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PRGRAM LATIHAN 

JANGKA PANJANG
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Atlet kelas atas tidak 
tercipta dalam semalam.

Prestasi puncak adalah 
hasil dari pengembangan 
dan latihan selama 
bertahun-tahun, bahkan 
puluhan tahun.
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LATAR BELAKANG

Di Scandinavia, pihak-pihak yang 
berwenang akan segera diwajibkan
untuk menyediakan angkutan sekolah
bagi anak-anak yang tinggal 2 km atau
lebih dari sekolah. Televisi dan game 
komputer tampak telah menjadi
kegiatan paling populer di kalangan
anak-anak, dan restauran fast food 
terdapat di hampir setiap sudut jalan. 
Ketidakaktifan dan makanan enak 
meningkatkan berat badan penduduk, 
tetapi bukan prestasi fisik.
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LATAR BELAKANG

Banyak orang memprotes 
mengenai fokus pada prestasi 
dalam olah raga, tetapi apa yang 
tidak boleh dilupakan adalah 
bahwa kegiatan fisik yang 
didorong dalam masa anak-anak 
menghasilkan bukan saja individu-
individu yang lebih sehat tetapi 
juga mengembangkan basis 
persiapan fisik yang tangguh yang 
dibutuhkan bagi atlet kelas atas 
dunia di masa mendatang.
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Mengklasifikasikan olah raga ke dalam 
dua kategori: olahraga spesialisasi dini 
seperti gimnastik, figure skating, selam, 
dan sebagainya, dan olahraga 
spesialisasi belakangan seperti atletik, 
sepeda, dan dayung. 

 Late Specialization Model mempunyai 
banyak hal untuk diajarkan kepada kita 
jika kita ingin menciptakan program 
pelatihan dengan tujuan untuk 
mengembangkan atlet berprestasi 
tinggi di masa mendatang. Kita harus 
menerima bahwa atlet kelas atas masa 
mendatang akan menjalani proses 
panjang untuk mencapai potensi 
maksimum mereka.
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Tahap 1—FUNdamental: 

Usia biologis:  Wanita 6 - 9 tahun; pria 6 - 10 tahun.

 Tahap FUNdamental mesti terstruktur dan santai 
(fun)! 

 Penekanan adalah pada pengembangan literasi 
(kemampuan melakukan) gerakan dasar/gerakan 
fundamental. Keterampilan yang akan 
dikembangkan adalah ABCs (Agility/ketangkasan, 
Balance/keseimbangan, Coordination/koordinasi, 
Speed/kecepatan), RJT (Running/berlari, 
Jumping/melompat, Throwing/melempar), KGBs 
(Kinestetika, Gliding/meluncur, 
Buoyancy/mengapung, Striking dengan tubuh) 
dan CKs (Catching/menangkap, 
Kicking/menendang, Striking dengan alat). 
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Tahap 1—FUNdamental: 

Usia biologis:  Wanita 6 - 9 tahun; pria 6 - 10 tahun.

Untuk mengembangkan literasi gerakan 
dasar, perlu didorong untuk berpartisipasi 
dalam berbagai cabang olah raga.

Kecepatan, kekuatan, dan daya tahan 
(endurance) harus dikembangkan dengan 
menggunakan prinsip FUN dan games. 
Selain itu, anak-anak harus diperkenalkan 
pada aturan-aturan sederhana dan etika 
olah raga. 

 Ini harus terjadi dalam  program yang 
terstruktur dengan baik dan kemajuan 
harus dimonitor secara berkala dan tepat.
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Tahap 2—Pelatihan untuk Berlatih (Training to Train)

Usia biologis: Wanita 9 - 13 tahun; pria 12 - 14 tahun.

Selama tahap Pelatihan untuk Berlatih, 
penekanan harus diletakkan pada 
pengkondisian aerobik. Ini adalah tahap di 
mana ada individualisasi yang lebih besar 
dalam hal fitness dan pelatihan teknis. 

Fokus masih harus pada pelatihan, 
bukannya pada kompetisi, dan pelatihan 
harus didominasi beban kerja bervolume 
tinggi dan berintensitas rendah. 
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Tahap 2—Pelatihan untuk Berlatih (Training to Train)

Usia biologis: Wanita 9 - 13 tahun; pria 12 - 14 tahun.

