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SARI 
M. Rizky Chalalan. 2010. Profil Aktifitas Latihan dan Pola Hidup Atlit Angkat Besi 
PPLP Putra Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010. Skripsi. Jurusan Ilmu Keolahragaan, 
Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang.  Pembimbing utama : Drs. 
Sutardji, M.S.  Pembimbing pendamping : Drs. Musyawari Waluyo, M.Kes.   
                                                                               
 Latar belakang penelitian adalah saat ini KONI Jawa Tengah sedang 
mempersiapkan para atlitnya untuk berkancah pada PON XVIII tahun 2012, sehingga 
perlu ada latihan yang terkoordinasi melalui Program Pembinaan dan Latihan Pelajar 
(PPLP) dan belum pernah ada penelitian tentang profil atlet PPLP putra cabang olahraga 
angkat besi pada aktifitas latihan dan pola hidup. Permasalahan yang dikaji adalah 
“Bagaimanakah profil aktivitas latihan dan pola hidup atlit angkat besi PPLP putra Prop. 
Jawa Tengah ?” Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui profil aktivitas latihan dan 
pola hidup atlet angkat besi PPLP putra Prop. Jawa Tengah tahun 2010. 
 Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Lokasi yang dipilih untuk 
penelitian adalah asrama (mess) dan GOR Jatidiri Semarang karena lokasi tersebut 
merupakan tempat tinggal dan tempat aktivitas latihan atlet PPLP putra cabang olahraga 
angkat besi Propinsi Jawa Tengah 2010. Fokus penelitian adalah profil aktivitas latihan 
dan pola hidup atlit pada cabang olahraga Angkat Besi  PPLP putra Propinsi Jawa Tengah 
tahun 2010 selama  di asrama dan tempat latihan PPLP propinsi Jawa Tengah. Sumber 
data dalam penelitian ini dibagi dua yaitu sumber data primer yang diperoleh dari 
wawancara dengan informan baik informan kunci maupun informan pendukung. 
Sedangkan data sekunder diperoleh dari data pendukung seperti dokumen dan lain-lain. 
Untuk teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, kepustakaan dan 
dokumentasi. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata pelaksanaan Program Pembinaan 
dan Latihan (PPLP) belum sepenuhnya sesuai dengan teori yang ada. Hal ini terlihat pada 
pola latihan mingguan yang dilaksanakan. Secara teori jumlah ulangan untuk setiap 
latihan adalah 15-20 ulangan per set atau 25. Sedangkan pada pelaksanaan di PPLP, 
dilaksanakan rata-rata 15 ulangan setiap item. Faktor yang mendukung ketekunan 
aktivitas latihan diantaranya adalah, motivasi diri sendiri, keberadaan pelatih, serta 
lingkungan. Pola hidup atlet angkat besi PPLP Putra Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010 di 
dalam mess adalah sama karena ada pengawasan dari pelatih namun ketika diluar mess 
pola hidup mereka berbeda karena latar belakang sosial ekonomi, pendidikan, 
lingkungan, maupun motivasi mereka.  
 Simpulan penelitian aadalah profil aktifitas latihan dan pola hidup atlet angkat 
besi PPLP Putra Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010 secara umum telah sesuai dengan 
teori yang ada. Saran yang diberikan adalah program latihan yang dilakukan sebaiknya 
secara bertahap dan bervariasi untuk meningkatkan kondisi fisik dan mental atlet sesuai 
dengan usia dan perkembangan psikologis atlet, sehingga atlet tidak merasa jenuh. 
Disarankan agar pelatih atau pembina memperhatikan aspek lain seperti sosial ekonomi 
keluarga, lingkungan, dan kegiatan sehari-hari agar atlet merasa benar-benar diperhatikan 
sehingga siap bertanding dan bermental juara. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang   

 Pada masyarakat modern prestasi di bidang olahraga menjadi semakin 

dihargai, sehingga yang menjadi masalah bagi para pembina olahraga adalah 

bagaimana meningkatkan prestasi atlet-atletnya semaksimal mungkin.  

        Pada prinsipnya untuk mencapai tujuan prestasi optimal dalam tiap-tiap 

cabang olahraga, haruslah berdasar prinsip-prinsip pendekatan ilmu pengetahuan 

olahraga. Prinsip-prinsip latihan modern dari tiap cabang olahraga memerlukan 

kekhususan. Telah dikenal empat macam kelengkapan yang perlu dimiliki, apabila 

seseorang akan mencapai suatu prestasi optimal. Kelengkapan tersebut meliputi : 

1) Perlengkapan fisik (physical build-up); 2) Pengembangan teknik (technical 

build-up); 3) Pengembangan mental (mental build-up); 4) Kematangan juara (M. 

Sajoto, 1988 : 7). 

 Dalam bidang olahraga untuk mencapai prestasi yang tinggi, adanya 

aktivitas latihan dan pola hidup yang baik pada olahragawan merupakan 

persyaratan yang tidak dapat terabaikan, disamping itu kesegaran jasmani yang 

tinggi dapat meningkatkan penampilan atau kinerja olahragawan sehingga dapat 

mengurangi kemungkinan terjadinya cedera   

 Peningkatan status kondisi fisik seseorang dapat diketahui setelah 

mengikuti latihan. Latihan dapat dilakukan sendiri atau terkoordinasi seperti 

pemusatan latihan. Adanya latihan diharapkan ada peningkatan prestasi sesuai 

dengan tujuan itu sendiri, karena berlatih merupakan suatu proses yang sistematis 
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dari latihan atau bekerja yang dilakukan berulang-ulang dengan kian hari kian 

meningkat jumlah beban atau pekerjaannya (Harsono, 1986 : 27). 

         Saat ini KONI Jawa Tengah khususnya Pengprov PABBSI Jawa Tengah 

sedang mempersiapkan para atletnya untuk berkancah pada PON XVIII tahun 

2012, sehingga perlu ada latihan yang terkoordinasi melalui Program Pembinaan 

dan Latihan Pelajar untuk angkat besi.  Adanya Program Pembinaan dan Latihan 

Pelajar diharapkan meningkatkan kemampuan fisik, teknik, taktik dan psikis 

sesuai dengan tujuan latihan. 

 Oleh karena itu penelitian ini dilaksanakan untuk melihat profil aktivitas 

latihan dan pola hidup atlet angkat besi PPLP Jawa Tengah orang demi orang. 

 

1.2  Permasalahan 

 Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan inti permasalahan 

penelitian ini, yaitu : “Bagaimanakah profil aktivitas latihan dan pola hidup atlet 

Angkat Besi PPLP putra Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010 ?” 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah mengetahui profil aktivitas latihan dan pola hidup atlet 

angkat besi PPLP putra Propinsi Jawa Tengah tahun 2010.  

 

1.4. Penegasan Istilah 

       Untuk menghindari agar masalah yang dibicarakan tidak menyimpang dari 

tujuan dan tidak menimbulkan kesulitan dalam penafsiran maka perlu adanya 

penegasan istilah sebagai berikut : 
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1) Profil 

       Profil adalah grafik atau ikhtisar yang memberikan fakta tentang hal-hal 

khusus (Pusat Bahasa Depdiknas, 2003 : 897) Sedangkan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah profil tentang aktivitas latihan dan pola hidup atlet PPLP 

putra Jawa Tengah Cabang Olahraga Angkat Besi tahun 2010. 

2) Pola Hidup 

 Pola hidup adalah rancangan atau perencanaan hidup yang teratur dan 

terprogram. 

3) atlet PPLP Prop. Jawa Tengah Tahun 2010 

 atlet PPLP adalah singkatan dari Program Pembinaan Latihan Pelajar. 

Yaitu atlet yang dipersiapkan melalui pemusatan latihan di tingkat propinsi Jawa 

Tengah. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu : 

3. Memberikan informasi tentang profil aktivitas latihan dan pola hidup atlet 

PPLP putra Propinsi Jawa Tengah cabang angkat besi tahun 2010. 

4. Menambah     dan   memperluas   wawasan   peneliti tentang profil aktivitas 

latihan dan pola hidup atlet PPLP putra Propinsi Jawa Tengah cabang 

olahraga Angkat Besi Tahun 2010. 

5. Memberikan masukan bagi atlet, pelatih, Pengprov PABBSI Provinsi Jawa 

Tengah sebagai pertimbangan dalam usaha peningkatan dan pembinaan 

prestasi atlet-atlet PPLP Tahun 2010. 



 

4 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sejarah Angkat Besi  

 Sebelum PABBSI didirikan pada tahun 1940, menurut catatan / data yang 

ada pada sesepuh PABBSI, Olahraga Angkat Besi sudah ada di Pulau jawa sejak 

tahun 1910-an terutama di daerah Jawa Timur dan khususnya di Surabaya. Cara 

bermain dan bertanding dari cabang olahraga Angkat Besi waktu itu tidak sama 

dengan sekarang.  Barbel (barbell) yang dipakai masih beraneka ragam, ada yang 

dari besi berbentuk : Dumbell bulat, stang besi polos dengan piringan yang dibuat 

dari semen atau semen campur batu dan lain-lain  “ Mereka bermain di atas tanah 

dan belum mengenal peraturan permainan atau peraturan pertandingan Angkat 

Besi. Cara mereka bertanding hanya berupa ”adu kekuatan mengangkat dengan 

gerakan dua tangan atau satu tangan. Yang dipertandingkan oleh mereka terdiri : 

berbagai macam cara mengangkat besi atau barbell yang sekarang kita kenal 

dengan sebutan jenis Angkatan. Mereka pada umumnya memiliki peralatan 

sendiri dan berlatih dirumahnya masing masing. Meskipun mereka berlatih tanpa 

pelatih kecuali dengan bermodalkan pengetahuan yang ada pada diri masing 

masing hasil tukar pikiran / diskusi antar kawan kawan sehobby, mereka berlatih 

secara terprogram dan rutin serta kontinue baik mengenai hari hari latihan dan jam 

latihan serta jenis latihan. Secara rutin pula mereka berdasarkan kesepakatan 

bersama mengadakan pertandingan secara berkala dan teratur pada setiap 

tahunnya. Pertandingan atau adu kekuatan diselenggarakan ditempat terbuka dan 
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diatas tanah yang mirip seperti tontonan sirkus dengan maksud agar dapat dilihat 

oleh masyarakat luas dalam rangka mempromosikan olahraga Angkat Besi dan 

sekaligus menarik para peminatnya. 

 Pemenang dari setiap pertandingan yang mereka selenggarakan tidak 

memperoleh hadiah apapun kecuali hanya dicatat / diumumkan dan kemudian 

didaftarkan dalam catatan khusus masing masing. Saat itu belum dikenal adanya 

pembagian kelas / berat badan dan batasan umur. Meskipun mereka sadar bahwa 

untuk mempromosikan olahraga angkat besi waktu itu sulit sekali apalagi menarik 

peminatnya, mengingat situasi kondisi negara, penghidupan dan kehidupan 

Bangsa Indonesia yang masih dijajah, mereka tetap melaksanakan maksud dan 

keinginannya itu dengan penuh semangat. Kerjasama yang baik dan terjun 

langsung menangani masalah yang berkaitan dengan soal pembinaan organisasi 

dan sekaligus sebagai atlet / lifter. 

 Usaha dan kegiatan semula yang mereka laksanakan selama itu hanya 

sebatas hobby yang sama dengan maksud mengembangkan olahraga Angkat Besi 

atas dasar usaha kerjasama antar pribadi pribadi, mulai diubah dengan sesuatu 

perkumpulan sosial umum seperti : Tjing Nien Hui, atau Chung Hwa Kuo Yu Hue 

dan lain-lain, di bagian bidang olahraganya. Dengan demikian usaha para perintis 

olahraga Angkat Besi Indonesia di Surabaya / Jatim sudah mulai diorganisir 

secara resmi dan diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda waktu itu. 

 Kegiatan dalam pengembangan olahraga Angkat Besi tersebut diikuti juga 

oleh mereka yang ada di Jakarta (Waktu itu Batavia). Lain halnya dengan kegiatan 
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yang ada di Bandung, pada waktu itu awal tahun 1930-an telah berdiri satu 

perkumpulan yang bernama Aurora. Perkumpulan ini menanggani cabang 

olahraga bulutangkis dan senam akrobat seperti : ringen, recht stok serta turnen, 

dll. Latihan senam akrobat ini membuat tubuh atlet menjadi kekar, berotot, kuat, 

atletis dan lincah. Yang menjadi pimpinan perkumpulan Aurora pada waktu itu 

adalah keteu Boon seen sze. Pada tahun 1933 nama perkumpulan Aurora diganti 

menjadi “Health and Strength Association “atau H & S Bandung. Olahraga yang 

ditanggani menjadi Angkat Besi dan senam akrobatik serta bulutangkis. 

 Karena pengurus H&S-Bandung secara drastis lebih banyak dan lebih 

mengkonsentrasikan pada pembinaan olahraga Angkat besi maka cabang 

bulutangkis di bawah naungan H&S-Bandung menjadi tidak aktif dan dihapus 

dari keanggotaan H&S-Bandung, sedangkan cabang senam akrobatik berubah 

menjadi cabang “Binaraga” 

 Cabang Angkat Besi yang Ada di H&S-Bandung sesudah tahun 1935 

adalah benar benar cabang olahraga Angkat Besi yang jenis angkatannya system 

Bawla (British Amateur Weight-Lifting Association), sedang cabang Binaraganya 

masih merupakan cabang Binaraga mengingat cara-cara atau macam-macam 

latihannya masih merupakan gabungan dari latihan Binaraga (yang sekarang) 

dengan latihan senam akrobatik yang waktu itu dikenal dengan sebutan latihan 

“Turnen “Jenis Angkatan olahraga Angkat Besi yang dipakai pada waktu itu (awal 

tahun 1930-an) sesuai menurut urutan pokoknya adalah antara lain : 1) Two Hand 

Military Press, 2) Two Hand Snatch, 3) Two Hand Clean & Jerk, 4) One Hand 

Press, 5) One hand Snatch, dan 6) One Hand Clean & Jerk. Melihat 
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perkembangan yang pesat dalam waktu yang relatif singkat baik dari kuantitas 

maupun kualitas / prestasi lifter H&S-Bandung, ketua H&S-Bandung Boon Seen 

Sze bersama rekan pengurus dan para lifternya yang sejak tahun 1935 selalu 

secara rutin mengadakan kontak melalui korespondensi pribadi masing masing 

dengan pribadi pengurus dan lifter dari jawa timur dan Jakarta serta dengan kawan 

kawan (Yang belum terlibat / mengetahui soal Angkat Besi), yang ada dikota / 

daerah lainnya di Pulau Jawa, mengadakan kesepakatan untuk mengembangkan 

olahraga Angkat Besi keseluruh Pulau Jawa dan kemudian ke seluruh Indonesia 

 Dari tahun 1910-an sampai tahun 1935-an hanya 42 (Empat puluh dua) 

lifter dan tokoh pembina Angkat Besi yang oleh para sesepuh PABBSI dan para 

pendiri PABBSI diakui sebagai perintis olahraga Angkat Besi Indonesia adalah : 

1) Tjioe Boen Jong (Jatim), 2) Lim kim Jong (Jatim), 3) Lie Hoo Soen (Jatim), 4) 

Oey Siok Jong (Jatim), 5) Oey Ling Tjay (Jatim). Kemudian pelaksanaan dari 

rencana pengembangan olahraga Angkat Besi yang telah disiapkan segala 

sesuatunya itu dilaksanakan oleh tiga orang yaitu : Boon Seen Sze, Pouw tek 

Siang dan The Kim Tjoei, dimana semua biaya untuk perjalanan, makan, 

penginapan, dan biaya lain lain ditanggung sepenuhnya oleh masing masing 

pribadi. 

