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KATA SAMBUTAN 

DEKAN FKIP UNIVERSITAS HALU OLEO 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Salam Sejahtera buat kita semua dan Salam Olahraga. 

 

Puji syukur marilah senantiasa kita sanjungkan kehadirat 

Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat, Taufik, 

Hidayah dan Inayah-Nya kepada kita semua, shalawat serta 

salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Besar 

Muhammad SAW berserta para sahabat dan kerabatnya, karena 

hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya buku ini dapat 

diterbitkan. 

Universitas Halu Oleo (UHO) adalah salah satu Perguruan 

Tinggi Negeri di Indonesia yang memiliki tugas mencerdaskan 

kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan pada 

“preambule” UUD-RI. Bertolak dari itu, maka UHO dalam 

gerak membangun sumber daya manusia, selain mendidik, juga 

kegiatan penelitian tetap menjadi program prioritas dalam 

upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang 

kemudian hasil penelitian itu diimplementasikan kepada 

masyarakat, itulah yang disebut sebagai pengabdian kepada 

masyarakat. 

Dalam kegiatan belajar-mengajar piranti keras dan lunak 

sangat dibutuhkan agar pentrasferan pengetahuan akan berjalan 

lancar dan berhasil baik. Buku adalah piranti penting yang 

harus dimiliki oleh seorang dosen dan mahasiswa. Saya 

menyambut baik atas karya tulis Bapak Dr. Asmuddin, S.Pd., 

M.Pd tentang “Paradigma Olahraga Dayung Indonesia 
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(Dinamika Pembangunan Olahraga dan Aktualisasi Diri Atlet)”. 

Dalam hal ini suatu pertanda bahwa FKIP yang saya pimpin 

ada kemajuan dalam bidang olahraga. Untuk itu saya ucapkan 

selamat atas karya ini, dan berterima kasih karena telah 

menambah pustaka yang berarti bagi dunia perguruan tinggi 

khususnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

khususnya Jurusan Ilmu Keolahragaan dan Penjaskesrek. Karya 

tersebut tidak hanya di manfaatkan oleh mahasiswa UHO saja 

tetapi seluruh perguruan tinggi dan masyarakat Indonesia. 

Akhir kata saya ucapkan selamat dan sukses kepada Bapak 

Dr. Asmuddin, S.Pd.,M.Pd, atas terbitnya buku ini, dan mudah-

mudahan dengan buku ini dapat diperoleh hasil lebih baik, 

membumi dan teraplikasi khususnya di kalangan mahasiswa 

olahraga, para pendidik, pelatih, guru olahraga, pengamat olahraga, 

pemerhati olahraga serta para pembaca yang budiman.  

 

Terima Kasih 

Kendari,  Februari 2021 

 

Dr. H. Jamiludin, M.Hum 
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KATA SAMBUTAN 

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh. 

Salam Sejahtera untuk kita semua, dan Salam Olahraga  

 

Pertama-tama saya sangat mendukung dan menyambut baik 

atas usaha Bapak Dr. Asmuddin, S.Pd.,M.Pd (Dosen Ilmu 

Keolahragaan (IKOR) dan Dosen Pendidikan Jasmani Kesehatan dan 

Rekreasi (Penjaskesrek), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Halu Oleo Kendari), dalam menulis buku dengan judul 

“Paradigma Olahraga Dayung Indonesia” (Dinamika Pembangunan 

Olahraga & Aktualisasi Diri Atlet). Secara khusus saya sangat 

menghargai dan memberi apresiasi yang setinggi-tingginya atas 

ketekunan dan semangatnya dalam menulis buku tentang 

olahraga dayung. Dengan terbitnya buku ini tentunya 

merupakan wujud dari tugas dan kewajiban dosen sesuai UU 

12/2012 pasal 12 dikatakan bahwa; (1). Dosen sebagai ilmuwan 

memiliki tugas mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau 

Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta 

menyebarluaskannya, (2). Dosen wajib menulis Buku Ajar, 

Buku Teks, dan publikasi ilmiah sebagai sumber belajar dan 

pengembangan budaya akademik. Implementasi dari UU 

tersebut, maka Dosen juga harus mengerjakan aktivitas lainnya, 

yang terkenal dengan sebutan Tri Dharma Perguruan Tinggi; 

(1). Tugas Pendidikan yaitu, menyiapkan tenaga yang cakap 

membentuk manusia susuai yang berjiwa Pancasila dan 

bertanggung jawab, akan terwujudnya adil dan makmur, 

material serta spiritual. (2). Tri Dharma kedua, yaitu tugas 
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penelitian, melakukan penelitian dan usaha kemajuan dalam 

lapangan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kehidupan 

masyarakat. (3). Tri Dharma ketiga yaitu pengabdian kepada 

masyarakat. Mengabdi kepada masyarakat dengan ilmu 

pengetahuan yang dimiliki sehingga, memberikan kontribusi 

positif bagi masyarakat. Buku ini sengaja disusun untuk 

memudahkan para pembaca dalam mengenal dan memahami; (1) Sport 

Development Index sebagai Indikator Pembangunan Olahraga, 

(2). Sejarah olahraga dayung, (3). Peraturan olahraga dayung, (4). Anatomi 

dan biomekanika otot lengan dalam olahraga dayung, (5). Kondisi fisik 

dalam olahraga dayung, (6). Peregangan dalam olahraga dayung, (7). 

Sistem energi dalam olahraga dayung, dan (8). Pemenuhan gizi atlet dayung 

yang kesannya cukup rumit sehingga menjadi mudah. 

Akhir kata saya ucapkan selamat dan sukses kepada Bapak 

Dr. Asmuddin, S.Pd.,M.Pd, atas penerbitan buku ini, dan 

mudah-mudahan dengan buku ini dapat diperoleh hasil lebih 

baik, membumi dan teraplikasi khususnya di kalangan 

mahasiswa/pelajar, para pendidik, pelatih, guru olahraga, pengamat 

olahraga, pemerhati olahraga serta pembaca yang budiman.   

 

Terima Kasih 

Kendari, 22 Februari 2021 

 

 

 

Drs. Asrun Lio, M.Hum.,Ph.D 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum, Wr. Wb, 

Salam Sejahtera untuk kita semua, dan Salam Olahraga  

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat 

dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Agung 

junjungan kita, Nabi Muhamad SAW, keluarga, sahabat 

dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pembaca yang 

budiman, buku ini kami hadirkan di hadapan anda dengan 

judul “Paradigma Olahraga Dayung Indonesia” (Dinamika 

Pembangunan Olahraga & Aktualisasi Diri Atlet). Buku ini 

sengaja kami susun untuk memudahkan para mahasiswa, pelatih 

olahraga, guru olahraga, pengamat olahraga, pemerhati olahraga 

serta pembaca dalam mengenal dan memahami pembangunan 

olahraga, sejarah olahraga dayung, peraturan olahraga dayung, 

anatomi dan biomekanika otot lengan dalam olahraga dayung, 

kondisi fisik dalam olahraga dayung, peregangan dalam olahraga 

dayung, sistem energi dalam olahraga dayung, dan pemenuhan gizi 

atlet dayung yang kesannya cukup rumit sehingga menjadi mudah. 

Keberhasilan penyusunan buku ini tentunya bukan atas usaha 

penulis semata. Namun ada banyak pihak yang turut membantu dan 

memberikan dukungan atas suksesnya penulisan buku ini. Untuk itu, 

penulis mengucapkan terima kasih kepada:  

1. Bapak Dr. H. Jamiludin, M.Hum (Dekan FKIP UHO) 

2. Bapak  Dr. H.  Moh. Salam, S.Pd.,M.Pd (Wakil Dekan Bidang 

Akademik FKIP UHO) 

3. Bapak Dr. Mursidin, M.Pd (Wakil Dekan Bidang Umum, 

Keuangan dan Perencanaan FKIPUHO) 

4. Bapak Dr. Mustamin Anggo, M.Si (Wakil Dekan Bidang 

Kemahasiswaan dan Alumni FKIP  UHO) 
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5. Ibu Dr. Salwiah, S.Pd.,M.Pd (Ketua Jurusan PG-PAUD FKIP 

UHO) 

Dalam penyusunan buku ini, penulis banyak mendapatkan 

motivasi, petunjuk dan bantuan, secara moril maupun material dari 

berbagai pihak sehingga buku ini berhasil disusun. Tak ada gading 

yang tak retak. Buku yang ada di hadapan pembaca ini tentunya 

tidak luput dari kekurangan. Penulis menyadari bahwa masih jauh 

dari sempurna dan mungkin tidak dapat memuaskan semua pihak. 

Masukan saran dan kritik mengenai kebutuhan keterampilan dan 

pengetahuan olahraga dayung sangat membantu, sehingga dapat 

menjadi acuan dalam perbaikan di masa yang akan datang. Semoga 

buku ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun para pembaca. 

 

 

Kendari, 22 Februari 2021 

 

P

Penulis
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UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA 

 

Allah Azza Wa Jalla dan Rasululloh Muhammad SAW 

 

Untuk Orangtuaku La Dimba & Amniah dan Kedua 

Mertuaku La Haza, & Zahriyah Tercinta, yang telah 

Melahirkan & Memberi Surga Bagiku Sepanjang Hayat 

 Kisah Penyaji Cerita dengan Tinta yang telah Kering 

 

Untuk Istriku Tercinta Dr. Salwiah, S.Pd.,M.Pd, serta 

Keluargaku, yakni Putriku Yelly Febrina Zani, 

SKM.,MM, Widya Spalanzani, ST.,MT, Sri Wulan 

Kusuma Zani, Nurul Wisdawan Zani & Putraku Muh. 

Saldin Zani, Tersayang dan tak lupa pula kepada ketiga 

Cucuku LM. Khairul Alqist Khan, Muh. Khairul 

Abrisyam Khansyah dan Muh. Nur Narendra Al Rasyid 

Khansyah. Terima Kasih atas Dukungan dan Motivasinya. 

Engkaulah Pengukir Doa Dalam Setiap Lembar Kisah 

Hidupku, Kepada Sang Kholiq. 
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"Step by Step and the Thing Is Done" 

 

 

Selangkah Demi Selangkah dan Pekerjaan Akan 

Selesai. By Charles Atlas 

Pemenang adalah Mereka yang Memiliki Tujuan Pasti 

dalam Hidup. By Denis Waitley 

 

Memang hidup bukan sebuah kompetisi yang berakhir 

ketika satu orang berhasil menyelesaikan permainan. 

Tujuan dalam hidup bukan sebatas garis akhir tetapi lebih 

kepada babak baru dalam proses hidup. Pemenang tidak 

sekedar mencapai satu tujuan, pemenang akan berusaha 

berlomba setelah dia menang dalam perjuangannya 

mencapai babak baru dalam hidupnya, dan ia tidak akan 

pernah berhenti berjuang karena ia tahu bahwa berhenti 

berjuang sama dengan mati. 
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SPORT DEVELOPMENT INDEX  
SEBAGAI INDIKATOR PEMBANGUNAN 

OLAHRAGA 

 

Pendahuluan 

Pengkajian Sport Development Index (SDI) adalah 

suatu survei untuk mengetahui atau menilai kemajuan 

pembangunan olahraga di setiap daerah di Indonesia, 

apakah tertinggal, sedang, atau sudah maju. Bilamana 

hasil survei tersebut hanya sebatas untuk mengetahui hal 

tersebut, maka tidaklah terlalu berarti apa-apa. Hasil 

pengkajian SDI dapat bermanfaat apabila ada tindak lanjut 

pengembangan yang dapat memberi kontribusi terhadap 

pembangunan kualitas fisik dan non fisik manusia 

Indonesia, misalnya terhadap pembinaan kesehatan dan 

kesegaran jasmani dengan menjadikan hasil pengkajian 

SDI sebagai data awal atau pembanding. Analisis 

kebijakan pembangunan nasional bidang olahraga 

merupakan sesuatu yang harus dimulai, dilaksanakan, dan 

dikontrol secara berkelanjutan, terlebih setelah lahirnya 

Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional.  

Bab 

1 
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Kebijakan makro pembangunan olahraga akan 

menuju pada bentuk dan arah pembangunan olahraga 

sebagaimana tujuan keolahragaan nasional yaitu 

memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kesegaran, 

prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan 

akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan 

membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh 

ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, 

dan kehormatan bangsa. Khusus olahraga pendidikan 

diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan 

dan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal 

maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler 

dan/atau ekstrakurikuler. Sebagai suatu sistem, olahraga 

mencakup aspek input, proses, output. Keberhasilan 

pembangunan olahraga seharusnya dianalisis berdasarkan 

kondisi dan perkembangan ketiga aspek tersebut, baik 

secara parsial maupun integratif.  

 

Sasaran Belajar 

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa/pembaca 

diharapkan memahami: 

1. Pembangunan Olahraga 

2. Pengertian Olahraga 

3. Pengertian Pembangunan Olahraga 

4. Fungsi dan Tujuan Pembangunan Olahraga 
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5. Olahraga sebagai Instrumen Pembangunan 

6. Regulasi atau Peraturan Perundang-Undangan 

7. Pengertian Regulasi 

8. Tujuan Regulasi 

9. SDI sebagai Indikator Pembangunan Olahraga 

10. Sumber Daya Manusia (SDM) 

11. Manfaat Sumber Daya Manusia (SDM) 

12. SDM sebagai Elemen Strategis dalam Pembangunan 

 

Pembangunan Olahraga 

Dari aspek input, keberhasilan pembangunan olahraga 

dapat dilihat melalui indikator fasilitas olahraga, baik 

fasilitas fisik maupun nonfisik. Dari aspek proses, 

keberhasilan pembangunan olahraga mengacu pada 

indikator partisipasi olahraga. Sedangkan dari aspek 

output, indikator yang digunakan antara lain adalah 

tingkat kesadaran masyarakat akan manfaat olahraga, 

derajat kesehatan masyarakat, tingkat kesegaran fisik dan 

pencapaian prestasi olahraga. Salah satu persoalan besar 

dari proses analisis kebijakan nasional pernbangunan 

olahraga nasional, adalah menjawab pertanyaan 

bagaimana proses dan hasil pembangunan olahraga 

nasional itu harus diukur dan ditakar. Target keberhasilan 

pembangunan olahraga yang sesungguhnya memerlukan 

indikator yang komprehensif.  
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Kebutuhan akan instrumen yang standar untuk 

menilai kemajuan pembangunan olahraga semakin 

mendesak untuk dipenuhi seiring dengan arah kebijakan 

pembangunan nasional dari pola sentralistik ke 

desentralisasi, dari paradigma pertumbuhan ke 

pemerataan, serta dari orientasi instan menuju ke hal yang 

komprehensif. Tantangan pembangunan olahraga pada 

masa sekarang dan ke depan dihadapkan pada berbagai 

persoalan utama yang terkait dengan: (1) tingginya 

tuntutan publik untuk memajukan prestasi olahraga 

Indonesia, (2) menjadikan olahraga sebagai instrumen 

pembangunan, dan (3) desentralisasi pembangunan 

olahraga. Ketiga tantangan pembangunan oiahraga 

tersebut merupakan tantangan utama yang perlu dicermati 

secara sungguh-sungguh. Keinginan yang kuat untuk 

melaksanakan ketiganya dalam satu ayunan kebijakan, 

sungguh dibutuhkan kerja keras dan komitmen yang tinggi 

dengan menanamkan nilai-nilai moral dan akhlak mulia. 

Bagaimanakah pemahaman olahraga sebagai sebuah 

instrument pembangunan? Tentu saja terdapat banyak 

argumentasi teoretis dan praktis yang dapat dikemukakan 

untuk memperkuat keterkaitan dan peran olahraga dengan 

persoalan pembangunan. Peran olahraga sebagai sebuah 

mesin nation and character building telah teruji, karena 
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olahraga memiliki fungsi membangun spirit kebangsaan. 

Olahraga menjadi alat mempersatukan bangsa, 

membentuk karakter individu dan kolektif, memiliki 

potensi mendinamisasikan sektor-sektor pembangunan 

yang lain. Substansi SDl sudah dituangkan dalam 

konstelasi kebijakan pemerintah di bidang keolahragaan, 

terutama terkait dengan standar pelayanan minimal 

keolahragaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah Rl Nomor 16 Tahun 2007 Pasal 92 ayat (1) 

dan (2), memberikan penjelasan operasional tentang 

persyaratan standar pelayanan minimal keolahragaan yang 

mencakup: (a) ruang berolahraga, dinyatakan dengan rasio 

luas ruang terbuka yang digunakan  untuk kegiatan 

olahraga dengan populasi penduduk setempat, (b) tempat 

dan fasilitas olahraga, dinyatakan dengan tersedianya 

tempat latihan, perlengakapan, dan peralatan untuk 

kegiatan olahraga, (c) tenaga keolahragaan mendukung 

kegiatan olahraga, dinyatakan dengan tersedianya tenaga 

keolahragaan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di 

bidang keolahragaan, (d) partisipasi berolahraga, 

dinyatakan dengan rasio jumlah anggota masyarakat yang 

terlibat aktif berolahraga dengan populasi penduduk 

setempat, (e) tingkat kesegaran jasmani masyarakat, 

dinyatakan dengan hasil tes kesegaran jasmani.  
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Dari kelima persyaratan minimal pelayanan 

keolahragaan tersebut saling mendukung ataupun 

bersinergi menuju tercapainya tujuan keolahragaan 

nasional. Salah satu indikator/variabel yang sangat 

memprihatinkan adalan rendahnya tingkat kesegaran 

jasmani masyarakat pada umumnya dan siswa khususnya. 

Perlu diketahui bahwa, olahraga memerlukan kesegaran 

jasmani dan kesegaran jasmani dapat tercipta melalui 

olahraga. Kesegaran jasmani  diperlukan oleh semua 

orang pada semua tingkat usia dan semua lapangan 

pekerjaan atau semua bidang pembangunan. Dengan 

demikian, seyogyanya kesegaran jasmani ditampilkan 

sebagai suatu kebutuhan yang sangat penting dalam 

kehidupan. Dengan rendahnya tingkat kesegaran jasmani 

rata-rata masyarakat, merupakan suatu indikasi bahwa 

tingkat rata-rata pembangunan keolahragaan olahraga 

Indonesia, juga masih rendah.  

Hal tersebut terbukti dalam survei nasional tentang 

kajian SDI menunjukkan bahwa indeks pembangunan 

olahraga nasional di Indonesia adalah rendah. Indonesia 

telah memiliki suatu sistem dan peraturan perundang-

undangan yang mengatur keolahragaan secara menyeluruh 

dengan memperhatikan semua aspek terkait, adaptip 

terhadap perkembangan olahraga dan masyarakat, 
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sekaligus sebagai instrumen hukum yang mampu 

mendukung pembinaan dan pengembangan keolahragaan 

nasional pada masa kini dan masa yang akan datang, 

yaitu: Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2005 Tentang 

Sistem Keolahragaan Nasional dengan menimbang: 

Bahwa pembinaan dan pengembangan keolahragaan 

nasional dapat menjamin pemerataan akses terhadap 

olahraga, peningkatan kesehatan dan kesegaran, 

peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan, 

mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan 

kehidupan nasional dan global, semuanya  memerlukan 

sistem keolahragaan nasional.   

Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2005 tersebut, 

dilengkapi dengan PP RI No.16 Tahun 2007 Tentang 

Penyelenggaraan Olahraga, mengatur bahwa:   

1. Pasal 25 ayat: (1) Pembinaan dan pemgembangan 

olahraga pendidikan bertujuan untuk memperoleh 

pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, 

dan kesegaran jasmani serta pengembangan minat dan 

bakat olahraga, ayat (2) Pembinaan dan 

pemgembangan olahraga pendidikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu 

kesatuan yang sistematis dan berkesinambungan 

dengan sistem pendidkan nasional ayat (3) Pembinaan 
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dan pemgembangan olahraga pendidikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan 

baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, dan 

selanjutnya.  

2. Pasal 26 ayat (1) mengatur bahwa: Pembinaan dan 

pemgembangan olahraga pendidikan menjadi tanggung 

jawab Menteri dan menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional. 

Dengan demikian Undang-Undang RI No. 3 Tahun 

2005 akan bersinergi dengan Undang-Undang RI No. 

20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan nasional 

dalam membangun keolahragaan nasional. 

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tersebut 

mengamanatkan standar nasional pendidikan sebagaimana 

telah ditetapkan dan diatur dalam Pasal 35 ayat (1) sampai 

dengan ayat (4). Oleh karena itu Pemerintah menerbitkan 

Peraturan Perintah RI No.19 Tahun 2005 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan  Kemudian untuk pengaturan lebih 

lanjut mengenai standar-standar nasional pendidikan 

diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, 

termasuk Peraturan Menteri yang berkaitan dengan 

pengembangan dan pengembangan olahraga pendidikan, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1), bahwa: 

Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan 



                                                               Dr. Asmuddin, S.Pd., M.Pd. 

  

9 | S p o r t  D e v e l o p m e n t  I n d e x  S e b a g a i  I n d i k a t o r  
P e m b a n g u n a n  O l a h r a g a  
 

menjadi tanggung jawab Menteri dan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pendidikan  nasional. Dengan demikian Undang-Undang 

No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional 

dan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional berkontribusi dan bersinergi 

dalam membangun keolahragaan Indonesia untuk 

mencapai tujuan keolahragaan nasional.  

Kesegaran jasmani merupakan kebutuhan yang sangat 

mendasar dan mutlak diperlukan oleh semua orang dan di 

semua lapangan pekerjaan,berbagai upaya telah dilakukan 

oleh pemerintah untuk meningkatkan kesegaran jasmani 

rahyat Indonesia, namun sampai saat ini tingkat kesegaran 

jasmani yang diharapkan tak kunjung membaik. 

Selanjutnya suatu pertanyaan, apakah karena upaya-upaya 

yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam 

meningkatkan kualitas fisik dan non fisik menunjukkan 

hasil yang kurang memuaskan, lalu langkah-langkah 

untuk membangun kualitas manusia Indonesia harus 

dihentikan?. Tentu tidak, karena kebutuhan tersebut 

mutlak diperlukan dan akan menjadi tanggung jawab 

bersama pemerintah dan masyarakat Indonesia tanpa 

kecuali, termasuk keterlibatan mahasiswa sebagai pemikir 

dan pencetus ide-ide yang pada gilirannya akan menjadi 
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pelaksana pembangunan. Istilah pembangunan menurut 

Mutohir (2007), berarti suatu proses, cara atau perbuatan 

membangun. Membangun berarti suatu proses membuat 

sesuatu. Proses sendiri mengandung ciri adanya 

serangkaian tindakan, interaksi perbuatan, perubahan atau 

pengadaan yang menghasilkan sesuatu. Istilah 

pembangunan lebih mengacu pada proses dan bukan pada 

hasil. Pembangunan dapat diartikan sebagai usaha 

untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup masyarakat 

agar menjadi lebih balk. Peningkatan tersebut tidak 

terbatas pada sektor ekonomi saja, tetapi meliputi 

seluruh aspek kehidupan. Ukuran yang digunakan 

untuk menunjukkan perbaikan hidup tersebut dapat 

berbeda-beda, namun kebanyakan indikator yang 

digunakan adalah persoalan produksi: (1) produksi 

merupakan hasil mediasi yang terlaksana melalui 

kerja, (2) produksi merupakan hasil humanisasi manusia, 

3) pencerminan ekspresi perkembangan, dan (4) 

sebagai fungsi untuk kepentingan manusia dalam 

menyempurnakan diri. 

Pembangunan secara sederhana dapat juga diartikan 

sebagai suatu perubahan tingkat "kesejahteraan lahir 

batin" secara terukur dan alami. Perubahan tingkat 

tersebut ditentukan oleh dimensi dari definisi ekonomi, 
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sosial, politik, atau hukum. Perubahan alami adalah 

perubahan yang melembaga dalam pembangunan sosial 

sekelompok manusia.  Perubahan alami 

diciptakan, dimulai, ditentukan, digerakkan, dan 

diselenggarakan oleh tindakan publik. Perubahan 

alami dalam sebuah proses pembangunan 

dimaksudkan adalah perubahan yang mengakar dan 

memiliki konotasi terbebas dari ketergantungan 

berlebihan. Ketergantungan dimaksudkan adalah 

ketergantungan dari pemerintah, maupun dari pihak-

pihak eksternal dari dunia internasional.  

Perubahan alami dari proses pembangunan olahraga 

memang sudah seharusnya berisi kebijakan untuk 

memampukan masyarakat untuk melaksanakan tindakan 

publik secara kolektif dan berencana. Apa sebenamya 

makna dan hakikat pembangunan bagi manusia dan 

kemanusiaan. Pertumbuhan ekonomi penting untuk 

pembangunan, tetapi pembangunan ekonomi saja tidak 

selalu membawa konsekwensi positif pada tujuan 

pembangunan. Sebab tujuan pembangunan nasional yang 

terdapat dalam TAP-TAP MPR (1993), yaitu 

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan 

suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil 

dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam 

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

merdeka. berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat 

dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, 

tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan 

dunia yang merdeka, bersahabat tertib dan damai. 

 

Pengertian Olahraga 

 Dalam Undang-Undang RI No. 3 Tahun 3005 tentang 

Sistem Keolahragaan Nasional, menyebutkan pada Pasal 1 

ponit 4, bahwa: yang dimaksudkan dengan Olahraga adalah 

segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina 

serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. 

Jasmani, rohani, dan sosial tersebut adalah merupakan suatu 

kesatuan tak terpisahkan. Kemudian dalam Pasal 1 poin 11 

menyebutkan, bahwa: Olahraga pendidikan adalah 

pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai 

bagian proses pendidkan yang teratur dan berkelanjutan 

untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, 

kesehatan dan kebugaran jasmani. Olahraga merupakan 

kegiatan otot yang energik dan dalam kegiatan itu atlet 

memperagakan kemampuan gerakan (performance) dan 

kemauannya semaksimal mungkin, cenderung merupakan 

sebuah rumusan dari sudut pandang olahraga elit-

competitive. 
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Sementara itu pada kelompok lainnya, dikalangan pembina 

pendidikan jasmani dan olahraga dipahami sebagai aktivitas 

jasmani yang rnencakup segiatan kompetisi formal dan 

informal, rekreasi, bermain, dan latihan fisik. Olahraga 

merupakan salah satu jalan keluar untuk menyalurkan 

dorongan agresif pada diri seseorang. Jadi dalam konteks ini, 

fungsi aktivitas olahraga sebenarnya dapat dipandang sebagai 

wahana penyaluran dorangan perilaku agresif dalam diri 

seseorang. Atas dorongan agresif yang ada pada diri sendiri 

tersebut, maka dorongan tersebut akan berhadapan dengan diri 

sendiri di samping berhadapan dengan orang lain. Olahraga 

adalah perjuangan melawan diri sendiri dan melawan orang 

lain. Pada saat itu pula harus dilandasi sikap batiniah tertentu.  

 Sikap batiniah dimaksud diaplikasikan dengan 

semangat kebenaran dan kejujuran serta tunduk kepada 

peraturan-peraturan baik yang tersurat maupun yang tersirat. 

Sikap batin yang demikian berisi “fair play” yang tunduk 

kepada peraturan tertulis, dan sebagai konsep moral, fair play 

berisi penghargaan terhadap lawan serta harga diri. Hal yang 

demikian merupakan suatu usaha untuk memenuhi standar-

standar moral yang telah ditetapkan dalam melaksanakan 

pertandingan melawan orang lain, bahwa kemenangan yang 
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dicapai dengan berbuat curang bukanlah kemenangan yang 

sempurna sebagaimana diharapkan. Olahraga sebagai 

fenomena sosial juga dapat ditelusuri dari fungsi sosio-

emosional.  

 Fungsi sosio-emosional dari olahraga ini berkaitan 

erat dengan kebutuhan individu, khususnya untuk menjaga 

kestabilan sosio-psikologikal dan mekanisme yang dapat 

disumbangkan oleh olahraga. Dalam hiruk pikuknya 

kehidupan yang serba sulit dan rumit, sering menimbulkan 

ketegangan dalam berkesinambungan dan akan membawa 

dampak kepada setiap individu baik secara fisik, mental, 

sosial, emosional, dan spiritual. Berbagai penelitian telah 

menunjukan pengaruh positif olahraga terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan pribadi menjadi manusia 

seutuhnya. Olahraga cenderung membentuk seseorang 

untuk lebih memiliki kepekaan sosial dan mau 

berpartisipasi dalam kegiatan sosial dengan perilaku yang 

dapat diterima di masyarakat. 

Pengertian Pembangunan Olahraga 

Hasil pembangunan olahraga harus mengarah 

pada aspek kehidupan yang lebih menyeluruh. 

Pembangunan olahraga dalam kerangka 

pembangunan secara umum terkait dengan persoalan 
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proses peningkatan mutu "produksi" keolahragaan yang 

merupakan cerminan perbaikan taraf hidup masyarakat. 

Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, paradigma 

pembangunan nasional bergeser antara paradigma 

pertumbuhan dan paradigma pemerataan. Paradigma 

pertumbuhan menekankan pertumbuhan ekonomi yang 

diukur dengan angka Produk Domestik Bruto (PDB), 

sedangkan paradigma pemerataan menekankan pada 

pemerataan kesejahteraan seluruh warga negara yang 

diukur dengan angka Human Development Index (Indeks 

Pembangunan Manusia).  

Bagaimana jika kedua istilah, yaitu Olahraga dan 

Pembangunan digabungkan menjadi “Pembangunan 

Olahraga”?. Pembangunan olahraga pada hakikatnya 

adalah suatu proses yang membuat manusia memiliki 

banyak akses untuk melakukan aktivitas fisik (jasmani). Ia 

harus memampukan atau memberdayakan setiap orang 

memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, baik 

menyangkut fisik, mental spritual, dan sosial secara 

paripurna. Dalam konteks ini, pembangunan olahraga 

diartikan sebagai upaya pembentukan manusia Indonesia 

berkualitas dan dalam rangka pencapaian tujuan nasional 

terutama masyarakat yang demokratis, adil dan sejahtera 

lahir batin. Pembangunan olahraga yang semata-mata 
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berorientasi pada medali ternyata tidak hanya kurang 

berhasil dalam mendapatkan prestasi tinggi, tetapi juga 

telah gagal menempatkan olahraga dalam bingkai 

pembangunan nasional secara keseluruhan. 

Pembangunan olahraga pada hakikatnya 

adalah suatu proses yang membuat manusia memiliki 

banyak akses untuk melakukan aktivitas fisik atau 

aktivitas jasmani. Di samping itu pembangunan 

olahraga merupakan proses memampukan setiap orang 

untuk memiliki kesempatan bertumbuh-kembang sesuai 

dengan tujuan keolahragaan nasional sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 

2005 tentang Sistem keolahragaan Nasional, bahwa: 

keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan 

meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas 

manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, 

sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan 

dan ksatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, 

serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan 

bangsa. 

Menurut Soekarno, mantan Presiden RI, 

pembangunan manusia adalah pembangunan manusia 

adalah pembangunan dengan mengagungkan mental dan 

fisik: The worship of physical force, yaitu pengagungan 
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kekuatan badaniah di samping the worship of mental 

force, yaitu pengagungan kekuatan batiniah melalui 

gemblengan aktivitas olahraga. Dengan demikian dapat 

pula dikatakan bahwa pembangunan olahraga adalah 

pembagunan manusia baik badaniah maupun rohaniah 

melalui gembelengan aktivitas olahraga. Dari beberapa 

pengertian tentang pembangunan olahraga di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa; pembangunan olahraga adalah 

segala aktivitas fisik yang dilakukan secara sengaja dan 

sistematis untuk mendorong, membina serta 

mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial 

sebagai suatu kesatuan dan menjadi modal untuk 

mengembangkan berbagai aspek kehidupan yang 

mencermikan perbaikan taraf hidup masyarakat.       

 

Fungsi dan Tujuan Pembangunan Olahraga  

Seiring dengan arah kebijakan pembangunan nasional 

yang memberikan dominasi pada kepentingan publik, 

tantangan pembangunan olahraga tidaklah semakin 

ringan. Pembangunan olahraga telah begitu kompleks, 

berjalan berkelanjutan yang jika tidak dikenali secara 

cermat, sangat boleh jadi pembangunan olahraga akan 

bergerak ke arah yang salah. Oleh karena itu pemerintah 

telah mengambil kebijakan dalam dunia keolahragaan di 

Indonesia dengan menerbitkan undang-undang yang 
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mengatur tentang sistem keolahragaan nasional, yaitu: 

Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2005. Dalam Pasal 

3 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional, disebutkan fungsi keolahragaan 

nasional bahwa: keolahragaan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial 

serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang 

bermartabat. Sedangkan tujuan keolahragaan nasional 

diatur dalam Pasal 4, bahwa: keolahragaan nasional 

bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan 

kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai 

moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat 

dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, 

memperkukuh ketahanan nasional, serta  mengangkat 

harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.  

Soekarno, mantan Presiden RI, ketika melantik DORI 

(Dewan Olahraga Indonesia) tahun 1964 menyampaikan, 

bahwa; Republik Indonesia mengadakan Departemen 

Olahraga menghendaki seluruh rakyat Indonesia dari 

Sabang sampai Merauke berolahraga. Berolahraga atas 

landasan revolusi, berolahraga atas landasan Manipol, 

berolahraga atas landasan Usdek, bukan berolahraga tanpa 

tujuan mental, bukan berolahraga tanpa tujuan nasional. 

Janganlah olahraga itu sekadar menjadi tontonan, 
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kebanggaan. Namun olahraga hendaknya dijadikan salah 

satu alat membentuk manusia Indonesia baru. Buatlah 

seluruh kampung berolahraga, dengan demikian dalam 

waktu singkat 103 juta manusia Indonesia berolahraga, 

dan dalam waktu singkat pula bangsa Indonesia menjadi 

satu bangsa yang sigap-kuat, badaniah dan batiniah. 

Dari pidato Bung Karno tersebut dapat ditarik 

minimal tiga kesimpulan, yaitu, (1) melalui olahraga 

manusia Indonesia dibangun, baik fisik maupun mental, 

(2) pembangunan olahraga dapat berfungsi untuk 

membentuk manusia baru, badaniah dan batiniah, dan (3) 

pembangunan olahraga adalah bagian dari gerakan 

revolusi yang bertujuan untuk mencapai tujuan nasional. 

Selama ini sebagian masyarakat memberikan image 

bahwa olahraga itu identik dengan perlombaan dan 

pertandingan untuk meraih kemenangan yang diwujudkan 

dalam bentuk medali atau penghargaan-penghargaan 

bentuk lain. Image tersebut tidak sepenuhnya salah, 

namun ketika proses penyederhanaan pandangan 

mengenai olahraga tersebut tidak dibarengi dengan 

wawasan tentang bagaimana seharusnya olahraga itu 

dibangun, maka nilai olahraga tidak akan membaik di 

masa yang akan datang.  
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Olahraga Sebagai Instrumen Pembangunan 

Sepanjang sejarah olahraga telah membuktikan 

dirinya sebagai instrument yang efektif bagi kemanusiaan. 

Tidak saja bagi upaya mewujudkan perdamaian, tapi juga 

penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu 

sendiri. Olahraga telah dimanfaatkan dan sanggup  untuk 

memelihara suasana persahabatan dalam hitungan abad. 

Ketika dunia politik masih belajar demokrasi, olahraga 

sudah demokratis dan egaliter. Tatkalah dunia manajemen 

memerlukan berbagai regulasi dan etika tertulis, olahraga 

lancar-lancar saja dengan kesepakatan-kesepakatan secara 

kompromi. Belakangan ini, olahraga telah menjadi 

fenomena universal, tidak hanya menjadi perhatian dari 

insan-insan yang berkecimpung dalam dunia olahraga, 

melainkan juga mereka yang peduli terhadap 

pembangunan manusia secara umum. Adolf Ogir mantan 

Presiden Swiss, mangatakan bahwa nilai-nilai olahraga 

identik dengan nilai-nilai PBB, dan karena itu olahraga 

perlu terus dipromosikan demi kemaslahatan umat 

manusia.  

Lebih jauh ia menyatakan: Sport teaches life skill. 

Sport  remains  the   best   school of life.  Sedangkan Piere 

de Coubertin, dalam beberapa tulisannya mengatakan, 

bahwa; Olympic games bukan hanya event olahraga 
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semata, tetapi merupakan inti dari gerakan sosial yang 

luas dimana melalui kegiatan olahraga akan meningkatkan 

pengembangan kualitas sumber daya manusia dan saling 

pengertian secara internasional. Olahraga yang dilakukan 

secara sistematis, teratur dan terarah akan membantu 

upaya kita menciptakan pola hidup yang sehat dan 

berkualitas. "Life isn’t a sprint; is a marathon. So prepare 

for the long haul". Ungkapan tersebut kiranya patut kita 

renungkan. Betapa hidup dan kehidupan pada hakekatnya 

bukanlah instan, melainkan sebuah proses panjang yang 

harus dipersiapkan dengan bekal yang cukup.  

Bagi sebagian besar kita tentu percaya bahwa panjang 

umur seseorang merupakan suratan takdir. Akan tetapi 

kita juga diwajibkan berusaha agar hidup ini panjang dan 

berkualitas. American Assosiation of Health, Physical 

Education and Recration and Dance (AAHPERD), 

menyatakan bahwa lifelong-possessing the knowledge, 

skill, and self-motivation to regularly engage in one or 

more physical activities as engoing life style choice. 

Soekarno, mantan Presiden RI, dalam pidatonya pada 

pembukaan konggeres PSSI (1964), mengamanatkan 

“Jadikan olahraga alat untuk membentuk manusia 

Indonesia baru, manusia Indonesia baru adalah bagian dari 

pada revolusi kita”. Manusia bisa dibentuk baru, contoh: 
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bangsa Jepang dulu cebol-cebol sekarang badannya 

tinggi-tinggi, lebih kuat, lebih sigap, bahkan kakinya 2 

inch lebih panjang dibanding kaki orang Jepang 50 tahun 

lalu.  

Soekarno menilai orang Jepang telah terbentuk 

menjadi manusia baru dengan tiga indikator: Sikap tubuh, 

menu sehat, dan aktivitas olahraga: (1) sikap tubuh; Orang 

Jepang dulu duduk tidak pakai kursi. Setelah 50 tahun 

duduknya pakai kursi, menyebabkan kaki dan paha bisa  

bertambah panjang, (2) menu sehat; Menu orang Jepang 

sekarang jauh lebih sehat dibanding dulu, dan (3) aktivitas 

olahraga; Orang Jepang sekarang jauh lebih banyak 

berolahraga dibanding dulu.  

Sport Development Index sebagai Indikator lain 

pembangunan olahraga diadopsi dari Human Development 

Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

setiap negara akan memperoleh skor berdasarkan ketiga 

indikator HDI, yaitu: (1) panjang umur atau longevity, 

indikatornya adalah tingkat harapan hidup, karena hidup 

yang panjang dinilai berharga serta sejumlah manfaat 

tidak langsung seperti gizi dan kesehatan yang baik, (2) 

pengetahuan atau knowledge yang indikatornya tingkat 

melek huruf, dan (3) standar hidup yang pantas atau 

decent living standards dengan menggunakan indikator 
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pendapatan/kapita yang digabung dengan daya beli 

masyarakat.  

Berdasarkan skor dari ketiga indikator IPM tersebut, 

maka masing-masing negara akan memperoleh ranking 

atau peringkat tertentu dibandingkan dengan negara lain. 

Namun tidak selalu bahwa, peringkat HDI yang  tinggi  

memiliki  pendapatan  perkapita  tinggi. Sebaliknya 

banyak negara yang tingkat perkapitanya rendah, namun 

IPM-nya tinggi. Gagasan penggunaan sebuah takaran 

indeks pembangunan olahraga juga diilhami kelayakan 

pengukuran HDI. Persoalan olahraga yang multikompleks 

harus merupakan sesuatu yang terukur. Permasalahannya 

adalah menentukan sebuah indikator yang mencerminkan 

kemajuan pembangunan olahraga merupakan sesuatu yang 

sangat sulit.  

Keberhasilan pembangunan olahraga tidak boleh 

hanya diukur dengan simbolistis kemenangan kecabangan 

olahraga yang diwujudkan melalui perolehan medali, 

karena olahraga memiliki ruang lingkup yang luas, yaitu: 

(1) olahraga pendidikan, yang diselenggarakan sebagai 

bagian proses pendidikan, (2) olahraga rekreasi, yang 

dilaksanakan sebagai bagian proses pemulihan kembali 

kesehatan dan kesegaran jasmani, dan (3) olahraga 

prestasi, dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan 
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kemampuan olahragawan dalam rangka meningkatkan 

harkat dan martabat bangsa. Berdasarkan pertimbangan 

luasanya ruang lingkup pembangunan olahraga serta 

kebutuhan akan indikatornya.  

Substansi metodologis dalam memahami 

pembangunan olahraga mengadopsi Human Development 

Index (HDI). Buah karya mereka kemudian dikenal 

dengan Sport Development Index (SDI). SDI sebenarnya 

dapat diterjemahkan menjadi Indeks Pembangunan 

Olahraga (IPO), namun saat ini dibanding IPO istilah SDI 

lebih dikenal luas  di komunitas  olahraga  terutama para 

pengambil kebijakan di dalarn negeri maupun di dunia 

internasional. SDI telah memiliki brand image dibanding 

Indeks Pembangunan Olahraga. SDI adalah indeks 

gabungan yang mencerminkan keberhasilan 

pembangunan olahraga berdasarkan empat dimensi dasar, 

yaitu; (1) ruang terbuka yang tersedia untuk olahraga (2) 

sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan 

olahraga, (3) partisipasi masyarakat dalam 

melaksanakan olahraga secara teratur, dan (4) derajat 

kesegaran jasmani masyarakat. Indeks gabungan lain 

yang mencerminkan keberhasilan pembangunan 

olahraga dengan empat dimensi dasar berdasarkan 

Undang-Undang RI. No.3 Tahun 2005 tentang Sistem 
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Keolahragaan Nasional dan Undang-Undang RI, No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanl, yakni; 

(1) sumber daya manusia, yaitu; kualifikasi akademik dan 

kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan (2) fasilitas, yaitu; prasarana dan sarana 

olahraga sekolah (3) partisipasi, yaitu partisipasi guru dan 

siswa dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan, dan (4) kesegaran jasmani siswa. 

 

Regulasi atau Peraturan Perundang-Undangan 

Pengertian Regulasi  

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 yang menjadi sebuah 

landasan moral, berisikan nilai-nilai yang menjadi pedoman 

perilaku negara, pemerintah dan warga negara. Yang 

dimaksud dengan undang-undang dasar dalam Undang-

Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar yang tertulis. Dari 

pengertian ini dapat dijabarkan bahwa Undang-Undang Dasar 

1945 mengikat pemenntah, lembaga negara, lembaga 

masyarakat, dan setiap warga negara Indonesia menjadikan 

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara yang harus 

dilaksanakan dan ditaati. Aturan dasar yang lebih rendah, 

disebut Undang-Undang. Undang-Undang dan aturan-aturan 

yang dibentuk atas dasar atribusi dan delegasi disebut 

peraturan perundang-undangan. Regulasi diartikan sebagai 

sumber hukum formil berupa peraturan perundang-
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undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan 

suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga 

negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat umum.  

Hukum banyak seginya dan luas sehingga tidak 

mungkin orang menyatukannya dalam suatu rumusan 

secara memuaskan. Keadaan sebenarnya banyak sisinya, 

berupa-rupa dan ganti-berganti, Sedangkan definisi, 

karena ia menyatakan segala-galanya dalam satu rumus, 

maka harus mengabaikan hal yang berupa-rupa dan yang 

banyak bentuknya. Namun demikian di dalam literatur 

hukum sudah ada beberapa definisi hukum dari beberapa 

ahli dipandang memadai rumusnya yang disebutkan dalam 

Sodarsono, yakni: (1) Capitant, mengatakan hukum adalah 

keseluruhan daripada norma-norma yang secara mengikat 

hubungan yang berbelit-belit antara manusia dalam 

masyarakatnya, (2) C. Urecht, mengatakan hukum adalah 

himpunan peraturan-peraturan yaitu yang berisi perintah-

perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib 

suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh 

masyarakat, (3) Sedangkan menurut Soedjono 

Dirdjosiswono, hukum adalah gejala sosial, ia harus 

berkembang di dalam kehidupan manusia bersama. Ia 

tampil dalam menserasikan pertemuan antara kebutuhan 
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dan kepentingan warga masyarakat, baik yang sesuai 

ataupun yang saling bertentangan. 

Hal ini selalu berlangsung, karena manusia senantiasa 

hidup bersama dalam suasana saling ketergantungan. 

Definifi-definisi tersebut dalam hubungan dengan 

penelitian ini, maka Regulasi atau Peraturan Perundang-

Undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang RI No. 

3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dan 

Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasioanl, yang dilengkapi dengan Peraturan 

Pemerintah (PP), dan secara operasional diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Menteri (Permen) dan Permen dapat 

pula diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur 

Jenderal. Ini merupakan bagian dari himpunan peraturan-

peraturan sebagai gejala sosial yang berkembang di dalam 

kehidupan manusia. Ia tampil dengan tujuan menserasikan 

antara kebutuhan dan kepentingan, mengikat hubungan 

antara manusia dan masyarakatnya serta sebagai suatu 

Peraturan Perundang-Undangan yang sah, wajib ditaati 

oleh seluruh Warga Negara yang terkait di dalamnya.  

 

Tujuan  Regulasi 

Regulasi sebagai sumber hukum formal dalam 

berbagai hubungan antar individu di dalam masyarakat 

sebagai akibat dari keanekaragaman kepentingan, selalu 
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ada di dalam kehidupan sosial. Oleh sebab itu agar tidak 

timbul kekacauan (chaos) di dalam masyarakat, terutama 

menyangkut hubungan-hubungan itu, maka diperlukan 

peraturan-peraturan yang mampu menjamin stabilitas para 

anggota masyarakat. Sedangan terwujudnya stabilitas 

dapat dicapai dengan adanya peraturan-peraturan hukum 

yang bersifat mengatur (regelen/anvallen recht) dan 

aturan-aturan hukum yang bersifat memaksa (dwingen 

recht) setiap anggota masyarakat  untuk taat dan 

mematuhi hukum. Bila seseorang bertindak berlawanan 

dengan ketentuan-ketentuan hukum, maka dapat 

dikenakan sangsi hukum sebagai reaksi terhadap 

perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.  

Peraturan-peraturan hukum haruslah sesuai dengan 

asas-asas keadilan masyarakat, untuk menjaga agar 

peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan 

diterima oleh seluruh anggota masyarakat. Lebih lanjut 

Sudarsono, mengatakan, bahwa; jika ada pelanggaran 

hukum oleh anggota masyarakat, maka kepentingan yang 

dirugikan harus diganti atau diperbaiki. Peraturan  harus 

dipertahankan dan si pelanggar harus dikenakan sangsi 

hukum, yang dapat dipaksakan kepadanya oleh alat 

kekuasaan publik. Menurut Subekti dalam C.S.T Kansil, 

hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang dalam 
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pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan 

pada rakyatnya. Melayani tujuan negara tersebut dengan 

menyelenggarakan keadilan dan ketertiban, sebagai syarat-

syarat pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan 

kebahagiaan. Ditegaskan selanjutnya, bahwa keadilan 

kiranya dapat digambarkan sebagai suatu keadaan 

keseimbangan yang membawa ketentraman hati orang lain.  

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, bahwa 

tujuan hukum adalah; (1) untuk menjamin dan mewujudkan 

stabilitas di masyarakat,  (2) agar tidak timbul kekacauan 

(chaos) di dalam masyarakat, (3) untuk mendatangkan 

kemakmuran dan kebahagiaan rakyat, dan (4) untuk 

ketentaraman hati orang lain. Prasarana dan sarana olahraga 

diatur dalam Pasal 67 ayat (1) s/d (7) Undang-Undang RI No. 

3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pasal 

67 tersebut secara regulatif merupakan regulasi yang dapat 

mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyat, bahwa 

dengan prasarana dan sarana olahraga yang ada dimanfaatkan 

oleh SDM Keolahragaan dengan baik dalam bentuk 

Partisipasi Keolahragaan, maka dapat bermanfaat untuk 

peningkatan kesegaran jasmani. Kesegaran jasmani yang baik 

dapat meningkatkan kinerja, dan dengan kinerja yang baik 

akan produktif untuk mendatangkan kemakmuran dan 

kebahagiaan.  
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Bilamana seseorang meniadakan dan/atau 

mengalihfungsikan prasarana dan sarana olahraga dengan 

cara yang tidak sah menurut peraturan perundang-undangan 

yang ada, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sangsi. 

Dengan adanya ancaman hukuman atau sangsi, maka inilah 

yang dimaksud dalam tujuan hukum; untuk menjamin dan 

mewujudkan satabilitas agar tidak timbul kekacauan (chaos), 

serta untuk ketentraman hati orang lain disebabkan adanya 

rasa keadilan yang diatur oleh kuhum. Membangun olahraga 

di Negeri ini dengan dilandasi regulasi-regulasi 

sebagaimana dikemukakan, maka pembangunan olahraga 

harus berjalan seirama dengan apa yang telah digariskan 

oleh Regulasi atau Peraturan Perundang-Undangan, yaitu; 

Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional, dengan dimotori oleh sumber 

SDM Keolahragaan yang ada. Materi instrumen penelitian 

bersumber dari Peaturan Perundang-Undangan atau 

Permen yang berkenaan dengan variabel-variabel 

penelitian, yang kemudian dikembangkan menjadi suatu 

instrumen dapat disebut sebagai instrumen pembangunan 

olahraga. 

Dengan demikian, sebagaimana telah diuraikan 

bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga 

pendidikan, secara regulatif didasari oleh Peraturan 
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Perundang-Undangan melalui alur regulasi tertentu, maka 

regulasi-regulasi dimaksud sebagai regulasi pembangunan 

olahraga dalam sistem keolahragaan nasional yang 

mendasari setiap variabel penelitian. Peraturan Perundang-

Undangan dalam gambar 4 tersebut saling berkontibusi 

dan bersinergi dalam suatu sistem sebagai bagian dari 

sistem keolahragaan nasional di Indonesia. Secara regulatif 

merupakan aturan yang wajib dilaksanakan dan ditaati oleh 

setiap warga negara di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indinesia (NKRI) yang terkat dengan tugas, fungsi, 

dan kewenangan sebagai subjek maupun objek pembangunan, 

bahwa sebagai warga negara harus patuh dan taat hukum 

terhadap segala ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan 

pandangan tersebut, maka diduga bahwa multivariabel SDI, 

yaitu: (1) sumber daya manusia, (2) fasilitas, (3) partisipasi, 

dan (4) kesegaran jasmani, saling mempengaruhi antara satu 

dengan yang lain, baik pengaruh langsung maupun tidak 

langsung. 

 

SDI Sebagai Indikator Pembangunan Olahraga 

Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sumber daya manusia adalah kesatuan tenaga manusia 

yang ada dalam suatu organisasi. Sebagai kesatuan, sumber 

daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem dimana 

tiap-tiap pelatih alau pengurus, merupakan bagian yang 
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saling berkaitan satu dengan lainnya dan bersama-sama 

berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber Daya 

Manusia (SDM) adalah setiap individu yang mempunyai 

kemampuan secara kognitif, skill dan psikomotor sesuai 

dengan bidang kealiannya. Manusia sebagai individu yang 

hidup dalam suatu dunia yang bukan dirinya sendiri, tetapi 

mutlak diperlukan unluk hidupnya. Untuk mencukupi 

kebutuhan hidupnya, melangsungkan dan 

mengembangkannya, manusia membutuhkan rnakanan, 

udara. juga persahabatan, ilmu pengetahuan, persekutuan 

dan kesusilaan. 

Daya-daya/tenaga apakah yang mendorong untuk 

beiinteraksi dengan dunia luar itu agar dapat melangsungkan 

dan mengembangkan hidupnya? Daya-daya yang mendorong 

manusia dari dalam untuk melakukan perbuatan disebut dengan 

nafsu (driftnet). Yang dimaksud dengan dorongan nafsu ialah 

kekuatan pendorong maju yang memaksa dan mengejar 

kepuasan dengan jalan mencari, mencapai sesuatu yang 

berupa benda-benda ataupun nilai-nilai tertentu, Manusia 

juga sebagat makhluk yang sadar akan diri sendiri, 

menyadari bahwa ia didorong, ia merasa bahwa ada sesuatu 

di dalam dirinya yang mendorongnya berbuat dan bertindak. 

Manusia menurut Hurssel seperti pernyataan Ngalim bahwa 

pada prinsipnya manusia adalah makhluk yang berkesadaran 
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dan berkat aktivitas-aktivitas kesadarannya manusia mampu 

mengatasi dirinya dan menciptakan dunianya yang khas bagi 

dirinya.  

Pada prinsipnya Hurssel bercorak idealistik seruannya 

untuk kembali kepada sumber yang semula tefdapat pada 

objek, kemudian diarahkan pada sumber yang lain, yakni 

subjek. Kembali pada subjek pada akhirnya sama kembali 

kepada subjek atau kesadaran. Heidegger sebenarnya 

memaklumi gagasan dari Hurssel, karena masalah kesadaran 

adalah masalah yang sangat mendasar dan penting untuk 

dipahami. Pemahaman tentang esensi kesadaran dan 

aktivitasnya memang dapat dijadikan sebagai alternatif solusi 

untuk mengnadapi krisis ilmu pengetahuan, misalnya dengan 

jalan menjadikan tentang esensi dan aktivitas kesadaran 

(manusia) sebagai landasan untuk dibangunnya teori-teori 

ilmiah tentang manusia. Ilmu-ilmu pengetahuan tentang 

manusia akan mendapatkan landasannya yang kokoh kalau 

asumsi-asumsi ontologis dan epistemologisnya didasarkan 

pada pengetahuan tentang esensi kesadaran dan aktivitas-

aktivitasnya secara fenomenologi.  