 Penting untuk ditekankan bahwa pelatihan 
bervolume tinggi dan berintensitas rendah tidak 
dapat dicapai dalam periode waktu terbatas, dan 
oleh karena itu komitmen waktu pada pelatihan 
harus meningkat secara signifikan. 

 Ketika volume pelatihan  meningkat ada 
kemungkinan pengurangan dalam jumlah 
kompetisi yang diambil. Akan tetapi, sekarang 
harus ada target-target spesifik untuk masing-
masing kompetisi yang diambil dengan maksud 
mempelajari taktik dasar dan persiapan mental. 
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Tahap 2—Pelatihan untuk Berlatih (Training to Train)

Usia biologis: Wanita 9 - 13 tahun; pria 12 - 14 tahun.

Harus ada periodisiasi satu puncak 
atau periodisasi dua puncak dalam 
satu tahun pelatihan.

Selama tahap ini, pelatihan harus 
terus mengembangkan fleksibilitas 
dan mencakup penggunaan latihan 
„bobot tubuh sendiri‟ seperti latihan 
medicine ball. 
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Tahap 2—Pelatihan untuk Berlatih (Training to Train)

Usia biologis: Wanita 9 - 13 tahun; pria 12 - 14 tahun.

 Akan tetapi, menjelang akhir tahap ini, persiapan 
harus dibuat untuk pengembangan kekuatan  
yang bagi anak perempuan terjadi pada akhir 
tahap ini dan bagi anak laki-laki pada permulaan 
tahap berikutnya. Ini harus mencakup 
pembelajaran tehnik-tehnik weight lifting yang 
tepat. 

 Kapasitas pendukung - pengetahuan bagaimana 
warm-up dan warm-down; bagaimana 
mengoptimisasi nutrisi dan hidrasi; persiapan 
mental; regenerasi; bagaimana dan kapan 
tapering dan mencapai puncak; rutinitas-rutinitas 
pra-kompetisi, kompetisi, dan pasca-kompetisi—
harus ditetapkan.
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Tahap 3—Pelatihan untuk Berkompetisi 

Usia biologis: wanita 13 - 17 tahun; pria 14 - 18 tahun.

 Selama tahap pelatihan untuk berkompetisi harus
ada penekanan berkelanjutan pada
pengkondisian fisik dengan fokus
mempertahankan beban kerja bervolume tinggi
tetapi dengan intensitas yang meningkat.

 Jumlah kompetisi harus sama dengan pada akhir
tahap sebelumnya tetapi penekanan harus pada
pengembangan kekuatan dan kelemahan
individual melalui pemodelan dan pemeliharaan
keterampilan teknis dan taktis yang didasarkan
pada seputar kayuhan/pukulan (strokes) atau
jarak spesifik, tetapi bukan dua-duanya. 
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Tahap 3—Pelatihan untuk Berkompetisi 

Usia biologis: wanita 13 - 17 tahun; pria 14 - 18 tahun.

Akibatnya, mesti ada dua periodisasi  atau 
tiga periodisasi setiap tahun pelatihan. 
Selain itu, kapasitan pendukung mesti 
dipermantap sehingga lebih spesifik pada 
kebutuhan individu yang bersangkutan.

Selama tahap ini, pelatihan juga harus 
berfokus pada pengembangan kekuatan 
maksimum melalui penggunaan beban. Ini 
harus digabung dengan pengembangan 
pada kekuatan spesipik untuk setiap 
cabang olahraga dan mempertahankan 
fleksibilitas atau kelentukan.
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Tahap 4—Pelatihan untuk Menang

Usia: wanita 17+ tahun; pria 18+ tahun.

 Ini adalah tahap akhir persiapan olahragawan. 

 Penekanan harus pada spesifikasi dan 
peningkatan prestasi. Semua kapasitas fisik, 
teknis, taktis, mental, dan pendukung atlet 
sekarang harus ditetapkan secara cermat dengan 
fokus bergeser pada optimisasi prestasi. 

 Atlet harus dilatih untuk mencapai puncak pada 
kompetisi dan even besar tertentu. Oleh karena 
itu, semua aspek pelatihan harus mengarah ke 
prinsip individualisasi untuk even-even spesifik.
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Tahap 4—Pelatihan untuk Menang

Usia: wanita 17+ tahun; pria 18+ tahun.

