi yang terdiri dari : 

1) Ketua penilai (dari pengurus LANKOR) 

2) Sekretaris (dari pengurus LANKOR) 

3) Anggota 1 dari unsur pengurus LANKOR 

4) Anggota 2 dari unsur KONI 

5) Anggota 3 dari unsur Organisasi cabor yang ber 

sangkutan. 

Tim penilai bertanggungjawab kepada ketua umum LANKOR. 

 

PROGRAM DAN MANAJEMEN SERTIFIKASI 

Hakikat Sertifikasi 

Pengertian Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan 

atas pemenuhan standar nasional keolah ragaan. Sertifikasi 
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dilakukan untuk menentukan: (1) kompetensi tenaga 

keolahragaan, (2) kelayakan pra sarana dan sarana olahraga; dan 

(3) kelayakan organi sasi olahraga dalam melaksanakan 

kejuaraan. Hasil ser tifikasi berbentuk Sertifikat Kompetensi 

Tenaga Ke olahragaan, Sertifikat Kelayakan Prasarana Sarana 

Olahraga, dan Sertifikat Kelayakan Organisasi Olahraga. 

Landasan Sertifikasi 

Penyelenggaraan kegiatan serttifikasi ini berlandas  kan 

pada: 

 Undang Undang Rl No 3 tahun 2005 tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional khususnyabab XVII pasal 83. 

 Peraturan Pemerintah Rl no. 16 tahun 2007 tentang 

penyelengaraan Keolahragaan khususnya Bab X pasal 105 

sampal dengan 107. 

Persyaratan dan Standar Sertifikasi 

Persyaratan Sertifikasi 

Tenaga keolahragaan (pelatih) yang bertugas dalam setiap 

organisasi olahraga dan/atau lembaga olahraga wajib memiliki 

kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh induk 

organisasi cabang olahraga yang terakreditasi atau LANKOR. 

Untuk mengikuti program Sertifikasi diperlukan berbagai 

persyaratan sebagat berikut : 

1) Setiap Individu minimal berusia 19 tahun. dengan latar 

belakang pendidikan minimal SMA/sederajat. 

2) Membuat  surat   permohonan   kepada   Lem baga   

yang   telah disertifikasi LANKOR. 

3) Membayar administrasi sesuai ketentuan      lembaga 

penyelenggara. 

4) Mengikuti   proses   sertifikasi   pada   lembaga   

sertifikasi  yang terakreditasi 

Standar Sertifikasi 

Standar Sertifikasi ditentukan untuk meng endalikan kualitas 

pelatih. Standar tersebut harus dilak sanakan dengan konsekuen 



  

 

 

    Kepelatihan dalam Kegiatan Olahraga    95 

 

agar mutu selalu terjaga. Sertifikasi pelatih ditentukan 

berdasarkan tingkat pemenuhan standar persyaraian awal 

sebagai berikut:. 

Tabel 4.3 Kisi-kisi standar masuk calon peserta sertifikasi 

No Faktor Indikator 

1 Pendidikan Formal a.  PT  
b.  SMA 

2 Pendidikan  
non formal 

a.  Kursus Pelatih (jumlah jam)  
b.  lainnya 

3 Status dan 
pekerjaan 

a.  Kawin/tidak kawin 
b.  Pekerjaan 

4 Aktivitas dan 
Pengalaman melatih 

a.  Aktif tidak aktif. (Jumlah thn).  
b. Tingkat (klub, daerah, nas) 

5 Organisasi OR a.  Cabang olahraga (tingkat)  
b.  KONI (tingkat)  
c.  OR pend/masyarakat, (tingkat) 

6 Prestasi atlet a. Nama atlet/klub  
b. Juara .... Tingkat... thn..,.. 

 

Standar Penilaian  

Untuk menentukan  kelayakan  sertifikasi  pelatih,  dilakukan  

evaluasi dengan instrumen tes yang dipersiap kan oleh LANKOR, 

dengan Standar nilai sebagai berikut:  

 Nilai A: 81 - 100 status LULUS dengan predikat Sangat Baik. 