Namun, bagi Heidegger bahwa Hussel terlalu 

menekankan pada masalah kesadaran tetapi melupakan 

eksistensi yang kongkrit, sehingga yang diperoleh adalah 

gambaran idea! dan abstrak tentang manusia. Eksistensi 
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manusianya sendiri yang kongkrit, unik, dan aktual, luput dari 

perhatian Hussel. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu 

pula kejelasan mengenai pengertian kualitas SDM. Dahlan 

dalam Setiadi (1986), mengklasifikasikan kualitas manusia 

Indonesia menjadi; (1) kualitas fisik, yaitu ciri-ciri kualitas 

bersifat lahiriah atau badaniah, dan (2) kualitas non fisik, 

yaitu cri-ciri kualitas yang bersifat batiniah yang mencakup 

kualitas-kualitas: pribadi; keserasian dengan lingkungan, 

bermasyarakat, berbangsa dan kekaryaan. Tentang faktor-

faktor pada diri individu yang mempengaruhi kualitas 

kekaryaan, yakni tingkat kecerdasan, bakat, sifat kepribadian, 

etos kerja, dan kondisi fisik pekerja.  

Pendapat tersebut di atas, dalam kaitan dengan penelitian 

ini, maka SDM dimaksud adalah tingkat profesionalisme guru 

berdasarkan penilaian yang mencerminkan rekam jejak 

prestasi guru dengan indikator sepuluh komponen portopolio 

dalam konteks kompetensi guru, yaitu; (1) kualifikasi 

akademik, (2) pendidikan dan latihan, (3) pengalaman 

mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) 

penilaian dari atasan, (6) prestasi akademik, (7) karya 

pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, 

(9) pengalaman menjadi pengurus organisasi di bidang 

kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan 

dengan bidang pendidikan. Sumber daya manusia salah satu 
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dari empat instrumen untuk menentukan Indeks Pembangunan 

Olahraga (Sport Development Index) melalui jalur pendidikan. 

Dengan demikian SDM yang dimaksud adalah tingkat 

profesionalisme yang tercermin dari rekam jejak prestasi guru 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan SD, SMP, melalui 

sepuluh komponen portofolio dalam konteks kompetensi guru. 

 

Manfaat Sumber Daya Manusia (SDM) 

"Sumber Daya Manusia merupakan salah satu syarat 

yang harus dipenuni dalam penggunaan IPTEK untuk 

keperluan pembangunan di bidang keolahragaan”. SDM yang 

berkualitas dan berkompetensi untuk menjadi pelaku IPTEK 

olanraga yang handal dan dapat diandalkan. Kenyataan tenaga 

yang mengelola dan mengembangkan IPTEK keolahragaan di 

Indonesia masih sangat terbatas, apalagi dan lenaga yang ada 

itu hanya sedikit yang benar-benar beherja dalani 

pengembangan IPTEK keolahragaan. Dalam bidang 

organisasi pun SDM aebagai sentral datam pengembangan 

sasaran organisasi. "Sumber Daya Manusia memiliki peranan 

sentral dalam mengembangkan sasaran-sasaran organisasi 

Akan tetapi, keberadaan SDM yang hebat dan unggul malah 

bisa jadi bumerang bagi organisasi jika tidak disertai 

perencanaan dan pengendalian SDM itu sendiri. Di sisi lain, 

harmoni dalam tata hubungan antar manusia dan antar sesama 

peserta organisasi ataupun hubungan atasan-bawahan juga 
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menjadi hal penting dalam mewujutkan suatu tujuan yang 

hendak dicapai. 

Manusia pada hakekatnya merupakan makhluk individu 

di samping juga merupakan makhluk sosial. Sebagai makhluk 

individu, ia unik memiliki kekhasan masing-masing, sebagai 

makhluk sosial, ia tetap bergantung pada lingkungan sosial di 

sekitarnya, Kelangsungan hidup seseorang sangat 

dipengaruhi oleh masyarakat sekitarnya. Kelangsungan hidup 

seseorang sangat dipengaruhi oleh masyarakat Dalam upaya 

memenuhi kebutuhan hidup sebagai diri pribadi,   manusia 

tidak dapat meiakukannya  sendiri,  tetap  memeriukan  

bantuan  orang  lain. Dengan kata lain kelangsungan hidup 

manusia berlangsung dalam suasana saling mendukung dalam 

kebersamaaa Perilaku saling ketergantungan tersebut, disebut 

perilaku sosial. Perilaku sosial mampu bekerja sama, toleran, 

sabar, tidak mengganggu kepentingan orang lain. Murah hati, 

Ia dapat menerima norma-norma masyarakat, sehingga dapat 

menjalankan tatanan masyarakat. 

Manusia mencerminkan ciri sebuah sistem yang amat 

sempurna, terutama ditinjau dan aspek fisik-fisiologis. 

Namun ia lahir tanpa daya sehingga memerlukan pengasuhan 

dan pendidikan termasuk pemberian kesempatan yang banyak 

untuk belajar dari lingkungan sekrtamya, Bagaimana proses 

indivldu kontak dengan dunia luarr dunia empirik nyata, 
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beriangsung melalui penglnderaan, seleksi dan respon 

terhadap stimulus yang sedemikian banyaknya yang kemudian 

dinyatakan dalam bentuk peril aku gerak. Perilaku gerak yang 

tampak berlangsung dalam hubungan koordinasi yang amat 

kompleks, cepat dan halus dari fungsi neuro-fisiologi 

spanatomis itu melumat dengan fungsi psikoiogis dalam 

huibungan fungsional yang amat teratur. Ditilik dari ciri-ciri 

bidogis, manusia merupakan makhluk yang mampu 

memperbaharui energi dan melaksanakan daur ulang, 

mengatur diri sendiri, dan berkemampuan untuk beradaptasi, 

serla mempertanankan keseimbangan atau homeostasis 

sebagai kata kunci sehingga manusia mampu 

mempertahankan hidupnya.  

Ternyata gerak yang tampak itu merupakan hasil kerja 

keseluruhan sistem yang sinkron dan menyatu antara jiwa 

dan raga (mind and body). Orientasi fisikal dan kegiatan 

ofahraga merupakan ciri utama dalam konteks ini, seperti 

aspek gerak daya tahan, kecepatan, kekuatan dan heterampilan 

yang merupakan unsur inheren dan kegiatan olahraga. 

Kegiatan olahraga sesuatu menampakan diri dalam wujud 

nyata kehadiran fisik peragaan diri secara sadar dan bertujuan, 

disertai dengan penggunaan alat-alat konkret, seperti bola, dan 

raket. Setiap bentuk permainan sejati datam olahraga terdiri 

atas kegiatan yang lebih menekankan aspek-aspek gerak, 
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sehingga unsur jasmaniah menjadi sangat dominan. 

Perwujudan gerak dalam olahraga itu juga terkait dengan 

aspek dorongan (drive) pada manusia yang juga terkait 

dengan faktor sosial dan budaya, seperti juga halnya 

pengaruh suasana kejiwaan (mood).  

Pelaksanaan gerak dalam olahraga selalu termasuk 

dalam lingkup keterampilan yang dipelajari maksudnya, 

keterampilan itu akan dikuasai melalui proses belajar-

mengajar yang berarti, aktivitas yang dipelajari itu hanya 

akan dikuasai sampai taraf memadai bila terjalin suasana 

hubungan sosial di dalamnya terdapat unsur pendidik atau 

pembina yang lebih berpengalaman, bersama dan bahkan 

juga unsur persaingan dalam kelompok sosial. Di balik proses 

penguasaan dan penghayatan keterampilan baru dalam 

olahraga juga terkandung nilai-nilai, mitos, acara ritual dan 

idiologis yang membentuk budaya olahraga, seperti halnya 

peraturan, norma dan peran yang diciptakan olen sub-

kelompok sebuah masyarakat. Berdasarkan pernyataan di 

atas, maka kemungkinan bagi upaya perekayasaannya 

(misalnya melalui pelatihan) sangat besar, dalam artian bahwa 

bila dikaitkan khusus dengan tujuan studi, maka memiliki 

konsep sifat dan terapan cukup tinggi dalam pengertian bahwa 

cukup terbuka peluang dan manfaat nyata bagi upaya 

peningkatan kualitas sumber daya manusia. 
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Sumber Daya Manusia Sebagai Elemen Strategis 

dalam Pembangunan 

Sumber daya manusia merupakan elemen yang paling 

strategis daIam pembangunan, harus diakui dan diterima, 

karena produktivitas kerja hanya mungkin dilakukan oleh 

manusia. Sebaliknya sumber daya manusia pula yang dapat 

menjadi penyebab terjadinya pemborosan dan inefisiensi 

dalam berbagai bentuknya, Karena itu, memberikan perhatian 

kepada unsur manusia merupakan salah satu tuntutan dalam 

keseluruhan upaya meningkatkan produktivitas kerja. Dengan 

investasi pada modal manusiawi, terutama melalui 

pendidikan, maka produktivitas pembangunan dapat 

ditingkatkan, baik kini maupun di masa depan. Hakikat 

pembangunan manusia yang berkelanjutan adalah bahwa 

setiap orang mempunyai akses yang sama untuk berbagai 

kesempatan pembangunan. 

Memandang proses pembangunan suatu negara sebagai 

pengembangan suatu lembaga yang harus menempatkan 

pengembangan ketenagaan atau SDM pada posisi sentral. 

Tantangan negara-negara selatan dalarn upaya perencanaan 

dan pembangunannya adalah terabaikannya dimensi manusia 

dan kebudayaan. Sejalan dengan ftu, khusus di Indonesia 

secara kuantitatif jumlah penduduknya sangat besar, tidak 

ada pilihan lain kecuali menempatkan upaya peningkatan 
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kualitas SDM pada skala prioritas yang tinggi. Apabila upaya 

ini diterlantarkan, jumlah penduduk yang besar justru akan 

lebih dirasakan sebagai beban dari pada sebagai kekuatan 

pembangunan. Jumlah penduduk yang sangat besar, 

seandainya dapat dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja 

yang efektif akan merupakan modal pembangunan yang 

besar dan sangat menguntungkan bagi usaha-usaha 

pembangunan.  

Suatu negara dengan kekayaan alamnya yang melimpah, 

apabila tidak mempunyai SDM yang berkualitas, tidak akan 

memberikan manfaat bagi pengembangan pembangunan 

negaranya, karena kemampuan suatu negara sangat ditentukan 

oleh sejauh mana interaksi terjadi antara kedua sumber daya 

itu. Namun demikian yang menarik dari kutipan di atas 

bahwa terdapat sejumlah negara yang tergolong negara 

industri maju di dunia (Jepang), dan beberapa negera Eropa 

Barat (Belanda dan Spanyo!) serta demikian pula negara-

negara yang tergolong “New Industrialized Countries", 

(Singapura, Korea Selatan dan Taiwan) dapat dikatakan 

tidak memiliki sumber daya alam melimpah tapi 

perkembangan pembangunannya sangat maju dengan pesat. 

Di pihak lain terdapat negara yang kekayaan alamnya 

melimpah tetapi tergolong negara berkembang (development 

countries) atau negara ketiga seperli Indonesia dan Malaysia. 
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Dalam hubungan pernyataan di atas Santoso, mengatakan 

bahwa kekayaan suatu negara atau bangsa bukan terletak pada 

kekayan alamnya, melainkan pada mutu menusianya pintar, 

terampil, jujur, disiplin, tahu batas kemampuan diri dan 

memiliki rasa kehormatan diri. Hal ini mengindikasikan bahwa 

kekayaan bukan satu salunya menjadikan suatu bangsa akan 

berkembang secara pesat. Tetapi juga tergantung akan mutu 

manusia itu sendm. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dan 

Simanjuntak dan Sinaga, Sumber Daya Manusia dalam 

Pembangunan harus cukup tinggi dalam arti mampu 

melaksanakan pembangunan nasional secara inovatif dan 

kreatif. secara produktif dan dengan semangat kerja dan 

disiplin tinggi. Di Irngkungan aparatur perlu terdapat 

sejumlah tenaga berkualitas tinggi sebagai perencana dan 

mengambil keputusan, dan tenaga-tenaga pelaksana 

operasional yang profesional. 

Agar pengembangan SDM itu mencapai sasaran, maka di 

samping upaya yang sungguh-sungguh, diperlukan pula 

tenaga. biaya, dan waktu yang tidak sedikit. Studi ini 

mernusatkan perhatian pada SDM yang cakupannya terbatas 

pada melihat manusia sebagai sember daya atau tenaga kerja 

(work force) yang erat kaitannya dengan hal ikhwal 

produktivitas, efisiensi, dan efektivitas suatu performance 

kerja. Olah karena itu, SDM dan pengembangannya biasanya 
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mempunyai kaitan yang erat dengan man power planning 

suatu perusahaan atau organisasi, atau suatu negara yang 

antara lain meliputi: (a) inventarisasi kondisi personil, (b) 

kemampuan personil yang diperkirakan diperlukan pada masa 

yang akan datang. Hal ini umumnya berawal dari pandangan 

bahwa fakor manusia memegang peranan penting dalam 

kemajuan suatu negara.  

Pertanyaan atau masalah yang ingin dijawab umumnya 

berkisar pada siapakah manusia yang negaranya tergolong 

dalam succes stories itu?. Apakah mereka mempunyai 

kelebihan dalam hal disiplin, kerajinan, atau keuletan 

dibandingkan dengan manusia yang berasal dan negara yang 

tidak atau belum tergolong dalam succes stones? Menurut 

Suryodiprodjo, keberhasilan manusia Jepang bukan saja 

disebabkan oleh berbagai ciri yang mereka miliki, seperti 

homat dan senantiasa berbuat baik dalam segala hal, akan 

tetapi juga pada sikap hidup makoto atau kesungguh-

sungguhan.
.
  

Oleh kanena itu yang menjadi titik pusat perhatian 

bukanlah hasil perbuatan, melainkan perbuatannya itu sendiri. 

Dengan begitu buat orang Jepang sukses atau gagal dalam 

usaha tidak merupakan perhatian utama. Atas dasar perilaku 

hidup makoto yang bersumber pada ajaran agama Budha itu 

maka bagi orang Jepang semua jenis pekerjaan. (apakah 
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menjadi tukang sapu, pelayan toko, geisha atau menteri) sama 

pentingnya karena semuanya memberikan andil atau 

sumbangan bagi pembangunan Jepang. Maka yang menjadi 

ukuran bagi seseorang bukanlah pekerjaan apa yang dilakukan, 

tetapi bagai mana ia melakukan pekerjaan itu. Apakah ia 

dengan kesungguh-sungguhan menjalankan pekerjaan demi 

kepentingan masyarakat atau kelompoknya.  

Indonesia sebenarnya telah memiliki setidak-tidaknya 

tiga acuan formal tentang manusia Indonesia yang dicita-

citakan, yaitu; (1) adalah manusia Indonesia yang Pancasilais 

yang memiliki ciri-ciri yang acuannya adalah kelima sila dari 

Pancasila itu serrdiri, (2) adalah tujuan Pendidikan Nasional 

sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4 Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

dan (3) Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan mngembangkan manusia Indonesia 

seutuhnyat yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, 

kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa 

tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Sementara 

itu, Soeharto dalam pidato kenegaraan di depan Sidang DPR 

RI pada tanggal 15 Agustus 1987 mengemukakan bahwa 

kualitas ideal manusia Indonesia yang diharapkan, yakni; (1) 
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cerdas, (2) terampil, (3) berbudi pekerti, (4) berkepnbadian 

kuat, (3) bersermangat kebangsaan dan cinta tanah air serta 

(6) ingin selalu belajar dan bekerja secara mandiri yang 

berguna bagi diri sendirir keluarga, masyarakat dan bangsa.  

Dengan kualitas SDM keolahragaan yang memadai, 

maka diharapkan dapat memberikan peran yang lebih besar 

dalam mencapai tujuan Kelahragaan Nasional, yaitu; 

Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, 

prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan 

akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina 

persatuan dan kesatuan bangsa, meperkukuh ketahanan 

nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan 

bangsa .
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SEJARAH  OLAHRAGA  DAYUNG 

 

 

 

Pendahuluan  

Secara umum olahraga dayung itu sendiri tidak bisa 

ditentukan Bangsa mana yang pertama kali menemukan 

olahraga tersebut. Hal tersebut karena sejarah olahraga 

dayung sudah ada sejak zaman kuno sampai modern sekarang 

ini, di mana pada zaman kuno manusia belum banyak mengenal 

tulisan sehingga sangat sulit menentukan dengan pasti dari 

negara mana olahraga dayung ini berasal. Dayung ini 

kemungkinan sudah dikenal sejak dahulu kala karena sebelum 

menggunakan motor sebagai penggerak perahu orang 

menggunakan dayung sebagai alat untuk menggerakan atau 

menjalankan perahu, hanya saja pada zaman dahulu belum ada 

perlombaan seperti sekarang. 

Menurut catatan sejarah mesir pada 1430 sebelum masehi 

menyatakan bahwa pejuang amenhotep atau amenopis II 

terkenal dalam hal mendayung. Di kepulauan Aenea para gadis 

melakukan salah satu acara pemakaman yang dibuat 

oleh Aeneas untuk menghormati ayahnya. Menurut sejarah pada 

abad ke 13 orang Venesia mengadakan festival Regata yang 

didalamnya terdapat perlombaan perahu antara satu dengan 

Bab 

2 
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perahu yang lainnya. Dalam buku ini, penulis 

mengklasifikasikan sejarah olahraga dayung ke dalam dua 

bagian, yaitu sejarah olahraga kuno dan sejarah olahraga 

modern. 

 

Sasaran Belajar 

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa/pembaca diharapkan 

memahami: 

1. Sejarah Olahraga Dayung Kuno 

2. Sejarah Olahraga Dayung Modern 

3. Sejarah Perjalanan Olahraga Rowing di Asian Games 

 

Sejarah Olahraga Dayung Kuno 

Sekitar tahun 1864 dan 1867 Alfred Heinrich melakukan 

tour ke perairan Inggris kemudian, Perancis, Jerman, Swedia 

bahkan ke Palestina dengan menggunakan perahu kayak. Dan 

setelah beliau kembali ke Inggris kemudian membentuk sebuah 

organisasi yang bernama The Royal Canoe Club. Sejak tahun 

1890-an, Kano menjadi salah satu kegiatan olahraga yang 

populer di seluruh benua Eropa. Sejak saat itu mulai muncul 

peningkatan konstruksi dan rancangan perahu kayak. Alfred 

Heinrich membuat "foltboat" pertama, foltboat ini menjelaskan 

sebuah kayak yang dibuat secara rekreasional: sebuah kanvas 

yang berlapis karet yang melapisi sebuah kerangka kayu yang 

dapat dibentangkan dan dilipat kembali dengan mudah.  



                                                               Dr. Asmuddin, S.Pd., M.Pd. 

  

47 | S e j a r a h  O l a h r a g a  D a y u n g  

 

Kemudian seiring perkembangan kano yang sangat pesat 

mulai muncul kejuaraan Kano Internasional dan kemudian 

memunculkan Negara-negara yang mendoninasi kejuaraan Kano 

Internasional diantaranya adalah Rusia, Hungaria, Rumania, 

Jerman Timur dan Bulgaria. Namun pada akhirnya kemenangan 

diraih oleh Negara Polandia, Inggris, Selandia Baru, Amerika 

Serikat, Australi, dan Negara-negara Eropa pada era 80-90 an. 

Meskipun kano ini berasal dari daratan Eropa Barat akan tetapi 

Kano ini diterima dan dikembangkan bahkan yang mendominasi 

di setiap kejuaraan  adalah Negara-negara yang berada di 

kawasan Eropa Timur, dan pada saat ini Federasi Canoe 

Internasional telah beranggotakan kurang lebih 80 negara dari 

seluruh dunia. Olahraga Canoe dan kayak adalah secara relatif 

baru. Meskipun penggunaan jenis-jenis perahu ini kembali 

mengenang pada zaman batu. Kayak kemungkinan berasal dari 

Greenland. Dimana suku Eskimo telah menggunakan untuk 

berburu. 

Jenis perahu Kano sudah populer dari dahulu kala karena 

pada zaman kunopun masyarakat sudah banyak yang 

menggunakannya. Sebuah prasasti Mesir 1.430 SM tercatat 

bahwa prajurit amenhotep (amenophis) II juga terkenal karena 

prestasinya yang pandai mendayung. Pada abad ke-13, festival 

Venesia disebut Regata yang diantaranya termasuk lomba 

perahu. Di tahun 1880-an dalam buku bertajuk Canoe dan 

Pembuatan Perahu untuk para amatir oleh W.P Stephens. Kano 
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didefinisikan sebagai sebuah perahu berukuran panjang namun 

memiliki proporsi yang sempit. Pada kedua ujung perahu dibuat 

runcing dan dayung yang ada pada genggaman tanganlah yang 

digunakan untuk menggerakkannya dengan awak perahu yang 

menjadi peserta seluruhnya menghadap ke depan. Waktupun 

berganti, dan kejuaraan Kano mulai dilombakan di berbagai 

negara yang masih berupa olahraga dayung tradisional. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Desain Perahu Rowing/Kano 

 

Sebagai negara maritim siapa yang tidak mengenal olahraga 

perlombaan yang menggunakan kayak satu ini. Sebagai negara 

maritim yang hampir 70% wilayah negaranya dikelilingi oleh 

lautan. Di Indonesia banyak sekali potensi yang belum tergali 

dalam olahraga dayung ini, karena menurut cerita nenek moyang 

Bangsa Indonesia adalah seorang pelaut yang handal, saking 

handalnya melaut, Bangsa Indonesia sampai menuangkan 

kehandalan melaut ke dalam suatu nyanyian. Secara umum 

sejarah olahraga dayung itu sendiri tidak bisa ditentukan bangsa 

mana yang pertama kali menemukan olahraga tersebut, hal 

https://1.bp.blogspot.com/-QM568X9ZnLc/WrOLZUJkk1I/AAAAAAAADfU/IQi14sULTW4fy0ybuXN0RwtYlULHjQKJgCLcBGAs/s1600/dayung.png
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tersebut karena sejarah olahraga dayung sudah ada sejak zaman 

kuno sampai modern sekarang, dimana pada zaman kuno 

manusia belum banyak mengenal tulisan sehingga sangat sulit 

menentukan dengan pasti dari negara mana olaharaga dayung ini 

berasal.  

Dayung kemungkinan sudah dikenal sejak dahulu kala 

karena sebelum orang menggunakan motor sebagai penggerak 

perahu. Canoe atau kayak merupakan olahraga perlombaan yang 

relatif baru, meski penggunaan jenis perahu kano ini kembali 

mengenang zaman kuno akan tetapi pada saat ini kano menjadi 

salah satu olahraga yang dipertandingkan dalam perlombaan 

Nasional dan Internasional. Kayak ini diperkirakan berasal dari 

Greenland dimana orang Eskimo telah mempergunakan Kayak 

sebagai alat transportasi untuk berburu diperairan. Kayak adalah 

sebuah perahu kecil bertenaga manusia, biasanya dengan bagian 

depan dan belakang tertutup, sehingga hanya menyisakan 

lubang. Desain yang tertutup ini bertujuan untuk mencegah 

masuknya air ke dalam perahu.  

Kayak dilengkapi dengan dayung untuk perseorangan atau 

beregu. Perahu ini awalnya hanya terbuat dari kayu dengan 

penutup berupa kulit hewan yang direntangkan hingga menutupi 

bahan kayu. Kayak semula banyak digunakan oleh suku Ainu, 

Aleut dan Eskimo untuk berburu, memancing, dan alat 

transportasi. Hewan buruan yang biasanya mereka dapatkan 

dengan mengayuh Kayak antara lain adalah Karibu, Anjing 

http://kumpulan-olahraga.blogspot.co.id/search/label/Olahraga%20Perlombaan
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Laut, Paus, dan mamalia laut lainnya. Sekarang kayak juga 

digunakan oleh masyarakat dan material yang digunakan 

semakin beragam disesuaikan dengan kegunaannya yang 

semakin bervariasi. Masyarakat modern menggunakan kayak 

untuk banyak keperluan, termasuk berolahraga dan kendaraan 

militer. Istilah kayak berasal dari bahasa Greenland qajaq yang 

berarti "perahu-manusia". Kayak pada zaman dahulu banyak 

ditemukan di kawasan Amerika Utara, Siberia, dan Greenland.  

Sejarah kayak bermula dari orang Siberia yang membuat 

perahu dari kerangka kayu terbuka yang diikat bersama-sama 

dengan tali atau tali tanaman, dan ditutup dengan kulit anjing 

laut yang dijahit menyatu. Cikal bakal kayak ini disebut dengan 

"umiak". Perahu ini terus dipakai oleh orang-orang yang 

menetap di Kutub Utara yang kemudian dikenal sebagai orang 

Inuit. Mereka menggunakan umiak sebagai alat transportasi laut 

untuk mengangkut barang dan manusia, serta berburu Paus. 

Seiring waktu, suku Inuit memodifikasi umiak dengan ukuran 

yang lebih kecil dan bobot yang lebih ringan. Perahu yang 

kemudian dikenal dengan Kayak digunakan untuk berburu 

anjing laut di sepanjang pantai dan di tengah-tengah lapisan es. 

Suku-suku di Kutub Utara pada awalnya membuat kayak dari 

benda-benda yang mudah ditemukan disekitar mereka, misalnya 

kayu, kulit binatang, dan tulang.  

Suku Inuit dan Aleut mengembangkan dua jenis kayak 

dengan bahan pembuatan berbeda, yaitu kayak kayu apung dan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Greenland
https://id.wiktionary.org/wiki/qajaq#Greenlandic
https://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Siberia
https://id.wikipedia.org/wiki/Greenland
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kayak yang terbuat dari tulang ikan Paus. Untuk tahap pertama 

pembuatan kayak dari tulang paus, mereka membuat bingkai 

ringan dari tulang tersebut dan kemudian menutupinya dengan 

kulit binatang. Kapal ini sangat ringan, tetapi tidak mampu 

bertahan lama di air. Untuk membuat kayak yang tahan air, 

suku Inuit dan Aleut menggunakan lemak Paus. Lemak ini 

dibalurkan di titik-titik strategis di kayak untuk memastikan 

perahu tetap di atas permukaan air. Perahu kayak yang diklaim 

tertua di dunia kini tersimpan di Museum Etnologi di Munich, 

Jerman. Saat ini, ada dua jenis kayak yang paling populer di 

masyarakat, yaitu kayak laut dan kayak sungai. Kayak laut 

umumnya lebih panjang dan lebih sempit dan didesain untuk 

meluncur lurus tanpa banyak gerakan manuver. Sedangkan 

kayak sungai dibuat lebih pendek untuk memudahkan 

pengemudinya untuk bermanuver secara cepat mengikuti kelok 

dan arus sungai. Di beberapa daerah kayak juga dikenal 

sebagai kano.  

Jika dilihat pada awalnya, asal mula kano dan kayak 

dimulai dari beberapa abad yang lalu di sebelah Utara dan 

Selatan Amerika. Pada saat itu, penduduk lokal (orang Eskimo 

dan orang Indian) biasa membuatnya untuk keperluaan 

transportasi, memancing dan bertarung. Mereka bergerak 

disepanjang sungai dengan dayung yang panjang dan terbuat 

dari kayu. Bukti arkeologi pertama mengenai keberadaan perahu 

Kano terdapat di dekat sungai Efrat, di sebuah makam dari Raja 

https://id.wikipedia.org/wiki/Inuit
https://id.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchen
https://id.wikipedia.org/wiki/Kano
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Samaria. Relik tersebut diperkirakan berumur kurang lebih 6000 

tahun. Bentuk dan desainnya lain dari yang biasa dibuat oleh 

bangsa Indian, malah lebih serupa dengan perahu kano yang 

dibuat oleh bangsa Eskimo yang tinggal di Amerika Utara dan 

Greenland.   

Pembuatan perahu kano yang pada awal mulanya digunakan 

untuk transportasi barang dan orang, berburu, lomba kano 

hingga berperang, telah berkembang sejak zaman batu, dari 

Samaria hingga Amerika, Oceania dan Australia hingga 

Greenland serta masih banyak lagi. Perahu Kano pada masa 

awal dipahat dari kayu gelondongan atau tulang Paus dan kayu 

apung yang dilapisi dengan kulit Singa laut dan lemak Paus 

yang kedap air. Pada awalnya perahu kano merupakan benda 

yang rapuh namun mudah untuk dikendarai, yang sekarang telah 

berevolusi menjadi perahu dengan penampilan yang licin dan 

cepat. Untuk cabang olahraganya sendiri terdiri dari beberapa 

macam bergantung pada jenis medan yang dilombakan. 

Biasanya terbagi menjadi tiga: 

1) Pendayung menghadap ke depan 

2) Alat dayung tidak terpaut pada perahu 

3) Sepenuhnya bergerak dengan tenaga manusia. 
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Gambar  2. Desain Perahu Kayak/Kano 

Untuk mengemudikan sebuah kano, sang atlet harus 

mempunyai koordinasi antara gerak dayungnya, dengan 

perahunya sendiri yang berperan sebagai pengapung dan airnya 

sebagai media transportasi. Secara internasional, kata 

"canoeing" seringkali dipakai untuk dua aktivitas, baik kano 

maupun kayak yang terdiri dari sejumlah cabang dan jenis 

perahu, seluruhnya bernaung dibawah lembaga International 

Canoe Federation (ICF). Desain dan bentuk kayak modern 

diambil dari kayak milik bangsa Eskimo dan Greenland 

sedangkan untuk Kano asli berasal dari Indian Amerika Utara. 

Pada abad ke-19, seorang pengacara Inggris, John Macgregor 

mempelajari Kayak kuno dan mendesain perahu yang sama. Ia 

kemudian menjelajahi sungai-sungai dan danau-danau di Eropa 

dan menjadi penulis perjalanan terkenal pada zamannya. Ketika 

petualang lain menyalin desain perahunya, ia mendirikan Royal 

Canoe Club dan perlombaan kanopun mulai diselenggarakan 

pada tahun 1866. Cabang kayak atau kano hanya pada lomba 

flatwater, yang pertama kali dipertunjukkan pada ajang 

http://2.bp.blogspot.com/-eojxbdXhwdQ/Tihn-mj8qDI/AAAAAAAAALk/Ej1SxYd4ouU/s1600/full+kayak.jpg
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Olimpiade tahun 1924 sebelum dilombakan pada tahun 1936. 

Pada masa awal, cabang olahraga ini lebih banyak didominasi 

oleh Bangsa-bangsa Eropa seperti: jerman, Hungaria, Rumania, 

Rusia dan Polandia, namun sekarang tidak lagi. 

Olahraga dayung tentunya sudah tak asing lagi dimana 

kegiatan ini dilakukan umumnya di atas laut, danau maupun 

sungai. Jenis olahraga satu ini adalah olahraga beregu air dan 

dalam satu perahu sendiri ada sekitar tujuh orang yang 

mendayung. Dayung sendiri terbuat dari kayu secara tradisional 

dan memang dayung lebih dikenal sebagai sebuah transportasi 

ketimbang sebuah olahraga pada zaman dulu. Walau jenis 

perahu kano memang sudah populer dari dahulu kala karena 

pada zaman kunopun masyarakat sudah banyak yang 

menggunakannya, namun sebagai jenis olahraga sendiri 

memang olahraga dayung masih tergolong anyar. Pada kedua 

ujung perahu dibuat runcing dan dayung yang ada pada 

genggaman tanganlah yang digunakan untuk menggerakkannya 

dengan awak perahu yang menjadi peserta seluruhnya 

menghadap ke depan.  

Seiring perkembangan kano yang boleh dibilang sangat 

pesat, kejuaraan kano pun mulai diselenggarakan di berbagai 

Negara, namun ini adalah olahraga dayung tradisional. 

Sementara itu, olahraga dayung modern sebenarnya telah ada 

dan resmi pada abad ke-16. Raja Henry pada zaman dulu bahkan 

hanya memperbolehkan para pendayung yang mempunyai izin 
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khusus dalam melewati sungai Thames. Dari waktu itulah, 

kemudian mulai banyak perlombaan yang bermunculan dan 

diselenggarakan dengan tujuan bagi peserta memperebutkan 

gelar sebagai pendayung terbaik pada masa itu. Itulah masa awal 

terciptanya cabang olahraga dayung yang kemudian makin 

menyebar luas serta diminati oleh banyak orang. Bahkan kini 

perlombaan dayung ada yang diselenggarakan pada hampir 

seluruh perairan, menandakan bahwa olahraga air ini termasuk 

yang paling populer.  

Pada olahraga beregu air ini, yang digunakan adalah perahu 

yang tentunya jenis serta modelnya telah ditentukan, dan para 

atlet dayung sendiripun perlu memiliki kemampuan teknik yang 

baik dikombinasikan dengan kapasitas fisik yang prima supaya 

mampu berprestasi dalam olahraga ini. Cabang olahraga yang 

memiliki sejarah merentang sejauh 4000 tahun yang lalu. Yakni 

cabang olahraga kayaking, banyak orang berpikir bahwa suku 

Inuit dan Aleut di Amerika Utara lah yang pertama menciptakan 

kayak. Dilansir dari paddlepursuits.com, meski sebenarnya 

teknologi kayak berasal dari suku Koryak di Rusia Utara. Tidak 

semua suku yang menggunakan kayak hidup di lingkungan yang 

tandus dan keras, namun mereka semua tinggal di lingkungan 

yang dingin. Oleh karena itu, untuk bertahan hidup, penduduk 

asli Inuit mengkonsumsi banyak protein, karena protein 

menyebabkan peningkatan metabolisme yang signifikan dan 

membuat tubuh panas. Sejak kayak pertama dibuat, Kayak asli 
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Inuit telah menjalani ratusan tahun, pengembangan, dan 

penyempurnaan. Pada awal 1800-an, desain kayak Inuit telah 

menjadi begitu maju. Misalnya, kepulauan Aleutian memiliki 

kayak panjang, langsing, dan cepat yang disebut baidarkas. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kayak Asli Inuit 

Sedangkan mereka yang berburu di es mengalir di Utara 

jauh memiliki kayak pendek, lebar, dan bermanuver tinggi. 

Asal-usul kayak laut modern dimulai dengan seorang pria 

Skotlandia dengan nama John McGregor pada tahun 1865. Rob 

Roy membuat kayak yang dimodelkan pada sketsa kayak asli 

Inuit yang kemudian disebut Rob Roy. Namun, kayak 

McGregor sebenarnya lebih mirip dengan bentuk dan ukuran 

English Coaster dibandingkan dengan gaya, asli Greenland, 

kayak. Akibatnya, kayak ini disalin beberapa kali dengan versi 

paling terkenal yang dibuat oleh Geoff Blackford pada tahun 

1971. Namun, karena Blackford memiliki perawakan yang lebih 

besar dari pada kebanyakan penduduk asli Greenland, ia 

http://www.greatstonedam.com/_/rsrc/1316095684118/canoe-kayak-rentals/View downstream from Pine Island S.jpg?height=231&width=400
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mendesain ulang kayak untuk mengakomodasi ukuran fisiknya 

yang lebih besar. Tapi, tidak seperti John McGregor, Kayaknya 

mempertahankan desain dasar dari Kayak Greenland asli.  

Kayak Blackford segera menjadi populer di antara klub 

Dayung Inggris dan digunakan untuk membuat stiker untuk 

cetakan fiber glass. Produk itu kemudian dilirik pengusaha 

Inggris bernama Frank Goodman yang kemudian 

memproduksinya secara komersial dengan nama Anas Acuta. 

Sejak diperkenalkannya Annas Acuta, telah terjadi ledakan 

produsen. Desain kayak terus ditingkatkan dengan kemajuan 

dalam teknologi material. Apa yang dulunya kayu apung dan 

bulu binatang, menjadi kayu dan kain halus, yang kemudian 

digantikan oleh fiber glass, dan akhirnya, plastik. Sejak tahun 

1890-an Kano menjadi salah satu kegiatan olahraga yang 

populer di seluruh Benua Eropa.  

Meskipun kano berasal dari daratan Eropa Barat akan tetapi 

kano ini diterima dan dikembangkan bahkan yang mendominasi 

di setiap kejuaraan adalah negara-negara yang berada di 

kawasan Eropa Timur, pada saat ini Federasi Canoe 

Internasional telah beranggotakan kurang lebih 80 negara dari 

seluruh dunia. Kayak saat ini didesain spesifik berdasarkan 

penggunaannya. Pada umumnya, panjang kayak adalah tiga kali 

rentang lengan pendayung, sedangkan lebarnya terdiri dari jarak 

antara pinggul pendayung ditambah dua kepalan. Tinggi bagian 

tengah perahu biasanya sepanjang kepalan tangan ditambah 
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panjang ibu jari. Berdasarkan standar ini, maka ukuran perahu 

kayak adalah panjang 17 kaki dengan lebar 20 inci, dan sekitar 8 

inci ke dalam di bagian tengah dan lebih tinggi di kedua 

ujungnya. Di kawasan Greenland, kayak lebih sering digunakan 

di daerah pantai.  

Oleh karenanya, kayak dibuat sedikit lebar dengan tujuan 

agar perahu stabil saat digunakan di perairan dangkal. Hal ini 

juga membantu pemburu untuk menyimpan hasil tangkapan 

maupun barang perbekalan mereka di bawah bagian dalam 

geladak. Sedangkan di Kepulauan Aleut di Alaska, kayak 

menjadi alat transportasi antar  pulau, sehingga desainnya dibuat 

memanjang dan sempit untuk memberi kecepatan yang lebih 

besar. Dalam teknik mendayung dikenal dua macam kayuhan 

yaitu dayung maju dan dayung mundur. Jika ingin perahu 

bergerak ke depan maka digunakan dayung maju. Sebaliknya, 

jika ingin menghentikan perahu yang sedang bergerak atau 

menginginkan perahu bergerak mundur digunakan teknik 

dayung mundur. Jika ingin membelokkan perahu ke kanan maka 

tangan kiri mendayung maju dan tangan kanan mendayung 

mundur. Begitupun dengan sebaliknya, jika ingin membelok ke 

kiri tangan kanan mendayung maju dan tangan kiri mendayung 

mundur. 

Raja Henry pada zaman dulu bahkan hanya 

memperbolehkan para pendayung yang mempunyai izin khusus 

dalam melewati sungai Thames. Yang pertama dikenal sebagai 

https://id.wikipedia.org/wiki/Greenland
https://id.wikipedia.org/wiki/Alaska
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lomba dayung modern adalah saat lomba mendayung mulai 

dikompetisikan oleh kaum profesional di Inggris yang 

menyediakan feri dan layanan taksi di sungai Thames di 

London. Hadiah untuk taruhan perlombaan yang sering 

ditawarkan oleh London Guilds dan Perusahaan Livery atau 

pemilik rumah kaya sungai. Dayung tertua saat itu adalah Coat 

Doggett and Badge pertama kali diperebutkan tahun 1715 dan 

masih diadakan setiap tahun dari London Bridge ke Chelsea. 

Selam abad ke-19 dayung ini semakin populer dan menarik 

kerumunan masa. Hadiah perlombaan di kalangan profesional 

menjadi populer di sungai lain seluruh Inggris pada abad ke-19, 

terutama di Tyne. Di Amerika, perlombaan dayung yang dikenal 

paling awal adalah pada 1756 di New York, ketika Pettiauger 

yang mengalahkan kapal penangkap ikan Paus Cape Cod dalam 

perlombaan. Kompetisi amatir di Inggris dimulai pada akhir 

abad ke-18.  

Dokumenter bukti dari periode ini jarang, tetapi diketahui 

bahwa Boat Club Monarch dari Eton College dan Club Isis of 

Westminster School keduanya eksis di tahun 1790-an. The Star 

Club dan club panah di London untuk pria amatir juga ada 

sebelum 1800. Di Oxford University dayung pertama kali 

diselenggarakan pada tahun 1815 ketika Brasenose College dan 

Yesus University, klub perahu memiliki lomba tahunan 

pertama  sementara di Cambridge Dayung tercatat pertama 

adalah pada tahun 1827. Brasenose mengalahkan yesus pada 



                                                               Dr. Asmuddin, S.Pd., M.Pd. 

  

60 | S e j a r a h  O l a h r a g a  D a y u n g  

 

perlombaan pertama Oxford University, kedua klub mengklaim 

sebagai klub perahu tertua didirikan di Dunia. The boat race 

antara Oxford University dan Cambridge University pertama 

terjadi pada tahun 1829, dan merupakan acara olahraga (setelah 

perlombaan Cricket Varsity pertama yang dilaksanakan 2 

tahunan).  

Kepentingan dalam boat race pertama dan perlombaan 

selanjutnya memimpin kota Henley-on-Thames untuk mulai 

hosting lomba layar tahunan pada tahun 1839. Didirikan pada 

tahun 1818, Leander Club  adalah klub dayung tertua pertama di 

Dunia. Klub tertua kedua yang masih ada adalah Hamburger 

Der und Germania Ruder Klub yang didirikan 1836 dan 

menandai awal mendayung sebagai olahraga terorganisir di 

Jerman. Selama abad ke-19, seperti di Inggris, taruhan 

perlombaan di Amerika Utara antara profesional menjadi sangat 

populer menarik kerumunan besar. The Boat Club Detroit 

didirikan sebagai klub dayung pertama eksklusif pada tahun 

1839 di Amerika Serikat. Pada tahun 1843, klub perguruan 

dayung Amerika pertama dibentuk di Yale University. The 

Regatta Harvard-Yale adalah yang tertua acara olahraga antar 

perguruan di Amerika Serikat, yang telah diperebutkan setiap 

tahun sejak 1852 (kecuali interupsi untuk perang). 

Olimpiade ke-VIII diselenggarakan pada tanggal 13-15 Juli 

1924, di Sungai Seine, Paris Prancis. Bersamaan dengan event-

event Dayung, The Exhibition of the Canadian Canoe 
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diselenggarakan. Jumlah perwakilan dari berbagai Negara 

dibatasi. Kanada dan Amerika Serikat mengirim peserta untuk 

diperlombakan dalam 6 event. Perlombaan yang berjarak 800 

meter dan termasuk single, double dan empat. Menariknya 

perahu-perahu yang sama digunakan untuk kedua perlombaan 

kayak dan canoe. Peserta Kanada memenangkan semua event-

event perlombaan canoe. Ada 2 jenis olahraga dayung, yaitu 

rowing and canoeing.  

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kegiatan Olahraga Antar Perguruan 

Sejarah Olahraga Dayung Modern 

Cabang olahraga dayung yang dikenal di indonesia 

sebenarnya merupakan gabungan tiga induk cabang olahraga 

yaitu Kayak, Canoeing, dan Traditional Boat Race atau yang 

sering dikenal oleh masyarakat awam dengan sebutan Perahu 

Naga. Dalam tataran dunia internasional, ketiga cabang olahraga 

tersebut memiliki induk organisasi internasional tersendiri, yaitu 

Federation International Societes de Aviron (FISA) untuk 

Kayak, International Canoe Federation (ICF) untuk Canoeing, 

dan International Dragon Boat Federation (IDBF) untuk 

https://1.bp.blogspot.com/-DB_NKSG-KIg/WqvDj-Yt1XI/AAAAAAAADe0/c14Vj1KwTSYOXBjO40HITKHzFA6pW-6qgCLcBGAs/s1600/Canoeing.png


                                                               Dr. Asmuddin, S.Pd., M.Pd. 

  

62 | S e j a r a h  O l a h r a g a  D a y u n g  

 

Traditional Boat Race. Di Indonesia ketiga cabang olahraga 

tersebut bernaung di bawah satu induk organisasi yaitu 

Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI). 

Perbedaan yang sangat mendasar dari nomor-nomor di atas 

terlihat dari karakteristik perahunya, cara mendayung, dan posisi 

pendayung di perahu. Pada nomor scull dan sweep kayak posisi 

pendayung duduk pada tempat duduk yang dapat bergerak maju 

mundur, mengahadap pada buritan perahu. 

Olahraga dayung telah dikenal sejak zaman sebelum masehi 

akan tetapi baru diperkenalkan dan diresmikan sebagai olahraga 

perlombaan pada abad ke-16, Menurut catatan sejarah Raja 

Hendrik memperuntukan sungai Thames sebagai sungai yang 

hanya boleh dilewati oleh para pendayung yang memiliki Izin, 

sejak saat itu banyak sekali masyarakat Inggris yang berlomba 

untuk menjadi seorang pendayung yang baik, dan sejak saat itu 

banyak bermunculan perlombaan-perlombaan yang diadakan 

untuk meperebutkan gelar sebagai pendayung terbaik, inilah 

yang kemudian menjadi awal terciptanya suatu cabang olahraga 

dayung, dan sejak saat itu perlombaan dayung mulai menjamur 

dan diadakan hampir di seluruh perairan. Dan pada saat ini 

olahraga dayung sudah menjadi cabang olahraga yang sering 

diperlombakan dalam berbagai event nasional seperti 

PORPROV, PON dan Internasional seperti SEA GAMES, 

Olimpiade dan kejuaraan-kejuaraan lainnya.  
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Saat ini kita mengenal olahraga dayung. Dalam olahraga 

mendayung sudah tentu menggunakan dayung sebagai salah satu 

alat perlombaan. Satu perahu bisa terdiri atas tujuh orang 

pendayung. Dalam teknik mendayung dikenal dua macam 

kayuhan yaitu dayung maju dan dayung mundur. Jika ingin 

perahu bergerak ke depan maka digunakan dayung maju. 

Sebaliknya, jika ingin menghentikan perahu yang sedang 

bergerak atau menginginkan perahu bergerak mundur digunakan 

teknik dayung mundur. Jika ingin membelokkan perahu ke 

kanan maka tangan kiri mendayung maju dan tangan kanan 

mendayung mundur. Begitupun dengan sebaliknya, jika ingin 

membelok ke kiri tangan kanan mendayung maju dan tangan 

kiri mendayung mundur. Sesuai perkembangan zaman, olahraga 

dayung dari waktu ke waktu telah mengalami perkembangan. 

Perkembangan tersebut terdiri dari beberapa tinjauan yaitu, 

perkembangan dayung dunia, dayung Indonesia dan 

perkembangan dayung. 

Rowing 

       Rowing adalah nomor olahraga dayung dengan perahunya 

yang sudah seimbang dan dilengkapi dayung. Perahu rowing ini 

berjalan mundur. Ada dua jenis nomor rowing yang biasanya 

diperlombakan, yaitu Scull and Sweep. Nomor Scull ada yang 

terdiri dari 1 orang, 2 orang, 4 orang, dan 8 orang. Perahu 

rowing scull menggunakan 2 dayung yang memiliki ukuran 
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panjang dan lebar sama rata. Masing-masing pendayung 

memegang kedua dayung tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Mendayung Rowing 

Kompetisi rowing di kenal pada Olimpiade untuk pria sejak 

tahun 1896 dan untuk wanita sejak tahun 1976. Rowing adalah 

salah satu cabang dari olahraga dayung yang sering dilombakan 

pada event resmi Nasional dan Internasional. Ada beberapa jenis 

lomba untuk rowing diiantaranya : 

1. Single sculls (satu pendayung, dua dayung) 

2. Double sculls (dua pendayung, empat dayung) 

3. Cox-les pair (dua pedayung, masing-masing satu dayung kiri 

dan kanan) 

4. Coxed pair (dua pendayung, satu skiper, dua pedayung kiri 

dan kanan) 

5. Cox-les four (empat pedayung, empat dayung, masing-

masing satu dayung kiri dan kanan) 

6. Coxed four (empat pedayung, satu skiper) 

Perlengkapan : 
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1) Perahu Rowing 

2) Dayung Rowing 

 

Canoeing 

  Canoeing adalah nomor olahraga dayung yang memiliki 

tingkat kesulitan sendiri karena belum dalam keadaan 

seimbang, sehingga mengharuskan pendayung yang mengikuti 

nomor ini berlatih agar dapat menyeimbangkan perahu ini. Ada 

2 jenis nomor canoeing yang cukup dikenal, yaitu Kayak dan 

Kano. Nomor kayak yang di pertandingkan biasanya terdiri 

dari 1 orang, 2 orang dan 4 orang. Sementara nomor kano yang 

di pertandingkan biasanya terdiri dari 1 orang dan 2 orang. 

Pendayung yang mengikuti nomor kayak masing-masing akan 

diberi satu dayung yang mempunyai 2 bagian melebar di sisi 

kanan dan kiri. Sementara di nomor kano, pendayung akan 

diberi masing-masing 1 dayung yang hanya memiliki 1 bagian 

melebar. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Mendayung Kano 
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Ada dua kelas dalam olahraga canoe yang digunakan dalam 

Olimpiade, yaitu canoe untuk kelas single yang disebut juga 

dengan C – 1 dan kelas double atau C – 2. Tetapi juga di 

beberapa dunia yang menggunakan perahu canoe dengan 

pendayung 4,7 dan 10 orang. Secara tradisional, perahu canoe 

dibuat dari kayu yang diberi lapisan pernis. Pada bagian 

haluannya diberi tiga sampai lima kali pelapisan. 

Peralatan : 

1) Perahu C -1, dan C – 2 

2) Floor Boat 

3) Knee pad 

4) Toc block and cotouts 

5) Dayung 1 bilah 

Dayung merupakan salah satu jenis olahraga daya tahan 

(endurance) yang sarana utamanya adalah air dengan media 

perahu dan dayung. Cabang olahraga dayung ada yang bersifat 

permainan dan ada juga yang bersifat perlombaan, olahraga ini 

bisa dilakukan secara individu maupun kelompok. Bahkan, 

olahraga ini bisa dikatakan sebagai olahraga yang cenderung 

memberikan unsur seni, karena di dalamnya melibatkan 

perpaduan antara gerak tubuh dan alat yang digunakan untuk 

mendayung. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Rohmat, 

bahwa: gerakan dayung dilakukan secara berirama, terus 

menerus, dan ada rasio yang baik antara fase kerja dan fase 
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istirahat. Untuk mencapai gerakan yang ritmik dan harmonis 

tersebut tentunya perlu didukung oleh biomotorik, psikologis, 

dan aspek pendukung lainnya.  

Pada nomor kayak posisi pendayung duduk di dalam 

perahu, menggunakan satu tungkai pengayuh dengan dua 

dayung kiri dan kanan. Pada nomor canoe canadian posisi 

pendayung berlutut di atas perahu menghadap ke depan, 

mendayung hanya pada posisi satu sisi saja dengan satu daun 

dayung. Perkembangan dan peningkatan prestasi dalam setiap 

cabang olahraga merupakan sesuatu hal yang selalu 

diperbincangkan dan dipermasalahkan sepanjang hidup 

manusia, bahkan selama olahraga itu dikenal sebagai kebutuhan 

hidup. Peningkatan prestasi olahraga bersifat dinamis progresif, 

artinya; setiap fase waktu selalu berubah dan cenderung 

meningkat seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Untuk meningkatkan prestasi tersebut dibutuhkan 

latihan. Latihan adalah proses yang sistematis dari berlatih atau 

bekerja, yang dilakukan secara berulang-ulang, dengan kian hari 

kian menambah jumlah beban latihan atau pekerjaannya.  
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Gambar 7. Mendayung Kayak 

 

Definisi kayak menurut Federasi Kayak Internasional 

adalah perahu dengan jenis dayung yang mempunyai dua bilah. 

Oleh karena itu, definisi dari pada dimensi panjang, lebar, dan 

berat perahu di batasi. Dalam pertandingan perahu kayak inti 

terdapat tiga kelas yaitu K – 1, K – 2, dan K - 4. Jenis perahu 

yang dipergunakan dalam kelas–kelas tersebut mempunyai 

profil yang rendah dengan tujuan untuk mengurangi pengaruh 

angin dan memperkecil materi pembuatan. 

Peralatan : 

1) Perahu kayak K – 1, K – 2, dan, K – 4 

2) Dayung dua bilah 

3) Spray skrit 

Olahraga dayung tentunya sudah tidak asing di kalangan 

masyarakat karena kegiatan ini dilakukan pada umumnya di atas 

laut atau sungai, Namun olahraga yang satu ini dapat dilakukan 

dengan cara beregu atau dapat juga dilakukan sendiri. 

Dayung merupakan salah satu cabang olahraga yang 
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menggunakan dayung dan perahu yang berlangsung di atas 

sungai, danau, atau laut sehingga hal ini juga memiliki macam-

macam kayuhan untuk melakukan olahraga ini. Konsep dayung 

terdapat juga seperti maju atau mudur untuk membelokkan 

perahu ke kanan dan ke kiri pastinya hal ini dapat menguras 

tenaga yang sangat banyak untuk mencapai tujuan garis finis. 

Perbedaan yang sangat mendasar dari berbagai nomor 

terlihat dari karakteristik perahunya, cara mendayung serta 

posisi pendayung di perahu. Pada cabang olahraga Dayung 

Rowing posisi pendayung duduk pada tempat duduk yang dapat 

bergerak maju-mundur, menghadap ke bagian buritan perahu. 

Mendayung dengan segenap anggota tubuhnya (tungkai, badan, 

dan lengan). Tangkai dayung yang digunakan untuk mengayuh 

terletak pada sisi perahu kiri dan kanan yang disangga oleh satu 

set alat penyangga dayung (rigger). Dalam mendayung nomor 

Sculling pendayung menggunakan dua tangkai pengayuh kiri 

dan kanan. Sedangkan dalam mendayung nomor Sweep Rowing 

pendayung masing-masing menggunakan satu tangkai 

pengayuh, kiri atau kanan. Perahu Rowing memiliki 

kecenderungan stabil dikarenakan memiliki dua dayungan yang 

dapat dijadikan penyeimbang perahu. 