Harus ada dobel, tripel, atau multi-
periodisasi, bergantung pada even-
even mana diadakan pelatihan. 

Selama tahap ini, pelatihan harus 
terus mengembangkan kekuatan, 
kekuatan  spesifik, dan 
mempertahankan kelentukan.
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PERMASALAHAN

Sebuah pertanyaan penting,
apakah ini mungkin?

Kita tidak hidup di sebuah dunia
dengan waktu yang tak terbatas
untuk pelatihan dan
pengembangan.
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PERMASALAHAN

Model empat tahap tersebut memerlukan
banyak investasi waktu dan tidaklah
mungkin bahwa anak-anak akan mampu
berpartisipasi dalam pelatihan “Fun”
(santai) setiap hari.

 Idealnya, pemerintah akan mengadopsi
model tersebut dan meningkatkan jumlah
jam kegiatan fisik di sekolah, tetapi
sayangnya sebagian besar negara berbuat
sebaliknya dan mengurangi waktu yang
dikhususkan untuk kegiatan fisik
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SOLUSI

 Orang tua dan klub-klub perlu dibimbing 
untuk memahami kebutuhan ideal: “minimum 
6 sampai 7 jam seminggu harus digunakan 
untuk membantu anak-anak mengalami “Fun” 
(rasa santai)”.

 Dalam tahap 2 dan 3 kita tidak akan berhasil 
jika kita meminta 10-14 jam seminggu untuk 
aktivitas fisik yang terorganisasir. Orang tua 
yang ambisius sering menginginkan anaknya 
untuk mendapatkan start yang sebaik 
mungkin dalam hidup, dan sekolah menjadi 
sebuah prioritas. Tetapi dari pengalaman kita 
ketahui bahwa anak-anak yang yang terlatih 
dengan baik secara fisik lebih mungkin 
mempunyai kapasitas pendidikan yang lebih 
tinggi. 
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SOLUSI

 Tahap 4 barang kali tidak akan menghadirkan 
problem besar jika kita dapat menempuh 
tahap 1, 2, dan 3, tetapi kita tahu itu akan 
menghabiskan banyak waktu karena waktu 
yang dikhususkan untuk olah raga dapat 
beragam dari 15 sampai 30 jam  seminggu. 

 Pendidikan dan pengalaman kerja harus 
direncanakan sebelumnya, dan tanggung 
jawab harus diemban oleh otoritas dan induk 
organisasi olah raga untuk menciptakan 
sistem-sistem yang memberi kesempatan 
kepada para atlet untuk berkarir dalam 
olahraga, tetapi juga mempunyai waktu untuk 
belajar dan mempersiapkan karirnya di masa 
mendatang.
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SOLUSI

 Beberapa federasi olah raga telah mengadopsi 
model 4 tahap tersebut, dan akan menarik 
untuk mengikuti perkembangannya dalam 
tahun-tahun mendatang. 

 Fokus pada prestasi mungkin merupakan 
sumber kritikan, tetapi kita tidak boleh 
melupakan aspek kesehatan dari model ini. 

 Memberi kepada anak-anak  suatu basis fisik 
yang baik akan memberi populasi yang lebih 
sehat di masa mendatang

 Dari sudut pandang olah raga kompetitif kita 
perlu menerima fakta bahwa kita hanya dapat 
menciptakan juara-juara masa mendatang jika 
kita mengikuti setiap tahap perkembangan 
atlet.  Jalan pintas tidak ada!
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PERMASALAHAN

Pertanyaan berikutnya, Bagaimana kita 
dapat menerapkan model tersebut dalam 
berbagai cabang olahraga?
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CONTOH

 Contoh: olahraga dayung.

 Sebagian besar klub dayung di dunia tidak akan 
menerima anak-anak dari 6 sampai 10 tahun sebagai 
anggota, dan juga tidak menciptakan kegiatan untuk 
kelompok-kelompok tersebut.

 Perahu terlalu besar bagi anak-anak dan pada usia itu 
keterampilan motor  tidak dapat dikembangkan (motor 
skill). 