 Boon Seen Sze bertindak selaku pimpinan dan yang memberikan 

penjelasan mengenai segala masalah yang berkaitan dengan olahraga Angkat Besi 

dan Pouw Tek Siang memperagakan bentuk tubuh yang yang kekar, berotot, dan 

kuat. Sementara The Kim Tjoei mempertunjukkan keindahan tubuh yang berotot 

tetapi atletis disamping keduanya meberikan contoh contoh gerakan latihan 
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Angkat Besi dan Binaraga. Dari hasil usaha mereka bertiga memberikan 

ceramah,penjelasan dan peragaan ditambah dengan sambutan dan dukungan serta 

pelaksanaannya secara sungguh sungguh dari para peminat olahraga Angkat Besi 

dikota kota / daerah yang disinggahi oleh ketiga pembina tersebut diatas ternyata 

dalam waktu yang relatif singkat terlah berdiri perkumpulan perkumpulan Angkat 

Besi dengan nama : Health and Strength “ dikota kota : Cimahi, Cianjur, 

Indramayu, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Purwokerto dan kota kota lain yang di 

Jabar dan Jateng dengan nama perkumpulan yang berbeda beda seperti di kota : 

Semarang, Solo dan lain-lain. 

 Pembina-pembina di Jatimpun telah berhasil mengembangkan olahraga 

Angkat besi tersebut sampai ke kota-kota Pasuruan, Lumajang, Malang, Kediri, 

dll. Dengan telah terkoordinirnya atlet-atlet Angkat Besi dalam wadah 

perkumpulannya masing masing, maka pembagian tugas antara atlet dan pengurus 

sudah jelas terorganisir sehingga peningkatan prestasi atlet terlihat jelas 

kemajuannya.  Pertandingan tahunanpun mulai dikoordinir oleh ketua H&S-

Bandung, Boon Seen Sze dengan cara bergiliran tempat penyelenggaraannya yaitu 

sekali di Jabar (Bandung) dan kemudian di Jatim (Surabaya) lalu di Jakarta 

dengan mengundang semua perkumpulan yang ada di Jakarta, Jabar, Jateng dan 

Jatim. Dengan seringnya diadakan pertandingan yang sesuai dengan program 

yang sudah disepakati bersama antara perkumpulan yang ada waktu itu, maka 

fakta menunjukkan bahwa banyak lifter yang prestasinya meningkat cepat. 

Sampai awal tahun 1938 tercatat dua lifter yang telah mecapai prestasi Dunia 

yaitu : Pouw Tek Siang dari Bandung dan Tjoei Boen Lie dari Surabaya.  
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 Korespondensi kedalam dan luar negeri ditingkatkan oleh Boon Seen Sze 

selaku ketua H&S-Bandung maupun secara pribadi. Untuk mendapatkan 

kenyakinan dan fakta yang nyata Boon Seen Sze menyiapkan sesuatu untuk untuk 

mengadakan uji coba test prestasi di Bandung untuk lifter Pouw Tek Siang yang 

pada hari dan tanggal serta jam yang sama dengan penyelenggaraan kejuaraan 

Angkat Besi Dunia 1938 dalam kelas bulu / Feather ( 60kg ) yang 

diselenggarakan di Eropa. 

 Berita akan diselenggarakannya kejuaraan dunia tersebut dapat diperoleh 

dari berita radio dan berita di surat kabar. Pada waktunya diuji coba, 

diselenggarakan dan hasil prestasi Pouw Tek Siang dalam kelas 60 kg mencapai : 

10. Press   : 95kg 

11. Snatch   : 95kg 

12. Clean & Jerk  : 115kg 

Total   : 305kg 

 Angkatan terakhir / ke 3 seberat 120 kg hanya berhasil dalam angkatan 

cleannya saja dan jerknya gagal. Selang beberapa waktu, hasil kelas 60kg 

kejuaraan Angkat Besi Dunia 1938 pun diperoleh dan juara Dunia untuk kelas 60 

kg adalah : 1) John Terry dari Amerika Serikat = 95 - 95 - 120 = 310 kg, 2) 

George Libsch dari Jerman = 95 - 95 - 120 = 310 kg. Untuk juara ke-tiga dan 

seterusnya tidak disebutkan baik nama atletnya maupun angkatan yang 

dicapainya, kecuali dikatakan dibawah 300 kg. Sehingga menurut penghitungan 

ketua Boon Seen Sze menyebutkan bahwa Pouw Tek Siang dengan hasil jumlah 
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angkatan seberat 305 menduduki tempat ke-tiga. Dengan hasil yang sudah jelas 

faktanya dan kenyakinan yang lebih kuat lagi maka para lifter di semua 

perkumpulan menjadi lebih terangsang dan lebih bersemangat dalam berlatih. 

Selain itu pertandingan-pertandingan diprogramkan secara lebih teratur dan 

terarah. Yang menjadi puncak pertandingan waktu itu adalah pertandingan antara 

Pouw Tek Siang dari Bandung demgan lifter Tjioe Boen Lie dari Surabaya yang 

berada dalam satu kelas. 

 Melihat perkembangan Angkat Besi yang berkembang dan peningkatan 

terus, ketua H&S-Bandung bersama rekan rekan seperjuangan dari kota / daerah 

lainnya merencanakan untuk mengadakan Rapat Khusus di Semarang dalam 

rangka pembentukan wadah induk organisasi olahraga angkat besi. Rapat khusus 

tersebut diselenggarakan di kota Semarang pada tanggal 25 Desember 1940 dan 

hasilnya adalah berdirinya JAWLA (Java Amateur Weigth Lifter Association ) 

yang diartikan : Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia. 

 Pemilihan Pengurus Besar JAWLA ditetapkan untuk dilaksanakan setiap 

tahun pada menjelang kejurnas senior bulan Desember. Kejuaraan Angkat besi 

Nasional senior yang pertama direncanakan akan diselenggarakan di Surabaya 

dibawah pimpinan komisaris teknik Ong Ping Hoo pada bulan Desember 1941 

tetapi tidak dilaksanakan karena pecahnya Perang dunia ke-II. JAWLA dibekukan 

dan ketua umum JAWLA ditawan oleh pihak Jepang karena dituduh sebagai ketua 

organisasi seluruh Indonesia yaitu JAWLA yang dianggap mempunyai hubungan 

erat dengan pihak konsulat Tiongkok di Jakarta. Setelah proses pemeriksaan yang 
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memakan waktu beberapa minggu dan ternyata ketua JAWLA tidak mempunyai 

hubungan seperti yang yang di tuduhkan kepadanya, ia dibebaskan kembali. 

 Setelah dibebaskan ia langsung menghidupkan kembali kegiatan olahraga 

Angkat Besi meskipun JAWLA masih tetap dibekukan oleh pihak Jepang. Dengan 

tekad yang lebih membara didalam usahanya mempertahankan dan merawat serta 

mengembangkan dan meningkatkan “ Jiwa persaudaraan dan persatuan “dibawah 

panji “ PERSATUAN ANGKAT BESI SELURUH INDONESIA “( PABBSI ). 

 Selama pendudukan Jepang, Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia 

(JAWLA )telah menyelenggarakan kejuaraan angkat besi nasional dalam rangka 

memperebutkan “ Juara Jawa “ yang diartikan / dimaksudkan juara Indonesia. 

Karena waktu itu perkumpulan Angkat Besi di Indonesia masih berada di Pulau 

Jawa saja, maka para anggota PABBSI masih tetap menggunakan nama arti / 

makna Indonesia dengan kata Jawa / Java. Dalam kejurnas Angkat Besi pertama 

yang diadakan di Bandung masih dipertandingkan tanpa kelas dan perhitungan 

untuk memilih Juaranya sebanyak satu orang dipergunakan system “ Nilai “  Yang 

keluar sebagai juara Jawa (juara Indonesia) pada kejurnas PABBSI yang pertama 

adalah Carl Giam Djie Kwie. Kejurnas PABBSI ke II diselenggarakan di Jakarta 

di bawah pimpinan komisaris teknik Ie Siok Tie. Dalam kejurnas ini 

dipertandingan dengan system pembagian kelas berat badan sesuai menurut 

peraturan Internasional yang berlaku waktu itu. 

 Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, dalam suatu Musyawarah 

Nasional (Munas) darurat (Kongres Darurat). JAWLA dihidupkan kembali dan 
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untuk kesekian kalinya Boon Seen Sze terpilih lagi sebagai ketua JAWLA. Pada 

tahun 1946 melalui perantara Health and Strength League di London, JAWLA 

berhasil mengadakan kontak / hubungan dengan seorang komisaris dari Federasi 

Angkat Besi Dunia FIH ( Federasi International Helterophile ) Mr. Ascar State. 

 Ascar State berjanji kepada Boon Seen Sze untuk memberikan bantuan 

kepada JAWLA didalam keikutsertaannya di forum Internasional dan dapat 

diterima sebagai anggota FIH. Kegiatan Angkat besi dalam segala bidang menjadi 

lebih diintensifkan oleh JAWLA dalam rangka menyambut keikutsertaannya 

JAWLA dalam kegiatan / pertandingan Internasional. 

 Pada tahun 1948 lifter Tjioe boen Lie dari Jatim dipilih (Oleh JAWLA) 

sebagai wakil dari Indonesia yang pertama ke kejuaraan Angkat Besi Internasional 

di Shanghai-Tiongkok (RRC). Dalam MUNAS PABBSI / JAWLA 1950 di 

Semarang nama JAWLA secara aklamasi diubah menjadi IAWLA (Indonesia 

Amateur Weight- Lifters Association / Persatuan Angkat Besi Seluruh 

Indonesia/PABBSI). Untuk kemudian bergabung dengan PORI (Persatuan 

Olahraga Indonesia). 

 

2.2 Profil 

 Profil adalah grafik atau ikhtisar yang memberikan fakta tentang hal-hal 

khusus (Pusat Bahasa Depdiknas, 2003 : 897). Sedangkan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah profil tentang aktivitas latihan dan pola hidup atlet Program 

Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) putra cabang olahraga Angkat Besi 

Propinsi Jawa Tengah tahun 2010. 
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 Program Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) adalah bentuk pembinaan 

atlet secara berkelanjutan dan berkesinambungan merupakan salah satu upaya 

untuk lebih mengaktifkan dan mengintensifkan program latihan yang dilakukan 

oleh pelatih. Dengan latihan yang intensif–terkendali dan didukung oleh 

sarana/prasarana serta faktor-faktor lainnya, diharapkan akan mencapai puncak 

prestasi dan mewujudkan peningkatan prestasi olahraga Jawa Tengah, yang 

terkhusus lagi dapat mencapai prestasi terbaik dan sekaligus memperbaiki prestasi 

Jawa Tengah di PON XVIII Tahun 2012 yang akan datang.  

         Dari berbagai cabang olahraga yang masuk dalam PPLP adalah cabang 

olahraga angkat besi, meskipun harus melalui tahap kualifikasi PON XVIII tahun 

2012 terlebih dahulu namun Propinsi Jawa Tengah tetap optimis cabang angkat 

besi mampu lolos ke babak final, karena cabang olahraga ini menjadi andalan 

Jawa Tengah dalam meraih medali pada setiap PON dilaksanakan. Hal ini 

dikarenakan banyaknya nomor kelas yang dipertandingkan dalam cabang ini, 

sehingga kesempatan untuk meraih medali menjadi lebih besar meski harus 

bersaing dahulu dengan daerah lain. 

 

2.3 Angkat Besi 

 Angkat besi adalah suatu cabang olahraga yang mengandalkan kekuatan 

untuk mengangkat bahan dari besi. Di Inggris, olahraga ini disebut dengan 

Weightlifting dan atletnya disebut lifter (Agusta H. dkk, 1997 :19). atlet dari 

cabang angkat besi harus mempunyai fisik dan mental yang baik dibandingkan 

cabang olahraga yang lain, sebab dalam pertandingan atlet Angkat besi 

memerlukan aktivitas fisik terutama kekuatan dan daya tahan otot untuk mencoba 

mengangkat beban seberat-beratnya sehingga harus mempunyai tingkat kekuatan 
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yang baik dalam mencapai penampilan yang optimal. Dengan demikian kekuatan 

yang prima yang baik menjadi modal utama yang diterapkan dalam pertandingan.         

 Dalam cabang angkat besi dikenal 2 jenis angkatan, yaitu Snatch dan 

Clean & Jerk. Setiap jenis diberi kesempatan untuk 3 kali angkatan, pada masing- 

masing kelasnya. Lifter diberi kesempatan 3 kali mengangkat barbell sesuai 

dengan kemampuannya. Angkatan kedua dapat ditambah 5 Kg lagi, angkatan 

ketiga ditambah 2,5 Kg lagi dan seterusnya. Angkatan yang sah memperoleh nilai, 

kemudian dijumlahkan dan memperoleh apa yang disebut dengan Total Lift pada 

jenis angkatan masing-masing. Mereka yang memiliki jumlah angka terbesar 

ditentukan sebagai pemenang. 

 

Gambar 1. Cara memegang stang angkat besi. 

a. Snatch  

 Yaitu dua tangan memegang barbell selebar 80-100 cm, kemudian ditarik 

ke atas kepala dalam satu gerakan langsung. Gerakan ini bersamaan dengan 

gerakan tubuh dalam posisi jongkok dan tangan menyangga barbell dalam 

keadaan lurus. Dari posisi jongkok, badan berubah kepada posisi berdiri dengan 

tangan tetap lurus menyangga barbell di atas kepala. Setelah wasit memberikan 

aba-aba, barulah lifter menurunkan barbell tersebut. Biasanya wasit menggunakan 

lampu putih dan merah untuk menentukan sah atau tidak angkatan itu. 
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Gbr 2. Seorang Lifter siap melakukan angkatan     Gbr 3. Saat mengangkat barbell 
            clean and jerk.                          

 

Gbr 4. Menahan barbell terlebih dulu.    Gbr 5. Awalan angkatan sempurna. 

 

Gbr 6. Posisi angkatan yang sempurna. 

b. Clean & Jerk.  

 Angkatan ini adalah dua gerakan yang berurutan dikerjakan secara 

langsung. Angkatan Clean adalah mengangkat barbell ke atas pundak dalam 
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posisi jongkok. Lalu secara perlahan merubah posisi menjadi berdiri. Dilanjutkan 

dengan angkatan Jerk, yaitu menekuk lutut sedikit  sambil  mengangkat barbell    

ke atas.   Bersamaan   dengan pengangkatan itu, satu kaki berada di depan dengan 

tangan lurus menyangga barbell di atas kepala. Setelah wasit memberikan aba-aba 

barulah lifter boleh menurunkan barbell kembali (Agusta, dkk 1997:22-25) 

       Di dalam Angkat Besi, dikenal kelompok Berat Badan untuk kelas-kelas 

dalam pertandingan, yaitu : 

    a. Kelas 52 Kg untuk Berat Badan (BB) sampai dengan 52 Kg. 

    b. Kelas 56 Kg untuk BB 52,1 sampai 56 Kg. 

    c. Kelas 60 Kg untuk BB 56,1 sampai 60 Kg. 

    d. Kelas 67,5 Kg untuk BB 60,1 sampai 67,5 Kg. 

    e. Kelas 75 Kg untuk BB 67,6 sampai 75 Kg. 

    f. Kelas 82 Kg untuk BB 75,1 sampai 82,5 Kg. 

    g. Kelas 90 Kg untuk BB 82,6 sampai 90 Kg. 

    h. Kelas 100 Kg untuk BB 90,1 sampai 100 Kg. 

    i. Kelas 110 Kg untuk BB 100,1 sampai 110 Kg. 

    j. Kelas diatas 110 Kg untuk BB 110,1 Kg keatas. 

