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Laporan Studi Pustaka tentang Pemahaman Atletik Lompat Jauh 
Telah disetujui dan di syahkan pada :

Hari : ……………………………………………………………
Tanggal : ……………………………………………………………

Guru Pembimbing

Mulyanto S.Pd
NIP:132014303

Telah diuji oleh Tim Penguji dan di nyatakan Lulus/Tidak Lulus

PENGUJI II

NIP : 

PENGUJI I 

NIP :

Mengetahui  
Ka.SMA Negeri 1 Banjar Agung
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PERSEMBAHAN

Karya tulis ini penulis persembahan kepada   :

A. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberi do’a restu nasehat serta 

dukungan selama ini kepada penulis baik materil maupun moril

B. Bapak Drs.FX.Roesman Roesin Atmodjo selaku kepala sekolah SMA 

Negeri 1 Banjar Agung

C. Bp.Mulyanto  S.Pd selaku guru pembimbing karya tulis.

D. Bp. Budi Antoro A.Md selaku guru Pejaskes dan sekaligus sebagai 

pelatih Atletik di SMA N 1 Banjar agung yang penulis sayangi

E. Dan teman-teman beserta Adik-adik kelas yang penulis sayangi

F. Anak-anak Atletik SMA N 1 Banjar Agung 
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MOTTO

Dalam pembuatan karya tulis ini penulis menggunakan Motto :

A. Pengalaman adalah guru yang paling baik (Drs. Lestaryono)

B. Sesuatu yang dapat terjadi pada hari ini tidak akan kembali pada hari 

esok tetapi sesuatu yang tidak terjadi hari ini akan terjadi pada hari 

esok (Bill Gates)

C. Kita Belajar :

a. 10% dari Apa yang kita baca 

b. 20% dari apa yang kita dengar 

c. 30% dari apa yang kita lihat 

d. 50% dari apa yang kita lihat dan dengar 

e. 70% dari apa yang kita katakan 

f. 90% dari apa yang kita katakan dan lakukan ( Vernon A. Magnesen)
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Tentang Pemahaman Atletik Lompat Jauh “.  Dalam kesempatan ini  penulis 

mengucapkan terima kasih kepada : 

5 Ayah  dan  Ibu  tercinta  yang  selalu  memberi  doa  restu  nasehat  serta 

dukungan selama ini kepada penulis baik materil maupun moril

6 Bapak  Drs.FX.Roesman  Roesin  Atmodjo  selaku  kepala  sekolah  SMA 
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Atletik di SMA N 1 Banjar agung yang penulis sayangi

9 Teman-teman  Atletik  SMA  N  1  Banjar  Agung  yang  telah  membantu 

menyusun karya tulis ini. 

10 Semua pihak  baik  dari  dalam maupun dari  luar  yang  telah  membantu 

dalam penyusunan karya tulis ini. 

Penulis  hanya  berdo’a  Semoga  amal  dan  perbuatan  baik  Saudara  dapat 

diterima oleh Allah SWT yang membalas amal dan perbuatan baik Saudara 

(Amin). Dengan tersusunnya karya tulis ini penulis juga menyadari sepenuhnya 

bahwa  karya  tulis  ini  masih  jauh  dari  sempurna.  Oleh  karena  itu  penulis 

mengharapkan  kiranya  para  pembaca  dapat  memberikan  kritik  dan  saran 

yang  bersifat  membangun  guna  meningkatkan  pengetahuan  dan  wawasan 

penulis dalam penyusunan karya tulis di masa yang akan datang. 

Akhirnya semoga karya tulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan 

umumnya bagi para pembaca. 

Banjar Agung, ………………………………2009 

Penulis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Atletik merupakan salah satu cabang Olah raga yang kompleks,karena memiliki 

ketentuan – ketentuan dan peraturan – peraturan yang rinci dan ketat. Atletik juga 

merupakan  cabang  olahraga  yang  tidak  membahayakan  diri  sendiri  maupun 

lawan.  Atletik  juga  sering  mengadakan  berbagai  kejuaraan  dari  tingkat 

Kabupaten  hingga  Dunia.  Dikabupaten,  Pemda  menyeleksi  para  Atlet  yang 

berbakat untuk mengikuti kejuaraan berikutnya ditingkat Propinsi dan seterusnya. 

Olah raga atletik merupakan olah raga yang santai tapi berat,maksudnya yaitu 

dalam melakukan latihan kita bisa dengan santai tapi juga serius dalam latihan. 

Atletik juga bisa membangkitkan semangat kita untuk menjadi yang terbaik bagi 

diri kita sendiri dan bagi keluarga,masyarakat bahkan untuk Negara kita. Atletik 

kini  bukan  hanya  sekedar  hobi,  tetapi  juga  Profesi.  Seperti  halnya  dengan 

kegiatan yang lain. Misalnya si A   menyukai olah raga bola voli dan si A selalu 

di kontrak untuk bermain di tim lain. Si A tersebut bisa di katakan Hobi dengan 

bola voli bisa juga di katakan pemain bola voli. Disini kata pemain di artikan 

sebagai  Profesi  atau  pekerjaan  sebagai  pemain  bola  voli.  Begitu  juga  dengan 

Atletik,kita bukan hanya hobi berlari atau jalan jauh,tetapi hobi kita tersebut bisa 

di tuangkan atau dipamerkan di depan umum,misalnya dalam Event Jalan cepat 

5000 meter.  Dalam kenyataannya  atletik  di  pergunakan dalam olah  raga lain. 

Misalnya  dalam olah  raga  sepak bola,lari  dipergunakan untuk  mengejar  bola. 
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Lari membutuhkan kekuatan. Atletik merupakan induknya dari berbagai cabang 

olah raga. 

1.2 Tujuan Masalah 

Dalam karya tulis ini penulis ingin mengetahui : 

a. Bagaimana Sebenarnya Altetik itu ? 

b. Apakah yang menyebabkan Atletik di masukkan kedalam salah satu Cabang 

Olah raga ?

c. Mengapa  Atletik  terdiri  dari  bebarapa  cabang  seperti  Lari,  Lompat  dan 

Lempar dan bagaimana melakukannya? 

d. Adakah  perkumpulan  atau  lembaga  yang  tujuannya  untuk  menjaring  para 

Atlit? 

e. Program  apakah  yang  di  lakukan  para  lembaga  atau  perkumpulan  untuk 

menjadikan seseorang menjadi seorang Atlit yang baik? 

f. Sasaran apakah yang di capai dalam melatih para Atlit? 

1.3 Metode Pengumpulan data

Dalam menyusun karya tulis ini penulis menggunakan berbagai metode, antara 

lain :

a. Kunjungan 

Penulis  berkunjung  ke  Kabupaten  Tanggamus  untuk  melakukan  TC 

(Training  Center )  dengan  para  Atlit  yang  di  bina  di  PPLP (  Pusat 

Pengembangan dan Latihan Pelajar ) yang bertempat di Kecamatan Kalirejo 

desa Bandung Baru. 
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b. Observasi 

Di samping  TC atau melakukan latihan bersama para Atlit binaan, penulis 

juga melakukan pengamatan kegiatan yang dilakukan para Atlit dan pelatih 

dalam melatih dan berlatih Atletik.

c. InterView

Penulis juga berbincang-bincang atau berwawancara dengan pelatih Atletik 

yang membina para Atlit yang mengikuti latihan di PPLP.

d. Study Pustaka 

Penulis mengambil bahan karya tulis juga melalui study pustaka yang penulis 

peroleh dari Perpustakaan SMA N 1 Banjar Agung, Dokumen Pribadi dan 

dari PASI. 

1.4  Dasar penulisan 

Dasar-dasar penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut :

1. Surat Keterangan dari Kepala Sekolah Nomor : 

422/060/III.12/SMA.04/08/TB/2008 

2. Sebagai penerapan Ilmu Olahraga

3. Sebagai penerapan dalam kegiatan Atletik di SMA N 1 Banjar Agung 
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BAB II 

HAKIKAT ATLETIK

2.1 Sejarah  Atletik

Atletik berasal dari kata  Yunani yaitu  Atlon,Atlun yang berarti  pertandingan 

atau  perjuangan. Jadi atletik menurut Ensoklopedi Indonesia berarti  Pertandingan 

dan Olah raga pada Atletik. Atletik yaitu suatu Cabang olah raga mempertandingkan 

Lari,Lompat,Jalan  dan  Lempar.  Olah  raga  Atletik  mula-mula  di  populerkan  oleh 

bangsa  Yunani  kira-kira  pada  Abad  ke-6  SM.  Orang  yang  berjasa 

mempopulerkannya  adalah  Iccus  dan  Herodicus.  Atletik  yang  terkenal  sekarang 

sudah lain  dari  pada  yang  dilakukan  oleh  bangsa  Yunani  dulu.  Tetapi  walaupun 

demikian  dasarnya  tetap  sama  yaitu  Berjalan,  lari,  lompat  dan  lempar.  Karena 

mempunyai  berbagai unsur inilah atletik dikatakan sebagai ibu dari segala cabang 

Olah  raga.  Mengandung berbagai  unsur  gerakan sehari-hari.  Pada zaman Primitif 

sangat penting artinya  untuk mencari  nafkah dan mempertahankan hidup. Mereka 

hidup  dengan  berburu  binatang  liar,  diperlukan  ketangkasan,  kecepatan  dan 

kekuatan.  Pandangan  hidup  pada  zaman  itu  adalah  yang  kuat;yang  berkuasa 

sehingga untuk dapat tetap hidup dan mempertahankan diri  mereka harus berlatih 

jasmani. Pada zaman Yunani dan Romawi kuno telah terlihat arah latihan jasmani. 

Istilah atletik ini juga bisa dijumpai dalam berbagai bahasa antara lain dalam 

bahasa  Inggris  Athletic, dalam bahasa Perancis  Ateletique,  dalam bahasa  Belanda 

Atletiek, dalam bahasa Jerman  Athletik. Untuk dapat memahami pengertian tentang 

Atletik, tidaklah lengkap jika tidak diketahui sejarah atau riwayat istilah atletik serta 

perkembangannya sebagai salah satu cabang olahraga mulai zaman purbakala sampai 
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zaman modern  ini.  Memahami  sejarah  tidak  hanya  sekedar  untuk pengertian  dan 

pengetahuan  tetapi  mengetahui  dan  mengikuti  perkembangan  atletik  sejak  zaman 

kuno sampai dengan zaman sekarang. Dengan mengetahui kejadian-kejadian pada 

masa lampau, dapat diambil hikmahnya untuk menentukan langkah-langkah dimasa 

yang akan datang. 

1. Atletik pada zaman kuno 

Atletik  yang meliputi  Jalan,Lari,Lompat  dan Lempar boleh dikatakan cabang 

olah raga yang paling tua,  sama tuanya  dengan manusia  pertama di  dunia,  sebab 

manusia  pertama  didunia  sudah  harus  berjalan,lari,lompat  dan  lempar  untuk 

mempertahankan hidupnya.  Sebagai contoh pada zaman Primitif  manusia mencari 

makan  di  hutan,  tiba-tiba  bertmu  dengan  binatang  buas.  Apakah  yang  akan 

dilakukannya  jika  tidak  menggunakan  senjata?  Tentu  akan  lari  secepat-cepatnya 

untuk menghindarkan diri dari terkaman binatang buas itu, dan kalau pada waktu 

melepaskan diri ada benda yang merintanginya tentu ia akan melompatinya. Bila ia 

membawa senjata  misalnya  tombak,atau  sempat  memungut  kayu  atau batu,  maka 

senjata tersebut akan dilemparkannya kepada binatang buas tersebut. Dalam contoh 

tersebut  manusia  telah  mempergunakan  kecakapan lari,  lompat  dan lempar  untuk 

mempertahankan diri dari terkaman binatang buas. Lari,lompat dan lempar adalah 

suatu bentuk gerakan yang tidak ternilai  artinya  bagi hidup manusia.  Gerakan itu 

semuanya   ada  dalam olahraga  atletik.  Bahkan gerakan-gerakan tersebut  menjadi 

dasar dan intisari dari semua cabang olahraga. Itulah sebabnya atletik disebut sebagai 

“Ibu Olahraga”. 
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Lari  sebagai  olahraga  dalam  bentuk  perlombaan  sudah  dikenal  oleh  bangsa 

Mesir Purba pada tahun 1500 SM, sedangkan bangsa Asyria Purba dan Babylonia 

Purba  di  Mesopotamia pada tahun 100 SM. Pada tahun 776 SM bangsa Yunani 

Purba  sudah  mengadakan  pesta  olahraga  secara  teratur  dalam  waktu  yang  telah 

ditentukan. Pesta olahraga tersebut mula-mula tidak dimaksudkan sebagai olahraga, 

tetapi  sebagai  upacara  peringatan,  yaitu  memperingati  orang-orang  yang  telah 

meninggal setelah masa 4 tahun. Orang Yunani mempunyai kepercayaan bahwa roh-

roh yang telah meninggal, selalu mengembara kemana-mana ketempat kediamannya, 

dimana ia pernah hidup. Roh-roh itu akan merasa gembira apabila melihat hal-hal 

yang menyenangkan hatinya  ketika ia  masih  hidup.  Oleh karena itu  tiap  4 tahun 

sekali  bangsa  Yunani  mengadakan  pesta  untuk  menghormati  leluhur  dan  dewa-

dewanya. 

Dalam pesta  tersebut  diadakan  permainan-permainan  gerak  badan  yang  oleh 

bangsa Yunani disebut  Gymnastiek karena dilakukan dalam keadaan  gymnos yang 

artinya  telanjang. Dari  Gymnastiek  itulah  terjadinya  suatu  pertandingan  (athlon) 

yang sering disebut juga dengan Agonistik (kepandaian bergumul). Permainan yang 

terkenal dalam pesta tersebut diantaranya permainan yang disebut  Pentathlon yaitu 

pertandingan lari,melompat,melempar lembing dan bergumul yang disatukan dalam 

suatu  pertandingan  olahraga.  Pentathlon  atau  Panca  lomba  ini  merupakan 

pertandingan yang utama didalam perlombaan nasional di Negeri Yunani waktu itu. 

Menurut para ahli sejarah , atletik sudah dilakukan di Negeri Yunani pada abad 

ke-6  sebelum nabi Isa AS lahir. Pendapat ini berdasarkan lukisan yang terdapat pada 

jambang-jambang zaman itu dan dari tulisan ahli filsafat yang bernama Xenophenes. 
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Perkembangan atletik pada waktu itu sangat erat hubungannya dengan perlombaan di 

Yunani yang mengalami Zaman keemasan kira-kira tahun 500-400 SM. Mulai dari 

itu munculnya dua orang bangsa Yunani yang bernama Iccus dan  Herodicus yang 

disebut-sebut sebagai peletak dasar dari latihan yang mengkhususkan  satu bagian 

atau  satu  nomor  saja,  seperti  latihan  untuk  lari  cepat,  melempar  dan  melompat. 

Sampai abad ke-12 sesudah Masehi atletik belum banyak diketahui oleh masyarakat. 

Beberapa kejadian atau peristiwa yang diketahui adalah sebagai berikut : 

Tahun 1154

Tahun 1330 

Tahun 1414

Tahun 1917

Tahun 1834

Tahun 1855 

Tanah-tanah  yang  terbuka  di  kota  London  dipergunakan  oleh 

penduduknya untuk atletik.

Raja Inggris Edward III melarang rakyatnya melakukan atletik.

Raja Inggris mengizinkan lagi bagi rakyatnya  untuk melakukan 

atletik.

Perkumpulan atletik yang pertama didirikan di negeri Inggris oleh 

Captain Mason. Perkumpulan ini bernama Necton Guild.

Syarat  minimum untuk mengikuti  pertandingan ditetapkan oleh 

suatu badan seperti : 440 yards – 60 detik ; 1 mil – 5 menit.

Buku  atletik  mengenai  lari  cepat  ,  diterbitkan  untuk  pertama 

kalinya.
Tahun 1860 di San Fransisco didirikan suatu perkumpulan atletik yang bernama 

Olympiade Club,  yang disebut sebagai perkumpulan yang pertama di Amerika. Di 

Inggris  kejuaraan  atletik  untuk  pertama  kalinya  dilangsungkan  pada  tahun  1866. 

sesudah  itu  atletik  mulai  tersebar  keseluruh  dunia.  Kejuaraan  atletik  di  Amerika 

Serikat  di  selenggarakan  oleh  New York Athletic  Club dalam tahun  1868.  Pada 

perlombaan  ini  atlet-atlet  untuk  pertama  kalinya  memperkenalkan  Spikes (sepatu 
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berpaku) kepada dunia atletik di negeri Belanda, atletik telah diperlombakan pada 

tahun  1878  dan  tahun  1901  didirikan  suatu  perkumpulan  atletik  seluruh  negara 

Belanda.  