 Sebuah program klub standar akan mulai dengan anak-
anak berusia muda antara 10 sampai 12 tahun, atau 
bahkan lebih tua, dan banyak anak-anak sudah 
dilibatkan dalam olah raga lain dalam usia itu.
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Tahap 1—FUNdamental: 

Usia biologis:  Wanita 6 - 9 tahun; pria 6 - 10 tahun.

Ini harus merupakan tanggung jawab masyarakat, 
tetapi karena begitu sedikit negara atau masyarakat 
berpartisipasi dengan program-program yang memadai, 
kita harus menyakinkan klub-klub untuk memulai 
program-program aktivitas seiring dengan “Tahap 
FUNdamental” yang digambarkan tersebut.

Apa Yang Harus Dilakukan?
 Fun games yang mengajarkan tehnik-tehnik lari, 

melompat, dan melempar yang baik.
 Kegiatan-kegiatan dan games berdurasi pendek  yang 

mendukung eksperimentasi dan kreativitas.
 Demonstrasi tehnik yang tepat (bukan tehnik 

mendayung).
 Pelatihan kekuatan dengan menggunakan berat badan.
 Menciptakan perasaan keberadaan dalam sebuah klub

(club-feeling)—mengalami FUN (santai).
 Waktu: 5-6 jam seminggu, (tiga sampai empat sesi).
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Tahap 2—Pelatihan untuk Berlatih (Training to Train)

Usia biologis: Wanita 9 - 13 tahun; pria 12 - 14 tahun.

Ini harus merupakan periode  di mana atlet mempelajari 
tehnik-tehnik dasar mendayung  (tehnik kayuhan) dan 
terus belajar bagaimana berlatih.

Apa Yang Harus Dilakukan?

 Fokus pada pembelajaran tehnik sculling dasar

 Gunakan 75% dari waktu untuk pelatihan umum dan 
25% untuk kompetisi dan pelatihan spesifik kompetisi.

 Pelatihan kekuatan yang memperbaiki stabilitas bahu, 
siku, inti (torso), tulang belakang, dan pergelangan.

 Waktu: 8 sampai 10 jam seminggu (lima sampai enam 
sesi).
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Tahap 3—Pelatihan untuk Berkompetisi 

Usia biologis: wanita 13 - 17 tahun; pria 14 - 18 tahun.

Suatu kegiatan setahun penuh dengan pelatihan dan 
kompetisi spesifik individual, termasuk pengenalan tehnik 
mendayung sweep-rowing.

Apa Yang Harus Dilakukan?

 Melanjutkankan  pengembangan tehnik dayung atau 
kayuhan.

 Gunakan 50% waktu untuk pelatihan umum dan 50% 
untuk kompetisi dan pelatihan spesifik kompetisi.

 Pengembangan pengetahuan dalam hydrasi dan nutrisi, 
pemulihan dan regenerasi, persiapan mental, rutinitas 
pra-kompetisi dan pemulihan pascakompetisi.

 Waktu: 10-14 jam seminggu (tujuh sampai sembilan 
sesi).
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Tahap 4—Pelatihan untuk Menang

Usia: wanita 17+ tahun; pria 18+ tahun.

Di sini kapasitas fisik, teknik, taktis, dan 
mental pedayung harus sudah siap dan dia 
harus siap untuk berlomba pada kompetisi 
internasional.
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Tahap 4—Pelatihan untuk Menang

Usia: wanita 17+ tahun; pria 18+ tahun.

Apa Yang Harus Dilakukan?
 Terus mengontrol dan 

mengembangkan/mempertahankan tehnik dayung
 Gunakan 80% dari waktu untuk pelatihan spesifik 

dayung (volume tinggi) dan 20% untuk pelatihan 
spesifik kompetisi (intensitas tinggi)

 Periode-periode istirahat singkat yang sering dan 
dijadwalkan untuk mencegah kelelahan fisik dan 
mental.

 Perbaikan lebih lanjut dalam semua aspek dari 
subjek-subjek yang terkait dengan pelatihan dan 
kompetisi.