    (Agusta, dkk 1997 : 16) 

 

2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Fisik Olahragawan 

 Kondisi fisik merupakan faktor yang utama yang harus dimiliki oleh 

seorang atlet walaupun tidak meninggalkan aspek lain seperti aspek teknik, taktik, 

dan aspek mental. Kondisi fisik yang dimiliki seorang atlet berbeda-beda, untuk 

dapat memiliki, memelihara dan meningkatkan kondisi fisik dengan baik, manusia 

harus berusaha dan juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
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 Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi fisik  (Kusriyani, 2004:13) 

yaitu  

2.4.1  Faktor Latihan 

 Latihan adalah suatu proses yang sistematis dari latihan atau bekerja yang 

dilakukan berulang-ulang dengan kian hari kian meningkat jumlah beban atau 

pekerjaannya (Harsono, 1986 : 27) 

 Salah satu yang paling penting dari latihan, harus dilakukan secara 

berulang-ulang dan meningkatkan beban atau tahanan untuk meningkatkan 

kekuatan dan daya tahan otot yang diperlukan untuk pekerjaannya. Latihan harus 

ditekankan kepada komponen-komponen fisik seperti daya tahan, kekuatan, 

kecepatan, kelincahan, kelenturan, daya ledak (power), stamina dan lain-lain 

faktor yang penting guna pengembangan fisik secara keseluruhan atlet. Demikian 

pula yang dikatakan oleh J.M. Ballesteros (1979), bahwa tujuan dari latihan 

adalah meningkatkan kekuatan, kelenturan, daya gerak dan ketahanan (Junusul 

Hairy, 1989 : 67) 

        Menurut Harsono (1988 : 100-101) tujuan serta sasaran utama dari latihan 

atau training adalah membantu atlet meningkatkan keterampilan atau prestasi 

semaksimal mungkin. Untuk mencapai hal itu ada empat aspek latihan yang perlu 

diperhatikan dan dilatih secara seksama oleh atlet, yaitu : 

a. Latihan Fisik (physical training) 

 Perkembangan kondisi fisik yang menyeluruh amatlah penting, oleh 

karena tanpa kondisi yang baik atlet tidak akan dapat mengikuti latihan- latihan 

dengan sempurna. Beberapa komponen fisik yang perlu diperhatikan untuk 
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dikembangkan adalah daya tahan kardiovaskular, daya tahan kekuatan, 

kekuatan otot (strength), kelentukan (flexibility), kecepatan, stamina, 

kelincahan (agility), power. Komponen-komponen tersebut adalah yang utama 

harus dilatih dan dikembangkan oleh atlet tersebut. 

b. Latihan Teknik (technical training) 

 Latihan teknik adalah latihan untuk mempermahir teknik-teknik gerakan 

yang diperlukan untuk melakukan cabang olahraga yang dilakukan atlet. 

Latihan teknik adalah latihan yang dikhususkan guna membentuk dan 

memperkembang  kebiasaan - kebiasaan    motorik  atau  perkembangan 

neuromuscular. 

 Kesempurnaan teknik-teknik dasar dari setiap gerakan adalah penting oleh 

karena akan menentukan gerak keseluruhan. Oleh karena itu, gerak-gerak dasar 

setiap bentuk teknik yang diperlukan dalam setiap cabang olahraga haruslah 

dilatih dan dikuasai secara sempurna. 

c. Latihan Taktik (tactical training) 

 Tujuan latihan taktik adalah untuk menumbuhkan perkembangan 

interpretive atau daya tafsir pada atlet. Teknik-teknik gerakan yang telah 

dikuasai dengan baik, kini haruslah dituangkan dan diorganisir dalam pola-pola 

permainan, bentuk-bentuk dan formasi-formasi permainan serta strategi-

strategi dan taktik-taktik pertahanan dan penyerangan, sehingga berkembang 

menjadi suatu kesatuan gerak yang sempurna. 

d. Latihan Mental (psychological training) 

 Perkembangan mental atlet tidak kurang pentingnya dari perkembangan 

ketiga faktor diatas, sebab, betapa sempurna pun perkembangan fisik, teknik 

dan taktik atlet, apabila mentalnya tidak turut berkembang, prestasi tinggi tidak 
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mungkin akan dapat tercapai. Latihan-latihan mental adalah latihan-latihan 

yang lebih menekankan pada perkembangan kedewasaan (maturitas) atlet serta 

perkembangan emosional dan impulsif; misalnya semangat bertanding, sikap 

pantang menyerah, kesimbangan emosi meskipun berada dalam situasi stress, 

sportivitas, percaya diri, kejujuran dan sebagainya. 
 

2.5 Aktivitas Latihan  

 Praktek angkat besi berbeda dengan cabang olahraga lain, menumbuhkan 

kekuatan otot, meningkatkan besarnya, isinya sekaligus membentuk tubuh yang 

indah. Kekuatan otot merupakan motivasi yang kuat  dan sampai batas tertentu 

diperlukan oleh semua cabang olahraga dan oleh semua orang. Maka dalam 

melatih olahraga berbagai cabang olahraga angkat besi kelihatan bermacam-

macam tingkat perkembangan kekuatan otot. 

 Latihan dengan beban berat tidak mudah pelaksanaannya. Gerakan atlet 

angkat besi dalam mengangkat barbell berat, sehubungan dengan sudut angkatan, 

sangat rumit dan merupakan hasil dari kerja otot-otot tertentu, hasil kondisi rumit 

dari pencapaian, dan dibatasi oleh kondisi yang ditetapkan oleh peraturan 

perlombaan. 

2.5.1 Klasifikasi Latihan 

 Untuk memudahkan belajar dan berlatih diadakan klasifikasi dalam 

weightlifting exercise sesuai dengan ciri-cirinya. Biasanya semua latihan angkat 

besi dibagi dalam : klasik dan pendukung (classical dan assistance). Angkatan 

klasik adalah yang dilakukan dalam perlombaan  internasional yaitu Snatch  dan 

Clean and Jerk. 

 Latihan pendukung dilaksanakan dalam latihan sehari-hari. Ini dibagi lagi 

dalam latihan khusus dengan barbell, dan latihan pengembangan umum dengan 
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atau tanpa tahanan (resistance). 

2.5.2 Program Latihan Angkat Besi 

2.5.2.1. Mengangkat Beban Maksimum  

 Dari penelitian yang telah dilakukan oleh Vorob'ev tentang pengaruh 

program 80% dan 70% terhadap perkembangan setiap tugas latihan yang dinilai, 

terbukti bahwa jumlah optimum angkatan yang memberikan pengaruh terbesar 

kepada lifter pemula, tingkat II atau III seperti terlihat pada tabel 1 berikut : 

Tabel 1. 
Program Latihan Angkat Besi  

 
No Jenis Angkatan % berat Jumlah Angkatan
1 Classical Snath 80% berat 

70 % berat 
15 angkatan 
15 – 20 angkatan 

2 Classical Clean & Jerk 80% berat 
70 % berat 

15 angkatan 
15 – 20 angkatan 

3 Back Squat 80% berat 
70 % berat 

15 angkatan 
15 – 20 angkatan 

4 Bench Press 80% berat 
70 % berat 

15 angkatan 
15 – 20 angkatan 

(Sumber : Vorob'ev, 1979:144) 
 

Tabel 2. 
Program Mingguan Latihan Angkat Besi  

Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu 

% 22.2 11.3 22 11 22.3 11.2 

Ulangan 178 90 176 88 178 90 

Sore Clean+Jerk Front Squat Clean & Jerk Fron Squat Clean & Jerk Fron Squat

80%  1+2 
1+3, 1+2 

80%  4.4 
85%  3.4 
         3.4 

80%  1+2 
1+3,  1+2 

80% 4.4 
85% 3.4 
         3.4 

80%  1+2 
1+3, 1+2 

80% 4.4 
85% 3.4 
         3.4 

Snatch Pull  Snatch Pull  Snatch Pull  

90% 5.4.5 
100% 3.3.3.3 

 90% 4.5.4 
100% 3.3.3.3 

 90% 5.4.5 
100% 3.3.3.3 

 

Squat Squat Squat  

80% 6.6.6.7.6 
85% 4.4.4.4.4 

 80% 6.7.8.7.6 
85% 4.4.4.4.4 

 80% 6.6.6.7.6 
85% 4.4.4.4.4 

 

Dead lift Dead lift Dead lift  

90%   5.5.5.6.5 
100%  4.4.5.4 

 90%   5.5.5.5.5 
100%  4.4.5.4 

 90%   5.5.5.6.5 
100%  4.4.5.4 

 

(Sumber : Tamas Ajan dan Lazar Baroga, 1983:280) 
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 Efektivitas program itu menunjukkan bahwa latihan dengan 80% berat 

maksimal memberi efek terbesar dalam viathlon serta dalam tugas-tugas latihan 

lainnya (yang digunakan sebagai kontrol). 70-80% berat maksimum merupakan 

nilai penting dalam proses latihan, baik untuk pemula maupun untuk lifter tingkat 

tinggi.  

 Jika dalam program 70%, 80%, dan 90% dari berat maksimal yang dicapai 

dalam perlombaan itu dibandingkan satu dengan lainnya, ternyata perkembangan 

maksimal dari hasil prestasi diperoleh dalam program 90% lebih efektif jika 

dibanding dengan program 80%, dan 40% lebih efektif dari program 70%. Hal ini 

menunjukkan intensitas pembebanan dalam latihan sangat penting bagi 

perkembangan prestasi (Vorob'ev, 1979:144) 

2.5.2.2. Jumlah Ulangan per Set 

 Jumlah ulangan per set sangat penting bagi efektivitas latihan dan 

perkembangan kekuatan otot. Latihan ke arah pengembangan kekuatan lebih 

efektif bersumber pada perkembangan protein struktural. Latihan dengan ulangan 

5-6 kali sangat baik pengaruhnya pada pembesaran otot. Jadi jumlah ulangan 

dalam set ada hubungannya dengan beratnya beban yang perlu diangkat. Semakin 

berat semakin kecil ulangan dalam  satu set. Distribusi pembebanan dalam jumlah 

ulangan per set tersaji dalam tabel  berikut : 

Tabel 3. 
Distribusi Pembebanan dalam jumlah ulangan per set 

Tugas latihan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali

Snatch 19.4% 59.4% 19.4% 1.2% 0.6% - 

Clean & Jerk 19.3% 57.4% 17.9% 3.4% 1.8% 0.2%
(Sumber : Vorob'ev, 1979:146) 
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 Jumlah ulangan dua kali atau lebih sering dalam melaksanakan latihan 

penunjang, misalnya power snatch dan power clean. Dalam bench press 

dilakukan 3-5 ulangan.  Angkatan tunggal dilakukan dengan beban mendekati 

batas kemampuan. 

 Untuk mengembangkan kekuatan otot, latihan bench press dilakukan 

dengan ulangan 6 kali per set dan paling efektif untuk mengembangkan kekuatan 

serta massa otot. Ulangan enam kali memberikan stimulasi yang besar dan 

berpengaruh positif dalam pembesaran otot. 

 Jadi ulangan jumlahnya bervariasi dari satu sampai enam kali, yang 

merupakan optimum dalam latihan lifter. Melampaui jumlah itu atau mengurangi 

ulangan sampai satu atau tiga kali saja, akan berakibat negatif pada 

pengembangan kekuatan (Vorob'ev, 1979:147). 

2.5.2.3. Jumlah Tugas Latihan dalam Satu Jam 

 Jumlah tugas latihan (training session) sebaiknya ada empat sampai enam 

tugas latihan. Dalam keadaan tertentu, mungkin dua sampai tiga tuga latihan 

(misalnya untuk unloading training), dan pada waktu ada kelelahan karena latihan 

sebelumnya, dapat dinaikan menjadi delapan tugas latihan, tetapi tentu saja baik 

set maupun jumlah ulangannya perlu dikurangi. 

 Dengan jumlah optimum 4 – 6 itu dipertahankan pembebanan yang efektif 

dalam setiap tugas latihan. Sejumlah besar tugas latihan yang memungkinkan 

peningkatan jumlah volume secara cepat, mempunyai efek negatif. Tetapi 

sejumlah kecil tugas latihan dapat menimbulkan kejemuan karena kurang 

menimbulkan dorongan. Jadi, jumlah tugas latihan yang dilaksanakan dalam satu 
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jam latihan serta jumlah ulangannya perlu dibatasi. 

2.5.2.4. Pengembangan Kemauan Keras 

 Pengembangan kemauan keras merupakan bagian mutlak dari latihan 

olahraga. Menurut ahli Psikologi kemauan keras adalah kemauan secara sadar 

mengatur tindakan diri sendiri secara aktif mengarahkannya menuju tecapainya 

tujuan yang telah ditetapkan dan mengatasi semua rintangan yang 

menghalanginya. 

 Kemauan keras itu ditambah  dengan keuletan, ketetapan hati dalam 

mengejar cita-cita, kemauan untuk menang, ketegasan memaksa diri 

menghancurkan rintangan, keteguhan hati, keberanian, disiplin, dan sebagainya. 

Latihan olahraga yang benar dan ikut serta dalam pertanidngan merupakan sarana 

dalam mengembangkan kualitas tersebut. 

 Pelatih bersama lifter merencanakan secara jelas tujuan yang hendak 

dicapai.  Misalnya untuk penguasaan teknik classical lift disediakan enam bulan, 

dan setelah itu lifter harus lulus standar kualifikasi mencapai kedudukan dalam 

urutan pemenang dan untuk menjadi juara direncanakan waktu 3-6 tahun 

(Vorob'ev, 1979:171). 

 Kemauan untuk menang merupakan kualitas terpenting. Tanpa itu sukses 

melawan lawan-lawan tangguh dalam pertandingan  tidak bisa dibayangkan. 

Kemenangan bertengger di atas keyakinan seseorang pada kemampuan diri 

sendiri, kebulatan tekad, penguasaan diri, keberanian dan ketegasan dalam 

mengambil keputusan, Fenomena kemauan keras ini merupakan ciri khas 

olahragawan. 
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 Kualitas kemampuan lifter menunjukkan disiplin umum dan pribadi dalam 

mengikuti dan mematuhi aturan berlatih dan bertanding, melaksanakan tugas 

latihan tanpa ragam tepat seperti tuntutan pelatih. Praktek olahraga, usaha 

mncapai prestasi tinggi tidak mungkin dicapai dengan melanggar aturan hidup 

olahragawan (Vorob'ev, 1979:174). 

2.5.3 Volume Latihan  

 Volume usaha/kerja yang diperbuat selama berlatih untuk meningkatkan 

kekuatan baik dalam kondisi kecepatan atau stamina dapat diukur dari jumlah 

kilogram yang diangkat, dan dapat dihitung untuk satu kesempatan latihan, satu 

minggu, suatu tahap, atau seluruh tahun. Dalam hal tidak menggunakan beban 

berat ( pull-up, push-up, dan sebagainya) volume dapat diperkirakan berdasar 

jumlah ulangan dan set, atau menghitung lamanya waktu (menit, jam) untuk 

berbagai jenis latihan. 

      pemanasan     metode usaha/kerja berat 

50 kg; 60 kg; 70 kg;     80 kg;   90 kg;   100 kg;   90 kg;   80 kg 
   3          3           3           2           1            1             1           3  
 

volume keseluruhan  : 2.180 kg 

volume sebagian : 1.640 kg 

 Untuk menghitung efisiensi latihan, volume sebagian yang mengacu 

kepada metode utama yang dipakai selama berlatih adalah sangat penting. Indeks 

volume (Iv) menyatakan perbandingan jumlah kg yang dilakukan sesuai metode 

(volume sebagian) terhadap berat badan lifter. 

 Indeks volume (Iv)  = 

 Untuk contoh digunakan jumlah kg dalam metode usaha/kerja bagi lifter 

5 

jumlah kg (volume sebagian)
Berat badan 
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yang berat badannya 50 kg : 

  Iv  =      = 32,8 

 
(Tamas Ajan dan Lazar Baroga, 1983:333). 

 

2.5.4 Perencanaan Latihan dalam Siklus Mingguan 

 Perencanaan dalam siklus mingguan dilaksanakan dengan memecah 

rencana bulanan, dan untuk setiap tahap digunakan struktur (cara berlatih) yang 

diharuskan oleh sifat tahap yang bersangkutan. (Tamas Ajan dan Lazar Baroga, 

1983:218).  

 Ciri perencanaan ini sesuai dengan tujuan perioda latihan agar mencapai 

hasil yang baik dan sukses. Model keberhasilan latihan direncanakan dalam siklus 

mingguan (siklus minggu ke 1-4). Untuk latihan fisik khusus tidak direncanakan 

beban rata-rata dan jumlah percobaan pada beban berat, sebab pada usia ini 

kegairahan untuk mengangkat beban berat tidak menyumbang kepada perbaikan 

cara untuk menyelesaikan tugas nyata tahap yang bersangkutan. Sangat penting 

bagi badan dan bagi pelajaran teknik angkatan yang baik dan stabil adalah 

metoda-metoda dinamis dan ulangan berkali-kali dengan beban optimum, 

akhirnya menjamin keberhasilan dari persiapan (Tamas Ajan dan Lazar Baroga, 

1983:218). 