Pada nomor Canoe Canadian posisi pendayung berlutut 

diatas perahu menghadap ke depan, mendayung hanya pada 

posisi satu sisi saja. Pada nomor kayak posisi pendayung duduk 

di dalam perahu mengunakan satu tangkai pengayuh  dengan  
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dua  daun  dayung  kiri  dan  kanan.  Stuktur  kontruksi  perahu 

kayak racing dengan panjang perahu 520 cm dan berat 12 kg 

untuk atlet dengan berat badan 65 kg- 75 kg. Bagian setengah 

lingkaran pada bagian bawah perahu dan bentuk perahu yang 

ramping menyebabkan daya luncur yang cepat sekaligus daya 

labil pada perahu. Pengalaman penulis dilapangan seringkali 

menemukan lambatnya penguasaan keterampilan mendayung 

kayak dibandingkan dengan penguasaan keterampilan 

mendayung rowing. 

Untuk menguasai keterampilan mendayung kayak seorang 

pendayung harus mampu duduk diatas perahu dan 

mempertahankan keseimbangan  supaya tidak terjatuh. Untuk 

mempertahankan keseimbangan di peruhu Kayak bukan hal 

yang mudah karena menurut hukum kesetimbangan ke I dimana 

“badan selalu dalam keadaan setimbang selama proyeksi dari 

titik berat badan tersebut jatuh dalam bidang tumpuan”. Titik 

berat badan seorang pendayung  harus  jatuh  pada  bidang  

perahu supaya pendayung tidak terjatuh. Berat badan 

pendayungpun sangat berpengaruh terhadap stabilitas perahu 

maka dari itu perahu disesuaikan dengan karakteristis 

pendayungnya. Hal tersebut sesuai dengan hukum 

kesetimbangan ke II “Stabilitas berbanding lurus dengan luas 

bidang tumpuan”. Sedangkan bidang tumpu pendayung adalah 

perahu yang labil serta dipengaruhi oleh lingkungan berupa 

ombak dan angin yang menyebabkan pendayung membutuhkan 
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waktu yang cukup lama dalam penguasaan keterampilan 

mendayung kayak. 

Salah satu keterampilan mendayung yang perlu dikuasai 

yaitu keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan 

memelihara posisi tubuh. Faktor keseimbangan sangat berperan 

penting karena apabila seorang pendayung tidak dapat menjaga 

keseimbangan maka pendayung bisa terjatuh dari perahu. Hal 

ini yang sering menyebabkan lamanya penguasaan keterampilan 

mendayung kayak karena minimnya intensitas latihan 

menggunakan perahu disebabkan keterbatasan sarana prasana 

olahraga dayung. Untuk sekarang ini di dunia olahraga telah 

banyak digunakan media pembelajaran yang digunakan dalam 

setiap pelatihan, baik pelatihan teknik maupun fisik. Media 

merupakan sarana fisik untuk menyampaikan materi atau isi 

pembelajaran seperti buku, film, video, slide, dan sebagainya. 

Media berperan aktif dalam mencapai sebuah tujuan 

pembelajaran karena dengan menggunakan media peserta didik 

atau atlet dapat menerima materi dengan jelas. Materi yang sulit 

dan berbaya pun dapat diberikan dengan bantuan media. Kedua 

pendapat di atas, bahwa media adalah sarana fisik sebagai 

perantara untuk menyampaikan informasi serta digunakan untuk 

berinteraksi antara sumber dengan penerima pesan sehingga 

prestasi dapat tercapai. Dalam cabang olahraga dayung media 

latihan adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk melatih 

keterampilan maupun mengukur kemampuan seorang 
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pendayung dalam penguasaan keterampilan mendayung, salah 

satunya untuk melatih keterampilan mendayung pada 

pendayung Kayak adalah bangku simulasi kayak labil dan 

bangku simulasi kayak stabil. Bangku simulasi kayak stabil 

merupakan alat bantu dalam pelatihan keterampilan mendayung 

kayak berupa bangku yang stabil yang memungkinkan atlet 

dapat duduk dengan nyaman berlatih keterampilan mendayung 

kayak.  

Sedangakan bangku simulasi kayak labil berupa alat bantu 

yang dibuat menyerupai perahu dengan bagian bawahnya 

berbentuk setengah lingkaran yang menyebabkan bangku 

simulasi dapat memberikan situasi labil kearah kiri dan kanan 

seperti menaiki perahu ketika pendayung menggunakannya. 

Bentuk setengah lingkaran dari bangku simulasi kayak labil ini 

memberikan daya labil yang membuat pendayung berlatih 

meningkatkan keterampilan kesimbangan seperti ketika 

pendayung mempertahankan keseimbangan di atas perahu. 

Maka perlunya sebuah alat bantu berupa bangku simulasi kayak 

untuk menunjang latihan dalam meningkatkan keterampilan 

mendayung kayak. Bangku simulasi kayak labil dan bangku 

simulasi kayak stabil merupakan alat bantu untuk meningkatkan 

keterampilan mendayung kayak. 

Dengan demikian olahraga dayung merupakan tes 

ketahanan tubuh yang diselesaikan dalam kecepatan jarak 

tempuh hingga 100m atau dapat juga dengan hitungan menit 
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yang akan menempuh jarak 1000m hingga mencapai garis 

finish. Olahraga ini memang sudah populer dari zaman dahulu 

kala karena pada zaman kuno masyarakat banyak menggunakan 

hal ini sebagai jenis olahraga sendiri dan dalam aktivitas sehari-

hari. Olahraga ini didirikan pada tahun 1980-an oleh seorang 

ahli di bidang olahraga W.P. Stephens dan didefinisikan sebagai 

sebuah perahu yang berukuran panjang dengan memiliki 

proporsi yang sempit. Pada kedua ujung perahu yang dibuat 

runcing dengan genggaman tangan sehingga dapat di gunakan 

untuk menggerakkan perahu dengan awak perahu diseluruhnya 

menghadap ke depan. 

Dayung secara tradisional terbuat dari kayu. Bentuknya 

adalah poros panjang dengan pisau datar di ujungnya. Dayung 

biasanya memiliki pegangan, material atau alternatif bentuk 

ukuran disesuaikan dengan tangan. Mendayung merupakan 

sebuah olahraga yang menggunakan dayung dan berlangsung di 

atas sungai, danau, dan laut. Dayung adalah suatu alat yang 

diterapkan dan digunakan untuk membawa laju perahu. Dayung 

memiliki flat pisau pada salah satu ujungnya. Dayung pada 

umumnya terhubung ke kapal melalui rowlocks atau tholes yang 

mengirimkan gaya untuk diterapkan ke kapal. Dalam sistem ini 

(dikenal sebagai pengungkit kelas dua) dimana air adalah 

sebagai tumpuan. Pendayung umumnya menghadap buritan 

kapal, pencapaian sejauh mungkin mereka bisa menuju buritan, 

dan memasukkan daun dayung di dalam air.  
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Dari sudut pandang taktik, ini terdengar seaneh melakukan 

sprint di lima kilometer pertama dalam maraton. Untuk 

memenangkan lomba dayung sejauh 2000 meter, kru tim 

Dayung harus melakukan sprint di 500 meter pertama. Namun, 

begitulah tuntutan olahraga yang namanya tercantum dalam 

Athlete of the Century (Atlet Abad Ini) dan Oarsome Foursome 

(tim dayung legendaris dari Australia). Olahraga dayung 

merupakan tes ketahanan yang diselesaikan dalam kecepatan 

hingga 10 meter/detik. Kru tim Dayung menempuh jarak 1000 

meter dengan rata-rata 40 kayuhan/menit, namun, pada 500 

meter pertama dan terakhir, kecepatan kayuhannya naik hingga 

mencapai 47 kayuhan/menit. 

 

Mendayung 

 Mendayung merupakan sebuah olahraga yang 

menggunakan dayung dan berlangsung di atas sungai, danau, 

dan laut. Dalam teknik mendayung dengan oar hanya dikenal 

dua macam kayuhan yaitu dayung maju dan dayung mundur. 

Jika menginginkan perahu bergerak kedepan maka digunakan 

dayung maju sedangkan dayung mundur untuk menghentikan 

perahu yang sedang bergerak maju atau memang menginginkan 

perahu bergerak mundur. Jika ingin membelokkan perahu ke 

kanan maka tangan kiri mendayung maju dan tangan kanan 

mendayung mundur,dan sebaliknya jika ingin membelok ke kiri. 

Dari sudut pandang taktik, ini terdengar seaneh melakukan 
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sprint di lima kilometer pertama dalam maraton. Untuk 

memenangkan perlombaan dayung sejauh 2000 meter, kru tim 

Dayung harus melakukan sprint di 500 meter pertama. Namun, 

begitulah tuntutan olahraga yang namanya tercantum dalam 

Athlete of the Century (Atlet Abad Ini) dan Oarsome Foursome 

(tim dayung legendaris dari Australia). Olahraga dayung 

merupakan tes ketahanan yang diselesaikan dalam kecepatan 

hingga 10 meter/detik. Kru tim dayung menempuh jarak 1000 

meter dengan rata-rata 40 kayuhan per menit, namun, pada 500 

meter pertama dan terakhir, kecepatan kayuhannya naik hingga 

mencapai 47 kayuhan/ menit. 

 

Sejarah Perjalanan Olahraga Rowing di Asian Games 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Ilustrasi Mendayung Rowing 

Rowing adalah nama internasional dari cabang olahraga 

dayung, cabang ini turut dilombakan dalam perhelatan Asian 

Games 2018 yang akan mengambil lokasi di Jakabaring Sport 
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City, Palembang, Sumatera Selatan, 19-24 Agustus. Walaupun 

Indonesia merupakan negara maritim yang 70% wilayahnya 

merupakan perairan, namun dayung memang bukan cabang 

olahraga yang populer di masyarakat Indonesia. Bahkan 

mungkin di Asia sekalipun, olahraga ini masih sepi peminat. 

Namun itu dulu, kini olahraga dayung semakin berkembang, dan 

eksistensinya semakin diakui tidak hanya di Asia saja namun 

juga dunia. Olahraga ini menjadi salah satu yang 

dipertandingkan di Multi Event International, salah satunya di 

Asian Games 2018. Bagi kamu yang penasaran apa itu olahraga 

dayung, berikut sejarah panjang rowing atau dayung hingga 

menjadi salah satu cabang olahraga. 

1).  Berawal dari Alat Transportasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  9 . Atlet Dayung Rowing 

 

Tidak ada catatan sejarah yang pasti untuk menentukan 

kapan kegiatan ini lahir. Yang jelas, sudah sejak dulu orang-

orang menggunakan dayung dengan perahunya untuk berpindah 
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dan melakukan banyak hal, termasuk menjajah dan berdagang. 

Rowing lalu berkembang menjadi salah satu cabang olahraga 

sejak awal abad ke-10. Kala itu, sebuah pertandingan balap 

kapal digelar di Sungai Thames, London, dengan peserta 

para professional watermen. Di abad ke-18, klub 

perahu/rowing muncul di beberapa sekolah terkenal di Inggris, 

termasuk Eton College dan University of Oxford, dan menjadi 

pionir dalam munculnya klub rowing di berbagai tempat di 

Inggris dan dataran Eropa lainnya. Olahraga ini merupakan satu 

dari sedikit cabang olahraga yang melatih semua otot, 

termasuk quads, biceps, triceps, lats, glutes, dan otot perut. 

Rowing juga mampu meningkatkan kinerja kardiovaskular dan 

otot. Umumnya, atlet rowing memiliki tubuh tinggi dan berotot. 

Yang menarik, rowing juga termasuk salah satu cabang olahraga 

yang paling minim cedera karena terbilang aktivitas low 

impact. Meski begitu, teknik rowing yang salah bisa membuat 

otot lutut atau bahu tertarik dan terasa sakit. Cedera ringan lain 

yang seringkali menghinggapi atlet rowing adalah luka sobek di 

lutut akibat terbentur dayung atau pinggiran perahu. Ada 

beberapa jenis nomor rowing yang paling sering dilombakan di 

event-event Internasional: Single Sculls (satu pendayung dengan 

dua dayung), Double Sculls (dua pendayung dengan empat 

dayung), Cox-les Pair (dua pendayung, masing-masing dayung 

di kiri dan kanan), Coxed Pair (dua pendayung, satu skiper dan 

dua pendayung kiri kanan), Cox-les four (empat pendayung, 
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empat dayung, masing-masing kiri dan kanan), dan Coxed four 

(empat pendayung, satu skiper). 

2). Rowing di Asian Games 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Atlet Rowing Asian Games Indonesia 

Rowing pertama kali masuk menjadi bagian dari perhelatan 

Asian Games pada 1982, di New Delhi, India. Sejak saat itu, 

cabang dayung selalu diikutsertakan dalam setiap perhelatan 

Asian Games. China menjadi negara dengan koleksi medali 

emas terbanyak, dengan perolehan 83 buah dan selalu menjadi 

juara umum cabang dayung di tiap Asian Games. Sekadar 

informasi, jauh sebelum masuk dalam bagian Asian Games, 

rowing menjadi salah satu cabang olahraga resmi tertua yang 

dipertandingkan di ajang Olimpiade, pada tahun 1896. Sayang, 

di awal keikutsertaannya ini, rowing terpaksa dibatalkan karena 

cuaca buruk dan tak memungkinkan untuk perlombaan 

dilanjutkan. Di empat tahun berikutnya, pada tahun 1900 cabang 

ini memulai debutnya di Olimpiade, hingga sekarang. 
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3). Perkembangan Rowing di Indonesia 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Atlet Rowing Indonesia 

 

Di Indonesia sendiri, olahraga ini merupakan salah satu 

olahraga syarat prestasi yang seringkali mengharumkan nama 

bangsa. Prestasi terakhirnya, cabang olahraga rowing berhasil 

mengirimkan dua atlet terbaiknya, Memo dan Dewi ke ajang 

Olimpiade Rio 2016. Hal ini merupakan rekor tersendiri, setelah 

sebelumnya hanya mampu mengirimkan satu atlet saja. Setahun 

sebelumnya, Timnas Rowing Indonesia berhasil menjadi juara 

umum Rowing SEA Games 2015 dengan total perolehan 13 

medali emas, 6 perak dan 4 perunggu. Sementara di ajang Asian 

Games, Timnas Indonesia baru mampu mendulang total medali 

dengan 1 perak dan 5 perunggu selama keikutsertaannya. 

Kompetisi rowing di kenal pada Olimpiade untuk pria sejak 

tahun 1896 dan untuk wanita sejak tahun 1976. Rowing adalah 

salah satu cabang dari olahraga Dayung yang sering dilombakan 
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pada event resmi Nasional dan Internasional. Ada beberapa jenis 

lomba untuk rowing diantaranya: 

1. Single sculls (satu pendayung, dua dayung) 

2. Double sculls (dua pendayung, empat dayung) 

3. Cox-les pair (dua pendayung, masing–masing satu dayung 

kiri dan kanan) 

4. Coxed pair (dua pendayung, satu skiper, dua pendayung kiri 

dan kanan) 

5. Cox-les four (empat pendayung, empat dayung, masing–

masing satu dayung kiri dan kanan) 

6. Coxed four (empat pendayung, satu skiper) 

Perlengkapan : 

1) Perahu Rowing 

2) Dayung Rowing 

Olahraga dayung memiliki beberapa nomor perlombaan 

seperti kano, rowing, kayak, dan perahu naga. PPLP dan 

Sekolah Keberbakatan merupakan salah satu bibit unggul 

olahraga dayung yang ada dan perlu dilestarikan. PPLP dan 

Sekolah Keberbakatan memiliki atlet potensi di berbagai nomor 

perlombaan. Faktor dominan dalam olahraga dayung untuk 

menentukan prestasi adalah daya tahan. Olahraga dayung perahu 

naga lahir dari negara China. Olahraga ini berawal dari ritual 

keagaman orang China untuk menghormati Dewa Naga yang 

menguasai sungai, danau, dan laut. Dan perlombaan perahu naga 
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di China ini disebut Duan Wu. Festival Duan Wu ini semakin 

lama banyak diamati dan dirayakan diberbagai Negara, tidak 

terkecuali Indonesia. Karena berkembangnya festival ini, 

Negara-negara seperti Cina, Inggris, Indonesia, Australia, 

Hongkong, Italia, Malaysia, Norwegia, Filiphina, Singapura, 

dan Amerika Serikat membentuk Badan International Dragon 

Boat Racing atau International Dragon Boat Federation (IDBF) 

Hongkong pada tanggal 24 Juni 1991. (www.IDBF.org). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Atlet Dragon Boat (Perahu Naga) 

 

Dari akarnya di Timur Jauh, Dragon Boat dengan cepat 

menjadi salah satu nomor yang diperlombakan secara global 

baik di tingkat kompetitif dan rekreasi. Secara fisik, rute 

panjang, nomor yang diperlombakan adalah  20 pendayung atau, 

dalam versi yang lebih kecil dengan 10 pendayung yang 

semuanya menggunakan dayung tunggal berbilah dan ditambah 

seorang drummer serta pengemudi. 

 

http://www.idbf.org/
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Perlengkapan: 

1) Perahu dragon boat 

2) Dayung single 

3) Drum 

4) Dayung juru mudi 

Atlet dayung perahu naga berjumlah 22 orang terdiri dari 20 

pendayung/paddlers yakni: 1 genderang atau drumer di depan, 

dan 1 pengemudi d belakang. Namun dalam perkembangannya 

olahraga dayung perahu naga juga menggunakan perahu yang 

lebih kecil, dengan komposisi 10 pendayung atau paddlers 

yakni: 1 genderang atau drumer, 1 pengemudi. Tetapi perubahan 

ini disesuaikan dengan event atau kompetisi yang diadakan. 

Posisi pendayung dalam perahu naga duduk dan mengahadap ke 

arah depan perahu. Setiap pendayung harus melakukan 

sinkronisasi stroke di sisi berlawanan dari perahu. Artinya jika 

kita mendayung di sisi kanan maka point stroke kita adalah 

tangan kiri begitu sebaliknya, jika kita mendayung di sisi kiri 

maka point stroke kita adalah tangan kanan, seorang penabuh 

genderang/drumer dalam perahu naga dapat dianggap sebagai 

detak jantung.  

Pengatur gerakkan pendayung dalam perahu naga adalah 

seorang pemimpin yang bertugas untuk menunjukan frekuensi 

dan sinkronisitas stroke pendayung atau paddlers. Penabuh 

genderang juga bertugas untuk mengeluarkan perintah melalui 

kombinasi sinyal tangan atau panggilan suara untuk mendesak 
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para pendayung dan pengemudi untuk tampil maksimal. Posisi 

drumer dalam perahu naga mengahadap ke arah belakang 

perahu. Sedangkan pengemudi di dalam perahu naga bertugas 

untuk mengendalikan arah laju perahu. Posisi pengemudi alam 

perahu naga berada di tengah buritan perahu, dengan dayung 

yang lebih panjang dari dayung paddlers. 

Seiring dengan perkembangan zaman, maka pengetahuan 

dan kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya olahraga 

pun mulai meningkat. Perkembangan di dunia olahraga tidak 

hanya untuk olahraga kebugaran saja tetapi juga olahraga 

prestasi. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya 

bermunculan pusat-pusat kebugaran dan perkumpulan-

perkumpulan olahraga di indonesia dan khususnya di daerah-

daerah.  

Berdasarkan segi usia, peserta PPLP Dayung berada pada 

rentang usia remaja yakni 11-15 tahun. Masa remaja adalah 

masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa 

dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun 

dan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal dua 

puluhan tahun. Fase ini ditandai dengan adanya perubahan pada 

aspek fisik, kognitif, kepribadian, maupun perkembangan sosial.   

a. Perkembangan fisik  

Perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh, 

otak, kapasitas sensorik dan ketrampilan motorik. Perubahan 

pada tubuh ditandai dengan pertambahan tinggi dan berat 
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tubuh, pertumbuhan tulang dan otot, dan kematangan organ 

seksual dan fungsi reproduksi. Tubuh remaja mulai beralih 

dari tubuh kanak-kanak yang cirinya adalah pertumbuhan 

menjadi tubuh orang dewasa yang cirinya adalah 

kematangan. Perubahan fisik otak sehingga strukturnya 

semakin sempurna meningkatkan kemampuan kognitif.  

b. Perkembangan Kognitif   

Seorang remaja termotivasi untuk memahami dunia karena 

perilaku adaptasi secara biologis mereka. Dalam pandangan 

Piaget, remaja secara aktif membangun dunia kognitif 

mereka, di mana informasi yang didapatkan tidak langsung 

diterima begitu saja ke dalam skema kognitif. Remaja sudah 

mampu membedakan antara hal-hal atau ide-ide yang lebih 

penting dibanding ide lainnya, lalu remaja menghubungkan 

ide-ide tersebut. Seorang remaja tidak saja 

mengorganisasikan apa yang dialami dan diamati, tetapi 

remaja mampu mengolah cara berpikir sehingga 

memunculkan suatu ide baru. Perkembangan kognitif juga 

melibatkan perubahan kemampuan mental seperti belajar, 

memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Pada masa remaja 

terjadi kematangan kognitif, yaitu interaksi dari struktur otak 

yang telah sempurna dan lingkungan sosial yang semakin 

luas untuk eksperimentasi memungkinkan remaja untuk 

berpikir abstrak. Tahap perkembangan kognitif ini sebagai 

tahap operasi formal. Tahap operasi formal adalah suatu 
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tahap dimana seseorang sudah mampu berpikir secara 

abstrak. Seorang remaja tidak lagi terbatas pada hal-hal yang 

aktual, serta pengalaman yang benar-benar terjadi. Dengan 

mencapai tahap operasi formal remaja dapat berpikir dengan 

fleksibel dan kompleks. Seorang remaja mampu menemukan 

alternatif jawaban atau penjelasan tentang suatu hal. Remaja 

sudah mampu memikirkan suatu situasi yang masih berupa 

rencana atau suatu bayangan. Remaja dapat memahami 

bahwa tindakan yang dilakukan pada saat ini dapat memiliki 

efek pada masa yang akan datang. Dengan demikian, seorang 

remaja mampu memperkirakan konsekuensi dari 

tindakannya, termasuk adanya kemungkinan yang dapat 

membahayakan dirinya. 

c. Perkembangan kepribadian dan sosial  

Perkembangan kepribadian merupakan perubahan cara 

individu berhubungan dengan dunia dan menyatakan emosi 

secara unik; sedangkan perkembangan sosial berarti 

perubahan dalam berhubungan dengan orang lain. 

Perkembangan kepribadian yang penting pada masa remaja 

adalah pencarian identitas diri, yaitu proses menjadi seorang 

yang unik dengan peran yang penting dalam hidup. 

Perkembangan sosial pada masa remaja lebih melibatkan 

kelompok teman sebaya dibanding orang tua. Dibanding pada 

masa kanak-kanak, remaja lebih banyak melakukan kegiatan 
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di luar rumah seperti kegiatan sekolah, ekstrakurikuler dan 

bermain dengan teman.    

Untuk pencapaian prestasi maksimal atlet dayung tentunya 

tidak akan datang begitu saja tetapi diperoleh dengan usaha yang 

keras, perlu perhitungan secara matang dan banyak berbagai 

faktor yang harus diperhatikan seperti sarana dan prasarana, 

pelatih, pemain berbakat dan kompetisi yang teratur serta harus 

didukung oleh ilmu dan teknologi yang memadai. Dalam 

olahraga dayung banyak sekali unsur yang harus diperhatikan 

untuk meraih prestasi maksimal seperti unsur teknik, fisik, 

taktik, serta kematangan mental dalam bertanding. Dimana 

aspek fisik merupakan aspek yang paling mendasar dalam 

pembinaan olahraga prestasi cabang olahraga dayung. Olahraga 

dayung merupakan salah satu cabang olahraga yang atletnya 

berpacu satu sama lain dengan menggunakan perahu.
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  PERATURAN  OLAHRAGA  DAYUNG 

 

 

 

Pendahuluan  

Dayung termasuk salah satu dari lima cabang 

olahraga perairan di samping layar, selam, ski air, dan 

perahu bermotor. Olahraga dayung melibatkan atlet putra 

maupun putri, dan perahu dayung jenis kano kanada dan 

kayak (Perahu Eskimo). Dibandingkan dengan olahraga 

dayung di negara-negara lain, di Indonesia cabang ini, 

terutama untuk jenis kano, lebih digemari daripada 

keempat cabang olahraga perairan lainnya. Penggemar 

olahraga dayung bergabung dalam Persatuan Olahraga 

Dayung Seluruh Indonesia (PODSI). Dalam garis besar, 

cabang olahraga dayung ini dapat dibagi menjadi dua 

bagian besar, yaitu olahraga dayung prestasi dan 

tradisional. Dalam perlombaan resmi seperti olimpiade, 

yang diselenggarakan dibawah perlindungan FISA 

(Federasi Internasional Mendayung), hanya jenis olahraga 

dayung prestasi yang diperlombakan. 

 

Bab 

3 
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Sasaran Belajar 

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa/pembaca 

diharapkan memahami: 

1. Peraturan Perlombaan Dayung 

2. Nomor-Nomor Perlombaan Dayung Kayak/Kano 

3. Nomor-Nomor Perlombaan Dayung Tradisional 

4. Nomor-Nomor Perlombaan Dayung Rowing 

 

Peraturan Perlombaan Dayung 

Ada tiga jenis nomor dayung, yaitu coxed dan 

coxedless, serta sculling. Di nomor Coxed terlibat 2, 4, 

atau 8 atlet pendayung; satu diantaranya bertugas khusus 

sebagai pengemudi. Dalam Sculling, atlet pendayung 

menggunakan dua buah dayung dan tidak ada yang 

bertindak sebagai pengemudi kano. Posisi atlet dalam 

dayung dan kano berbeda. Posisi atlet dalam nomor 

dayung membelakangi arah, sedangkan dalam nomor kano 

menghadap ke depan. Ada beberapa jenis nomor kano, 

antara lain marathon, slalom, surfing, polo, rescue, dan 

racing sprint kano. Maraton Kano menempuh jarak 

minimal 20 kilometer untuk putra dan 15 kilometer untuk 

junior putra-putri. Dalam nomor ini, peserta selain 

menempuh lintasan sungai juga harus berjalan kaki di 



                                                               Dr. Asmuddin, S.Pd., M.Pd. 

  

89 | P e r a t u r a n  O l a h r a g a  D a y u n g  
 

darat sambil memanggul kanonya jika sungai yang 

diarungi terpotong oleh jalan darat. 

Slalom Kano dilakukan pada kondisi yang sukar. Bila 

yang dipakai adalah kayak, penumpangnya hanya satu 

orang. Tetapi bila yang digunakan adalah jenis kano 

kanada, penumpangnya bisa dua orang. Sungai yang 

diarungi dalam nomor kano slalom ini berarus deras dan 

mempunyai banyak rintangan, antara lain batu-batu, air 

terjun, dan tiang-tiang yang ditancapkan membentuk celah 

sempit dan harus dilalui para peserta tanpa tersentuh. 

Surfing kano, disebut juga selancar kano, dilakukan di 

laut. Peserta harus mengarungkan kanonya di atas 

gelombang laut. Polo Kano melibatkan dua regu, lima 

orang lawan lima orang yang berada dalam kanonya 

masing-masing. Semua peserta berusaha memasukkan 

bola ke gawang dengan cara mendorong-dorong bola 

tersebut. 

Rescue Kano adalah keahlian menggunakan kano 

untuk melakukan penyelamatan di atas air. Di Indonesia, 

Bali khususnya, surfing dan rescue kano sudah dikenal, 

tetapi Racing Sprint Kano masih merupakan cabang 

olahraga baru. Para pendayung dalam nomor surfing dan 

rescue menekukkan sebelah kakinya sehingga membentuk 

posisi berlutut. Dua dayung dipakai bila yang digunakan 
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adalah kayak, dan salah seorang peserta diizinkan menjadi 

pengemudi. Kelompok Usia dan Berat Badan. Pembagian 

kelompok usia untuk cabang olahraga dayung ini meliputi 

junior (18 tahun), senior A dan B (di atas 18 sampai 22 

tahun), veteran A sampai F (mulai 27 sampai 60 tahun). 

Tetapi pengelompokan usia ini tidak berlaku dalam 

Olimpiade. 

Berat badan untuk putra ditentukan 50 kilogram dan 

untuk putri 45 kilogram. Untuk nomor kelas ringan, berat 

badan rata-rata pendayung tidak lebih dari 70 kilogram. 

Untuk jenis Single Scull, berat badan pendayung tidak 

lebih dari 72,5 kilogram. Olimpiade tidak mengenal 

pembagian kelas, tetapi dalam olimpiade Barcelona tahun 

1992 kelas ringan diusulkan untuk disertakan. Indonesia 

pada Tahun 1962, Indonesia untuk pertama kali mengikuti 

lomba dayung internasional di Asian Games IX New 

Delhi. Saat itu Indonesia tidak menggondol apa-apa. 

Tahun 1982 dibentuk Federasi Dayung Asia, dan 

Indonesia ikut berperanan dalam pembentukannya. Tahun 

1985, Indonesia turun dalam tiga nomor putra Asian 

Championship di Hong Kong, dan berhasil meraih satu 

perunggu. 

Prestasi gemilang lainnya menyusul dalam Asian 

Canoe Championship di Zhao Qing, RRC tahun 1987, 
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ketika Indonesia merebut satu emas dan satu perak. 

Cabang kano dalam SEA Games XIV di Jakarta tahun 

1987 menyumbangkan enam emas, empat perak, dan satu 

perunggu bagi Indonesia. Indonesia juga mengikuti nomor 

lomba dayung tradisional sejak tahun 1985. Dalam Hong 

Kong Dragon Boat, Indonesia berhasil menempati 

peringkat ketiga. Dalam Brunei Boat Races, Indonesia 

memperoleh tiga emas dan menjadi juara umum. Tahun 

1988, dalam Singapura Dragon Boat, Indonesia keluar 

sebagai runner up, sedangkan dalam Hong Kong Dragon 

Boat, Indonesia menempati peringkat keenam. 

Jenis olahraga dayung pertama kali diperkenalkan di 

Indonesia oleh Belanda sebelum Perang Dunia II. Ketika 

itu jenis olahraga ini hanya dikenal di kota-kota besar 

seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Klub yang ada 

masih dimiliki secara pribadi oleh orang Belanda, tetapi 

berangsur-angsur orang Indonesia boleh masuk menjadi 

anggota. Klub dayung yang terkenal kala itu adalah “Roli-

Vereniging Brantas” di Surabaya, yang kelak menelurkan 

Klub Dayung PORAS, Surabaya. Cabang kano di 

Indonesia tumbuh dari lomba dayung tradisional. Di 

Indonesia dikenal beberapa jenis lomba perahu tradisional 

seperti bidar di Sumatra Selatan, jukung di Kalimantan 

Tengah dan Kalimantan Selatan, lepa-lepa di Sulawesi 
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Selatan, lalu kole-kole di Maluku. Teknik mendayung 

perahu tradisional indonesia memiliki banyak kemiripan 

dengan Inggris.  

Perbedaannya terletak pada posisi pendayung: di 

Indonesia duduk menghadap ke depan, di Inggris 

menghadap ke belakang. Tahun 1956, Persatuan Olahraga 

Air (Peropi) lahir di Indonesia, mewadahi olahraga layar, 

dayung, selam, ski air, dan power boating. Cabang dayung 

diperlombakan pertama kali di PON VII Surabaya tahun 

1969. Selanjutnya nama Peropi diganti setelah keempat 

cabang lainnya memiliki induk organisasi sendiri. 

Olahraga dayung yang diperlombakan sekarang terdiri 

dari tiga nomor yaitu nomor Olympic, Tradisional dan 

Mesin. Nomor Olympic terdiri atas dua jenis yaitu 

Canoeing dan Kayak. Jenis Canoeingpun meliputi dua 

nomor yaitu kayak dan kano.  

Nomor kano sendiri meliputi kano polo, Kanada, arus 

deras dan slalom. Nomor Kayak meliputi nomor Scull and 

Sweep. Nomor tradisional yang dilombakan adalah perahu 

naga. Sedangkan nomor mesin adalah nomor dayung 

ergometer. Olahraga dayung jenis canoeing terdiri dari 

nomor kayak dan nomor kano. Pada nomor kayak posisi 

pendayung duduk di dalam perahu dan menghadap ke 

depan, mendayung menggunakan satu tangkai pengayuh 
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yang memiliki dua daun dayung, kiri dan kanan. Pada 

nomor kano, posisi pendayung berlutut di atas perahu 

menghadap ke depan, mendayung hanya pada satu sisi 

saja, kiri atau kanan, oleh karenanya tangkai pengayuh 

yang digunakan hanya memiliki satu daun dayung.  

 

Nomor-Nomor Perlombaan Dayung Kayak/Kano 

Nomor kayak dan kano yang sering 

dipertandingkan di Indonesia yang bersumber dari PODSI 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.Nomor-Nomor Perlombaan Dayung 

Kayak/Kano 

Putra Putri 

Kayak Tunggal (K-1) 

jarak 500 m dan 1000 m 

Kayak Tunggal (K-1) 

jarak 500 m 

Kayak Ganda (K-2) jarak 

500 m dan 1000 m  

Kayak Ganda (K-2) 

jarak 500 m  

Kayak Empat (K-4) jarak 

500 m dan 1000 m  

Kayak Empat (K-4) 

jarak 500 m  

Kano Kanada Tunggal 

(C-1) jarak 500 m dan 

1000 m 

 

Kano Kanada Ganda (C-

2) jarak 500 m dan 1000 

m 

 

Kano Polo (lima orang)   
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Olahraga dayung jenis kayak meliputi nomor scull 

dan sweep. Pada nomor scull dan sweep kayak, posisi 

pendayung duduk pada tempat duduk yang dapat bergerak 

maju-mundur, menghadap ke bagian buritan perahu. 

Mendayung dengan segenap anggota tubuhnya (tungkai, 

badan dan lengan). Tangkai dayung yang digunakan untuk 

mengayuh terletak pada sisi kiri dan kanan perahu yang 

disangga oleh satu set alat penyangga dayung (Rigger). 

Dalam mendayung nomor scull, pendayung menggunakan 

dua tangkai pengayuh kiri dan kanan, sedangkan pada 

nomor sweep, pendayung masing-masing menggunakan 

satu tangkai pengayuh, kiri atau kanan. Nomor-nomor 

perlombaan jenis kayak adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Nomor-Nomor Scull/Sweep 

Nomor Scull 

Putera/Puteri 

Nomor Sweep Kayak 

Putera/Puteri 

Scull Tunggal (Single 

Scull) jarak 2000 m 

Coxless Pairs jarak 

2000 m 

Scull Ganda (Double 

Scull) jarak 2000 m 

Coxless Fours jarak 

2000 m 

Scull Empat (Quadruple 

Scull) jarak 2000 m 

Cox Pairs jarak 2000 m 

 Cox Fours jarak 2000 m 

 Eight jarak 2000 m 

 

Indonesia juga mengikuti nomor lomba dayung 

tradisional sejak tahun 1985. Dalam Hong Kong Dragon 
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Boat, Indonesia berhasil menempati peringkat ketiga. 

Dalam Brunei Boat Races, Indonesia memperoleh tiga 

emas dan menjadi juara umum. Tahun 1988, dalam 

Singapura Dragon Boat, Indonesia keluar sebagai runner 

up, sedangkan dalam Hong Kong Dragon Boat, Indonesia 

menempati peringkat keenam. Jenis olahraga dayung 

pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh Belanda 

sebelum Perang Dunia II. Ketika itu jenis olahraga ini 

hanya dikenal di kota-kota besar seperti Jakarta, 

Semarang, dan Surabaya. Klub yang ada masih dimiliki 

secara pribadi oleh orang Belanda, tetapi berangsur-angsur 

orang Indonesia boleh masuk menjadi anggota. Klub 

dayung yang terkenal kala itu adalah “Roli-Vereniging 

Brantas” di Surabaya, kelak akan menghadirkan Klub 

Dayung PORAS, Surabaya. Olahraga dayung jenis 

tradisional atau traditional boat race merupakan salah 

satu nomor perlombaan yang menarik, karena melibatkan 

banyak pendayung dan bentuk perahu yang khas sesuai 

dengan daerah atau negara yang bersangkutan.  
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Nomor-Nomor Perlombaan Dayung Tradisional 

Nomor-nomor yang diperlombakan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3. Nomor-Nomor Perlombaan Dayung 

Tradisional 

Nomor Putera Nomor Puteri 

10 Pendayung jarak 500 m 10 Pendayung jarak 500 m 

20 Pendayung jarak 1000 m 20 Pendayung jarak 1000 m 

 

Nomor-Nomor Perlombaan Dayung Rowing 

Nomor-nomor yang diperlombakan pada setiap event 

perlombaan rowing, multi event, ataupun single event 

sangat beragam, tergantung dari perkembangan olahraga 

rowing ditataran mana perlombaan diselenggarakan serta 

kuota atlet yang diijinkan untuk berlomba pada event 

tersebut. Sebagai patokan dibawah ini dikemukakan 

nomor-nomor yang bisa diperlombakan di tataran 

internasional baik dalam multi event, maupun single 

event. Nomor-nomor yang diperlombakan oleh FISA 

yaitu olimpic and rowing world cup programmers tahun 

1976 olimpic and rowing  world cup programmers. 

Men’s rowing races in the programme dates from 1896: 

womens from 1976 and light weights from 1996. The 

olympic rowing programme (14 events). 
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Tabel 4. Olimpic and Rowing World Cup Programmers 

Men Woman 

1. Single scull 1. Single scull  
2. Double scull 2. Double scull 
3. Lightweight double 
scull 

3. Lightweight double 
scull  

4. Quadruple scull 4. Quadruple scull  
5. Pair 5. Pair 
6. Four 6. Eight  
7. lightweight four  
8. Eight  

Since 1962 FISA has held world rowing championships, 

at first avery four years and since 1974 every years, 

except the olympic year. The current World Rowing 

championship programme (23 event as per 2001 rules). 

Tabel 5. World Championship Regattas 

Men Woman 

1. Single scull 1. Single scull  
2. Double scull 2. Double scull 
3. Quadruple scull 3. Quadruple scull  
4. Pair 4. Pair 
5. Coxed pair 5. Coxed pair  
6. Four 6. Four  
7. Coxed four  
8. Eight  
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 ANATOMI DAN BIOMEKANIKA 

OTOT LENGAN 

 

Pendahuluan  

Otot lengan merupakan salah satu komponen penting 

dalam keberhasilan melakukan perlombaan, karena otot 

lengan dan bahu serta panjang lengan membantu pada 

saat melakukaan dayungan. Dalam melakukan dayungan 

gerak rekfleks dan gerak impuls akan melakukan gerakan 

pada lengan untuk bergerak. Otot lengan terdiri dari otot 

lengan atas dan otot lengan bawah. Otot lengan atas 

terdiri dari otot-otot fleksor yaitu m. biceps brahii, m. 

brachialis, m. chorachobracialis dan otot ekstensor yaitu 

m. triceps brachii. sedangkan otot lengan bawah terdiri 

atas otot: m. ekstensor crpiradialis longus, m. ekstensor 

carpiradialis brevis, m. ekstensor carpi ulnaris, m. 

supinator, m. pronator teres, m. fleksor carpiradialis, m. 

palmaris longus, m. fleksor carpi ulnaris, m. fleksor 

digitorum profundus, m. ekstensor digitorum. 

 

 

Bab 

4 
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Sasaran Belajar 

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa/pembaca 

diharapkan memahami: 

1. Otot Lengan 

2. Sistem Otot pada Manusia 

3. Struktur Otot 

4. Sifat Kerja Otot 

5. Mekanisme Terjadinya Gerak 

6. Gangguan pada Sistem Otot 

7. Mekanisme Kontraksi Otot 

8. Sumber Energi Kontraksi Otot 

9. Biomekanika Otot Lengan 

10. Pengukuran Daya Ledak Otot Lengan 

11. Anatomi dan Fisiologi Otot 

 

Otot Lengan 

Gerakan dayungan pada dayung, otot lengan 

mempunyai peran penting untuk menghasilkan dayungan 

yang maksimal, efektif dan efisien. Dalam gerakan 

dayungan, otot lengan harus dikerahkan sebaik mungkin 

pada teknik yang benar. Dengan mengerahkan otot-otot 

lengan secara tepat pada teknik yang benar, maka akan 

diperoleh dayungan yang memuaskan. Otot lengan yang 

terlibat dalam melakukan dayungan adalah sebagai 

berikut: 
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1). Otot Pangkal Lengan Atas 

     Otot pangkal lengan atas terdiri atas: otot-otot ketul 

(fleksor) dan otot-otot kedang (ekstensor) yang terdiri 

atas: 

a) Musculus Biceps Brachii atau otot lengan berkepala 

dua. Otot ini meliputi dua buah sendi yang 

mempunyai dua buah kepala. Kepala yang panjang 

dan melekat didalam sendi bahu, kepala yang 

pendek melekat disebelah luar dan yang kedua 

disebelah dalam. Otot itu kebawah menuju ke tulang 

pengumpil. Dibawah uratnya terdapat bandung 

lender. Fungsi otot ini untuk anteflaksi lengan atas 

dan adduksi lengan atas. 

b) Musculus Brachialis disebut juga otot lengan dalam 

otot ini berpangkal di bawah otot segi tiga di tulang 

pangkal tulang hasta. Fungsinya untuk 

membengkokkan lengan dibawah siku. 

c) Musculus Curacobrachialis 

    Otot ini berpangkal di processus corakoid dan 

menuju ke tulang pangkal lengan. Fungsinya 

anteflaksi lengan atas adduksi lengan atas. 

d) Muskulus Tricep Brachii atau otot lengan berkepala 

tiga. 
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Kepala luar berpangkal di sebelah belakang tulang 

pangkal lengan menuju ke bawah kemudian bersatu 

dengan yang lain. Kepala dalam berawal dari tulang 

di bawah sendi ketiga-tiganya mempunyai sebuah 

urat yang melekat di olekrani. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Otot Lengan Atas 

2).  Otot Lengan Bawah 

Otot lengan bawah terbagi atas otot-otot yang 

sedang memainkan perannya dalam pergerakan diatas 

sendi siku, sendi-sendi lengan, sendi-sendi jari dan 

sebagian dalam gerak silang hasta. 

 

 

 

 

 

     Gambar 14. Otot Lengan Bawah 
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Menurut Syaifuddin (1997), otot-otot tersebut  adalah: 

1) Musculus Ekstensor Carpi Radialis Longus, Musculus 

Ekstensor Carpi Radialis Brevis, dan Musculus 

Ekstensor Carpi Radialis Ulnalis. Ketiga jenis otot ini 

fungsinya sebagai ekstensi lengan (menggerakan 

lengan). 

2) Musculus Digitorum Carpi Radialis, fungsinya adalah 

untuk menggerakan jari tangan kecuali ibu jari. 

3) Musculus Ekstensor Policis Longus, fungsinya untuk 

menggerakan ibu jari. 

4) Musculus Prenator Teres, fungsinya mengerjakan 

silang hasta dan membengkokan lengan di bawah 

siku. 

5) Musculus Palmaris Ulnaris, fungsinya membetulkan 

lengan. 

6) Muskulus Palmaris Longus, Musculus Fleksor Carpi 

Radialis, Musculus Fleksor Digitor Sublimis 

fungsinya menggerakan jari ke dua dan kelingking. 

7) Musculus Fleksor Digitorum Profundus fungsinya 

fleksi jari pertama, kedua, ketiga dan ke empat. 

8) Musculus Fleksor Policic Longus fungsinya fleksi ibu 

jari. 

9) Musculus Pronator Teres Equadratus, fungsinya 

pronasi dari tangan. 
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10) Musculus Supinator Brevis, fungsinya supinasi dari 

tangan. 

Sistem Otot pada Manusia 

Jaringan otot merupakan jaringan yang mampu 

melangsungkan kerja mekanik dengan jalan kontraksi dan 

relaksasi sel atau serabutnya. Otot merupakan jaringan 

pada tubuh manusia yang aktivitasnya dipengaruhi oleh 

stimulus dari sistem saraf. Fungsi; 1. Mekanik atau 

pergerakan 2. Membentuk postur 3. Proteksi 4. Sirkulasi 

darah/nutrient 5. Memproduksi kalori. Struktur otot 

merupakan jaringan yang terdiri atas kumpulan sel-sel 

serabut otot. Dalam sel serabut otot ini terdapat unit 

kontraksi yang disebut dengan myofibril. Perluasan 

sarkoplasma mengadakan hubungan dengan myofibril ini. 

Ketika myofibril diamati dengan mikroskop elektron, 

ditemukan adanya pita terang dan pita gelap. 

 
Gambar 15. Otot Manusia 
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Struktur Otot  

Otot memiliki tiga kemampuan khusus yaitu: 1. 

Kontraxibility yaitu kemampuan untuk berkontraksi atau 

memendek, 2. Extensibility yaitu kemampuan untuk 

melakukan gerakan kebalikan dari gerakan yang 

ditimbulkan saat kontraksi, dan 3. Elastisity yaitu 

kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula 

setelah berkontraksi. Jenis Jaringan Otot; 1. Otot Polos 2. 

Otot Lurik 3. Otot Jantung. Otot lurik berbentuk silindris 

atau serabut panjang. Setiap sel mempunyai banyak inti 

dan terletak dibagian tepi sarkoplasma. Bekerja di bawah 

kehendak (otot sadar). Kontraksi otot lurik cepat tetapi 

tidak teratur dan mudah lelah serta melekat pada rangka 

tubuh. Otot polos bentuk sel seperti gelendong, bagian 

tengah besar, dan ujungnya meruncing. Dalam setiap sel 

otot polos terdapat satu inti sel yang terletak di tengah dan 

bentuknya pipih. 

Otot tidak sadar. Kontraksi otot polos sangat lambat 

dan lama, tetapi tidak mudah lelah. Otot polos terdapat 

pada alat-alat tubuh bagian dalam. Otot jantung berbentuk 

silindris atau serabut pendek. Tersusun atas serabut lurik 

yang bercabang-cabang dan saling berhubungan satu 

dengan lainnya. Setiap sel mempunyai satu atau dua inti 

yang terletak di tengah sarkoplasma. Otot tidak sadar dan 
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selnya dilengkapi serabut saraf dari saraf otonom. 

Kontraksi otot jantung berlangsung secara otomatis, 

teratur, tidak pernah lelah, dan bereaksi lambat. Hanya 

terdapat di jantung.  

 

Sifat Kerja Otot  

Sifat Kerja Otot:  1. Antagonis, dan 2. Sinergis  

Antagonis kerja otot yang kontraksinya menimbulkan 

efek gerak berlawanan, contohnya adalah: 1. Ekstensor 

(meluruskan) dan fleksor (membengkokkan), misalnya 

otot trisep dan otot bisep. 2. Abduktor (menjauhi badan) 

dan adduktor (mendekati badan) misalnya gerak tangan 

sejajar bahu dan sikap sempurna. 3. Depresor (ke bawah) 

dan adduktor (ke atas), misalnya gerak kepala merunduk 

& menengadah. 4. Supinator (menengadah) dan pronator 

(menelungkup), misalnya gerak telapak tangan 

menengadah dan gerak telapak tangan menelungkup. 

Sinergis Otot. sinergis adalah dua otot atau lebih yang 

bekerja bersama-sama dengan tujuan yang sama. Jadi, 

otot-otot itu berkontraksi bersama dan berelaksasi 

bersama. Misalnya, otot-otot antar tulang rusuk yang 

bekerja bersama ketika kita menarik napas, atau otot 

pronator, yaitu otot yang menyebabkan telapak tangan 

menengadah atau menelungkup. 
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Mekanisme Terjadinya Gerak  

Pada dasarnya setiap serabut otot tersusun atas 

serabut tipis yang disebut myofibril. myofibril ini 

mengandung struktur yang lebih sederhana lagi yaitu 

filamen aktin dan miosin. Filamen-filamen ini saling 

bergeser keluar masuk atau tumpang tindih yang 

menghasilkan kontraksi dan relaksasi otot sehingga 

disebut dengan teori pergeseran filamen. Struktur yang 

terlibat kontraksi relaksasi 1. Myofibril: sebuah bentukan 

silindris yang memanjang sepanjang otot lurik, yang 

mengandung filamen aktin dan miosin. 2. Sarkomer: 

Struktur dan fungsional terkecil kontraksi otot ditemui 

pada myofibril, dibagi menjadi pita H, A dan I. 3. Aktin: 

filamen kontraktil yang tipis yang mengandung sisi “aktif” 

dan “ikatan”. 4. Miosin: protein filamen yang lebih tebal 

dengan penonjolan yang dikenal dengan kepala miosin. 5. 

Tropomiosin: sebuah protein aktin pengikat yang 

mengatur kontraksi otot. 6. Troponin: protein kompleks 

yang melekat pada Tropomiosin. 

Tahapan kontraksi. 1. Impuls saraf tiba di 

neuromuscular junction, mengakibatkan pembebasan 

asetilkolin. Kehadiran asetilkolin menyebabkan 

depolarisasi yang kemudian akan menyebabkan 

pembebasan ion Ca keluar dari retikulum sarkoplasmik. 
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Dengan meningkatnya ion Ca, akan menyebabkan ion Ca 

bisa terikat pada troponin dan mampu mengubah 

strukturnya. Perubahan struktur troponin karena ion Ca ini 

akan terbukanya daerah aktif tropomiosin yang tertutup 

oleh troponin. Kini kepala miosin akan mampu berikatan 

dengan filamen aktin yang membentuk aktomiosin. 3. 

Perombakan pada ATP akan membebaskan energi yang 

dapat menyebabkan miosin mampu menarik aktin 

kedalam dan juga pemendekan otot. hal ini terjadi di 

sepanjang myofibril pada sel otot. 4. Miosin akan terlepas 

dari aktin dan jembatan aktomiosin akan putus ketika 

molekul ATP terikat pada kepala miosin. Pada saat ATP 

dipecah kepala miosin dapat bertemu lagi dengan aktin 

pada tropomiosin. 5. Proses kontraksi otot dapat 

berlangsung selama ada ATP dan ion Ca. Pada saat impuls 

berhenti, maka ion Ca akan kembali ke retikulum 

sarkoplasmik dan troponin akan kembali pada kondisi 

semula dan menutupi daerah tropomiosin sehingga 

menyebabkan otot berelaksasi.  

Otot Perut. Dinding perut anterolateral terdiri dari 

kulit, fasia, dan empat pasang otot: 1). The external 

oblique, 2). Internal oblique, 3). Transversus abdomini, 

dan 4). Rectus abdominis. Otot Perut dan Dada. Dinding 

perut anterolateral terdiri dari kulit, fasia, dan empat 
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pasang otot: 1). The external oblique, 2). Internal oblique, 

3). Transversus abdomini, dan 4). Rectus abdominis. Otot 

Dada terdiri atas : 1). Pectoralis Major, dan 2). Serratus 

anterior. Otot Lengan terdiri dari: 1) Bisep braki adalah 

otot besar yang terletak pada permukaan anterior lengan, 

2). The brachialis letaknya mendalam pada otot biseps 

brachi. Otot ini paling kuat di fleksor lengan pada sendi 

siku, 3) The brachioradialis menyebabkan fleksor lengan 

pada sendi siku, terutama ketika gerakan sangat cepat 

diperlukan atau ketika berat diangkat perlahan selama 

fleksi lengan, 4). Trisep brachi adalah otot besar yang 

terletak pada permukaan posterior lengan, dan 5). The 

anconeus adalah otot kecil yang terletak di bagian lateral 

aspek posterior siku yang membantu trisep brachi dalam 

memperluas lengan pada sendi siku.  

Gangguan Pada Sistem Otot 

Distrofi otot adalah penyakit genetik yang merusak 

serat otot. Gejala-gejala penyakit distrofi otot termasuk 

kelemahan, kehilangan mobilitas dan kurangnya 

koordinasi. Distrofi terjadi sejak anak-anak dimana lebih 

dari 50.000 orang Amerika menderita dengan salah satu 

dari sembilan bentuk penyakit, yang dapat terjadi setiap 

saat dalam kehidupan seseorang dan belum ada obatnya. 

Fibromyalgia adalah gangguan kronis yang ditandai 
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dengan nyeri otot yang luas, kekakuan, kelelahan, dan 

nyeri di daerah tertentu. Sementara ini adalah penyakit 

sulit untuk menentukan dan mendiagnosa dan dapat 

meniru banyak masalah medis lainnya, telah memperoleh 

penerimaan sebagai masalah kesehatan yang dikenal 

selama dekade terakhir.  

1. Atrofi adalah penurunan fungsi otot karena otot 

mengecil atau kehilangan kemampuan untuk 

berkontraksi. Gangguan ini dapat disebabkan oleh 

penyakit poliomyelitis, yaitu penyakit yang 

disebabkan oleh virus. Otot yang mengalami atrofi 

akan mengalami pengurangan ukuran sampai 25% 

dari ukuran semula.  

2. Hipertrofi: otot yang berkembang menjadi lebih 

besar dan kuat. Hipertrofi disebabkan aktivitas otot 

yang kuat sehingga diameter serabut-serabut otot 

membesar. Tetanus penyakit yang menyebabkan 

otot menjadi tegang secara terus menerus karena 

adanya infeksi bakteri tetanus (clostridium tetani) 

yang berbentuk basil. Bakteri ini masuk melalui 

luka yang terdapat pada tubuh.  

3. Hernia abdominalis sobeknya dinding otot 

abdominal sehingga usus turun ke bawah dan 

memasuki bagian sobekan tersebut. Miastenia 
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gravis penyakit autoimun kronis yang ditandai 

dengan kelemahan otot dan kelelahan. Sebuah 

rincian sambungan neuromuskular menyebabkan 

otak kehilangan kontrol atas otot-otot ini, 

mengalami tanda dan gejala termasuk kelopak 

mata terkulai, kesulitan menelan, kelelahan otot, 

kesulitan bernapas, ketidakmampuan untuk 

mengontrol ekspresi wajah, dan lain-lain. 

4. Kram (kejang otot) terjadi karena kontraksi otot 

yang terus menerus atau bekerja terlalu berat 

sehingga otot mengejang dan terasa sakit. Kram 

juga dapat terjadi karena cuaca dingin atau gejala 

ketidakseimbangan air dan ion didalam tubuh.  