2. Atletik saat Romawi Runtuh 

Pada saat kerajaan Romawi runtuh bersamaan dengan berkembangnya Agama 

Nasrani/Kristen,  maka  sebagai  reaksi  masyarakat  khususnya  masyarakat  Kristen 

yang  pada  masa  pemerintahan  kerajaan  Romawi  mereka  betul-betul  ditindas  dan 

tindasannya  diluar  batas  perikemanusiaan.  Contoh  siksaan  penguasa  Romawi 

terhadap penganut agama Kristen adalah manusia diadu melawan binatang buas atau 

disuruh melawan Gladiator sebagai tontonan menarik. Segala yang berbau olah raga 

termasuk  atletik  dianggap  haram,  maka  disekolah-sekolah  yang  ada  pelajaran 

olahraga  ditutup  sehingga  pendidikan  zaman  itu  sangat  intelektualitas,jadi 

pendidikan kerohanian lebih dipentingkan dari pendidikan jasmani. 

Bangsa  Eropa  baru  sadar  kembali  akan  pentingnya  kejasmainan  setelah 

mengalami kekalahan-kekalahan didalam perang salib melawan bangsa Arab pada 

tahun 1096 dalam usahanya  merebut  kota  Jerusalem.  Didalam perang salib  yang 

berlangsung sampai kira-kira tahun 1350 itu, Raja-raja Eropa merasa kesulitan untuk 

mendapat pemuda yang sehat dan tangkas untuk dijadikan prajurit. Sadarlah bangsa 

– bangsa Eropa  bahwa jasmani  dan rohani  itu  tidak dapat  dipisahkan.  Kesadaran 

kembali ini diikuti dengan diadakannya lagi pelajaran-pelajaran atletik dan olahraga 

di sekola-sekolah dan diadakan untuk umum. Menurut tulisan William Eiezstephen 

(tahun  1190)  anak-anak  sekolah  di  London  diberik  lagi  latihan-latihan  jasmani 

termasuk atletik. Zaman ini disebut zaman Renaisence. Ternyata rakyat menyambut 
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baik perubahan ini.  Di  dataran  Eropa pun olahraga  mulai  digemari  orang.  Tetapi 

pada  tahun  1330  Raja  Edward  III dari  Inggris  melarang  rakyatnya  melakukan 

atletik,sebagai gantinya raja memerintahkan memasalkan panahan. Hal ini dilakukan 

oleh  raja  untuk  kepentingan  perang  salib.  Setelah  perang  salib  berakhir  dengan 

diizinkannya kembali orang-orang Nasrani berziarh ke Jerusalem, maka pada tahun 

1414 raja Inggris mengizinkan kembali rakyatnya melakukan atletik.  

3. Berdirinya Organisasi Atletik

Awal abad XIX merupakan mas menggeloranya kembali semangat berolahraga 

dikalangan  masyarakat  luas,  termasuk  berkembangnya  olahraga  atletik. 

Perkumpulan-perkumpulan  atletik  mulai  dibentuk.  Perlombaan-perlombaan  atletik 

banyak diselenggarakan. Di Inggris pada tahun 1817 didirikan perkumpulan atletik 

yang pertama oleh  Captain Mason dengan nama  Necton Guild. Pada tahun 1834 

syarat  minimum  untuk  mengikuti  perlombaan  ditetapkan  oleh 

badan/komite,misalnya syarat minimum untuk lari 440 yards = 60 detik,l lari 1 mil = 

5  menit.  Pada tahun 1855 untuk  pertama  kalinya  diterbitkan  buku mengenai  lari 

cepat (sprint) Inggris menyelenggarakan perlombaan antarnegara di Eropa,terutama 

antara Inggris dengan Perancis. Pada tahun 1860 perkumpulan atletik yang pertama 

di  Amerika  Serikat  didirikan  di  San  Fransisco  dengan  nama  Olympic  Club. 

Kejuaraan atletik  di  Amerika  Serikat  baru diselenggarakan pada tahun 1868 oleh 

New York Athletic Club. Setelah itu sering diadakan perlombaan-perlombaan atletik 

antara Amerika Serikat dengan negara-negara Eropa. 

Persatuan  atletik  yang  menghimpun  perkumpulan-pekumpulan  atletik  mulai 

dibentuk. 
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Tahun 1880 di Inggris berdiri British Amateur Athletic Board.

Tahun 1887 di New Zealand berdiri New Zealand Amateur Athletic Association.

Tahun 1899 di Belgia berdiri  Ligue Royale d’Athletime dan di Canada  Track and 

Field Association. 

Tahun 1885 di Afrika selatan berdiri  South African Amateur Athletic Union dan di 

Swedia berdiri Svenska Fri-Idrotts Forbunder.

Tahun 1896 di Norwegia berdiri Norges Fri-Idrettsfor-bund.

Tahun  1897  di  Australia  berdiri  The  Amateur  Athletic  Union  of  Australia,  di 

Czechoslovikia  berdiri  Ceskoslovensky  Athleticky  Svanz,  di  Yunani  berdiri 

Association Haenengue d’Athletikai Szovetse.

Tahun 1911 di Belanda berdiri Koninklijke Nederlandeseh Athleriek Unie. 

Sampai saat ini tidak kurang dari 170 negara telah membentuk organisasi atletik 

yang menjadi induk perkumpulan-perkumpulan atletik di setiap negara. Perlombaan 

atletik telah sering diselenggarakan, demikian pula perlombaan antar negara tetapi 

belum ada peraturan perlombaan yang seragam sehingga sering timbul perselisihan 

paham  dalam  menentukan  pemenang.  Baru  pada  tanggal  17  Juli  1912  tiga  hari 

setelah  selesai  nya  perlombaan  atletik  pada  Olympiade  Modern  V di  Stockholm 

tokoh-tokoh atletik dari 17 negara yang mengikuti Olympiade dari Amerika Serikat, 

Australia,  Austria,  Belgia,  Canada,  Chili,  Denmark,  Finlandia,  Hongaria,  Inggris, 

Jerman,  Mesir,  Norwegia,  Perancis,Rusia,  Swedia  dan  Yunani,  berdiskusi  untuk 

membentuk suatu badan Internasional Atletik yang membuat peraturan-peraturan dan 

penyelenggaraan perlombaan atletik yang lengkap. 
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Badan  tersebut  didirikan  dengan  nama  International  Amateur  Athletic 

Federation (IAAF),  sebagai  ketua  adalah  J.  Sigfrit  Edstrom dengan  sekretaris 

Jendral merangkap Bendahara (Honorary Secretary-Treasurer): Kristian Henstrom 

keduanya  dari  Swedia.  Peraturan  teknis  untuk  perlombaan  internasional  yang 

pertama  disahkan pada  kongres  yang  ketiga  tahun 1914 di  Lyon  Perancis.  Sejak 

terbentuknya  IAAF  ini  penyelenggaraan  perlombaan-perlombaan  atletik  semakin 

baik, terutama dalam segi pengorganisasian. 

4. Atletik dalam Olympiade Modern 

Dengan menggeloranya kembali semangat berolahraga dikalangan masyarakat 

luas  pada  abad  XIX  maka  munculah  gagasan  dari  seorang  bangsawan  Perancis 

bernama  Baron Pierre  de  Coubertin yang  tergerak  hatinya  untuk  menghidupkan 

kembali Olympiade seperti yang telah dilaksanakan oleh bangsa Yunani Purba. Dua 

tujuan ingin dicapainya oleh beliau dengan menghidupkan kembali Olympiade kuno 

ini  pada  Zaman  Modern  adalah  mendidik  atlet-atlet  dengan  jiwa  sprtivitas  dan 

menjalin  persahabatan  antar  bangsa-bangsa. Didahului  dengan  menjelajah  ke 

beberapa negara Eropa dan Amerika untuk merealisasi gagasannya, pada tahun 1894 

Baron mengundang tokoh-tokoh olehraga dari berbagi negara di dunia,terutama dari 

negara-negara  Eropa  dan  Amerika  datang  ke  Paris  untuk  diajak  menghidupkan 

kembali pesta Olympiade Kuno. Ternyata ajakan tersebut mendapat sambutan hangat 

dari  berbagai  negara,disepakatilah  penyelenggaraan  Olympiade  Modern  yang 

pertama pada tahun 1896. Sebagai penghormatan kepada Yunani, tempat asal dari 

pesta Olympiade tersebut, maka dipilih kota Athena sebagai tempat penyelenggaraan 

pesta Olympiade modern yang pertama, dibuka pada tanggal 25 Maret 1896 dengan 
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meriah. Stadion baru yang dibangun diluar kota Athena yang dihias dengan megah 

dibanjiri oleh beribu-ribu penonton. Diperkirakan 60.000 penonton memadati stadion 

dan 60.000 penonton lainnya berada dibukit-bukit sekitar stadion. Disamping Yunani 

sebagai tuan rumah ikut ambil bagian dalam pesta olah raga ini sembilan negara lain 

tiga  diantaranya  ialah  Denmark,  Hongaria,  dan  Swiss.  Atletik  merupakan 

perlombaan utama dan diikuti oleh atlet-atlet dari sepuluh negara peserta Olympiade. 

Cabang-cabang olahraga lainnya  yang diperlombakan diikuti  oleh atlet  pria.dalam 

perlombaan  Atletik  diperlombakan  12  nomor  yaitu  :  lari  100m,  400m,  800m, 

1.500m, dan marathon, lompat jauh, lompat jangkit, lompat tinggi galah, tolak peluru 

dan lempar cakram. 

Olympiade pertama bagi bangsa Yunani mempunyai sejarah tersendiri. Karena 

pada  lomba  lari  marathon  yang  baru  pertama  diadakan,perlombaan  dimenangkan 

oleh atlet dari Yunani penyampaian medali kejuaraan dilakukan oleh Raja Yunani 

sendiri yang bangsa dan terharu atas kemenangan warga negaranya. Dari dua belas 

nomor atletik yang diperlombakan dalam pesta olahraga ini , hanya lari marathon 

yang  dimenangkan  oleh  atlet  Yunani.  Pada  penyelenggaraan  Olympiade  atletik 

merupakan  perlombaan  yang  paling  utama.  Penggemar  atletik  dan  olahraga  pada 

umumnya  makin  luas.  Tidak  hanya  terbatas  pada  pria,  wanita  pun  semakin 

menggemarinya.  Namun demikian  baru pada Olympiade  yang  diselenggarakan di 

Amsterdam tahun 1928 atlet-atlet wanita diikut sertakan dalam perlombaan atletik. 

Kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi dan ilmu kedokteran 

membawa pengaruh pula terhadap perkembangan atletik. Prestasi para atlet semakin 

meningkat.  Rekor  dunia  maupun  rekor  Olympiade  silih  berganti  ditumbangkan 
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dengan munculnya rekor baru. Meskipun ada rekor-rekor yang dapat bertahan dalam 

waktu yang cukup lama.  Misalnya  :  rekor  lompat  jauh oleh J.C Owens bertahan 

selama 25 tahun dari tehun 1935-1960. rekor lontar martil oleh P.Ryan bertahan 25 

tahun dari tahun 1913-1938. Rekor lari gawang 400m oleh G.F Hardin bertahan 19 

tahun dari tahun 1934-1953.

Prestasi  yang  dicapai  oleh  para  atlet  baik  pria  maupun  wanita  semakin 

meningkat. Rekor baru semakin tajam sehingga timbullah pertanyaan dari dalam hati 

olahragawan:  “  Sampai manakah batas prestasi  manusia?” dapat mengikuti  pesta 

Olympiade  mewakili  negaranya  adalah  menjadi  cita-cita  yang  didambakan  oleh 

setiap  atlet.  Dapat  memecahkan  rekor  dunia  adalah  kebanggaan  yang  tiada 

taranya,lebih-lebih kalau rekor itu dapat dicapai dalam perlombaan Olympiade yang 

hanya  dilakukan  sekali  dalam 4  tahun.  Pada  setiap  Olympiade  pesertanya  selalu 

melimpah. Meskipun sudah mengadakan batas minimum prestasi yang ketat untuk 

mengikuti Olympiade, namun pesertanya semakin bertambah sebagai contoh pesserta 

lomba  marathon  Olympiade  1972  di  Munich  adalah  62  orang  yang  mencapai 

finish,sedangkan yang tidak mencapai finish adalah 12 orang,lomba lari 100m diikuti 

tidak kurang dari 85 orang yang terbagi dalam 12 seri. 

Nomor-nomor atletik yang diperlombakan pada Olympiade I dan hanya khusus 

pria,  sekarang ini  tidak  kurang dari  24  nomor  diperlombakan  untuk  pria  dan  14 

nomor diperlombakan untuk wanita. Perlombaan dalam Olympiade selalu menarik 

pernonton yang berlimpah-limpah. Stadion yang berkapasitas lebih dari 50.000 orang 

selalu dipadati oleh penonton. 

Adapun urutan penyelenggaraan Olympiade adalah sebagai berikut : 
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Olympiade I 

Olympiade II 

Olympiade III

Olympiade IV 

Olympiade V 

Olympiade VI

Olympiade VII

Olympiade VIII

Olympiade IX

Olympiade X 

Olympiade XI 

Olympiade XII 

Olympiade XIV 

Olympiade XV

Olympiade XVI

Olympiade XVII

Olympiade XVIII

Olympiade XIX

Olympiade XX

Olympiade XXI

Olympiade XXII

Olympiade XXIII

Olympiade XXIV 

Olympiade XXV 

Olympiade XXVI 

Olympiade XXVII

Olympiade XXVIII

Olympiade XXIX 

Tahun 1896 di Athenna , Yunani 

Tahun 1900 di Paris , Perancis 

Tahun 1904 di St. Louis , Amerika Serikat 

Tahun 1908 di London , Inggris 

Tahun 1912 di Stockhom , Swedia 

Tahun 1916 dibatalkan karena meletus Perang Dunia I

Tahun 1920 di Antwerpen , Belgia

Tahun 1924 di Paris , Perancis 

Tahun 1928 di Amsterdam , Belanda 

Tahun 1932 di Los Angeles , Amerika Serikat

Tahun 1936 di di Berlin , Jerman 

Tahun 1940 dan Olympiade XIII tahun 1944 di batalkan 

karena meletus perang dunia II

Tahun 1948 di London , Inggris 

Tahun 1952 di Helsinki , Finlandia 

Tahun 1956 di Melbourne , Australia 

Tahun 1960 di Roma , Italia

Tahun 1964 di Tokyo , Jepang 

Tahun 1968 di Mexico city , Mexico 

Tahun 1972 di Munich , Jerman Barat 

Tahun 1976 di Montreal , Canada 

Tahun 1980 di Moscow , Rusia 

Tahun 1984 di Los Angeles , Amerika Serikat 

Tahun 1988 di Seoul , Korea Selatan 

Tahun 1992 di Barcelona , Spanyol 

Tahun 1996 di Athlanta , Amerika Serikat 

Tahun 2000 di Athena , Yunani 

Tahun 2004 di  Roma , Italia

Tahun 2008 di Beijing , China
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5. Atletik Di Indonesia pada Zaman penjajahan 

Di Indonesia atletik dikenal lewat bangsa Belanda yang selama tiga setengah 

abad telah menjajah negeri  ini.  Namun demikian atletik tiada dikenal secara luas. 

Yang  mendapat  kesempatan  melakukan  latihan-latihan  atletik  hanyalah  sekolah-

sekolah  dan  kemiliteran  saja,  itupun  sekedar  untuk  melengkapi  kebutuhan 

pendidikan jasmani saja. 