 Nilai B: 66 - 80 status LULUS dengan predikat Baik 

 Nilai C: 56 -65 status LULUS dengan predikat Cukup 

 Nilai 56 kebawah dinyatakan belum LULUS 

 

MANAJEMEN SERTIFIKASI 

Untuk melaksanakan sertifikasi diperlukan pengelo laan 

yang efektif dan efisien untuk menjaqa kualitas penyelenggaraan. 

Berbagai hal yang terkait dalam mana jemen pelaksanaan 

sertifikasi adalah sebagai berikut: 

Prosedur Sertifikasi 

a. Individu Mengajukan surat permohonan dengan dilam piri 

blangko isian sertifikasi ke lembaga penyelenggara yang telah 

terakreditasi. 
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b. Lembaga penyelenggara berkoordinasi dengan LAN KOR, 

untuk persiapan pelaksanaan sertifikasi dengan mengajukan 

surat permohonan paling lambat satu bulan sebelum waktu 

pelaksanaan. 

c. Proses sertifikasi, dimana penyelenggara sertifikasi 

melaksanakan pelatihan petatih pada tingkat yang telah 

disepakati oleh LANKOR. 

Asesmen dengan Rekomendaai kelulusan, prsdikat sebagai 

berikut: Nilai A predikat Sangat Baik, Nilai B predikat Baik, Nilai C 

predikat Cukup. 

Alur mekanisme untuk mengajukan permohonan Sertifikasi  

dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Gambar 4.2 Mekanisme Pengajuan Sertifikasi Pelatih 

 

Kelengkapan Sertifikasi 

a. Surat permohonan mengikuti program sertifikasi. 

b. Blangko Biodata yang telah diisi. (2 A). 

Pelatih 
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c. Bukti pembayaran administrasi kepada lembaga 

penyelenggara. 

Tim Asesor 

Untuk menentukan kelulusan calon pelatih, di bentuk tim 

penilai yang terdiri dari: a. Ketua penilai (dari pengurus LANKOR), 

b. Anggota 1 (dari pengurus LANKCR), c. Anggota 2 (dari KONI 

atau Organisasi cabor yang bersangkutan).Tim penilai 

bertanggungjawab kepada Ketua Umum LANKOR. 

 

PROGRAM SERTIFIKASI KHUSUS 

Sertifikasi khusus ini diperuntukkan bagi pelatih yang te!ah 

memiliki kualifikasi yang Dikeluarkan oleh lembaga keolahragaan, 

induk organisasi cabang olahraga, dan induk organisasi olahraga 

fungsional yang sebelumnya belum  terakreditasi. Adapun 

ketentuan secara khusus diatur.  

Persyaratan dan Standar Sertifikasi Khusus 

Persyaratan Sertifikasi 

Tenaga keolahragaan (pelatih) yang bertugas dalam setiap 

organisasi olahraga dan/atau lembaga olahraga yang lelah 

memiliki kualifikasi dan keaktivan serta prestasi namun belum 

memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh induk 

organisasi cabang olahraga yang terakreditasi atau LANKOR 

diperlakukan dalam Program bertifikasi Khusus. Untuk 

mendapatkan ser tifikasi khusus dipersyaratkan sebagai berikut : 

1. Setiap Individu minimal berusia 19 tahun, dengan latar 

belakang pendidikan minimal SMP/sederajat 

2. Aktif melatih dan miliki prestasi minimal pada tingkat 

nasional 

3. Surat permohonan kepada LANKOR 

4. Rekomendasi  dari  Induk  Organisasi  cabang  olahraga 

yang bersangkutan (PB/PP). 

5. Dokumen  kinerja  yang  diketahut   Induk  Organisasi  

Cabang Olahraga yang bersangkutan. 
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6. Membayar administrasi sesuai ketentuan LANKOR. 