 

 

 

 

1.640 
50 kg 



26 

 

Tabel 4. Jenis dan Hari Latihan Angkat Besi  

No Jenis Latihan 
Hari  

Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu 

1 Snatch klasik x  x  x  

2 Power Snatch  x    x 

3 Clean klasik x  x    

4 Power clean  x     

5 Jerk klasik   x  x  

6 Power jerk  x    x 

7 Snatch pull x  x  x  

8 Clean pull  x    x 

9 Good morning x  x  x  

10 Squat x  x  x  

11 Front Squat  x    x 

12 Bench press x  x  x  
(Sumber : Tamas Ajan dan Lazar Baroga, 1983:218) 

 
2.5.5 Kualitas Mental 

 Tingkat prestasi olahraga saat ini masih jauh dari atas kemungkinan 

prestasi manusia, dan selalu menuntut penelitian yang mengarah ke 

penyempurnaan latihan olahraga. 

 Gagasan bahwa prestasi olahraga tidak hanya tergantung pada fisik saja, 

tetapi juga kepada mental seseorang telah diterima secara teoritis oleh kebanyakan 

ahli, walaupun penelitian dan studi-studi konkrit ke arah itu masih langka. Maka 

kita berada dalam keadaan dimana kemungkinan  fisik banyak dipelajari, dan 

mengabaikan sumber mental yang hebat yang dimiliki manusia. Ada beberapa 

informasi tentang prestasi orang tertentu yang dicetuskan di bawah pengaruh 

keadaan marah, panik, takut, dan sebagainya (Tamas Ajan dan Lazar Baroga, 

1983:22). 
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 Mengenai latihan mental belum ada yang berbentuk metodologi atau 

teratur rapi seperti pada bidang latihan fisik. Walaupun demikian, praktek 

membuktikan bahwa olahragawan berprestasi tinggi ternyata mempunyai kualitas 

mental yang sama, misalnya motivasi kejiwaan (koordinasi motorik), pemusatan 

perhatian, keuletan, stabilitas afektif, kreatifitas pemikiran, dan sebagainya 

(Tamas Ajan dan Lazar Baroga, 1983:22). 

 Untuk membentuk bagan tentang kualitas mental utama olahragawan 

mengandung kekurangan dna ketidakpastian, sebab pikiran manusia merupakan 

salah satu problema kompleks dalam jagad raya ini. Tetapi kita tidak boleh lupa 

bahwa hanya bagan saja dan mungkin juga dipaksakan, mengenai kualitas fisik 

yang telah memungkinkan dibangunnya metode latihan fisik sekarang ini, yang 

memberi dasar kepada kita dalam mencapai tingkat prestasi pada saat ini (Tamas 

Ajan dan Lazar Baroga, 1983:22). 

 Sisi motorik tidak bisa dipisahkan dari sisi mental. Karena beberapa sifat 

fisik sama bagi kebanyakan atletm apalagi spesialisasinya, maka beberapa sifat 

psikologis juga  sama bagi semua olahragawan. Kalau kita mampu menetapkan 

kualitas mental yang terpenting untuk olahragawan berbagai jenis olahragawan 

berbagai jenis olahraga, serta  metode dan cara pendidikannya, kita maju 

selangkah dalam metode laihan saat ini, sehingga memberi sumbangan sungguh-

sungguh  kepada majunya prestasi secara terus menerus. Usaha yang mengarah 

kepada hasil gemilang sewaktu latihna fisik atlet akan sia-sia kalau selama 

berlomba atlet tidak mampu mencapai prestasi yang telah dicapainya dalam 

latihan yang disebabkan oleh susana mental, misalnya : acuh, ketakutan yang 

berlebihan kepada lawan tanding atau wasit. 
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 Praktek telah membuktikan bahwa dalam cabang olahraga angkat besi 

kualitas mental yang terpenting adalah : memusatkan perhatian, keuletan, serta 

stabilitas afektif (Tamas Ajan dan Lazar Baroga, 1983:23). 

2.5.6 Pemusatan Perhatian 

 Dengan perhatian kita maksudkan kegiatan psikis yang tertuju kepada 

sesuatu yang penting bagi seseorang pada suatu waktu tertentu. Pemusatan 

perhatian berarti  pemusatan semua pikiran yang terlihat nyata (kerapkali 

kelihatan pada wajah), tertuju pada sesuatu yang khas : persoalan sulit, kegiatan 

motorik, dan sebagainya. 

 Pendeknya waktu pelaksanaan suatu latihan serta perlunya pelaksanaan 

dengan usaha maksimum menuntut pemusatan perhatian secara khusus oleh 

olahragawan. Yang dimaksud adalah kemungkinan mendapatan rangsang yang 

kuat, mobilisasi semua sumber mental dan fisik pada suatu saat tertentu. 

 Dalam olahraga angkat besi penggunaan  pemusatan mental sangat kuat, 

dan kita bisa membedakan beberapa tahap, sesuai dengan penerapannya : 

2.5.6.1 Tahap persiapan yang berlangsung pada waktu sebelum perlombaan dan 

selama pemanasan; 

2.5.6.2 Tahap konsentrasi, dengan 

2.5.6.2.1 tahap pertama – naik platform 

2.5.6.2.2 tahap yang mendahului – berdiri menghadapi barbell 

2.5.6.2.3 tahap konsentrasi kuat – mulai sejak meletakkan kaki di bawah barbell 

sampai pelaksanaan angkatannya. 
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 Penelitian yang dikerjakan dalam bidang konsentrasi  kuat  membuktikan 

bahwa tahap ini menentukan sekali terhadap kemungkinan mengerahkan secara 

maksimal sumber fisik dan psikis dengan tujuan membuat prestasi hebat. 

 Telah diketahui bahwa setiap perbuatan juga mengandung unsur motorik 

dalam pelaksanaannya. Membandingkan si nar beta yang tercatat dalam 

elektroencephalogram pada  waktu fleksi lengan dan kemudian pada saat 

pelaksanaan mental, terlihat perubahan-perubahan yang sama. Ini menunjukkan 

bahwa walau hanya memikirkan suatu gerak, telah terjadi kegiatan minimum di 

otot, tetapi cukup untuk membangun tonus otot yang mempersiapkan dari sudut 

fungsional, kerja mendadak otot-otot untuk melaksanakan gerakan berikutnya. 

 Maka salah bagi atlet untuk memikirkan tentang kesalahan selama 

berkonsentrasi, karena dengan begitu ia menyalurkan pengaruh kepada fascia otot 

yang akan menghasilkan kesalahan tersebut. 

 Mengingat fakta bahwa pikiran dan bahasa berkaita erat (kalau kita 

bergerak, walau dalam khayalan, peralatan phonik digiatkan juga) dengan 

pekerjaan mental, maka unsur-unsur teknis utama dari apa yang dikerjakan, perlu 

diulang-ulang dalam benaknya. 

 Jadi atlet angkat besi akan mengulang-ulang dalam benaknya  untuk 

Snatch : 1) Permulaan yang benar, 2) Pull yang sempurna dengan percepatan 

(eksplosif) pada tahap kedua, 3) Cepat menempatkan diri di bawah barbell, 4) 

Mengunci barbell di atas kepala. 

  Untuk Clean and Jerk : 1) Permulaan yang benar, 2) Menyelesaikan pull 

dan akselerasi (ledakan) dalam tahap kedua Cepat menempatkan diri di bawah 
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barbell, bersamaan dengan memutar siku, 3) Kembali berdiri dan sikap split atau 

squat, 4) Dip dan jerk yang mantap serta kuat pada barbell dari dada, 5) Split dan 

menangkap barbell di atas kepala, 6) Mengunci barbell di atas kepala. 

 Pada tahap pemusatan pikiran yang kuat lifter membayangkan apa yang 

akan dilakukan kemudian 2-3 kali, sekaligus bersamaan dengan ulangan batin 

terhadap unsur-unsur terpenting gerakan tersebut. 

 Mengingat kemungkinan optimum untuk pemusatan pikiran yang didasarkan 

kepada penelitian terhadap olahragawa terbaik, maka kami kira waktu  

konsentrasi untuk angkatan-angkatan klasik untuk Snatch adalah  16 detik dan 

untuk Clean and Jerk adalah 15 detik 

 Tidak baik melampaui waktu-waktu tersebut. Ada lifter yang 

berkonsentrasi lebih dari satu menit. Ini membuat  kelompok-kelompok otot yang 

akan dipakai (punggung, tungkai) dan sistem saraf menjadi lelah. Telah diketahui 

bahwa waktu optimum untuk berkonsentrasi meningkat bersamaan dengan makin 

pentingnya suatu perlombaan, tetapi sebaiknya tidak melebihi 20-25 detik. 

 Untuk para junior waktu konsentrasi lebih pendek (10,6 dalam snatch dan 

13 detik dalam clean and jerk) dan berubah-ubah dari satu angkatan ke angkatan 

yang lain, suatu hal yang membuktikan bahwa mereka tidak mampu 

mengotomatiskan unsur-unsur yangberkaitan dalam pemusatan perhatian. Maka 

sejak mulai latihan pertama kali lifter muda perlu diajar mengulangi secara mental 

2-3 kali gerak yang akan dilakukan, sekaligus bersamaan dengan ulangan “bahasa 

dalam” dari komponen-komponen teknik gerak itu selama 15-16 detik sebelum 

pelaksanaan yang sebenarnya. 
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 Hal-hal yang mengalihkan perhatian ada banyak : sinar (lampu sorot, 

lampu listrik, lampu alat foto, dsb) suara (sorak penonton, suara-suara lifter lain 

yang sedang mengadakan pemanasan), ketakutan terhadap wasit dan lawan, 

suasana gedung baru, tingkat kelelahan, dan sebagainya. 

 Apakah diperlukan keheningan mutlak untuk konsentrasi? Jawabnya sama 

sekali tidak. Pada keadaan suasana perlombaan angkat besi sangat sulit membuat 

suasana sepi (apalagi kalau perlombaan diselenggarakan sekaligus dengan dua 

platform). 

 Penelitian Jacobson telah menunjukkan bahwa kesunyian yang mutlak 

lebih berpengaruh jelek daripada suara yang ada terus menerus tanpa berhenti. 

Barbell terasa lebih berat dalam suasana sunyi. Stimulus gangguan dengan 

intensitas rendah atau menengah kerapkali berpengaruh positif terhadap kerja 

yang memerlukan konsentrasi keras. Ini dapat diterangkan melalui teori dominan. 

Dominan menunjuk kepada fokus yang sedikit banyak stabil dari sjeumlah pusat 

saraf yang mengalami peningkatan kepekaannya. Pusat yang dominan ditandai 

oleh kepekaan yang meningkat, kemampuan “menarik” menghapus jawaban-

jawaban kepada stimulus refleks-refleks lainnya. Fokus dominan mengumpulkan 

serta mencakup rangsang yang datang dari pusat lain dan memaksakan irama 

kegiatan kepada beberapa struktur saraf yang ada kesesuaian fungsi. Itulah 

keterangannya mengapa ada olahragawan mendengarkan musik selama berlatih, 

dan tidak minta kesunyian yang mutlak (Tamas Ajan dan Lazar Baroga, 1983:26). 

2.5.7 Keuletan 

 Keuletan menunjuk kepada kemauan keras untuk mencapai tujuan jauh 
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(hasil prestasi tingkat dunia), suatu hal yang mengharuskan pemeliharaan 

kemauan keras itu selama waktu yang panjang, bahkan seumur hidup. Juga 

ditandai doleh kapasitas berusaha sistematis dan sukarela, yang kerapkali sangat 

melelahkan, dan atlet harus mengatasi saat-saat mengecewakan dan kegagalan 

sementara, tanpa melupakan jalan menuju apa yang diinginkan, yang di olahraga 

angkat besi sangat berat. 

 Keuletan dapat dilihat dalam proses latihan dengan memperhatikan : 

kontinuitas latihan, latihan dalam kondisi yang lebih berat, reaksi subjektif 

terhadap penambahan beban, dan sebagainya. Kami membayangkan lifter yang 

ketakutan dan bukan atlet yang kurang ulet. Rasa takut terhadap lawan maupun 

barbell dapat diatasi sepanjang tahun dengan menghasilkan prestasi-prestasi 

tinggi. 

 Keuletan dapat dites dengan bantuan tes Mira-Steinbach dan tes Zazzo, 

dan tes Rorschach mengenai kepribadian. Sayang saat ini kita belum memiliki 

banyak cara khusus untuk melatih keuletan, sesuai dengan keperluan praktek 

angkat besi (Tamas Ajan dan Lazar Baroga, 1983:28). 

2.5.8 Stabilitas Afektif 

 Proses-proses afektif (emosi, perasaan, perangai, afek, nafsu) merupakan 

sikap manusia, yang dialaminya dalam berbagai bentuk, terhadap apa yang terjadi 

dalam kehidupannya, terhadap apa yang diketahuinya dan diperbuatnya. 

 Kerangka pikiran afektif yang timbul pada atlet angkat besi selama 

berlomba, ditentukan sifat fisik secara umum dan khusus, dalam hubungannya 

dengan sifat-sifat khas perlombaan angkat besi. Diantara perasaan secara umum 

adalah moral, tanggung jawab dan kewajiban terhadap kelompok, perkumpulan, 
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negara dan masyarakat. Suasana batin yang khas pada perlombaan angkat besi 

adalah : emosi pada permulaan perlombaan, keinginan berlomba, ambisi, 

kegembiraan dalam kemenangan, kepahitan dalam  kekalahan, dan sebagainya. 

 Ketegangan maksimal yang dialami lifter selama perlombaan dapat 

menimbulkan tidak hanya suasana positif tetapi juga yang menyiksa. Dalam hal 

ini pengambilan keputusan kebanyakan tergantung pada stabilitas afektif yang 

juga bergantung motivasi (minat, kebutuhan, dan sebagainya). Motivasi berperan 

dalam mengaktifkan seluruh badan yang diarahkan kepada pencapaian tujuan. 

(Tamas Ajan dan Lazar Baroga, 1983:30). 

 

2.6 Pola Hidup 

 Pola hidup berasal dari kata pola yang artinya rancangan atau program 

yang ditentukan. Sedangkan pola hidup adalah rancangan atau program yang 

ditentukan agar kehidupan seseorang dalam hal ini atlet menjadi teratur, 

terprogram. 

 Pada penelitian ini profil aktivitas latihan dan pola hidup atlet angkat besi 

digambarkan dalam beberapa aspek yang dikaji meliputi : 1) Aspek pola makan, 

2) Aspek pola istirahat, 3) Aspek kegiatan/kebiasaan sehari-hari,  4) Aspek pola 

latihan olahraga dan 5) Aspek Lingkungan.  

 

2.6.1 Pola Makan 

        Pada dasarnya pola makan terkait dengan pengaturan gizi untuk atlet yaitu 

sama dengan pengaturan gizi untuk masyarakat biasa yang bukan atlet, dimana 

perlu diperhatikan keseimbangan energi yang diperoleh dari makanan dan 

minuman dengan energi yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme, kerja tubuh 
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dan penyediaan tenaga (energi) pada waktu istirahat, latihan dan pada waktu 

pertandingan, oleh karena kelebihan maupun kekurangan zat-zat gizi dapat 

menimbulkan dampak negatif, baik untuk kesehatan apalagi di dalam menunjang 

prestasi (Leane Suniar, 2002:1) 

        Zat- zat gizi di dalam makanan dapat dikelompokkan menjadi : 

a. Zat Gizi Sumber Energi 

 Diperlukan untuk mempertahankan fungsi tubuh agar dapat berfungsi 

dengan baik, peredaran darah, persyarafan, pernapasan, gerak otot sehingga 

atlet dapat berlatih dan bertanding dengan baik. Energi ini didapat dari zat gizi 

hidrat arang, lemak dan protein yang dikonsumsi nelalui makanan. Dalam gizi 

seseorang hidrat karbon terdapat meluas dalam sayur-sayuran, buah-buahan, 

berry, gandum, kentang. Konsumsi sehari-hari hidrat karbon untuk kerja otot 

biasa (moderat) adalah 450 – 500 gram. Untuk lifter yang berlatih intensif, bagi 

setiap kg berat badan diperlukan 10-11 gram hidrat karbon, jadi kira-kira 600-

800 gram sehari. Hidrat karbon yang kelebihan sebagian dikeluarkan sebagai 

urine, dan sebagian diubah menjadi lemak.  