Organisasi  atletik  pertama  kali  didirikan  di  Indonesia  pada  Zaman  Belanda 

adalah Nederlands Indisehe Atletiek Unie yang disingkat NIAU yang dalam bahasa 

Indonesia berarti :  Perserikatan Atletik Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 

1917.  Propaganda  untuk  menyebarkan  atletik  memang  ada  tetapi  usaha  untuk 

mendirikan perkumpulan-perkumpulan atletik atau cabang dari NIAU hanya dapat 

terlaksana dibeberapa kota besar yang mempunyai sekolah-sekolah lanjutan dan yang 

ada  tangsi-tangsi  militernya,  antara  lain  Jakarta,  Bandung,  Surabaya,  Yogyakarta, 

Semarang, Solo, Medan. Pada zaman itu tiap tahun diadakan perlombaan/kejuaraan 

atletik  di  Jakarta  yang  penyelenggaraannya  bertepatan  dengan  penyelenggaraan 

Pasar Gambir (semacam Jakarta fair sekarang) pada akhir bulan Agustus atau awal 

September.  Atlet  yang  menonjol  prestasinya  pada  aman  penjajahan  Belanda  itu 

antara lain:  Mohammad Noerbambang, pelari  100m yang konon pernah mencapai 

10,8  detik  dan  Harun  Alrasyid  pelompat  tinggi  yang  pernah  melewati  mistar 

mencapai 1,80m dan lompat jauhnya mendekati 7,00 m.

Pada zaman pendudukan Jepang selama tiga setengah tahun mulai awal tahun 

1942  sampai  Agustus  1945  ,  keolahragaan  pada  umumnya  mengalami 

perkembangan. Semua pelajar mahasiswa melalui siaran radio yang dikenal dengan 
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nama  Radio  Taiso menyelenggarakan  latihan-latihan  dari  berbagai  cabang 

olahraga,termasuk senam dan atletik. Atletik mendapat perhatian yang cukup baik. 

Hampir  setiap  menjelang  tutup  tahun  ajaran  diadakan  pertandingan-pertandingan 

olehraga dengan atletik sebagai nomor utamanya, baik yang berbentuk pertandingan 

antar kelas, antar sekolah atau antar kota. Pada tahun 1943 di Solo diselenggarkan 

perlombaan atletik segitiga antar pelajar Sekolah Menengah Bandung, Yogya,  dan 

Solo.  Pelajar-pelajar  dari  Bandung  di  bawah  panji-panji  GASEMBA (Gabungan 

Sekolah  Menengah  Bandung  )  dari  Yogya  GASEMMA (  Gabungan  Sekolah 

Menengah Mataram ) dan dari  Solo  GASEMBO  ( Gabungan Sekolah Menengah 

Solo ). Perlombaan atletik untuk umum juga sering diadakan. Lari jarak jauh dan lari 

jarak pendek dengan membawa beban adalah yang paling sering diperlombakan. 

Dalam bidang organisasi selama masa pendudukan Jepang ini juga nampak ada 

kemajuan.  Perhimpunan-perhimpunan  atletik  juga  bermunculan  dibeberapa  kota 

besar,  antara  lain  IKADA (  Ikatan  Atletik  Djakarta  ),GABA (  Gabungan Atletik 

Bandung  ),  IKASO  (  Ikatan  Atletik  Solo)  IPAS  (  Ikatan  Perhimpunan  Atletik 

Surabaya  )  dan  lain-lain.  Pada  tahun  1949  oleh  ISI  (  Iakatan  Sport  Indonesia  ) 

diselenggarakan  Pekan Olahraga  di  lapangan  IKADA yang  diikuti  oleh  sejumlah 

atlet  dari seluruh Jawa. Atlet-atlet  yang menonjol pada pendudukan Jepang antara 

lain  :  Soetantio,  pelari  100m  yang  mencapai  11,00  detik.  Soetrisno  ,  atlet 

Pancalomba dan Bram Matulessi, pelempar Lembing. 

6. Atletik setelah Indonesia Merdeka 

Dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 

1945  oleh  Soekarno-Hatta  ,  maka  terbukalah  bagi  bangsa  Indonesia  untuk 
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memajukan dan mengembangkan bangsa dan negara dalam segala bidang, termasuk 

memajukan  keolahragaan  pada  umumnya  dan  khususnya  cabang olahraga  atletik. 

Meskipun  pada  waktu  itu  bangsa  Indonesia  sedang  berjuang  mati-matian  untuk 

mempertahankan  kemerdekaan  melawan  Belanda  dengan  sekutunya  yang  ingin 

kembali  menjajah  Indonesia,  namun  rakyat  Indonesia  terutama  para  pelajar  dan 

mahasiswanya masih tetap melakukan atletik. Ditempat-tempat yang tidak diduduki 

tentara  Belanda,  disaat-saat  tidak  melakukan  perang  gerilya,  mereka  berlatih  dan 

berlomba atletik yang merupakan cabang olahraga yang digemari. 

Pada  bulan  Januari  1946  dikota  Solo  diselenggarakan  kongres  yang  ingin 

menghidupkan kembali semangat keolahragaan di Indonesia,maka didirikan “PORI” 

(Persatuan Olahraga Republik Indonesia).  Langkah pertama yang dilakukan PORI 

adalah  menyelenggarakan  Pekan  Olahraga  Nasional  (PON). Maksud 

penyelenggaraan PON pada masa revolusi fisik melawan kekuatan Belanda dengan 

sekutunya yang menduduki  kota-kota besar diIndonesia,  mengandung tujuan yang 

lebih mulia ialah memberi kejutan politik kepada dunia agar terbuka matanya bahwa 

negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu 

benar-benar ada. PON diadakan di Solo dibuka oleh Presiden Soekarno pada tanggal 

12 September 1948, dihadiri oleh wakil Presiden dengan segenap anggota kabinet , 

hadir pula wakil-wakil dari negara lain termasuk pejabat Komisi Tiga Negara PBB di 

Indonesia. Atlet-atlet yang terkenal pada waktu itu adalah : 

- Soedarmodjo , sebagai pelompat tinggi 

- Arie Mauladi , sebagai pelompat jangkit 

- Soetopo , menjuarai 5000 m dan 10.000 m 
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- Nasir Rosydi , pelari gawang dan lompat jauh

- Fuat Sahil , pelari 400 m 

- Soetrisno , tolak peluru dan lempar cakram 

- Darwati , pelari 100 m 

- Anie Salamun , Pelempar cakram 

Pada  tanggal  3  September  1950  berkumpullah  tokoh-tokoh  atletik  dari 

perhimpunan atletik beberapa daerah Indonesia di kota Semarang untuk membentuk 

Induk  organisasi  atletik  bagi  seluruh  wilayah  Indonesia.  Lahirlah  kemudian 

organisasi  atletik  yang  diberi  nama  “  Persatuan  Atletik  Seluruh  Indonesia” 

disingkat  PASI.  Sebagi langkah pertama di Bandung pada bulan Desember  1950 

yang  diikuti  tidak  hanya  atlet-atlet  dari  pulau  Jawa  tetapi  juga  dari  Sulawesi. 

Langkah selanjutnya adalah menjadikan PASI dapat diterima sebagai anggota IAAF 

agar atlet-atlet  Indonesia dapat  mengikuti  Olympiade dan perlombaan-perlombaan 

Internasional lainnya. Pemusatan latihan yang pertama kali diadakan di Yogyakarta 

dalam  rangka  persiapan  pengiriman  atlet  untuk  mengikuti  Asian  Games  I  yang 

diselenggarakan di New Delhi, India pada bulan Maret 1951. beberapa atlet  yang 

memperoleh medali perunggu pada Asian games I adalah : 

- Soedarmodjo , untuk lompat tinggi 

- Hardarsin , untuk lompat jangkit 

- A.F Matulessy , untuk lempar lembing 

- Anie Salamun , untuk lempar cakram 

- Regu estafet 4 x 400 m atas nama : Tri Wulan, Nyi. Soerjowati, Darwati, dan Lie 

Jiang Nio. 
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PON  II  diselenggarakan  di  Jakarta  bulan  Oktober  1951.  Atletik  merupakan 

perlombaan nomor utama. Selanjuntnya PASI memutuskan untuk menyelenggarakan 

kejuaraan  atletik  setiap  tahun.  Tahun  1952  di  langsungka  kejuaraan  Nasional  di 

Surabaya. Untuk pertama kali PASI mengirimkan atletnya ke olympiade pelompat 

tingginya  Soedarmodjo  dikirimkan  ke  olympiade  di  Helsinki.  Tahun  1953 

dilangsungkan PON III di Medan. Tahun 1954 dilangsungkan kejuaraan Nasional. 

Yang selalu mendominasi perlombaan atletik Nasional adalah Dasuki, untuk lari 100 

m,  Yopie Timisela,  untuk lari  400 m dan 10.000 m,  Soetrio  untuk lompat  tinggi 

galah  dan  Dasalomba.  Soedarmodjo,  Maridjo dan Okamona  untuk  lompat  tinggi. 

Hendarsin dan Bin Suryo untuk lompat jangkit. Soetrisno, Sarbe Hupono dan Bram 

Matulessi untuk nomor lempar cakram dan tolak peluru. Tahun 1955 dilangsungkan 

Kejuaraan  Nasional  di  Jakarta.  Indonesia  mendatangkan  Bin  Miner  untuk 

membentuk Coach-coach atletik di Indonesia yang pada waktu itu belum dimiliki. 

Tahun 1957 penyelenggaraan PON IV di Makasar (Ujung Pandang). Tahun 1958 

kejuaraan Nasional di Jakarta. PASI mengirimkan atletnya ke Asian Games ke-3 di 

Tokyo.  Atlet  putri  Kamah,  berhasil  memperoleh  medali  perunggu  untuk  lempar 

lembing. Tahun 1959 kejuaraan Nasional di Jakarta. Tahun 1960 seleksi Nasional di 

Bandung dalam rangka persiapan Asian Games ke-4 yang akan diselenggarakan di 

Jakarta tahun 1962.

Disamping  itu  PASI  mengirimkan  peninjau  ke  Olympiade  di  Roma  untuk 

mempelajari  seluk  beluk  penyelenggaraan  Olympiade  dalam  rangka  persiapan 

menjadi tuan rumah Asian Games yang akan diselenggarakan di jakarta. Semenajk 

ditetapkan Jakarta sebagai tempat penyelenggaran Asian Games IV , PASI berusaha 
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sekuat  tenaga  agar  dapat  mencapai  sukses  bukan  hanya  sukses  daalam 

penyelenggaraan tetapi juga sukses dalam prestasi atlet-atletnya. PASI mengirimkan 

peninjau  ke  Olympiade  Roma  dan  mendatangkan  tenaga-tenaga  penasihat  dari 

Jepang  yang  telah  berhasil  sebagai  penyelenggara  Asian  Games  III.  Dibidang 

peningkatan  prestasi  PASI  mendatangkan  pelatih-pelatih  dari  luar  negeri.  Pelatih 

yang didatangkan adalah Bin Miner, Norman Ford dan Tom Rosandich dari Amerika 

Serikat, disamping untuk meningkatkan prestasi para atlet yang dimasukkan dalam 

pusat latihan atau TC (Training Center),  mereka juga dimafaatkan untuk menatar 

kader-kader pelatih. Indonesia. Segala persiapan menjadi tuan rumah Asian Games 

IV berjalan lancar, berkat bantuan sepenuhnay dana dan fasilitas dari pemerintah RI. 

Tahun 1962 Asian Games IV dilaksanakan di Jakarta. Pemusatan latihan yang 

dilakukan  dengan  persiapan  yang  cukup  ternyata  membuahkan  hasil  yang 

membanggakan. Untuk pertama kali atlet-atlet Indonesia dapata memperoleh medali 

emas  dalam  perlombaan  Internasional  meskipun  bari  tingkat  Asia.  Mohammad 

Sarengat memperoleh 2 medali emas untuk lari 100 m (10,4) dan Untuk lari gawang 

110  m  (14,3)  serta  dua  perunggu  untuk  lari  200  m  (  21,6).  Awang  Papilaya 

memperoleh 2 medali perunggu untuk 800 m (2:40,8) dan Lompat jauh. Regu estafet 

4  x  100 m putri  memperoleh  medali  perunggu atas  nama Suratmi,  Emawati,  W. 

Tomasoa, Wiewiek Machwijar (50,5). Tahun 1963 penyelenggaraan GANEFO I di 

Jakarta.

 Medali Emas di capai oleh : 

- Jootje Oroh lari 200 m (21,8)
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- Regu  4  x  100  m putra  (41,8)  atas  nama  Jootje  Oroh,  Soenjoto,  mohammad 

Sarengat dan Bambang Wahyudi. 

- Regu 4 x 400 m putra ( 3:20,6) atas nama Aminuddin M, Agus Soegiri, Strive 

Mainake, dan Stive Thenu. 

Medali perak di capai oleh :

- regu  4  x  100  m putri  (50,5)  atas  nama  Emawati,  Soeratmi,W.Tomasoa.  dan 

W.Machwijar. 

- Mohammad Sarengat lari gawang 110 m (14,6) 

- I Gusti Ngurah Manik lempar lembing (65,53)

- Abdul Rab Khan dasalomba (nilai 5807)

- Nicky Pattiasina lari 3.000 m Steeple chase (9:28,9) 

Medali perunggu dicapai oleh : 

- Wlily Tomasoa lari 200 m (26,8) 

- Soeratmi lari 400 m (58,8) 

- Soeratmi lari 800 m (2:20) 

- Emawati lari gawang 80 m (12,5) 

- Ni Luh Armoni Widari lompat jauh (5,45) 

- Jean Toar lempar lembing (39,31)

- Ni Luh Armoni Widari pancalomba (nilai 3407) 

- Aminuddin Machmud lari 400 m (50,3) 

- Z. Lesnussa lari 10.000 m (32:51,1)

- Ismail Abiddin lari marathon (31.01:40.8)
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Rekor  Nasional  banyak  sekali  diciptakan  pada  periode  tahun  1962-1963 ini. 

Tehun  1964 kejuaraan  Nasional  di  Jakarta.  Sayang  pada  tahun ini  karena  alasan 

politis,  Indonesia  tidak  mengikuti  Olympiade  yang  diselenggarakan  di  Tokyo, 

meskipun atletnya  telah dipersiapkan dengan baik.  Pada tahun 1964 ini Indonesia 

mengirimkan  atlet-atletnya  ke  RRC.  Beberapa  rekor  dipecahkan  ternyata  sampai 

sekarang masih  bertahan.  Rekor  Untung Pribadi  lompat  tinggi  galah  (3,95),  I  G. 

Ngurah  Manik lempar  lembing  66,91,  Usman  Effendi  tolak  peluru  15,26.  Tahun 

1965 meletuslah  peristiwa G30S/PKI yang merupak tragedi  nasional  bagi  bangsa 

Indonesia  ,  sehingga PON VI yang sedianya  akan dilaksanakan di  Jakarta  gagal. 

Tahun 1966 mengikuti SEA GAMES V di Bangkok. Medali perak didapatkan oleh 

regu 4 x 100 m atas  nama Soepardi,  Jootje  Oroh,  Bambang  Wahyudi  dan Agus 

Soegiri..  meskipun  tidak  memperoleh  medalai,  beberapa  rekor  Indonesia  telah 

dipecahkan di Bangkok yang sampi tahun 1979 belum diperbaharui antara lain rekor 

lari 800 m oleh Charanjit Singh (1:50,7) ; rekor lari 4 x 100 m : oleh Eddy, Charanjit 

Singh,V Gosal dan Agus Sorgiri  (3:15,3) ;  rekor lari  3.000 m  Steeple chase oleh 

Nicky Patiasina (9:25,1) ; tahun 1968 kejuaraan Nasional di Jakarta yang dikuti oleh 

para atlet dari Singapura. ; Tahun 1969 PON VII di Surabaya ; tahun 1970 kejuaraan 

di Semarang, Indonesia mengirimkan atletny untuk mengikuti Asian Games VI di 

Bangkok. Hasil yng diperoleh medali  perunggu untuk lari 200 m dan 100 m atas 

nama Carolina Rieuwpassa. Tahun 1971 kejuaraan nasional di Jakarta. PASI bekerja 

sama coaching clinic  atletik  yang diikuti  oleh 45 orang coach muda dari  seluruh 

daerah  di  Indonesia.  Carolina  Rieuwpassa  dikirim  ke  Jerman  untuk  berlatih 

menghadapi  olympiade  Munich.  Selama  berlatih  di  jermania  memperbaiki  rekor 
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Nasional 100 m menjadi 11,7 detik dan 200 m menjadi 22,2 detik sampai tahun 1979 

rekor ini belum ada yang menumbangkannya. Tahun kejuaraan Nasional di Jakarta 

Carolina  Rieuwpassa  dikirim  ke  Jerman  untuk  mengikuti  Olympiade  di  Munich. 