 Waktu: 15 sampai 30 jam seminggu (10 sampai 14 
sesi). Bergantung pada waktu dan sistem pelatihan.
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LONG - TERM TRAINING PLANS (Bompa : 2000)

CABANG OLAHRAGA USIA (AGE)

RENANG 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

TRAINING PHASE Initiation Athl. Form Specialization High performance

SKILL TECHNICAL Basic Skill Auto Perpection

ACQUISITION TACTICAL Start Event splits

COORDINATION Simple Com. Cor Perpection

FLEXIBILITY Overall Specipic Maintenance

AGILITY

T Linear

R SPEED Turns/Change in direction

A Reaction time Start Perpection

I Anatomical adaptation

N STRENGTH Muscular Endurance

I Power

N Maximum strength

G General

ENDURANCE Aerobic

Anaerobic

C FUN

O LOCAL

M STATE/PROVINCIAL

P NATIONAL

INTERNATIONAL/PROFESIONAL
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LONG - TERM TRAINING PLANS

CABANG OLAHRAGA ROWING
USIA (AGE)

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

TRAINING PHASE Initiation Athl. Form Specialization High performance

SKILL TECHNICAL Basic Skill Auto Perpection

ACQUISITION TACTICAL Start Event splits

COORDINATION Simple Com. Coor Perpection

FLEXIBILITY Overall Specipic Maintenance

AGILITY

T

SPEED

Linear

R Turns/Change in direction

A Reaction time Start Perpection

I Anatomical adaptation

N

STRENGTH

Muscular Endurance

I Power

N Maximum strength

G

ENDURANCE

General

Aerobic

Anaerobic

C FUN

O LOCAL

M STATE/PROVINCIAL

P NATIONAL

INTERNATIONAL/PROFESIONAL
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FAKTOR PENDUKUNG PROSES PEMBINAAN

Bibit unggul.

Umur Spesialisasi 

Cabor

Proses 

Pembinaan

8 s/d 10 tahun

Prestasi Juara

Usia Emas

LATIHAN

Kontinue

Latihan Intensif

Disiplin

Iptek

Prinsip Latihan

Komponen

Pelatihan

Atlet

Fasilitas dan Peralatan

Dukungan Atlet

Dukungan Keuangan

Dukungan Administrasi

Kompetisi



PELATIHAN FISIK 
UNTUK ANAK USIA SD (6 – 12 TAHUN)

PENATARAN PELATIH PADA 
GURU OLAHRAGA (PENJAS) SD 

SE-KOTA CIMAHI
12 – 13 Nopember 2006



Pengantar :
Latihan kondisi fisik merupakan kegiatan fisik yang menuntut banyak kesiapan
pada siapapun yang akan melakukanya.
Berdasarkan tahapan (stage), anak SD (6 – 12 tahun) merupakan anak Usia
Pemula (Initiation ; 6 – 10 tahun) dan Usia Pembentukan awal (athletic
formation ; 11 – 14 tahun). Anak-anak bukan manusia dewasa, mereka adalah
manusia yang siap untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Anak-anak
merupakan cikal bakal orang yang akan berprestasi lebih baik apabila dibina
dengan baik pula.
Oleh karena itu, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan apabila
kita akan melakukan pembinaan fisik (Zimmermann dkk, 1981), yaitu :
1. Perkembangan Usia (usia biologis) : apakah yang berlatih itu anak-anak,
remaja, dewasa, atau usia lanjut.
2. Organ secara genetik : seperti jantung terutama, peredaran darah dan
sistem pertukaran zat serta otot.
3. Mekanisme pengendalian koordinasi sistem syaraf pusat (koordinasi gerak),
jadi kerjasama antara otak, system saraf dan otot. Hal ini yang akan
menunjukkan tingkat kualitas keterampilan dari kemampuan fisiknya.
4. Kemampuan Psikis (sifat-sifat pribadi). Sifat-sifat yang paling utama
adalah : kemauan keras, percaya diri, motivasi berprestasi, disiplin, daya
kosentrasi. Disamping itu sifat-sifat psikis yang lain juga diperlukan seperti :
gairah, kegembiraan, agresif, rangsangan emosi, vitalitas dan temperamen.
5. Usia latihan (usia kronologis) : sudah berapa lama seseorang berlatih.
Faktor-faktor tersebut akan berpengaruh pada bagaimana metode
penenrapannya dan bagamana norma/kaidah pembebanannya ? Serta apa yang
akan menjadi spesialisasi berikutnya.



Kemampuan fisik yang ada pada setiap manusia merupakan anugrah yang telah
diberikan Tuhan Yang maha Kuasa. Artinya bahwa manusia terlahir dengan
bermodalkan kemampuan fisik yang lengkap.