 Disamping protein dan hidrat karbon, gizi sumber energi juga mencakup 

lemak. Norma yang diterima untuk perbandingan protein, lemak, dan hidrat 

karbon adalah 1 : 1 : 4. Tetapi saat ini telah berkembang pendapat bahwa untuk 

olahragawan perlu menurunkan jumlah lemak dan meningkatkan jumlah hidrat 

karbon. Ini akan meningkatkan kapasitas kerja serta efektivitas kerja otot. 

Dalam makanan sehari-hari perlu ada tidak kurang dari 100-150 gram lemak, 

diantaranya tidak kurang dari 30 gram lemak tumbuh-tumbuhan. Ini 
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disebabkan karena secara normal organisme orang tidak dapat hidup tanpa 

“poly-unsaturated fatty acid”, misalnya linoleic, lenolenic, arachidonic acids, 

yang berperan penting dalam gizi. Dan ini terdapat di dalam lemak tumbuh-

tumbuhan. 

 Disamping nilai kalorinya, lemak memberikan kepada kita vitamin yang 

dapat larut dalam lemak. Asam lemak dalam bentuk pil dan cairan dapat 

dimakan dengan lemak hewani yang minum. Ini terutama penting dalam 

pertandingan. 

b. Zat Gizi Pembangun Tubuh 

 Zat gizi protein sebagai zat pembangun tubuh sangat diperlukan untuk 

membentuk struktur tubuh, terutama didalam pembentukan jaringan baru, juga 

pembentukan enzim, hormon dan antibodi. Dengan bertambahnya konsumsi 

protein kepekaan sistem saraf pusat terhadap rangsang meningkat, 

meningkatkan aktivitas refleks bersyarat yang sangat penting bagi olahragawan 

angkat besi. 

 Untuk setiap kg berat badan lifter diperlukan 2,4 – 2,5 gram protein. Ini 

berlaku umum bagi berat badan 52-80 kg. Lifter yang berat badannya di atas 80 

kg (90-100kg lebih) memerlukan kurang dari itu untuk setiap kg berat badan. 

 Pemakaian protein umumnya tinggi pada permulaan latihan. Angka itu 

menurun bersama bertambahnya pengalaman berlatih. Prof. N.N Yakovlev 

menganjurkan pemasukan protein dalam diet olahragawan dalam bentuk jelly 

dan gelatin. Walaupun gelatin berisi protein yang tidak lengkap, ia 

mengandung “amino acid glycogel” yang terpakai dalam sintesa creatine, suatu 

bahan yang berpartisipasi dalam kontraksi otot. 
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 Dalam diet harian lifter paling sedikit harus ada daging 300 – 400 gram 

yang tidak berlemak. Hati memiliki nilai gizi yang istimewa : karena berisi 

tidak hanya protein saja, tetapi juga garam dalam jumlah besar. Protein yang 

terasimilasi ringan dalam ayam, ikan, dan susu sangat penting untuk makanan. 

Susu tidak hanya bernilai karena  berisi protein yang mudah diasimilasi dan 

lemak, tetapi juga karena berisi garam mineral yang mudah dicerna. Seharinya 

lifter harus minum tidak kurang dari satu liter susu. Untuk normalisasi 

pencernaan ada baiknya minum butter-milk atau yoghurt segelas di waktu pagi 

dan sore. 

 Kalau ada kekurangan jumlah protein dalam makanan, dan mengganggu 

kegiatan semua organ serta sistem dalam tubuh. Pada anak muda itu akan 

menghambat perkembangan keranga, penahanan cairan dalam jaringan, 

menekan kegiatan kelenjar buntu. Di samping itu terjadi pula perubahan  

dalam sistem saraf pusat. Itu untuk sementara tetap berlangsung walaupun 

sudah diusahakan konsumsi protein yang lebih besar. 

 Metabolisme vitamin juga terganggu karena kekurangan suplai protein, 

karena vitamin menunjukkan kegiatannya hanya dalam hubungannya dengan 

protein. Kekurangan protein mengakibatkan penurunan ketahahan terhadap 

penyakit. 

c. Zat Gizi Pengatur 

 Untuk mengatur berjalannya proses metabolisme didalam tubuh 

diperlukan vitamin dan mineral yang banyak didapat dari sayur-sayuran 

berwarna hijau dan juga pada buah-buahan berwarna kuning dan merah (Leane 

Suniar, 2002 : 3). 
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 Untuk aktivitas organisme yang norma dan vital, di dalam diet harus 

terdapat sejumlah vitamin yang diperlukan. Vitamin didapat dalam makanan 

dalam jumlah kecil dan memiliki aktivitas biologis yang tinggi, berpartisipasi 

dalam proses biokimia yang memungkinkan metabolisme secara teratur. Saat 

ini dikenal lebih dari 40 vitamin, tetapi beberapa diantaranya belum jelas 

kegunaannya untuk badan. Jika kekurangan vitamin akan menuju 

hypovitaminosis yang menyebabkan terjadinya gangguan fungsi. Aktivitas otot 

yang intensif menuntut tambahan vitamin tertentu dalam konsumsinya. 

 Vitamin dibagi dalam dua kelompok, yaitu larut dalam air dan larut dalam 

lemak. Kelompok vitamin B termasuk yang larut dalam air. Kebutuhan 

organisme terhadap vitamin C (ascorbic acid) adalah 50-75 mg sehari. Jika 

sedang latihan intensif jumlah itu meningkat menjadi 200-300 mg. Suatu dosis 

tunggal 200-300 mg ascorbic acid meningkatkan kapasitas kerja. 

 Konsumsi vitamin B1 (thiamin) adalah 2-3 mg. Dalam diet sehari-hari 

hanya ada rata-rata 1,5 -2 mg dan itu adalah kurang bagi konsumsi organisme. 

secara memuaskan. Untuk lifter norma harian B1 adalah sekitar 10 mg. Jelas 

bahwa selama latihan intensif konsumsi naik. Kuantitas di dalam tubuh 

ditimbun sedikit demi sedikit (selama 14-20 hari) dengan cara mengkonsumsi 

dosis besar 1-12 mg. Maka bagi lifter selama 20-25 hari jangan memasukkan 

kurang dari 10 mg B1 per hari.  

 Vitamin B2 diperlukan lifter sampai 10 mg, maka dianjurkan menelannya 

dalam bentuk pil. Konsumsi harian vitamin PP (nicotic acid) rata-rata 15 mg, 

dan untuk olahragawan angkat besi jangan kurang dari 25-30 mg. Untuk 
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vitamin B6 (pyridoxine) konsumsi hariannya besarnya 1,5 – 2mg, dan kalau 

konsumsi protein tinggi, jumlah itu meningkat menjadi 3-4 mg. Konsumsi 

vitamin B12 tidak besar, dan terpenuhi cukup oleh makan sehari-hari. Suntikan 

vitamin B12 sebanyak 100-200 mg per hari secara signifikan menaikkan 

kesanggupan kerja serta kekuatan otot. 

 Vitamin A, D, E, K masuk kelompok yang larut dalam lemak. Konsumsi  

badan kita akan vitamin A adalah 1-2 mg sehari. Jika konsumsi vitamin B1 dan 

C ditingkatkan, perlu pula meningkatkan konsumsi vitamin A. Jika 

meningkatnya terlampau cepat, dapat menimbulkan keracunan. 

 Vitamin D (anthirachitic) konsumsinya terpenuhi oleh makanan sehari-

hari yang normal. Jika mengerjakan kerja otot yang signifikan, konsumsi 

vitamin E oleh tubuh meningkat, maka olahragawan memiliki kapasitas kerja 

yang lebih tinggi dianjurkan untuk makan vitamin E dalam konsnetrat, 

sebanyak 30-35 unit setiap hari. 

 Phytoncide adalah bahan yang terdapat dlam bawang merah dan putih, 

radish, dan sebagainya, berfungsi prophylaktis terhadap sakit. Mineral bukan 

sumber energi, tetapi sama pentingnya bagi organisme seperti halnya protein, 

karbohidrat dan lemak. Garam mineral berfungsi dala pembentukan sel, dan 

terdapat dalam darah, dan lymph. Mereka berguna dalam darah dan jaringan 

untuk mempertahankan konsentrasi ion tertentu. Fosfor, kalsium, potasium, 

dan sodium ikut serta di dalam prose kimia kontraksi otot. 

 Hemoglobin dan myoglobin (yang pembentukannya memerlukan zat besi) 

memungkinkan pengalihan okseigen dari paru-paru ke jaringan. Berbagai 
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mineral dalam pembentukan cairan pencerna, hormon, dan enzim. 

 Konsumsi sehari-hari kalsium oleh orang dewasa adalah 0,8 gram, dan 

untuk anak 1 gram. Perbandingan fisiologis  kalsium dan magnesium adalah 1 

: 0,5; kalsium dan fosfor 1 : 1,5, kalsium dan lemak 1 : 0,06. Peningkatan 

jumlah kalsium dalam makanan meningkatkan kapasitas kerja. 

 Fosfor sangat penting bagi organisme, khususnya bagi sistem saraf pusat. 

Ia ikut serta dalam berbagai proses enzim, metabolisme protein, lemak dan 

hidrat karbon. Fosfor merupakan unsur aktif daam reaksi biokimia di dalam 

otot sewaktu bekerja. Hampir semua jaringan dan organ, sel dan nukleus 

terbahan fosfor, tetapi terbanyak di dalam sel jaringan otot serta bahan putih 

otak dan sumsum tulang belakang. 

 Konsumsi harian fosfor oleh organisme adalah 1,5 – 1,6 gram. Tetapi jika 

kerja otot intensif bahan fosfor lebih banyak terpakai, maka konsumsinya 

meningka menjadi 3 – 5 gram. 

 Berbagai penulis menunjukkan adanya pengaruh positif bahan fosfor 

kepada intensitas kerja orang. Kalau makan sodium fosfat tidak lebih lambat 

dari 60 menit sebelum pertandingan atau jam latihan, akan meningkatkan 

kemampuan kerja. 

 Sodium terutama terdapat di dalam cairan jaringan, plasma, lymph, cairan 

pencernaan, tetapi kalau potassium terutama di dalam sel. Ion sodium dan 

potassim mengatur pertukaran air, berpartisipasi di  dalam transmisi stimulus 

saraf serta secara langsung dalam kontraksi otot, dan juga dalam 

mempertahankan keseimbangan tertentu antara acid dan alkali. Kegiatannya 

di dalam berbagai situasi adalah antagonistik. Suatu suplai berlebihan sodium 
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chloride berakibat menahan air di dalam badan. Jika garam biasa itu kurang 

jumlahnya (ini terjadi pada lifter yang kehilangan berat badan dalam sauna), 

timbul kejang otot, disertai nyeri, kebanyakan di otot betis. Untuk 

mencegahnya, setelah lifter ditimbang berat badannya, ia perlu makan garam 

1 gram yang dilarutkan dalam air. Berkeringat dengan hebat juga 

meningkatkan hilangnya sodium chloride. Itu  Itu tidak diganti, hanya 

kelihatan dalam tekanan arteri yang agak menurun. 

       Kekurangan potassium dalam badan  kelihatan dalam fungsi gerak usus, 

kehilangan nafsu makan serta ingin tidur saja. Potassium terdapat di dalam 

sayuran.  Dalam diet campuran (tumbuh-tumbuhan dan hewani) keperluan 

tubuh sudah terpenuhi. Biasanya itu sekitar 2  gram. Tetapi dalam latihan 

intensif angak itu meningkat menjadi 5-6 gram. 

 Umumnya sodium masuk ke dalam badan dalam bentuk garam dapur, 

yang jumlah hariannya 12-15 gram, dan dalam suhu panas dan latihan 

intensif, angka itu adalah 20-25 gram. 

 Dengan demikian, agar fungsi tubuh berjalan dengan baik dan tubuh 

menjadi sehat diperlukan makanan dan minuman yang didalamnya terkandung 

zat-zat gizi lengkap.  

 Gizi yang komprehensif dan rasional merupakan jaminan bagi kesehatan 

serta kemampuan kerja setiap orang. Pencapaian prestasi tinggi dalam olahraga 

cabang angkat besi, tergantung pada kebenaran mengorganisasi latihan dengan 

gizi lifter yang komprehensif (Vorob'ev, 1979:198). 

 Pengeluaran energi lifter itu besar, maka gizinya harus memenuhi berbagai 

tuntutan. Lebih-lebih diperlukan isi kalori yang cukup serta diet yang lengkap,  
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dan jangan dilupakan pemeliharaannya. Hanya dengan kondisi  demikian itu 

mungkin memulihkna kembali energi yang dikeluarkan serta memelihara 

plastisitas  fungsi organisme. 

 Pengaturan gizi dihubungkan dengan pekerjaan, latihan serta tidur. 

Pelaksanaan angkat besi, seperti juga pada cabang olahraga lain, disertai 

pemakaian protein dalam jumlah besar. Setelah berlatih dalam urine terdapat 

banyak produk pecahan protein : nitrogen, dan uric acid. Maka lifter perlu 

menambah pemasukan protein ke dalam badan. 

 Agar makanan yang telah disediakan dapat dikonsumsi dengan baik sesuai 

dengan kebutuhan maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

penyajian, antara lain : memenuhi standar gizi (kualitas, kuantitas), menarik 

dan variatif, terbuat dari bahan yang biasa dimakan, volume makan sesuai 

kapasitas lambung, dan frekuensi makan sebaiknya 3 kali makan besar dan 2-3 

makan penyeling (snack) dengan catatan makan pagi ¼ dari kebutuhan sehari 

(Joko Pekik Irianto, 2007:63). 

2.6.2 Pola Istirahat 

 Tubuh manusia tersusun atas organ, jaringan dan sel yang memiliki 

kemampuan kerja terbatas. Seseorang tidak akan mampu kerja terus-menerus 

sepanjang hari hari tanpa berhenti. Kelelahan adalah salah satu indikator 

keterbatasan fungsi tubuh manusia. Untuk itu istirahat sangat diperlukan agar 

tubuh memiliki kesempatan melakukan recovery (pemulihan) sehingga dapat 

melakukan kerja atau aktivitas sehari-hari dengan nyaman. Dalam sehari 

semalam, umumnya seseorang memerlukan istirahat 7 hingga 8 jam  (Djoko Pekik 

Irianto, 2004 : 8) 
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 Pola istirahat sangat berhubungan dengan berhentinya aktivitas (latihan) 

yang biasanya dilakukan yang bisanya dilakukan dengan tidur. Selama sehari 

sebaiknya tidur tidak kurang dari delapan jam, pergi tidur dan bangun pada jam-

jam yang sama. Sebelum tidur jangan minum teh kental, kopi, yang pada 

umumnya jangan kebanyakan cairan yang masuk.  Latihan fisik yang intensifpun 

tidak baik (Vorob'ev, 1979: 206). 

 Sebelum tidur baik juga berjalan-jalan dalam udara segar. Perlu bahwa 

ruang tidur ventilasinya baik, dan kepala tetap terbuka. Karena pembebanan pada 

pergelangan bahu itu besar, maka kadang-kadang terasa nyeri, maka baik untuk 

tidur dalam pakaian tidur yang hangat (Vorob'ev, 1979: 206). 

 Bangun tidur jangan bermalas-malasan tiduran. Latihan pagi jangan terlalu 

berat, dan hanya selama 10-15 menit. Jika mungkin sebaiknya beristirahat setelah 

makan siang selama 1 – 1,5 jam.  Waktu untuk berlatih adalah 5 – 9  sore sampai 

malam. Kalau lifter kerja malam hari, jam latihan diatur setelah tidur dan istirahat 

yang cukup (Vorob'ev, 1979: 207). 

2.6.3 Kegiatan Sehari-hari  

 Setelah mengikuti kehidupan sehari-hari yang serba teratur selama waktu 

panjang, di dalam sistem saraf sentral terbentuk dynamic stereotype yang 

meringankan kerja organisme dalam situasi yang terbiasa. Pergi tidur pada jam 

yang tetap akan memudahkan datangnya tidur, dan makan pada jam yang tetap 

akan merangsang dikeluarkannya cairan pencerna pada permulaan makan, 

sehingga ada selera / hasrat makan dan terjadi pencernaan makanan yang baik 

pula. Bekerja dan berlatih pada jam-jam tertentu juga  membentuk sistem saraf 

serta keseluruhan organisme untuk berprestasi dan berlatih dengan hasil yang 
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baik.  Mungkin di sini dapat dikecualikan tiga atau empat jam latihan di hari-hari 

menjelang pertandingan, dimana latihan itu dilaksanakan pada jam yang sama 

dengan jam pertandingan (Vorob'ev, 1979: 207). 