Mekanisme Kontraksi Otot 

Ada dua jenis kontraksi otot, yaitu kontraksi 

isotonik & kontraksi isometrik. Kontraksi isotonik 

(disebut juga kontraksi dinamik) terjadi ketika ada 

perubahan  panjang otot saat berkontraksi. Gerakannya 

berpola konsentrik dimana sudut sendi mengecil akibat 

tegangan yang terbentuk. Kebalikannya adalah gerakan 

eksentrik, dimana sudut sendi membesar disertai dengan 

berkurangnya tegangan. Sedangkan kontraksi isometrik 

terjadi saat otot menghasilkan tegangan tetapi panjang 

otot tidak berubah. Ketika otot berkontraksi secara 
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isotonik, maka terjadi pemendekan otot yang 

menyebabkan tegangan otot. Pita aktin meluncur saling 

mendekat menuju pusat sarkomer diantara pita myosin. 

Bila otot dirangsang dan menimbulkan aksi potensial 

pada membran sel otot, maka ion Ca++ di luar sel akan 

masuk ke dalam sel otot disertai pelepasan ion Ca
++ 

dalam jumlah yang besar oleh retikulum sarkoplasma 

dalam sel, sehingga kadar ion Ca ++ disekitar elemen 

kontraktil otot meningkat. Ion Ca++kemudian akan 

terikat pada troponin C. Selanjutnya, terjadi perubahan 

bentuk jalinan troponin-tropomyosin. 

Perubahan jalinan tersebut membuka daerah aktif 

pada pita aktin yang membuat cross-bridge melekat 

pada pita aktin. Dengan demikian, terjadilah hubungan 

antara pita aktin dan myosin.  Ketika  cross-bridge 

melekat pada pita aktin, ATP yang terdapat pada cross-

bridge terhidrolisis menjadi ADP dan sejumlah energi 

dilepaskan. Energi tersebut digunakan untuk 

menggerakkan pita aktin saling mendekat di antara pita 

myosin. Sarkomer kemudian memendek dan timbul 

tegangan otot. Keseluruhan proses tersebut disebut 

proses kontraksi. Setelah itu, biasanya otot mengalami 

pengisian kembali. ADP di cross-bridge kembali 
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membentuk ATP dengan bantuan energi, sehingga 

ikatan antara aktin dan myosin melemah. Selanjutnya, 

dengan adanya ATP, ion Ca++ diangkut secara aktif 

kedalam retikulum sarkoplasma. Troponin C terbebas dari 

ion Ca++menyebabkan jalinan troponin-tropo-myosin 

menutup daerah aktif aktin, sehingga cross-bridge terlepas 

dari aktin. Aktin meluncur menjauh satu sama lain 

menyebabkan sarkomer kembali ke bentuk semula lalu 

terjadi relaksasi. 

Sumber Energi Kontraksi Otot 

Kemamp uan kontraksi otot bergantung  pada 

energi yang tersedia dalam otot (ATP). Otot yang 

terlatih dengan baik hanya mampu mempertahankan 

daya otot yang maksimal selama kira-kira 3 detik. 

Untuk itu, dibutuhkan sistem  metabolisme agar ATP 

tetap terbentuk. Ada 3 macam sistem energi pada otot 

yaitu sistem energi anaerobik, sistem energi aerobik 

dan ATP -PC. Respon energi yang dihasilkan oleh 

sistem-sistem ini menghasilkan kapasitas kerja  

fisiologis tubuh dalam menunjang performa fisik. 

(1) Sistem Energi Anaerobik 

Sistem ini dikenal juga sebagai sistem asam laktat. 

Glikolisis adalah pemecahan karbohidrat, yaitu  glikogen 

menjadi asam piruvat dan asam laktat. Asam laktat akan 
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ditimbun dalam darah dan otot serta akan menyebabkan 

kelelahan pada otot. Glikogen 3 asam piruvat + 3 asam 

laktat + 3 energi (glikolisis). Jadi, dari sistem ini hanya 

menghasilkan 3 mol ATP untuk setiap mol glukosa, 

sehingga pada akhirnya cadangan glikogen akan segera 

berkurang. Energi yang dihasilkan dapat berlangsung 

2-3 menit dan selanjutnya akan terjadi kelelahan. 

(2). Sistem Energi Aerobik 

Dengan adanya oksigen, pemecahan glikogen terjadi 

secara sempurna, yaitu dari 180 gram glikogen menjadi 

karbondioksida (CO2) dan air (H2O) menghasilkan 39 

mol ATP. Reaksi ini berlangsung pada bagian subseluler 

otot yaitu dalam mitokondria sehingga mitokondria 

disebut juga sebagai rumah daya (power  house)  karena 

merupakan tempat  produksi energi ATP secara aerobik. 

Bila intensitas kegiatan naik, maka karbohidrat akan 

digunakan. Bila durasi (lama waktu) kegiatan 

bertambah, maka lemak yang digunakan. Dan bila 

karbohidrat dan lemak habis, maka protein yang akan 

digunakan. Ada tiga tahapan reaksi kimia yang selalu 

terjadi pada sistem aerobik yaitu Glikolisis Aerobik, 

Siklus Krebs, dan Sistem Transpor Elektron. 

1) Glikolisis Aerobik 

Glikogen → asam piruvat + energi 
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3 energi + 3 ADP + 3 Pi → 3 ATP. 

2) Siklus Krebs 

Siklus k rebs terdiri 2 siklus, yaitu siklus TCA 

(tricarbocylic acid atau asam trikarboksilat) dan 

siklus asam sitrat. Pada siklus krebs menghasilkan 

karbondioksida & oksidasi (pelepasan elektron). 

Karbondioksida berdifusi ke dalam darah dan dibawa 

ke paru. Sedangkan elektron yang dihasilkan berasal 

dari pelepasan atom hidrogen. H → H
+ 

(ion) + 

elektron (e
-
). Asam piruvat mengandung C, H, dan 

O. Bila H dilepas maka hanya ada C dan O yang 

merupakan komponen CO2, sehingga dalam siklus 

Krebs, asam piruvat dioksidasi dan menghasilkan 

CO2. 

(3) Adenosine Triphosphate-Creatine Phosphate (ATP-

PC) 

Bila otot berkontraksi, energi yang segera dipakai 

adalah cadangan ATP yang ada dalam sel otot. 

Energi  untuk kerja segera dilepaskan ketika 

adenosine triphosphate (ATP) dipecah menjadi 

bentuk adenosine diphosphate (ADP) dan phosphate 

(Phosphate Inorga nik = P i). ATP ADP + P i + Energi  

Setelah 5 detik terjadi aktivitas otot, maka ATP akan 

habis dan Phosphocreatin yang juga merupakan 
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cadangan phosphat energi tinggi akan dipecah, 

sehingga terjadi: 

PC4 Creatin + P i + Energi. Energi ini dipakai untuk 

resintesis ATP, sehingga: Energi + P i + ADP ATP. 

Cadangan ATP dan PC yang secara bersama disebut 

phosphagen didalam otot jumlahnya hanya sedikit. 

Sistem phosphagen juga dikenal sebagai sistem 

energi phosphat atau sistem alactic yang dapat 

berlangsung selama 5-10 detik. Bila aktivitas otot 

terus berlangsung maka harus ada pemecahan 

cadangan yang lain yaitu glikogen atau lemak. Otot 

merupakan alat gerak aktif menghasilkan gaya yang 

dapat menimbulkan gerakan. Kontraksi pada otot ini 

menimbulkan gaya yang menggerakkan tulang yang 

satu dengan yang lainnya melalui ruang gerak tertentu. 

Kontraksi otot pada dasarnya adalah memanjang dan 

memendek dan biasanya terjadi pada persendian, 

seperti pada gerakan pembengkokkan lengan saat 

melakukan dayungan. Berdasarkan sifat kontraksinya 

terdiri atas tiga macam yaitu kontraksi isometrik, 

kontaraksi isotonik dan kontraksi isokinetik. 

a. Kontraksi Isometrik 

Kontraksi isometrik biasa juga disebut kontraksi statis 

yaitu suatu bentuk kontraksi otot dimana tidak terjadi 
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pemendekan ataupun terjadi pemanjangan otot tetapi 

otot memiliki tensi (tonus) pada saat menahan beban. 

Contoh dari kontraksi isometrik seperti pada saat kita 

mendorong tembok. 

 
Gambar 16. Kontraksi Isometrik 

Kata ‘isometrik’ mengisyaratkan panjang otot konstan 

atau tidak berubah. Dalam kontraksi isometrik, panjang 

otot tetap konstan sementara ketegangan mengalami 

perubahan yang bervariasi. Disini, ketegangan 

berkembang pada otot, tapi otot tidak memendek untuk 

memindahkan objek. Oleh karena itu, konsentrasi 

isometrik, bila tidak ada objek bergerak, pekerjaan di luar 

yang dilakukan adalah nol. Dalam kontraksi ini, serat 

individual bisa memendek meskipun seluruh otot tidak 

berubah panjangnya, sehingga latihan isometrik 

membantu untuk memperkuat otot-otot. Kontraksi 

isometrik tidak melibatkan gerakan bersama sehingga 

pasien yang membutuhkan rehabilitasi dapat melakukan 
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latihan isometrik untuk menghindari gerakan yang 

menyakitkan. Latihan-latihan ini tidak dianjurkan untuk 

pasien dengan tekanan darah tinggi karena dapat 

menyebabkan lonjakan tekanan darah yang berbahaya. 

Contoh gerakan isometrik melibatkan mencengkeram 

obyek seperti tongkat atau raket. Disini, kontraksi otot 

untuk menahan dan menstabilkan objek belum ada 

perubahan panjang otot saat menahan mereka.  

b. Kontraksi isotonik 

Kontraksi isotonik biasa juga disebut sebagai 

kontraksi dinamik yang terdiri dari consentrik dan 

eksentrik. Kontraksi cosentrik adalah kontraksi dimana 

otot bekerja mengangkat beban yang ada pada lengan 

sehingga terjadi pemendekan sudut pada siku. Sedangkan 

kontraksi eksentrik adalah sebaliknya yaitu terjadi pada 

saat menurunkan beban yang berada pada siku, atau 

terjadi pembesaran sudut lutut atau pada siku. Kontraksi 

isotonik adalah pada saat kita mengangkat dan 

menurunkan beban yang ada pada lengan dimana sumbu 

gerakan terjadi pada persendian lutut atau siku. Kata 

‘isotonik’ berarti ketegangan atau bobot yang sama.  

Dalam kontraksi ini, ketegangan berkembang secara 

konstan seiring dengan perubahan panjang otot. Ini 

melibatkan pemendekan otot dan kontraksi aktif dan 
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relaksasi otot-otot dan terjadi saat gerakan seperti 

berjalan, berlari, melompat-lompat dan lain-lain. 

Kontraksi isotonik dapat dibagi lagi menjadi dua kategori 

sebagai konsentrik dan eksentrik. Dalam kontraksi 

konsentris, otot lebih pendek sedangkan, dalam kontraksi 

eksentrik, otot memanjang selama kontraksi. Kontraksi 

otot eksentrik adalah penting karena dapat mencegah 

perubahan panjang yang cepat yang dapat merusak 

jaringan otot dan menyerap guncangan. 

 
Gambar 17. Kontraksi Isotonik 

Perbedaan antara kontraksi isotonik dan isometrik 

1. Pada kontraksi isotonik, ketegangan konstan sedangkan 

panjang otot bervariasi. Dalam kontraksi isometrik, 

panjang otot tetap konstan sementara ketegangan 

bervariasi. 

2. Kedutan isotonik memiliki waktu yang lebih singkat, 

periode kontraksi pendek, jangka waktu relaksasi lebih 
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lama. Sebaliknya, kedutan isotonik memiliki periode 

yang lebih lama, periode kontraksi juga, dan periode 

relaksasi pendek. 

3. Kenaikan suhu akan menurunkan ketegangan isometrik 

sedangkan meningkatkan kedutan isotonik pada saat 

memendek. 

4. Kurang melepaskan panas kontraksi isometrik dan oleh 

karena itu, kontraksi isometrik lebih hemat energi, 

sedangkan kontraksi isotonik lebih dan, karena itu, 

kurang hemat energi. Kontraksi otot isotonik dan 

isometrik. 

5. Selama kontraksi isometrik, tidak ada pemendekan 

terjadi dan oleh karena itu, tidak ada pekerjaan 

eksternal yang dilakukan, namun selama kontraksi 

isotonik, pemendekan terjadi dan kerja eksternal 

dilakukan. 

6. Kontraksi isotonik terjadi di tengah-tengah kontraksi 

sementara kontraksi isometrik terjadi pada awal dan 

akhir dari semua kontraksi. 

7. Selama kontraksi otot, fase isometrik meningkat ketika 

beban meningkat sedangkan fase isotonik menurun 

ketika beban meningkat. 
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c. Kontraksi isokinetik 

          Kontraksi isokinetik, terjadi apabila otot memendek 

karena tegangan ditingkatkan, melalui rentang gerak 

penuh dilakukan pada kecepatan yang konstan. 

Kontraksi ini biasanya dilakukan dengan alat bantu 

mesin penggerak otot. Kesimpulannya adalah dari 

ketiga kontraksi otot diatas, servis atas pada permainan 

bola voli termasuk dalam kontraksi isotonik atau biasa 

disebut dengan kontraksi dinamik karena kontraksi ini 

yang terdiri dari kosentrik dan eksentrik. Dimana 

kontraksi kosentrik adalah kontraksi otot bekerja 

mengangkat beban yang ada pada lengan sehingga 

terjadi pemendekan sudut pada siku. Sedangkan 

kontraksi eksentrik adalah sebaliknya yaitu terjadi pada 

saat menurunkan beban yang berada pada siku. 

 
Gambar 18. Kontraksi Isokinetik 
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Di dalam aktivitas berolahraga, power merupakan 

faktor dasar yang sangat penting, sebab dalam olahraga 

gerakan-gerakan mendayung, melompat, berlari, 

melempar, menendang, memukul dalam satu cabang 

olahraga sangat menentukan keberhasilan. Sesuai dengan 

sifat dan bentuk gerak dalam olahraga, power dibagi 

menjadi dua, yaitu: power siklis dan power asiklis, power 

siklis diperlukan dalam cabang olahraga yang 

memerlukan kecepatan seperti sprinter dalam atletik, 

dayung, kecepatan mendayung, kecepatan skating. Dosis 

latihan yang dianjurkan memerlukan beban latihan 30-

50% dari kemampuan maksimal, irama gerakan dilakukan 

sangat dinamis sebanyak 10 repetisi, interval istirahat 5 

menit. Sedangkan power asiklis adalah suatu gerakan 

yang kuat dan cepat seperti gerakan melempar, melompat, 

anggar, loncat indah, dan semua jenis olahraga yang 

memerlukan tolak, seperti bola voli, bola basket, dan 

badminton. Dosis latihan yang di anjurkan memerlukan 

beban 50-80%, irama gerakan dilakukan sangat cepat, 

interval istirahat antara 3-5 menit.  

Dengan adanya sistem oksigen akan menghambat 

penumpukan asam laktat, tetapi tidak merintangi 

pembentukan ATP. Pendapat lain dikemukakan bahwa 

power otot adalah kemampuan otot untuk mengadakan 
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kontraksi secara "explosive" guna menghasilkan "gaya" 

secara maksimal. Besarnya kekuatan otot dan kemampuan 

otot untuk berkontraksi dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya (speed contraction) akan menghasilkan daya 

yang lebih besar. Kecepatan dari lajunya perahu 

ditentukan oleh unsur power ini. Oleh sebab itu dalam 

usaha mengembangkan pola pembinaan "speed force" 

yang menjadi ciri utama olahraga dayung, kedudukan 

pengembangan unsur power sangat di utamakan.  

Daya ledak otot (power) dapat ditingkatkan melalui 

metode latihan yang terprogram dan terencana, hal ini 

penting dilihat kontribusi power terhadap peningkatan 

prestasi olahraga. Dari berbagai kajian teori diketahui 

bahwa banyak cara yang dapat dipakai untuk 

meningkatkan power. Karena power merupakan 

perpaduan dari kekuatan dan kecepatan maka untuk 

meningkatkan power perlu terlebih dahulu ditingkatkan 

kekuatan. Sehubungan dengan itu maka metode latihan 

pliometrik dan latihan koordinasi dapat digunakan untuk 

meningkatkan power. Pedoman untuk melatih power 

sebagai berikut: 

a) Meningkatkan kekuatan, sedangkan jarak dan waktu 

tetap 
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b) Meningkatkan jarak, sedangkan kekuatan dan waktu 

tetap. 

c) Meningkatkan waktu atau menambah kecepatan gerak. 

Sedangkan kekuatan dan jarak tetap. 

Dari berbagai kajian teori yang dikemukakan diatas 

dapat disimpulkan bahwa power adalah gabungan dari 

kekuatan dan kecepatan dan merupakan kemampuan dasar 

yang sangat diperlukan untuk aktivitas olahraga didalam 

proses pembentukan daya ledak otot (power) dilakukan 

dengan gerakan yang sifatnya membutuhkan pemendekan 

dan penguluran otot secara fisiologis yang terdiri dari dua 

unsur kerja otot yaitu: a. Adanya rangkaian elastis otot, 

meliputi tendon, cross-bridge, actin dan myosin yang 

menyusun serabut otot, b. Sensor-sensor dalam otot 

spindle (proprioceptors) yang berperan dalam tegangan 

otot dan meneruskan masukan masukan dari sensoris yang 

berhubungan langsung pada kecepatan penguluran otot 

untuk menggerakan "stretch refleks".  

Elastisitas otot merupakan faktor penting yang dapat 

menyebabkan latihan pliometrik dan koordinasi 

menghasilkan power yang lebih besar dibanding kontraksi 

konsentrik sederhana. Dampak didalam melakukan latihan 

pliometrik dan koordinasi secara fisiologis nampak pada 

otot skelet yang mendapat dua respon syaraf motorik, 



                                                               Dr. Asmuddin, S.Pd., M.Pd. 

  

124 | A n a t o m i  d a n  B i o m e k a n i k a  O t o t  L e n g a n    

 

yaitu alfa motorneuron dan gama motorneuron. Alfa 

motorneuron akan memberikan rangsangan motorik pada 

serabut otot extrafusal, sedangkan gama motorneuron 

akan memberikan rangsangan motorik pada serabut otot 

intrafusal. Efek kontraksi tersebut dapat timbul dari 

rangsang kemauan syaraf somatik (alfa motorneuron), 

tetapi dapat juga akibat rangsangan peregangan yang 

mendadak pada otot spindle. Sehingga dengan latihan 

yang disengaja serta dengan peregangan otot mendadak 

akan menyebabkan dua efek motorik pada otot, baik 

melalui gama motomeuron maupun alfa motorneuron, 

sehingga akan menimbulkan efek kontraksi yang lebih 

hebat. 

1. Definisi daya ledak otot lengan 

Daya tahan meupakan komponen biomotorik yang 

sangat dibutuhkan dalam aktivitas fisik. Daya tahan 

merupakan salah satu komponen yang terpenting 

dari kebugaran jasmani. Daya tahan diartikan sebagai 

waktu bertahan yaitu lamanya seseorang melakukan 

intensitas kerja jauh dari keletihan. Ada dua daya 

tahan yaitu daya tahan umum dan daya tahan otot. 

Daya tahan umum adalah kemampuan seseorang 

dalam menggunakan sistem jantung, paru-paru, dan 

peredaran darahnya secara efisien dan efektif untuk 
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menjalankan kerja secara terus yang melibatkan 

kontraksi sejumlah otot dengan intensitas tinggi 

dalam waktu yang cukup lama, sedangkan daya tahan 

otot adalah kemampuan seseorang mempergunakan 

ototnya untuk berkontraksi secara terus-menerus 

dalam waktu yang relative lama dengan beban 

tertentu. 

2.  Jenis–jenis daya ledak otot lengan 

Berdasarkan jenis gerakannya daya ledak dibagi 

menjadi dua yaitu:  

a.  Daya ledak asiklik.  

Daya ledak asiklik adalah daya ledak dalam waktu 

singkat yang dihasilkan dari aktivitas gerakan, 

contoh olahraganya: unsur melompat, melempar dan 

memukul dalam olahraga dan berbagai macam 

unsur dalam olahraga senam.  

b.  Daya ledak siklik.  

Daya ledak siklik adalah kebalikannya, dimana 

berlangsung dalam waktu dengan gerakan berulang-

ulang. Contoh olahraga: Basket. Berdasarkan beban 

yang dihadapi daya ledak juga dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu: a). Daya ledak absolute. 

Merupakan daya ledak yang mengerahkan kekuatan 

untuk mengatasi beban dari luar yang maksimum. 
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b). Daya ledak relative. Daya ledak yang 

mengarahkan kekuatan untuk mengatasi beban dari 

berat badan sendiri. 

4. Faktor-faktor daya ledak otot lengan. Faktor–

faktor yang mempengaruhi daya ledak otot lengan 

dibagi menjadi dua, yaitu faktor intern dan faktor 

ekstern:  

a. Faktor Intern  

1. Usia.  

Seseorang saat berusia 5–15 tahun terjadi 

penambahan sarkoner otot sehingga terjadi 

hipertropi otot. Pada masa ini terjadi 

pertumbuhan fisik berupa penambahan massa 

otot dan pematangan saraf. Saat usia 17-18 tahun 

terjadi penambahan massa otot akibat dari adanya 

suatu proses latihan sehingga terjadi hipertropi 

yang ditandai dengan meningkatnya myofibril, 

aktin, myosin, sarkoplasma jaringan ikat. Selain 

ditentukan oleh pertumbuhan fisik, kekuatan otot 

ini ditentukan oleh aktivitas otot. Laki-laki dan 

perempuan akan mencapai puncak kekuatan otot 

pada usia 20-30 tahun. Kemudian diatas umur 

tersebut mengalami penurunan, kecuali diberikan 

pelatihan. Namun umur diatas 65 tahun kekuatan 
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otot sudah mulai berkurang sebanyak 20% 

dibandingkan sewaktu muda.  

2. Jenis kelamin.  

Otot wanita dapat mencapai tekanan maksimum 

kontraksi yang dihasilkan oleh pria, yaitu antara 

3 dan 4 Kg/cm². Oleh karena itu, sebagian besar 

perbedaan penampilan otot secara keseluruhan 

terletak pada persentase tambahan tubuh pria 

yaitu otot. Sedangkan kekuatan otot laki-laki 

sedikit lebih kuat daripada kekuatan otot 

perempuan pada usia 10–12 tahun. Perbedaan 

kekuatan yang signifikan terjadi seiring 

pertambahan umur, dimana kekuatan otot laki-

laki jauh lebih kuat dari pada wanita.  

Dapat disimpulkan bahwa ukuran sebuah otot 

merupakan faktor penentu kekuatan atau daya 

ledak dari seseorang. Dimana kaum pria lebih 

dominan dari pada wanita.  

3. Berat badan.  

Beberapa penelitian menentukan hubungan antara 

lemak tubuh dan performa pemain pada pria usia 

muda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

derajat kegemukan memiliki pengaruh yang 

besar terhadap performa dan tes-tes kemampuan 
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atletik. Penelitian lain menunjukkan bahwa 

kegemukan tubuh berhubungan dengan 

keburukan performa seseorang pada berbagai tes 

antara lain: speed test, endurance test and mucle 

power test. 

b. Faktor Extreem 

1. Motivasi.  

Motivasi olahraga adalah keseluruhan daya 

penggerak (motif-motif) didalam diri individu 

yang menimbulkan kegiatan berolahraga, 

menjamin kelangsungan latihan dan memberi 

arah pada kegiatan latihan untuk mencapai tujuan 

yang dikehendaki. Dengan memberikan motivasi 

positif kepada individu dalam pelaksanaan 

program latihan akan berdampak meningkatkan 

performa latihan individu tersebut.  

2. Latihan 

Istilah latihan berasal dari kata dalam bahasa 

Inggris yang dapat mengadung beberapa makna 

seperti: practice, exercises dan training. 

Pengertian latihan yang berasal dari kata practice 

adalah aktivitas untuk meningkatkan 

keterampilan (kemahiran) berolahraga dengan 

menggunakan berbagai peralatan sesuai dengan 
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tujuan dan kebutuhan cabang olahraga. 

Pengertian latihan yang berasal dari kata 

exercises adalah perangkat utama dalam proses 

latihan harian untuk meningkatkan kualitas dari 

fungsi organ-organ tubuh manusia, 

mempermudah olahragawan dalam 

penyempurnaan gerak. Kemudian training 

merupakan materi latihan yang dirancang dan 

disusun oleh pelatih untuk satu sesi latihan atau 

satu kali tatap muka dalam latihan, misalnya 

susunan materi latihan dalam satu kali tatap 

muka pada umumnya berisikan materi, antara 

lain: (1) pembukaan latihan, (2) pemanasan 

(warming-up), (3) latihan inti, (4) latihan 

tambahan (suplemen), (5) cooling down/penutup. 

 

Biomekanika Otot Lengan 

Biomekanika adalah ilmu yang mempelajari gaya 

internal dan eksternal yang bekerja pada tubuh manusia 

serta pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh gaya 

tersebut dalam aktivitas olahraga dan latihan. Selain itu, 

biomekanika dapat diartikan sebagai bahan kajian 

menggunakan konsep mekanika dan mesin untuk 

mengungkapkan gerak manusia secara efisien. Definisi 

tersebut memberikan gambaran bahwa biomekanika 
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olahraga dapat diartikan sebagai  sebuah  ilmu  yang 

mempelajari  gaya  internal  dan  eksternal yang bekerja 

pada tubuh manusia serta pengaruh yang dihasilkan oleh 

gaya pada aktivitas olahraga. 

 

Gambar 19. Anatomi Otot Lengan 

 

Pengukuran Daya Ledak Otot Lengan 

Pull up merupakan salah satu tes ukur daya ledak 

otot lengan yang dilakukan dengan bergantungan pada 

sebuah palang/bar besi dan menarik tubuh sampai dagu 

bisa sejajar (atau sedikit diatas) dengan bar tersebut. 

Posisi kaki bisa lurus maupun ditekuk, namun umumnya 

adalah dengan menekuk kaki. Cara melakukan pull up 1 

RM: a. Posisi badan menggantung dan tangan 

menggengam bar, b. Posisi kaki bisa disilangkan dengan 

lutut ditekuk ke belakang, c. Posisi siku lurus, d. Badan 

diangkat hingga dagu melewati bar, e. Tarik nafas saat 
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menurunkan badan dan hembuskan nafas saat 

mengangkat badan. 

 

            Gambar 20. Pull up 1 RM 

Dari hasil pencatatan, lalu dihitung kemampuan 

penguatan daya ledak otot lengan masing-masing peserta 

dengan menggunakan rumus (Thomas and Roger, 2008): 

Daya Ledak Otot Lengan = Kekuatan (Force) x 

Kecepatan (Velocity). Olahraga merupakan aktivitas 

penting dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan 

untuk berbagai tujuan, seperti kesehatan, rekreasi, dan 

kompetisi demi meraih prestasi dan prestise. Dalam 

olahraga kompetisi, para atlet yang terlibat di dalamnya 

perlu mendapatkan latihan khusus agar mampu 

menunjukkan performa yang baik di lapangan sehingga 

memiliki peluang yang tinggi untuk menang dan menjadi 

juara. Salah satu jenis latihan yang dimaksud adalah 

latihan fisik. Dalam latihan fisik, salah satu hal yang 
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perlu ditingkatkan oleh seorang atlet adalah kinerja otot. 

Kinerja otot didefinisikan sebagai kapasitas otot dalam 

melakukan suatu usaha.  

Definisi tersebut terlihat sederhana, namun kinerja 

otot merupakan komponen kompleks gerakan fungsional 

tubuh yang dipengaruhi oleh seluruh sistem tubuh. 

Untuk bisa mengantisipasi, merespon dan mengontrol 

tenaga yang digunakan tubuh dalam beraktivitas, otot 

harus bisa mengontrol tegangan yang dihasilkan dengan 

baik. Disitulah fungsi utama dari kinerja otot. Ada 3 

elemen penting penyusun kinerja otot. Jika salah satu 

atau lebih dari ketiga elemen tersebut mengalami 

gangguan fungsi kelemahan, maka risiko cedera otot 

akan meningkat. Selain itu, jika kinerja otot mengalami 

gangguan, maka berbagai masalah otot akan terjadi,  

seperti cedera, penyakit, kekakuan, kelemahan, dan cacat. 

Ketiga elemen tersebut adalah kekuatan otot, daya tahan 

otot, dan daya ledak otot. Sebagai bagian dari kinerja 

otot, kekuatan otot  merupakan komponen paling penting 

dalam hampir setiap cabang olahraga. Latihan kekuatan 

otot bertujuan untuk meningkatkan performa atlet dalam 

kompetisi dengan cara: 

1. Meningkatkan komponen neural kontraksi otot 

2. Meningkatkan ukuran serabut otot 
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Yang terakhir berdasarkan pada hipotesis bahwa 

latihan fisik menyebabkan akumulasi metabolisme secara 

spesifik meningkatkan sintesis adaptif protein enzim dan 

struktural sehingga memperbesar/memperbanyak serabut 

otot. Sebagai konsekuensinya hipertropi otot adalah 

hasil dari efek kumulatif dari beberapa sesi latihan yang 

disusun dalam siklus latihan tertentu. Daya tahan otot 

juga menjadi unsur penting karena daya tahan otot 

diperlukan untuk menghindari kelelahan berlebihan 

sehingga atlet mampu menjalani waktu perlombaan yang 

lebih lama. Daya tahan otot didefinisikan sebagai 

kemampuan otot atau sekelompok otot tertentu untuk 

melakukan latihan dalam waktu yang lama. Daya tahan 

otot adalah kemampuan sekelompok otot berkontraksi 

pada waktu yang lama. 

Untuk meningkatkan daya tahan otot, maka 

kekuatan otot terlebih dahulu perlu ditingkatkan hingga 

level tertentu, karena kekuatan otot merupakan dasar 

dari kinerja otot. Tanpa kekuatan otot, tubuh tidak akan 

mampu memulai suatu gerakan. Dengan kekuatan otot 

yang tinggi, atlet dapat berlari lebih cepat, melompat 

lebih tinggi, menendang lebih keras, melempar lebih 

jauh, dan sebagainya. Sementara dengan daya tahan otot 

yang tinggi, atlet dapat melakukan hal-hal di atas dalam 
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waktu yang  lebih lama dan berulang-ulang. Peningkatan 

kekuatan otot biasanya diikuti peningkatan massa otot 

dan jumlah serabut otot sehingga satu kali kontraksi 

otot bisa lebih efisien dalam  menghasilkan tenaga yang  

lebih tinggi. Akan tetapi, terjadinya hal tersebut, malah 

akan menyebabkan konsumsi energi dalam satu kali 

kontraksi menjadi lebih tinggi pula, sedangkan energi 

tersebut masih dibutuhkan otot untuk menjaga daya 

tahannya. 

Dengan demikian, maka seseorang yang memiliki 

kekuatan otot tinggi, yang disertai dengan peningkatan 

massa otot dan bulking, akan cenderung memiliki daya 

tahan otot yang rendah akibat banyaknya energi yang 

dihabiskan otot selama berkontraksi. Hal tersebut diatas 

tidak akan menjadi masalah pada olahraga-olahraga 

yang hanya membutuhkan daya tahan otot tanpa 

membutuhkan kekuatan otot tinggi. Seperti pada lari 

marathon misalnya, daya tahan ototnya dapat dilatih 

bersamaan dengan latihan kemampuan kardiovaskular  

untuk mempercepat metabolisme, sehingga energi bisa 

dihasilkan lebih cepat sebelum otot mengalami kelelahan.  

Hubungan antara kekuatan otot dan daya tahan otot 

ini baru akan menjadi masalah olahraga yang 

membutuhkan keduanya. Misalnya pada sepak bola, 
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dimana kekuatan dibutuhkan untuk kekuatan dalam 

menendang, sementara daya tahan dibutuhkan untuk bisa 

bermain selama 2 x 45 menit tanpa mengalami kelelahan 

atau turunnya performa yang signifikan. Latihan 

kekuatan dan daya tahan otot harus diseimbangkan, agar 

keduanya bisa mengalami peningkatan yang sejalan. 

Dan untuk menentukan seperti apa latihan yang 

seimbang untuk kekuatan dan daya tahan otot, maka 

perlu dipahami seperti apa pola hubungan dari kedua 

elemen penting kinerja otot tersebut. 

 

Anatomi dan Fisiologi Otot 

Otot merupakan jaringan-jaringan yang secara aktif 

mampu mengembangkan ketegangan (tension). 

Karakteristik memungkinkan otot skeletal atau otot 

lurik dapat melakukan fungsi penting dalam 

mempertahankan postur tubuh agar tetap tegak, 

menggerakkan anggota tubuh, dan mengabsorbsi 

(meredam) terjadinya shock. Oleh karena otot hanya 

dapat melakukan fungsi tersebut pada saat dirangsang 

dengan baik, maka sistem saraf dan sistem otot secara 

kolektif seringkali dikenal sebagai sistem 

neuromuscular.  

1). Sifat Jaringan Otot 

a.  Ekstensibilitas 
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Ekstensibilitas adalah kemampuan otot untuk 

terulur atau memanjang tanpa menimbulkan cedera 

otot. Hal ini penting karena pada saat otot 

berkontraksi, otot antagonis harus berelaksasi 

untuk menghasilkan gerakan yang diinginkan. 

 b. Elastisitas 

Elastisitas adalah kemampuan otot untuk kembali 

ke ukuran normal setelah diulur atau memanjang. 

Elastisitas otot akan mengembalikan otot ke posisi 

ukuran istirahat normal setelah mengalami 

penguluran dan memberikan transmisi ketegangan 

yang halus dari otot ke tulang. 

c.  Eksitabilitas 

Sifat karakteristik otot lainnya adalah eksitabilitas. 

Eksitabilitas adalah kemampuan merespon suatu 

stimuli. Stimuli tersebut mempengaruhi otot dapat 

bersifat elektrokimiawi seperti aksi potensial dari 

saraf yang mempersarafinya, atau mekanikal 

seperti dayungan dari luar pada otot. 

d.  Kontraktilitas 

Kemampuan untuk mengembangkan ketegangan 

merupakan salah satu sifat karakteristik yang khas 

pada jaringan otot. Secara historis, perkembangan 

ketegangan otot telah dikenal sebagai kontraksi 
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atau komponen kontraktil  fungsi otot. 

Kontraktilitas adalah kemampuan otot untuk 

memendek dari panjang otot semula. Namun 

demikian, ketegangan otot mungkin juga terjadi 

tanpa melibatkan pemendekan otot. 

e.  Konduktivitas 

Konduktivitas adal ah  merupakan kemampuan 

jaringan otot menyebarkan impuls, termasuk aksi 

potensial. Ketika otot dirangsang oleh sistem 

saraf, maka impuls harus dibawa ke struktur 

jaringan otot lebih dalam. Konduktivitas membantu 

aksi potensial ditransmisikan ke sepanjang sel otot, 

mengaktifkan jaringan, dan menginisiasi kontraksi 

otot. 

2). Serabut Otot 

Sebuah sel otot tunggal dinamakan serabut otot 

karena berbentuk seperti benang atau serabut. 

Membran yang membungkus serabut otot disebut 

sarkolema dan secara khusus sitoplasma disebut 

dengan sarkoplasma. Sarkoplasma pada setiap 

serabut otot mengandung sejumlah nukleus & 

mitokondria, serta sejumlah benang/serabut myofibril 

yang tersususn secara paralel sejajar satu sama lain. 

Myofibril mengandung 2 tipe filamen protein yang  
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susunannya menghasilkan karakteristik berpola 

striated sehingga dinamakan otot striated atau otot 

skeletal. Observasi  melalui  mikroskop  terlihat  

adanya  perubahan  struktur bands (A bands, I bands) 

dan garis didalam otot skeletal selama kontraksi otot. 

Sarkomer terbagi-bagi antara 2 Z lines, yang 

merupakan unit struktural dasar dari serabut otot. 

Setiap sarkomer dibagi dua oleh suatu M line. A band 

berisi filamen myosin yang kasar dan tebal, serta 

dikelilingi oleh 6 filamen aktin yang tipis dan halus. I 

band berisi hanya filamen aktin yang tipis. Pada kedua 

band tersebut, filamen-filamen protein dipertahankan 

dalam posisinya oleh perlekatan pada Z line yang 

melekat ke sarkolema. 

Pada pusat A band terdapat H zone, yang hanya 

berisi filamen myosin yang tebal. Selama kontraksi 

otot, filamen aktin yang tipis dari salah satu ujung 

sarkomer akan saling tumpang tindih satu sama lain. 

Sebagaimana terlihat melalui mikroskop, Z line yang  

bergerak menuju kearah A bands untuk 

mempertahankan ukuran awalnya,  sementara I bands 

menyempit dan H zone menghilang. Proyeksi dari 

filamen myosin disebut cross-bridge yang 

membentuk ikatan fisik dengan filamen aktin selama 
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berkontraksinya otot, melalui sejumlah hubungan 

yang proporsional, produksi gaya dan pengeluaran 

energi. Suatu saluran jaringan membran yang dikenal 

dengan retikulum sarkoplasmik berhubungan dengan 

setiap serabut secara eksternal. Secara internal, 

serabut terbelah oleh terowongan kecil yang 

dinamakan dengan transverse tubule. Transverse  

tubule  berjalan  secara  sempurna melalui serabut dan 

hanya terbuka ke arah eksternal. Retikulum 

sarkoplasmik & transverse tubule merupakan 

saluran-saluran untuk tranportasi mediator 

elektrokimiawi aktivasi otot. 

Beberapa lapisan jaringan konektif memberikan 

super struktur untuk struktur  serabut otot. Setiap 

membran serabut atau sarkolema dikelilingi atau 

dibungkus oleh jaringan konektif tipis yang disebut 

endomysium. Serabut-serabut otot tergabung ke dalam 

fascicle dibungkus oleh jaringan konektif yang 

dinamakan perimysium. Kelompok-kelompok fascicle 

membentuk otot secara keseluruhan yang kemudian 

dibungkus oleh epimysium, yang kemudian berlanjut 

sampai dengan tendon otot. Secara genetik, sejumlah  

serabut otot yang ada, bervariasi antara seseorang 

dengan yang lain. Jumlah serabut yang sama saat lahir 
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akan dipertahankan sepanjang kehidupannya, kecuali 

kadang-kadang hilang/menurun akibat cedera. 

Peningkatan ukuran otot setelah resistance training 

secara umum diyakini terjadi karena peningkatan 

diameter serabut otot menjadi lebih besar. Namun 

demikian, kemungkinan terjadi hiperplasia atau 

peningkatan jumlah serabut otot dapat terjadi 

diantara beberapa individu sebagai respon terhadap 

program training. 

3). Tipe Serabut Otot 

Serabut otot skeletal memperlihatkan beberapa 

struktur, histokimia, dan sifat karakteristik yang 

berbeda-beda. Perbedaan ini memiliki implikasi 

langsung terhadap fungsi otot, sehingga serabut otot 

menjadi hal yang menarik bagi para ilmuwan. Serabut 

dari beberapa motor unit akan berkontraksi hingga 

mencapai ketegangan (tension) maksimum yang lebih 

cepat daripada serabut lainnya setelah distimulasi. 

Berdasarkan pada perbedaan karakteristik ini, serabut 

otot dibagi kedalam 2 kategori utama yaitu serabut 

Fast Twitch (FT) dan Slow Twitch (ST). Untuk 

mencapai puncak ketegangan, serabut FT hanya 

membutuhkan waktu sekitar 1/7 dari waktu yang 

diperlukan oleh serabut S T. Namun demikian,  kisaran 



                                                               Dr. Asmuddin, S.Pd., M.Pd. 

  

141 | A n a t o m i  d a n  B i o m e k a n i k a  O t o t  L e n g a n    

 

waktu twitch yang besar untuk mencapai ketegangan 

maksimum nampak terlihat pada kedua kategori 

tersebut. Perbedaan dari waktu puncak ketegangan 

tersebut disebabkan oleh adanya konsentrasi myosin 

ATP yang tinggi pada serabut FT.  

Serabut FT juga lebih besar diameternya dari pada 

serabut ST. Karena karakteristiknya, maka serabut F T 

biasanya lebih cepat lelah daripada serabut ST. 

Meskipun keutuhan serabut FT dan ST dalam otot 

dapat membangkitkan jumlah gaya puncak isometrik 

yang sama perarea cross-sectional (diameter) otot, 

beberapa orang memiliki persentase serabut FT tinggi 

mampu membangkitkan jumlah torque & power 

yang tinggi selama gerakan dibandingkan dengan 

yang memiliki lebih banyak serabut ST. Serabut FT 

terbagi menjadi 2 kategori berdasarkan sifat 

histokimiawinya. Tipe pertama tahan terhadap 

kelelahan seperti karakteristik serabut  ST. Tipe kedua 

memiliki diameter yang besar, mengandung 

mitokondria dalam jumlah yang sedikit, dan lebih 

cepat lelah dibanding tipe pertama. Para penulis telah 

memperkenalkan beberapa skema klasifikasi 

berdasarkan unsur metabolik dan kontraktil dari ketiga 

tipe serabut  yang berbeda. Pada salah satu skema, 
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serabut ST dikenal sebagai tipe  I,  dan serabut FT 

disebut dengan tipe IIa dan tipe IIb.  

Istilah sistem lainnya adalah serabut ST dikenal 

sebagai Slow-twitch f iber  Oxidative (SO), serabut 

FT terbagi kedalam serabut Fast-twitch  f iber  

Oxidative Glycolytic (FOG) dan Fast-twitch f iber  

Glycolytic (F G).  K lasifikasi tambahan lain adalah 

serabut ST, serabut Fast-twicth f iber  Fatigue 

Resistant (FFR) serta serabut Fast-twitch f iber  

Fatigue (FF). Beberapa sistem klasifikasi ini 

didasarkan pada perbedaan unsur serabut dan tidak 

dapat dipertukarkan. Meskipun seluruh serabut pada 

sebuah motor unit adalah tipe yang sama, sebagian 

besar otot skeletal mengandung serabut FT dan ST 

dengan jumlah yang relatif bervariasi dari otot ke 

otot dan individu ke individu. Sebagai contoh, otot 

Soleus secara umum hanya digunakan untuk 

penyesuaian postural, sehingga mengandung terutama 

serabut ST. Sebaliknya, otot Gastrocnemius dapat 

mengandung lebih banyak serabut FT dari  pada 

serabut ST.  
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Tabel 6. Karakteristik Serabut Otot Skeletal 

Karakteristik 

Ti pe I 

Serabut 

Slow- Twitch 

F i b e r  (ST) 

Ti pe IIa 

Serabut 

Fast-Twitch 

F i b e r   

Fatigue 

Resistant 

(FFR) 

Ti pe IIb 

Serabut Fast-

Twitch F i b e r  

Fatigue (FF) 

Kecepatan 

kontraksi 

Kelelahan 

Diameter 

Konsentrasi 

ATP-ase 

Konsentrasi 

Mitok ondria 

Konsentrasi 

Enzym 

Glycolytic 

Rendah Rendah 

Kecil Rendah 

Tinggi Rendah 

Cepat Sedang 

Sedang Tinggi 

Tinggi Sedang 

Cepat Cepat 

Besar Tinggi 

Rendah Tinggi 

 

4). Motor Unit 

Serabut otot diatur ke dalam group fungsional 

dengan ukuran yang berbeda-beda. Sejumlah serabut 

otot dipersarafi oleh susunan motor neuron tunggal 

yang dikenal sebagai motor unit. Akson pada setiap 

motor neuron akan terbagi menjadi beberapa cabang 

sehingga setiap serabut otot disuplai oleh satu motor 

end plate per serabut otot. Serabut dari sebuah 

motor unit dapat menyebar beberapa sentimeter 

diatas suatu area dan diselingi oleh serabut 

motorunit lainnya. Pengecualian yang jarang terjadi 

adalah motorunit terbatas pada suatu otot tunggal 

dan  terlokalisir  didalam otot tersebut. Sebuah 
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motor unit tunggal pada mamalia dapat berisi 

kurang lebih 100 sampai mendekati 2000 serabut, 

bergantung pada tipe gerakan yang dihasilkan oleh 

otot tersebut. Gerakan-gerakan yang dikontrol dengan 

tepat, seperti gerakan mata atau jari- jari dihasilkan 

oleh motor unit dengan jumlah serabut yang kecil. 

Gerakan yang kasar, sangat kuat, seperti gerakan 

yang dihasilkan oleh gastrocnemius yang merupakan 

hasil dari aktivitas motor unit yang besar. Serabut-

serabut otot dalam setiap motor unit tidak seluruhnya 

terkumpul bersama-sama dalam satu otot tetapi 

tumpang tindih dengan motor unit lain dalam suatu 

berkas  mikro yang terdiri atas 3 sampai 15 serabut. 

Pertautan ini menyebabkan motor unit yang terpisah 

akan berkontrak si untuk membantu unit yang lain. 
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KONDISI FISIK DALAM OLAHRAGA  

DAYUNG 

 

 

Pendahuluan  

Untuk meningkatkan prestasi dayung banyak faktor 

yang harus diperhatikan seperti sarana prasarana, pelatih 

yang berkualitas dan kompetisi yang teratur serta harus 

didukung oleh ilmu dan teknologi yang memadai. Karena 

dengan beberapa faktor yang dipaparkan sebelumnya itu 

semua sangat diperlukan untuk meningkatkan 

keterampilan dasar mendayung. Sedangkan dari segi 

nonfisik mencakup hal-hal diantaranya, Motivasi, yaitu 

dorongan yang kuat untuk menjadi atlet yang baik harus 

ada dalam diri atlet tersebut. Kemudian daya juang yaitu 

merupakan sifat yang paling penting dalam olahraga 

dayung. Ada kalanya teknik yang tinggi dapat dikalahkan 

oleh daya juang atlet yang tekniknya lebih rendah. Setiap 

atlet harus mampu memupuk kerjasama dengan atlet lain. 

Disetiap latihan yang diberikan oleh pelatih adalah latihan 

taktik dan strategi terkadang latihan kondisi fisik 

dilakukan bersamaan dengan melatih teknik, tetapi untuk 

Bab 

5 
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latihan kondisi fisik ini tidak terkontrol, Sebab: (1). 

Latihan untuk kondisi fisik dijadikan satu dengan latihan 

teknik (latihan kondisi fisik include dalam latihan teknik), 

(2). Latihan kondisi fisik juga disampaikan bersamaan 

dengan latihan taktik. 

 

Sasaran Belajar 

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa/pembaca 

diharapkan memahami: 

1. Pengertian Kondisi Fisik 

2. Latihan Fisik Terprogram 

3. Latihan Daya Tahan Otot 

4. Latihn Fisik Atlet Perempuan 

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Fisik 

6. Kondisi Fisik yang Diperlukan dalam Olahraga 

Dayung  

 

Pengertian Kondisi Fisik 

Kondisi fisik adalah satu kesatuan utuh dari 

komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu 

saja, baik peningkatan maupun pemeliharaanya. Artinya 

bahwa di dalam usaha peningkatan kondisi fisik maka 

seluruh komponen tersebut harus dikembangkan, 

walaupun disana sini dilakukan dengan sistem prioritas 

sesuai keadaan atau status tiap komponen itu dan untuk 
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keperluan apa keadaan atau status yang dibutuhkan 

tersebut. Pembelajaran dayung, mengenal aspek-aspek 

yang perlu dikembangkan yaitu: (1) Pembinaan teknik 

(keterampilan), (2) Pembinaan fisik (kesegaran jasmani), 

(3) Pembinaan taktik, (4) Kematangan juara. Bukan hanya 

sekedar fisik, teknik, taktik, dan mental tetapi keterampilan 

dasar dayung. Keterampilan dasar harus betul-betul 

dikuasai dan dipelajari lebih awal karena salah satu faktor 

yang menentukan menang atau kalahnya suatu tim dalam 

suatu perlombaan.  

Di dunia ini olahraga sangat besar manfaatnya dalam 

menjaga kebugaran jasmani. Tanpa kebugaran jasmani 

manusia tidak dapat beraktivitas dengan baik. Disisi lain 

olahraga juga diperlombaan untuk mencapai sebuah 

prestasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya 

prestasi yaitu fisik, teknik, taktik dan mental yang kuat. 

Keempat faktor tersebut saling berkaitan satu dengan 

yang lainnya. Di cabang olahraga dayung keempat faktor 

tersebut sangat dibutuhkan. Dayung merupakan olahraga 

yang menggunakan alat berupa perahu dan dayung. Teknik 

dasar mendayung sangat berpengaruh dalam mencapai 

sebuah prestasi karena seorang pendayung harus mampu 

mendayung sambil mempertahankan keseimbangan supaya 

laju perahu  cepat dan tidak terjatuh. 
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Latihan fisik merupakan salah satu komponen training 

selain latihan teknik, latihan taktik dan latihan mental. 

Tujuan umum training adalah untuk mempersiapkan atlet 

menghadapi perlombaan. Sedangkan latihan fisik 

dilakukan guna mengembangkan dan meningkatkan 

kondisi fisik atlet dengan 9 unsur kesegaran jasmani 

sebagai parameternya. Untuk mencapai hasil optimal, 

latihan fisik harus dilakukan dengan tahap sebagai berikut: 

1. Pemanasan (warm up) 

Pemanasan berfungsi untuk mengurangi cedera. Selain 

itu, dapat dicapai manfaat latihan yang lebih baik 

karena otot yang telah siap lebih produktif daripada 

otot yang mulai dari keadaan relaksasi.
 

Tahap 

pemanasan dianggap selesai jika sudah terjadi 

peningkatan temperatur tubuh sebesar 1-2 derajat 

celcius atau ditandai dengan keluarnya keringat. 

1.Latihan inti 

Dalam latihan inti, dilakukan pengarahan terhadap 

tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang dimaksud 

adalah unsur kesegaran jasmani dan bagian tubuh.
 
 

2. Pendinginan (cool down) 

Pada pendinginan dilakukan gerakan fisik dengan 

intensitas yang menurun secara bertahap hingga semua 
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fisiologi tubuh kembali ke keadaan sebelum 

berolahraga.
 
 

 

Latihan Fisik Terprogram 

Suatu latihan fisik dapat dikategorikan sebagai latihan 

fisik yang terprogram jika meliputi faktor-faktor di bawah 

ini: 

a. Intensitas latihan 

Intensitas latihan merupakan faktor utama yang 

mempengaruhi efek latihan terhadap fisiologi tubuh.
 

Program latihan yang baik dimulai dari intensitas 

minimal kemudian ditingkatkan bertahap agar 

terbentuk adaptasi. Ada beberapa faktor yang harus 

diperhatikan untuk menentukan intensitas latihan, 

antara lain: 

a).Jenis kelamin  

b). Usia 

c). Status kesehatan 

Perlu dilakukan pemeriksaan fisik pada setiap atlet 

sebelum mengikuti program latihan untuk menilai 

respon fisiologi tubuh terhadap beban yang akan 

diberikan.
 

Pemeriksaan sederhana yang sering 

dilakukan adalah tes jalan, yaitu dengan menghitung 

jumlah nadi setelah atlet jalan cepat 5 menit dilanjutkan 

istirahat 10 menit. Jika denyut nadi kurang dari 100 
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kali per menit, dinyatakan baik. Namun jika lebih, 

dinyatakan kurang baik dan perlu pemeriksaan lebih 

lanjut.
 

Selain itu, juga dipertimbangkan kesukaran 

jasmani, misalnya pada atlet yang sedang cedera. 

b. Tipe latihan 

Tipe latihan akan memberikan efek secara spesifik 

pada fisiologi tubuh. Sebagai contoh, sit up berefek 

pada otot perut, lari jauh berefek pada kardiovaskuler, 

dan sebagainya. 

c. Lama latihan 

Lama latihan berhubungan terbalik dengan intensitas 

latihan. Latihan dengan intensitas yang tinggi dapat 

dilakukan dalam waktu yang lebih singkat, begitu pula 

sebaliknya. Untuk mendapat efek optimal suatu latihan 

tanpa risiko cedera, dianjurkan latihan inti selama 30 

menit setiap hari. 

d. Frekuensi latihan 

Frekuensi latihan adalah jumlah ulangan latihan, 

biasanya dalam 1 minggu. Tiga kali seminggu 

merupakan frekuensi yang optimal. Salah satu poin 

penting adalah jarak antara latihan tidak lebih dari 2 

hari. Latihan otot 15 hari sekali hampir tidak memberi 

efek. Frekuensi latihan berhubungan dengan intensitas 

dan lama latihan. Makin lama dan makin tinggi 
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intensitas tiap latihan, akan semakin sedikit frekuensi 

latihan tiap minggu. 

e. Peningkatan latihan 

Tubuh akan mengadakan reaksi terhadap stimulus yang 

diberikan dalam bentuk tingkat kesegaran jasmani. 

Latihan terprogram bertujuan untuk meningkatkan 

kesegaran jasmani, oleh sebab itu harus dilakukan 

peningkatan stimulus latihan. Kelima faktor di atas 

harus dalam porsi yang tepat. Jika porsinya berlebihan, 

akan berbahaya dan berisiko menyebabkan cedera. 

Sedangkan jika kurang, latihan yang dilakukan akan 

tidak bermanfaat. 

 

Latihan Daya Tahan Otot 

Daya tahan otot adalah kemampuan otot atau 

sekelompok otot rangka untuk meneruskan kontraksi pada 

jangka waktu yang lama, serta kemampuan pemulihan 

yang cepat setelah lelah. Dalam olahraga dayung 

dibutuhkan daya tahan otot yang baik untuk tiap individu 

agar dapat melakukan gerakan-gerakan dasar secara 

optimal. Dengan demikian akan terbentuk suatu tim yang 

dapat tetap tampil prima sejak awal hingga akhir 

perlombaan. Untuk meningkatkan daya tahan otot 

diperlukan latihan fisik teratur, terukur, dan terprogram 

dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas latihan. 
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Adaptasi fisiologis biasanya dapat terbentuk setelah 8-12 

minggu latihan terprogram. Latihan fisik terprogam untuk 

tujuan prestasi sebaiknya dimulai sejak anak berusia 6-10 

tahun agar efisiensi jaringan, termasuk otot, terbentuk. 