Pada lari  100 m babak penyisihan  ia  menduduki  urutan kedatangan ke 6 dengan 

catatan waktu 12,23 sedangkan pada lari 200 m babak pendahuluan ia menempati 

urutan  kedatangan  ke  6  dengan  catatan  waktu  24,68  detik.  Kemudian  PASI 

mengirimkan 22 atlet kekejuaraan atletik Asia di Manila tanpa memperoleh medali. 

Tahun 1975 kejuaraan Nasional di Jakarta. Pada tahun ini di selenggarakan Asian 

Games VII di Taheran Indonesia tidak mengirimkan tim atletik. 

Tahun 1975 kejuaraan  di  Jakarta  disamping  itu  untuk  meningkatkan  prestasi 

atletik  di  Indonesia  perlu  meningkatkan  frekwensi  perlombaan.  Maka pada  tahun 

1976 ini diselenggarakan kejuaraan atletik se-Jawa dan Bali di Semarang tahun 1976 

merupakan  tahun  penyelenggaraan  Olympiade.  Indonesia  mengirimkan  Carolina 

Rieuwpassa untuk mengikuti olympiade di Montreal. Beberapa atlet ke Pakistan dan 

Malaysia.  Tahun  1977  penyelenggaraan  PON IX di  Jakarta.  Untuk  pertama  kali 

Indonesia mengikuti SEA GAMES IX di Kuala Lumpur. Indonesia memperoleh 2 

medali emas melalui Carolina Rieuwpassa untuk lari 100 m dan Usman Efendi untuk 

lempar cakram, serta 5 medali perak dan medali perunggu. 

Tahun 1978 Asian Games VII diselenggarakan di Bangkok. Athun 1978 kejuaraan di 

Jakarta  diikuti  juga oleh  atlet  dari  Singapura.  Sebagai  balasan  ikut  sertanya  atlet 

mengikuti  Sukan di Singapura. Beberapa rekor di pertajam : Jefrry Matahelemual 

memperbaiki rekor dari 200 m menjadi 21,1 detik. Mujiono memperbaiki rekor dari 

400 m menjadi 47,8 detik. Regu nasional 4 x 100 m memecahkan rekor menjadi 40,9 
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detik.  Meny  Moffu  memperbaiki  rekor  lari  gawang  menjadi  51,9  detik.  Starlet 

memperbaiki rekor 800 m menjadi 2:14,0 detik yang juga mempertajam rekor lari 

1.500 m menjadi  4:36,4  detik.  Tahun 1978 adalah  tahun  penyelenggaraan  Asian 

Games VIII yang seharusnya dilaksanakan di Pakistan, tetapi karena situasi negara 

Pakistan tidak memungkinkan kemudian diselenggarakan di Bangkok. Karena alasan 

politis penyelenggaraan perlombaan atletik Asian Games VIII tidak mendapat restu 

dari IAAF dan pesertanya diancam skorsing. Dengan pertimbangan Indonesia akan 

menjadi tuan rumah SEA GAMES I tahun 1979, maka Indonesia tidak mengirimkan 

atlet-atletnya. 

Tahun  1979  indonesia  menjadi  tuan  rumah  SEA  GAMES  X  di  Jakarta. 

Indonesia memperoleh 3 medali emas melalui Henny Maspaitela untuk lari 200 m. 

Meny  Moflu  untuk  lari  gawang  400  m  dan  regu  estafet  atas  nama  Meny 

Moflu,haryanto,Matias  Mambay  dan  Mujiono.  Sejak  tahun  1984  banyak  rekor 

bertumbangan lagi.  Tahun 1984 Purnomo memecahkan rekor lari  100 m menjadi 

10.39 detik. Di bagian wanita Henny Maspaitena memecahkan rekor 100 m menjadi 

11,61 detik pada tahun 1985. pada tahun ini pula Ketut Widiana dalam lompat tinggi 

dengan lompatan 2,04 m. Prestasi atletik Indonesia masih ketinggalan dari negara-

negara lain. Untuk kawasan Asia Tenggara sidah dapat mulai berbicara, tetapi untuk 

tingkat  Asia lebih-lebih  dunia masih  jauh tertinggal.  Ini  menjadi  tanggung jawab 

bagi generasi muda terutama bagi kita semua para pelajar yang hobi beroleh raga 

Atletik untuk mengejar ketinggalan. 
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2.2  Cabang – cabang Atletik 

Dalam cabang olah  raga atletik,macam-macam atau  jenis  permainan  yang  di 

pertandingkan adalah: 

No Nama 

nomor 

atletik 

Wanita Pria 

1 Jalan cepat 3 km, 5 km, 10 km, dan 20 km 10 km, 20 km, 30 km dan 50 km
2 Lari 110m,200m,400m,800m,1500m,3000m,

5000m,10.000m,100m 

gawang,marathon,4 x 400 m estafet,dan 

4x 100 m  estafet

110m,200m,400m,800m,1500m,3000m,

5000m,10.000m,110m 

gawang,marathon,4 x 400 m estafet,dan 

4x 100 m  estafet
3 Lempar Lempat  lembing,lempar  cakram,tolak 

peluru dan lontar martil

Lempat  lembing,lempar  cakram,tolak 

peluru dan lontar martil
4 Lompat Lompat jauh dan lompat tinggi Lompat  jauh,lompat  tinggi,lompat 

tinggi galah dan lompat jangkit
5 Pancalomba Lari 100m gawang, tolak peluru, lompat 

tinggi 

(hari ke-1)

lompat jauh dan lari 800 m (hari ke-2)
6 Saptalomba Lari 100 m gawang,lompat jauh, lempar 

lembing, lari 200m (hari ke-1) 

Lompat tinggi, tolak peluru dan lari 800 

m (hari ke -2)
7 Dasalomba Lari  100m,  lompat  jauh,  tolak  peluru, 

lompat tinggi dan lari 400 m (hari ke-1)

Lari  110  m  gawang,  lempar  cakram, 

lompat  tinggi  galah,  lempar  lembing 

dan lari 1.500 m (hari ke-2)
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a. Lari 

Lari merupakan jenis perlombaan atletik yang sangat populer dan banyak diikuti 

oleh para atlet. Jenis jenis perlombaan ini antara lain sebagai berikut : 

Jarak pendek :

- Lari 100 m - Lari 110 m gawang 

- Lari 200 m - Lari 100 m gawang 

- Lari 400 m - Lari 400 m gawang 

- Lari 4 x 100 m - Lari 4 x 400 m

Jarak menengah :  

- Lari 800 m - Lari 3.000 m Steeple chase

- Lari 1.500 m 

Jarak jauh : 

- Lari 5.000 m 

- Lari 10.000 - Lari Marathon 

Untuk lari jarak pendek disebut juga lari sprint, karena semua pesertanya berlari 

dengan kecepatan  penuh dengan menempuh  jarak  100m,200m dan 400m.  Secara 

teknis gerakan lari dapat dibedakan atas beberapa macam diantaranya lari perlahan-

lahan atau lari santai lebih dikenal dengan jogging, lari cepat atau sprint, lari jarak 

menengah dan lari jarak jauh.  

Kunci pertama yang harus dikuasai oleh pelari cepat/sprinter adalah start atau 

pertolakkan. Keterlambatan atau ketidak telitian pada waktu melakukan start sangat 

merugikan seorang pelari cepat/sprinter. 

Pada umumnya dikenal 3 cara melakukan start atau tolakkan yaitu : 
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- start berdiri (standing start) -   start jongkok (crouching start) 

- start melayang (flying start) 

Pada start jongkok sering digunakan untuk lari jarak pendek dan pelari pertama 

pada lari sambung (estafet). Start berdiri di gunakan untuk lari jarak menengah dan 

lari jarak jauh. Sedangkan start melayang digunakan untuk lari sambung yaitu pada 

pelari  II,  III  dan IV. Sesuai dengan aba-aba yang diberikan , urutan gerakan dan 

sikap dalam start  jongkok (berlutut)  dibagi dalam tiga tahapan yaitu  :  Sikap start 

setelah  aba-aba  “Bersedia”,  sikap  start  setelah  aba-aba  “Siap” dan  sikap  start 

setelah  aba-aba  “Ya” atau  terdengar  bunyi  letusan  pistol.  Macam-macam  start 

jongkok yaitu di bagi atas tiga macam : 

- Start pendek (bunch start)

Start pendek banyak digunakan oleh para pelari jarak pendek. Start ini sangat 

baik digunakan oleh seorang sprinter, karena tolakkan yang dihasilkan cukup kuat 

sehingga mempercepat reaksi dalam melakukan sprint ketika bersikap “Ya”. Start ini 

juga digunakan bagi seorang sprinter yang bertubuh pendek dan kecil. Sikap start ini 

bahwa letak jari-jari kaki belakang segaris dengan tumit kaki depan, jarak antara kaki 

satu kepal, tangan membentuk huruf V.

- Start menengah (medium start) 

Start jenis ini juga merupakan yang sering juga di gunakan bagi para sprinter 

yang  mempunyai  pawakan  tubuh  yang  sedang.  Start  ini  juga  baik  bagi  para 

sprinter,karena  juga menghasilkan  reaksi  yang baik,tetapi  kurang baik di  banding 

dengan start pendek.

- Start panjang (long start)
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Demikian juga dengan start penjang, start ini juga sering digunakan oleh sprinter 

yang bertubuh tinggi yang mempunyai kaki panjang. Tetapi menurut penelitian, jenis 

start ini kurang baik bagi sprinter. Karena memperlambat reaksi ketika berada pada 

aba-aba  “Ya”.  Jadi  hingga  saat  ini  yang  sering  digunakan  di  event  perlombaan-

perlombaan  internasional  di  gunakan  start  pendek.  Jadi  Perbedaan  ketiga  macam 

teknik start tersebut terletak pada penempatan antara ujung kaki bagian depan dengan 

lutut kaki belakang, sedangkan sikap badan,lengan,dan yang lainnya hampir sama. 

Teknik melakukan start jongkok 

Start jongkok adalah start yang digunakan untuk lari jarak pendek dan pelari 

pertama  untuk  lari  sambung  (estafet).  Berdasarkan  bentuknya  start  jongkok 

mempunyai teknik sebagai berikut :

• Pada aba-aba “Bersedia”  

Cara melakukannya : 

Dengan sikap tenang melangkah maju kegaris start atau ke 

start  block.  Letakkan  salah  satu  kaki  sebagai  kaki  depan  misalnya  kaki  kiri  di 

belakang garis start dengan jarak ± 30 cm dari garis start, ibu jari kaki lurus kedepan. 

Letakkan jari-jari kaki belakang atau kaki kanan kir-kira segaris dengan tumit kaki 

kiri untuk start pendek dengan jarak kedua kaki kira-kira satu telapak tangan. Untuk 

start menengah, letakkan lutut kaki kanan disamping jari-jari kaki kiri dengan jarak 

satu kepal tangan. Sedangkan untuk start panjang letakkan lutut kaki kanan segaris 
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dengan  kaki  depan.   Letakkan  lutut  kaki  belakang  segaris  dengan ujung jari-jari 

depan  dengan  jarak  kedua  kaki  satu  kepal  dengan  badan  membungkuk  kedepan. 

Meletakkan  tangan  lebih  lebar  sedikit  dari  lebar  bahu.  Jari-jari  dan  ibu  jari 

membentuk  huruf  V terbalik.  Bahu condong kedepan,sedikit  didepan tangan  dan 

lengan lurus. Kepala sedemikian rupa sehingga leher tidak tegang, dan pandangan 

kedepan kira-kira 2,5 meter dimuka garis start. Jarak letak kaki terhadap garis start 

tergantung dari bentuk start yang digunakan. 

• Pada aba-aba “Siap” 

Cara melakukannya : 

Lutut yang terletak di tanah di angkat. Angkat panggul kedepan atas 

dengan tenang sampai sedikit lebih tinggi dari bahu, garis punggung sedikit menurun 

kedepan dan berat badan lebih kedepan. Lutut kaki depan membentuk sudut kurang 

lebih 120 derajat. Kepala rendah, leher tetap kendor dan rileks, pandangan kebawah 

1-1,5 meter dimuka garis start. Lengan tetap lurus, siku jangan bengkok. Pada waktu 

mengangkat pinggul ambil napas dalam-dalam. Pusatkan perhatian pada bunyi pistol 

start. 

• Pada waktu aba-aba “Ya” 

Cara melakukannya : 

Dengan  gerakan  rileks  bertolak  dari  balok  start.  Ayunkan  lengan  kiri 

kedepan  dan  lengan  kanan  kebelakang  kuat-kuat.  Kaki  kiri  menolak  kuat-kuat 
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sampai  terkejang  lurus  .  Kaki  kanan  melangkah  secepat  mungkin  dan  secepat-

cepatnya  mencapat  tanah.  Langkah  pertama  ini  kira-kira  45  cm  sampai  75  cm 

didepan garis start. Berat badan harus meluncur lurus kedepan. Langkah lari makin 

lama  makin  menjadi  lebar.  Enam  sampai  sembilan  langkah  pertama  adalah 

merupakan  langkah  peralihan  dari  langkah-langkah  start  kelangkah-langkah  lari 

dengan  kecepatan  penuh.  Bernapas  seperti  biasa  (menahan  napas  berarti  akan 

memangkan perlombaan)

Prinsip dasar start jongkok pada lari jarak pendek

Pada  aba-aba bersedia  atlet  menempatkan  diri  pada  start  block  dengan berat 

badan dibagi seimbang pada lutut belakang dan tangan. Lengan di rentangkan selebar 

bahu, dan tangan berada di belakang garis. Jari dan ibu jari membentuk huruf “V” 

terbalik. Bahu didorong kedepan sedikit melampaui tangan. Jarak kaki terhadap garis 

start tergantung dari bentuk start yang digunakan. Badan harus rileks dan atur napas 

dengan teratur. Pada aba-aba siap atlet melengkungkan tubuhnya. Pinggul diangkat 

keatas sampai sedikit lebih tinggi dari bahu. Punggung dan kepala membentuk garis 

lurus  dan  atlet  melihat  lurus  ketanah.  Atlet  menahan  bahu  pada  posisi  sedikit 

melampaui bidang vertikal dari tangan. Lengan tetap lurus dan ambil napas dalam-

dalam.  Pada  aba-aba  “Ya”  atau  pistol  di  bunyikan,  kaki  yang  berada  didepan 

ditolakkan  dengan  kuat  dan  kaki  yang  dibelakang  digerakkan  kedepan.  Lengan 

bergerak  dengan  cepat  untuk  mengimbangi  gerakan  kaki  yang  kuat.  Atlet 

memiringkan badan kedepan selama 5 hingga 6 meter pertma. Setelah jarak tersebut 

terlewati, spider menggunakan posisi sprint yang lebih tegak untuk sisa lomba. 
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Teknik berlari 

Teknik berlari  merupakan unsur gerakan yang dapat menunjang pelari  untuk 

mencapai hasil kecepatan yang maksimal. Setelah melakukan gerakan start dengan 

langkah-langkah peralihan yang meningkat makin lebar dan condong badan- yang 

berangsur-angsur berkurang,kemudian dilanjutkan dengan gerakan lari cepat. 

Cara melakukan gerakan lari cepat sebagai berikut: 

Kaki bertolak kuat-kuat sampai  terkejang lurus.  Lutut  di  angkat  tinggi-tinggi 

(setinggi  panggul).  Tungkai  bawah  mengayun  kedepan  untuk  mencapai  langkah 

lebar  (lebar  langkah  sesuai  dengan panjang tungkai).  Usahakan agar  badan tetap 

rileks, badan condong kedepan dengan lutut antara 25-30 derajat. Hal ini hanya dapat 

terlaksana bilamana gerak lengan  tidak terlalu berlebih-lebihan. Lengan bergantung 

disamping  tubuh  secra  wajar.  Siku  ditekuk  kira-kira  900.  tangan  menggenggam 

kendor. Gerakan atau ayunan lengan kemuka dan ke belakang harus secara wajar, 

gerakan lengan makin cepat berimbang dengan gerak kaki yang makin cepat pula.  

Pada waktu melakukan gerakan lari sprint harus memperhatikan hal-hal berikut : 

- Sikap badan condong kedepan

Untuk  memperkecil  hambatan  udara  yang  datang  dari  arah  depan  pelari 

mendapat keuntungan penapakan titik berat badan lebih kedepan. Dengan pengaruh 

titik berat badan yang lebih maju itu dengan sendirinya  langkah pun lebih efektif 

karena titik berat badan sangat membantu sebagai daya tarik. 