 Kebiasaan hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari harus dijaga dengan 

baik, apalagi dalam kehidupan berolahraga. Dengan demikian manusia akan 

terhindar dari penyakit. Kebiasaan hidup sehat dapat dilakukan dengan cara, yaitu: 

a. Selalu menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan sekitarnya. 

b. Makan makanan yang higienis dan mengandung gizi misalnya empat sehat lima 

sempurna. (Kusriyani, 2004 : 13) 

2.6.4  Pola Latihan Olahraga 

 Latihan olahraga merupakan proses latihan yang menumbuhkan 

perkembangan kualitas gerak serta fungsi-fungsi organisme olahragawan secara 

terarah. Pengaruh latihan fisik pada organisme bermanfaat banyak. Latihan fisik 

pada hakikatnya menubah banyak fungsi organisme. Pengaruhnya sangat erat 

hubungannya dengan sifat, besar dan lamanya beban latihan yang dikenakan 

kepadanya, serta kondisi fungsional organisme  olahragawan. Jawaban organisme 

terhadap beban latihan yang optimum kelihatan dalam terjadinya penyempurnaan 

berbagai fungsi serta sistem (Vorob'ev, 1979:131). 

        Pemeliharaan dan peningkatan kondisi fisik perlu dijaga sebaik mungkin 

supaya tidak menurun. Pemeliharaan dan peningkatan kondisi fisik sangat erat 

hubungannya dengan program latihan, karena kondisi fisik yang baik dapat 

tercapai melalui program latihan yang terarah dan teratur. 

 Menurut Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi (1997 : 95-97) 

menjelaskan bahwa program latihan yang baik harus dapat memberikan teknik- 
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teknik latihan yang secara fisiologis dapat meningkatkan kualitas fisik orang yang 

melakukan. Program latihan harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, 

yaitu : 

2.6.4.1.  Over Load 

 Prinsip latihan yang paling mendasar adalah “over load” yaitu suatu 

prinsip latihan dimana pembebanan dalam latihan harus melebihi ambang 

rangsang terhadap fungsi fisiologi yang dilatih. Pembebanan latihan harus selalu 

ditambah pada waktu tertentu sehingga secara teratur latihan itu semakin berat 

dengan ketentuan-ketentuan tertentu pula. Dalam melakukan latihan porsi latihan 

harus bervariasi, hari-hari latihan berat harus diselingi dengan hari-hari latihan 

ringan (Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi, 1997 : 95) 

2.6.4.2.   Konsistensi 

        Konsistensi adalah keajegan untuk melakukan latihan dalam waktu yang 

cukup lama. Untuk mencapai kondisi fisik yang baik diperlukan latihan 

setidaknya 3 kali per minggu. Latihan 1 kali per minggu tidak akan meningkatkan 

kualitas fisik, sedangkan latihan 2 kali per minggu hanya menghasilkan 

peningkatan yang kecil. Sebaiknya latihan 5 -6 kali perminggu tidak disarankan, 

karena dapat mengakibatkan kerusakan fungsi (Pusat Kesegaran Jasmani dan 

Rekreasi, 1997 : 95). 

2.6.4.3.  Spesifikasi 

        Latihan   atau   exercise   yang    atau   spesifik  atau  khusus    akan 

mengembangkan efek biologis dan menimbulkan adaptasi atau penyesuaian dalam 

tubuh. Hal-hal yang menentukan spesifikasi adalah : 1) Macam atau bentuk 

latihan, 2) Ukuran atau perimbangan yang berbeda-beda, 3)Waktu latihan. 
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       Prinsip latihan spesifik bahwa latihan harus mirip atau menyerupai gerakan-

gerakan olahraga yang dilakukan juga dalam latihan fisik (Pusat Kesegaran 

Jasmani dan Rekreasi, 1997 : 96). 

2.6.4.4.  Progresif 

       Latihan secara progresif adalah suatu latihan dimana pembebanan yang 

diberikan pada seorang atlet harus ditingkatkan secara berangsur-angsur 

disesuaikan kemajuan dan kemampuan atlet. Peningkatan beban latihan yang 

terlalu cepat dapat mempersulit proses adapatasi fisiologis dan dapat 

mengakibatkan kerusakan kemampuan fisik. Pembebanan (volume dan intensitas) 

harus ditambahkan pada latihan umum maupun latihan spesifik (Pusat Kesegaran 

Jasmani dan Rekreasi, 1997 : 96) 

2.6.4.5.  Individualitas 

       Masing-masing latihan harus dibuat yang cocok bagi individual atau 

perorangan karena tidak ada dua orang yang sama persis, yang ada adalah 

mendekati sama. Untuk memberikan yang terbaik dalam prinsip individual perlu 

diperhatikan penyusunan latihan sebagai berikut : 

    a. Bagaimana individual tersebut mempunyai respon terhadap latihan itu. 

    b. Pembebanan latihan atau training tidak akan menimbulkan ketegangan 

       (strain) 

    c. Badan tidak akan kehilangan kemampuannya untuk dapat menyesuaikan diri. 

 Disamping 3 hal tersebut diatas, perlu diperhatikan pula faktor-faktor 

berikut ini : 1) Jenis kelamin, 2) Usia, 3) Tingkat kesegaran jasmani, 4) Komposisi 

tubuh, 5) Tipe tubuh, 6) Karakter psikologi, 7) Komponen kesegaran jasmani yang 

akan diperbaiki atau dikembangkan (Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi, 1997 
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: 96). 

2.6.4.6.  Tahap Latihan 

        Respon peserta terhadap latihan dipengaruhi oleh tahap latihan. Peserta 

pemula sebaiknya dimulai dengan dosis beban latihan sedang, semakin lama 

berlatih dosisnya makin meningkat. Pada tingkatan untuk mencapai kesegaran 

jasmani yang baik perlu dosis yang cukup berat (Pusat Kesegaran Jasmani dan 

Rekreasi, 1997 : 95-97) 

2.6.4.7.  Periodisasi 

 Periodisasi Program Latihan adalah Program Jangka Pendek dengan 

berjangka dan bertahap (period). Jangka waktu Program jangka Pendek harus 

dibuat bertahap sepanjang tahun. Bentuk-bentuk latihan dan komponen-komponen 

yang diberikan dalam latihan harus menurut tingkat dan jenjang yang bertahap 

(periode) dalam program latihan dan meningkat menuju prestasi puncak (peak 

performance) dalam tahap dan periode pertandingan (Pusat Kesegaran Jasmani 

dan Rekreasi, 1997 : 97). 

2.6.4.8.   Kestatisan 

        Pada saat awal tahun secara teratur dalam olahraga prestasi, prestasi dapat 

meningkat cepat, namun setelah mencapai tingkatan prestasi tertentu terasa bahwa 

prestasi sulit meningkat lagi (Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi, 1997:97). 

2.6.5 Sosial Ekonomi Keluarga 

 Sosial ekonomi keluarga berhubungan dengan penghasilan (pendapatan) 

dan pengeluaran (belanja) keluarga. Tidak diragukan bahwa semakin besar 

penghasilan (pendapatan) maka semakin besar pula pengeluaran (belanja). 

Penghasilan keluarga merupakan ciri khas lain yang bersangkutan dengan 
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kegiatan sehari-hari seseorang. Penghasilan keluarga juga berkaitan erat dengan 

kepemilikan fasilitas, sarana-prasarana yang mendukung aktivitas hidup 

(Supriyono, 2009:14). 

 
2.6.6 Lingkungan 

        Lingkungan dapat diartikan tempat dimana seseorang itu tinggal dalam 

waktu yang lama. Lingkungan ini meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial 

ekonomi. Hal ini dapat dimulai dari lingkungan pergaulan, lingkungan pekerjaan, 

lingkungan daerah tempat tinggal dan sebagainya. Keadaan lingkungan yang baik 

akan menunjang kehidupan yang baik pula. Dengan demikian manusia tersebut 

harus bisa mengantisipasi dan menjaga lingkungan dengan baik supaya terhindar 

dari berbagai penyakit lingkungan (Kusriyani, 2004 : 13). 

 Aspek lingkungan sebenarnya dipengaruhi juga oleh beberapa faktor 

seperti : 

7. Sosial : kehidupan sosial ekonomi, interaksi antara pelatih atlet dan sesama 

anggota tim. 

8. Prasarana saran olahraga yang ada dan medan 

9. Cuaca dan iklim 

10. Orang tua keluarga dan masyarakat (dorongan dan penghargaan) 

(M. Sajoto, 1988:4) 

2.6.7 Motivasi Berprestasi 

 Menurut M Sajoto (1988:4), motivasi berprestasi termasuk dalam aspek 

psikologis yang mempengaruhi prestasi atlet, yaitu : 

5. Intelektual (kecerdasan = IQ) ditentukan oleh pendidikan pengalaman dan 

bakat. 
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6. Motivasi 

a. Dari diri atlet (internal) : perasaan harga diri, kebanggan, keinginan 

berprestasi, kepercayaan diri, perasaan sehat,  dan lain-lain). 

b. Dari luar (eksternal) : penghargaan, puji, hadiah (material uang, 

kedudukan, dan lain-lain). 

7. Kepribadian 

a. Yang menguntungkan dalam pembinaan prestasi : ketekunan, kematangan, 

semangat, berani, berhati-hati, mudah menerima, bijaksana/serius, tenang, 

percaya diri, terkontrol, cakap/pintar, praktis, teguh pendirian, dan lain-lain. 

b. Yang kurang menguntungkan : mudah tersinggung/emosi, cepat bosan, 

kurang cakap, sembrono, ragu-ragu,pemalu, lambat menerima, curiga-

cemburu, bersifat kewanitaan, tidak terkendali, tidak tetap pendirian, 

menyendiri, penakut, dan lain-lain. 

8. Koordinasi kerja otot dan saraf 

a. Kecepatan reaksi motorik 

b. Kecepatan reaksi karena rangsang penglihatan dan pendengaran 

 

2.7. Kerangka Berpikir  

        Dalam bidang olahraga untuk mencapai prestasi yang tinggi diperlukan 

adanya keteraturan dalam aktivitas latihan dan pola hidup yang baik karena 

merupakan persyaratan yang tidak dapat terabaikan, disamping kesegaran jasmani 

yang tinggi yang dapat meningkatkan penampilan atau kinerja olahragawan. 

        aktivitas latihan dan pola hidup memegang peranan yang sangat penting 

dalam rangka pencapaian prestasi. Program latihan dan pola hidup haruslah 
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direncanakan dan dilaksanakan secara baik dan sistematis dan bertujuan untuk 

meningkatkan kesegaran jasmani dan kemampuan fungsional dari sistem tubuh 

sehingga dengan demikian memungkinkan atlet untuk mencapai prestasi yang 

lebih baik. 

 Sebelum diterjunkan ke gelanggang pertandingan, seorang atlet harus 

sudah berada dalam suatu kondisi fisik, teknik, dan mental yang baik untuk 

menghadapi intensitas kerja dan segala macam stress yang bakal dihadapinya 

dalam pertandingan. Tanpa persiapan kondisi fisik, teknik, dan mental  yang baik 

seorang atlet tidak dapat mengikuti suatu pertandingan. Karena sukses dalam 

bidang olahraga menuntut kondisi fisik, keterampilan teknik, dan mental 

sempurna dalam mengatasi stress fisik dan mental yang tinggi, sehingga dengan 

aktivitas latihan dan pola hidup yang teraturlah  prestasi atlet dapat tercapai. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Dasar Penelitian 

Pada prinsipnya penelitian kualitatif adalah suatu prosedur untuk dapat 

menghasilkan sejumlah deskripsi tentang apa yang akan ditulis dan diucapkan 

oleh orang yang menjadi sasaran penelitian serta deskripsi mengenai perilaku 

mereka yang diamati. 

Penelitian kualitatif tidak bertujuan melakukan pengukuran atau tidak 

menggunakan prosedur-prosedur statistik dalam menjelaskan hasil penelitian. 

Menurut Kirk dan Miller, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu 

pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan 

manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut 

dalam bahasanya dan peristilahanya (Moleong, 2001:3) 

Data yang diperlukan dalam penelitian kualitatif bukan data yang berupa 

angka-angka, melainkan kata-kata yang bersifat kualitatif sehingga metode yang 

digunakan dalam penelitian itu adalah metode kualitatif. 

Menurut Bogdan dan Taylor, metode kualitatif adalah prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2001:3). 

Penelitian kualitatif lebih mementingkan pada penjelasan pola tentang 

hubungan antar gejala yang diteliti. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian 

kualitatif yang berusaha mendeskripsikan dan menjelaskan suatu pola hubungan 
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antar gejala atau peristiwa yang diteliti. Dengan demikian untuk menjelaskan 

pola-pola tersebut maka metode penelitian kualitatif menurut Tylor dan Bogdan 

mempunyai ciri-ciri antara lain : induktif, holistik, naturalistik, memahami 

masyarakat yang dikaji dari sudut pandang emik, mengesampingkan sudut 

pandang peneliti, mencoba memahami serta mendetail perspektif masyarakat yang 

di pelajari, humanistik, menekankan validitas dalam penelitian, semua latar 

belakang dan orang berharga untuk dikaji dan merupakan seni (Joyomartono, 

1995:3). 

Dalam penelitian ini mencoba menjelaskan, mendeskripsikan, menyelidiki 

dan memahami secara menyeluruh terhadap peristiwa gejalagejala yang diteliti 

dengan situasi yang alami dan wajar. Melalui pemikiran induktif, penelitian ini 

menekankan pada pentingnya data-data yang langsung diperoleh dari lapangan. 

Peneliti berusaha memahami masyarakat atau obyek yang menjadi kajian dalam 

penelitian dengan sudut pandang dari masyarakat itu sehingga pandangan 

subjektif peneliti dikesampingkan. 

 
3.2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Adapun 

lokasi dalam penelitian ini adalah asrama atlet Angkat besi PPLP Putra dan tempat 

latihan di GOR Jatidiri Semarang. Lokasi tersebut dipilih karena di asrama 

tersebut atlet tinggal dan GOR Jatidiri merupakan tempat aktivitas latihan angkat 

besi dilakukan. 

3.3. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian membantu seorang peneliti kualitatif membuat keputusan 
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untuk membuang ataupun menyimpan informasi yang diperolehnya. Hal tersebut 

dilakukan dengan jalan mengumpulkan pengetahuan secukupnya yang 

mengarahkan seseorang pada upaya memahami dan menjelaskannya. 

Fokus penelitian ini adalah profil aktivitas latihan dan pola hidup atlet 

pada cabang olahraga Angkat Besi  PPLP putra Propinsi Jawa Tengah tahun 2010 

selama  di asrama dan tempat latihan PPLP propinsi Jawa Tengah. 

Pada dasarnya penelitian ini mengkaji profil aktivitas latihan dan pola 

hidup atlet PPLP putra cabang olahraga angkat besi Propinsi Jawa Tengah tahun 

2010  ditinjau berdasarkan 5 aspek yang diteliti yaitu :  1) Aspek pola makan, 2) 

aspek pola istirahat, 3) aspek kegiatan sehari-hari, 4) aspek lingkungan, dan 5) 

aspek motivasi berprestasi. 

 
3.4. Sumber Data 

Data yang tersedia dan yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini 

berupa data primer dan data skunder. Yang dimaksud dengan data primer yaitu 

data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian melalui proses 

wawancara dan berupa hasil wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data 

pendukung yang tidak langsung dari nara sumber atau non data primer. 

Data primer didapat dengan cara melakukan wawancara dengan informan. 

Informan adalah individu-individu tertentu yang diwawancarai untuk keperluan 

informasi (Koentjaraningrat, 1983:130). Yang dimaksud informan yaitu orang-

orang yang dapat memberikan informan atau keterangan atau data yang 

diperlukan oleh peneliti. Informan dapat dibedakan menjadi dua yaitu informan 

kunci dan informan non kunci atau informan pendukung. 
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Untuk informan kunci dalam penelitian ini dipilih atlet angkat besi PPLP 

putra di lokasi penelitian. Informan kunci ini dipilih dengan alasan bahwa atlet 

tahu banyak tentang seluk beluk lokasi penelitian dan juga karakteristik latihan 

yang dilakukan di lokasi penelitian. Selain atlet sendiri, informan kunci lainnya 

adalah pelatih PPLP  dengan alasan bahwa pelatih  merupakan orang yang 

dihormati dan tahu banyak tentang aktivitas latihan angkat besi. 