Latihan daya tahan otot baik diterapkan pada usia anak-

anak karena tingkat kesadaran mereka akan kelelahan 

masih sangat kecil. 

Daya tahan otot dibutuhkan agar tubuh mampu 

melanjutkan suatu aktivitas dalam waktu yang lama. Oleh 

karena itu, bentuk latihan yang digunakan untuk 

meningkatkan daya tahan otot ialah latihan interval 

(interval training). Latihan interval berlangsung untuk 

waktu yang lama serta terdiri dari aktivitas yang 

berlangsung secara bergantian antara interval kerja dengan 

interval istirahat. Interval istirahat yang diterapkan adalah 

interval istirahat pendek atau sedang. Latihan dilakukan 

berulang-ulang dan pada tahap tertentu disertai dengan 

peningkatan beban latihan. Hal ini dilakukan untuk 

memberi adaptasi otot pada akhirnya bertujuan 

membentuk efisiensi otot. Dapat disimpulkan bahwa 

latihan daya tahan otot memerlukan waktu yang lama 

dengan intensitas ringan hingga sedang. Manfaat latihan 

daya tahan otot. Dalam kaitannya dengan metabolisme 

otot, latihan daya tahan otot diperlukan dalam: 
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a. Mempertahankan daya ledak otot tetap tinggi pada 

gerakan berulang. 

b. Menanggulangi kelelahan melalui peningkatan 

toleransi pembentukan asam laktat. 

c. Mempercepat pembongkaran asam laktat untuk 

mempercepat pemulihan otot dari kelelahan. 

d. Membentuk adaptasi otot terhadap aktivitas yang lama 

dengan periode istirahat yang singkat. 

e.  Jenis latihan daya tahan otot. 

Salah satu aspek penting dalam pembinaan prestasi 

olahraga adalah menilai efek latihan, yaitu evaluasi 

terhadap kemajuan yang dicapai atlet setelah melakukan 

suatu program latihan. Ada 2 jenis tes daya tahan otot, 

yaitu: 

a. Tes daya tahan otot dinamis 

Tes ini digunakan untuk melihat berapa banyak jumlah 

suatu gerakan yang dapat dilakukan pada suatu waktu 

(bisa dalam jangka waktu tertentu maupun untuk waktu 

yang tidak terbatas). Contoh tes ini antara lain puh-up 

test dan sit-up test.
  

b. Tes daya tahan otot statis 

Pada tes ini akan dinilai kemampuan otot untuk 

mempetahankan suatu posisi hingga waktu yang tak 

terbatas. Contoh tes ini adalah arm-hang test.
 
Salah 
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satu unsur atau faktor penting untuk meraih suatu 

prestasi dalam olahraga, disamping penguasaan teknik, 

taktik, dan kemampuan mental adalah kondisi fisik. 

Seberapa besar penting dan pengaruhnya terhadap 

pencapaian suatu pencapaian suatu prestasi olahraga 

sangat tergantung kepada kebutuhan atau tuntunan 

setiap cabang olahraga. Di sisi lainnya banyak pula 

cabang olahraga yang membutuhkan kondisi fisik. 

Sementara itu, ada olahraga yang prestasinya 

ditentukan oleh penguasaan kondisi fisik, teknik, 

mental seperti dalam perlombaan dayung, bola basket, 

bola voli, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah 

untuk mengetahui komponen kondisi fisik yang 

dibutuhkan dan seberapa besar tingkat kondisi fisik 

yang diperlukan serta bagaimana meningkatkanya 

melalui latihan, perlu adanya pemahaman yang 

menyeluruh terhadap kondisi fisik. 

 

Latihan Fisik Atlet Perempuan 

Pada tahun-tahun belakangan ini, perlombaan 

olahraga wanita berkembang pesat. Faktor hormonal 

memegang peranan besar terhadap perbedaan penampilan 

atlet. Setelah menarche, rata-rata usia 13 tahun, 

penampilan atlet wanita akan relatif bervariasi antar 
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individu.
 
Hingga saat ini belum banyak penulisan terhadap 

daya tahan otot atlet wanita, terutama usia premenarche. 

Mengingat hal-hal di atas, penulisan ini dilakukan pada 

siswi sekolah dayung usia 9-12 tahun. Kedokteran 

olahraga merupakan ilmu yang mengolah segala aspek 

medis dari kegiatan olahraga dan sangat dibutuhkan untuk 

mendukung atlet mencapai suatu prestasi. Prestasi seorang 

atlet dapat dicapai jika mampu mencapai perbaikan 

teknik, perbaikan alat olahraga, dan tingkat kesegaran 

jasmani yang baik. Fisiologi olahraga bagian dari 

kedokteran olahraga mengambil peran dalam penilaian 

dan pengoptimalan tingkat kesegaran jasmani.  

Ditinjau dari segi fisiologi, kesegaran jasmani adalah 

kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap 

pembebenan fisik yang diberikan (dari aktivitas yang 

dilakukan) tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan. Usia 

anak-anak adalah masa seseorang paling banyak 

melakukan gerak. Hal ini menunjukkan bahwa secara 

fisiologis anak-anak tanggap terhadap latihan fisik. Oleh 

karenanya, masa-masa itulah merupakan waktu yang tepat 

untuk pembinaan bakat dan minat dalam bidang olahraga. 

Jumlah latihan yang sedang hingga besar diperlukan untuk 

merangsang pertumbuhan dan perkembangan normal 

anak.
 
Latihan fisik yang panjang dapat mempengaruhi 
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secara positif perkembangan sistem fisiologi tertentu, 

namun latihan yang ekstrim dapat berpengaruh negatif 

pada pertumbuhan dan perkembangan rangka.  

Latihan dapat meningkatkan kekuatan otot anak 

perempuan maupun laki-laki yang secara tidak langsung 

akan meningkatkan daya tahan ototnya. Dengan intensitas 

latihan yang sama, peningkatan pada anak perempuan 

lebih banyak dibandingkan pada laki-laki. Latihan 

ketahanan digunakan beban yang relatif ringan dengan 

frekuensi yang relatif banyak. Sangat memungkinkan bagi 

remaja putri untuk bertanding dengan remaja putra asal 

tidak banyak perbedaan berat dan keterampilan. Olahraga 

putri dipisahkan dengan putra karena kemungkinan 

timbulnya cedera. 

Secara sederhana latihan dapat dirumuskan, yaitu 

segala daya dan upaya untuk meningkatkan secara 

menyeluruh kondisi fisik dengan proses yang sistematis 

dan berulang-ulang dengan kian hari kian bertambah 

jumlah beban latihan, waktu atau intensitasnya. Seseorang 

melakukan latihan dikarenakan merupakan suatu bentuk 

upaya untuk mencapai suatu tujuan. Latihan bukan hal 

yang baru, sudah sejak zaman dahulu latihan dilakukan 

secara sistematis untuk menuju suatu tujuan tertentu. 

Latihan adalah upaya seseorang dalam meningkatkan 
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perbaikan organisme dan fungsinya untuk 

mengoptimalkan prestasi dan penampilan olahraga. 

Tujuan dari latihan untuk memperoleh prestasi 

semaksimal mungkin, namun dalam proses pelaksaan 

latihan tidak cukup mudah dan sederhana. Program latihan 

yang diberikan pelatih amat penting dalam mendukung 

kualitas latihan yang sesuai dengan cabang masing-

masing. Bukan hanya latihan fisik saja yang harus dilatih 

untuk mencapai prestasi yang maksimal teknik, taktik dan 

mental juga amat penting untuk dilatih. 

Latihan pada prinsipnya merupakan suatu proses 

perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu untuk 

meningkatkan kualitas fisik kemampuan fungsional 

peralatan tubuh dan kualitas psikis anak latih. Latihan juga 

bisa dikatakan sebagai sesuatu proses berlatih yang 

sistematis yang dilakukan secara berulang-ulang yang 

kian hari jumlah beban latihannya kian bertambah. 

Berdasarkan uraian di atas, bahwa latihan adalah suatu 

proses kegiatan olahraga yang dilakukan secara sadar, 

sistematis, bertahap dan berulang-ulang, dengan waktu 

yang relatif lama, untuk mencapai tujuan akhir dari suatu 

penampilan yaitu peningkatan prestasi yang optimal.  

Agar latihan mencapai hasil prestasi yang optimal, 

maka program dan bentuk latihan disusun dengan 
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mempertimbangkan kemampuan dasar individu, dengan 

memperhatikan dan mengikuti prinsip-prinsip atau asas-

asas pelatihan. Sistematis berarti berencana, menurut 

jadwal dan menurut pola sistem tertentu, metodis dari 

yang mudah ke yang sukar, latihan yang teratur dari yang 

sederhana ke yang kompleks. Berulang-ulang maksudnya 

adalah gerakan-gerakan yang sukar dilakukan menjadi 

semakin mudah dan reflektif pelaksanaannya. Beban 

makin bertambah maksudnya adalah setiap kali, secara 

perodik setelah tiba saatnya maka beban ditambah demi 

meningkatkan perubahan-perubahan dan tercapainya 

prestasi. Oleh sebab itu, program latihan disusun dan 

dilakukan secara tepat dan benar sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai.  

Latihan yang tidak tepat berdampak negatif pada 

perkembangan secara fisiologis ataupun psikologis pelaku 

sehingga tidak meningkatkan keterampilan. Secara 

spesifik, latihan adalah suatu proses yang sistematis dalam 

berlatih yang dilakukan secara berulang-ulang dan 

bertahap dalam menambah jumlah beban. Latihan 

merupakan substansi utama yang dibahas dalam ilmu 

kepelatihan yang membahas tentang orang yang berlatih 

(sebagai objek), tentang latihan (sebagai proses) dan 

prestasi olahraga (sebagai hasil dari proses) yang 
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kemudian dikompetisikan atau dipertandingkan. Latihan 

juga merupakan materi pokok dalam ilmu kepelatihan 

olahraga.  

Teori dan metodologi latihan merupakan perbedaan 

unit dari pendidikan jasmani dan olahraga, memiliki 

prinsip dasar spesifik secara biologis, psikologis yang 

secara sistematik berhubungan dengan proses latihan yang 

dikenal sebagai prinsip latihan. Tujuan serta sasaran 

utama dari latihan adalah membantu atlet meningkatkan 

keterampilan dan prestasinya semaksimal mungkin. Untuk 

mencapai hal itu, ada empat hal yang perlu diperhatikan 

dan dilatih secara seksama oleh atlet yaitu:  

a.  Latihan fisik (phisycal training).  

Perkembangan kondisi fisik yang menyeluruh sangat 

penting, karena tanpa kondisi fisik yang baik, atlet 

tidak akan dapat mengikuti latihan-latihan dengan 

sempurna.  

Beberapa kondisi fisik yang perlu diperhatikan untuk 

dikembangkan adalah daya tahan kardiovaskular, daya 

tahan kekuatan, kekuatan otot (strength), kelentukan 

(flexibility), kecepatan, kelincahan (agility) dan power. 

Komponen-komponen tersebut adalah hal yang utama 

harus dilatih dan dikembangkan oleh atlet.  

b.  Latihan teknik (technical training).  
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Yang dimaksud dengan latihan teknik disini adalah 

latihan untuk mempermahir teknik-teknik gerakan 

yang perlu untuk mampu melakukan cabang olahraga 

yang dilakukan atlet. Latihan teknik adalah latihan 

khusus dimaksudkan guna membentuk dan 

mengembangkan kebiasaan-kebiasaan motorik. 

Kesempurnaan teknik-teknik dasar dari setiap gerakan 

adalah penting, sebab akan menentukan gerak 

keseluruhan.  

c.  Latihan taktik (tactical training).  

Tujuan latihan taktik adalah untuk menumbuhkan 

perkembangan daya tafsir atlet.  

Teknik-teknik gerakan yang dikuasai dengan baik 

harus dituangkan dan diorganisir dalam pola-pola 

permainan, bentuk-bentuk dan formasi permainan 

serta strategi-strategi taktik pertahanan penyerangan, 

sehingga berkembang menjadi suatu gerakan yang 

sempurna.  

d.  Latihan mental (psycological training).  

Latihan mental adalah latihan yang lebih menekankan 

pada perkembangan kedewasaan atlet serta 

perkembangan emosional dan impulsif, misalnya 

semangat bertanding, sikap pantang menyerah, 

keseimbangan emosi meskipun atlet berada dalam 
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situasi stress, sportivitas, percaya diri dan sebagainya. 

Mempertinggi efisiensi mental atlet terutama apabila 

atlet berada dalam situasi stress yang kompleks. 

Keempat aspek tersebut di atas harus dilatih secara 

serempak, agar menciptakan atlet yang handal dan 

berprestasi.  

Tugas utama latihan adalah untuk menggali, 

menyusun, dan mengembangkan konsep berlatih dan 

melatih dengan memadukan antara pengalaman 

praktis dan pendekatan keilmuan, sehingga proses 

berlatih dapat berlangsung tepat, cepat, efektif dan 

efisien. Untuk itu proses latihan tersebut selalu 

bercirikan antara lain:  

a. Suatu proses untuk mencapai tingkat kemampuan 

yang lebih baik dalam berolahraga yang memerlukan 

waktu tertentu (tahapan) serta perencanaan yang 

cermat.  

b. Proses latihan harus teratur dan bersifat progresif.  

c. Pada setiap kali tatap muka (satu sesi latihan) harus 

memiliki tujuan dan sasaran.  

d. Materi latihan harus berisikan materi teori dan 

praktek, agar pemahaman dan penguasaan 

keterampilan menjadi relatif permanen  
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e. Menggunakan metode tertentu, yaitu cara paling 

efektif direncanakan secara bertahap dengan tetap 

memperhitungkan faktor kesulitan, kompleksitas 

gerak dan penekanan pada sasaran latihan. 

Untuk mencapai prestasi yang tinggi dalam olahraga 

salah satunya dibutuhkan keterampilan dalam penguasaan 

teknik dasar. Penguasaan teknik dasar serta keterampilan 

dalam bertanding ataupun bermain sangat dipengaruhi 

oleh keadaan fisik. Artinya keadaan fisik ini berbanding 

lurus dengan penguasaan teknik terhadap prestasi yang 

dicapai. Dengan penguasaan teknik yang baik didukung 

dengan keadaan fisik yang maksimal, maka prestasi akan 

lebih mudah didapat. Secara umum dapat diklasifikasikan 

dua faktor utama yang mempengaruhi pencapaian prestasi. 

Pertama, faktor yang melekat pada atlet seperti 

karakteristik fisik dan sifat-sifat psikologis tertentu. 

Kedua, faktor lingkungan seorang atlet. Ketiga, faktor 

mutu pelatihan. Ketiga faktor itu berinteraksi sebagai 

sebuah sinergi sehingga terbentuk efisiensi teknis dan 

kemampuan psikologis. Karena itu tempo peningkatan 

kemajuan prestasi atlet ditentukan beberapa faktor.  

Pengertian untuk mencapai prestasi tinggi tidaklah 

cukup dengan latihan saja, melainkan dapat dipengaruhi 

juga oleh beberapa faktor yang saling menunjang, faktor-
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faktor tersebut bersifat eksternal seperti sarana, peralatan, 

perlombaan dan internal seperti keadaan psikis, 

kemampuan fisik, teknik, koordinasi, taktik serta 

konstitusi tubuh. Kondisi fisik merupakan salah satu aspek 

yang terpenting dalam program latihan atlet terutama 

untuk cabang-cabang olahraga perlombaan. Gerakan 

dayung dilakukan secara berirama, terus-menerus, dan ada 

rasio yang baik antara fase kerja dan fase istirahat. Dalam 

pencapaian prestasi yang maksimal pada cabang olahraga 

dayung diperlukan faktor latihan yang optimal, terencana, 

berkesinambungan. Adapun faktor latihan yang perlu 

adalah faktor teknik, taktik, fisik, mental.  

Prestasi tinggi tidaklah cukup dengan latihan saja, 

melainkan dapat juga dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yang saling menunjang, faktor-faktor tersebut bersifat 

eksternal seperti sarana, peralatan, perlombaan dan 

internal seperti keadaan psikis, struktur anatomis, 

kemampuan fisik, teknik, koordinasi, taktik. Dari keenam 

faktor tersebut, faktor fisik merupakan faktor utama yang 

perlu dikembangkan tanpa mengesampingkan faktor 

lainnya, karena kondisi fisik merupakan faktor penting 

dalam semua cabang olahraga maka diperlukan program 

latihan kondisi fisik terencana dan sistematis. Berdasarkan 

pada pemahaman di atas, maka kondisi fisik memiliki 
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peranan yang sangat dominan dalam peningkatan 

performa/prestasi atlet khususnya pada cabang-cabang 

olahraga perlombaan.  

Di samping itu pula keberadaan kondisi fisik yang 

baik akan memberikan kontribusi positif pada atlet di 

dalam penguasaan teknik-teknik dalam cabang olahraga. 

Hal tersebut dikarenakan dengan kondisi fisik yang baik, 

maka penguasaan teknik akan lebih sempurna, karena 

walaupun dengan latihan yang berulang-ulang, atlet tidak 

akan merasakan kelelahan yang berlebihan sehingga 

proses latihan akan memberikan pengalaman latihan yang 

bersifat relatif menetap. Dalam setiap cabang olahraga 

memiliki komponen kondisi fisik yang perlu dilatih. 

Beberapa aspek fisik yang menjadi keharusan pada cabang 

olahraga dayung diantaranya adalah: daya tahan, 

kecepatan dan daya tahan kecepatan, maximum strength, 

daya tahan otot, koordinasi, flexibility dan power.  

Dari sejumlah komponen kondisi fisik tersebut, 

penulis akan membahas salah satu aspek yaitu daya tahan 

otot, karena cabang olahraga dayung merupakan aktivitas 

yang menuntut strength dalam waktu yang lama. Maka 

dari itu untuk meningkatkan daya tahan otot ada beberapa 

metode latihan weight training yaitu, set sistem, super set 

sistem, split routines, multipoundage, burn-out, dan 
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pyramid sistem. Dari beberapa metode yang disebutkan di 

atas, penulis akan membandingkan dua metode latihan 

yaitu set sistem dan super set sistem. Kedua metode ini 

merupakan metode yang populer di kalangan atlet dan 

pelatih. Oleh karena itu banyak atlet dan pelatih lebih 

senang memakai sistem ini dalam latihan beban. Metode 

set sistem dan metode super set sistem adalah metode 

latihan yang sama-sama dapat meningkatkan daya tahan 

otot. Kedua latihan tersebut menurut para ahli memiliki 

kelebihan dan kekurangannya.  

Untuk mengetahui lebih jelas dampak langsung dari 

kedua metode latihan ini terhadap peningkatan daya tahan 

otot, maka penulis tertarik untuk membandingkan metode 

set sistem dan super set sistem ini. Diharapkan dapat 

diketahui metode latihan mana yang lebih efektif dalam 

meningkatkan daya tahan otot. Latihan kondisi fisik 

adalah proses memperkembangkan kemampuan aktivitas 

gerak jasmani yang dilakukan secara sistematik dan 

ditingkatkan secara progresif untuk 

mempertahankan/meningkatkan derajat kebugaran 

jasmani agar tercapai kemampuan kerja fisik yang 

optimal.  Tujuan utamanya adalah meningkatkan potensi 

fungsional atlet dan mengembangkan kemampuan 

biomotorik ke derajat yang paling tinggi. Kondisi fisik 
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merupakan unsur yang sangat penting hampir diseluruh 

cabang olahraga.  

Oleh karena itu latihan kondisi fisik perlu mendapat 

perhatian yang serius direncanakan dengan matang dan 

sistematis sehingga tingkat kesegaran jasmani dan 

kemampuan fungsional alat-alat tubuh lebih baik. 

Berdasarkan tujuan dan proses latihan di atas, atlet 

semakin mudah untuk memiliki kemampuan dan 

keterampilan yang baik. Latihan adalah instruksi yang 

diorganisir dengan tujuan meningkatkan kemampuan 

fisik, psikis, serta keterampilan baik intelektual maupun 

keterampilan gerak dalam olahraga. Lebih lanjut, dalam 

latihan berisi repetisi dan set, intensitas, volume dan 

recovery dengan memperhatikan frekuensi latihan per 

minggu. Prinsip-prinsip latihan untuk memperoleh 

keterampilan dan prestasi, maka prinsip latihan penting 

dipahami oleh pelaku pembinaan olahraga terutama 

pelatih dan atlet seperti:  

a. Prinsip superkompensasi  

b. Prinsip beban lebih  

c. Prinsip variasi beban  

d. Prinsip periodisasi dan prinsip kontinuitas beban  

e. Prinsip individualisasi, dan  

f. Prinsip spesialisasi.  
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Kemampuan fisik sangat penting untuk mendukung 

dalam mengembangkan aktivitas psikomotor. Gerakan 

terampil dapat dilakukan apabila kemampuan fisiknya 

memadai. Kondisi fisik merupakan unsur yang penting dan 

menjadi dasar dalam mengembangkan teknik, taktik, 

maupun strategi dalam bermain dayung. Kondisi fisik 

adalah salah satu persyaratan yang sangat diperlukan 

dalam usaha peningkatan prestasi seorang atlet, bahkan 

sebagai landasan tolok ukur dari olahraga prestasi. 

Kemampuan fisik adalah kemampuan memfungsikan 

organ-organ tubuh dalam melakukan aktivitas fisik. 

Kondisi fisik adalah satu kesatuan utuh dari komponen-

komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, baik 

peningkatan maupun pemeliharaan. Artinya bahwa di 

dalam usaha peningkatan kondisi fisik maka seluruh 

komponen tersebut harus berkembang. 

Status kondisi fisik dapat mencapai titik optimal jika 

memulai latihan sejak usia dini, dilakukan secara terus 

menerus, dan berkelanjutan dengan berpedoman pada 

prinsip-prinsip dasar latihan. Kondisi fisik yang baik 

tentunya mempunyai beberapa keuntungan, diantaranya 

mampu dan mudah mempelajari keterampilan yang relatif 

sulit, tidak mudah lelah saat mengikuti latihan maupun 

perlombaan, program latihan dapat diselesaikan tanpa 
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mempunyai banyak kendala, serta dapat menyelesaikan 

latihan berat. Berdasarkan pendapat di atas, bahwa kondisi 

fisik adalah landasan olahraga prestasi yang terdiri dari 

komponen-komponen yang utuh dan tidak dapat 

dipisahkan satu sama lainnya, dilakukan sejak dini, terus-

menerus, dan berkelanjutan dengan berpedoman pada 

prinsip-prinsip latihan fisik untuk mencapai kondisi fisik 

yang optimal. Kondisi fisik merupakan salah satu unsur 

yang tak kalah penting dan menjadi dasar dalam 

mengembangkan teknik, taktik, maupun strategi dalam 

bermain dayung.  

 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Fisik  

Dalam Depdiknas (2000:8-10), komponen kondisi 

fisik adalah satu kesatuan utuh dari komponen kesegaran 

jasmani. Jadi, factor-faktor yang mempengaruhi kesegaran 

jasmani juga mempengaruhi kondisi fisik seseorang. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi fisik 

adalah:  

1) Umur  

Setiap tingkatan umur mempunyai keuntungan sendiri. 

Kebugaran jasmani juga dapat ditingkatkan pada 

hampir semua usia. Pada daya tahan cardiovaskuler 

ditemukan sejak usia anak-anak sampai sekitar umur 20 

tahun, daya tahan cardiovascular akan meningkat dan 
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akan mencapai maksimal pada usia 20-30 tahun. Daya 

tahan tersebut akan makin menurun sejalan dengan 

bertambahnya usia, tetapi penurunan tersebut dapat 

berkurang apabila seseorang melakukan kegiatan 

olahraga secara teratur. 

2) Jenis Kelamin  

Kebugaran jasmani antara pria dan wanita berbeda 

karena adanya perbedaan ukuran tubuh yang terjadi 

setelah masa pubertas. Daya tahan cardiovaskuler pada 

usia anak-anak antara pria dan wanita tidak berbeda, 

tetapi setelah masa pubertas terdapat perbedaan, karena 

wanita memiliki jaringan lemak yang lebih banyak dan 

kadar hemoglobin yang lebih rendah dibanding dengan 

pria.  

3) Genetik  

Daya tahan cardiovasculer dipengaruhi oleh faktor 

genetik yakni sifat-sifat yang ada dalam tubuh 

seseorang dari sejak lahir. 

4) Kegiatan Fisik  

Kegiatan fisik sangat mempengaruhi semua komponen 

kesegaran jasmani, latihan bersifat aerobik dilakukan 

secara teratur akan meningkatkan daya tahan 

cardiovaskuler dan dapat mengurangi lemak tubuh. 
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Dengan melakukan kegiatan fisik yang baik dan benar 

berarti tubuh dipacu untuk menjalankan fungsinya.  

5) Kebiasan Merokok  

Kebiasaan merokok terutama berpengaruh terhadap 

daya tahan cardiovasculer. Pada asap tembakau 

terdapat 4% karbon monoksida (CO). Daya ikat CO 

pada hemoglobin sebesar 200-300 kali lebih kuat dari 

pada oksigen. 

6) Faktor Lain  

Faktor lain yang berpengaruh di antaranya suhu tubuh. 

Kontraksi otot akan lebih kuat dan cepat agar suhu otot 

sedikit lebih tinggi dari suhu normal tubuh. Suhu yang 

lebih rendah akan menurunkan kekuatan dan kecepatan 

kontraksi otot.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi fisik adalah 

sebagai berikut:  

(1) Makanan dan Gizi  

Gizi adalah satuan-satuan yang menyusun bahan 

makanan atau bahan-bahan dasar. Sedangkan bahan 

makanan adalah suatu yang dibeli, dimasak, dan 

disajikan sebagai hidangan untuk dikonsumsi. Makanan 

dan gizi sangat diperlukan bagi tubuh untuk proses 

pertumbuhan, pengertian sel tubuh yang rusak, untuk 

mempertahankan kondisi tubuh dan untuk menunjang 



                                                               Dr. Asmuddin, S.Pd., M.Pd. 

  

171 | K o n d i s i  F i s i k  D a l a m  O l a h r a g a  D a y u n g    
 

aktivitas fisik. Kebutuhan gizi tiap orang dipengaruhi 

oleh berbagai faktor yaitu: berat ringannya aktivitas, 

usia, jenis kelamin, dan faktor kondisi. Ada 6 unsur zat 

gizi yang mutlak dibutuhkan oleh tubuh manusia, yaitu: 

karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan air. 

(2)  Faktor Tidur dan Istrahat  

Tubuh manusia tersusun atas organ, jaringan dan sel 

yang memiliki kemampuan kerja terbatas. Seseorang 

tidak mungkin mampu bekerja terus menerus sepanjang 

hari tanpa berhenti. Kelelahan adalah salah satu 

indikator keterbatasan fungsi tubuh manusia. Untuk itu 

istirahat sangat diperlukan agar tubuh memiliki 

kesempatan melakukan pemulihan sehingga dapat 

aktivitas sehari-hari dengan nyaman. 

(3)  Faktor Kebiasaan Hidup Sehat   

Agar kesegaran jasmani tetap terjaga, maka tidak akan 

terlepas dari pola hidup sehat yang harus diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari dengan cara:  

a) Membiasakan memakan- makanan yang bersih dan 

bernilai gizi (empat sehat lima sempurna).  

b) Selalu menjaga kebersihan pribadi seperti: mandi 

dengan air bersih, menggosok gigi secara teratur, 

kebersihan rambut, kulit, dan sebagainya.  

 



                                                               Dr. Asmuddin, S.Pd., M.Pd. 

  

172 | K o n d i s i  F i s i k  D a l a m  O l a h r a g a  D a y u n g    
 

c) Istirahat yang cukup.  

d) Menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk seperti 

merokok, minuman beralkohol, obat-obatan 

terlarang dan sebagainya.  

e) Menghindari kebiasaan minum obat, kecuali 

atas anjuran dokter.  

(4)  Faktor Lingkungan  

Lingkungan adalah tempat dimana seseorang tinggal 

dalam waktu lama. Dalam hal ini tentunya menyangkut 

lingkungan fisik serta social ekonomi. Kondisi 

lingkungan, pekerjaan, kebiasaan hidup sehari-hari, 

keadaan ekonomi. Semua ini akan dapat berpengaruh 

terhadap kesegaran jasmani seseorang. 

(5)  Faktor Latihan dan Olahraga  

Faktor latihan dan olahraga punya pengaruh yang besar 

terhadap peningkatan kesegaran jasmani seseorang. 

Seseorang yang secara teratur berlatih sesuai dengan 

keperluannya dan memperoleh kesegaran jasmani dari 

padanya disebut terlatih. Sebaliknya, seseorang yang 

membiarkan ototnya lemas tergantung dan berada 

dalam kondisi fisik yang buruk disebut tak terlatih.  

Berolahraga adalah alternatif paling efektif dan aman 

untuk memperoleh kebugaran, sebab olahraga mempunyai 

multi manfaat baik manfaat fisik, psikis, maupun manfaat 
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sosial. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi fisik antara lain; 

makanan dan gizi, faktor tidur atau istirahat, faktor 

kebiasaan hidup sehat, faktor lingkungan, dan olahraga, 

dan lain-lain. Jadi, agar mempunyai kemampuan kondisi 

fisik yang baik, seseorang harus memperhatikan beberapa 

faktor tersebut. 

 

Kondisi Fisik yang Diperlukan dalam Olahraga 

Dayung   

Komponen dan klasifikasi kemampuan cabang 

olahraga dayung putra bahwa dimana teknik badan 

ditujukan untuk perkembangan kemampuan fisik untuk 

mencapai kesegaran fisik, agar dapat mendayung sebaik-

baiknya. Secara umum unsur-unsur kemampuan fisik 

terdiri atas:  

a. Kecepatan, yaitu kecepatan lari, kecepatan bereaksi, 

dan kecepatan bergerak.  

b. Kekuatan, yaitu untuk menguatkan otot-otot yang 

diperlukan pada saat mendayung, misalnya otot kaki 

untuk menendang, otot bahu untuk body-charge.  

c. Daya tahan, yaitu daya tahan umum dan daya tahan 

otot.  

d. Kelincahan, yaitu kecepatan merubah arah, dan gerak 

tipu dalam perlombaan dayung.  
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e. Kelenturan, yaitu kelenturan badan, agar gerakan 

menjadi mudah dan luwes. 

f. Daya ledak (eksplosive power) yaitu kemampuan 

mengarahkan kekuatan dengan cepat dalam waktu yang 

singkat. 

g. Keseimbangan yaitu, kemampuan seseorang 

mengandalkan organ-organ syaraf otot. 

h. Koordinasi yaitu hubungan yang harmonis dari 

hubungan yang saling mempengaruhi diantara 

kelompok-kelompok otot selama melakukan kerja. 

Setiap cabang olahraga tentu memiliki karakteristik 

kondisi fisik yang berbeda. Hal itu disebabkan karena 

penggunaan otot yang paling dominan dalam setiap 

cabang olahraga juga berbeda. Dengan kondisi fisik atlet 

yang baik maka atlet lebih cepat menguasai teknik-teknik 

atau taktik gerakan yang diberikan, sehingga atlet tidak 

akan cepat lelah saat melakukan gerakan secara terus-

menerus. Kondisi fisik merupakan satu kesatuan utuh dari 

komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan. 

Artinya bahwa usaha peningkatan kondisi fisik, maka 

harus mengembangkan semua komponen tersebut. 

Komponen-komponen kondisi fisik yang harus 

diperhatikan dan dimiliki oleh atlet dayung untuk 

mencapai prestasi maksimal dapat diberikan melalui 
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latihan-latihan yang terprogram dengan baik berdasarkan 

prinsip latihan. Program latihan kondisi fisik haruslah 

direncanakan secara baik dan sistematis yang ditujukan 

untuk meningkatkan kesegaran jasmani dan kemampuan 

fungsional dari sistem tubuh sehingga dengan demikian 

memungkinkan atlet untuk mencapai prestasi yang lebih 

baik.  

Komponen kondisi fisik yang sangat dominan 

dibutuhkan oleh atlet dayung adalah daya tahan, 

kelentukan, dan kekuatan. Daya tahan yang diperlukan 

atlet dayung adalah daya tahan umum dan daya tahan 

lokal otot lengan dan otot perut. Hal ini dikarenakan atlet 

melakukan gerakan mendayung secara terus-menerus 

dengan ritme yang dibutuhkan saat perlombaan sehingga 

atlet dayung perlu memiliki daya tahan umum dan lokal 

yang baik agar dapat memenangkan perlombaan. 

Kelentukan otot punggung yang baik diperlukan atlet 

dayung karena dengan demikian atlet memiliki ruang 

gerak yang luas dalam sendi-sendinya serta memiliki otot 

punggung yang elastis dalam melakukan jangakuan yang 

maksimal saat melakukan gerakan mendayung. Kekuatan 

yang dibutuhkan atlet dayung adalah kekuatan otot 

tungkai, hal ini diperlukan saat melakukan gerakan 
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mendayung tungkai menahan gerak tubuh agar badan atlet 

tetap pada posisi dan tidak bergeser saat mendayung. 

Kondisi fisik merupakan salah satu prasyarat yang 

diperlukan dalam usaha peningkatan prestasi. Kondisi 

fisik ditinjau dari segi faalnya adalah kemampuan 

seseorang dapat diketahui sejauhmana kemampuannya 

sebagai pendukung aktivitas menjalankan olahraga. 

Kondisi fisik adalah suatu kesatuan utuh dari komponen-

komponen yang tidak dapat dipisahkan, baik 

peningkatannya maupun pemeliharaannya. Peningkatan 

kondisi fisik mempunyai tujuan meningkatkan fisik atlet 

ke kondisi puncak. Latihan kondisi fisik sangat penting 

untuk mempertahankan atau meningkatkan derajat 

kebugaran jasmani. Karena pada dasarnya latihan kondisi 

fisik ditunjukan untuk meningkatkan kesegaran jasmani 

dan kemampuan fungsional dari sistem tubuh sehingga 

dengan demikian memungkinkan atlet untuk mencapai 

prestasi maksimal. Dalam kegiatan olahraga, kondisi fisik 

seseorang akan sangat mempengaruhi bahkan menentukan 

gerak penampilannya. Dengan kondisi fisik yang baik 

akan berpengaruh terhadap fungsi dan sistem organisme 

tubuh, diantaranya:  

1) Akan ada peningkatan dalam kemampuan sistem 

sirkulasi dan kerja jantung.  
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2) Akan ada peningkatan dalam kekuatan, kelentukan, 

stamina dan komponen kondisi fisik lainnya  

3) Akan ada ekonomi gerak yang lebih baik pada waktu 

latihan.  

4) Akan ada pemulihan yang lebih cepat dalam organ-

organ tubuh setelah latihan.  

5) Akan ada respon yang cepat dari organisme tubuh kita 

apabila diperlukan.  

6) Apabila kelima keadaan di atas kurang atau tidak 

tercapai setelah diberi latihan kondisi fisik tertentu, 

maka hal itu dapat waktu respon. Katakan bahwa 

perencanaan, sistematika, metode, serta pelaksanaannya 

kurang tepat. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa 

manfaat kondisi fisik bagi seseorang yaitu adanya 

peningkatan pada sistem sirkulasi, kerja jantung, dan 

komponen-komponen kondisi fisik, adanya gerak yang 

efektif dan efisien, serta terjadinya pemulihan yang lebih 

cepat pada tubuh. Untuk meningkatkan kondisi fisik ada 

dua jalan secara metodis, ialah peningkatan fisik umum 

dan peningkatan fisik khusus. Yang termasuk peningkatan 

fisik umum adalah: kekuatan, daya tahan, kecepatan, 

kelincahan dan kelentukan. Sedangkan yang termasuk 

peningkatan fisik khusus adalah stamina, daya ledak, 
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reaksi, koordinasi, ketepatan dan keseimbangan. Berikut 

ini adalah komponen-komponen kondisi fisik yang perlu 

dikembangkan adalah:  

1. Kekuatan atau strength  

2. Daya tahan atau endurence yang dibedakan menjadi 2 

golongan  

1). Daya tahan setempat atau local endurance  

2). Daya tahan umum atau cardiorespiratory 

endurence  

3. Daya ledak otot atau muscular power  

4. Kecepatan atau speed  

5. Kelentukan atau flexibility  

6. Keseimbangan atau balance  

7. Koordinasi atau coordination  

8. Kelincahan atau agility  

9. Ketepatan atau accuracy  

10. Reaksi atau reaction.  

Semua faktor tersebut di atas saling berhubungan dan 

semuanya akan tercermin dalam suatu tujuan yaitu 

peningkatan keterampilan dan pengembangan 

biomotoriknya. Tanpa mengabaikan komponen-komponen 

yang lain, beberapa komponen yang paling penting dalam 

olahraga dayung adalah kekuatan, kelentukan, dan daya 

tahan.  
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Kekuatan (Strength)  

Kekuatan adalah kemampuan dalam menggunakan 

gaya dalam bentuk mengangkat atau menahan suatu 

beban. Kekuatan sebagai kemampuan otot dan saraf untuk 

mengatasi beban internal dan eksternal. Secara fisiologis, 

kekuatan otot adalah kemampuan otot atau sekelompok 

otot untuk melakukan satu kerja kontraksi secara 

maksimal melawan tahanan atau beban. Secara mekanis 

kekuatan otot didefinisikan sebagai gaya (force) yang 

dapat dihasilkan oleh otot atau sekelompok otot dalam 

kontraksi maksimal. Secara terperinci akan komponen 

komponen kondisi fisik yang digunakan dalam penulisan 

ini yaitu:  

1) Kekuatan Otot Tungkai  

Kekuatan adalah komponen kondisi fisik seseorang 

tentang kemampuannya dalam menggunakan otot untuk 

menerima beban sewaktu bekerja. Kekuatan adalah 

komponen yang sangat penting guna meningkatkan 

kondisi fisik secara keseluruhan. Hal ini disebabkan 

karena: (1)  kekuatan merupakan daya penggerak setiap 

aktivitas, (2) kekuatan memegang peranan penting dalam 

melindungi atlet/orang dari kemungkinan cidera, dan (3) 

kekuatan dapat mendukung kemampuan kondisi fisik yang 

lebih efisien, meskipun banyak aktivitas olahraga yang 
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lebih memerlukan kelincahan, kelentukan, kecepatan, daya 

ledak, dan sebagainya. Namun faktor-faktor tersebut tetap 

dikombinasikan dengan faktor kekuatan agar memperoleh 

hasil yang baik. 

Salah satu faktor yang berperan dalam pencapaian 

dayungan adalah faktor kondisi fisik kekuatan otot 

tungkai. Dengan otot tungkai yang kuat maka dayungan 

akan semakin kuat. Seorang atlet dayung harus memiliki 

kaki yang kuat, pergelangan kaki yang kuat, lutut yang 

kuat dan tungkai yang kuat agar dapat memikul badan 

yang berat. Faktor tersebut harus benar-benar diperhatikan 

secara seksama melalui pembinaan secara dini, serta 

memperhatikan postur tubuh, yang meliputi: (a) ukuran 

tinggi badan dan panjang tubuh, (b) ukuran besar, lebar, 

dan berat tubuh, (c) samato type, (bentuk tubuh: 

endomorphy, mesomorphy, dan ectomorphy). 

Dengan demikian, seseorang yang mempunyai 

kekuatan otot yang baik dapat melakukan dan memikul 

pekerjaan yang berat dalam waktu yang lama. Orang yang  

fisiknya  segar  akan  mempunyai  otot  yang  kuat  dan 

mampu bekerja secara efisien. Pada olahraga dayung 

kekuatan otot ini diperlukan untuk mengatasi beban yang 

terdapat pada saat mendayung dan aplikasinya lebih 

kepada daya dukung untuk kondisi fisik. Pada olahraga 
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dayung, kekuatan otot tungkai diperlukan untuk menahan 

posisi tubuh pada saat atlet melakukan gerakan 

mendayung. Saat mendayung posisi tubuh bergerak maju 

dan mundur, sehingga agar posisi duduk pendayung saat 

melakukan gerakan dayungan tidak berubah, maka 

dibutuhkan kekuatan otot tungkai yang baik. Kekuatan otot 

tungkai dapat dilatih dengan menggunakan latihan beban 

yang terprogram dengan baik. Dimana otot-otot tungkai 

pada manusia terdiri dari berikut ini:  

1. Otot tungkai atas  

Pada tungkai atas terdapat beberapa otot seperti otot 

abduktor terdiri dari: muskulus abduktor maldanus 

sebelah dalam, musculus abduktor brevis sebelah 

tengah, muskulus abduktor longus sebelah luar. 

Muskulus ekstensor (quadrisep femoris) terdiri dari: 

muskulus rektus femoris, muskulus vastus lateralis 

eksternal, muskulus vastus medialis internal, muskulus 

vastus intermedial, dan otot fleksor femoris yang terdiri 

dari: bisep femoris, muskulus semi membranosus, 

muskulus semi tendinosus, muskulus sartorius.  

2. Otot tungkai bawah  

Pada tungkai bawah terdapat beberapa otot seperti otot 

tulang kering depan muskulus tibialis anterior, 

muskulus ekstensor talangus longus, otot kendang 
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jempol, urat akiles (tendon achilles), muskulus 

falangus longus, muskulus tibialis posterior, otot 

kendang jari bersama. 

 

Daya Tahan (Endurance)  

Ditinjau dari jenisnya, ketahanan dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu ketahanan secara umum dan ketahanan 

khusus. Ketahanan umum adalah kemampuan dalam 

melakukan kerja dengan melibatkan beberapa kelompok 

otot atau seluruh kelompok otot, sistem pusat syaraf, 

neuromuscular, dan kardiorespirasi dalam jangka waktu 

lama. Sedangkan ketahanan khusus adalah ketahanan yang 

hanya melibatkan sekelompok otot lokal. Ketahanan 

melibatkan seluruh potensi organ dalam tubuh sebagai 

dasar dari semua jenis ketahanan, sehingga diperlukan 

semua cabang olahraga sebagai dasar mengembangkan 

ketahanan khusus. Dengan demikian, sebelum melatih 

ketahanan khusus maka harus didahului dengan melatih 

ketahanan umum terlebih dahulu. Ada beberapa macam 

ketahanan ditinjau dari lamanya kerja. Ketahanan 

dibedakan menjadi: (1) ketahanan jangka panjang, dan (2) 

ketahanan jangka pendek. Adapun ciri-ciri ketahanan 

ditinjau dari lamanya kerja adalah sebagai berikut: 

1.  Ketahanan Jangka Panjang 
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Merupakan ketahanan yang memerlukan waktu lebih 

dari 8 menit, sehingga kebutuhan energi dipenuhi oleh 

sistem aerobik. 

2. Ketahanan Jangka Menengah 

Merupakan ketahanan yang memerlukan waktu antara 

2 sampai 6 menit sehingga kebutuhan energi dipenuhi 

oleh sistem anaerobik laktat dan aerobik. 

3.  Ketahanan Jangka Pendek 

Merupakan ketahanan yang memerlukan waktu antara 

45 detik sampai 2 menit, sehingga kebutuhan energi 

dipenuhi oleh sistem anaerobik alaktik. 

 

Daya Ledak (Explosive Power)  

Daya ledak merupakan salah satu dari komponen 

biomotorik yang penting dalam kegiatan olahraga. Karena 

daya ledak akan menentukan seberapa kuat orang dapat 

mendayung, memukul, seberapa jauh melempar, seberapa 

tinggi melompat, seberapa cepat lari dan sebagainya. Daya 

ledak merupakan perpaduan antara unsur kekuatan dan 

kecepatan. Daya ledak yaitu kemampuan olahragawan 

untuk mengatasi tahanan dengan suatu kecepatan 

kontraksi tinggi. Kontraksi tinggi diartikan sebagai 

kemampuan otot yang kuat dan cepat dalam kontraksi. 

Daya ledak adalah semua gerakan explosive yang 

maximum secara langsung tergantung pada daya. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

explosive power (daya ledak) adalah kemampuan 

mengarahkan kekuatan dengan cepat dalam waktu yang 

singkat untuk memberi momentum yang paling baik pada 

tubuh atau objek dalam suatu gerakan explosive untuk 

mencapai tujuan yang dikehendaki. Daya ledak otot 

dikatakan sangat penting karena salah satu nilai 

keberhasilan dalam berolahraga diukur dengan berapa 

jauh seseorang dapat menendang, menolak, melompat dan 

sejenisnya. Kemampuan ini merupakan perwujudan dari 

daya ledak otot seseorang. Agar seseorang dapat 

menendang sekuat-kuatnya, dibutuhkan tolakan yang kuat 

dan cepat dari otot-otot tungkai (daya ledak otot tungkai). 

Kemampuan ini sangat diperlukan pada cabang olahraga 

dayung.  

Keseimbangan (Balance) 

Keseimbangan adalah kemampuan seseorang 

mengandalkan organ-organ syaraf otot, seperti dalam 

hand stand atau dalam mencapai keseimbangan sewaktu 

seseorang sedang berjalan kemudian tergelincir. Dalam 

olahraga banyak hal yang harus dilakukan atlet dalam 

masalah keseimbangan, baik dalam menghilangkan 

maupun mempertahankan keseimbangan. Macam 

keseimbangan, yaitu bersifat statis dan dinamis. 
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Keseimbangan statis adalah kemampuan untuk tetap 

menjaga atau mempertahankan posisi tubuh. Sedangkan 

keseimbangan dinamis adalah kemampuan memelihara 

keseimbangan saat bergerak. Dalam olahraga dayung 

lebih dominan pada jenis keseimbangan bersifat dinamis. 

Kemampuan keseimbangan dinamis sangat diperlukan 

agar pendayung saat melakukan dayungan dalam keadaan 

yang seimbang labil.  

 

Koordinasi (Coordination) 

Koordinasi juga didefinisikan sebagai hubungan yang 

harmonis dari hubungan yang saling mempengaruhi 

diantara kelompok-kelompok otot selama melakukan 

kerja, yang ditunjukan dengan berbagai tingkat 

keterampilan. Koordinasi adalah kemampuan melakukan 

gerak pada berbagai tingkat kesukaran dengan cepat dan 

tepat secara efisien. Koordinasi mata-tangan yaitu 

kemampuan seseorang dalam mengintegrasikan gerakan 

berbeda kedalam suatu pola gerakan tunggal secara 

efektif. Koordinasi merupakan suatu kemampuan 

biomotorik yang sangat kompleks. Koordinasi erat 

hubungannya dengan kecepatan, kekuatan, daya tahan, 

fleksibilitas sangat penting untuk mempelajari dan 

menyempurnakan teknik dan taktik.  



                                                               Dr. Asmuddin, S.Pd., M.Pd. 

  

186 | K o n d i s i  F i s i k  D a l a m  O l a h r a g a  D a y u n g    
 

Dengan kata lain koordinasi adalah kemampuan 

untuk mengkombinasikan beberapa gerakan tanpa 

ketegangan, dengan urutan yang benar dan melakukan 

gerakan yang komplek secara mulus tanpa pengeluaran 

energi yang berlebihan. Beberapa pendapat diatas dapat 

disimpulkan bahwa koordinasi adalah kemampuan 

melakukan gerakan dengan berbagai tingkat kesulitan 

secara cepat dan tepat. Seorang pendayung dengan 

koordinasi yang baik bukan hanya mampu melakukan 

suatu dayungan dan tendangan secara sempurna, akan 

tetapi juga mudah dan cepat dapat melakukan 

keterampilan yang masih baru baginya. Pendayung 

tersebut juga dapat mengubah dan berpindah secara cepat 

dari pola gerak yang satu ke pola gerak yang lain sehingga 

gerakannya menjadi efisien. 
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PEREGANGAN  DALAM 

OLAHRAGA DAYUNG 

 

Pendahuluan  

Pemanasan biasanya diselesaikan dengan kondisi 

tubuh pada saat sedikit berkeringat. Kondisi tersebut akan 

menaikkan temperatur tubuh sehingga jaringan otot-otot 

tubuh kita akan menjadi lebih elastis dan lentur, akibatnya 

dapat mengurangi risiko cedera, keseleo atau kram otot. 

Otot-otot dan tendon (urat-urat daging) mempunyai sifat 

viscoelasticity. Maksudnya adalah otot dan tendon kita 

akan bereaksi berbeda pada kondisi temperatur tubuh yang 

berbeda pula, sifat fisik otot dan tendon sangat berbeda. 

Ketika kondisinya dingin, maka keduanya menjadi mudah 

kaku dan tegang. Sebaliknya jika kondisinya menghangat 

maka otot dan tendon menjadi lebih elastis bagaikan tali 

bungee jumping. Berdasarkan sifat tersebut maka 

pemanasan sebelum berolahraga atau berlatih, sangatlah 

penting karena jika tidak kondisi otot yang dingin akan 

mudah keseleo. 

 

 

Bab 

6 
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Sasaran Belajar 

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa/pembaca 

diharapkan memahami: 

1. Peregangan Penting Dilakukan Sebelum dan Sesudah 

Olahraga 

2. Pengertian Peregangan (Stretching) 

3. Macam-Macam Gerakan Streching Aktif 

4. Peregangan atau Streching yang tidak boleh Dilakukan 

5. Peregangan Dinamis  

6. Peregangan Pasif 

7. Peregangan Proprioceptive Neuromuscular Facilitation 

(PNF) 

8. Peregangan Statis 

 

Peregangan Penting Dilakukan Sebelum dan Sesudah 

Olahraga 

Kebanyakan orang mengabaikan proses yang satu ini 

saat melakukan olahraga. Sebelum berolahraga, 

peregangan lebih dikenal sebagai pemanasan. Sementara, 

setelah berolahraga disebut pendinginan. Peregangan 

membuat tubuh lebih lentur dan fleksibel. Selain itu, 

terdapat beberapa manfaat lain dari peregangan.   

1.  Menghangatkan Tubuh Sebelum Berolahraga 

Melatih otot yang masih kaku dapat mengakibatkan 

cedera. Oleh karena itu, regangkan otot anda untuk 
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beberapa waktu agar menjadi aktif setelah seharian 

kaku. Idealnya, setiap peregangan menargetkan otot 

tertentu selama terlibat dalam sebuah sesi. Misalnya, 

jika berencana melakukan gerakan kaki, maka bagian 

lengan tak perlu peregangan, ujar Manoj, salah seorang 

pelatih kebugaran, dikutip Times of India. Peregangan 

juga meningkatkan sirkulasi darah, yang 

memungkinkan memasok secara tepat nutrisi ke otot-

otot. Peregangan adalah cara yang baik untuk memberi 

peringatan tubuh tentang latihan berat yang akan 

dilakukan. 

2.  Meningkatkan Fleksibilitas 

Peregangan membantu meningkatkan fleksibilitas 

tubuh, sehingga lebih mudah untuk olahraga dan 

mencoba gerakan tubuh yang kompleks. Sederhananya, 

ketika otot fleksibel, dapat bergerak dengan mudah. 

Berbeda halnya bila otot-otot kaku. 

3.  Ritual Setelah Olahraga 

Salah satu alasan penting dalam melakukan peregangan 

adalah untuk mengurangi kemungkinan sakit otot. 

Asam laktat terakumulasi dalam otot kita setelah 

olahraga sehinga menyebabkan kelelahan. Salah satu 

cara untuk mengurangi dampaknya adalah dengan 

peregangan sehingga asam laktat rusak. 
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4.  Memperbaiki Otot 

Peregangan dapat membantu mengembalikan otot ke 

keadaan normal mereka. Latihan peregangan 

membantu menstabilkan suhu tubuh dan 

memperlambat denyut jantung yang meningkat selama 

sesi latihan. Peregangan setelah latihan dapat 

membantu mengembalikan keseimbangan dalam 

tubuh.  

 

Pengertian Peregangan (Stretching) 

Pada saat akan memulai aktivitas olahraga, stretching 

(peregangan) atau lebih dikenal orang dengan istilah 

pemanasan (warm-up) ini sangat diperlukan. Stretching 

adalah bentuk dari penguluran atau peregangan pada otot-

otot di setiap anggota badan agar dalam setiap melakukan 

olahraga terdapat kesiapan serta untuk mengurangi 

dampak cedera yang sangat rentan terjadi. Pemanasan dan 

peregangan sangat perlu dilakukan sebelum berlatih atau 

berolahraga pada umumnya. Keduanya berguna untuk 

memperbaiki performa, mencegah risiko cedera, 

melenturkan otot tubuh, bahkan hingga pencegahan 

penyakit-penyakit yang berkaitan dengan tulang 

(orthopedic). Perbedaan mendasar antara pemanasan atau 

warm-up dengan peregangan atau stretching. Pemanasan 
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sama sekali tidak sama dengan peregangan, namun 

keduanya mempunyai manfaat masing-masing. 

Berikut ini adalah penjelasan pemanasan dan 

peregangan menurut Dr. Nicholas Di Nubile, M.D seorang 

ahli bedah orthopedic spesialis ilmu kedokteran olahraga. 

Dr. Nick telah mendapat gelar salah satu Best Doctors in 

America and America’s Top Surgeons. Beliau melatih 

gerakan otot dan merawat cedera para atlit atau pelatih 

profesional hingga atlit kelas olimpiade di tempat praktek 

pribadinya. Beliau juga menjadi Orthopedic Consultant 

pada klub basket Philadelphia dan Pennsylvania Ballet. 

Dr. Nick juga mengajar para dokter dan ahli bedah muda 

di University of Pennsylvania, USA. Pemanasan atau 

warm-up dilakukan sebagai persiapan sebelum berlatih, 

berolahraga dan beraktivitas. Pemanasan menjadi semakin 

penting ketika usia kita bertambah, apalagi jika kita 

menderita cedera atau penyakit orthopedic lainnya. 