-  Langkah atau gerakan kaki harus lebih panjang dan secepat mungkin

Langkah yang lebih  panjang akan lebih  menguntungkan,  tetapi  perlu  diingat 

langkah pertama setelah bertolak dan beberapa langkah berikutnya harus pendek. Hal 
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ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan dari sikap jongkok ke sikap tegak karena 

pelari  akan mengalami  gangguan keseimbangan dari  sikap jongkok kesikap tegak 

karena pelari akan mengalami gangguan keseimbangan pada saat itu. Kemungkinan 

besar jika langkah dipaksakan panjang terus, maka pelari akan jatuh sekaligus gagal. 

- Gerakan lengan terayun secara wajar

Jari-jari  tangan menggenggam rileks.  Ayunan  tangan yang  terkoordinasi  jika 

ditarik  garis  ayunan  tangan,  maka  akan  membentuk  suatu  persilangan.  Karena 

gerakan tangan sebagai penunjang dalam keseimbangan saat berlari. 

- Pada saat pendaratan kaki harus selalu pada ujung telapak kaki 

Dalam  hal  ini  lutut  sedikit  dibengkokkan  kaki  belakang  pada  saat  menolak 

benar-benar lurus dengan cepat lutut dilekukkan agar paha mudah terayun kedepan. 

Setelah  itu  leher  rileks  mulut  maupun gigi  jangan menutup,kepala  dan punggung 

merupakan satu garis dan pandangan kedepan.  

− Pada saat akan melewati garis finish 

Teknik melewati garis finis terbagi menjadi tiga yaitu : 

a. Dengan  lari  terus  secepat-cepatnya  melawati  garis  finish  dengan  tidak 

mengubah posisi berlari. 

b. Saat akan menyentuh pita atau melewati  garis  finish,  dada dicondongkan 

kedepan. 

c. Saat akan menyentuh pita atau melewati garis finish dada diputar sehingga 

salah satu bahu maju kedepan terlebih dahulu. 
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Kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada waktu start jongkok

Saat  mengangkat  panggul  dengan  gerakan  yang  terlalu  cepat  dan  mendadak 

sehingga mengganggu keseimbangan berat badan. Mengangkat panggul terlalu tinggi 

sehingga  waktu  melakukan  gerakan  start  terlalu  cepat  lari  tegak  dan  ini  akan 

mengurangi kecepatan start. Leher terlalu jenuh atau kaku karena pandangan terlalu 

jauh kedepan dan ini akan mengurangi lajunya kecepatan start. Kesalahan tersebut 

sapat diperbaiki dengan jalan atlet melakukan latihan yang berulang-ulang. 

b. Lompat 

Lompat adalah istilah yang digunakan dalam cabang olah raga Atletik. Istilah 

lompat  digunakan  untuk  nomor  lompat  jangkit,  lompat  tinggi,  lompat  jauh  dan 

lompat  tinggi  galah.  Nomor  lompat  merupakan  salah  satu  nomor  dalam  cabang 

olahraga atletik. Nomor lompat terbagi atas :

• Lompat jauh yang terdiri dari : 

- lompat jauh gaya jongkok (gaya orthodok)

- lompat jauh gaya menggantung (gaya schnepper)

- lompat jauh gaya berjalan di udara (ga walking in the air)

• Lompat tinggi yang terdiri dari : 

- lompat tinggi gaya guling perut (straddle style)

- lompat tinggi gaya western roll (gaya guling sisi)

- lompat tinggi gaya fosbury 

• Lompat jangkit atau lompat tiga 

• Lompat tinggi galah 
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Keempat  jenis  nomor  lompat  tersebut  selalu  dilombakan  dalam  kejuaraan 

nasional, regional maupun internasional. 

 Lompat jauh 

Lompat  jauh  merupakan  salah  satu  dari  nomor-nomor  lompat.  Lompat  jauh 

adalah  suatu  bentuk  gerakan  melompat  mengangkat  kaki  keatas  ke  depan  dalam 

upaya membawa titik berat badan selama mungkin diudara yang dilakukan dengan 

cepat dan dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki yang terkuat. Tujuan dari 

lompat jauh adalah melompat sejauh-jauhnya dengan memindahkan seluruh tubuh 

dari titik tertentu ketitik lainnya.  Dalam lompat jauh ini terbagi menjadi beberapa 

teknik dasar yaitu : 

1. Awalan (Approach)

Awalan adalah gerakan permulaan dalam usaha untuk mendapatkan kecepatan 

yang setinggi-tingginya pada waktu akan melakukan tolakan. Panjang awalan untuk 

melaksanakan awalan dalam lompat jauh tergantung pada tiap-tiappelompat (30 – 45 

meter).  Cara  melakukan  awalan  atau  ancang-ancang  dalam  lompat  jauh  adalah 

sebagai berikut :  

Jarak awalan harus cukup jauh dan lari cepat untuk mendapatkan momentum 

yang paling besar. Lari ancang-ancang tergantung pada kemampuan mesing-masing 

pelompat. Kecepatan awalan dan irama langkah harus tetap. Tambah kecepatan lari 

awalan  sedikit  demi  sedikit  sebelum bertumpu.  Pada  saat  melangkah  konsentrasi 

tertuju pada balok lompatan. 
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2. Tolakan atau tumpuan (Take off) 

Tolakan  adalah  perubahan  atau  perpindahan  gerakan 

dari gerakan horizontal kegerakan vertikal yang dilakukan secara cepat.  Tumpuan 

atau  tolakan  kaki  harus  kuat  agar  tercapai  tinggi  lompatan  yang  cukup  tanpa 

kehilangan  kecepatan  maju.  Kaki  ayun  digerakkan  secara  aktif  agar  membantu 

menaikkan  badan  dan  menjaga  keseimbangan  berat  badan  sedikit  kedepan  titik 

tumpuan. Cara melakukan tumpuan atau tolakan pada lompat jauh adalah sebagai 

berikut : 

Pada saat  menumpu atau bertolak badan sudah agak condong kedepan. Titik 

berat  badan  terletak  didepan  kaki  tumpu  yang  terkuat.  Letak  titik  berat  badan 

ditentukan oleh panjangnya langkah yang terakhir sebelum melompat. Ayunkan paha 

kaki  keposisi  horizontal  dan  pertahankan.  Luruskan  sendi  mata  kaki,  lutut  dan 

pinggang  pada  waktu  melakukan  tolakan.  Bertolak  kedepan  atas  dan  usahakan 

melompat dengan setinggi-tingginya. Ketika bertolak membentuk sudut tolakan 450. 

3. Sikap badan saat melayang diudara

Sikap melayang diudara yaitu sikap setelah kaki tolak menolakkan 

kaki pada balok tumpuan. Badan akan dapat terangkat melayang diudara, bersamaan 

dengan  ayunan  kedua  lengan  kedepan  atas.  Tinggi  dan  jatuhnya  hasil  lompatan 
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sangat tergantung dari besarnya kekuatan kaki tolak dan pelompat harus meluruskan 

kaki  tumpu  selurus-lurusnya  dan  secepat-cepatnya.  Cara  melakukannya  sebagai 

berikut : 

Sesaat  setelah  bertumpu  kaki  tumpu  segera  diluruskan.  Mengangkat  pinggul 

keatas diusahakan selama mungkin diudara dengan cara menjaga keseimbangan dan 

persiapan  pendaratan.  Pada  saat  melayang  diudara  kedua  kaki  sedikit  ditekuk 

sehingga  posisi  badan  berada  dalam  sikap  jongkok.  Sikap  tubuh  saat  melayang 

ditentukan  oleh  gaya  dalam  lompat  jauh  yaitu  gaya  jongkok  (tuck  style),  gaya 

menggantung atau melenting (hang style) dan gaya berjalan diudara (walking in the 

air style)

4. Mendarat (landing) 

Untuk  menghindarkan  pendaratan  pada  pantat,  kepala 

ditundukkan  dan  lengan  diayunkan  kedepan  sewaktu  kaki  menyentuh  pasir. 

Titik berat badan akan melampaui titik pendaratan kaki di pasir. Kaki tidak kaku 

dan tegang, melainkan lemas dan lentur. Maka sendi lutut harus siap menekuk 

pada saat yang tepat. Gerakan seperti ini memerlukan waktu yang tepat. 

 Lompat tinggi 

Lompat  tinggi  adalah  suatu  bentuk  gerakan  melompat  keatas  dengan  cara 

mengangkat  kaki  depan keatas  sebagai  upaya  membawa titik  berat  dana  setinggi 

mungkin  dan  secepat  mungkin  jatuh  (mendarat)  dengan  jalan  melakukan  tolakan 

pada salah satu kaki untuk mencapai suatu ketinggian tertentu. Tujuan lompat tinggi 
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adalah  agar  pelompat  dapat  mencapai  lompatan  yang  setinggi-tingginya.  Lompat 

tinggi sama halnya dengan lompat jauh memerlukan unsur-unsur pokok antara lain : 

awalan, tumpuan, saat melewati mistar dan mendarat. 

1. Awalan 

Pada awalan dalam lompat tinggi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan awalan 

dalam lompat jauh. Jarak awalan dalam lompat tinggi sekitar 12  sampai 15 langkah 

(10 – 15 meter),  kecepatan awalan dilakukan secara berangsur-angsur meningkat. 

Sudut awalan dipengaruhi oleh cara lompatan.  Tiga langkah terakhir  panjang dan 

cepat serta keadaan badan merendah.  

2. Tolakan 

Tolakan adalah perpindahan gerakan horizontal kearah vertikal yang dilakuakn 

secara mendadak. Perpindahan gerakan itu dilakukan pada tiga langkah yang terakhir 

sebelum melompat.  Perpaduan antara  kecepatan  awalan  dengan kekuatan  tolakan 

kaki  yang dapat  dilakukan dengan cepat  dan tepat  merupakan modal  dasar untuk 

mencapai prestasi yang setinggi-tingginya.  Adapun pelaksanaannya adalah sebagai 

berikut: 

Tolakan  pada  lompat  tinggi  dimulai  dari  tumit  diteruskan  menggelinding 

ketelapak kaki dan berakhir pada ujung kaki. Pada saat titik berat berada diatas kaki 

tolak,  dengan secepat  mungkin kaki  tolak itu  diluruskan keatas  pada pergelangan 

kakinya,  badan  direbahkan  kebelakang  sehingga  berat  badan  berada  pada  kaki 

belakang  (kaki  ayun).  Kedua  lengan  diayunkan  dari  belakang  kedepan  atas  dan 

diteruskan  kebelakang  atas  (untuk  membantu  membawa persendian  bahu keatas). 
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Dengan  demikian  seluruh  tubuh  terangkat  keatas  melayang  diudara  dalam usaha 

untuk dapat melewati mistar setinggi-tingginya.  

3. Sikap badan di atas mistar 

Sikap badan diatas mistar berhubungan dengan sudut awalan 

pada waktu akan melakukan lompatan. Jadi sikap badan diatas mistar dibentuk mulai 

dari saat lepasnya kaki tolak sampai melayang diatas mistar. Dengan demikian gaya 

dalam lompat  tinggi  bisa  dibedakan  dan  ditentukan  oleh  pelompat  ketika  berada 

diatas  mistar.  Gaya  dalam lompat  tinggi  itu  ada 4 yaitu  :  gaya  guling perut  (the 

streddle style), Gaya gunting (the scissors style) dan Gaya membelakangai atau gaya 

flop (the Fosbury Flop).

4. Mendarat 

Sikap mendarat yaitu sikap jatuh setelah melewati mistar dan sebenarnya bukan 

unsur yang menentukan dalam lompat tinggi, sebab tugas sipelompat dapat dikatakan 

selesai  jika  sipelompat  telah  melewati  mistar.  Untuk  menghindari  terjadinya 

kecelakaan pada saat mendarat, si pelompat harus mendarat dengan sebaik mungkin. 

Cara mendarat yang baik adalah sebagai berikut : 

Jika pendaratan dari pasir, maka yang mendarat lebih dahulu adalah kaki ayun 

kemudian berguling kedepan,bertumpu pada pundak bahu. Jika tempat pendaratan 

terbuat dari matras maka posisi jatuh lebih dahulu adalah sisi bahu atau punggung.  

45



 Lompat jangkit atau lompat tiga. 

Lompat jangkit adalah suatu bentuk gerakan lompat yang merupakan rangkaian 

urutan  gerak  yang  dilakukan  dengan  berjingkat  (hop),  melangkah  (step)  dan 

melompat (jump) dalam usaha untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Teknik dalam 

melompat jangkit sama halnya dengan lompat jauh dan lompat tinggi. Yaitu sebagai 

berikut: 

1. Awalan 

Awalan untuk lompat jangkit ini sama halnya dengan awalan dalam lompat jauh 

yaitu  Panjang awalan  untuk  melaksanakan  awalan  dalam lompat  jauh  tergantung 

pada tiap-tiap pelompat (30 – 45 meter). Cara melakukan awalan atau ancang-ancang 

dalam lompat jauh adalah sebagai berikut :  

Jarak awalan harus cukup jauh dan lari cepat untuk mendapatkan momentum 

yang paling besar. Lari ancang-ancang tergantung pada kemampuan mesing-masing 

pelompat. Kecepatan awalan dan irama langkah harus tetap. Tambah kecepatan lari 

awalan  sedikit  demi  sedikit  sebelum bertumpu.  Pada  saat  melangkah  konsentrasi 

tertuju pada balok lompatan. 

2. Tolakan 

Tolakan dalam lompat jangkit juga sama halnya dengan tolakan dalam lompat 

jauh. Tolakan dalam lompat jangkit dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut : 

o Tolakan pada saat berjingkat 

Pada langkah terakhir awalan, pelompat melakukan tolakan dengan salah satu 

kaki pada papan tolakan keatas depan dan mendarat, pada kaki yang sama. Kaki kiri 

tergantung atau terangkat keatas belakang dan siap untuk dilangkahkan. Setelah kaki 
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yang berjingkat  mendarat,  kaki  tersebut  ditekukkan untuk bersiap-siap melangkah 

lagi kedepan. Tangan bergerak untuk mengimbangi gerakan tubuh dan membantu 

tubuh bergerak kedepan. 

o Tolakan pada saat melangkah 

Pada  saat  kaki  kiri  tolak  mendarat  ketanah  (misalkan  kaki  kanan),  kaki  kiri 

segera diayunkan dari belakang kedepan atas (dilangkahkan), bersamaan dengan kaki 

kanan tolakan keatas depan. 

o Tolakan pada saat melompat

Pada  saat  kaki  kiri  mendarat  kaki  kanan  tergantung  lemas  agak  kebelakang 

dengan lutut agak dibengkokkan, siap diayunkan lagi keatas depan. Pada saat kaki 

kiri  mendarat,  kaki  kanan  segera  diayunkan  dari  belakang  keatas  depan  hampir 

bersamaan dengan kaki kiri ditolakkan lagi sekuat-kuatnya keatas untuk membawa 

titik berat badan keatas kedepan sejauh-jauhnya. 

3. Irama lompatan 

Yang  dimaksud  dengan  irama  lompatan  adalah  saat  melakukan  gerakan 

berjingkat, melangkah dan melompat iramanya harus tetap. Misalnya “tap-tap-tap” 

atau  “kanan-kanan-kiri-melompat”  bukan  “tap-taptap”  atau  “kanan-kanankiri-

lompat”. 

4. Sikap di udara 

Sikap  atau  gerakan  badan  di  udara  sama  dengan  sikap  atau  gerakan  badan 

diudara  dalam lompat  jauh,  yaitu  tergantung  pada  gaya  yang  digunakan  oleh  si 

pelompat. 
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5. Sikap mendarat 

Pada saat akan mendarat, kedua kaki dibawa atau diangkat kedepan lurus, badan 

dibungkukkan  kedepan  dan  kedua  tangan  diatas  dibawa  kedepan.  Kemudian 

mendarat dengan kedua kaki bersamaan dan mengeper dengan cara membengkokkan 

kedua lutut, agar badan tidak jatuh kebelakang maka berat badan segera berpindah 

kedepan, kepala ditundukkan dan kedua lengan kedepan. 

c. Lempar  

Lempar  adalah  salah  satu  dari  nomor  dari  cabang  olah  raga  atletik.  Nomor-

nomor lempar  terdiri  dari  tolak peluru,  lempar  lembing,lempar  cakram dan lontar 

martil. 