Untuk informan non kunci atau informan pendukung adalah pengurus 

PABBSI propinsi Jawa Tengah dan masyarakat disekitar lokasi latihan. Sedangkan 

data sekunder didapat dari data pendukung seperti dokumentasi dan lain 

sebagainya. 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1. Observasi 

Pengamatan yang dimaksud disini dilakukan dengan cara terjun langsung 

ke lokasi penelitian. Dalam melakukan pengamatan pada masyarakat setempat, 

peneliti berlaku sebagai anggota masyarakat setempat atau observasi partisipan. 

Akan tetapi pada saat di asrama hanya dengan pengamatan dan pencatatan. 

Hal-hal yang diobservasi dalam penelitian ini tentunya tidak terlepas dari 

beberapa pokok permasalahan yang dibahas berupa mengamati aktivitas latihan 

dan pola hidup atlet selama aktivitas latihan  berlangsung, mengamati pola hidup 

atlet di asrama  serta mengamati perilaku dan kehidupan mereka dalam 

berinteraksi dengan masyarakat sekitar.  

3.5.2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 
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dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 

yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 

2002:135). Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara terbuka yaitu 

wawancara yang dilakukan secara terbuka, akrab dan penuh kekeluargaan. Untuk 

memperoleh data agar sesuai dengan pokok permasalahan yang diajukan maka 

dalam wawancara digunakan pedoman wawancara yang memuat sejumlah 

pertanyaan-pertanyaan yang terkait. 

Wawancara terbuka ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang menuntut 

jawaban dari informan yang tidak terbatas dalam jawaban-jawabannya kepada 

beberapa kata atau hanya pada jawaban “ya” atau “tidak” saja, tetapi dapat 

memberikan keterangan dan cerita yang panjang. 

Dalam wawancara ini terjadi percakapan antara pewawancara dengan yang 

diwawancarai dalam suasana santai, kurang formal dan tidak disediakan jawaban 

oleh pewawancara. Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi 

yang sifatnya mendalam terhadap masalahmasalah yang diajukan. Kelonggaran 

ini diharapkan mampu mengorek dan menangkap kejujuran informan, sehingga 

diperoleh informasi yang sebenarnya. Wawancara ini dilakukan pada atlet, pelatih, 

pengurus PABBSI, pekerja di asrama atlet dan juga masyarakat sekitar sebagai 

informan pendukung. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi 

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas latihan dan pola hidup atlet.  

Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan wawancara 

dengan informan adalah membuat janji dengan orang yang bersangkutan untuk 

melaksanakan interview, mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang 
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berhubungan dengan kajian penelitian, serta menyiapkan perlengkapan 

wawancara. Selanjutnya peneliti mendatangi informan sesuai dengan janji yang 

telah disepakati. Tindakan pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah 

mengungkapkan maksud dan tujuan melakukan wawancara. Setelah itu 

memberikan pertanyaan-pertanyaan ringan tentang kondisi atlet. Kemudian 

mengajukan pertanyan-pertanyaan yang telah disusun terkait dengan kajian 

penelitian. 

Untuk mendukung keberhasilan wawancara digunakan peralatan tulis 

untuk mencatat informasi yang diperoleh dari informan. Selain itu juga didukung 

dengan menggunakan handphone untuk merekam dan memudahkan mengingat 

informasi yang diberikan oleh informan. 

Jika data yang diperlukan belum lengkap maka peneliti melakukan 

perjanjian dengan informan untuk melanjutkan wawancara dihari yang lain 

dengan prosedur wawancara seperti diatas. 

Dari hasil wawancara diperoleh data tentang aktivitas latihan dan pola 

hidup atlet selama di PPLP baik di tempat latihan maupun di asrama  atlet  

tersebut tinggal.  

3.5.3. Kepustakaan 

Yang dimaksud disini adalah kegiatan untuk memperoleh data dengan 

membaca tulisan ataupun artikel dan buku-buku yang relevan dengan penulisan 

ini baik yang diperoleh dari arsip maupun dokumen, serta buku-buku, makalah, 

referensi dari perpustakaan baik umum ataupun khusus yang membahas mengenai 

tema perubahan sosial budaya maupun tentang pengaruh industri. Buku-buku 
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yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini antara lain: Angkat Besi, 

Panduan Olahraga Angkat Besi KONI Pusat, Gizi untuk atlet Olahraga,  Metode 

Penelitian Kualitatif dan lain-lain. 

3.5.4. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah segala macam bentuk sumber informasi yang berupa 

bentuk laporan, statistik, surat, buku harian dan sebagainya, baik yang diterbitkan 

ataupun yang tidak diterbitkan (Ali, 1983:41). Sedangkan Koentjaraningrat 

(1991:63) menyatakan dokumentasi adalah kumpulan data verbal dalam bentuk 

tulisan. Disebut dokumen dalam arti sempit, sedangkan dalam arti luas meliputi 

monumen, artefact, foto dan sebagainya. 

Dari kedua pendapat tadi dapat disimpulkan bahwa metode dokumentasi 

adalah cara pengumpulan data yang dibutuhkan sebagai bukti dan keterangan 

dalam bentuk tulisan maupun yang tampak. 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa arsip 

yang berkaitan dengan program latihan angkat besi PPLP, daftar atlet dan 

pengurus angkat besi PPLP propinsi Jawa Tengah. Selain itu digunakan juga foto 

untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumen yang berupa foto diambil pada saat 

peneliti melakukan penelitian dilapangan, serta pada saat peneliti melakukan 

wawancara dengan informan. 

 

3.6. Validitas Data 

Dalam penelitian kualitatif, validitas data memang sering 

dipermasalahkan. Akan tetapi dalam penelitian ini uji validitas dapat dilakukan 

dengan cara melakukan triangulasi yang berupa melakukan pengamatan kembali 
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terhadap sumber data dan informan review pada saat proses pengumpulan data. 

Instrumen dalam penelitian itu sendiri adalah peneliti. Jadi kepekaan peneliti 

disini sangat penting dalam melakukan pengamatan. 

Untuk menguji Validitas data dalam penelitian ini dipergunakan teknik 

triangulasi. Denzim membedakan ada empat macam triangulasi sebagai teknik 

penguji data yaitu dengan menggunakan sumber, metode, penyelidikan dan teori 

(Moleong, 2001:87). Untuk penelitian ini dipergunakan triangulasi sumber. Oleh 

karena itu triangulasi dalam penelitian ini seperti yang disarankan oleh Patton 

(dalam Moleong, 2001:89) dilakukan dengan cara : 

1. Membandingkan data observasi dengan data hasil wawancara 

2. Membandingkan apa yang dikatakan oleh informan didepan umum dengan 

apa yang dilakukan secara pribadi 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang dalam situasi penelitian dengan apa 

yang dikatakan orang sepanjang waktu tersebut 

4. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang yang memiliki latar belakang yang berlainan, dan 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan. 

Pada dasarnya kepekaan peneliti sangatlah penting dalam pengamatan. 

Untuk menguji objektivitas data, dilakukan perbandingan antara beberapa hasil 

penelitian baik dari hasil wawancara, hasil observasi maupun dokumen yang telah 

diperoleh. Hal itu dilakukan untuk mencocokkan antara data yang diperoleh dari 

sudut pandang peneliti dengan sumber data di lapangan apakah sudah relevan atau 

belum. Sedangkan untuk mengetahui keabsahan data dapat dilakukan dengan 
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perpanjangan kehadiran pengamatan ke lokasi penelitian dan referensi yang cukup 

kuat untuk mendukung validitas data yang diperoleh. 

 

3.7. Analisis Data 

Analisis data yang dipergunakan dalam mengolah data atau informasi yang 

diperoleh baik data yang berupa hasil wawancara maupun data hasil observasi 

disinkronkan dengan teori yang mendasari dan kemudian dilakukan analisis. 

Sedang yang dimaksud dengan analisis sendiri adalah proses penyusunan data 

agar dapat ditafsirkan yaitu dengan menggolongkan, mengurutkan, 

menstrukturisasikan sampai dengan mengumpulkan data sehingga mempunyai 

arti. 

Dalam proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

diperoleh dari berbagai sumber antara lain dari wawancara, pengamatan lapangan 

yang sudah ditulis dalam cacatan lapangan, serta dokumen yang telah diperoleh. 

Kemudian diseleksi, ditelaah serta dikaji lalu diabstraksikan. 

Abstraksi yang dimaksud adalah usaha membuat rangkuman inti proses 

dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap dalam koridor 

penelitian. Setelah data terkumpul, disusun dalam lembar-lembar rangkuman, 

selanjutnya peneliti mengidentifikasi data yang ada untuk masing-masing pokok 

permasalahan dalam lembar tersendiri. Hal ini dimaksudkan agar peneliti lebih 

mudah melakukan pengecekan terhadap setiap data yang ada. 

Pengecekan ini dilakukan karena tidak semua informan sama dalam 

memberikan jawaban terhadap suatu permasalahan, untuk lebih memantapkan 

kesimpulan yang akan diambil peneliti. Bila dirasa ada kekurangan dalam reduksi 
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data maupun sajian data maka dilakukan penggalian data kembali dalam cacatan 

lapangan dan terjun kembali ke lapangan. 

Setelah data yang diharapkan terkumpul semua, barulah menarik 

kesimpulan untuk setiap pokok permasalahan yang ada. Dengan cara demikian 

dalam setiap permasalahan dapat diambil kesimpulan yang bersifat induktif. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1. Diskripsi Data Profil Aktifitas Latihan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Profil aktivitas latihan atlet 

angkat besi PPLP putra Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010  yang dilihat dari 

sepuluh macam, yaitu 1) Clean & Jerk,  2) Snatch, 3) Hang Snatch, 4) Pull Snatch, 

5) Power Snatch, 6) Pull Clean, 7) Power Clean, 8) Snatch Balance, 9) High Pull 

Snatch dan 10) Back Squat. 

4.1.1.1. Clean & Jerk 

 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh angkatan Clean & Jerk dari kelima 

atlet seperti tersaji pada tabel 5 berikut : 

Atlit Angkatan (kg) % Rep Set
1 120 90 1 3
2 90 90 1 3
3 120 90 1 3
4 126 90 1 3
5 108 90 1 3

Rata-rata 112.8  

Tabel 5. Hasil Angkatan Clean & Jerk atlet Angkat Besi PPLP Putra Propinsi    
   Jawa Tengah Tahun 2010 
 

 Dari tabel 5 terlihat bahwa angkatan tertinggi diperoleh atlet 4 dengan 

angkatan seberat 126 kg, dan angkatan terendah diperoleh atlet 2 dengan angkatan 

90 kg, sedangkan rata-rata angkata dari kelima atlet adalah 118, kg. 
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Gambar 7.  Hasil Angkatan Clean & Jerk atlet Angkat Besi PPLP Putra Propinsi         
Jawa Tengah Tahun 2010 

Atlit Angkatan % Rep Set
1 105 90 1 3
2 90 90 1 3
3 90 90 1 3
4 110 90 1 3
5 81 90 1 3

Rata-rata 95.2
 

4.1.1.2 Snatch 

 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh angkatan Snatch dari kelima atlet 

seperti tersaji pada tabel 6 berikut : 

Tabel 6. Hasil Angkatan Clean & Jerk atlet Angkat Besi PPLP Putra Propinsi    
   Jawa Tengah Tahun 2010 

Atlit Angkatan % Rep Set
1 105 90 1 3
2 90 90 1 3
3 90 90 1 3
4 110 90 1 3
5 81 90 1 3

Rata-rata 95.2  
 

 Dari tabel 6 terlihat bahwa angkatan Snatch tertinggi diperoleh atlet 4 

dengan angkatan seberat 110 kg, dan angkatan terendah diperoleh atlet 5 dengan 

angkatan 81 kg, sedangkan rata-rata angkatan dari kelima atlet adalah 95,8 kg. 

Gambar 8.  Hasil Angkatan Snatch atlet Angkat Besi PPLP Putra Propinsi    
        Jawa Tengah Tahun 2010 

Atlit Angkatan % Rep Set
1 100 90 1 3
2 77 90 1 3
3 100 90 1 3
4 95 90 1 3
5 85 90 1 3

Rata-rata 91.4  
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4.1.1.3 Hang Snatch 

 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh angkatan Hang Snatch dari kelima 

atlet seperti tersaji pada tabel 7 berikut : 

Tabel 7. Hasil Angkatan Hang Snatch atlet Angkat Besi PPLP Putra Propinsi    
   Jawa Tengah Tahun 2010 

Atlit Angkatan % Rep Set
1 100 90 1 3
2 77 90 1 3
3 100 90 1 3
4 95 90 1 3
5 85 90 1 3

Rata-rata 91.4  
 

 Dari tabel 7 terlihat bahwa angkatan Hang Snatch tertinggi diperoleh atlet 

1 dan 3 dengan angkatan seberat 100 kg, dan angkatan terendah diperoleh atlet 5 

dengan angkatan 85 kg, sedangkan rata-rata angkatan dari kelima atlet adalah 91,4 

kg. 

 
Gambar 9.  Hasil Angkatan Hang Snatch atlet Angkat Besi PPLP Putra Propinsi    
        Jawa Tengah Tahun 2010 

Atlit Angkatan % Rep Set
1 120 85 1 3
2 83 85 1 3
3 120 85 1 3
4 120 85 1 3
5 102 85 1 3

Rata-rata 109
 

 

4.1.1.4 Pull Snatch 

 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh angkatan Pull Snatch dari kelima 

atlet seperti tersaji pada tabel 8 berikut : 
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Tabel 8. Hasil Angkatan Pull Snatch atlet Angkat Besi PPLP Putra Propinsi    
   Jawa Tengah Tahun 2010 
 

Atlit Angkatan % Rep Set
1 120 85 1 3
2 83 85 1 3
3 120 85 1 3
4 120 85 1 3
5 102 85 1 3

Rata-rata 109  

 Dari tabel 8 terlihat bahwa angkatan Pull Snatch tertinggi diperoleh atlet 1 

3, dan 4 dengan angkatan seberat 120 kg, dan angkatan terendah diperoleh atlet 2 

dengan angkatan 83 kg, sedangkan rata-rata angkatan dari kelima atlet adalah 109 

kg. 

 
Gambar 10.  Hasil Angkatan Pull Snatch atlet Angkat Besi PPLP Putra Propinsi    
        Jawa Tengah Tahun 2010 

Atlit Angkatan % Rep Set
1 85 90 1 3
2 80 90 1 3
3 85 90 1 3
4 95 90 1 3
5 72 90 1 3

Rata2 83.4
 

 

4.1.1.5 Power Snatch 

 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh angkatan Power Snatch dari kelima 

atlet seperti tersaji pada tabel 9 berikut : 
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Tabel 9. Hasil Angkatan Power Snatch atlet Angkat Besi PPLP Putra Propinsi    
   Jawa Tengah Tahun 2010 

Atlit Angkatan % Rep Set
1 85 90 1 3
2 80 90 1 3
3 85 90 1 3
4 95 90 1 3
5 72 90 1 3

Rata2 83.4  

 
 Dari tabel 9 terlihat bahwa angkatan Power Snatch tertinggi diperoleh atlet 

4 dengan angkatan seberat 95 kg, dan angkatan terendah diperoleh atlet 5 dengan 

angkatan 72 kg, sedangkan rata-rata angkatan dari kelima atlet adalah 83,4 kg. 