Kemampuan fisik yang terlahir dinamakan kemampuan fisik dasar, yang
terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu

1. Kemampuan Kelenturan otot, tendon dan ligamen serta kelentukan
persendian pada setiap persambungan (joint) yang lebih dipahami dengan
istilah fleksibilitas (flexibility)

2. Kemampuan Kecepatan. Kecepatan gerak dalam aktivitas fisik (olahraga)
terdiri dari 3 (tiga) unsur, seperti : (a) kecepatan gerak maksimal ke depan
dalam bentuk gerak yang sama/siklis (Speed) ; (b) kecepatan gerak maksimal
dengan merubah arah (Agility) ; (c) kecepatan gerak dalam aksi – reaksi
(Quickness)

3. Kemampuan Kekuatan (Strength)

4. Kemampuan Daya Tahan (Endurance)

Keempat kemampuan dasar fisik ini merupakan modal berharga untuk
mengikuti setiap aktivitas di cabang olahraga yang kemudian akan
berkembang sesuai dengan usia kronologisnya.

Bagaimana metode dan bentuk latihan yang sesuai dengan masing-masing
kemampuan fisik tersebut serta bagaimana norma/aturan/kaidah yang harus
diterapkan ?



Agar mampu menerapkan latihan-latihan fisik berdasarkan pada komponen
yang akan dijadikan sasaran latihan maka perlu memahami prinsip dan
pengertian dasar dari masing-msing komponen serta pengembangannya
sehingga sesuai dengan koridornya. Tidak memberikan latihan dan prosi
latihan yang semestinya belum saat untuk diberikan pada anak usia SD.

Untuk itu penjelasan singkat akan diurakan berikut :
FLEKSIBILITAS
Kemampuan Kelenturan otot, tendon dan ligamen serta kelentukan persendian
pada setiap persambungan (joint) merupakan kemampuan yang sangat
dibutuhkan pada setiap aktivitas keterampilan cabang olahraga. Dengan
kemampuan fleksibilitas yang baik akan membantu kualitas koordinasi gerak
secara trampil. Hal ini telah dibuktikan oleh para atlet kelas dunia, seperti
contohnya Susi Susanti yang mampu melakukan split saat harus menjangkau
bola di depan.
Pengertian fleksibilitas adalah kemampuan untuk melakukan gerak secara luas
dalam ruang persendian. Gerakan yang luas pada persendian tentunya
kontribusi dari kualitas otot, tendon, dan ligamen serta jenis gerakan
persendian (fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, pronasi, supinasi, rotasi)
Bagaimana Metode (cara) melatih kemampuan ini ?
Terdapat beberapa metode latihan yang dapat diterapkan melalui gerakan
peregangan (stretching). Dalam beberapa buku ditulis metode-metode
latihan peregangan, seperti :
1. Metode Peregangan Statis (Static Stretching) : cara penerapannya adalah
melakukan gerakan meregangkan bagian persendian secara luas (sampai
maksimal) dan kemudian menahan gerakan tersebut beberapa saat.



Metode peregangan statis dapat dilakukan dengan dua cara, pertama
dilakukan tanpa bantuan orang lain yang dinamakan dengan statis aktif
dan yang dibantu oleh orang lain dinamakan peregangan statis pasif.
2. Metode peregangan Dinamis (Dynamic Stretching) : Melakukan
gerakan peregangan yang dinamis dengan mengaktifkan/ menggerak-
gerakkan bagian badan pada persendian secara berirama (dinamis),
seperti memantul-mantulkan (balistik).
3. Metode peregangan Kontraksi Relaksasi atau PNF (Proprioceptive
Neuromuscular facilitation) : Melakukan gerakan peregangan dengan
dibantu oleh orang lain saat kontraksi dan relaksasi. Cara
melakukannya adalah terlebih dahulu melakukan gerakan kontraksi
isometrik yang ditahan oleh orang yang membantu beberapa saat (bisa
6, 8, atau 10 hitungan), kemudian dilanjutkan dengan gerakan relaksasi
(pembantu mendorong ke arah yang berlawan saat kontraksi) dan
ditahan beberapa saat pada titik regang maksimal (bisa 8, 10, 12, 15,
dan N hitungan) tergantung kebutuhan dari peregangan tersebut yang
disesuaikan dengan waktu yang tersedia.
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Stage of 

Development

Training 

Method

Exercises

Initiation

(6 – 10 years

old)

Static • Trunk and hip Flexion

• Large body circle

• Flex to opposite leg

• Ankle double touch

• Seated toe touch

• Straddle stretch

• Opposite toe touch

Athletic

Formation

(11 – 14 years

old)

Static

PNF

• Hamstring Stretch

• Shoulder bow stretch

• etc.(exercises with partner on the

floor and standing.