 Tolak peluru 

Meskipun  cabang  olahraga  ini  termasuk  kedalam  event  lempar  atau  nomor 

lempar, akan tetapi istilah yang dipergunakan bukan “lempar peluru” tetapi “tolak 

peluru”. Hal ini sesuai dengan kenyataannya peluru itu tidak boleh dilempar, tetapi 

harus ditolak atau didorong dari bahu. Istilah dalam bahasa Inggrisnya adalah the 

short put. 

Tujuan dari  tolak  peluru aalah untuk mencapai  tolakan yang sejauh-jauhnya, 

sesuai  dengan  namanya  tolak  bukan lempar,  tetapi  ditolak  atau  didorong dengan 

tangan satu bermula diletakkkan dipangkal bahu. Untuk menolak diperlukan tenaga 

yang besar, ini berarti sang atlit  yang berpostur tinggi dan besar akan mempunyai 

peluang lebih besar untuk menjadi juara. Disamping kekuatan juga terdapat unsur 

lain yaitu kemampuan unsur ketangkasan, ketepatan waktu dan kecepatan melempar. 
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Teknik tolak peluru 

a. Memegang peluru 

Ada dua macam gaya yang sering digunakan pada tolak peluru, yaitu gaya lama 

atau gaya ortodoks dan gaya baru atau gaya O’Brian. Kalau ada gaya lain hanyalah 

merupakan variasi  dari kedua gaya tersebut. Cara memegang peluru yaitu  sebagai 

berikut : 

Cara pertama : 

Peluru  diletakkan  pada  telapak  tangan  bagian  atas  atau  pada  ujung  telapak 

tangan.  Jari-jari  tanagn  di  buka  atau  direnggangkan.  Jari  kelingking  ditekuk 

disamping  peluru,  sehingga  dapat  membantu  untuk menahan  peluru  supaya  tidak 

mudah tergeser dari tempatnya. Ibu jari dan ke tiga jari lainnya meregang seenaknya 

(wajar dan rileks). Cara ini sangat mudah, tetapi kurang menguntungkan karena saat 

menolak pergelangan tangan dan jari-jari kurang berfungsi untuk melecutkan peluru. 

Untuk menggunakan cara ini penolak harus memiliki jari-jari yang kuat dan panjang-

panjang. Jari-jari agak rapat,  ibu jari disamping, jari kelingking berada disamping 

belakang  peluru.  Jari  kelingking  selain  berfungsi  menahan  jangan  sampai  peluru 

mudah tergeser, juga membantu menekan pada waktu peluru di tolakan.  

Cara kedua : 

Seperti  cara  pertama,  tetapi  peluru   agak  digeser  keatas  sehingga  titik  berat 

peluru terasa  berada pada ujung telapak tanagn,  yaitu  kira-kira  pada pangkal  jari 

telunjuk  jari  tengah  dan  jari  manis.  Ibu  jari  menahan  dan  sedikit  menekan  pada 

peluru, sedangkan jari kelingking menahan secara wajar saja. Cara ini lebih baik dari 
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pada  cara  pertama  karena  pergelangan  tanagn  dan  jari-jari  akan  ikut  berfungsi 

melakukan lecutan saat peluru ditolakan. 

Cara ketiga :

Seperti cara yang kedua, tetapi peluru lebih digeser keatas lagi sehingga titik 

berat peluru berada pada ruas-ruas jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Cara ini 

sebenarnya  paling  menguntungkan,  karena  jari-jari  dan  pergelangan  tangan  lebih 

banyak berfungsi untuk melecutkan peluru, tetapi cara ini hanya sesuai bagi atlet-

atlet yang jari-jari tangannya kokoh dan kuat. 

Setelah peluru dapat dipegang dengan baik, letakkan pada bahu dan menempel 

dileher. Siku diangkat kesamping sedikit agak condong kedepan membentuk sudut 

tidak lebih dari 900. Lengan yang tidak memegang peluru menjaga keseimbangan.  

b. Sikap menolak tanpa awalan 

Sikap atau posisi badan saat akan menolak peluru ada dua cara yaitu : 

Cara sikap badan menyamping 

Peluru  dipegang  dan  diletakkan  di  pangkal  leher.  Badan  berdiri  tegak 

menyamping  kearah  tolakan,  kedua  kaki  dibuka  lebar,tungkai  kiri  dijulurkan 

kebelakang hampir lurus dan rileks serta berpijak pada ujung kaki. Sedangkan kaki 

kanan lututnya dibengkokkan kedepan sedikit agak serong kesamping kanan. Kaki 

kanan bertumpu dengan seluruh tapak kaki pada pusat lingkaran. Jarak antara tumit 

kanan dengan ujung kaki kiri sekitar tiga kaki. Dalam posisi ini jari-jari kaki kiri 

berada pada satu garis lurus dengan tumit kanan atau lebih kebelakang. Berat badan 

berada  pada  kaki  kanan,  badan agak  condong kesamping  kanan.  Posisi  kaki  kiri 

sedikitbergeser  kekiri  dari  garis  tengah  arah  tolakan.  Kalau  ada  balok  penahan 

50



tolakan, kaki kiri menempel pada balok penahan. Lutut kanan ditekuk sedemikian 

rupa sehingga posisi lutut berada dalam satu garis vertikal  dengan ujung jari kaki 

kanan. Dari posisi badan seperti tesebut badan ditundukkan dengan disertai sedikit 

putaran kekanan sehingga punggung, tengkuk da tungkai belakang membentuk satu 

garis miring dagu. Lengan kiri menggantung kedepan agak lurus dan rileks. 

Cara sikap badan membelakangi

Badan berdiri tegak menyamping kearah tolakan, kedua kaki dibuka lebar. Kaki 

kiri lurus kedepan, kaki kanan lututnya dibengkokkan kedepan sedikit agak serong 

kesamping kanan. Dari sikap menyamping tersebut, badan diputar kesamping kanan 

hingga seluruh badan membelakangi arah tolakan. Kemudian badan dibungkukkan 

kedepan,  lutut  kaki  kanan  di  bengkokkan  atau  ditekuk  lurus  kedepan.  Keadaan 

tangan yang memegang peluru dan tangan kiri (yang tidak memegang peluru) sama 

dengan pada cara sikap badan menyamping. 

c. Gerakan menolak 

Dari sikap atau posisi menolak posisi tersebut diatas adalah :

Gerakan menolak diawali  dengan menolak kaki kanan sekuat-kuatnya sampai 

lutut  lurus  sehingga  pinggul  terdorong  kedepan,  berputar  kekiri  dan  pinggul 

menghadap kedepan. Saat bahu diputar kekiri (lengan dan bahu kiri jagan sampai 

turun,  tetap  diangkat  kira-kira  setinggi  kepala)  sehingga  dada  terbuka  dan 

menghadap serong atas depan. Berat badan mulai pindah kekiri. Gerakan diteruskan 

meluruskan kaki kiri dengan kuat dan saat itu pula lengan kanan diluruskan untuk 

menolakkan  peluru,  disertai  dengan  lecutan  pergelangan  tangan  dan  jari-jari 

(terutama  jari  telunjuk,  jari  tengah  dan  jari  manis).  Pada  saat  gerakan  menolak 
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berlangsung, kedua kaki harus benar-benar lurus serong kedepan dan tapak kaki pada 

bagian  ujungnya  masih  kontak  dengan  tanah.  Jadi  saat  menolak  tidak  dilakukan 

dengan melompat, tetapi kedua kaki sama-sama melayang (lepas dari tanah). Saat 

menolak peluru, sikapkepala dan dada harus tengadah dan pendangan tertuju kearah 

sasaran. 

d. Sikap setelah menolak peluru 

Setelah peluru lepas dari tangan kanan, secepatnya kaki yang digunakan untuk 

menolak itu diturunkan dan diletakkan kembali pada tempat bekas injakan kaki kiri 

dengan lutut  agak dibengkokkan.  Kaki  yang  berada didepan diangkat  kebelakang 

lurus dan santai, untuk membantu menjaga keseimbangan. Badan condong kedepan, 

dagu diangkatdan  badan agak miring  kesamping kiri.  Pandangan kearah jatuhnya 

peluru. Tangan kanan dengan siku agak dibengkokkan berada didepan sedikit agak 

kebawah badan, lengan kiri lemas dan lurus kebelakang untuk membantu menjaga 

keseimbangan. 

 Lempar lembing 

Teknik lempar lembing 

a. Memegang lembing 

lembing harus dipegang pada bagian pegangan. Yaitu tali yang melilit di badan 

lembing. Adapun cara memegang lembing paa umumnya aa dua cara yaitu :

Memegang cara Amerika

Lembing diletakkan pada tangan dengan ujung atau mata lembing serong serong 

hampir menuju kearah badan. Kemudian jari telunjuk memgang tepian atau pangkal 

dari ujung tali bagian belakang lembing, dibantu dengan ibu jari diletakkan pada tepi 
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belakang  dari  pegangan  dan  pada  badan  lembing,  serta  dalam  keadaan  lurus. 

Sedangkan  ketiga  jari  lainnya  berimpit  dan  renggang  dengan  jari  telunjuk  turut 

membantu dan menutupi lilitan tali  lembing.  Jari telunjuk dan ibu jari memegang 

peranan mendorong tali pegangan pada waktu melempar. 

Memegang cara Finlandia 

Lembing diletakkan pa telapak tangan, dengan ujung atau mata lembing serong 

hampir menuju kearah badan. Kemudian jari tengah memegang tepian atau pangkal 

dari  ujung  ikatan  tali  bagian  belakang  (dilingkarkan),  dibantu  dengan  ibu  jari 

diletakkan pada tepi belakang dari pegangan dan pada badan lembing. Jari telunjuk 

lemas  kebelakang,  membantu  menahan  badan  lembing  (merupakan  garis  lurus 

dengan lengan bawah). Jari-jari yang lainnya atau dua jari yang lain, turut memegang 

tali  lilitan  pegangan  diatasnya  dalam  keadaan  lemas.  Jari  tengah  dan  ibu  jari 

memegang peranan penting untuk mendorong tali pegangan saat melempar.   

b. Sikap badan saat melempar 

Badan  menyamping  kearah  lemparan  (jika  pelempar 

menggunakan tangan kanan), kaki kiri kearah depan lurus, kaki kanan kebelakang 

dengan dengan lutut dibengkokkan kedepan serong kesamping kanan. Berat badan 

berada pada kaki kanan, badan agak dicondongkan kesamping kanan. Tangan kanan 

memegang  lembing  dengan  lengan  lurus  kebelakang,  mata  lembing  berada  di 

samping kepala kurang lebih dekat dengan mata. Pandangan tertuju kearah lemparan. 
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c. Cara melempar lembing

Pad saat lembing akan dilemparkan, dengan segera pinggul, pinggang dan perut 

didorong kedepan serong keatas. Bersamaan dengan itu pula, badan diputar kedepan 

kearah lemparan dengan dada di buka, dagu diangkat, sehingga seluruh badan benar-

benar menghadap kearah lemparan. Tangan kanan yang memegang lembing dengan 

segera secepat mungkin diputar kedalam sambil siku di bengkokkan, lembing dibawa 

keatas kepala, terus dilemparkan sekuat-kuatnya kedepan atas. Lembing lepas dari 

tangan  pada  saat  lengan  lurus  diatas  dan  didepan  kepala,  dengan jari-jari  tangan 

teutama telunjuk atau jari tengah mendorong lilitan tali pegangan dan pergelangan 

tangan diaktifkan bergerak kebawah. 

d. Sikap akhir 

Setelah  lembing  lepas  dari  tangan,  segera  kaki  kanan  mendarat,  kaki  kiri 

diangkat lurus kebelakang lemas. Tangan kiri kebelakang dan tangan kanan dengan 

siku  agak  dibengkokkan  berada  didepan,  untuk  membantu  keseimbangan.  Badan 

dibungkukkan kedepan dan pandangan mengikuti  gerak jalannya lembing jatuh di 

tanah. 

 Lempar cakram 

Teknik lempar cakram 

a. Cara memegang cakram 

Letakkan cakram di atas telapak tangan kiri, yaitu jika melempar dengan tangan 

kanan (jika tidak kidal). Jari-jari tangan kanan renggangkan dan peganglah tepi atau 

pinggiran cakram itu dengan ruas jari tangan bagian atas hingga menutupi pinggiran 

cakram bagian  depan.  Telapak  tangan  agak  dicekungkan  dan  pinggirannya  pada 
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badan  cakram  bagian  atas.  Setelah  cakram  dapat  dipegang  dengan  baik,  maka 

turunkan atau bawa kebawah disamping badan dengan lurus dan tidak kaku. Dari 

smping badan cakram diayunkan kedepan dan ke belakang lurus disamping badan, 

gerakannya hampir sama seperti bandul jam dinding. 

b. Sikap badan saat akan melempar

Sikap badan saat akan melempar cakram ada dua cara yaitu : 

Sikap menyamping 

Berdiri tegak menyamping kearah lemparan, kedua kaki di buka lebar. Kaki kiri 

kedepa  lurus  menuju  kearah  lemparan,  kaki  kanan dibelakang  dengan lutut  agak 

dibengkokkan serong kesamping kanan. Berat badan terletak pada kaki kanan dan 

miring atau condong kesamping kanan. Tangan kanan membawa cakram disamping 

badan dengan lengan lurus dan tidak kaku, tangan kiri dengan siku dibengkokkan 

berada didepan badan lemas membantu menjaga keseimbangan. Pandangan tertuju 

kearah lemparan. 

Sikap membelakangi 

Berdiri tegak membelakangi arah lemparan, kaki kiri lurus kebelakang menuju 

kearah lemparan, lutut kaki kanan dibengkokkan kedepan. Berat badan terletak pada 

kaki  kanan  dan  miring  atau  condong  kedepan.  Tangan  kanan  membawa  cakram 

disamping  badan  dengan  lengan  lurus  dan  tidak  kaku.  Tangan  kiri  dengan  siku 

dibengkokkan  berada  di  depan  badan  lemas  membantu  menjaga  keseimbangan. 

Pandangan tertuju pada arah lemparan.  

c. Cara melempar cakram 
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Dari samping badan cakram diayun-ayunkan kedepan atas dan kesamping kiri, 

sehingga  cakram  berada  diatas  bahu  kiri  dibawah  dagu.  Telapak  tangan  kiri 

membantu menahan cakram, tangan kanan yang memegang cakram berada diatasnya 

dengan punggung tangan menghadap keatas dan siku ditekuk. Berat badan pindah 

kekiri,  kaki kanan lurus kebelakang dan badan menghadap kedepan atau kesektor 

lapangan.  Dari  atas  bahu  kiri  ayunkan  lagi  cakram  itu  kesamping  kanan  terus 

kebelakang dengan lengan lurus dan punggung tangan diusahakan tetap menghadap 

keatas,  hingga cakram berada dibelakang disamping kanan sedikit  di  bawah bahu 

kanan. Gerakan ayunan tersebut dilakukan sambil memutar badan kebelakang dan 

membengkokkan  lutut  kanan  hingga  badan  menghadap  kebelakang  atau 

membelakangi sektor lemparan dan berat badan pindah lagi ke kaki kanan. Setelah 

dirasakan ayunan cakram tersebut diatas mantap, maka pada saat cakram dibelakang 

dengan lengan lurus, bersiap-siaplah untuk melemparkan cakram. Lemparan cakram 

dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada saat cakram berada dibelakang secepatnya badan diputar kedepan (kearah 

lemparan).  Pada saat seluruh tubuh menghadap sektor lemparan secepat  mungkin 

cakram dilemparkan dari  belakang melalui  samping,  kedepan atas  sekuat-kuatnya 

dengan lengan dalam keadaan lurus dan punggung tangan harus tetap menghadap 

keatas. 

d. Sikap akhir 

Pada saat cakram akan dilepaskan dari tangan, kaki kanan ditolakkan dan badan 

dilonjakkan keatas depan. Setelah cakram lepas dari tangan secepatnya kaki kanan 
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itu mendarat,  kaki kiri diangkat lurus kebelakang lemas, badan bungkuk kedepan, 

tanagn kiri kebelakang dan tangan kanan dengan siku ditekuk berada didepan badan 

(tidak kaku) untuk menjaga keseimbangan. 