 

Gambar 11.  Hasil Angkatan Power Snatch atlet Angkat Besi PPLP Putra Propinsi 
          Jawa Tengah Tahun 2010 
 
 

Atlit Angkatan % Rep Set
1 110 90 1 3
2 95 90 1 3
3 120 90 1 3
4 121 90 1 3
5 90 90 1 3

Rata-rata 107.2
 

 

4.1.1.6 Power Clean 

 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh angkatan Power Clean dari kelima 

atlet seperti tersaji pada tabel 10 berikut : 
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Tabel 10. Hasil Angkatan Power Clean atlet Angkat Besi PPLP Putra Propinsi    

     Jawa Tengah Tahun 2010 

Atlit Angkatan % Rep Set
1 110 90 1 3
2 95 90 1 3
3 120 90 1 3
4 121 90 1 3
5 90 90 1 3

Rata-rata 107.2  

 

 Dari tabel 10 terlihat bahwa angkatan Power Clean tertinggi diperoleh 

atlet 4 dengan angkatan seberat 121 kg, dan angkatan terendah diperoleh atlet 5 

dengan angkatan 90 kg, sedangkan rata-rata angkatan dari kelima atlet adalah 

107,2 kg. 

 

Gambar 12.  Hasil Angkatan Power Clean atlet Angkat Besi PPLP Putra Propinsi 
          Jawa Tengah Tahun 2010 

Atlit Angkatan % Rep Set
1 120 85 1 3
2 85 85 1 3
3 110 85 1 3
4 110 85 1 3
5 93 85 1 3

Rata-rata 103.6
 

 

4.1.1.7 Pull Clean 

 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh angkatan Pull Clean dari kelima 

atlet seperti tersaji pada tabel 11 berikut : 



66 

 

Tabel 11. Hasil Angkatan Pull Clean atlet Angkat Besi PPLP Putra Propinsi    

    Jawa Tengah Tahun 2010 

Atlit Angkatan % Rep Set
1 120 85 1 3
2 85 85 1 3
3 110 85 1 3
4 110 85 1 3
5 93 85 1 3

Rata-rata 103.6  

 

 Dari tabel 11 terlihat bahwa angkatan Pull Clean tertinggi diperoleh atlet 1 

dengan angkatan seberat 120 kg, dan angkatan terendah diperoleh atlet 2 dengan 

angkatan 85 kg, sedangkan rata-rata angkatan dari kelima atlet adalah 103,6 kg. 

 

Gambar 13.  Hasil Angkatan Pull Clean atlet Angkat Besi PPLP Putra Propinsi           
         Jawa Tengah Tahun 2010 

Atlit Angkatan % Rep Set
1 110 85 1 3
2 85 85 1 3
3 105 85 1 3
4 102 85 1 3
5 110 85 1 3

Rata-rata 102.4
 

 

4.1.1.8 High Pull Snatch 

 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh angkatan High Pull Snatch dari 

kelima atlet seperti tersaji pada tabel 12 berikut : 
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Tabel 12. Hasil Angkatan High Pull Snatch atlet Angkat Besi PPLP Putra Propinsi 

     Jawa Tengah Tahun 2010 

Atlit Angkatan % Rep Set
1 110 85 1 3
2 85 85 1 3
3 105 85 1 3
4 102 85 1 3
5 110 85 1 3

Rata-rata 102.4  
 

 Dari tabel 12 terlihat bahwa angkatan High Pull Snatch tertinggi diperoleh 

atlet 1 dan 5 dengan angkatan seberat 110 kg, dan angkatan terendah diperoleh 

atlet 2 dengan angkatan 85 kg, sedangkan rata-rata angkatan dari kelima atlet 

adalah 102,4 kg. 

 

Gambar 14.   Hasil Angkatan High Pull Snatch atlet Angkat Besi PPLP Putra  
           Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010 

Atlit Angkatan % Rep Set
1 110 90 1 3
2 90 90 1 3
3 110 90 1 3
4 99 90 1 3
5 117 90 1 3

Rata-rata 105.2
 

 

4.1.1.9 Snatch Balance 

 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh angkatan Snatch Balance dari 

kelima atlet seperti tersaji pada tabel 13 berikut : 
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Tabel 13. Hasil Angkatan Snatch Balance atlet Angkat Besi PPLP Putra Propinsi      

Jawa Tengah Tahun 2010 

Atlit Angkatan % Rep Set
1 110 90 1 3
2 90 90 1 3
3 110 90 1 3
4 99 90 1 3
5 117 90 1 3

Rata-rata 105.2  
 

 Dari tabel 13 terlihat bahwa angkatan Snatch Balance tertinggi diperoleh 

atlet 5 dengan angkatan seberat 117 kg, dan angkatan terendah diperoleh atlet 2 

dengan angkatan 90 kg, sedangkan rata-rata angkatan Snatch Balance dari kelima 

atlet adalah 105,2 kg. 

 

Gambar 15.   Hasil Angkatan Snatch Balance atlet Angkat Besi PPLP Putra  

           Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010 

 

 

4.1.1.10 Back Squat 

 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh angkatan Back Squat dari kelima 

atlet seperti tersaji pada tabel 14 berikut : 
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Tabel 14. Hasil Angkatan Back Squat atlet Angkat Besi PPLP Putra Propinsi      

    Jawa Tengah Tahun 2010 

 

 Dari tabel 14 terlihat bahwa angkatan Back Squat tertinggi diperoleh atlet 

4 dengan angkatan seberat 127,5 kg, dan angkatan terendah diperoleh atlet 2 

dengan angkatan 85 kg, sedangkan rata-rata angkatan Back Squat dari kelima atlet 

adalah 109,5 kg. 

 

Gambar 16.   Hasil Angkatan Back Squat atlet Angkat Besi PPLP Putra             

           Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010 

 

 

4.1.2 Diskripsi Data Profil Pola Hidup 

 Dari hasil penelitian dan observasi yang dilakukan, pola hidup atlet angkat 

besi PPLP putra propinsi Jawa Tengah tahun 2010 tersaji seperti tabel 15 berikut :  
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Tabel 15. Ringkasan Hasil Observasi Profil Pola Hidup atlet Angkat Besi PPLP 
 Putra Prop. Jawa Tengah Tahun 2010 

Atlit C & J Snatch HS Pull Sn Power Sn Power Cl Pull Cl HPS Sn Balance Back Squat ∑
1 120 105 100 120 85 110 120 110 110 130 1110
2 90 90 77 83 80 95 85 85 90 85 860
3 120 90 100 120 85 120 110 105 110 100 1060
4 126 110 95 120 95 121 110 102 117 127.5 1123.5
5 108 81 85 102 72 90 93 110 117 105 963
∑ 564 476 457 545 417 536 518 512 544 547.5

X 112.8 95.2 91.4 109 83.4 107.2 103.6 102.4 108.8 109.5
 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Aktivitas Latihan 

 Berdasarkan diskripsi data profil aktivitas latihan atlet angkat besi PPLP 

putra Propinsi Jawa Tengah tahun 2010 dapat diringkas seperti pada tabel 16 

berikut : 

Tabel 16. Ringkasan Diskripsi Data Profil Aktivitas Latihan atlet angkat besi      

     PPLP putra Propinsi Jawa Tengah tahun 2010 

Atlit C & J Snatch HS Pull Sn Power Sn Power Cl Pull Cl HPS Sn Balance Back Squat ∑
1 120 105 100 120 85 110 120 110 110 130 1110
2 90 90 77 83 80 95 85 85 90 85 860
3 120 90 100 120 85 120 110 105 110 100 1060
4 126 110 95 120 95 121 110 102 117 127.5 1123.5
5 108 81 85 102 72 90 93 110 117 105 963
∑ 564 476 457 545 417 536 518 512 544 547.5

X 112.8 95.2 91.4 109 83.4 107.2 103.6 102.4 108.8 109.5
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Gambar 17 Hasil Analisis Deskriptif Data Profil Aktivitas Latihan atlet angkat 

         besi PPLP putra Propinsi Jawa Tengah tahun 2010 

 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peringkat pertama 

diperoleh atlet 4 dengan total angkatan 1123,5 kg. Peringkat dua diperoleh atlet 1 

dengan total angkatan 1110 kg. Peringkat ketiga diperoleh atlet 3 dengan total 

angkatan 1060 kg. Peringkat keempat diperoleh atlet 5 dengan total angkatan 960 

kg, dan peringkat kelima diperoleh atlet 2 dengan total angkatan 860 kg. 

  Dalam aktivitas latihan olahraga yang teratur akan dapat meningkatkan 

kebugaran fisik sehingga kesehatan atlet dapat terjaga dengan baik, sebab 

aktivitas latihan berolahraga mempunyai banyak manfaat antara lain manfaat fisik 

(meningkatkan komponen kebugaran), manfaat psikis (lebih tahan terhadap stress, 

lebih mampu berkonsentrasi) dan manfaat sosial(menambah percaya diri dan 

sarana berinteraksi).  

 Atlet angkat besi PPLP Propinsi Jawa Tengah mengetahui akan manfaat 

aktivitas latihan olahraga ini. Mereka menggunakan waktu untuk latihan dan 

olahraga sesuai dengan program yang diberikan pelatih sehingga dengan program 

dan pelaksanaan latihan yang baik diharapkan nantinya prestasi dpat tercapai. 
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4.2.2 Pola Hidup 

4.2.2.1 Pola Makan  

 Pada aspek pola makan, secara teori disebutkan bahwa pola makan 

sebaiknya disediakan untuk memenuhi standar gizi baik kualitas dan kuantitas, 

menarik dan variatif, volume makan sesuai kapasitas lambung, dan dengan 

frekuensi 3 kali makan besar dan 2-3 kali snack.  

 Dari penelitian di lapangan diperoleh informasi bahwa pola makan atlet 

angkat besi PPLP Propinsi Jawa Tengah tahun 2010 telah diatur sesuai dengan 

kebutuhan gizi atlet angkat besi. Hal ini ditunjukkan dengan beragamnya menu 

yang disajikan setiap hari mulai dari nasi, sayur, tempe, telur, udang, ikan, daging, 

maupun buah-buahan dalam menu makan pagi (sarapan), makan siang, maupun 

menu makan malam.  

 Namun demikian kondisi sesungguhnya bisa saja berbeda,  karena di luar 

asrama atau di luar aktivitas latihan atlet bisa saja mengkonsumsi makanan atau 

minuman tanpa sepengetahuan pelatih atau penanggung jawab program. Hal ini 

terungkap seperti pada hasil wawancara dengan kelima informan yang berstatus 

pelajar memberikan keterangan bahwa mereka juga membeli makanan (jajan) di 

sekolah atau waktu di luar asrama. Bahkan dari informan ke-5 diperoleh 

keterangan bahwa dia merokok. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi kondisi 

kesehatan atlet, karena makanan yang dikonsumsi (jajanan) di luar asrama apakah 

sesuai dengan kebutuhan gizi atlet atau malah berlawanan sehingga merusak 

kondisi kesehatan atlet.  

4.2.2.2 Pola Istirahat  

 Pada pola istirahat, secara teori disebutkan bahwa pola istirahat untuk atlet 

dianjurkan untuk tidur siang antara 1 – 1,5 jam sedangkan tidur malam 7-8 jam. 

Sedangkan di PPLP, atlet biasa tidak tidur siang karena biasanya pada pagi  jam  
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07.00 – 13.00 siang mereka belajar di sekolah dan sampai di rumah sebentar, 

mereka akan berangkat latihan dan baru pada malam harinya mereka tidur mulai 

pukul 10 malam. Dari informan pertama, kedua, ketiga, dan keempat karena 

mereka berstatus sebagai pelajar maka pada siang hari mereka jarang beristirahat 

atau tidur karena setelah pulang sekolah mereka harus segera mempersiapkan diri 

untuk latihan di GOR Jatidiri Semarang. Berbeda dengan informan ke lima yang 

telah lulus sekolah sehingga dapat beristirahat pada pagi atau siang hari. Namun 

demikian, secara umum pola istirahat mereka telah sesuai dengan teori yang ada 

dimana istirahat untuk satu hari diberikan alokasi waktu 7- 8 jam. 

4.2.2.3 Kegiatan Sehari-hari 

        Kebiasaan hidup sehat dalam kegiatan sehari-hari merupakan salah satu 

cara untuk menjaga dan memelihara kondisi fisik tetap baik dengan cara 

makan-makanan yang bersih dan mengandung gizi yang baik empat sehat lima 

sempurna selalu menjaga kebersihan pribadi, mandi yang teratur, kebersihan 

gigi, kebersihan rambut, kuku dan pakaian. Pada dasarnya kelima atlet 

berusaha menerapkan pola kebersihan hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari 

meskipun ada yang melaksanakan hal-hal merusak kesehatan seperti merokok. 

4.2.2.4 Sosial Ekonomi Keluarga 

 Pada aspek sosial ekonomi keluarga selain ditinjau dari honor/gaji mereka 

per bulan, juga diperhatikan informasi tentang jumlah saudara dalam keluarga 

mereka, pekerjaan orangtua, jumlah saudara kandung, kepemilikan sarana atau 

fasilitas seperti handphone dan kendaraan pribadi. 

 Ditinjau dari sosial ekonomi keluarganya maka dari lima atlet PPLP  dapat 

dikatakan termasuk dalam keluarga menengah ke atas. Hal ini terlihat kebanyakan 

mereka mempunyai sarana atau fasilitas pribadi seperti HP, TV, laptop, dan 
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kendaraan bermotor yang digunakan untuk kebutuhan mereka.  

 Hanya atlet kelima yang mungkin agak minder dibanding keempat atlet 

lainnya karena kondisi ekonomi keluarganya.  

4.2.2.5. Lingkungan 

  Lingkungan adalah tempat dimana seseorang itu tinggal dalam waktu 

yang lama yang mencakup lingkungan fisik serta sosial dan ekonomi mulai dari 

pekerjaan, perumahan, daerah tempat tinggal. Pada waktu penelitian, atlet tidak 

keberatan untuk mempersilakan peneliti masuk ke dalam kamar dan melakukan 

wawancara didalamnya sebagai bagian dari lingkungan mereka sehingga dengan 

mudah peneliti dapat mengamati  kondisi kamar dan benda apa saja yang ada 

dalam kamar mereka. Dari pengamatan peneliti, kamar mess mereka lebih kurang 

berukuran 4 x 4 meter, satu kamar diisi dua orang dan satu orang menempati 1 

kamar. Kondisi kamar belum teratur. Hal ini terlihat dari kebersihan yang kurang 

terjaga karena banyak kertas, botol, pengrebus  air dan lain-lain diletakkan di 

bawah dan banyaknya gantungan baju.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :  

5.1.1 Tingkat aktivitas latihan atlit angkat besi PPLP putra Propinsi Jawa Tengah 

secara umum adalah cukup baik. 

5.1.2 Pola hidup atlit angkat besi PPLP Putra Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010 

termasuk dalam kategori cukup baik. 

 
5.2 Saran 

5.21. Variasi makanan di PPLP sebaiknya ditingkatkan sesuai kebutuhan gizi atlet 

sehingga kondisi kesehatan atlet akan lebih terjamin. 

5.2.3 Honor yang diterima atlet hendaknya dinaikkan agar atlet lebih termotivasi 

dalam pemusatan latihan. 
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PROGRAM LATIHAN ANGKAT BESI PPL  
JAWA TENGAH TAHUN 2010 

 
 

Senin % R Set % R Set % R Set
Snatch 70 3 2 80 3 2 90 2 3

Clean & Jerk 70 3 2 80 3 2 90 2 3

High Pull Snatch 65 3 2 75 3 2 95 2 3

Good morning - - - - - - - - -

Selasa % R Set % R Set % R Set
Power Snatch 70 3 2 80 3 2 90 2 3

Power Clean  70 3 2 80 3 2 90 2 3

Front Squat  65 3 2 75 3 2 95 2 3

Jerk Press 70 3 2 80 3 2 90 2 3

Side Bend - - - - - - - - -

Rabu  % R Set % R Set % R Set
Snatch Beloni 70 3 2 80 3 2 90 2 3

Snatch balance 70 3 2 80 3 2 90 2 3

Back Squat  65 3 2 75 3 2 95 2 3

Sit up - - - - - - - - -

Jum'at % R Set % R Set % R Set

Clean Beloni 70 3 2 80 3 2 90 2 3

Jerk Standart 70 3 2 80 3 2 90 2 3

High Pull Clean 65 3 2 75 3 2 95 2 3

Back Up - - - - - - - - -

Sabtu % R Set % R Set % R Set

Hang Snatch 70 3 2 70 3 2 90 2 3

Hang Clean 70 3 2 80 3 2 90 2 3

Pres belakang 70 5 2 80 3 2 90 2 3

Pull Snatch 65 3 2 75 3 2 95 2 3

 
 

 

 