Keterangan :

• Setiap bentuk latihan 

dilakukan dalam 4- 5 

detik atau 4 – 5 

hitungan

• Jumlah set : 2

• Istirahat 1 menit per 

set

Metode mana dan berapa takaran yang sesuai untuk
anak usia SD ?



KECEPATAN GERAK (SAQ = Speed – Agility – Quickness)
Kecepatan adalah penting dalam setiap olahraga, sebab mayoritas atlit harus
berlari, bereaksi atau berubah arah dengan cepat.
Para ahli sangat percaya bahwa „kecepatan‟ itu dilahirkan, tidak dibuat, sebab
kecepatan secara dominan ditentuka oleh genetik yang tergantung pada
komposisi tipe otot. Seperti kemampuan sprinter ditentukan oleh proporsi
otot kedut cepat yang lebih besar, reaksi yang lebih cepat, dan kontraksi otot
yang lebih bertenaga (powerful).

Prinsip dalam melakukan kecepatan gerak ini adalah :
• Setiap gerakan harus dilakukan dengan usaha maksimal (100%)
• Jarak/waktu yang ditempuh adalah pendek/singkat (berkaitan dengan

sumber energi yang terlibat yaitu ATP dan ATP-PC (sistem pembantu)
• Dapat dilakukan dalam jumlah pengulangan yang banyak
• Istirahat diantara pengulangan ‘sopan’ / bervariasi, tidak boleh melakukan

pengulangan dalam keadaan terengah-engah (lelah)

Speed :
Kemampuan gerak ini terjadi pada cabang olahraga yang berjenis
keterampilam siklis, seperti : berlari, bersepeda, berenang, berdayung,
bersepatu roda.
Olahraga yang paling murah adalah olahraga lari. Dalam atletik nomor lari
yang membutuhkan kecepatan tinggi (maksimal) adalah nomor sprint (50 m, 60
m , 80 m, 100 m, 200 m, dan 400 m).



Menurut para ahli bahwa kecepatan hanya dapat ditingkatkan dari potensi
yang dimiliki sebesar 10% apabila dilakukan latihan secara eksklusif.
Sehingga jangan heran apabila pemecahan rekor pada nomor sprint sangat
sulit.
Pelari cepat harus memiliki kemampuan koordinasi gerak lari yang baik
(teknik lari). Adapun teknik koordinasi yang dianjurkan untuk diterapkan
anak-anak sejak dini adalah lari „ABC‟ (Acceleration – Balance – Coordination)
yang meliputi :
• Angkling (A) : lari kecil yang terkonsentrasi pada pergelangan kaki,
• Short straight fast leg (SSFL) : lari dengan tungkai lurus pendek dan

mendarat pada bola kaki,
• Long straight fast leg (LSFL) : sama seperti gerakan SSFL tetapi lebih

lebar/panjang,
• Heel butt kick (HBK) : lari dengan tumit menyentuh pantat bagian

bawah/bukan belakang sehingga telapak kaki tidak menghadap ke atas
tetapi ke belakang,

• High knee/knee lift (HK/KL) : lari dengan lutut tinggi
Gerakan tersebut harus dikoordinasikan dengan gerakan ayunan lengan (arm
swing) yang benar.



Bentuk latihan seperti lari ABC sangat baik apabila sudah diperkenalkan pada
anak-anak usia SD karena akan membentuk sikap yang baik bukan hanya pada
saat berlari akan tetapi juga ketika berjalan.
Variasikan bentuk latihan ini dengan formasi yang berbeda untuk
menghilangkan/mengurangi kejenuhan.

Permainan-permainan Speed / Speed Games :
• File Relay :

• Slalom Relay : sama seperti file relay tapi rintangannya slalom
• Low Obstacle Relay : estafet melewati rintangan rendah
• dll.