Standar Sertifikasi Khusus 

Standar Sertifikasi ditentukan untuk mengendalikan kualitas 

pelatih. Standar tersebut harus dilaksana kan dengan konsekuen 

agar mutu selalu terjaga. Sertifikasi pelatih ditentukan 

berdasarkan tingkat peme nuhan standar sebagai berikut dengan 

faktor-faktor penilaian seperti yang kandung pada tabel di bawah 

ini. 

Tabel 4.4 Kisi-kisi penilaian standar sertifikasi khusus 

Nama Pelatih  : 
Alamat Lengkap : 
Cabor  : 

No. Faktor Indikator Bobot 

1 Pendidikan Formal a. PT 
b. SMA 
c. SMP 

15% 

2 Pendidikannon formal a. Kursus Pelatih ....... jam 
b. .................. 

15% 

3 Aktivitas dan 
Pengalaman  
melatih. 

a. Aktif/tidakaktif, ...... thn 
b. Tingkat (klub, daerah, nas) 

15% 

4 Organisasi OR a. Cabang olahraga tingkat .... 
b. KONI tingkat ...... 

5% 

5 Prestasi atlet a. Nama atlet/klub  
b. Juara .... Tingkat... thn.. 

15% 

6 Kepanitiaan a. Nama kegiatan.  
b. Jabatan ...  
c. Tingkat ... 

10% 

7 Karya ilmiah a. Media masa cetak  
b. Jurnal  
c. buku 

10% 

8 Seminar a. Penyaji, tingkat ....  

b. Peserta, tingkat ... 

15% 

Standar Penilaian 

Untuk menentukan kelayakan sertifikasi khusus, maka 

dilakukan assesmen yang dipersiapkan oleh LANKOR, dengan 

standar nilai sebagai berikut: 

 Nilai A : 81 - 100 status LULUS dengan predikat Sangat 

Baik. 

 Nilai B : 66 - 80 status LULUS dengan predikat Baik. 
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 Nilai C : 56 - 65 status LULUS dengan predikat Cukup. 

 Nilai 56 kebawah dinyatakan belum LULUS. 

 

MANAJEMEN SERTIFIKASI KHUSUS 

Untuk melaksanakan sertifikasi diperfukan pengelo laan 

yang efektif dan efisien untuk menjaga kualitas penyelenggaraan. 

Berbagai hal yang terkait dalam mana jemen pelaksanaan 

sertifikasi adalah cebagai berikut: 

Prosedur Sertifikasi 

a. Pemohon mengajukan surat permohonan dengan dilampiri 

blangko isian sertifikasi  ke LANKOR. 

b. Melampirkan beberapa dokumen sebagai berikut : 

1)  Surat Rekomendasi dari Organisasi Cabang OR.  

2)  Biodata dan kelengkapan dokumen (terlampir) yang 

diketahui oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga yang 

bersangkutan. 

c. Proses Sertifikasi (asesmen dari asesor) 

Rekomendasi kelulusan, dengan predikat sebagai 

berikut:Nilai A predikat Sangat Baik, Nilai B predikat Baik, 

Nilai C predikat Cukup. 

Secara ilustrasi mekanisme untuk mengajukan permohonan 

sertifikasi digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.3 Mekanisme Pengajuan Sertifikasi Khusus 

Calon 
Pelatih 

Pelatih 
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Kelengkapan Sertifikasi Khusus 

a. Surat permohonan mengikuti program sertifikasi khusus. 

b. Blangko Biodata dan dokumen prestasi yang telah diisi dan 

diketahui oleh Organisasi Cabang Olahraga. (Blangko 3A)  

c. Rekomendasi dari Organisasi Cabang Olahraga yang 

bersangkutan 

d. Bukti pembayaran adminstrasi kepada LANKOR. 