Pemanasan sangat mudah dilakukan agar tubuh bisa 

sedikit memanas dan berkeringat. Pemanasan biasanya 

dapat dilakukan dengan aktivitas-aktivitas kardiovaskular 

atau aerobik singkat seperti berlari di tempat, mengayuh 

stationary bike, atau dengan jumping jacks. Sekali saja 

kita dapat berkeringat akibat pemanasan, maka tubuh kita 

sudah lebih siap untuk berlatih, berolahraga atau 
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beraktivitas. Sementara itu peregangan atau stretching 

sangatlah berbeda. Jika diatas disebutkan bahwa kondisi 

otot yang dingin akan mudah keseleo (karena itu 

pemanasan sangat penting), maka kondisi otot atau 

kelompok otot yang tegang dan kaku juga akan mudah 

keseleo. Disinilah peran peregangan atau stretching 

menjadi penting. Peregangan memerlukan manuver atau 

gerakan yang bisa memperpanjang atau mengulur dengan 

lembut, dan hati-hati pada bagian otot serta tendon tubuh 

kita. Karena waktu yang sangat tepat untuk melakukan 

peregangan adalah setelah pemanasan yang cukup, kita 

juga dapat meregangkan otot yang kondisinya dingin. 

Namun kita harus lebih berhati-hati agar tidak terjadi 

keseleo berat, peregangan yang berlebihan malah 

mencederai otot kita. Peregangan dapat dilakukan dengan 

aman setiap hari dan harus melibatkan semua kelompok 

otot mayor (utama). Umumnya, orang-orang dewasa 

mempunyai empat titik otot tegang yang dapat 

diperkirakan sebelumnya. Empat titik tersebut adalah bahu 

bagian depan, punggung bagian bawah, otot-otot lutut, 

dan betis. Jika kita terlanjur mengalami otot yang tertarik 

atau bagian otot yang cedera, maka kemungkinan telah 

terjadi ketegangan otot di sekitar empat titik tadi. Salah 

satu cara yang baik untuk mengatasinya yaitu dengan 
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meningkatkan fleksibilitas atau kelenturan, untuk 

menjadikan peregangan suatu gerakan yang 

menyenangkan adalah dengan mengikuti senam. 

Perlu kita ketahui, bahwa kombinasi antara 

pemanasan dan peregangan banyak dibutuhkan sebelum 

kita melakukan aktivitas olahraga. Apalagi melibatkan 

pola gerakan yang mengangkat dan gerakan melompat 

atau melontar. Sebagai contohnya, jika kita akan 

melakukan angkat beban, bermain tenis, basket, atau bagi 

kita yang sering melakukan olahraga di akhir pekan saja 

(weekend warrior), maka baik pemanasan dan peregangan 

harus kita lakukan dahulu. Jangan lupa, peregangan juga 

penting dilakukan sesudah berolahraga atau setelah 

aktivitas kita yang berat. Bahkan misalnya ketika kita tiba 

di rumah setelah seharian beraktivitas yang melelahkan. 

Tergantung pada jenis olahraga atau aktivitas kita, maka 

ada beberapa kelompok otot tertentu yang membutuhkan 

peregangan lebih lama. Misalnya, jika anda melakukan 

latihan angkat beban, lakukanlah peregangan dengan 

mengangkat beban mulai dari yang ringan selama 

beberapa menit sampai kita sedikit berkeringat. 

Setelah itu baru yang berat dan awali dengan gerakan 

yang lambat. kita juga bisa mulai gerakan peregangan 

simpel yang terfokus pada otot atau kelompok otot yang 
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penting dalam fitness seperti bagian tangan, dada, bahu, 

punggung, perut, paha dan betis. Jadi, Pilihlah jenis 

gerakan peregangan yang dapat mengendurkan bagian 

otot-otot tadi. Seperti yang sudah kita ketahui, ada 

beberapa waktu yang tepat untuk melakukan peregangan. 

Peregangan bisa dilakukan sebelum dan sesudah kita 

melakukan aktivitas olahraga atau fitness, kita bisa 

melakukannya diantara sesi latihan yaitu pada saat ada 

istirahat kira-kira ± 1 menit. Jika terlalu lama otot kita 

akan menjadi dingin kembali berarti kita seperti 

memulainya lagi dari awal. Nah, sebelum melanjutkan 

sesi latihan kita bisa gunakan peregangan atau stretching 

disela-sela waktu tersebut. 

Mungkin anda dari kecil sudah biasa melakukan 

aktivitas pemanasan atau warming up sebelum 

berolahraga. Pada waktu sekolah kita diajarkan untuk 

melakukan pemanasan dulu sebelum masuk ke pelajaran 

praktek olahraga di lapangan. Minimal kita disuruh lari-

lari kecil keliling lapangan atau keliling di jalan-jalan luar 

sekitar sekolah. Ketika senam pagi bersama pun gerakan 

awal senam pasti pemanasan bagi yang datang tidak 

terlambat. Mungkin anda bertanya-tanya mengapa 

pemanasan harus dilakukan?, apa fungsi dan manfaat dari 

melakukan pemanasan sebelum aktivitas fisik berat seperti 
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olahraga?. Dan berbagai pertanyaan-pertanyaan lain yang 

mungkin belum terjawab hingga saat ini. Yang pasti 

pemanasan sangat penting untuk dilakukan sebelum 

olahraga. Dari pada menyesal kemudian karena tidak 

memanaskan diri, maka lakukanlah pemanasan walaupun 

hanya sebentar saja. 

Beberapa manfaat dari pemanasan sebelum 

melakukan aktivitas fisik yang berat antara lain: 

a. Meningkatkan suhu tubuh beserta jaringan-jaringannya, 

b. Menaikkan aliran darah melalui otot-otot yang aktif, c. 

Meningkatkan kerja jantung sehingga dapat 

mempersiapkan bekerjanya sistem cardiovascular, 

d. Dapat menaikkan tingkat energi yang dikeluarkan oleh 

metabolisme tubuh, e. Dapat meningkatkan pertukaran 

oksigen dalam hemoglobin, f. Dapat meningkatkan 

kecepatan perjalanan sinyal syaraf yang memerintahkan 

gerakan tubuh, g. Meningkatkan efisiensi dalam 

proses reciprokalin nervation, h. Meningkatkan kapasitas 

kerja fisik seseorang, i. Mengurangi ketegangan, 

j. Meningkatkan kemampuan jaringan penghubung dalam 

gerakan memanjang. k. Terjadi peningkatan kondisi 

secara psikologis. l. Mengurangi dampak cedera. Dari 

berbagai manfaat dari pemanasan diatas dapat 

disimpulkan bahwa tujuan utama pemanasan adalah untuk 
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mempersiapkan tubuh kita dalam melakukan aktivitas 

fisik yang lebih berat dan untuk mencegah terjadinya 

cedera. 

 

Macam-Macam Gerakan Stretching Aktif 

Stretching aktif adalah pemanasan atau peregangan 

yang dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain serta 

dapat dilakukan dalam posisi berdiri atau duduk bahkan 

dengan tidur terlentang maupun tengkurap. Gerakan 

peregangan yang dapat dan boleh dilakukan adalah 

sebagai berikut: 1. Peregangan kepala: berfungsi mengulur 

M. Trapezius, 2. Peregangan tangan dan lengan: bertujuan 

untuk meregangkan otot triceps, deltoid, biceps, 

fleksor, dan ekstensor. 3. Peregangan pinggang & perut: 

ditujukan meregangkan otot-otot seratus, Rectus 

abdominis, latisimus dorsi, eksternal oblique, dan 

tendinous inscription. 4. Peregangan tungkai & kaki: 

bertujuan untuk meregangkan otot hamstring, gluteus, 

semitendinosus, gracilis, gastrocnemius, peroneus, dan 

vastus. 

 

Peregangan atau Stretching yang Tidak Boleh 

Dilakukan 

Bagi atlet melakukan peregangan yang berlebihan 

dianggap dapat meningkatkan kemungkinan mengalami 



                                                               Dr. Asmuddin, S.Pd., M.Pd. 

  

197 | P e r e g a n g a n  D a l a m  O l a h r a g a  D a y u n g    
 

cidera pada ligament dan cedera ditandai dengan 

terlepasnya persendian atau biasa disebut dislokasi. 

Pemikiran tersebut berdasarkan landasan teori bahwa 

adanya kelenturan yang berlebihan (karena peregangan 

dan stretching) akan dapat mengurangi kestabilan pada 

daerah persendian. Maka dari itulah, latihan peregangan 

sebaiknya harus memperhatikan kondisi-kondisi sebagai 

berikut: Jangan melakukan peregangan saat anda 

mengalami hal yang salah satu diantara: a) Apabila tulang 

anda menghalangi gerakan anda (sukar bergerak). b) 

Sedang mengalami patah tulang, c) Terdapat gejala 

peradangan atau infeksi akut, d) Terdapat gejala 

osteoporosis e) Baru mengalami cidera atau keseleo, f) 

Terdapat pengurangan atau penurunan fungsi pada daerah 

pergerakan. 

Ada beberapa gerakan peregangan yang memiliki 

kemungkinan terlalu berbahaya dan disarankan untuk 

dihindari diantaranya sebagai berikut: 1) Posisi 

membalikkan satu kaki atau dua kaki. Ini dikarenakan 

gerakan ini dapat menyebabkan: a) Meregangnya ligamen 

lutut bagian tengah b) Meremukkan meniscus c) 

Menaikkan ketidakstabilan lutut d) Menekan dan memutar 

tempurung lutut, akibatnya tempurung lutut bergeser, 

2) Posisi berdiri dengan kaki lurus merentang. Gerakan ini 
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terdapat risiko sebagai berikut: a) Menekan bagian tengah 

dari kedua lutut, b) Kelainan bentuk lutut yang permanen, 

seperti bentuk lutut yang pengkar keluar c) Menyebabkan 

hipertensi lutut (tekanan berlebih), d) Penekanan yang 

hebat pada lumbar vertebrae (tulang pinggang), dan 

3) Posisi Tubuh Melengkung (The Bridge). 

Gerakan ini disarankan untuk dihindari karena dapat 

menyebabkan: a) Dapat memeras potongan tulang 

belakang, b) Menjepit urat syaraf, 4) Berdiri dengan kaki 

diluruskan (dengan kaki dirapatkan). Gerakan ini 

sebaiknya tidak dilakukan karena dapat memicu: a) 

hypertensi lutut, b) Terjadi penekanan hebat pada lumbar 

vertebrae, dan 5) Posisi membalikkan tubuh (inversion). 

Gerakan ini sebaiknya harus dihindari karena dapat 

mengakibatkan: a) Dapat meningkatkan tekanan darah, b) 

Dapat memecahkan pembuluh darah, khususnya pada 

pembuluh darah di mata, c) Mengakibatkan cedera 

stabilitas pada tulang belakang. 6) Menekuk kaki kanan 

dan kiri ke dalam dengan ditahan menggunakan tangan. 

7) Menekuk lutut. Menyilangkan 1 kaki dicondongkan ke 

samping. Gerakan-gerakan diatas sebaiknya dihindari 

karena dapat menyebabkan: a) Liggamentum collaterale 

mediale meregang. b) Merobek meniscus terjepit 

antara condyli femoris dan os tibia. 
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Pemanasan secara umum dibagi menjadi dua jenis 

yaitu pemanasan statis dan pemanasan dinamis. Beberapa 

jenis pemanasan statis yang biasa dilakukan berupa 

stretching. Stretching sebaiknya dilakukan berurutan, 

misalnya dimulai dari kepala, ke bahu, lalu tangan, 

pinggang, dan kaki. Stretching perlu dilakukan agar otot 

lebih siap untuk melakukan aktivitas. Pemanasan statis 

yaitu pemanasan yang dilakukan tidak dalam posisi 

bergerak. Contoh pemanasan statis adalah stretching atau 

peregangan otot. Sedangkan pemanasan dinamis yaitu 

pemanasan yang dilakukan dengan bergerak. Contoh 

pemanasan dinamis adalah jogging atau disebut berlari-

lari kecil dapat dikombinasikan keduanya. Pendinginan 

secara umum, pendinginan juga dibagi dua jenis yaitu 

statis dan dinamis. 

 

Peregangan Dinamis 

Metode latihan tradisional untuk melatih kelentukan 

adalah suatu metode peregangan dinamis (dynamic 

stretch) atau juga sering disebut peregangan balistik 

(balistic stretch). Peregangan dinamis biasanya dilakukan 

dengan menggerak-gerakan memutar atau memantul-

mantulkan anggota-anggota tubuh, sedemikian rupa 

sehingga otot-otot terasa teregang, maksudnya ialah untuk 

secara bertahap meningkatkan secara progresif ruang 
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gerak sendi-sendi. Penulis sependapat dengan De Vries 

(1980), bahwa peregangan dinamis kurang efektif apabila 

dipakai untuk melatih memperluas ruang gerak sendi dan 

untuk membuat otot elastis. Akan tetapi dynamic stretch 

tetap akan efektif apabila diperlukan untuk latihan 

pemanasan badan (warm-up). 

Oleh karena itu warming-up dianjurkan untuk tetap 

mempergunakan latihan-latihan peregangan dinamis. 

Kecuali tubuh akan bisa menjadi panas, kekakuan sendi 

dan otot juga akan bisa hilang atau berkurang. Yang perlu 

diperhatikan adalah latihan-latihan peregangan jangan 

sampai mengarah ke peregangan berlebihan 

(overstrerching). Pemanasan ini yaitu penggabungan 

antara pemanasan statis dan pemanasan dinamis. 

Pemanasan bentuk ini sangat efektif untuk mencegah 

terjadinya cedera karena otot tidak hanya diulur, namun 

juga akan dilemaskan. Sistematika pelaksanaan 

pemanasan biasanya dilakukan pemanasan statis terlebih 

dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pemanasan dinamis. 

Pemanasan dinamis yaitu pemanasan dilakukan dengan 

menggunakan gerakan yang saling berkesinambungan 

atau saling berkaitan.  

Pemanasan bentuk ini dimaksudkan untuk 

melemaskan otot-otot yang kaku. Gerakan pemanasan 
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dinamis yaitu gerakan menengokkan kepala keatas dan 

kebawah, gerakan menekuk secara pendek-pendek dan 

panjang-panjang pada tangan atau gerakan kombinasi dari 

keduanya (bongkok jongkok dan bongkok tegak). Contoh 

peregangan dinamis yakni: 1) Melentingkan badan ke 

belakang. Kedua lengan selalu berada dipinggang. 

Kemudian, renggutkan sebanyak dua hitungan. Lanjutkan 

dengan gerak melentingkan badan ke belakang dengan 

kedua lengan lurus sebanyak dua hitungan. Anggota tubuh 

yang dilatih yaitu togok, pinggul, bahu, dan pinggang. 

Latihan pengembangan postur tubuh ini berguna 

melenturkan otot togok dan punggung serta memperluas 

ruang gerak punggung. 

(1) Memutar Pinggang 

 

Gambar 21. Peregangan Dinamis dengan  

Memutar Pinggang 

Berdiri tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu, dan 

kedua tangan berada pada pinggang. Lakukan gerakan 

memutar pinggang sebanyak 8 hitungan ke satu arah. 

Kemudian, lakukan gerakan tersebut ke arah yang 

https://4.bp.blogspot.com/-BiD5ZA1v8jI/VCuB1E_4FfI/AAAAAAAAAgQ/WswBs2tphOE/s1600/0-=m.png
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berlawanan. Anggota tubuh yang dilatih yaitu pinggang, 

pinggul, dan punggung. Latihan pengembangan postur 

tubuh ini berguna melenturkan otot pinggang, pinggul, 

dan punggung. 

(2) Memutar kedua lengan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 22. Peregangan Dinamis dengan 

 Memutar Kedua Lengan 

 

Berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu. 

Kedua lengan direntangkan ke samping. Lakukan gerakan 

memutar kedua lengan. Poros gerakan berada pada bahu. 

Putar ke depan dan ke belakang sebanyak 8 hitungan. 

Anggota tubuh yang akan terlatih yaitu lengan dan bahu. 

Pengembangan postur tubuh ini berguna melenturkan otot 

lengan dan memperluas ruang gerak sendi pada bahu. 

Contoh gerakan pendinginan dinamis yang lazim 

dilakukan adalah jogging atau lari-lari kecil. Lakukan 

pendinginan selama 5–10 menit. Hal ini perlu dilakukan 

agar temperatur tubuh kembali pada kondisi normal. 

https://1.bp.blogspot.com/-_JonfR5ndH0/VCuBzowfnzI/AAAAAAAAAgI/8mIUxUWokPg/s1600/memutar+lengan.png
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Selain itu juga mengembalikan kelenturan otot-otot yang 

sudah bekerja keras selama melakukan berbagai gerakan 

dalam latihan. 

Namun akan lebih baik bila kita melakukan 

stretching statis pada saat pendinginan karena akan 

membantu membuat otot menjadi rileks dan mempercepat 

kembali pada kondisi normal. Lakukan setiap gerakan 

stretching dengan durasi rata-rata 10 detik agar lebih 

kompak dan tetap menghangatkan suasana tim, lakukan 

pendinginan dengan menghitung bergantian atau 

bersama-sama ditiap gerakan. Variasikan berbagai 

bahasa, misalnya si A menghitung dengan bahasa Jawa, B 

menghitung dengan bahasa Sunda, atau menghitung 

bersamaan dengan Bahasa Inggris. Hal ini bisa 

meningkatkan pengetahuan bahasa antar rekan tim yang 

biasanya beragam. Berikut adalah beberapa manfaat 

melakukan pendinginan: Membantu mengurangi asam 

laktat (lactic acid), kemungkinan terjadinya pusing (atau 

di level yang lebih parah bisa terjadi pingsan) karena 

ketika melakukan berbagai gerakan hakikatnya kita 

memaksa venous (yang berkaitan dengan urat darah 

halus), menurunkan level adrenalin dalam darah 

mengembalikan detak jantung ke posisi normal setelah 

pada saat latihan jantung terasa berdegup begitu cepat. 
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Adapun cara melakukan pemanasan pada olahraga 

dayung adalah: 1. Menundukan kepala kebawah, 

2. Tengadahkan kepala keatas, 3. Tarik kepala kearah 

kanan kemudian kekiri, 4. Palingkan kepala kearah kanan 

kemudian kekiri, 5. Tangan kanan lurus kedepan tarik 

telapak tangan kearah dada dan sebaliknya, 6. Tangan 

kanan lurus kedepan tarik kearah kiri dan sebaliknya, 

7. Tangan kanan lurus keatas tarik kearah kiri belakang 

dan sebaliknya, 8. Dorong kedua tangan keatas dengan 

posisi kaki jinjit, 9. Dorong kedua tangan kedepan, 

10. Dorong kedua tangan kedepan kemudian putar kearah 

samping kanan kemudian kekiri, 11. Dorong kedua tangan 

kebelakang, 12. Tungkai lurus meraih matras dengan 

telapak tangan, 13. Kaki kangkang meraih tumit kaki 

kanan dengan kedua tangan kemudian sebaliknya, 

14. Kaki kiri depan ditekuk, rendahkan tubuh badan tegak 

hingga otot kaki bagian belakang lurus terasa tertarik 

kemudian sebaliknya, 15. Kaki kiri ditekuk jauh didepan 

kaki kanan, rendahkan tubuh badan harus dan juga tegak, 

usahakan lutut sedekat mungkin dengan matras. 

Kemudian sebaliknya, 16. Kaki kangkang lebar, 

rendahkan badan kearah kiri kemudian kekanan, 17. Split 

atau membuka kaki selebar mungkin baik depan belakang 

maupun kanan kiri, 18. Buka kaki selebar mungkin kearah 
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kanan kiri kemudian duduk, 19. Raih tumit kaki kanan 

dengan tangan kiri melalui atas kepala kemudian 

kebalikannya, 20. Dekatkan dada dengan matras dengan 

posisi tangan lurus kedepan, 21. Kedua kaki lurus 

kedepan, raih ujung kaki dengan tangan, 22. Silangkan 

kaki kanan diatas kaki kiri sedangkan badan diliukan 

kearah kanan, kemudian kebalikannya, 23. Pegang telapak 

kaki kanan dengan tangan kiri kemudian dorong kedepan 

atas, 24. Letakan pergelangan kaki kanan diatas paha kaki 

kiri, dorong sisi lutut dengan tangan kanan, badan meliuk 

kearah kiri, 25. Pegang telapak kaki kiri dengan tangan 

kanan kemudian dorong kedepan atas, 26. Letakan 

pergelangan kaki kiri diatas paha kaki kanan, dorong sisi 

lutut dengan tangan kanan, badan meliuk kearah kanan, 

27. Kaki simpuh kemudian sentuhkan dada kematras, 

tangan lurus kedepan, 28. Posisi sama, silangkan tangan 

kanan melewati bawah dada kearah kiri kemudian 

sebaliknya, 29. Kaki simpuh, tidurkan badan kebelakang, 

tangan lurus kebelakang, 30. Sikap kayang. 

 

 

 

 

 

Gambar 23. Peregangan Pasif 
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Peregangan Pasif   

Metode peregangan pasif atau (passive stretching), 

tentunya telah lama dipraktekkan oleh para ahli 

fisioterapi terhadap para pasiennya yang cacat secara 

ortopedis. Metode ini, pelaku merelaxasikan suatu 

kelompok otot tertentu, kemudian teman membantu 

meregangkan otot secara perlahan-lahan sampai titik 

kelentukan maksimum tercapai, tanpa keikutsertaan 

secara aktif dari pelaku. Sikap regang ini dipertahankan 

selama kira-kira 20 detik. Kecuali efektif untuk melatih 

fleksibilitas, keuntungan peregangan pasif adalah juga 

merefleksasi dari otot-otot yang meregang. Latihan ini 

harus dilakukan dengan hati-hati oleh karena teman yang 

membatu meregangkan otot mungkin tidak tahu betul 

kemampuan regang otot yang sebenarnya dari pelaku.  

 

Peregangan Proprioceptive Neuromusculer Facilitation 

(PNF) 

Kontraksi-relaksasi yaitu pemain melakukan 

gerakan peregangan dengan dibantu orang lain saat 

kontraksi dan relaksasi. Cara melakukannya adalah atlet 

melakukan gerakan kontraksi isometrik yang ditahan oleh 

orang yang membantu beberapa saat, kemudian 

dilanjutkan dengan gerakan relaksasi untuk (membatu 

mendorong ke arah berlawanan saat kontraksi) dan 
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ditahan beberapa saat, tergantung kebutuhan dari 

peregangan tersebut yang disesuaikan dengan waktu yang 

tersedia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24. Peregangan Proprioceptive Neuromusculer 

Facilitation (PNF) 

 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan 

latihan ini adalah: 

1. Seperti dalam latihan bentuk fleksibilitas lainnya, 

lakukan warm-up sebelumnya, oleh karena otot-otot 

yang masih dingin tidak mudah untuk diregangkan. 

2. Dalam melakukan kontraksi isometris, jangan 

meregangkan otot-otot secara eksplosif, tetapi lambat-

lambat, makin lama makin keras. 

3. Setelah kontraksi isometris, seorang temannya secara 

berlahan-lahan meregangkan otot-otot pelaku, 

sedangkan pelaku dalam keadaan  pasif.  
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Peregangan Statis 

Cara lain mengembangkan kelentukan adalah dengan 

latihan peregangan statis (static streching). Static 

streching yang sebenarnya sudah lama dipraktekkan oleh 

penggemar-penggemar yoga, kini semakin banyak 

penganutnya banyak dilakukan dalam program latihan 

kesegaran jasmani. Dalam latihan static streching, pelaku 

mengambil sikap sedemikian rupa sehingga meregangkan 

suatu kelompok otot tertentu. Untuk peregangan statis 

antara 20 sampai 30 detik adalah cukup untuk 

mengembangkan stretching sendi-sendi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25. Peregangan Statis 

Pemanasan statis yaitu pemanasan dengan bentuk 

peregangan yang dilakukan mulai dari bagian tubuh atas 

menuju kebawah (dari kepala sampai kaki) atau 

sebaliknya. Pemanasan berbentuk statis ini bertujuan 

untuk menyiapkan otot untuk melakukan kerja yang lebih 

berat agar tidak terjadi kram atau cedera otot yang 
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lainnya. Pemanasan statis ini harus dilakukan dengan 

benar agar otot benar-benar terulur sempurna dan untuk 

menghindari cedera yang disebabkan karena penguluran 

otot yang tidak sesuai dengan anatomi tubuh yang 

semestinya. Contoh pemanasan statis yakni: 1) 

Membungkukkan badan, kedua telapak tangan menyentuh 

tanah. Anggota tubuh yang dilatih yaitu togok, pinggul, 

dan tungkai belakang. 

Dengan latihan pengembangan postur tubuh ini dapat 

melenturkan otot togok dan tungkai bagian belakang, 

memperluas ruang gerak sendi pinggul. 2) 

Membungkukkan badan dengan kedua lengan lurus ke 

depan. Lakukan gerak membungkuk, kemudian dorong 

kedua lengan ke depan. Posisi lengan dengan punggung 

lurus. Anggota tubuh yang dilatih yaitu tungkai bagian 

belakang dan pergelangan tangan. Latihan pengembangan 

postur tubuh ini berguna untuk melenturkan otot tungkai 

bagian belakang dan memperluas ruang gerak sendi 

pergelangan kaki. 

 

Petunjuk dalam Pemanasan 

Tanpa melakukan pemanasan yang cukup sebelum 

melakukan aktivitas olahraga dominan menggerakkan 

otot, sendi dan tulang dapat mengakibatkan cedera otot 

dan cedera sendi. Sudah barang tentu cedera tersebut akan 
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sangat mengganggu aktivitas dan mungkin akan sangat 

menyakitkan sehingga perlu perawatan medis lebih lanjut. 

Cedera otot bisa berbentuk keseleo, salah urat, terkilir, 

kram otot, sakit otot, dan sebagainya.  

Peregangan atau Pemanasan 

1). Pemanasan Jari dan Pergelangan Tangan 

1. Pautkan jari-jari tangan satu sama lain, putar telapak 

tangan menjauhi tubuh, luruskan lengan dan 

regangkan selama 8 hitungan. 

2. Tekan telapak tangan bersamaan dan regangkan 

pergelangan tangan, pertahankan selama 8 hitungan. 

3. Tekan punggung tangan bersamaan dan regangkan 

pergelangan tangan, pertahankan selama 8 hitungan. 

2) Pemanasan Siku 

1. Fleksi siku dengan cara tangan kiri memegang 

pergelangan tangan kanan dan melipat tangan kanan 

sampai jari tangan kanan menyentuh pundak, 

pertahankan sampai 8 hitungan. Lakukan bergantian 

tangan kanan yang memegang pergelangan tangan 

kiri. 

2. Ekstensi siku dengan cara menjulurkan tangan 

kanan lurus ke depan dan tangan kiri menyangga 

siku tangan kanan, pertahankan selama 8 hitungan. 

Lakukan bergantian dengan tangan kiri. 
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3) Pemanasan Bahu 

Pemanasan bahu dilakukan dengan cara: (1) 

Silangkan lengan di depan tubuh dan genggamlah bahu 

berlawanan, pertahankan selama 8 hitungan. (2) 

Letakkan siku kanan dibelakang kepala dan gunakan 

tangan kiri untuk membuat topangan regangan, 

pertahankan selama 8 hitungan. (3) Letakkan siku kiri 

di belakang kepala dan gunakan tangan kanan untuk 

membuat topangan regangan, pertahankan selama 8 

hitungan. (4) Letakkan satu tangan diatas kepala dan 

juga di belakang punggung. Cobalah untuk 

mempertemukan jari-jari tangan, buatlah regangan dan 

tahan selama 8 hitungan dan lakukan bergantian. (5) 

Pemanasan leher. (6) Letakkan kepala diatas bahu kiri 

dan tahan selama 8 hitungan. (7) Letakkan kepala 

diatas bahu kanan dan tahan selama 8 hitungan. (8) 

Putar dagu atau tengok ke bahu kiri dan tahan selama 8 

hitungan. (9) Putar dagu atau tengok ke bahu kanan dan 

tahan selama 8 hitungan. (10) Tarik kepala sejauh 

mungkin ke depan dan letakkan dagu diatas dada dan 

tahan selama 8 hitungan. (11) Tarik kepala sejauh 

mungkin ke belakang, sentuhkan belakang kepala ke 

bahu dan tahan selama 8 hitungan. 

4) Pemanasan Batang Tubuh 
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Adapun pemanasan yang dapat dilakukan pada 

batang tubuh yakni: a) Kedua tangan di pinggang dan 

bengkokkan badan ke samping kanan, tahan selama 8 

hitungan. b) Kedua tangan di pinggang dan 

bengkokkan badan ke samping kiri, tahan selama 8 

hitungan. c) Kedua tangan di pinggang dan 

bengkokkan badan ke belakang, tahan selama 8 

hitungan. d) Kedua tangan di pinggang dan 

bengkokkan ke depan, tahan selama 8 hitungan.  

5) Pemanasan Tungkai Kaki dan Punggung 

Adapun pemanasan yang dapat dilakukan pada tungkai 

kaki dan punggung yakni: 

1. Berdiri mengangkang sejauh + 80–100 cm, capailah 

tungkai kaki kanan, tahan selama 8 hitungan. 

2. Berdiri mengangkang sejauh + 80–100 cm, capailah 

tungkai kaki kiri, tahan selama 8 hitungan. 

3. Berdiri mengangkang sejauh + 80–100 cm, capailah 

bagian tengah dengan membungkukan badan ke 

depan, tahan selama 8 hitungan. 

4. Kedudukan jongkok dengan bertumpu pada ujung 

telapak kaki, telapak tangan menempel alas dan 

tangan lurus di sisi luar kanan dan kiri tubuh, tahan 

selama 8 hitungan. 
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5. Kedudukan duduk, telapak kaki menapak sempurna 

pada alas, dan telapak tangan menempel atau 

menyentuh pada alas, tahan selama 8 hitungan. 

6. Telapak kaki menapak sempurna pada alas, badan 

membungkuk, jari tangan memegang erat 

pergelangan kaki dan kepala mencium lutut, tahan 

selama 8 hitungan. 

6) Pemanasan Pergelangan Kaki, Tungkai, Punggung 

Adapun pemanasan yang dapat dilakukan pada 

pergelangan kaki, tungkai, punggung yakni: 

1. Fleksikan pergelangan kaki kanan, dan gunakan 

kedua tangan untuk memberikan tekanan regangan, 

tahan selama 8 hitungan. 

2. Ekstensikan pergelangan kaki kanan, gunakan kedua 

tangan untuk melemaskan, tahan selama 8 hitungan. 

3. Fleksikan pergelangan kaki kiri, dan gunakan kedua 

tangan untuk memberikan tekanan regangan, tahan 

selama 8 hitungan. 

4. Ekstensikan pergelangan kaki kiri, dan gunakan 

kedua tangan untuk melemaskan, tahan selama 8 

hitungan. 

5. Fleksikan lutut tungkai kanan, dan gunakan kedua 

tangan untuk menarik lutut ke dada, dan tahan 

selama 8 hitungan. 
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6. Ekstensikan lutut tungkai kanan, dan gunakan kedua 

tangan untuk menjauhkan lutut dari dada, dan tahan 

selama 8 hitungan 

7.  Fleksikan lutut tungkai kiri, gunakan kedua tangan 

untuk menarik lutut ke dada, dan tahan selama 8 

hitungan. 

8. Ekstensikan lutut tungkai kiri, gunakan kedua 

tangan untuk menjauhkan lutut dari dada. 

7) Cara Melakukan Peregangan Tungkai 

Otot paha belakang, kuadrisep, dan betis yang terlatih 

merupakan sumber kekuatan bagi tungkai. Latihan 

peregangan tungkai bermanfaat mencegah cedera dan 

nyeri otot setelah berjalan kaki, berlari, atau bersepeda. 

Metode 1 

1. Melakukan Peregangan Tungkai di Lantai 

1). Lakukan Peregangan Paha Belakang di Dinding  

Selain meregangkan paha belakang, postur ini juga dapat 

bermanfaat meregangkan otot betis. Setelah berbaring di 

lantai, sandarkan kedua tungkai ke dinding. Setelah itu, 

putarlah telapak kaki ke luar dan ke dalam agar 

pergelangan kaki lebih lentur dan kuat. Jika Anda 

mengalami nyeri pada tungkai bawah karena otot yang 

https://id.wikihow.com/Berjalan-Kaki
https://id.wikihow.com/Berlari
https://id.wikihow.com/Bersepeda-Jarak-Jauh
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kaku di sepanjang tulang kering, lakukan peregangan 

dengan menjejakkan kedua telapak kaki ke dinding. 

2). Lakukan Peregangan Betis di Tangga  

Salah satu cara meregangkan betis adalah dengan 

menjejakkan telapak kaki bagian depan dan biarkan tumit 

menggantung. Untuk meregangkan betis kiri, jejakkan 

bagian depan telapak kaki kiri di anak tangga yang lebih 

tinggi lalu turunkan telapak kaki kanan ke anak tangga 

yang lebih rendah. Setelah itu, lakukan gerakan yang sama 

dengan kaki yang lain. Latihan ini boleh lakukan 

menggunakan bangku, tetapi pastikan Anda bisa 

berpegangan untuk menjaga keseimbangan. 

3). Lakukan Peregangan Kuadrisep Menggunakan Bola 

saat Berolahraga  

Latihan peregangan ini dilakukan dalam postur 

menyerang (lunge) sambil duduk diatas bola. Setelah 

Anda melakukan lunge dengan memajukan kaki kanan, 

dan duduklah diatas bola sambil menjaga keseimbangan. 

Untuk meregangkan kuadrisep, tekuklah lutut kiri sambil 

berusaha menarik tumit ke bokong perlahan-lahan sesuai 

kemampuan. Ulangi gerakan yang sama dengan kaki yang 

lain. 
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4). Lakukan Peregangan Kuadrisep Sambil Berdiri  

Siapkan 2 kursi dengan sandaran sama tinggi. Selain itu, 

anda bisa menggunakan 1 kursi untuk berpegangan dan 

menjejakkan telapak kaki ke dinding di belakang. Saat 

melakukan postur, berusahalah mengaktifkan otot perut 

untuk mengarahkan panggul ke depan dan meredakan 

ketegangan otot punggung. 

Metode 2 

Meregangkan Kaki dengan Postur Pilates  

1).  Lakukan Gerakan Menurunkan Tubuh Dalam Pilates 

Gerakan ini bermanfaat meregangkan paha belakang dan 

betis sambil meredakan ketegangan pada otot punggung. 

Dan jika ingin berlatih menggunakan penyangga, 

berdirilah 15-20 cm dari dinding lalu sandarkan bokong 

dan punggung di dinding. Pastikan titik berat tetap 

bertumpu pada kedua tumit agar lutut Anda tidak terkunci. 

Selama berlatih, aktifkan otot perut dengan menarik pusar 

menuju ke tulang punggung. 
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2). Lakukan Postur Duduk Sambil Menekuk Tubuh ke 

Depan.  

Hal ini merupakan salah satu postur dasar 

dalam hatha yoga untuk meregangkan paha belakang dan 

betis. Selain itu juga, postur ini sangat bermanfaat 

mengatasi gejala skiatika (nyeri pada pinggul atau paha 

yang dikarenakan gangguan saraf pinggul) dengan 

meregangkan dan juga memanjangkan tulang punggung, 

menstimulasi solar pleksus (anyaman pada serat saraf 

perut), dapat meningkatkan kemampuan berkonsentrasi. 

3). Lakukan Postur Duduk Sambil Mendekatkan Kepala 

pada Lutut. Peregangan ini bermanfaat melenturkan 

pinggul, meregangkan paha belakang dan betis, serta 

memanjangkan sisi tubuh. Jika tubuh Anda belum cukup 

lentur, lingkarkan tali atau handuk kecil pada telapak kaki 

untuk meningkatkan peregangan sampai tangan mampu 

menyentuh telapak kaki. Jika tubuh Anda sangat lentur, 

maka raihlah telapak kaki menggunakan punggung tangan 

sambil menjalin jari tangan, alih-alih hanya meluruskan 

lengan ke atas kepala. 
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4). Lakukan Postur Menekuk Tubuh ke Depan   

Menekuk tubuh ke depan adalah salah satu postur standar 

dalam latihan untuk meregangkan paha belakang dan betis 

yang bisa disesuaikan dengan tingkat kelenturan masing-

masing. Jika tangan Anda belum bisa menyentuh lantai 

saat menekuk tubuh, letakkan telapak tangan di dinding 

dengan posisi lengan sejajar lantai. Seiring waktu, Anda 

mampu melakukan postur yang lebih menantang. 

Contohnya: saat menekuk tubuh ke depan, luruskan kedua 

lengan untuk memegang pergelangan kaki sambil 

mendekatkan kepala ke lutut. 

5). Lakukan Postur Menekuk Tubuh ke Samping  

Hal ini disebut postur gerbang sebab dilakukan dengan 

menekuk dan menurunkan tubuh ke samping sampai 

menyentuh tungkai yang diluruskan sehingga terlihat 

seperti gerbang. Selain meregangkan paha belakang dan 

paha dalam, postur ini mampu memanjangkan sisi tubuh 

yang bermanfaat saat melakukan berbagai teknik 

pernapasan. Jika tidak ada matras yoga, gunakan bantal 

atau selimut yang dilipat cukup tebal untuk menyangga 

lutut. 
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6). Lakukan Postur Pahlawan Sambil Berbaring  

Mulailah berlatih dari posisi duduk dalam postur 

pahlawan. Jika merasa tidak nyaman duduk diantara 

kedua tumit, duduklah diatas balok atau bantal agar bisa 

merapatkan kedua tumit. Setelah berbaring, mintalah 

teman menekan paha untuk meningkatkan peregangan 

kuadrisep. Boleh meletakkan balok atau bantal untuk 

menyangga kepala dan bahu saat berbaring. 

7). Lakukan Postur Penari  

Postur ini bermanfaat meregangkan kuadrisep, dan 

melenturkan pinggul, serta meregangkan tubuh bagian 

depan. Gunakan tali atau handuk kecil jika belum bisa 

meraih punggung kaki saat diangkat ke belakang. Untuk 

menjaga keseimbangan, luruskan lengan ke dinding untuk 

bertahan. 

8). Lakukan Postur Prajurit II   

Postur ini bermanfaat meregangkan paha dalam. Kaki 

depan yang berada di posisi lunge akan menguatkan 

kuadrisep dan betis. Untuk menjaga keseimbangan, 

peganglah pinggul, alih-alih meluruskan kedua lengan ke 

samping. Postur ini juga sering digunakan untuk 

menggambarkan dewa Syiwa dalam agama Hindu. 
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9). Lakukan Postur Kupu-Kupu  

Postur ini bermanfaat meregangkan paha dalam. Duduklah 

di lantai sambil menekuk lutut. Turunkan lutut ke lantai 

lalu rapatkan kedua telapak kaki. Setelah itu, lakukan 

gerakan menekuk tubuh ke depan sesuai kemampuan. 

Tips 

Biasakan berlatih peregangan untuk melenturkan otot-otot 

setelah melakukan pemanasan. Contoh: jika ingin 

melakukan pemanasan sebelum berlari, sempatkan 

berjalan kaki 2-3 menit sebagai latihan peregangan untuk 

melancarkan sirkulasi darah menuju ke otot dan 

menghindari cedera. 

Peregangan tungkai juga akan memperlebar rentang 

gerakan, meningkatkan kelenturan, meredakan nyeri otot, 

menghindari cedera, dan membantu pemulihan. 

Latihan peregangan yang dijelaskan dalam buku ini boleh 

dilakukan sebagai pemanasan sebelum berlatih sebab 

perlu mempersiapkan diri untuk meregangkan tungkai 

dengan tingkat kelenturan yang sangat tinggi. 

Lakukan peregangan setiap sebelum dan sesudah berlatih 

atletik atau berolahraga yang lain. 
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Setelah melakukan latihan kardio seperti berjalan atau 

berlari, disarankan untuk melakukan peregangan. Sebab, 

saat itulah otot-otot menjadi panas dan lebih fleksibel. 

Latihan ini terkesan tidak begitu penting, sehingga anda 

cenderung selalu dilewatkan. Padahal, disitulah peran 

peregangan. Latihan ini meningkatkan fleksibilitas tubuh 

anda, membantu mencegah cidera, rasa sakit, atau nyeri. 

Kunci saat latihan peregangan adalah:  

1. Bernafas dengan nyaman, karena otot-otot yang anda 

regangkan butuh oksigen.  

2. Tahan peregangan selama sedikitnya 20 detik.  

3. Lakukan sesering mungkin, karena fleksibilitas 

membutuhkan konsistensi.  

Berikut adalah latihan peregangan yang bisa anda 

lakukan:  

Dada, kaki, paha berdiri dengan kaki selebar pinggul. 

Lipat kaki ke belakang hingga menyentuh paha belakang, 

lalu pegang kaki kiri dengan tangan kiri. Sementara lutut 

menunjuk ke arah lantai, rentangkan lengan kanan lurus 

ke atas. Tahan selama 20 detik, lalu ganti ke kaki kanan.  
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Hamstring/peregangan bokong bungkukkan badan sedikit, 

dan tumpukan berat badan ke kaki kiri. Luruskan kaki 

kanan ke depan, dengan tumit menempel di lantai 

sementara ujung jari mengarah ke atas. Letakkan kedua 

tangan di paha, lalu tegakkan kembali posisi punggung. 

Tahan selama 20 detik. Ganti kaki yang satunya.  

Betis, pundak, dan hamstring turunkan tubuh, lalu 

rentangkan kaki kiri ke depan dengan tumit menempel di 

lantai (ujung jari menunjuk ke atas). Regangkan lengan 

kiri menyilang di depan dada, lalu pegang siku tangan kiri 

dengan tangan kanan. Tahan selama 20 detik, lalu ganti 

kaki dan tangan satunya. 

Pinggul (A) peregangan area otot-otot hip flexor 

memungkinkan anda untuk menggerakkan paha ke arah 

perut. Ada dua jenis latihan hip flexor yang bisa anda 

lakukan. Berdiri dengan kaki selebar pundak, lalu 

rentangkan kaki kiri ke belakang dengan telapak menapak 

lantai (tidak jinjit). Tekuk kaki kanan ke depan, sehingga 

kaki membentuk sudut 90 derajat.  

Pinggul (B) berdiri dengan kaki selebar pundak, lalu 

rentangkan kaki kiri ke belakang dengan telapak kaki 

jinjit. Tekuk kaki kiri tersebut sehingga tubuh merendah. 

Jaga agar punggung tetap lurus, dan tarik bokong ke arah 
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dalam. Tahan selama 20 detik, lalu ulangi lagi dengan 

mengganti kaki.  

Punggung bawah (A) berdiri dengan kaki lebih lebar dari 

pada pinggul, dengan lutut sedikit menekuk. Letakkan 

kedua tangan pada paha. Tahan selama 20 detik, lalu 

tegakkan tubuh kembali.  

Punggung bawah (B) masih dengan posisi seperti diatas, 

lalu lentingkan punggung Anda sehingga membentuk 

busur. Kunci atau tarik perut ke arah tulang belakang, dan 

rasakan regangan di sepanjang punggung. Tahan selama 

20 detik, lalu tegakkan kembali punggung ke posisi 

semula. 

8) Lari Bolak-Balik Atau Berputar Mengelilingi Matras 

Adapun cara melakukan pemanasan dengan cara lari 

bolak-balik pada cabang olahraga dayung adalah: 

1. Jogging biasa, 2. Lari angkat paha, 3. Lari tumit 

menyentuh pantat, 4. Lari kaki diayun kedepan, 5. Lari 

menyamping kiri dan kanan. 6. Lari dengan kaki 

disilangkan, 7. Loncat-loncat dengan membusungkan 

dada, 8. Lari berjingkat, 9. Lari tangan meraih matras.  

9). Latihan Penguatan (jumlah disesuaikan dengan 

kemampuan individu) 
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(1). Push Up 

(2). Sit Up 

(3). Back Up 

(4). Pull up 

12). Latihan Pendinginan Pada Cabang Olahraga Dayung 

Adapun cara melakukan pendinginan pada cabang 

olahraga dayung adalah:  

(1). Jogging  

(2). Berdiri biasa, menggerak-gerakan tangan ke depan, 

atas, dan samping  

(3). Memutar bahu ke belakang kemudian ke depan 

(4). Memutar pinggang 

(5). Mengayunkan tangan ke depan belakang, badan 

direndahkan 

(6). Mengayunkan tangan kesamping kanan dan kiri 

(7). Mengayunkan tangan dengan menyilangkan ke depan 

dada 
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(8). Menggerak-gerakan seluruh tubuh seperti sendi-sendi 

secara relaks  

(9). Melakukan peregangan statis seperti awal tapi hanya 

sebagian 

(10). Mengatur pernafasan hingga normal kembali 

kemudian tarik, tahan dan keluarkan.
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SISTEM ENERGI DAN PROGRAM 

LATIHAN   DALAM OLAHRAGA 

DAYUNG   

 

Pendahuluan  

Proses metabolisme energi secara anaerobik dapat 

menghasilkan ATP dengan laju yang lebih cepat jika 

dibandingkan dengan metabolisme energi secara aerobik. 

Sehingga untuk gerakan-gerakan dalam olahraga yang 

membutuhkan tenaga yang besar dalam waktu yang 

singkat, proses metabolisme energi secara anaerobik dapat 

menyediakan ATP dengan cepat namun hanya untuk 

waktu yang terbatas yaitu hanya sekitar ± 90 detik. 

Walaupun prosesnya dapat berjalan secara cepat, namun 

metabolisme energi secara anaerobik ini hanya 

menghasilkan molekul ATP yang lebih sedikit jika 

dibandingkan dengan metabolisme energi secara aerobik 

(2 ATP vs 36 ATP per 1 molekul glukosa). Energi adalah 

kemampuan untuk melakukan suatu usaha menghasilkan 

suatu perubahan. Semua energi yang digunakan untuk 

proses kehidupan berasal dari matahari. Melalui proses 

fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan hijau, energi 

matahari tersebut diubah menjadi energi kimia. Energi 

yang dihasilkan tumbuhan berbentuk sebagai glukosa, 

Bab 

7 
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selulosa, protein, dan lemak. Untuk mendapatkan energi 

tersebut, manusia makan tumbuh-tumbuhan dan hewan.  

 

Sasaran Belajar 

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa/pembaca 

diharapkan memahami: 

1. Sistem Energi 

2. Metabolisme secara Aerobik 

3. Metabolisme secara Anaerobik 

4. Sistem Energi untuk Gerak/Kontraksi Otot 

5. Otot Rangka 

6. Kontraksi Otot Rangka 

7. Metabolism Otot Rangka 

8. Daya Tahan Otot 

9. Tipe Daya Tahan Otot 

10. Kelelahan Otot 

 

Sistem Energi 

Energi yang dihasilkan dari proses oksidasi bahan 

makanan tidak dapat digunakan secara langsung untuk 

kontraksi otot, tetapi terlebih dahulu energi ini 

membentuk senyawa kimia berenergi tinggi yaitu 

Adenosin Triphosphate (ATP). Selanjutnya ATP yang 

terbentuk diangkut oleh darah ke seluruh bagaian sel yang 

memerlukan energi. Otot merupakan salah satu alat tubuh 
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yang menggunakan ATP sebagai sumber energi dalam 

melakukan kontraksi, sehingga menimbulkan gerakan-

gerakan sebagai aktivitas fisik. ATP paling banyak 

tertimbun dalam sel otot dibandingkan dengan jaringan 

tubuh yang lain, akan tetapi ATP yang tertimbun dalam 

otot jumlahnya sangat terbatas, yaitu sekitar 4 – 6 mm / kg 

berat badan. ATP yang tersedia ini hanya cukup untuk 

aktivitas cepat dan berat selama 8-30 detik, sehingga 

untuk aktivitas yang lebih lama dari waktu tersebut perlu 

dilakukan pembentukan ATP kembali (resintesis 

ATP). Penampilan kekuatan dan kecepatan terutama 

didukung oleh kontraksi dari serabut otot cepat dan 

penyediaan energi melalui proses anaerobik. Kapasitas 

kerja yang cepat dan kuat. Dengan demikian kecepatan 

dan kekuatan yang merupakan unsur utama dari daya 

ledak. Selain tergantung dari besarnya jumlah serabut otot 

cepat, unjuk kerja / gerakan menyundul bola juga 

tergantung pada sistem penyediaan energi anaerobic. 

Adapun penyediaan energi secara anaerobic (Lactici Acid 

System). Karena PC merupakan senyawa yang 

mengandung bersifat dan tertimbun di dalam otot seperti 

halnya ATP, maka sistem ini di sebut juga sistem 

fosfagen. 
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Metabolisme secara Aerobik 

Proses metabolisme energi secara aerobik juga 

dikatakan merupakan proses yang bersih karena selain 

akan menghasilkan energi, proses tersebut hanya akan 

menghasilkan produk samping berupa karbondioksida 

(CO2) dan air (H2O). Hal ini berbeda dengan proses 

metabolisme secara anaerobik yang juga akan 

menghasilkan produk samping berupa asam laktat yang 

apabila terakumulasi dapat menghambat kontraksi otot 

dan menyebabkan rasa nyeri pada otot. Hal inilah yang 

menyebabkan mengapa gerakan-gerakan bertenaga saat 

berolahraga tidak dapat dilakukan secara kontinu dalam 

waktu yang panjang dan harus diselingi dengan interval 

istirahat. 

 

Metabolisme secara Anaerobik 

Creatine (Cr) merupakan jenis asam amino yang 

tersimpan dalam otot sebagai sumber energi. Didalam 

otot, bentuk creatine yang sudah ter-fosforilasi yaitu 

phosphocreatine (PCr) akan mempunyai peranan penting 

dalam proses metabolisme energi secara anaerobik di 

dalam otot untuk menghasilkan ATP. Dengan bantuan 

enzim creatine kinase, phosphocreatine (PCr) yang 

tersimpan di dalam otot akan dipecah menjadi Pi 
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(inorganik fosfat) dan creatine dimana proses ini juga 

akan disertai dengan pelepasan energi sebesar 43 kJ (10.3 

kkal) untuk tiap 1 mol PCr. Inorganik fosfat (Pi) yang 

dihasilkan melalui proses pemecahan PCr ini melalui 

proses fosforilasi dapat mengikat kepada molekul ADP 

(adenosine diphospate) untuk kemudian kembali 

membentuk molekul ATP (adenosine triphospate). 

Melalui proses hidrolisis PCr, energi dalam jumlah besar 

(2.3 mmol ATP/kg berat basah otot per detiknya) dapat 

dihasilkan secara instan untuk memenuhi kebutuhan 

energi pada saat berolahraga dengan intensitas tinggi yang 

bertenaga. Namun karena terbatasnya simpanan PCr yang 

terdapat di dalam jaringan otot yaitu hanya sekitar 14-24 

mmol ATP/ kg berat basah maka energi yang dihasilkan 

melalui proses hidrolisis ini hanya dapat bertahan untuk 

mendukung aktivitas anaerobik selama 5-10 detik. 

 

Sistem Energi untuk Gerak/Kontraksi Otot 

Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu 

usaha menghasilkan suatu perubahan. Semua energi yang 

digunakan untuk proses kehidupan berasal dari matahari. 

Melalui proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan 

hijau, energi matahari tersebut diubah menjadi energi 

kimia. Energi yang dihasilkan tumbuhan berbentuk 
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sebagai glukosa, selulosa, protein, dan lemak. Untuk 

mendapatkan energi tersebut, manusia makan tumbuh-

tumbuhan dan hewan. Energi yang dihasilkan dari proses 

oksidasi bahan makanan tidak dapat digunakan secara 

langsung untuk kontraksi otot, tetapi terlebih dahulu 

energi ini membentuk senyawa kimia berenergi tinggi 

yaitu Adenosin Triphosphate (ATP). Selanjutnya ATP 

yang terbentuk diangkut oleh darah ke seluruh bagaian sel 

yang memerlukan energi. 

Otot merupakan salah satu alat tubuh yang 

menggunakan ATP sebagai sumber energi dalam 

melakukan kontraksi, sehingga menimbulkan gerakan-

gerakan sebagai aktivitas fisik. ATP paling banyak 

tertimbun dalam sel otot dibandingkan dengan jaringan 

tubuh yang lain, akan tetapi ATP yang tertimbun dalam 

otot jumlahnya sangat terbatas, yaitu sekitar 4-6 mm/kg 

berat badan. ATP yang tersedia ini hanya cukup untuk 

aktivitas cepat dan berat selama 8-30 detik, sehingga 

untuk aktivitas yang lebih lama dari waktu tersebut perlu 

dilakukan pembentukan ATP kembali (resintesis ATP). 

Sistem energi yang dipakai untuk memproduksi power 

adalah sistem energi ATP-PC, hal ini karena power 

merupakan suatu gerakan yang kuat dan cepat. Sistem 

energi yang terlibat dalam mekanisme anaerobik, yaitu: 
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Phospagen (ATP-PC) tersimpan sangat sedikit dalam otot, 

dan glikogen atau glukosa yang tersimpan dalam 

otot,yang di pecah menjadi asam laktat. Sistem asam 

laktat akan berlangsung setelah simpanan phospagen 

habis, atau setelah latihan berlangsung 5 sampai 10 detik. 

Fox mengemukakan ada 3 proses dalam memproduksi 

ATP, yaitu sistem ATP-PC atau sistem phospagen, sistem 

glikolisis anaerobik atau sistem asam laktat dan sistem 

oksigen atau sistem aerobik. Dari ketiga sistem di atas, 

yang tergolong sistem anaerobik adalah sistem ATP-PC 

dan sistem asam laktat. Kedua sistem ini di gunakan 

dalam aktivitas olahraga yang membutuhkan power, 

seperti terlihat pada table 2 dibawah ini. 