2.3 Peraturan – peraturan dalam Atletik

I  Event Lari 

A. Lari jarak pendek

Dalam perlombaan lari terdapat beberapa peraturan yang harus di penuhi oleh 

tuan rumah atau oleh pesertanya sendiri. Yaitu : 

Dalam perlombaan lari tuan rumah harus ada :

a. Starter 

Starter  bertugas  untuk  memberi  aba-aba  dalam  perlombaan  lari..  Starter 

memberi aba-aba “Bersedia-Siap-dan pistol meletus”.  

b. Pencatat waktu 

Petugas  pencatat  waktu  ini  bertugas  mencatat  waktu  para  atlet  lari  dengan 

menggunakan Stop-watch atau  alat  lain  yang  sejenis.  Petugas  ini  berada  di  garis 

finish,  lurus dengan garis  putih.  Seorang petugas  pencatat  waktu mencatat  waktu 

seorang pelari (untuk lari jarak pendek dan estafet)

c. Recaller 

Starter  di  bantu  oleh  seorang Recaller  yaitu  orang yang  bertugas  membantu 

starter dalam memberi aba-aba dengan mengawasi seluruh atlet lari. Bila ada pelari 

yang  mencuri  start  atau  melakukan  start  salah  maka  recaller  inilah  yang  akan 

memberitahukannya.

Peraturan yang haru di penuhi oleh pelari atau sprinter adalah : 
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Ketika akan berlomba seorang pelari harus siap di tempat menunggu panggilan 

dari juri panggil. Bila dalam 3 panggilan berturut-turut pelari tidak melapor ke juri 

panggil maka akan di diskualifikasi. Setelah dipanggil satu persatu para atlet akan di 

periksa apakah dia menggunakan doping atau tidak. 

Ketika berada di lapangan seorang pelari siap di tempat masing-masing lintasan. 

Ketika starter memberi aba-aba “Bersedia” maka pelari harus mengambil sikap start 

sempurna.  Starter  akan  memberi  aba-aba  “Siap”  ketika  para  pelari  sudah  dalam 

keadaan hening dan berkonsentrasi.  Jika seorang pelari  menyentuh tanah didepan 

garis start dan bila terjadi maka pelari tersebut akan di nyatakan dengan menggunkan 

start yang salah dan akan diberi peringatan. Seorang pelari tidak boleh mencuri start 

artinya  bila  pistol  belum  berbunyi  ia  sudah  lari  maka  ia  dinyatakan  gagal  dan 

perlombaan  akan  di  ulang  kembali.  Ketika  berlari  pelari  tidak  boleh  mengambil 

lintasan pelari lainnya dan jika ini terjadi maka pelari tersebut akan di Diskualifikasi. 

B. Lari gawang 

Gawang harus di pasang di jalur lintasan dengan kaki gawang berada di sisi 

awalan lari para pelari.  Terdapat 10 buah gawang pada setiap jalur lintasan, yang 

dipasang sesuai tabel berikut : 

Event gawang Tinggi 

gawang

Jarak gari start 

ke gawang

Jarak  antar 

gawang

Jarak  gawang 

akhir  ke  garis 

finish
Putra 110 m

400 m

1,067 m 

0,914 m

13,72 m 

45,00 m

9,14 m

35,00 m

14,02 m 

40,00 m
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Putri 100 m 

400 m

0,840 m

0,762 m 

13,00 m 

45,00 m 

8,50 m

35,00 m 

10,50 m 

40,00 m
Gawang harus terbuat dari besi atau bahan lain yang sesuai dengan palang atas 

terbuat dari kayu atau bahan lain. Ini terdiri dari dia kaki dasar dan dua buah tiang 

penegak menunjang kerangka suatu segi empat. Gawang minimal mempunyai berat 

3,6 kg maksimum 4 kg. Jika palang ini tersentuh oleh kaki sang pelari akan segera 

jatuh. Adapun dimensi gawang standar Internasional adalah sebagai berikut : 

Tinggi gawang : Putri 100 m 0,840 m 

400 m 0,762 m 

Putra 110 m 1,067 m 

400 m 0,914 m 

Lebar maksimum 1,20 m dan panjang masimum bagian dasar 70 cm. 

Jumlah berat total seluruh gawang tidak boleh lebih dari 10 kg. 

Kayu palang gawang harus di cat putih hitam dengan jarak 22,50 cm. 

C. Lari halang rintang atau  Steple chase. 

Jarak resmi lari  halnag rintang atau steple chase adalah 200 m dan 3000 m. 

Terdapat 28 gawang-kayu dan 7 bak air dalam event 3000 m lari halang rintang. 

Untuk lari  halang rintang 2000 m terdapat 18 gawang-kayu dan 5 bak air.  Untuk 

event 3000 m harus ada 5 rintangan dalam setiap kali lari putar (lap),dengan bak air 

sebagai rintangan ke empat. Gawang kayu itu tingginya 0,914 m (±3mm) dan lebar 

minimal  3,96 m. Untuk event putri tinggi gawang 0,762 m (±3mm) dengan lebar 

3,96 m. Bagian atas gawang dan gawang kayu pad bak air haruslah 12,7 cm persegi. 

Bagian atas gawang dicat strip putih hitam dengan jarak antar strip 22,5 cm. Berat 

tiap  gawang-kayu  harus antara  80-100 kg.  Dan tiap gawang harus  memiliki  kaki 
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dasar antara 1,20 m – 1,40 m. Rintangan bak air termasuk gaawangnya berukuran 

lebar  3,66  m dan  panjang  3,66  m.  Untuk  menjamin  pendaratan  aman  bagi  para 

peserta lomba, dasar dari bak air harus dilapisi oleh bahan yang cocok dengan lebar 

minimal 3,66 m dan panjang 2,50 m dan tebal tak boleh lebih dari 2,5 cm. 

D. Lari estafet atau lari sambung 

Pada lomba ini seperti 4 x 100 m dan 4 x 200 m anggota team selain pelari 

pertama  dapat  mulai  berlari  tidak  lebih  dari  10  m dari  zona  pergantian  tongkat. 

Untuk pelari pertama harus menggunakan start jongkok sedangkan pelari ke II, III 

dan  ke  IV  menggunakan  start  berdiri.  Tongkat  harus  dibawa  tangan  selama 

berlomba, bila jatuh harus diambil oleh atlet yang menjatuhkannya. Dia boleh keluar 

jalur lintasannya untuk mengambil tongkat itu asalkan tidak mengganggu pelari yang 

lain.  Tongkat  harus  di  berikan  pada  pelari  selanjutnya  di  daerah zona  pergantian 

tongkat  maksudnya  hanya  di  tentukan  oleh  posisi  tongkat.  Tongkat  estafet  harus 

terbuat dari pipa halus berlobang tengah, bulat/silindris, terbuat dari kayu atau metal 

atau bahan lain yang kaku dalam satu potong, panjangnya 30 cm dan tidak kurang 

dari 28 cm. Keliling pipa tongkat ini 12 – 13 cm dan beratnya tidak kurang dari 50 

gram. Harus di  cat  sehingga nampak menyolok saat dibawa lari.  Pelari  yang lain 

selain  pelari  pertama  menunggu  urutan  yang  dipanggil  oleh  petugas.  Pelari  yang 

memberi  tongkat  tidak  boleh mendorong  teamnya  sendiri  yang  maksudnya  untuk 

membantu, jika hal ini terjadi maka akan di diskualifikasi.  

E. Marathon 

Marathon adalah suatu cabang Lari, yaitu dengan lari sejauh lebih dari 5 km dan 

kurang dari 100 km. Jarak standar yang diperlombakan untuk perserta putra maupun 
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putri untuk event ini adalah 15 km, 20 km, Half Marathon, 25 km, 30 km, 100 km 

dan estafet jalan raya. Lomba lari ini dilakukan di jalan raya yang diperkeras, jika 

tidak boleh di jalan raya umum dengan memberi tanda secukupnya di pinggir jalan 

raya tersebut.  

II  Event Lompat

A. Lompat tinggi

Dalam perlombaan lompa tinggi harus ada mistar dan terutama adalah matras 

untuk para pelompat menjatuhkan diri saat melompati mistar. Setiap pelompat harus 

melompati mistar dengan ketinggian yang sama . Kenaikan mistar di tentukan oleh 

juri dan para pelompat hanya tainggal satu pelompat saja. Bila hanya seorang saja 

yang  mampu  memenangkan  lompat  tinggi  tersebut,  maka  pelompat  bebas 

menentukan  berapa  tinggi  mistar  harus  dinaikkan.  Pelompat  di  nyatakan  gagal 

apabila si pelompat tinggi menyentuh mistar dan mistar tersebut jatuh ke tanah serta 

jika se pelompat menyentuh tanah di depan garis sejajar dengan penopang mistar. 

Dalam  tiga  kali  si  pelompat  gagal   melewati  mistar  maka  pelompat  tersebut 

dinyatakan diskualifikasi. Adapun perlengkapan dalam lomba lompat tinggi adalah 

sebagai berikut : 

Tiang lompat 

Semua bentuk tiang tegak atau tonggak dapat digunakan asalkan kaku-keras. 

Tiang harus ada penopang untuk mistar dan harus cukup tinggi hingga mistar lompat 

dapat di pasang naik keketinggian maksimum dengan kenaikan minimal 10 cm. Jarak 

antara kedua tiang tidak boleh kurang dari 4 m dan tak boleh lebih dari 4,04 m. 
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Mistar lompat 

Mistar  lompat  ini  terbuat  dari  fiberglass,  metal  atau  bahan lain  yang  cocok, 

berbentuk silindris kecuali pada ujungnya. Panjang keseluruhan mistar adalah 4,00 m 

(±2cm).  Berat  maksimum  mistar  lompat  adalah  2  kg.  Garis  tengah  bagian  bulat 

mistar adalah 30 mm (±1mm). Tempat pendaratan harus dari matras yang empuk dan 

mempunyai ukuran tidak kurang dari 5 m x3 m. 

B. Lompat jauh 

 Dalam perlombaan lompat jauh bila peserta lebih dari 8 orang maka tiap peserta 

diberi 3 kali kesempatan melompat. Kemudian 8 pelompat yang mempunyai hasil 

yang sah terbaik diberi tambahan 3 kali lompatan lagi. Jika pesertanya kurang dari 8 

orang maka tiap peserta di beri 6 kali melompat. Jika pelompat kakinya menyentuh 

batas papan plastisin maka pelompat tersebut di nyatakan gagal melompat, pelompat 

membentuk  lompatan  dengan  gerakan  salto,  setelah  melompat  pelompat  berjalan 

melewati tempat pendaratan. Perlengkapan lompat jauh adalah sebagai berikut : 

Balok tumpuan 

Balok tumpuan harus berbentuk segi empat, terbuat dari kayu atau bahan yang 

lainyang terpenting kaku yang cocok dan berukuran panjang 1,21m – 1,22m, lebar 20 

cm dan mempunyai tebal 10 cm. Balok tumpuan ini harus di cat putih. 

Papan plastisin 

Papan ini  terbuat  dari  papan yang  kaku,  lebar  10 cm,  panjang sama dengan 

balok tumpuan. Papan ini harus di letakkan di depan balok tumpuan dekat dengan 

tempat pendaratan. Papan ini harus di isi dengan plastisin tujuannya adalah jika kaki 
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pelompat  menyentuhnya  maka  akan  membekas  sehingga  akan  membantu  juri 

lompat. 

Tempat pendaratan 

Bak pendaratan ini berukuran : lebar minimum 2,75 m dan lebar maksimum 3 

m.  Panjang bak pendaratan minimal  10 m. Bak ini  harus diisi  dengan pasir yang 

bersih, lembut dan basah. Permukaannya harus diratakan dengan permukaan balok 

tumpuan. 

C. Lompat jangkit 

Lompat jangkit berisi gerakan satu jingkat (hop), satu langkah (step) dan satu 

lompatan  (jump),  dilakukan  secara berurutan.  Perlengkapan dalam lompat  jangkit 

sama halnya dengan perlengkapan dalam lompat jauh. Hanya saja jarak antara balok 

tumpuan dengan tepi jauh bak pendaratan itu sekurang-kurangnya 8 m (untuk putri) 

dan 13 m (untuk putra). 

 III. Event Lempar 

J. Tolak peluru 

Perlengkapan untuk tolak peluru adalah sebagai berikut : 

Lingkaran lempar 

Lingkaran  lempar  harus  terbuat  dari  besi  yang  di  lengkungkan,  baja  atau 

material  lainnya  yang  cocok,  bagian  atasnya  harus  di  pasang  datarata  dengan 

permukaan tanah. Permukaan dalam lingkaran terbuat dari semen beton atau aspal 

atau  material  yang  cocok  asalkan  tidak  licin.  Ukuran  garis  tengah  bagian  dalam 

lingkaran adalah 2,135 m. 
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Balok penahan 

Balok ini  terbuat  dari  kayu dan di  cat  putih  dalam bentuk suatu lengkungan 

sehingga  sisi  sebelah  dalam  bertemu  tepat  dengan  sisi  sebelah  dalam lingkaran. 

Balok ini  di  pasang di tengah-tengah antara  garis  sektor  lemparan.  Ukuran balok 

penahan  ini  beukuran  lebar  11,2cm –  30cm.  Panjang  bagian  dalam 1,22  m  dan 

tinggi/tebal 10 cm. 

Peluru 

Peluru harus  terbuat  dari  besi  utuh keras,  kuningan atau logam laintang tiak 

lunak.  Harus  berbentuk  bolat-bola  dengan  permukaan  yang  halus-licin.  Syarat  – 

syarat sebuah peluru untuk perlombaan adalah sebagai berikut: 

Peluru Putra Putri 
- Berat minimal, 

- Variasi berat 

- Garis tengah minimum 

- Garis tengah maks

7,206 kg 

7,265 kg 

110 mm 

130 mm

4,000 kg 

4,005 kg 

95 mm 

110 mm

K. Lempar cakram 

Dalam perlombaan lempar cakram pelempar tidak boleh menggunakan sarung 

tangan,tidak boleh menaburkan suatu zat ke lingkaran lempar dan sepatunya. Adapun 

mengenai  peralatan  yang  digunakan  dalam  perlombaan  lempar  cakram  adalah 

sebagai berikut : 
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Lingkaran lempar 

Lingkaran lempar  dibuat  dari  besi  yang  dilengkungkan,  baja  atau bahan lain 

yang  cocok  harus  dipasang  sama  datar  dengan  permukaan  tanah.  Bagian  dalam 

lingkaran  di  buat  dari  smen  atau  aspal  atau  bahan  lain  yang  cocok  yang  tidak 

gampang licin. 

Ukuran 

Garis  tengah  lingkaran  lempar  adalah  2.50  m.  Tebal  besi  lingkaran  lempar 

minimal 6 mm dan harus di cat putih. 

Cakram 

Badan cakram tebuat dari kayu atau bahan lain yang sesuai dengan pinggiran 

terbuat dari metal dan dibuat membulat. Spesifikasi cakram adalah sebagai berikut : 

Cakram Putra Putri 
- berat min 

- variasi berat cakram 

- garis  tengah  pinggir 

metal 

- garis  tengah  piringan 

metal 

- tebal bagian tengah

- tebal bagian pinggir

2,000 kg 

2,005 kg 

221 mm 

57 mm 

46 mm 

12 mm 

1,000 kg 

1,005 kg 

182 mm 

57 mm 

39 mm 

12 mm 
Sangkar lempar cakram 

Sangkar ini  harus berbentuk “U” tersusun minimal  dari  6 panel  jaring-jaring 

kawat selebar 3,17 m. Lebar bagian mulut sangkar harus 6 m, dipasang 5 m di depan 
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titik tengah pusat lingkaran lempar cakram. Tinggi minimal pagar jaring-jaring kawat 

adalah 4 m. 

L. Lempar lembing 

Pada perlombaan lempar  lembing ini  lembing harus di  pegang  pada bagian 

pegangan.  Salah  satu  lemparan  yang  sah  adalah  apabila  ujung  mata  lembing 

menancap mengenai tanah sebelum bagian lembing lainnya. 

Perlengkapan dalam perlombaan lempar lembing adalah : 

Lembing 

Lembing terdiri dari tiga bagian yaitu : mata lembing, badan dan tali pegangan. 