Tim Asesor 

Untuk menentukan keluiusan calon pelatih, di bentuk tin 

penilai yang terdiri dari: a. Ketua Penilai (dari pengurus 

LANKOR),b. Anggota 1 (dari pengurus LANKOR), c. Anggota 2 

(dari LANKOR), d. Anggota 3 (dari KONI), e. Anggota 4 (dari 

Organisasi cabor yang bersangkutan). Tim asesor bertanggung 

jawab kepada Ketua Umum LANKOR. 
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GLOSARIUM 

 
Kepelatihan :  Suatu kegiatan dalam rangka membina, 

mendidik, dan mengembangkan potensi 

manusia/ atlet mengembangkan 

kemampuannya dengan tujuan menuju 

kearah yang lebih baik lagi. 

SEA Games :  Kegiatan sekelompok masyarakat dalam 

rangka menunjukan kemampuan di 

bidang olahraga dalam berbagai cabang 

olahraga di wilayah Asia Tenggara 

Asian Games,  : Kegiatan sekelompok masyarakat dalam 

rangka menunjukan kemampuan di 

bidang olahraga dalam berbagai cabang 

olahraga di wilayah, benua Asia  

kejuaraan dunia : Kegiatan sekelompok masyarakat dalam 

rangka menunjukan kemampuan di 

bidang salah satu cabang olahraga 

tingkat Dunia. 

 Olympiade. : Kegiatan sekelompok masyarakat Dunia 

dalam rangka menunjukan kemampuan 

di bidang olahraga tertentu yang masuk 

dalam kualifikasi Komite Olympiade. 

Energi Aerobik : Proses pemecahan secara kimia bahan di 

dalam struktur sel dengan menggunakan 

bantuan oksigen  

Energi Anaerobik : Proses pemecahan secara kimia bahan di 

dalam struktur sel tanpa menggunakan 

bantuan oksigen 
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Sistem energi phosphagen (ATP-PC)  

  Sistem penyediaan energi  sel dengan 

cara melakukan pemecahan zat kimia 

Adenosin TriPosfat dan Posfat Creatin 

Sistem energi glikolisis anaerobik 

  Sistem penyediaan energi  sel dengan 

cara melakukan pemecahan glikogen 

darah 

Indeks intelligence quotient (IQ).  

  Ukuran yang dipakai untuk mengukur 

kemampuan intelligence manusia.  

Indeks emotional quotien (EQ). 

  Ukuran yang dipakai untuk mengukur 

kemampuan emosi manusia. 

Intensitas latihan :  Kegiatan latihan dengan mendasarkan 

pada seberapa tinggi atau rendah 

kegiatan itu dilakukan dalam setiap 

latihan. 

Frekuensi Latihan : Kegiatan latihan dengan mendasarkan 

pada seberapa banyak kegiatan itu 

dilakukan dalam setiap latihan. 

Work interval : Waktu kerja yang digunakan atlit selama 

latihan  

Rest interval : Waktu berhenti atau istirahat diantara kerja 

yang digunakan atlit selama latihan. 

Work relief : waktu istirahat yang dilakukan atlit setelah 

melakukan kegiatan yang harus ditempuh, 

dengan cara atlit masih melakukan gerak 

dengan intensitas rendah 

Rest relief : waktu istirahat yang dilakukan atlit setelah 

melakukan kegiatan yang harus ditempuh, 
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dengan cara atlit tidak melakukan gerak 

sama sekali. 

Continuous relief : waktu istirahat yang   atlit setelah 

melakukan kegiatan yang harus ditempuh, 

dengan cara atlit masih melakukan gerak 

dengan intensitas rendah secara terus 

menerus sampai mencapai level maksimal 

Intermittent relief : waktu istirahat yang   atlit setelah 

melakukan kegiatan yang harus ditempuh, 

dengan cara atlit masih melakukan gerak 

dengan intensitas rendah secara berganti-

ganti antara melakukan suatu gerakan dan 

istirahat penuh. 

Hollow sprints : Model latihan interval dengan cara 

melakukan kegiatan dua lari diselingi 

periode jeda untuk melakukan lari pelan 

atau jalan 

Fartlek : Model latihan interval dengan cara 

melakukan  latihan dengan lari cepat dan 

lambat bergantian di alam bebas 

Rest relief interval : istirahat yang dilakukan seorang atlit 

setelah menempuh jarak tertentu, dengan 

melakukan istirahat secara penuh. 