Agility :
Kecepatan gerak maksimal dalam merubah arah tanpa kehilangan
kesimbangan akan posisi dari tubuhnya adalah definisi dari kelincahan /
ketangkasan (agilitas). Cabang olahraga yang melibatkan banyak perubahan
arah gerak berarti membutuhkan kualitas kemampuan ini seperti cabang
olahraga yang jenis keterampilannya asiklis, contoh olahraga permainan,
bela diri, dll



Bentuk latihan kelincahan diantaranya ;
• lari zigzag
• Lari shuttle
• Lari boomerang
• Lari dodging
• Lari obstacle
• dll.

Quickness
Webster memberi makna “quick” :
• Reacting to a stimulus with speed
• Done or taking place with rapidity
• Marked by speed, readiness, promptness of physical movement
• Moving swiftly, occurring in a short time, responding to or understanding

something rapidly

Jadi, quickness dapat dikatakan juga sebagai kemampuan kecepatan dalam
melakukan aksi dan reaksi (action and reaction speed). Sehingga quickness
terkait dengan „speed‟, „time‟, dan „reaction‟.
Rangsangan (stimulus) dapat terjadi secara Visual/Optik (pengelihatan),
Audio/Akustik (pendengaran), dan Taktil (perabaan/sentuhan)



Bentuk latihan quickness untuk anak-anak SD dapat berupa permainan reaksi,
seperti :
• Foot Touches
• Kucing dan Tikus dalam lingkaran
• Reaksi dan akselerasi setelah ada aba-aba audio
(HItam – HIjau ; KUcing – KUda)

• Reaksi dan akselerasi setelah ada aba-aba visual (alat yang dijatuhkan)
• Duduk – berdiri setelah ada aba-aba
• dll.

KEKUATAN
Kekuatan terdiri dari kekuatan maksimal (maximum strength), kekuatan
kecepatan (speed strength/power), dan daya tahan kekuatan (strength
endurance).
Kemampuan ini belum secara khusus diberikan pada anak-anak usia SD karena
baru memasuki tahap pemula dan pembentukan (Initiation dan Formation).
Namun pentingnya kemampuan ini dibina dapat melalui bentuk-bentuk latihan
yang juga dapat memperkuat pelvic dan togok serta stabilitas sikap tubuh,
yaitu melalui latihan Stabilisasi secara hati-hati.
Latihan stabilisasi membantu untuk mempertahankan sikap/posisi saat
bergerak. Latihannya lebih menekankan pada latihan daya tahan kekuatan



Contoh Bentuk latihan STABILISASI diantaranya :

Prinsip latihan stabilisasi :
• Gerakannya memanfaatkan berat badan sendiri untuk tetap menjaga

keseimbangan,
• Terfokus pada titik pusat berat badan
• Untuk anak usia SD tidak dilakukan dalam jumlah/waktu yang

banyak/lama
• Dapat dilakukan dalam jumlah set yang cukup banyak
• variasi dalam satu unit latihan tidak banyak (agar anak dapat

mengingat gerakan)
• Variasi gerakan dimanfaatkan untuk pertemuan latihan
• Diarahkan pada permainan dan lomba



DAYA TAHAN
Kemampuan ini merupakan kemampuan yang sangat penting dalam
memulai periode latihan untuk mencapai prestasi puncak.
Anak-anak usia SD merupakan masa yang tidak pernah mengenal kata
„lelah‟, separuh dari waktunya dipergunakan untuk bermain, baik di
sekolah (saat istirahat), maupun pulang sekolah. Rasanya mereka tidak
pernah mengeluh.
Sesuai dengan definisinya maka prinsip dalam latihan daya tahan
adalah :
• Aktivitas berlangsung dalam waktu yang lama (volume basar)
• Bobot latihannya dilakukan dengan ringan (intensitas rendah)
• Harus banyak variasi gerak / variasi latihan agar tidak

membosankan.
• Jumlah ulangan yang sedikit
• apabila terjadi masa istirahat maka istirahatnya berlangsung dalam

waktu yang singkat.

Pendekatan latihan yang sesuai untuk diterapkan pada anak usia SD
adalah berupa permainan dan perlombaan yang berlangsung lama dan
terus menerus.