  

Tabel 7. Kemampuan & Power Maksimal dari Ketiga 

Macam Sistem Energi 

Sistem Energi 

 

Maximal Power 

(Moles of ATP 

Per-Minute) 

Maximal 

Capacity (Total 

Moles ATP 

Available) 

Phospagen 

(ATP-PC)  

3,6 0,7 

Anaerobik 

Glycolisis 

(lactic acid)  

1,6 1,2 

Aeribic or 

Oxigen (from 

1,0 90,0 
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glycogen 

only) 

Sumber: Fox L.E, Bower RW, Foss M.L, The 

Physiological Basic of Physical Education an 

Athletics (Philadelphia : Saunders College 

Publishing, 1988). 

 

Proses penggunaan sistem energi dalam daya ledak 

otot dapat dijelaskan dalam tiga jenis: (1) Sistem ATP-PC 

(sistem phospagen), (2) Sistem asam laktat, dan (3) 

Sistem Aerobik.  

1. Sistem ATP-PC (Sistem Phospagen) 

a.  Sistem ATP (Adenosine Tri Phosphat) 

Sistem energi ini di peroleh dari ATP-PC otot. ATP 

merupakan suatu senyawa phosphat yang ber-energi 

tinggi, tetapi persediaan di dalam otot sangat 

terbatas. Oleh karena itu supaya otot dapat 

berkontraksi lagi dengan cepat, ATP harus dapat di 

bentuk kembali. Untuk membentuk ATP lagi di 

perlukan suatu senyawa kimia yang ada di dalam 

otot. Senyawa tersebut adalah PC (Phosphocreatin). 

Apabila PC pecah akan keluar energi. Proses 

pemecahannya adalah sebagai berikut: 

ATP------------ ADP + Pi + Energi 

ATP-ase 

PC--------------C + Pi + Energi 



                                                               Dr. Asmuddin, S.Pd., M.Pd. 

  

234 | S i s t e m  E n e r g i  d a n  P r o g r a m  L a t i h a n    

D a l a m  O l a h r a g a  D a y u n g    
 

Creatin kinase 

b. Sistem PC (Phosphocreatin) 

PC sama seperti ATP di simpan dalam otot. 

Keduanya juga mengandung sistem phosphat, baik 

ATP maupun PC akan menghabiskan kelompok 

phosphat dalam memproduksi energi. Hasil akhir 

dari proses pemecahan PC adalah creatin (C) dan 

phospho inorganic (Pi). Proses pemecahan PC di 

bantu oleh enzim creatin kinase. Proses ini 

berlangsung terus menerus selama persediaan masih 

cukup untuk membentuk ATP. Sistem phospagen 

merupakan sumber energi cepat yang dapat di 

sediakan untuk kontraksi otot. Beberapa alasan 

tentang kecepatan persediaan sumber energi dari 

sistem phospagen:  

(a) Pembentukan ATP tidak tergantung dari suatu 

seri reaksi kimia yang panjang.  

(b) Pembentukan ATP tidak tergantung dari 

transport oksigen dari luar tubuh.  

(c) ATP dan PC disimpan secara langsung di dalam 

mekanisme kontraksi otot. 

Persediaan ATP-PC jumlahnya terbatas. Oleh karena 

itu untuk melakukan aktivitas yang lebih berat dan 
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lama diperlukan proses pembentukan kembali ATP 

melalui sistem energi lain yaitu: sistem PC. 

2. Sistem Asam Laktat 

Sistem asam laktat merupakan sistem penyediaan 

energi dengan cara membakar cadangan bahan bakar di 

dalam otot dan hati. Cadangan bahan bakar tersebut 

berupa glikogen. Energi yang dikeluarkan di gunakan 

untuk pembentukan kembali ATP. Karena kerja ini 

tanpa menggunakan oksigen, maka hanya sebagian saja 

glukosa yang dapat di hasilkan dan sebagian lagi di 

hasilkan asam laktat. Apabila asam laktat tertimbun di 

dalam darah dengan jumlah yang besar, maka akan 

menimbulkan kelelahan. Sebagai reaksi kimia dari 

pembentukan ATP glikolisis dapat di gambarkan 

sebagai berikut: 

C8H12O6---------2C3H8O3 + Energi 

Glukosa 

Energi yang dikeluarkan digunakan membentuk ATP 

kembali. 

Energi + ADP + 3 Pi--------ATP 

  

Setiap reaksi membutuhkan adanya enzim khusus 

sebagai pengatur kecepatan reaksi. Enzim 

phosphofruktokinase (PFK). Hanya sedikit molekul ATP 
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yang dapat di bentuk kembali dan glikogen selama proses 

glikolisis anaerobik. Selama proses glikolisis anaerobik 

hanya 3 molekul ATP yang terbentuk kembali dari 

penguraian 1 molekul ATP yang dipakai pada glikolisis 

anaerobik. Karena selama latihan yang berat otot dan 

darah harus mampu menerima 60-70 gram asam laktat 

sebelum timbulnya kelelahan. Reaksi timbulnya asam 

laktat dalam darah dapat di jelaskan sebagai berikut. 

Apabila kadar asam laktat dalam darah terbentuk, maka 

dengan segera asam laktat akan mengikuti peredaran 

darah. Ini berakibat peningkatan kadar asam laktat dalam 

darah, sehingga resintesis ATP tidak akan seirama dengan 

penggunaannya, akibatnya akan muncul kelelahan. 

Penyebab dari kelelahan ini karena peningkatan 

keasaman yang akan mengganggu kelancaran enzim yang 

terlibat dalam transport energi. Namun demikian berarti 

tidak berguna sama sekali. Asam laktat yang menumpuk 

akan tersimpan di dalam tubuh selama berlangsungnya 

aktivitas fisik yang berat, namun setelah tersedianya 

oksigen, hydrogen yang terikat pada asam laktat diambil 

oleh NADH sehingga akan teroksidasi. Kemudian asam 

laktat ini akan siap untuk diubah kembali menjadi asam 

piruvat. Asam piruvat yang telah di bentuk kembali dapat 
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di gunakan sebagai penyumbang energi untuk keperluan 

resintesis ATP. Pada masa pemulihan dari suatu kegiatan.  

Asam piruvat akan diubah kembali menjadi glikogen 

yang di simpan dalam hati menjadi CO2 dan H.O. Reaksi 

berlangsung dalam sel otot. Reaksi tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut: CsH12O6 + 602-----6H2O2 

+ 6CO2 + Energi Energi + 36 ADP + 39 Pi-----39 ATP. 

Dengan adanya sistem oksigen akan menghambat 

penumpukan asam laktat, tetapi tidak merintangi 

pembentukan ATP. Pendapat lain dikemukakan bahwa 

power otot adalah kemampuan otot untuk mengadakan 

kontraksi secara "explosive" guna menghasilkan "gaya" 

secara maksimal. Besarnya kekuatan otot dan kemampuan 

otot untuk berkontraksi dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya (speed contraction) akan menghasilkan daya 

yang lebih besar.  

Kecepatan dari lajunya perahu ditentukan oleh unsur 

power ini. Oleh sebab itu dalam usaha mengembangkan 

pola pembinaan "speed force" yang menjadi ciri utama 

olahraga dayung, kedudukan pengembangan unsur power 

sangat di utamakan. Daya ledak otot (power) dapat di 

tingkatkan melalui metode latihan yang terprogram dan 

terencana, hal ini penting dilihat kontribusi power 

terhadap peningkatan prestasi olahraga. Dari berbagai 
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kajian teori diketahui bahwa banyak cara yang dapat 

dipakai untuk meningkatkan power. Karena power 

merupakan perpaduan dari kekuatan dan kecepatan maka 

untuk meningkatkan power perlu terlebih dahulu di 

tingkatkan kekuatan. Sehubungan dengan itu maka 

metode latihan pliometrik dan latihan koordinasi dapat 

digunakan untuk meningkatkan power. 

Pedoman untuk melatih power sebagai berikut: (a) 

Meningkatkan kekuatan, sedangkan jarak dan waktu tetap, 

(b) Meningkatkan jarak, sedangkan kekuatan dan waktu 

tetap, dan (c) Meningkatkan waktu atau menambah 

kecepatan gerak sedangkan kekuatan dan jarak tetap. Dari 

berbagai kajian teori yang di kemukakan di atas bahwa 

power adalah gabungan dari kekuatan dan kecepatan dan 

merupakan kemampuan dasar yang sangat diperlukan 

untuk aktivitas olahraga dalam proses pembentukan daya 

ledak otot (power) dilakukan dengan gerakan yang 

sifatnya membutuhkan pemendekan dan penguluran otot 

secara fisiologis yang terdiri dari dua unsur kerja otot 

yaitu: a. Adanya rangkaian elastis otot, meliputi tendon, 

cross-bridge, actin dan myosin yang menyusun serabut 

otot, b. Sensor-sensor dalam otot spindle (proprioceptors) 

yang berperan dalam tegangan otot dan meneruskan 

masukan masukan sensoris yang berhubungan pada 
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kecepatan penguluran otot untuk menggerakan "stretch 

reflex". 

Elastisitas otot merupakan faktor penting yang dapat 

menyebabkan latihan pliometrik dan koordinasi 

menghasilkan power yang lebih besar dibanding kontraksi 

konsentrik sederhana. Dampak di dalam melakukan 

latihan pliometrik dan koordinasi secara fisiologis nampak 

pada otot skelet yang mendapat dua respon syaraf 

motorik, yaitu alfa motorneuron dan gama motorneuron. 

Alfa motomeuron akan memberikan rangsangan motorik 

pada serabut otot extrafusal, sedangkan gama 

motomeuron akan memberikan rangsangan motorik pada 

serabut otot intrafusal. Efek kontraksi tersebut dapat 

timbul dari rangsang kemauan Syaraf somatic (alfa 

motor.neuron), tetapi dapat juga akibat rangsangan 

peregangan yang mendadak pada otot spindle. Sehingga 

dengan latihan disengaja serta dengan peregangan otot 

yang mendadak akan menyebabkan dua efek motorik pada 

otot, baik melalui gama motomeuron maupun alfa 

motorneuron, sehingga akan menimbulkan efek kontraksi 

yang lebih hebat.  

Untuk mengetahui letak otot spindle dan golgi tendon 

organ yang menyebabkan kontraksi otot dapat dilihat pada 

gambar 20 dibawah ini. 
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Gambar 26. Otot Spindle and Golgi Tendon Organ 

Sumber (https://www.google.com/search) 

 

Ketika otot berkontraksi menghasilkan kekuatan, 

filament actin bergerak di antara filamen myosin. 

Konsekuensinya adalah myofibril akan memendek dan 

mengental. motorneuron, sehingga akan culon, sehingga 

akan menimbulkan efek kontraksi yang lebih hebat. Untuk 

mengetahui letak otot spindle dan terjadinya cross lage 

yang menyebabkan kontraksi otot dapat dilihat pada 

gambar 21 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 27. Otot Spindle Myofilame n Myosin 

https://www.google.com/search
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Ketika otot berkontraksi menghasilkan kekuatan, 

filament actin bergerak di antara filamen myosin. 

Konsekuensinya adalah myofibril akan memendek dan 

mengental. Terjadinya kontraksi otot yang baik dan dapat 

menimbulkan efek yang besar terhadap daya ledak otot 

(power) adalah apabila seluruh atau sebagian dari 

panjangnya otot mendapat beban sehingga memendek, 

dan otot itu melekat pada tulang rangka maka akan tertarik 

mendekat dan terjadilah gerakan. Tetapi apabila kontraksi 

otot memendek akibat beban terlalu ringan atau terlalu 

berat maka kontraksi otot tersebut tidak menimbulkan 

efek yang berarti terhadap peningkatan power. 

Penampilan kekuatan dan kecepatan terutama 

didukung oleh kontraksi dari serabut otot cepat dan 

penyediaan energi melalui proses anaerobik. Kapasitas 

kerja yang cepat dan kuat. Dengan demikian kecepatan 

dan kekuatan yang merupakan unsur utama dari daya 

ledak. Selain tergantung dari besarnya jumlah serabut otot 

cepat, unjuk kerja/ gerakan menyundul bola juga 

tergantung pada sistem penyediaan energi anaerobic. 

Adapun penyediaan energi secara anaerobic (Lactici Acid 

Sistem). Karena PC merupakan senyawa yang 
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mengandung bersifat dan tertimbun dalam otot seperti 

halnya ATP, maka sistem ini disebut juga sistem fosfagen. 

Reaksi pemecahan ATP-PC berlangsung secara cepat 

dan terjadi di dalam sel. Pada saat ATP digunakan, maka 

PC akan segera terurai dan membebaskan energi, sehingga 

terjadi resintesis ATP. ATP dipecah pada saat kontraksi 

otot berlangsung, kemudian dibentuk kembali dari 

Adenosin Diphosphate dan Piruvat (ADP + pi) oleh 

adanya energi yang berasal dari simpanan PC. Penyediaan 

energi dengan sistem tersebut hanya dapat dipergunakan 

atau dipakai selama 3-8 detik.  

Kebaikan dari sistem ATP–PC adalah: 1) tidak 

tergantung pada reaksi kimia yang panjang; 2) tidak 

membutuhkan oksigen; 3) ATP-PC tertimbun dalam 

mekanisme kontraktil otot. Selain sistem ATP-PC yang 

digunakan dalam unjuk kerja daya ledak, sistem lain yang 

digunakan adalah sistem glikolisis anaerobic. Sistem 

glikolisis anaerobic sangat rumit jika dibandingkan 

dengan sistem ATP-PC. Proses glikolisis anaerobic 

memerlukan 12 macam reaksi yang berlangsung secara 

berurutan, sehingga pembentukan energi berlangsung 

lebih lambat. Proses pembentukan energi glikolisis 

anaerobic terjadi setelah cadangan ATP yang telah dipakai 

selama 3-8 detik habis dan tidak dapat dipenuhi lagi oleh 
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sistem olahraga yang memerlukan kecepatan, pertama-

tama akan menggunakan sistem ATP-PC dan kemudian 

sistem glikolisis anaerobic. Sistem glikolisis anaerobic 

sangat penting dalam olahraga karena dapat memberikan 

atau menyediakan kembali (resintesis) ATP dengan cepat. 

Untuk olahraga yang berlangsung selama 1-3 menit, 

energi yang digunakan terutama dari proses glikolisis 

anaerobic. 

 

Otot Rangka 

Sekitar 40% dari seluruh tubuh terdiri dari otot 

rangka yang dibentuk oleh sejumlah serat otot berdiameter 

10-80 mikrometer. Otot rangka bekerja secara volunter. 

Ada beberapa bagian dari otot rangka, antara lain jaringan 

otot, pembuluh darah sebagai penyuplai nutrisi dan 

oksigen penghasil energi untuk proses kontaksi, saraf 

sebagai penyalur rangsang dan pengatur kontraksi, serta 

jaringan ikat. Secara mikroskopis, tiap serabut otot rangka 

terdiri atas miofibril. Miofibril berisi miofilamen yang 

terdiri dari pita A (bagian tebal) dan pita I (bagian tipis). 

Pita A dibentuk oleh protein miosin dan terlihat lebih 

gelap. Sedangkan pita I yang dibentuk protein aktin 

terlihat lebih terang. Batas keduanya disebut dengan 



                                                               Dr. Asmuddin, S.Pd., M.Pd. 

  

244 | S i s t e m  E n e r g i  d a n  P r o g r a m  L a t i h a n    

D a l a m  O l a h r a g a  D a y u n g    
 

sarkomen. Sarkomen akan memendek ketika terjadi 

kontraksi. 

Kontraksi Otot Rangka 

a. Macam Kontraksi 

Otot dengan ketahanan yang baik dapat secara 

maksimum melakukan kontraksi-kontraksi berikut ini: 

1. Kontraksi isotonik 

Disebut juga kontraksi konsentris atau dinamis. 

Dalam kontraksi ini terjadi perubahan panjang otot. 

Kontraksi ini dapat berupa konsentrik (otot 

memendek) seperti ketika mengangkat barbel, 

maupun eksentrik (otot memanjang)  seperti saat 

menurunkan barbel. 

2. Kontraksi isometrik 

Disebut juga kontraksi statis. Dalam kontraksi ini 

tidak terlihat adanya gerakan, seperti ketika 

mempertahankan sikap tubuh atau mendorong 

benda. 

3. Kontraksi isokinetik 

Kontraksi ini ditampilkan pada kecepatan tetap 

terhadap beban luar yang beragam sebanding 

dengan tenaga yang digunakan. Hanya dengan alat 

khusus kontraksi ini dapat terjadi, seperti ekstensi 

lutut maksimal pada dinamometer isokinetik cybex. 
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Mekanisme Kontraksi 

Secara umum, timbul dan berakhirnya kontraksi otot 

terjadi melalui tahap-tahap berikut: 

1. Adanya rangsang menyebabkan terjadinya potensial 

aksi disepanjang sebuah saraf motorik dan berakhir 

pada 1 serabut otot. 

2. Vesicle synaps menyekresi neurotransmiter, yaitu 

asetilkolin, ke neuromuscular junction dalam jumlah 

sedikit. 

3. Asetilkolin bekerja pada membran serat otot untuk 

membuka Na
+
-K

+
 channel. 

4. Terbukanya Na
+
-K

+
 channel memungkinkan sejumlah 

besar ion natrium mengalir ke bagian dalam membran 

serat otot. Peristiwa ini akan menimbulkan suatu 

potensial aksi dalam serabut otot. 

5. Potensial aksi berjalan sepanjang bagian dalam 

membran otot dengan cara yang sama seperti potensial 

aksi di sepanjang saraf motorik. 

6. Potensial aksi bagian dalam membran otot 

menimbulkan depolarisasi dalam membran otot. Pada 

proses ini terjadi pelepasan sejumlah besar ion kalsium 

dari retikulum sarkoplasma ke miofibril. 
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7. Ion kalsium menyebabkan filamen aktin dan miosin 

tarik-menarik sehingga terjadi gerakan yang sinergis 

antara keduanya. Keadaan inilah yang disebut dengan 

kontraksi. 

8. Pada waktu bersamaan terbukanya Na
+
-K

+
 channel, 

sarkolema menyekresi asetilkolin esterase yang akan 

menyebabkan menutupnya Na
+
-K

+
 channel. 

9. Setelah kurang dari satu detik, ion kalsium dipompa 

kembali ke dalam retikulum sarkoplasma sehingga 

kontraksi otot terhenti. Satu aksi (rangsang) hanya akan 

menghasilkan 1 reaksi (kontraksi). Dengan demikian 

tidak terjadi kontraksi terus-menerus tanpa disertai fase 

relaksasi (tetanus). 

 

Metabolisme Otot Rangka 

Kemampuan kontraksi otot bergantung pada energi 

yang yang disediakan oleh ATP. Jumlah ATP yang 

tersedia dalam otot, bahkan otot yang terlatih dengan baik, 

hanya cukup mempertahankan daya otot yang maksimal 

selama kira-kira 3 detik. Untuk itu dibutuhkan sistem 

metabolisme agar ATP tetap terbentuk. Terdapat 3 sistem 

metabolik dasar yang berkaitan dengan durasi aktivitas 

otot, yaitu: 
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a. Sistem fosfagen 

Energi yang dihasilkan sistem fosfagen merupakan 

gabungan dari 2 proses. Oleh sebab itu, energi yang 

dihasilkan sistem ini sangat besar. Proses pertama 

adalah pemecahan fosfokreatin menjadi ion fosfat dan 

kreatin. Saat proses pemecahan, dilepaskan energi 

dalam jumlah besar yang berasal dari ikatan fosfat 

berenergi tinggi. Energi hasil pemecahan 

phosphocreatin lebih banyak dibandingkan ATP. Pada 

proses kedua, phosphocreatin membentuk ikatan fosfat 

berenergi tinggi yang mengubah AMP dan ADP 

menjadi ATP. Setelah itu terjadi pelepasan energi yang 

disimpan dalam ATP. 

b. Sistem glikogen-asam laktat  

Sistem glikogen-asam laktat terdiri dari dua tahap yaitu 

glikolisis dan oksidatif. Prinsipnya, glikogen otot 

dipecah menjadi glukosa yang kemudian akan 

digunakan sebagai sumber energi. Tahap glikolisis 

merupakan metabolisme anaerobik. Selama tahap ini 

setiap molekul glukosa dipecah menjadi 2 molekul 

asam piruvat disertai pelepasan energi untuk 

membentuk 4 molekul ATP dari tiap molekul glukosa. 

Tahap oksidatif dimulai dengan masuknya asam 

piruvat ke dalam mitokondria sel otot. Asam piruvat 
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bereaksi dengan oksigen untuk membentuk lebih 

banyak molekul ATP. Jika jumlah oksigen tidak 

mencukupi untuk melangsungkan tahap oksidatif, 

sebagian besar asam piruvat akan diubah menjadi asam 

laktat. Asam laktat kemudian berdifusi dari sel otot ke 

cairan intersisial untuk mengubah AMP menjadi ADP  

untuk selanjutnya diubah menjadi ATP. 

c. Sistem aerobik 

Pada sistem aerobik terjadi proses oksidasi glukosa, 

asam lemak, dan asam amino dalam makanan di 

mitokondria untuk menghasilkan energi. Bahan 

makanan tersebut akan berikatan dengan oksigen untuk 

mengubah AMP dan ADP menjadi ATP. Berikut 

merupakan perbandingan suplai energi dan ketahanan 

tiap sistem metabolik: 

Tabel 8. Kecepatan Pembentukan Daya Maksimum 

dan Ketahanan 

Tiap Sistem Metabolisme Otot 

Sistem Metabolik ATP/Menit Waktu 

Sistem Fosfagen 4 8-10  detik 

Sistem Glikogen-

Asam Laktat 

2.5 1.3-1.6  menit 

Sistem Aerob 1 Tidak Terbatas  

(Selama Nutrisi 

Tersedia) 
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Dapat dilihat bahwa sistem fosfagen digunakan untuk 

otot dengan daya ledak selama beberapa detik dan sistem 

aerobik diperlukan untuk aktivitas yang lama. Sedangkan 

sistem glikogenasam laktat dapat menghasilkan energi 

tambahan dalam jangka waktu menengah. 

Daya Tahan Otot 

Salah satu unsur kesegaran jasmani yang sangat 

penting adalah daya tahan. Dengan daya tahan yang baik, 

performa atlet akan tetap optimal dari waktu ke waktu 

karena memiliki waktu menuju kelelahan yang cukup 

panjang. Hal ini berarti bahwa atlet mampu melakukan 

gerakan, yang dapat dikatakan, berkualitas tetap tinggi 

sejak awal hingga akhir perlombaan. Kekuatan dibutuhkan 

agar otot mampu membangkitkan tenaga terhadap suatu 

tahanan. Sedangkan daya tahan diperlukan untuk bekerja 

dalam durasi yang panjang. Daya tahan otot sendiri 

merupakan perpaduan antara kekuatan dan daya tahan.  

Daya tahan fisik menghasilkan perubahan-perubahan 

fisiologi dan biokimia pada otot, sehingga daya tahan 

secara umum bermanifestasi melalui daya tahan otot. 

Daya tahan otot adalah kemampuan otot rangka atau 

sekelompok otot untuk meneruskan kontraksi pada 

periode atau jangka waktu yang lama dan mampu pulih 
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dengan cepat setelah lelah. Kemampuan tersebut dapat 

diperoleh melalui metabolisme aerob maupun anaerob. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat daya 

tahan otot, anatara lain: 

1. Aktivitas fisik 

Kekuatan dan ketahanan otot yang sudah dicapai dapat 

dipertahankan dengan latihan 1 kali seminggu. Setahun 

tanpa latihan 45 persen kekuatan masih dapat 

dipertahankan. Sedangkan bed rest selama 12 minggu 

dapat menurunkan kekuatan otot sebesar 40 persen.
 

Namun demikian, istirahat yang cukup setiap malam 

dibutuhkan untuk mempertahankan tingkat daya tahan 

otot. 

2. Kualitas otot 

Tiap unit mikroskopis otot mempengaruhi kontraksi 

otot yang ditimbulkan.Dengan kontraksi optimal otot 

akan dapat beraktivitas lebih lama dibandingkan 

dengan ketika berkontraksi secara maksimal. 

3. Kontraksi Otot 

Kontraksi berturut-turut secara maksimum akan 

mengurangi cadangan sumber energi dalam otot. 

Lama-kelamaan hal tersebut menyebabkan kemampuan 

kontraksi otot menurun. 
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4. Vascularisasi dan Innervasi 

Vascularisasi berfungsi menyalurkan oksigen dan 

nutrisi untuk metabolisme penghasil energi. Semakin 

banyak pasokan oksigen dan nutrisi, akan semakin 

banyak energi yang dihasilkan, sehingga otot dapat 

beraktivitas lebih lama. Rangsang diterima saraf 

sensorik, lalu dijalarkan ke pusat, kemudian ke saraf 

motorik untuk menggerakkan otot. Selama saraf masih 

mampu menghantarkan impuls, otot akan tetap mampu 

bergerak ketika ada rangsang. 

5. Kekuatan otot 

Kombinasi antara kekuatan dan daya tahan akan 

menghasilkan daya tahan otot. Tingkat kekuatan otot 

berbanding lurus dengan tingkat ketahanan otot. 

Misalnya, atlet dengan bench-press maksimal 200 pon 

akan dapat melakukan pengulangan lebih banyak 

dengan beban 100 pon dari pada atlet dengan bench-

press maksimal 150  pon. 

6. Cadangan glikogen 

Waktu untuk menuju kelelahan salah satunya 

ditentukan oleh seberapa banyak cadangan glikogen 

yang masih mampu diubah menjadi glukosa. Pada 

akhirnya, glukosa digunakan sebagai energi untuk 

melakukan aktivitas. 
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7. Berat badan 

Berat badan yang rendah dapat menunjukkan massa 

otot yang rendah. Dengan demikian, metabolisme 

penghasil energi otot akan lebih sedikit. Hal ini 

menyebabkan jumlah cadangan energi untuk aktivitas 

menjadi lebih kecil. 

8. Usia 

Pada orang-orang terlatih, ketahanan otot akan terus 

meningkat dan mencapai ketahanan otot maksimal di 

usia 20 tahun. Setelah itu, tingkat ketahanan otot akan 

menetap 3-5 tahun yang kemudian akan berangsur-

angsur turun. 

9. Jenis kelamin 

Kekuatan otot perempuan kira-kira 2/3 dari laki-laki. 

Selain itu, otot perempuan lebih kecil dari pada otot 

laki-laki. Saat awal pubertas, testosteron akan 

meningkatkan massa otot, sedangkan estrogen 

cenderung menambah jaringan lemak. Sehingga secara 

umum daya tahan otot perempuan lebih rendah dari 

laki-laki. 

10. Nutrisi 

Cadangan glikogen sebagian besar bergantung pada 

dukungan nutrisi yang tepat. Diet tinggi karbohidrat 
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akan memberikan lebih banyak cadangan dalam otot 

dibanding diet campuran maupun tinggi lemak. 

Tipe Daya Tahan Otot 

Daya tahan otot dibagi menjadi 3 tipe berdasarkan 

metabolisme otot, yaitu: 

a. Power endurance 

Daya tahan otot ini digunakan pada jangka waktu 

singkat kurang dari 30 detik untuk menjaga daya ledak 

otot tetap tinggi. Energi yang digunakan diperoleh 

melalui sistem 

fosfagen. 

b. Short term endurance 

Untuk olahraga yang membutuhkan ketahanan 

kontraksi otot selama 30 detik sampai 2 menit,  

digunakan daya tahan otot jangka pendek. Jenis daya 

tahan otot ini meggunakan metabolisme sistem 

glikogen-asam laktat untuk memperoleh energi. 

c. Long term endurance 

Daya tahan otot jangka panjang bermanfaat bagi 

olahraga-olahraga yang berlangsung kontinyu. 

Digunakan untuk mempertahankan kontraksi otot lebih 

dari 2 menit. Jenis daya tahan otot ini memperoleh 

energi dari metabolisme sistem aerobik.  
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Kelelahan Otot 

Otot yang cepat lelah dikatakan mempunyai 

ketahanan yang rendah. Kelelahan otot merupakan akibat 

dari ketidakmampuan kontraksi dan metabolisme serat-

serat otot untuk terus memberi hasil kerja yang sama. 

Ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh gangguan 

pada: 

a. Sistem saraf 

Saraf tidak dapat mengirimkan impuls ke otot sehingga 

otot tidak berkotraksi. 

b. Neuromuscular junction 

Kelelahan semacam ini biasa terjadi pada fast twitch 

fibers. Chemical transmitter yang berkurang 

mengakibatkan impuls tidak dapat diteruskan. 

c. Mekanisme kontraksi 

Kontraksi otot yang kuat dan lama dapat menyebabkan 

kelelahan otot. Kelelahan otot pada atlet berbanding 

lurus dengan penurunan kreatin fosfat, glikogen, dan 

ATP otot. Sedikitnya jumlah zat-zat tersebut 

mengakibatkan mekanisme kontraksi tidak dapat 

menghasilkan energi. 

d. Sistem saraf pusat 
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Gangguan lokal sistem sensorik mempengaruhi 

pengiriman impuls ke susunan saraf pusat. Hal ini 

dapat menyebabkan hambatan ke sistem motorik 

sehingga kerja otot menurun. 

Dayung merupakan olahraga yang lebih banyak 

mengggunakan kerja otot lengan, kaki atau tungkai. Jadi 

semua bentuk gerak diatas menuntut kemampuan fisik 

yang sangat baik, terutama kemampuan power. Apabila 

kemampuan power dapat dipertahankan selama 

perlombaan berlangsung, maka ini dapat dikatakan 

sebagai daya tahan power. Dengan demikian daya tahan 

power dayungan adalah kemampuan pendayung/atlet 

mengatasi kelelahan akibat melakukan gerakan dayungan 

dengan cepat dan kuat dilakukan secara berulang-ulang 

dengan kualitas yang sama selama 3 (tiga) fase 

perlombaan. Ada unsur-unsur biologis yang mendukung 

terjadinya power dayungan antara lain: 1) Sistem energi, 

2) Jenis serabut otot, 3) Bentuk kontraksi otot rangka, 4) 

Struktur dan fungsi otot rangka. Hal ini dapat dijelaskan 

bahwa: 

(1) Sistem Energi dalam Olahraga 

Otot adalah alat utama dalam melakukan gerakan 

pada manusia atau atlet. Oleh karena itu, untuk dapat 

bekerja otot membutuhkan energi secara fisiologis dapat 
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diartikan sebagai kapasitas atau kemampuan untuk 

melakukan kerja. Energi tubuh manusia berasal dari 

makanan yaitu dalam bentuk karbohidrat, protein, dan 

lemak. Bower dan Fox (1993:19-20) ada tiga sistem 

energi dalam melakukan aktivitas olahraga yaitu: 1 sistem 

phosphagen (phosphagen sistem) atau sistem ATP-CP 

(adenosine triphosphate-creatine phosphate), 2 sistem 

asam laktat (the lactic acid sistem) dan 3 sistem erobik 

atau sistem oksigen (the oxygen or aerobic sistem). Ketiga 

sistem diatas secara umum dalam olahraga dikelompokan 

menjadi: 1 sistem anaerobik  (anaerobic sistem), 2 dan 

sistem erobik (aerobic or oxygen sistem). Sistem 

phosphagen dan sistem asam laktat masuk dalam 

kelompok sistem anaerobik, sedangkan sistem 

aerobik/oksigen masuk dalam sistem oksigen. Mencermati 

dari ketentuan waktu/lama perlombaan dayung, setiap fase 

berlangsung selama 2 (dua) menit dan istirahat antara fase 

selama 1 (satu) menit, maka sistem energi yang dominan 

adalah sistem asam laktat atau (the lactic acid 

sistem). Sistem asam laktat dikenal dengan glikolisis 

anerobik (anerobic glycolysis) yang berarti menguraikan 

atau pemecahan glukosa menjadi asam piruvat (pyruvic 

acid) tanpa oksigen. Dalam sistem ini penguraian 

karbohidrat secara terpisah menyediakan energi yang 
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diperlukan oleh ATP yang dihasilkan. Dalam keadaan 

persediaan oksigen yang cukup, asam piruvat dioksidasi 

menjadi CO2 (carbon dioxide) dan H2O (air).  

Bila tuntutan energi ATP melebihi normal maka asam 

piruvat diubah sementara menjadi asam laktat (lactic 

acid). Apabila asam laktat terakumulasi dalam darah dan 

otot maka akan menimbulkan kelelahan sesaat lebih cepat. 

Sistem asam laktat ini sangat diperlukan pada aktivitas 

yang berlangsung antara 1-3 menit seperti lari 400 meter 

dan 800 meter, dayung  200 meter. Dari sistem energi 

diatas dapat di katagorikan bahwa sistem ini terjadi pada 

olahraga dayung mengingat bahwa lamanya perlombaan 

dayung selama 3 (tiga) fase, masing-masing fase 

berlangsung selama 2 (dua) menit, dan istirahat disela fase 

selama 1 (satu) menit. walaupun aktivitas gerakan 

terputus-putus namun dalam waktu 2 (dua) menit 

pendayung dituntut untuk melakukan dayungan yang 

berulang-ulang. 

(2) Jenis Serabut Otot 

Pada dasarnya otot rangka memiliki dua jenis serabut 

otot yaitu: 1) serabut otot cepat (fast twitch fiber) dan 2) 

serabut otot lambat (slow twitch fiber) yang mempunyai 

ciri dan kemampuan yang berbeda satu dengan yang lain. 

Selain itu ada jenis serabut otot. Bentuk serabut otot, yaitu 
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kemampuannya berada antara jenis serabut otot cepat dan 

serabut otot lambat.  Serabut otot cepat berwarna putih 

terang sedangkan serabut otot lambat berwarna merah dan 

gelap. Serabut otot cepat memiliki karakteristik saat 

menerima stimulus cepat dan memiliki kontraksi otot yang 

tinggi, tetapi cepat lelah. Sebaliknya serabut otot lambat 

memiliki karakteristik bereaksi lambat namun mampu 

bertahan lama artinya tidak mudah lelah. Kecepatan 

kontraksi serabut otot ini lebih rendah karena kadar ATP-

nya lebih kecil dari pada serabut otot cepat. 

Serabut otot cepat (fast twitch fiber) secara 

metabolisme & fisiologis cocok untuk intensitas tinggi 

dengan waktu pendek, seperti lari cepat 

(sprinting), sedangkan serabut otot lambat (slow twitch 

fiber) ditandai oleh suatu kapasitas aerobik yang tinggi 

dan kapasitas anerobik yang rendah dengan waktu 

kontraksi yang lebih lambat. Dengan kata lain bahwa 

serabut otot cepat (fast twitch fiber) lebih cocok 

digunakan untuk olahraga yang menuntut kecepatan 

kontraksi otot, sedangkan serabut otot lambat (slow twitch 

fiber) lebih cocok untuk olahraga yang menuntut 

ketahanan otot secara aerobik. Hal ini berarti 

bahwa power termasuk aktivitas fisik yang dominan 

memerlukan tipe serabut otot cepat (fast twitch fiber). Jadi 
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jelas bahwa atlet dengan persentase serabut otot cepat 

(fast twitch fiber) lebih dominan, atlet tersebut mampu 

mengembangkan power dalam jumlah yang lebih besar. 

(3) Struktur dan Fungsi Otot Rangka 

Gerakan dalam olahraga terjadi akibat 

berkontraksinya otot-otot rangka dan saling berkerja sama 

dari semua alat gerak tubuh manusia termasuk sistem 

persyarafan. Alat gerak manusia terdiri dari tulang, otot 

rangka dengan tendon, dan ligamen (jaringan pengikat) 

dan sistem persarafan. Dari hal tersebut alat gerak dapat 

dibedakan atas: 1) alat gerak aktif dan 2) alat gerak pasif. 

Tulang merupakan alat gerak pasif, dan otot rangka 

disebut sebagai alat gerak aktif dan menjadi motor alat 

gerak pasif. Bedasarkan susunan atau struktur jaringan 

otot dan fungsinya, maka otot dapat dibedakan atas: 1) 

otot polos, 2) otot jantung, dan 3) otot rangka. Jadi latihan 

kekuatan dan kecepatan (power) ditujukan untuk 

meningkatkan kemampuan fungsi otot rangka. 

Menurut Peter Markworth (1983:16) seorang ahli 

kedokteran (sport medicine) hampir setengah dari masa 

tubuh 40% sampai dengan 45% terdiri dari otot dan 

memiliki kurang lebih 434 otot rangka. Otot rangka 

merupakan alat gerak aktif memiliki peranan penting 

dalam proses terjadinya gerakan yang dikehendaki, karena 
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otot rangka dapat di kontrol berdasarkan keinginan 

manusia/atlet. Otot rangka tersusun dari serabut-serabut 

otot yang merupakan unsur-unsur bangunan dari sistem 

otot. Otot rangka berawal dan berakhir pada tendon untuk 

melekat pada tulang. Serabut-serabut otot tersusun berjajar 

dari ujung-ujung sehingga kontraksi otot berasal dari unit-

unit serabut tersebut.  

(4) Bentuk Kontraksi Otot Rangka 

Secara fisiologis ada tiga bentuk atau jenis kontraksi 

otot yaitu kontraksi isotonik (isotonic contraction), 

isometrik (isometric contraction) dan isokinetik 

(isokinetic contraction). Kontraksi isotonik (iso = sama, 

tonik = tegang) adalah kontraksi otot memendek pada saat 

mengembangkan tegangan atau dengan lebih sederhana 

tegangan konstan selama proses kontraksi. Pada kontraksi 

isotonik terjadi gerakan yang dapat diamati karena otot 

berkontraksi memendek dan memanjang melalui seluruh 

rentangan gerakan. Jenis kontraksi ini sering digunakan 

dalam latihan dengan menggunakan beban dan sering kali 

diartikan kontraksi dinamis. 

Kontraksi isometrik (iso = sama, metric = panjang) 

adalah kontraksi otot dimana ketika kontraksi terjadi 

tegangan otot berkembang, tetapi tidak merubah panjang 

otot. Meskipun otot pada bentuk kontraksi ini 
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memperlihatkan tegangan yang sangat tinggi, tetapi tidak 

menimbulkan gerakan yang dapat diamati. Oleh karena itu 

kontraksi ini disebut kontraksi statis (ukuran sama). 

Artinya otot berkontraksi mengatasi beban yang 

mengakibatkan meningkatnya tegangan otot, akan tetapi 

tidak menimbulkan gerakan yang dapat diamati karena 

otot tidak berkontraksi memanjang dan memendek. 

Kontraksi isometrik merupakan kontraksi sempurna dalam 

suatu posisi statis. Berikut kontrasi isokinetik (iso = sama, 

kinetic = gerakan) kontraksi isokinetik artinya sebagai 

suatu kontraksi maksimal pada kecepatan yang konstan 

melebihi jarak gerakan. Ada beberapa pendapat bahwa 

kontraksi isokinetik adalah latihan kekuatan yang 

dilakukan dengan tegangan dan kecepatan kontraksi otot 

yang sama dan konstan. 

Kontraksi isokinetik menggabungkan kontraksi 

isometrik/statis dan isotonik/dinamis dengan beban yang 

sama pada seluruh tegangan gerakan. Ada unsur-unsur 

yang mempengaruhi power dapat dikemukakan bahwa, 

kemampuan power merupakan kombinasi antara kekuatan 

otot dengan kecepatan gerakan. Ini berarti bahwa faktor 

kekuatan dan kecepatan merupakan faktor yang dominan 

menentukan power. Karena kemampuan power otot sangat 

dominan di tentukan oleh kekuatan otot dan kecepatan 
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gerak, maka semua faktor yang mempengaruhi kedua 

faktor tersebut ikut mempengaruhi dan menetukan 

kualitas power. Kemampuan power tergantung dari tiga 

faktor: (1) koordinasi otot intra, (2) kecepatan kontraksi 

serabut otot yang aktif dan (3) kekuatan kontraksi serabut 

otot yang terlambat. 

Kemampuan power dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu (1) kekuatan otot, (2) viskositas otot, (3) kecepatan 

reaksi, (4) kecepatan kontraksi otot, (5) koordinasi sistem 

persarafan dan kerja otot dan (6) ciri antropometri. 

Kemampuan daya ledak otot tergantung dari: (1) 

Kekuatan otot, (2) kecepatan kontraksi otot yang terkait, 

(3) besarnya beban yang di gerakan, (4) koordinasi otot 

intra dan inter, (5) panjang otot pada awal konraksi dan 

(6) sudut sendi. Pada dasarnya pendapat-pendapat diatas 

hampir tidak berbeda dan saling melengkapi satu dengan 

yang lain. Kemampuan power dayungan dipengaruhi oleh 

unsur-unsur sebagai berikut: 

1) Kekuatan Otot 

Otot merupakan komponen dasar bagi setiap manusia 

dalam melakukan semua aktivitas fisik, termasuk dalam 

berolahraga. Semua struktur gerak dalam olahraga 

merupakan kerja sama alat gerak yang terdiri dari tulang, 

otot rangka, tendon, ligamen, dan sistem syaraf. 
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Kemampuan tubuh untuk bergerak dan berdiri saja sangat 

ditentukan oleh kekuatan otot, apalagi untuk melakukan 

aktivitas-aktivitas fisik yang lebih berat seperti, berlari, 

meloncat, menendang, memukul, dan lain sebagainya. 

Artinya bahwa kekuatan otot merupakan komponen dasar 

yang harus dimiliki oleh setiap orang/atlet sebelum dapat 

mengambangkan kegiatan-kegiatan yang lain. Kekuatan 

merupakan kemampuan untuk menggerakan suatu masa 

(tubuh sendiri, tubuh lawan, sebuah alat) dan juga untuk 

mengatasi suatu beban atau untuk saling mengatasi beban 

tersebut melalui kerja otot.  

Kekuatan dapat didefinisikan sebagai kemampuan 

otot saraf (neuromuscular) untuk mengatasi beban 

eksternal dan beban internal. Selain itu kekuatan dapat 

didefinisikan secara fisikalis (fisika) dan secara fisiologis. 

Secara fisika kekuatan merupakan hasil perkalian atau 

produk dari masa dan percepatan (akselerasi), sedangkan 

secara fisiologis kekuatan dapat diartikan sebagai 

kemampuan untuk mengatasi beban melalui kerja otot. 

Pengembangan kemampuan power tidak hanya menuntut 

peningkatan kecepatan kontraksi otot, melainkan juga 

menuntut perbaikan kemampuan kekuatan maksimal, 

karena kekuatan maksimal merupakan dasar yang 

menentukan pencapaian kecepatan gerak optimal. Artinya 
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bahwa untuk meningkatkan kemampuan power otot perlu 

dilakukan latihan kekuatan maksimal dan latihan 

kecepatan kontraksi otot.  Dalam bentuk kedua latihan 

tersebut perlu pengaturan dosis beban latihan yang 

berbeda. Yaitu latihan kekuatan maksimal dilakukan 

dengan beban tinggi, sedangkan untuk latihan kecepatan 

kontraksi dilakukan dengan beban yang lebih rendah. 

2) Kecepatan Kontraksi Otot 

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa secara fisiologis 

otot rangka berkontraksi memendek (concentric) dan 

memanjang (eccentric). Pada gerakan-gerakan yang 

menuntut power, otot berkontraksi secara eksentrik dan 

konsentrik, sehingga menimbulkan gerakan secara 

dinamis (isotonik). Salah satu bentuk khusus dari 

kekuatan dinamis adalah power. Kemampuan power 

sangat ditentukan oleh kekuatan maksimal dan kecepatan 

gerakan. Kecepatan gerak merupakan kemampuan untuk 

melakukan gerakan dalam satuan waktu minimal dengan 

bantuan kelenturan dari sistem saraf sentral dan otot. 

Kecepatan gerak mengatasi beban atau hambatan baik 

tubuh sendiri maupun beban lainnya ditentukan terutama 

oleh kecepatan kontraksi otot secara anatomis atau 

fisiologis ditentukan oleh jenis serabut otot yang yang 

terlihat. Serabut otot cepat (fast twitch fiber) lebih baik 
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untuk power otot dan kekuatan, sedangkan serabut otot 

lambat (slow twitch fiber) lebih banyak untuk daya tahan. 

Pada gerakan-gerakan yang menuntut kerja otot tungkai 

secara eksplosif seperti gerakan guntingan dengan dua 

kaki, dayungan dan hindaran dalam olahraga dayung di 

perlukan kontraksi otot yang tinggi. Kemampuan otot 

berkontraksi mengatasi beban dengan cepat selain 

ditentukan oleh kualitas latihan yang dilakukan. Oleh 

karena itu, untuk meningkatkan kecepatan kontraksi otot 

melalui latihan perlu diperhatikan pengaturan beban 

latihan secara cermat melalui pengaturan intensitas dan 

interval serta sudut sendidalam melakukan gerakan. 

3) Besarnya Beban yang Digerakkan 

Sebagaimana yang diterangkan diatas bahwa 

kekuatan dapat didefinisikan sebagai produk dari masa 

kali percepatan. Masa yang di maksud adalah beban, baik 

beban tubuh sendiri maupun beban berupa benda diluar 

tubuh. Artinya bahwa hasil kekuatan yang dapat 

ditentukan oleh masa dan percepatan (akselerasi). 

Kekuatan dinamis yang besar dapat diraih melalui beban 

(masa) besar dengan kecepatan rendah atau sebaliknya 

dengan beban yang kecil/rendah pada kecepatan yang 

tinggi. Semakin besar beban yang digerakan maka 

semakin bekurang kecepatan kontraksi otot. Artinya 
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bahwa terdapat hubungan yang sangan erat antara 

besarnya beban yang digerakan dengan kecepatan 

gerakan. Kecepatan gerakan tidak akan berkembang jika 

dilatih dengan beban yang berat, dan begitu juga kekuatan 

otot tidak berkembang jika dilatih dengan beban yang 

rendah atau ringan. Jadi untuk mengembangkan dan 

meningkatkan kecepatan gerak harus dilatih terlebih 

dahulu kekuatan otot dan kecepatan kontraksi otot dengan 

pengaturan beban latihan yang berlawanan.  Latihan untuk 

meningkatkan kekuatan otot dilakukan dengan beban yang 

tinggi dan untuk meningkatkan kecepatan kontraksi otot 

harus dengan beban yang lebih rendah. 

4) Koordinasi Otot Intra dan Inter 

Kekuatan maksimal tergantung dari penampang otot 

secara fisiologis, koordinasi otot intra (koordinasi dalam 

otot) dan koordinasi otot inter (koordinasi antara otot-otot) 

yang bekerja sama terhadap suatu gerakan yang diberikan. 

Penggunaan kekuatan eksentrik dan konsentrik secara 

maksimal dalam waktu singkat menghasilkan terutama 

pertumbuhan kekuatan melalui perbaikan koordinasi otot 

intra. Latihan kekuatan dinamis (isotonik) yang dilakukan 

dengan beban yang digerakan seperti angkatan barbell dan 

dumbbell tidak hanya meningkatkan kekuatan saja, 
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melainkan juga dapat memperbaiki kekuatan dinamis dan 

koordinasi otot.  

Kemampuan power sangat tergantung dengan 

koordinasi otot, latihan power akan efektif bila prinsip 

koordinasi direalisasi dalam latihan. Latihan power sama 

dengan latihan koordinasi, karena gerakan power 

merupakan suatu bentuk kekuatan yang terkoordinir. 

Kualitas koordinasi otot sangat mempengaruhi 

kemampuan power. Bila kemampuan seorang 

atlet/pendayung melakukan dayungan maka tidak hanya 

kekuatan otot saja melainkan terjadinya koordinasi otot 

yang terlibat dalam melakukan gerakan. 

5) Panjang Otot pada Awal Kontraksi 

Panjang otot pada awal kontraksi disini adalah 

panjang sarkomer sebelum otot berkontraksi atau 

mendapat rangsangan dari infus saraf. Sarkomer 

merupakan suatu struktur bangunan kecil yang terdapat 

dalam sel atau serabut otot yang memiliki dua molekul 

protein yang disebut filamen aktin atau filamen tipis dan 

filamen myosin atau filamen tebal. Hasil penulisan dari 

Markworth adalah penulisan secara elektro-optis 

menunjukan bahwa pada suatu peregangan awal yang 

mengembangkan tegangan aktif otot secara maksimal, 

dengan panjang sarkomer kira-kira 2,0-2,2µm. Otot 
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rangka dapat mengembangkan kekuatan maksimalnya bila 

panjangnya berada dalam posisi panjang releks (normal), 

yang dalam keadaan tersebut otot telah memanjang kira-

kira 20% dari keadaan istirahat penuh. Kecepatan 

kontraksi otot tergantung dari tumpang tindih antara 

filamen aktin dan filamen myosin pada pada awal 

kontraksi.  

Pada saat panjang atau lama istirahat maka otot akan 

mampu mengasilkan kecepatan kontraksi tertinggi. 

Artinya otot mampu mengasilkan kecepatan kontraksi 

tertingginya pada panjang sarkomer dalam keadaan 

istirahat. Kecepatan kontraksi otot menurun pada saat 

panjang awalan besar dan sebaliknya meningkat ketika 

panjang awalnya kecil. Kecepatan kontraksi otot untuk 

mengatasi beban berubah secara berlawanan. Suatu beban 

barbel yang berat dapat digerakan dengan lebih lambat 

dibanding menggerakan sebuah bola tenis. Otot biseps 

pada lengan atas mampu berkontraksi isotonik dengan 

sangat cepat (kira-kira 7 meter/detik) ketika tanpa beban. 

Sedangkan tegangan tertinggi dapat mengembangkan otot 

ketika panjang sarkomer otot dalam keadaan istirahat 

terhadap suatu beban yang tidak dapat diatasi, tanpa 

pemendekan saat itu (kontraksi isometrik). 
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Dengan meningkatnya peregangan awal otot maka 

tegangan otot aktif akan selalu menurun dan secara 

perlahan mengurangi tingkat tumpang tindih filamen aktin 

dan myosin sampai akhirnya tegangan otot tidak mampu 

berkembang lagi. Pada kerja otot secara dinamis seperti 

loncat tegak (vertical jump), otot akan berkontraksi 

memanjang (eksentrik) dan memendek (konsentrik) yang 

terjadi secara bergantian. Kemampuan otot tungkai untuk 

mengasilkan daya ledak yang besar ditentukan oleh 

kecepatan kontraksi otot mengatasi beban tubuh sendiri. 

Kecepatan kontraksi otot ditentukan oleh pergerakan 

filamen aktin dan filamen myosin dalam sarkomer 

mengecil, atau dengan kata lain filamen aktin merapat 

ketengah sarkomer. Sebaliknya kecepatan kontraksi otot 

akan menurun bila kedua sisi filamen aktin saling 

menjauh atau sarkomer memanjang. Dengan keadaan 

memanjang dan memendek sarkomer ini dapat 

menimbulkan kontraksi otot secara dinamis (konsentrik 

dan eksentrik). 

6) Sudut Sendi Gerak 

Panjang otot dan sudut tarikan berpengaruh secara 

berlawanan satu sama lain. Pada peregangan otot penuh, 

otot mengalami posisi memanjang terbesar dan sebaliknya 

sudut tarikan menjadi kecil. Artinya bahwa sudut sendi 
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semakin mengecil dengan semakin memanjangnya otot. 

Sebagai gambaran, sudut sendi lutut akan semakin 

mengecil ketika kita menekuk atau membengkokan lutut 

dan terus mengecil bila kita melakukan dorongan penuh. 

Pada dorongan penuh otot memanjang atau meregang 

sempurna dan semakin kecil sudut sendi maka semakin 

besar pula regangan otot atau kontraksi eksentrik otot. 

Hasil penelitian Schmidtbleicher menunjukan bahwa 

terdapat korelasi yang erat antara sudut sendi lutut dengan 

power yang dihasilkan. Power yang terbesar dihasilkan 

pada sudut sendi lutut antara sudut 120–135 derajat dan 

kemampuan power semakin menurun dengan mengecilnya 

dan membesarnya sudut sendi dari posisi tersebut dengan 

kecendrungan sama. Artinya bahwa untuk meningkatkan 

kemampuan power perlu diperhatikan pengaturan sudut 

persendian dimana gerakan dilakukan agar mampu 

mengasilkan suatu kontraksi otot yang tinggi, dan dapat 

berkontraksi secara maksimal. 

7). Daya Tahan Power 

Pada prinsipnya olahraga dayung saat melakukan 

dayungan menggunakan teknik mendayung harus 

mengandung unsur power. Dengan adanya 

unsur power maka setiap teknik dayungan memiliki 

makna untuk dapat dijadikan sebuah penilaian di saat 
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perlombaan. Seorang pendayung selama 2 menit harus 

memiliki kemampuan daya tahan yang baik, dan harus 

memiliki kemampuan dayungan power yang bagus selama 

perlombaan berlangsung. Artinya bahwa seorang 

pendayung harus mampu melakukan dayungan yang 

memiliki unsur power dan mampu mempertahankan 

selama perlombaan. Hal ini juga dapat disebut sebagai 

daya tahan power. Dengan demikian yang dimaksud daya 

tahan power dayungan adalah kemampuan 

pendayung/atlet mengatasi kelelahan akibat melakukan 

gerakan dayungan dengan cepat dan kuat yang dilakukan 

secara berulang-ulang dengan kualitas yang sama selama 

3 (tiga) fase perlombaan dalam dayung.  

8). Hakikat Metode Interval 

Untuk meningkatkan kemampuan daya tahan banyak 

metode latihan yang dapat digunakan. Salah satunya 

adalah metode interval. Metode interval dibentuk 

berdasarkan prinsip interval (waktu/tahap). Prinsip 

interval merupakan prinsip latihan berdasarkan suatu 

penggantian periode atau tahap dari pembebanan ke 

pemulihan atau dari bekerja ke istirahat. Secara sederhana 

dapat disimpulkan bahwa metode interval adalah suatu 

sesi latihan dilakukan dengan adanya selang waktu antara 

latihan dan istirahat. Metode ini sudah digunakan oleh 
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banyak pelatih guna meningkatkan daya tahan atletnya. 

Satu hal yang harus diingat bahwa latihan harus 

memberikan pembebanan yang cukup atau intensitas 

yang sesuai dengan tujuan latihan sehingga dapat 

meningkatkan kapasitas aerobik maupun anerobik dari 

atlet tersebut. 