Oxygen debt  : Hutang oksigen merupakan kemampuan 

tubuh untuk kerja sementara tanpa 

menggunakan oksigen, sehingga setelah 

itu harus ada masukan oksigen lagi 

Kapasitas anaerobik alaktat,  

keseluruhan energi yang dikeluarkan saat 

kerja maksimal yang membutuhkan waktu 

10 sampai 15 detik. 

Daya ledak anaerobik alaktat,  
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merupakan kecepatan rata-rata pemecahan 

asam laktat yang membutuhkan waktu 10 

sam pai 15 detik. 

Kapasitas anaerobik laktat  

keseluruhan energi yang dikeluarkan saat 

kerja maksimal membutuhkan waktu 60 

sampai 120 detik. 

Daya ledak anaerobik laktat  

kecepatan rata-rata energi yang dikeluarkan 

saat kerja maksimal membutuhkan waktu 60 

- 120 detik. 
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Roesdiyanto

Pembangunan olahraga nasional ditempuh melalui pola pembinaan olahraga di semua bidang 

yang ada di masyarakat, yang secara garis besar terdapat tiga kelompok jalur pembinaan 

olahraga nasional, yaitu olahraga prestasi, olahraga pendidikan dan olahraga masyarakat. 

Kendati sasaran dan wadah pembinaan nya berbeda, namun ketiganya memiliki keterkaitan 

yang erat. Terciptanya budaya berolahraga pada masyarakat, melalui berbagai jenis kegiatan 

olahraga yang ada dalam masyarakat seperti olahraga tradisional, olahraga masal dan 

olahraga rekreasi, termasuk dalam lembaga pendidikan di semua tingkatan, pada tahap awal 

diharapkan dapat menciptakan kondisi masyarakat yang sehat sebagai akibat dari kegiatan 

olahraga. Dewasa ini, terutama di negara maju olahraga sudah merupakan kebutuhan hidup 

masyarakat. Olahraga tidak lagi dipandang sebagai fenomena fisik semata, tetapi juga sebagai 

fenomena social dan budaya yang multidemensial. Bahkan tidak berlebihan jika olahraga 

dijadikan sebagai wahana efektif dalam memberikan konstribusi terhadap ketahan nasional 

dan persatuan bangsa.

Terciptanya budaya berolahraga ini harus diiringi dengan pengelolaan dan penataan semua 

aspek pra sarana, sarana, yang terlibat di dalamnya sesuai dengan ketiga jalur pembinaan. 

Puncak pencapaian kesehatan dan prestasi masyarakat dalam kegiatan olahraga merupakan 

jalan panjang yang harus dilalui melalui suatu proses empat fase perkembangan, yaitu: (1) 

kompetensi mengelola gerak, berupa gerakan-gerakan ; mengendalikan badan, di lantai, 

melintas ruang, melayang, pada alat, koordinasi, ke samping, ke depan, perkiraan tempat, 

identifikasi bagian badan dan efisiensi sikap, (2) keterampilan dasar, berupa ; Gerak berpindah 

tempat (jalan, lari, lompat, berdiri, lari ulang-alik, lari ganti arah). Gerak ditempat 

(membungkuk, menekuk, memilin, menggapai, mengangkat, meninggi, merendah, berputar, 

membengkok, meregang, kayang, bergoyang, keseimbangan). Gerak manipulasi (melempar, 

menangkap, memukul, menendang, memantul, voli, menggiring, kese imbangan, lompat tali, 

(3) keterampilan khusus, berupa ; Senam dengan alat besar, alat di tangan, gerak irama 

(menari), bermain, olahraga akrobatik dan jungkir balik, renang, dan kegiatan kesegaran 

jasmani dan (4) pencapaian prestasi permainan dan olahraga melalui perkumpulan olahraga, 

pertandingan antar sekolah, pertandingan antar kelas.