Waktu latihan dan pemulihan adalah ditujukan 

pada lamanya kerja, intensitas kerja, lamanya waktu 

pemulihan atau istirahat, tipe aktivitas yang dikerjakan 

dalam masa istirahat, dan jumlah pengulangan kerja atau 

pemulihan dalam satu set. Metode latihan interval ini 

digunakan untuk melatih pengembangan kapasitas aerobik 

dan anerobik dengan tingkatan yang bervariasi. Hal ini 

juga dipengaruhi oleh faktor mental (psikologi) seorang 

atlet atau pelaku seperti halnya ketekunan, kekerasan hati, 

kekerasan mental dan toleransi terhadap stres. 

9). Metode Interval Intensif 

Metode latihan interval intensif adalah suatu metode 

latihan yang didalamnya sudah ditentukan mengenai jarak 

tempuh, waktu tempuh (dalam persentase), jumlah 

pengulangan maupun waktu pemulihanya. Metode 

interval intensif adalah salah satu metode latihan yang 

bertujuan untuk meningkatkan daya tahan kecepatan agar 

dapat mempersiapkan atlet terhadap tekanan dari kerja 



                                                               Dr. Asmuddin, S.Pd., M.Pd. 

  

273 | S i s t e m  E n e r g i  d a n  P r o g r a m  L a t i h a n    

D a l a m  O l a h r a g a  D a y u n g    
 

keras serta memperbaiki peningkatan kecepatannya pada 

saat atlet mengalami kekurangan oksigen dan 

pembentukan asam laktat. 

Dalam penulisan ini membahas metode latihan untuk 

daya tahan dengan tujuan meningkatkan daya 

tahan power. Artinya bahwa beban total dari latihan 

tersebut merupakan bentuk dari besarnya volume kerja 

dalam waktu dan ruang, dimana interval kerja yang 

intensif ditandai oleh penggunaan power yang lebih besar 

dan penurunan volume dalam satu satuan waktu. Ciri-

ciri interval intensif adalah repetisi atau ulangan 6-10 kali 

perseri atau set, interval atau istirahat antar seri selama 2-5 

menit, jumlah seri antara 4-6 kali, dengan tempo gerakan 

eksplosif. Metode interval intensif memiliki ciri-ciri yaitu: 

 

Tabel 9. Ciri-Ciri Metode Interval Intensif 

Metode 
Repetisi 

(Kali) 

Istirahat 

(Menit) 
Seri 

Interval 

Intensif 
10 Kali 2 Menit 6 Kali 

                      

Dapat disimpulkan pada tabel diatas bahwa metode 

interval intensif memiliki karakter repetisi sedikit, istirahat 

lebih lama, jumlah set berkisar 4-6 kali. Metode ini 

memberikan waktu istirahat lebih lama sehingga 
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memberikan kesempatan istirahat lebih baik. Sementara 

itu jumlah repetisinya sedikit sehingga tidak mendapatkan 

rangsangan lelah terlalu tinggi. Metode ini dapat 

mempengaruhi daya tahan power dayungan dalam 

olahraga dayung. 

10). Metode Interval Ekstensif 

Metode latihan interval ekstensif adalah suatu metode 

latihan yang hampir sama dengan latihan interval intensif 

yang mana didalamnya sudah ditentukan mengenai 

intensitas, repetisi, jumlah set dan istirahat. Perbedaannya 

hanya pada intensitas kerja dan istirahat lebih kecil dari 

pada interval intensif. Metode interval ekstensif memiliki 

ciri-ciri-ciri yaitu: 

 

Tabel 10. Ciri-Ciri Metode Interval Ekstensif 

Metode 
Repetisi 

(Kali) 

Istirahat 

(Menit) 
Seri 

Interval 

Ekstensif 
30 kali 1 Menit 

6 

Kali 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa ciri-ciri dari 

metode ini adalah jumlah repetisi lebih banyak sehingga 

menuntut rangsangan lelah lebih tinggi, sementara waktu 

istirahatnya lebih sedikit sehingga tidak mendapatkan 

waktu pemulihan yang baik dan jumlah serinya selama 6 
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kali. Dengan demikian metode ini mempengaruhi daya 

tahan power dalam olahraga dayung. 

11). Pelaksanaan Bentuk Latihan Mendayung dengan 

Metode Interval 

Pengertian daya ledak (power) adalah kemampuan 

seseorang untuk melakukan kekuatan maksimum, dengan 

usahanya yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-

pendeknya. Dapat juga dikatakan bahwa daya ledak 

adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan 

kekuatan tenaga secara eksplosif. Daya ledak adalah 

memanfaatkan atau pengerahan tenaga otot yang 

maksimal dalam kurun yang singkat. 
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PEMENUHAN GIZI ATLET  

DAYUNG 

 

 

 

Pendahuluan  

Betapa pentingnya menjaga nutrisi yang dibutuhkan 

tubuh pada saat latihan, menjaga tubuh merupakan salah 

satu dasar yang harus dimiliki oleh siswa atau atlet untuk 

mencapai prestasi, akan tetapi betapa sulitnya untuk 

membiasakan sikap disiplin untuk menjaga agar tubuh 

tetap sehat dan bugar, jika kita tidak memperhatikan sejak 

awal maka kondisi nutrisi yang harus dibutuhkan oleh 

atlet tidak terpenuhi. Tujuan pengaturan gizi selama 

periode pembinaan prestasi atlet adalah penyediaan 

makanan yang memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi 

makro dan mikro sesuai dengan ukuran tubuh, aktivitas, 

program latihan dari tiap jenis olahraga, khususnya dalam 

hal ini adalah atlet dayung. 

Menanggulangi kasus-kasus khusus ditemukan 

selama masa pembinaan dikenal beberapa tahap, yakni 

periode persiapan perlombaan atau latihan dan periode 

pemulihan. Pengaturan gizi pada masa latihan bertujuan 

Bab 

8 
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memperbaiki status gizi, maupun kelebihan gizi; latihan 

intensif; membiasakan atlet terhadap makanan yang sehat 

dan seimbang untuk kesehatan dan prestasi. Untuk 

memperbaiki makanan seseorang atau atlet sesuai dengan 

tenaga yang dibutuhkan selama latihan atau melakukan 

suatu aktivitas seorang atlet membutuhkan 25-35% lemak, 

15% protein, 50-60% hidrat arang dan vitamin serta 

mineral lainnya. Jadi untuk pembinaan kondisi fisik 

dibutuhkan banyak makanan yang mengandung gizi dan 

unsur-unsur: protein, lemak, garam mineral, vitamin dan 

air. 

 

Sasaran Belajar 

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa/pembaca 

diharapkan memahami: 

1. Gizi Seimbang Atlet Dayung  

2. Kebutuhan Gizi Atlet Dayung 

3. Pengaturan Makanan pada Atlet & Latihan 

Pembentukan Mental Atlet 

4. Kebutuhan Energi Atlet Dayung 

 

Gizi Seimbang Atlet Dayung 

Prestasi olahraga yang tinggi perlu terus-menerus 

dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Salah satu faktor 

yang penting untuk mewujudkannya adalah melalui gizi 
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seimbang yaitu energi yang dikeluarkan untuk olahraga 

harus seimbang atau sama dengan energi yang masuk dari 

makanan. Makanan untuk seorang atlet harus mengandung 

zat gizi sesuai dengan yang dibutuhkan untuk aktivitas 

sehari-hari dan olahraga. Makanan harus mengandung 

zat  gizi penghasil energi yang jumlahnya tertentu. Selain 

itu makanan juga harus mampu mengganti zat gizi dalam 

tubuh yang berkurang akibat digunakan untuk aktivitas 

olahraga. Gerakan tubuh saat melakukan olahraga dapat 

terjadi karena otot berkontraksi. Olahraga aerobik dan 

anaerobik, keduanya memerlukan asupan energi. 

Penetapan kebutuhan energi secara tepat tidak sederhana 

dan sangat sulit. Perkembangan ilmu pengetahuan 

sekarang dapat menghitung kebutuhan energi berdasarkan 

energi yang dikeluarkan. 

1. Metabolisme Basal 

Metabolisme basal adalah banyaknya energi yang 

dipakai untuk aktivitas jaringan tubuh sewaktu 

jasmani/rohani istirahat. Energi tersebut dibutuhkan 

untuk mempertahankan fungsi vital tubuh berupa 

metabolisme makanan, sekresi enzim, sekresi hormon, 

maupun berupa denyut jantung, bernafas, pemeliharaan 

tonus otot, dan pengaturan suhu tubuh. Metabolisme 

basal dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu jenis 
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kelamin, usia, ukuran dan komposisi tubuh, faktor 

pertumbuhan. Metabolisme basal juga dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan seperti suhu, kelembaban, dan 

keadaan emosi atau stres. 

2. Menghitung Metabolisme Basal Pada Olahraga 

Dayung 

Metabolisme basal seorang laki-laki lebih tinggi 

dibandingkan dengan wanita. Umur juga 

mempengaruhi metabolisme basal dimana umur yang 

lebih muda mempunyai metabolisme basal lebih besar 

dibanding yang lebih tua. Rasa gelisah dan ketegangan, 

misalnya saat  bertanding menghasilkan metabolisme 

basal 5% sampai 10% lebih besar. Hal ini terjadi 

karena sekresi hormon epinefrin yang meningkat, 

demikian pula tonus otot meningkat. 

Metabolisme  basal adalah banyaknya energi yang 

dipakai untuk aktivitas jaringan tubuh sewaktu istirahat 

jasmani dan rohani. Energi tersebut dibutuhkan untuk 

mempertahankan fungsi vital tubuh berupa 

metabolisme makanan, sekresi enzim, sekresi hormon, 

maupun berupa denyut jantung, bernafas, pemeliharaan 

tonus otot, dan pengaturan suhu tubuh. Metabolisme 

basal dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu jenis 

kelamin, usia, ukuran dan komposisi tubuh, faktor 
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pertumbuhan. Metabolisme basal juga dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan seperti suhu, kelembaban, dan 

keadaan emosi atau stres. 

 

Tabel 11. Metabolisme Basal pada Atlet Dayung 

Berdasarkan Umur Laki – Laki 

 

Kelompk 

Umur 

(Tahun) 

Barat Badan    

 40 45 50 55 60 

3-10 

10-18 

18-30 

> 30 

557.7 

708.5 

934.3 

930.6 

562.7 

713.5 

739.3 

935.6 

567.7 

718.5 

744.3 

940.6 

572.7 

723.5 

794.3 

945.6 

557.7 

728.5 

754.3 

950.6 

 

Tabel 12. Metabolisme Basal pada Atlet Dayung 

Berdasarkan Umur Perempuan 

Kelompk 

Umur 

(Tahun) 

Barat Badan    

 40 45 50 55 60 

3-10 

10-18 

18-30 

> 30 

561.5 

801.2 

550.7 

877.7 

566.5 

803.2 

555.7 

882.7 

571.5 

808.2 

560.7 

887.7 

576.5 

813.2 

565.7 

982.7 

581.5 

818.2 

570.7 

987.7 
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3. Specifik Dynamic Action 

Specific dynamic action adalah penggunaan energi 

sebagai akibat dari makanan itu sendiri. Energi tersebut 

digunakan untuk mengolah makanan dalam tubuh, 

yaitu pencernaan makanan, dan penyerapan zat gizi, 

serta transportasi zat gizi. Specific dynamic action dari 

tiap makanan atau lebih tepatnya zat gizi berbeda-beda. 

Specific dynamic action untuk protein berbeda dengan 

karbohidrat, demikian pula untuk lemak. Akan tetapi 

specific dynamic action dari campuran makanan 

besarnya kira-kira 10% dari besarnya basal 

metabolisme. 

Tabel 13. Penggunaan Tenaga/Hari Olahraga Dayung 

Berdasarkan 

Umur dan Kelas yang Dipertandingkan 

Kelompk 

Umur 

(Tahun) 

Penggunaan Tenaga / Hari   

 40 45 50 55 60 

3-10 

10-18 

18-30 

> 30 

1115 

1417 

1868,6 

1861,2 

1125,4 

1427 

1478,6 

1871,2 

1135,4 

1437 

1488,6 

1881,2 

1145,4 

1447 

1498,6 

1891,2 

1115,4 

1457 

1508,6 

1901,2 
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Kebutuhan Gizi Atlet Dayung 

1). Protein 

Protein berfungsi sebagai bahan pembangun tubuh 

untuk pertumbuhan, dan mengganti bagian tubuh yang 

rusak, membuat enzim, hormon, pigmen dan penghasil 

kalori. Protein mengandung unsur karbon (C) maka 

protein dapat pula berperan sebagai zat tenaga, zat 

pembakar apabila kebutuhan tubuh akan kalori tidak 

dapat dipenuhi oleh hidrat arang dan lemak. Apabila 

protein digunakan sebagai zat tenaga atau zat pembakar 

maka protein tidak dapat digunakan sebagai bahan 

pembentuk sel-sel tubuh. Selain itu protein juga 

berfungsi dalam mekanisme pertahanan tubuh melawan 

berbagai mikroba dan zat toksin lain yang datang dari 

luar dan masuk kedalam melleu interiur tubuh. Agar 

cukup energi yang dikonsumsi untuk latihan 

pembentukan otot, makanan harus mengandung 60% 

karbohidrat dan 15% protein dari total energi. 

 

Tabel 14. Kebutuhan Protein Olahraga Dayung 

Berdasarkan Kelas yang Dipertandingkan 

Kelompk 

Umur 

(Tahun) 

Kebutuhan Protein    

 40 45 50 55 60 
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3-10 

10-18 

18-30 

> 30 

167.

25 

212,

55 

280,

29 

279,

18 

168,

81 

220,

8 

221,

78 

280,

68 

170,

25 

215,

55 

223,

29 

282,

18 

171,81 

217,05 

224,7 

283,68 

167,31 

218,55 

226,29 

285,18 

 

Protein dari makanan yang kita konsumsi sehari-

hari dapat berasal dari hewani maupun nabati. protein 

hewani dianggap berkualitas lebih tinggi dari pada 

protein nabati, karena mengandung asam amino yang 

lebih komplit. Tetapi hasil penelitian akhir-akhir ini 

membuktikan bahwa kualitas protein nabati dapat 

setinggi kualitas protein hewani, asalkan makanan 

sehari-hari beraneka ragam. Dengan susunan hidangan 

yang beragam atau sering pula disebut sebagai menu 

seimbang, maka kekurangan asam amino dari bahan 

makanan yang satu, dapat ditutupi oleh kelebihan asam 

amino dari bahan makanan lainnya. Makanan yang 

terbaik untuk atlet harus mensuplai cukup protein tetapi 

tidak berlebihan untuk keperluan perkembangan dan 

perbaikan jaringan otot yang aus, produksi hormon, 

dan mengganti sel-sel darah merah yang mati dengan 

yang baru. Seringkali atlet mengkonsumsi makanan 

yang mengandung tinggi protein, sehingga mereka 
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mendapatkan dobel dari kebutuhannya; kelebihan 

protein yang dikonsumsi disimpan dalam bentuk lemak 

badan. 

Tabel 15. Makanan Sumber Protein untuk Atlet 

Dayung 

Protein Hewani (Potein 

yang Berasal dari 

Hewan) 

Protein Nabati 

(Protein yang Berasal 

dari Tumbuh-

Tumbuhan) 

Daging 

Ikan 

Ayam 

Susu 

Kacang-Kacangan 

Tempe 

Tahu 

 

2). Karbohidrat 

Karbohidrat adalah zat makanan yang memberikan 

tenaga paling banyak. Zat ini juga berfungsi sebagai 

oksidasi atau pembakaran lemak. Karena karbohidrat 

maka penghancur protein sebagai tenaga berkurang, 

sehingga protein banyak dimanfaatkan sebagai bahan 

pembangun. Didalam tubuh karbohidrat merupakan 

sumber energi yang paling lemah, karbohidrat yang 

tidak dapat dicerrna, akan memberikan volume kepada 

151 usus dan rangsangan mekanis yang terjadi, 

melancarkan gerak peristaltik yang melancarkan aliran 

bubur makan (chymus) melalui saluran pencernaan 
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serta memudahkan pembuangan tinja (de-feaksi). Di 

dalam makanan ada 3 macam karbohidrat yakni 

1. Monosakarida : gula sederhana (glukosa), 

fruktosa 

2. Disakarida : sukrosa dan maltosa 

3. Polysakarida : tepung dan glikogen 

Semua macam karbohidrat ini sebelum diserap akan 

dijadikan glukosa, semua makanan dari tepung atau buah-

buahan yang manis mengandung karbohidrat. Jenis 

karbohidrat yang dikonsumsi atlet pada setiap kali makan 

utamanya harus berasal dari makanan sumber karbohidrat 

yang bergizi, namun makanan tersebut volumenya lebih 

besar (bulky) sehingga dapat mempengaruhi asupan yang 

adekuat atau meningkatkan frekuensi buang air besar. 

Penggunaan gula dan bentuk karbohidrat lain yang padat 

dapat menjamin konsumsi energi dan karbohidrat yang 

adekuat. Mengurangi jumlah serat atau pemberian 

makanan cair mungkin dapat dilakukan. 

 

Tabel 16. Daftar Makanan dengan Kandungan 50g 

Karbohidrat–Rendah Lemak 

Nama Makanan Berat 

Roti dan Serealia 

- Nasi 

- Roti 

- 1 gelas (125g) 

- 4 iris (90g) 

- 1,25 gelas (60g) 
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- Mie Kering 

- Bihun 

- Ubi Jalar 

- Singkong 

- Krackers 

- Muffin 

- Pancakes  

- ¾ gelas (60 g) 

- 1 biji besar/2 biji keil 

(170g) 

- 1 potong besar/2 potong 

kecil (150g) 

- 6 buah besar (60g) 

- 1,5 sedang 

- 3 buah 

Produk Susu 

- Susu Skim 

- Yoghurt-Buah 

- Yogurt-Natural 

- 12 sdm 

- 400g 

- 800g 

Sayuran 

- Jagung 

- Kentang 

- Bayam 

- Daun Singkong 

- 4 tangkai 

- 2,5 seang/3 potong kecil 

- 5 gelas (500g) 

- 4 gelas (500g) 

Buah  

- Pisang 

- Manga 

- Nenas 

- Papaya 

- Kismis  

- 2 buah sedang/4 buah kecil 

- 3 buah sedang (360g) 

- 1 buah sedang (360g) 

- 4 buah sedang (500g) 

- 4,5 sdm 

Minuman, Snack dan 

Lain-Lain 

- Madu 

- Jus Jeruk 

- Soft Drink 

- Getuk Singkong 

- Geuk Pisang 

- Bika Ambon 

- Dodol 

- 2 sdm 

- 3 sdm 

- 600ml (2-3 gelas) 

- 100g 

- 125g 

- 100g 

- 75g 

- 75g 

- 100g 
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- Koya Mirasa 

- Yangko  

 

3). Lemak 

Lemak, mendengar kata ini mungkin yang teringat 

adalah kegemukan, kolesterol ataupun hal-hal negatif 

lain yang disebabkan oleh kebanyakan memakan 

makanan yang berlemak atau juga berminyak. 

Kelebihan lemak tubuh, terutama bagi atlet sangat tidak 

diharapkan karena akan berpengaruh kepada kecepatan, 

power dan juga performa atlet. Diluar reputasinya yang 

dikenal ‘buruk’, lemak bersama dengan karbohidrat, 

protein, vitamin, mineral dan juga air merupakan jenis 

nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh karena mempunyai 

fungsi yang penting diantaranya untuk: 

–  Mengangkut & membantu penyerapan vitamin larut 

lemak A, D, E dan K, 

–  Membentuk jaringan sel-sel tubuh. 

–  Melindungi organ-organ tubuh seperti hati atau juga 

ginjal 

–  Menyediakan energi untuk tubuh (1 gram lemak ~ 9 

kkal energi) 

Untuk Atlet atau penggiat olahraga diperlukan asupan 

lemak sebesar 20-25% dari total kebutuhan energi 
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melalui konsumsi lemak. (International Conference on 

Foods, Nutrition and Sports Performance, 1991 ). 

 

 

Tabel 17. Kebutuhan Lemak Pada Olahraga Dayung 

Kelompk 

Umur 

(Tahun) 

Berat  Badan    

 40 45 50 55 60 

3-10 

10-18 

18-30 

> 30 

223 

283.4 

373,72 

372.24 

225.08 

285.4 

295,72 

374,24 

170,25 

287,4 

295,72 

376,24 

229. 

289.4 

299,72 

378,24 

223 

291.4 

301,72 

380,24 

 

4). Sumber Lemak 

Berdasarkan dari perbedaan struktur kimianya, lemak 

terkategorikan menjadi dua jenis yaitu lemak jenuh 

(saturated fats) dan lemak tak jenuh (unsaturated fats). 

Lemak jenuh (saturated fats) biasanya dikenal sebagai 

lemak yang kurang sehat karena jumlah konsumsinya 

secara berlebih menjadi penyebab peningkatan 

kolesterol dan penyakit jantung. Oleh karenanya 

jumlah konsumsi jenis lemak ini disarankan untuk 

dibatasi atau diharapkan tidak melebihi 10% dari total 

kebutuhan kalori untuk menjaga kesehatan tubuh. 

Sedangkan jenis lemak lainnya yaitu tak jenuh atau 

unsaturated fats dikategorikan sebagai lemak yang 
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sehat karena mempunyai berbagai manfaat bagi 

kesehatan tubuh. 

 

Tabel 18. Macam–Macam Sumber Lemak 

Sumber Lemak Sehat 

(Tak Jenuh) 

Sumber Lemak Kurang 

Sehat (Jenuh) 

1. Daging Ikan (ikan sarden, 

ikan tuna, ikan salmon, 

ikan trout. 

2. Minyak Bunga Matahari 

3. Kang-Kacangan 

4. Kaang Kedelai 

5. Bayam 

6. Alpukat  

1. Lemak Daging 

2. Mentega 

3. Margarin 

4. Minyak Kelapa 

 

5). Vitamin dan Mineral 

Vitamin merupakan bagian dari enzim-enzim atau 

koenzim yang sangat vital bagi metabolisme hidrat 

arang dan lemak. Ada dua macam vitamin : 

1. Vitamin yang larut dalam air 

2. Vitamin yang larut dalam lemak 

Yang larut dalam air tidak dapat ditimbun dalam tubuh, 

jadi harus selalu ada vitamin golongan ini dalam 

makanan kita yaitu vitamin C dan golongan vitamin B, 

yang diperoleh misalnya dari jeruk. Yang larut dalam 

lemak A, D, E, K dapat ditimbun dalam tubuh yaitu 

dalam hati dan jaringan lemak. Karena itu tidak perlu 
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setiap hari ada vitamin didalam makanan kita, terlalu 

banyak vitamin golongan yang larut dalam lemak akan 

menyebabkan gangguan. Mineral sangat penting untuk 

fungsi tubuh, apabila makanannya cukup bervariasi 

maka sudah cukup mineral yang masuk dalam tubuh. 

Jodium biasannya ada dalam garam berjodium, kalsium 

banyak didapat dalam susu, buah-buahan dan sayur. 

Zat besi terdapat dalam sayuran berwarna hijau, 

memang menjadi kebiasaan para atlet untuk minum pil 

vitamin kira-kira 85% dari atlet yang mengikuti 

Olimpiade minum pil vitamin. 

6). Masalah Pada Atlet Dayung 

Masalah yang sering timbul dalam olahraga dayung 

yaitu kurang berat badan atau kelebihan berat badan. 

Kedua faktor ini bisa menyebabkan atlet tidak bisa 

mengikuti perlombaan, dikarenakan kurangnya berat 

badan atau lebih berat dari ketentuan perlombaan. 

Untuk menghindari hal ini perlunya menyusun menu 

diet agar tetap mencukupi kebutuhan metabolisme 

sehari-harinya, namun tidak menyebabkan 

penumpukan makanan berlebih dalam tubuh. Begitu 

juga sebaliknya bagi mereka yang kekurangan gizi. 

Caranya mengatur menu diet, menghitung dulu 

kebutuhan kalori Atlet. Untuk menghitung kebutuhan 



                                                               Dr. Asmuddin, S.Pd., M.Pd. 

  

291 | P e m e n u h a n  G i z i  A t l e t  D a y u n g   
 

kalori basal/KKB (kalori yang dibutuhkan atlet untuk 

kegiatan sehari-hari) dapat ditentukan dengan rumus 

sebagai berikut:  

Tabel 19. Menghitung Kebutuhan Kalori Basal/KKB 

` MB Kal / Hari 

Laki – Laki Perempuan 

   3 – 10 

  10--18 

  18 – 30 

  > 30 

22,7 + BB + 495 

17,5 + BB + 651 

15.3 + BB + 679 

11.6 + BB + 879 

22.5 + BB + 

499 

12.2 + BB + 

746 

14.7 + BB + 

496 

8.7   + BB + 

829 

 

Dengan perhitungan KKB seperti cara di atas, maka 

baik kelebihan maupun kekurangan berat badan 

dapat diatasi dengan mengkonsumsi makanan sesuai 

dengan kebutuhan kalorinya untuk berat badan yang 

ideal. 

7). Menyusun Menu Diet Atlet 

Setelah mengetahui kebutuhan kalori, anda dapat 

memulai menyusun menu diet anda sesuai proporsi zat-

zat makanan yang seimbang, yaitu : 
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 Karbohidrat 60-75% 

 Protein 10-15% 

 Lemak 10-25% 

Kalau sudah menghitung jumlah kalori ideal, anda 

dapat menghitung jumlah masing-masing kalori untuk 

karbohidrat, protein, dan lemak berdasarkan persentase 

di atas. Kemudian, jumlah kalori yang anda dapatkan 

per jenis zat dapat dibagi lagi menjadi beberapa jenis 

makanan. Misalnya, untuk karbohidrat dapat diperoleh 

dengan mengkonsumsi nasi, kentang, makaroni, 

ataupun roti. Yang menyenangkan, setiap jenis 

makanan tersebut dapat diganti menjadi makanan lain 

dengan satuan penukar, sehingga kita tidak bosan 

memakan jenis makanan yang itu-itu saja. Bahan 

makanan pada tiap golongan bernilai gizi hampir sama, 

oleh karena itu satu sama lain dapat saling menukar 

dan disebut satuan penukar. Berikut adalah contoh 

beberapa daftar satuan penukar yang digunakan.  

Golongan I. Sumber Karbohidrat 

1 satuan penukar = 175 kalori, 4g protein, 40g 

karbohidrat. 

Bahan Makanan Ukuran Rumah Tangga Berat (g) 

Nasi 1 gelas 200 

Roti putih 3 potong kecil 70 
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Singkong 1 potong 120 

Kentang 2 buah sedang 210 

Makaroni ½ gelas 50 

Golongan II. Sumber Protein Hewani 

1. Rendah Lemak 

1 satuan penukar = 50 kalori, 7g protein, 2g lemak. 

Bahan Makanan Ukuran Rumah Tangga Berat (g) 

Ikan 1 potong sedang 40 

Ayam tanpa kulit 1 potong sedang 40 

Udang segar 5 ekor sedang 35 

2. Lemak Sedang 

1 satuan penukar = 75 kalori, 7g protein, 5g lemak. 

Bahan Makanan Ukuran Rumah Tangga Berat (g) 

Bakso 10 biji sedang 170 

Daging kambing 1 potong sedang 40 

Daging sapi 1 potong sedang 35 

Telur ayam 1 butir 55 

3. Tinggi Lemak 

1 satuan penukar = 150 kalori, 7g protein, 3g lemak. 

Bahan Makanan Ukuran Rumah Tangga Berat (g) 

Ayam dengan kulit 1 potong sedang 55 

Bebek 1 potong sedang 45 

Sosis ½ potong sedang 50 

Kuning telur ayam 4 butir 45 
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Golongan III. Sumber Protein Nabati 

1 satuan penukar = 75 kalori, 5g protein, 3g lemak, 7g 

karbohidrat. 

Bahan Makanan Ukuran Rumah Tangga Berat (g) 

Kacang hijau 2 sendok makan 20 

Kacang kedelai 2 ½ sendok makan 25 

Tahu 1 biji besar 110 

Tempe 2 potong sedang 50 

Kacang tanah 2 sendok makan 15 

8). Kebutuhan Gizi Atlet Saat Latihan (Training) 

Kebutuhan gizi atlet perlu diperhatikan mengingat 

kebutuhan energi tubuhnya lebih tinggi dibandingkan 

non atlet. Kebutuhan gizi yang memadai dibutuhkan 

tidak hanya pada saat bertanding tetapi juga pada 

waktu latihan. Tidak ada yang khusus dalam asupan 

makanan atau diet saat latihan namun ada beberapa hal 

yang perlu diawasi, yaitu: Makanan sebaiknya 

bervariasi, jumlah lemak & karbohidrat dalam 

makanan disesuaikan dengan kebutuhan atlet. Selain 

itu perlu diperhatikan asupan serat yang membantu 

kelancaran sistem pencernaan dan minum air yang 

cukup agar tidak timbul keluhan yang tidak diinginkan 

terutama bila latihan di lingkungan panas. Untuk 

mengetahui ketepatan jumlah asupan makanan 
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sebaiknya dilakukan penghitungan IMT (Indeks Massa 

Tubuh) dan pengukuran persentase lemak tubuh atlet 

secara berkala. 

9). Kebutuhan Gizi Saat Atlet Bertanding 

Setiap altet biasanya memperisapkan diri sebaik-

baiknya menghadapi suatu perlombaan, termasuk 

mempersiapkan asupan makanan yang harus 

dikonsumsinya pada saat bertanding agar kebutuhan 

gizi tubuh terpenuhi. Kelelahan yang timbul saat 

bertanding umumnya tergantung dari jenis dan durasi 

olahraga, namun faktor lingkungan perlu 

dipertimbangkan. Kelelahan pada saat bertanding dapat 

disebabkan oleh diplesi cadangan karbohidrat akibat 

kadar glukosa darah rendah, dehidrasi dan akibat 

gangguan keseimbangan natrium darah. Untuk 

menghindari adanya gangguan pada kinerja altet, 

sebelum perlombaan perlu dipersiapkan beberapa hal, 

yaitu: 

1. Pastikan cadangan glikogen tubuh penuh baik di 

hati maupun di otot. 

2. Cairan tubuh cukup 

3. Hindari gangguan atau cegah timbulnya masalah 

saluran pencernaan 
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4. Perhatikan makanan sebelum perlombaan (pre-event 

meal) 

5. Minum dan makan saat bertanding, namun tidak 

boleh mengganggu pengosongan lambung 

10). Pemulihan Kebutuhan Gizi Atlet Saat Setelah 

Bertanding 

Atlet dari beberapa cabang seperti dayung dapat 

bertanding lebih dari satu kali dalam sehari. Agar 

kinerja atlet tetap optimal pada saat perlombaan, dapat 

dilakukan berbagai cara antara lain pemijatan, tidur dan 

dari aspek gizi perlu dilakukan: 

1. Penggantian cairan atau elektrolit yang hilang 

melalui keringat 

2. Mengganti cadangan glikogen yang habis digunakan 

selama olahraga 

3. Memberikan suplemen diperlukan untuk pemulihan 

dan penggantian sel-sel yang rusak 

11). Jenis Makanan yang Cocok untuk Atlet Sesuai 

Cabang Olahraga 

Memperhatikan asupan gizi pada makanan yang 

disantap sangatlah penting agar kondisi kesehatan tetap 

prima meski disibukkan dengan banyaknya aktivitas. 

Terlebih untuk atlet yang setiap harinya disibukkan 

dengan berbagai latihan dan perlombaan yang 

https://kumparan.com/topic/atlet/terkini
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membutuhkan banyak tenaga. Berbeda dari 

kebanyakan orang, asupan gizi diperlukan oleh atlet, 

baik kadar atau komposisinya tentu akan lebih banyak. 

Menurut Mury Kuswari, sport nutritionist sekaligus 

ketua umum Asosiasi Nutrsionis Olahraga dan 

Kebugaran Indonesia (ANOKI), setiap atletpun 

memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda tergantung 

jenis olahraga dan intensitas latihannya. Gizi atlet 

secara personal, tapi secara general adalah kebutuhan 

mereka itu berdasarkan jenis cabang olahraganya. 

Misalnya olahraga endurance, butuh 5-10 gram per 

kilogram berat badan untuk karbohidrat. Saat 

latihannya tinggi atau intensitasnya banyak, tentunya 

berbeda latihan dengan kebutuhannya. Jadi tak hanya 

latihan yang teratur, pemilihan makanan yang tepat 

juga menjadi salah satu cara agar performa atlet tetap 

bugar dan prima selama perlombaan berlangsung. 

Yang ingin tahu lebih banyak mengenai makanan para 

atlet, berikut makanan yang cocok dikonsumsi oleh 

para atlet sesuai dengan cabang olahraga.  

 

Pengaturan Makanan pada Atlet  

a. Pengaturan Makanan pada Atlet 

Makanan yang memenuhi gizi seimbang memegang 

peranan penting untuk atlet yang ingin berprestasi 

https://kumparan.com/@kumparannews/skandal-seks-4-atlet-jepang-dari-blok-m-ke-kamar-hotel-1534747274533681409
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maksimal dalam suatu perlombaan. Bahkan dengan 

kombinasi baik dari bakat atlet serta teknik latihan dan 

pelatih terbaik, makanan yang tidak memenuhi syarat 

dan gizi tidak seimbang tidak mungkin berprestasi 

secara maksimal. Makanan dengan gizi seimbang 

adalah makanan yang mengandung jumlah kalori 

dengan proporsi sebagai berikut: 

60 – 70% karbohidrat. 

10 – 15% protein. 

20 – 25% lemak, serta; cukup vitamin, mineral dan air. 

b. Dalam pembinaan prestasi dikenal periodisasi 

penyelengggaraan latihan sebagai berikut: 

1. Periode persiapan perlombaan. 

2. Periode perlombaan. 

3. Periode pemulihan/transisi. 

 

(1). Angkat Beban  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 28. Salmon Baik untuk Jantung 
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Angkat beban merupakan cabang olahraga 

membutuhkan kekuatan otot yang besar. Tak heran, 

seorang atlet angkat beban memerlukan asupan protein 

lebih banyak, yakni sekitar 1,5 sampai 2,2 gram per 

kilogram berat badan. Makanan yang mengandung 

protein seperti ikan salmon, dada ayam, telur rebus, 

dan beragam produk olahan susu sangat dibutuhkan 

untuk mempercepat pemulihan otot pasca cedera 

sehingga tak akan mempengaruhi performa saat 

bertanding. "Kalau protein ukuran secara sederhana, 

untuk orang biasa 0,8 sampai 1,2 gram per kilogram 

berat badan. Tapi untuk atlet bisa sampai 1,5 sampai 

2,2 gram per kg," jelas Mury Kuswari. Selain protein, 

seorang atlet angkat beban juga memerlukan asupan 

gula yang cukup sebagai sumber energi. Asupan gula 

alami bisa didapatkan dengan mengkonsumsi buah 

potong segar, jus buah, atau satu hingga dua lapis roti 

di sela-sela waktu makan.  
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(2). Atletik 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 29. Roti Gandum Hitam 

 

Seperti halnya atlet angkat beban, cabang olahraga 

atletik seperti lari, maraton, lempar lembing, dan tolak 

peluru juga mengandalkan kekuatan otot yang kuat. 

Hal ini tentu saja membuat atlet olahraga atletik rentan 

terkena cedera otot sehingga memerlukan asupan 

protein yang lebih banyak. Selain asupan protein yang 

harus diperhatikan, atlet yang menggeluti bidang 

olahraga atletik juga diharuskan mengkonsumsi 

makanan tinggi karbohidrat seperti roti gandum, beras 

merah, quinoa, atau buah pisang. Dikombinasikan 

dengan makanan yang mengandung gula alami seperti 

jus atau madu, karbohidrat berfungsi sebagai sumber 

energi agar kondisi tubuh selalu prima saat bertanding. 

"Tetap yang namanya konsumsi karbohidrat 50-60% 
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(dalam satu porsi makan), itu penting bagi atlet karena 

biar bagaimanapun atlet memerlukan energi.  

(3). Bela Diri 

 

 

 

 

 

 

Gambar 30. Manfaat Chia Seed  Untuk Kecantikan 

 

Dalam cabang olahraga bela diri, dikenal beberapa 

kelas yang disesuaikan dengan berat badan sang atlet. 

Tak heran, atlet bela diri seperti karate, taekwondo, 

tinju, hingga dayung harus menjaga berat badannya 

agar tetap stabil. Untuk itu, atlet bela diri memerlukan 

asupan makanan yang tinggi serat seperti biji chia, 

gandum, dan aneka jenis buah dan sayuran. Makanan 

tinggi serat ini berfungsi agar pencernaan tetap lancar 

sehingga berat badan dan kondisi tubuh pun tetap stabil 

saat bertanding. Meski harus menjaga berat badannya, 

bukan berarti atlet harus menghindari asupan lemak. 

Menurut Mury, asupan lemak tak jenuh yang 

terkandung di dalam minyak zaitun, alpukat, salmon, 

dan kacang-kacangan tetap diperlukan untuk 
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membantu penyerapan vitamin dan mineral serta 

membantu melindungi organ penting di dalam tubuh 

sehingga tetap prima di arena perlombaan.  

(4). Menembak dan Panahan  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 31. Ilustrasi Minyak Ikan 

 

Atlet olahraga menembak dan panahan 

memerlukan konsentrasi yang tinggi serta penglihatan 

tajam agar bidikannya tepat pada sasaran. Untuk itu, 

atlet olahraga tembak dan panahan diwajibkan untuk 

memperbanyak konsumsi makanan tinggi asam lemak 

Omega-3 seperti minyak ikan, kacang-kacangan, biji 

chia, hingga labu yang berfungsi untuk meningkatkan 

fungsi sel-sel otak sehingga dapat lebih fokus dan tidak 

mudah terpecah konsentrasinya. Selain itu, atlet tembak 

dan panahan juga harus menjaga gula darahnya tetap 

stabil dengan menyantap dengan konsumsi jus, buah-

buahan, madu, atau roti gandum. Tak cuma sebagai 

cadangan energi, makanan tersebut akan menjaga 
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keseimbangan gula darah sehingga dapat lebih fokus 

saat bertanding.  

(5). Dayung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 32. Smoothie Sayur 

 

Sejalan dengan angkat beban dan atletik, dayung 

merupakan olahraga yang memerlukan kekuatan otot 

serta energi yang besar. Karenanya, atlet dayung 

biasanya disarankan mengkonsumsi makanan yang 

mengandung protein dan karbohidrat yang tinggi. 

Selain itu, sajian seperti jus buah, smoothie, hingga 

dark chocolate yang mengandung vitamin serta gula 

alami juga sangat penting untuk menjaga gula darah 

tetap stabil. Saat gula darah stabil, maka 

konsentrasipun akan terjaga sehingga atlet tidak mudah 

kehilangan fokus saat berada di arena perlombaan. 

Betapa penting menjaga nutrisi yang dibutuhkan tubuh 

pada saat latihan, menjaga tubuh merupakan salah satu 

https://kumparan.com/@kumparannews/menelusuri-little-tokyo-diduga-lokasi-skandal-seks-4-atlet-jepang-1534782590091515205
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dasar yang harus dipunyai oleh siswa atau atlet untuk 

mencapi prestasi, akan tetapi betapa sulitnya untuk 

membiasakan sikap disiplin untuk menjaga agar tubuh 

tetap sehat dan bugar, jika kita tidak memperhatikan 

sejak awal kondisi nutrisi yang harus dibutuhkan oleh 

atlet.  

Tujuan pengaturan gizi selama periode pembinaan 

prestasi atlet adalah penyediaan makanan yang 

memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi makro dan 

mikro sesuai dengan ukuran tubuh, aktivitas, program 

latihan dari tiap jenis olahraga, khususnya adalah atlet 

dayung. Menanggulangi kasus-kasus khusus yang 

ditemukan selama masa pembinaan dan berkaitan 

dengan gizi atlet. Selama masa pembinaan dikenal 

beberapa tahap, yakni periode persiapan perlombaan 

atau latihan, periode perlombaan atau latihan dan 

periode pemulihan. Pengaturan gizi pada masa latihan 

bertujuan untuk memperbaiki status gizi, baik akibat 

defisiensi zat gizi maupun kelebihan gizi; Memelihara 

kondisi fisik atlet agar tetap optimal selama menjalani 

latihan intensif; Membiasakan atlet terhadap makanan 

sehat dan seimbang untuk kesehatan dan prestasi.  
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(6). Pengertian Gizi 

Gizi adalah proses organisme menggunakan 

makanan yang dikonsumsi secara normal melalui suatu 

proses absorbsi, transportasi, penyimpanan, 

metabolisme, dan juga pengeluaran zat-zat yang tidak 

digunakan untuk mempertahankan kehidupan, 

pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ, serta 

menghasilkan energi.  

(7). Istilah-Istilah Gizi 

Keadaan Gizi. Keadaan akibat dari keseimbangan 

antara konsumsi dan penyerapan zat gizi dan 

penggunaan zat-zat gizi tertentu, atau keadaan 

fisiologik akibat dari tersedianya zat gizi seluler tubuh. 

Status Gizi. Status gizi adalah status kesehatan yang 

dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan 

masukan nutrien. Makanan. Makanan adalah bahan 

yang kalau dimakan, dicerna, dan diserap akan 

menghasilkan paling sedikit satu macam nutrient. Gizi 

Olahraga. Pengertian Gizi Olahraga. Ilmu yang 

mempelajari hubungan antara pengelolaan makanan 

dengan kinerja fisik yang bermanfaat untuk kesehatan, 

kebugaran, pertumbuhan anak serta pembinaan prestasi 

olahraga. Tujuan Ilmu Gizi Olahraga. Tujuan 

mempelajari ilmu gizi olahraga adalah memahami 
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hubungan antara nutrisi, gaya hidup, dan kinerja fisik. 

Macam–Macam Zat Gizi. a. Karbohidrat, b. Protein, 

c. Lemak, d. Vitamin, e. Mineral, dan f. Air. 

(8). Gizi Pada Atlet 

Untuk memperbaiki makanan seseorang atau atlet 

sesuai dengan tenaga yang dibutuhkan selama latihan 

atau melakukan suatu aktivitas. Untuk seorang atlet 

membutuhkan 25-35% lemak, 15% protein, 50-60% 

hidrat arang dan vitamin serta mineral lainnya. Jadi 

untuk pembinaan kondisi fisik dibutuhkan banyak 

makanan yang mengandung gizi dan unsur-unsur: 

protein, lemak, garam-garam mineral, vitamin dan air. 

 

Kebutuhan Energi Atlet Dayung 

Prestasi olahraga yang tinggi perlu terus-menerus 

dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Salah satu faktor 

yang penting untuk mewujudkannya adalah melalui gizi 

seimbang yaitu energi yang dikeluarkan untuk olahraga 

harus seimbang atau sama dengan energi yang masuk dari 

makanan. Makanan untuk seorang atlet harus mengandung 

zat gizi sesuai dengan yang dibutuhkan untuk aktivitas 

sehari-hari/olahraga. Makanan harus mengandung zat gizi 

penghasil energi yang jumlahnya tertentu. Selain itu 

makanan juga harus mampu mengganti zat gizi dalam 

tubuh yang berkurang akibat digunakan untuk aktivitas 
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olahraga. Gerakan tubuh saat melakukan olahraga dapat 

terjadi karena otot berkontraksi. Olahraga aerobik dan 

anaerobik, keduanya memerlukan asupan energi. 

Penetapan kebutuhan energi secara tepat tidak sederhana 

dan sangat sulit. 

Perkembangan ilmu pengetahuan sekarang hanya 

dapat menghitung kebutuhan energi berdasarkan energi 

yang dikeluarkan. Beberapa jenis makanan sumber 

karbohidrat terbaik pengganti nasi, serta fungsi 

karbohidrat bagi tubuh kita. Apa itu karbohidrat?. 

Karbohidrat merupakan senyawa yang disusun oleh unsur 

D, H dan E. Keberadaan karbohidrat di bumi ini sangat 

melimpah dan merupakan nutrisi yang sangat diperlukan 

oleh tubuh manusia. Berdasarkan ukuran molekulnya, 

karbohidrat dibagi menjadi tiga, yaitu Monosakarida, 

Disakrida dan Polisakrida. Sementara dalam ilmu gizi, 

karbohidrat dibedakan menjadi dua, yakni karbohidrat 

sederhana dan karbohidrat kompleks. Pembahasan lebih 

lanjut mengenai hal ini akan diuraikan pada jenis-jenis 

karbohidrat. Fungsi karbohidrat bagi tubuh manusia. 

1. Sumber Energi Tubuh 

Fungsi utama karbohidrat adalah sebagai pasokan 

utama energi bagi tubuh. Setiap gram karbohidrat 

menghasilkan kalori. Keberadaan karbohidrat di dalam 
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tubuh, sebagian ada pada sirkulasi darah sebagai glukosa 

untuk keperluan energi, sebagian terdapat pada hati dan 

jaringan otot sebagai glikogen, dan sebagian lagi sisanya 

diubah menjadi lemak untuk kemudian disimpan sebagai 

cadangan energi dalam jaringan lemak. Makanan tinggi 

karbohidrat kaya akan serat yang berfungsi melancarkan 

sistem pencernaan dan buang air besar. Serat pada 

makanan dapat membantu mencegah kegemukan, kanker 

usus besar, diabetes mellitus, dan jantung koroner yang 

berkaitan dengan kolesterol tinggi. 

2. Mengoptimalkan Fungsi Protein 

Ketika kebutuhan dari karbohidrat harian tidak 

terpenuhi, maka akan mengambil protein sebagai 

cadangan energi. Akibatnya fungsi protein sebagai zat 

pembangun tidak optimum. Memenuhi kebutuhan 

karbohidrat akan membuat protein melaksanakan tugas 

utamanya sebagai zat pembentuk tubuh. Fungsi 

karbohidrat lainnya, yaitu sebagai pengatur metabolisme 

lemak dalam tubuh. Karbohidrat mencegah terjadinya 

oksidasi lemak yang tidak sempurna. 

3. Karbohidrat sebagai Pemanis Alami 

Karbohidrat juga berfungsi sebagai pemberi rasa 

manis pada makanan, khususnya monosakarida dan 

disakarida. Gula tidak mempunyai rasa manis yang sama, 
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dan fruktosa adalah jenis gula yang paling manis. 

Karbohidrat merupakan senyawa yang keberadaannya 

sangat melimpah di dunia ini. Banyak sekali jenis 

makanan yang mengandung karbohidrat. Berikut ini 

beberapa diantaranya: 

1). Beras Merah 

Kandungan tinggi seratnya yang membuat nasi merah 

dianggap sebagai sumber karbohidrat yang baik dan 

sehat. Nasi merah juga mengandung magnesium, zat 

besi, vitamin supplement G, vitamin supplement B2, 

vitamin supplement B3 dan supplement B6. Beras 

merah juga bisa mengurangi kolesterol jahat “LDL” 

tanpa mengurangi kolesterol baik “HDL”. Makan dua 

porsi atau lebih beras merah juga mengurangi resiko 

diabetes. Makanan sumber karbohidrat terakhir seperti 

ubi-ubian memang tidak diragukan lagi. Kandungan 

pati yang tinggi menyebabkan makanan ini 

menimbulkan rasa kenyang dan juga menghasilkan 

kalori yang cukup besar. Oleh karena itu tak heran jika 

sebagian orang dapat menahan lapar hingga siang 

hanya dengan sarapan kentang. 

2). Ubi Jalar 

Ubi jalar adalah sumber karbohidrat yang sehat untuk 

penderita sakit maag, diabetes, masalah berat badan 
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dan radang sendi. Nutrisi yang terkandung di dalamnya 

adalah serat, mangan, tembaga, potasium, zat besi, 

vitamin supplement A fabulous, vitamin supplement M 

dan supplement B6. Ubi jalar juga kaya akan beta-

karoten yang merupakan antoiksidan yang banyak 

ditemukan pada sayuran berdaun hijau.  

3). Sagu  

Sagu menjadi makanan pokok bagi penduduk di daerah 

Maluku atau Papua. Tanaman sagu biasa tumbuh di 

daerah rawa-rawa seperti daerah Philippines Timur dan 

jarang ditemukan di daerah Barat Philippines. 

Bentuknya seperti bubuk yang kemudian akan diolah. 

Masyarakat Philippines Timur ini mengolah sagu 

menjadi bentuk seperti bubur yang lengket yang 

disebut papeda yang biasa disantap dengan ikan kuah 

kuning. 

4). Singkong 

Singkong juga menjadi salah satu makanan pokok di 

Philippines. Akar tanaman ini dapat menjadi makanan 

yang mengenyangkan. Biasa disajikan dengan dibuat 

menjadi tiwul, digoreng atau direbus. 

5). Roti Gandum Utuh 

Ada banyak roti gandum yang dijual di pasaran. Tapi 

apakah itu benar-benar gandum utuh yang kaya serat? 
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Belum tentu. Jangan hanya percaya dengan content 

label ‘whole rice bread’ pada kemasan. Lihat juga 

daftar bahan-bahannya. Jika tertulis tepung terigu, dan 

sirup jagung, serta gula fruktosa, pengembang atau 

perasa buatan, sebaiknya jangan membelinya. 

6). Bijirin Gandum 

Bijirin gandum tidak mengalami pengolahan terlalu 

banyak dibandingkan olahan yang banyak ditemui pada 

roti putih dan pasta. Mengkonsumsi gandum utuh 

membuat perut terasa kenyang lebih lama dan bisa 

meningkatkan metabolisme, karena tubuh memerlukan 

banyak tenaga untuk memprosesnya. Bijirin gandum 

bisa dikonsumsi dalam bentuk barley, beras merah dan 

beras coklat. 

7). Jagung 

Jagung merupakan makanan pokok untuk daerah 

Madura dan Nusa Tenggara Timur. Rasanya yang 

manis membuat banyak orang yang suka. Memiliki 

kandungan asam folat dan serat yang baik untuk tubuh. 

Pada daerah-daerah tertentu, jagung dibuat menjadi 

nasi jagung. Dengan cara praktis dapat mencoba 

memakannya dengan cara direbus atau dibakar. 
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8). Kacang-Kacangan 

Kacang-kacangan seperti pada kacang merah, kacang 

hijau, buncis, kacang panjang, kedelai dan polong 

mengenyangkan perut dengan segera, tapi bisa 

bertahan dalam waktu lama. Kacang dan polong kaya 

akan folic acidity, serat, vitamin supplement, protein 

dan juga karbohidrat kompleks. Pastikan menggunakan 

bahan yang segar dan tanpa pengawet. Bukan yang 

sudah diolah dalam kaleng atau kemasan beku. 

9). Kacang Polong 

Seperti halnya kacang, kacang polong juga jenis 

karbohidrat sehat yang proses pencernaannya lambat 

sehingga sangat baik dikonsumsi oleh orang yang tidak 

dapat memproses gula dengan baik. Kacang polong 

mengandung supplement E, mangan, vitamin 

supplement M dan tinggi serat. 

10). Buah-Buahan Segar (Fresh Fruit) 

Buah-buahan mengandung gula alami fruktosa yang 

tidak membuat tubuh gemuk. Selain itu juga 

mengandung mineral dan kaya nutrisi tapi tidak 

mengandung banyak kalori. Meskipun buah-buahan 

umumnya mengandung karbohidrat sederhana dan 

lemak, tapi juga kaya serat sehingga bereaksi seperti 

karbohidrat kompleks ketika dicerna. Tingginya kadar 
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vitamin supplement M dan vitamin e membuat jenis 

buah ini termasuk dalam sumber karbohidrat sehat. 

Selain sumber vitamin dan supplement, fitonutrien 

dalam buah juga berfungsi sebagai antioksidan yang 

memberikan banyak manfaat bagi tubuh. 

11). Buah Apel 

Buah apel adalah karbohidrat yang sehat dan rendah 

kalori. Nutrisi yang terkandung di dalamnya seperti 

kalsium, vitamin supplement M, vitamin supplement A 

fabulous, folat, vitamin supplement E dan kalium. Apel 

sangat baik dimakan bagi penderita asma, mengurangi 

resiko kanker dan penyakit jantung serta menyehatkan 

pencernaan. 

 

12). Sayuran Hijau 

Bayam, kubis, brokoli dan semua jenis sayuran 

berdaun hijau merupakan sumber karbohidrat sehat 

berkalori rendah. Sayuran hijau juga mengandung 

kalsium dan vitamin supplement E serta merupakan 

jenis karbohidrat yang direkomendasikan untuk 

penderita diabetes. Sayuran ini juga dikenal bisa 

mengurangi resiko penyakit jantung dan kanker. 

Nutrisi penting dalam sayuran berdaun hijau adalah 

supplement M, kalium, magnesium dan asam folat. 
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13). Oat Meal 

Oat meal memiliki kadar glycemic directory rendah 

(tidak meningkatkan degree insulin) sehingga menjadi 

salah satu pilihan diet plan sehat. Cara terbaik 

mengkonsumsi oat meal adalah dengan mencampurkan 

1 cangkir oat, sebatang kayu manis, 3/4 cangkir susu 

rendah lemak dan 1 sendok teh madu. Bisa 

menambahkan potongan pisang, peach, kacang almond 

atau kismis. 

14). Pasta 

Spaghetti, fettuccini, fusilli, cocciolini atau macaroni 

adalah beberapa bentuk pasta yang biasa kita temui. 

Pasta sebenarnya berasal dari tepung terigu yang diolah 

dan menghasilkan bentuk kering yang beraneka ragam. 

Biasa diolah dengan cara dipanggang, direbus 

kemudian ditambahkan saus seperti bolognaise atau 

carbonara. Sumber karbohidrat memang sangat 

melimpah dan mudah didapatkan. Namun, kita harus 

tetap menjaga keseimbangan karena sesuatu yang 

berlebihan tentunya tidak baik. Obesitas atau 

kegemukan merupakan salah satu contoh terlalu 

banyak konsumsi karbohidrat.  
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