Badan lembing terbuat dari metal atau bahan lain yang homogen dab terpasang di 

bagain  depan  mata  lembing  yang  runcing.  Adapun  pesyaratan  sebuah  lembing 

internasional adalah :

Berat Putra Putri 
- berat 

- jangkauan berat 

- panjang seluruhnya 

- panjang mata lembing 

- jarak  dari  ujung  mata 

lembing 

- diameter,badan 

lembing yang tebal 

- lebar tali pegangan 

800 gr 

805 gr 

2,70 m 

350 mm

1,06 m 

30 mm 

160 mm 

600 gr 

605 gr 

2,30 m

330 mm 

0,95 m

25 mm 

150 mm
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2.4 Sasaran Atletik 

A. Strategi dan taktik 

Strategi adalah suatu cara yang fair untuk memperoleh keuntungan dari lawan 

dalam  perlombaan.  Agar  penyusunan  strategi  dapat  berhasil,  seorang  atlit  harus 

memperhatikan kondisi-kondisi tertentu antara lain : 

• Tingkat fisik dan teknik penampilan atlet 

• Tingkat fisik dan fisik lawan 

• Titik kekuatan dan kelemahan lawan 

• Pengaruh-pengaruh luar,  seperti  lingkungan  perlombaan,  penonton,  cuaca  dan 

sebagainya. 

Taktik adalah pelaksanaan strategi atau penerapan strategi. Pelaksanaan taktik 

yang efektif hanya mungkin diterapkan jika atlet dapat mempredeksikan dan menilai 

secara tepat kemampuan sendiri dan kemampuan lawan. 

B. Tahap-tahap penerapan taktik 

Jika  keterampilan  teknik  menjadi  otomatis  dan  keterampilan  berjalan  tanpa 

melibatkan kerja otak secara sadar, maka penerapan taktik sulit dilaksanakan dengan 

baik, karena penerapan taktik sangat memerlukan kerja otak. Adapun cara penerapan 

taktik dapat dijelaskan sebagai berikut : 

• Persepsi 

Persepsi  dilakukan  pada  situasi  perlombaan  tertentu  untuk  diamati.  Persepsi 

memberi  pernyataan  yang  dipusatkan  pada  lawan,  posisi  altet,  tindakan  yang 

dimaksud,  teman  dan  usaha  atau  tindakannya.  Dalam hal  ini  pengamatan  situasi 

sekelilingnya memainkan peranan yang sangat penting. Kualitas persepsi tergantung 
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pada  kualitas  pengetahuan  tentang  perhitungan-perhitungan  motorik,  tingkat 

keterampilan  taknik  dan  taktik,  kualitas  proses  kerja  otak,  pengalaman,  kualitas 

konsentrasi dan sikap atlet. 

• Analisis 

Analisis  merupakan  kelanjutan  dari  momen  suatu  situasi  yang  diwujudkan 

melalui  pengamatan.  Analisis  yang  benar  merupakan  suatu  prasyarat  untuk 

pemecahan  yang  berhasil  dari  penerapan  taktik  yang  tepat.  Ini  tergantung  pada 

kualitas  proses  kerja  otak  dan  pengetahuan  dari  berbagai  kemungkinan  cara 

pemecahan taktik dan pengalaman bersifat kompetitif dari atlet. 

• Solusi mental dan gerak 

Solusi mental juga didasarkan pada pengamatan yang intensif dan cepat, yang 

berkaitan dengan analisis yang benar dari situasi pelrombaan yang dihadapi. Tujuan 

solusi mental adalah untuk menemukan kemungkinan cara pemecahan yang terbaik 

sutu  penerapan  taktik  dalam  tempo  sesingkat  mungkin.  Atlet  harus  memiliki 

beebagai cara untuk menangani pelaksanaan taktik yang berbeda dengan baik. Solusi 

gerak merupakan aktivitas gerak yang tampak dengan memperhatikan situasi taktik 

yang tepat. Selain itu solusi gerak merupakan aktivitas yang kompleks, yang terdiri 

atas kemampuan dan keterampilan fisik serta daya kerja otak. 

C. Taktik nomor-nomor Atletik 

a. Untuk nomor lari 

- Pelari jarak 100 meter, taktik dalam start sangat penting yaitu pada saat keluar 

dari garis start usahakan secepat mungkin dibandingkan dari atlet lainnya. Yang 

berperan dalam start ini adalah waktu reaksi yang dipunyai si atlet. Latihan waktu 
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reaksi sangat diperlukan untuk mendukung taktik  start  ini.  Setelah start  taktik 

selanjutnya adalah tergantung dari kecepatan pelari yaitu secepat mungkin pelari 

menuju garis finis dan melewatinya. 

- Pelari jarak 200 meter atau lebih, taktinya tergantung kemampuan energi yang 

dimiliki dan dapat mengontrol dibelakang pelari lintasan. Pada jarak sekitar 80 

meter  dari  garis  start  usahakan tetap  bisa  mengontrol  pelari  tercepat  pada hit 

tersebut,  kemudian  pada  jarak  tertentu  sebelum  finis  dipertimbangkan 

kemampuan sprint yang dimiliki dan pelari yang lain. 

- Untuk pelari jarak jauh usahakan tetap bisa mengontrol kecepatan lari terhadap 

pelari  yang  terdepan.  Dengan  gerakan  yang  lepas  dan  semakin  naik 

kecepatannya. Yang penting pada pelaksaan taktik untuk pelari jarak jauh adalah 

kemampuan mengenali dirinya tentang “second-wind”. Kapan “second-wind” itu 

muncul  bisa  diketahui  dengan jelas  pada  saat  latihan-latihan  sebelumnya  atau 

pada  saat  perlombaan  sebelumnya.  Untuk  pelari  marathon,  “second-wind” 

biasanya  munculpada  jarak  27-30  km.  Setelah  “second-wind”  didapat  maka 

tinggal memantapkan tempo lainnya. Setelah itu kenalilah kemampuan lari sprint 

yang  dimiliki  dan  kemampuan  sprint  yang  dimiliki  lawan,  sehingga  bisa 

menentukan kapan atau pada jarak berapa memulai sprint untuk melewati garis 

finish. 

b. Untuk nomor lempar 

Pelempar yang penting lolos pada babak berikutnya.  Pada taktik ini pelempar 

belum mengeluarkan kemampuan yang dimiliki seluruhnya yang penting pelempar 

masuk  pada  8  besar.  Setelah  masuk  babak  final,  pelempar  baru  mengeluarkan 
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kemampuan  yang  sesungguhnya  (100%).  Pada  babak  final  yang  penting  adalah 

akurasi ketepatan dan kepercayaan diri yang tinggi. Tergantung pula pada kebiasaan 

latihan  atau  pada  lomba  sebelumnya  atau  pada  lomba  yang  lebih  rendah 

tingkatannya, akan diketahui pada lemparan keberapa dapat melempar yang paling 

optimal. 

c. Untuk nomor lompat 

Tujuan dari taktik pada nomor lompat adalah untuk mengacaukan lawan. Taktik 

yang biasanya dilakukan oleh pelompat adalah menggunakan  haknya untuk tidak 

melompat atau “pas”. Misalnya pada lompatan pertama gagal, kemudian lompatan 

kedua “pas”, selanjutnya lompatan ketiga digunakan haknya untuk emlompat atau 

“pas” lagi. Hal tersebut diatas dengan mempertimbangkan hasil lompatan lawan yang 

dibandingkan dengan hasil lompatannya sendiri pada lomba sebelumnya atau pada 

saat latihan dan juga pertimbangan pengaturan energi yang digunakan.

BAB III 

METODE PELATIHAN ATLETIK 

3.1  Lari 

D. Lari Jarak pendek 

Untuk pelatihan cabang lari untuk permulaan ikut dalam latihan dipusat latihan 

adalah sebagai berikut : 

a. Jalan perlahan-lahan kemudian cepat 

Mula-mula sang atilit di berikan latihan berjalan perlahan-lahan, bila ada aba-

aba dari pelatih “jalan agak cepat” maka si atlet harus melakukan seperti perintah 
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pelatih.  Latihan  ini  bertujuan  untuk  merangsang  agar  otot  yang  belum  biasa 

digunakan untuk berlari agar lemas dan tidak kaku.  

b. Lari pelan-pelan kemudian cepat

Seperti halnya dengan di atas si atlet berlari pelan-pelan kemudian sang pelatih 

memberi aba-aba “lari agak cepat”. Latihan ini juga bertujuan untuk melatih otot-otot 

kaki si atlet agar lemas dalam melakukan lari. 

Untuk para atlit  yang sudah di persiapkan untuk perlombaan yaitu latihannya 

sebagai berikut : 

• Latihan angkling dril 

Angkling dril yaitu latihan mata kaki untuk menyelesaikan latihan pemanasan. 

Di antara latihan tersebut terdapat latihan yang lain seperti : Tumit tendang pantat, 

Berjingkat-jingkat,  Lutut  angkat  tinggi  dan  Lutut  angkat  tinggi  kaki  diluruskan. 

Tujuannya adalah untuk mengembangkan ketangkasan dasar lari. 

• Latihan dril-dril dasar 

Latihan tersebut menggunakan berbagai latihan dasar antara lain yaitu : Latihan 

kombinasi & Variasi ( lutut tinggi, tiga langkah lari, tumit menendang, tiga langkah 

lari,  lutut tinggi dst) ;  latihan kombinasi  & latihan transisi (dari berjingkat-jingkat 

berubah menjadi ke angkat lutut tinggi, dari angkat lutut tinggi ke lari sprint, dari 

tumit menendang berubah ke lari sprint dan dari angkat lutut tinggi dengan kaki di 

luruskan  ke  lari  sprint)  ;  Dril  gerakan  lengan  (lengan  memegang 

pinggang.melakukan  percepatan  20  m,  sedangkan  lengan  tetap  diam.  Lepaskan 

lengan kemudian lari sprint secara normal) ; latihan In & Out (melakukan percepatan 

lari 10 m – melayang – 10-15 m – dst.)
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Tujuannya adalah untuk mengembangkan kecakapan sprint dan koordinasi 

• Latihan dengan tahanan 

Dalam  latihan  ini  atlit  menggunakan  suatu  alat  misalnya  ban  mobil  sedan 

sebagai alat penahan atau alat lain yang cocok. Alat penahan tersebut oleh si atlit di 

bawa  berlari  secepat  mungkin  dengan  jarak  20-30  m.  Tujuannya  adalah  untuk 

mengembangkan phase dorongan dn kekuatan khusus. 

• Latihan mengejar 

Atlit berpasangan dua-dua, dengan menggunakan sepotong tongkat atau tali 1,5 

m, berlari jogging sebaris. Pelari depan melepaskan tongkat atau tali untuk memulai 

pengejaran.  Melakukan  pada  jarak  30-40  m.  Tujuannya  adalah  untuk 

mengembangkan kecepatan reaksi dan percepatan lari. 

• Lari percepatan 

Pelatih membuat tanda dari jarak 0 sampai 6 m. Salah satu atlit berada di jarak 0 

dan satu lagi di jarak 6 m. Dengan tanda peluit dari pelatih para atlit mempercepat 

lari sampai jarak 30-40 m. Tujuannya adalah untuk mengembangkan lari percepatan 

dan kecepatan maksimum.

• Start melayang kemudian lari sprint 

Memberi tanda pada jarak 0 hingga 20 dan 30 m. Sang atlit berlari pada jarak 

tersebut  dengan  kecepatan  maksimum.  Latihan  ini  di  ulang  5  kali  dalam  setiap 

latihan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kecepatan maksimum. 

E. Lari jarak menengah dan jarak jauh 

Untuk pelari jarak menengah dan jarak jauh, sang atlit harus mengembangkan 

daya tahan umum, juga daya tahan yang khusus terhadap tuntutan energi dari event 
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masing-masing. Daya tahan umum adalah daya tahan aerobik, yang berarti sistem 

jantung-pernapasan  dapat  memenuhi  semua  kebutuhan  oksigen  untuk  keperluan 

latihan. Daya tahan khusus adalah kombinasi dari daya tahan umum dan daya than 

an-aerobik  dimana  sistem  jantung  pernapasan  dapat  memenuhi  kebutuhan 

oksigenlatihan dan perlombaan. 

• Latihan terus menerus 

Berlari relatif jarak jauh dengan kecepatan hampir konstan tanpa istirahat. Hal 

ini dimaksudkan untuk mengembangkan daya tahan umum. 

• Latihan interval 

Latihan interval yaitu himpinan lari latihan atau usaha dimana kecepatan, jarak 

dan interval  istirahat  di  jelaskan.  Dalam latihan interval  sama dengan latihan lari 

jarak pendek. 

• Latihan intensif 

Latihan intensif antara lain sebagai berikut : 

¤ 2 x 10 x 200 m ( lari dengan intensitas 60 – 80 % dengan istirahat 5 menit ) 

¤ 15 x 400 m ( lari dengan intensitas 60 – 80 % dengan istirahat sama dengan 

waktu berlari )

¤ lari 2 menit, 3 menit, 1 menit ( dengan intensitas 50-70% dengan istirahat 2 

menit )

3.2  Lompat 

A. Lompat jauh 

Untuk permulaan latihan di perlukan latihan sebagai berikut : 

• Latihan lari umum atau Dril 
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Semua latihan & dril  yang dijelaskan dalam latihan lari  adalah berguna bagi 

para pelompat. 

• Latihan khusus 

Lari  percepatan  (semua  event)-imitasi/tiruan  lari  ancang-ancang  dengan  atau 

tanpa imitasi bertolak, berlari engklek, tumit tendang pantat, angkat lutut tinggi dan 

lari percepatan. 

• Latihan meloncat-loncat 

Meloncat dari  suatu start  berdiri,  meloncat dari  suatu ancang-ancang pendek, 

meloncat dari suatu ancang-ancang cepat dan meloncat dengan kecepatan. 

• Berjingkat-jingkat (bertolak & mendarat dengan kaki yang sama)

Dengan berjingkat-jingkat akan menghasilkan beban yang lebih tinggi dari pada 

meloncat-loncat.  Selalu  bergantian  kiri-kanan  dengan  tiap  pengulangan.  Cara 

berjingkat-jingkat yaitu ki-ki-ki-ka-ka-ka-ki-ki-ki-ka-ka-ka dst. Sampai jarak 20-30 

m. 

• Melompati gawang 

Bertumpu dengan satu kaki untuk lompat gawang dengan satu langkah di antara 

gawnag dan mendarat dengan kaki tumpu. Dengan kedutan mata kaki (ankle flips) 

melewati gawang mini. Lompat gawang dengan kedua kaki. Lompat gawang dengan 

bertolak atas satu kaki dengan satu langkah di antara gawang dan dengan kaki depan 

untuk mendarat. 

• Standing jump 

Standing  jump  adalah  melakukan  lompatan  dengan  dua  kaki  di  bak  pasir, 

dengan tangan di ayunkan ke atas.
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• HOP 

Dengan  langkah  5-10  m berlari  kemudian  melompat  dengan  kaki  tolak  dan 

mendarat dengan kaki yang lain secara bergantian. 

B. Lompat tinggi

  Dalam lompat  tinggi  di  perlukan tubuh yang tinggi.  Latihan  lompat  tinggi 

diantaranya sebagai berikut : 

• Berlari melengkung 

Atlit  berlati  mengikuti/membentuk  angka  delapan.  Berlari  cepat  tetapi 

terkontrol,  menambah kecepatan  bila  memasuki  tiap  belokan dengan variasi  lutut 

tinggi atau frekwensi tinggi. 

• Berlari di tikungan dengan bertolak/bertumpu 

Pelatih membuat suatu tikungan dan titik start. Atlit menggunakan awalan 4-6 

langkah.  Meningkatkan  frekwensi  langkah  dalam  langkah  terakhir.  Atlit 

menggunakan sasaran yang berbeda-beda dengan variasi latihan melompat dengna 

lutut  tinggi  atau  berjingkat.  Tujuannya  adalah  belajar  melompat  vertikal  dengan 

awalan melengkung. 

• Latihan interval 

Latihan dasar ini sama halnya dengan latihan dasar untuk lari sprint dan lompat 

jauh. 

C. Lompat jangkit

Latihan  lompat  jangkit  sama  halnya  dengan  latihan  lompat  jauh  dan  lompat 

tinggi. Adapaun latihannya adalah sebagai berikut :

• Lompatan berirama 
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Si atlit menggunakan awalan 3-5 langkah dan mengunakan kombinasi lompatan 

dan jingkatan. Melompat secara berturut-turut secara bergantian. Misalnya : ki-ki-ka-

ki-ki-ka-ka  atau  ka-ka-ki-ki-ka-ka-ki-ki.  Tujuan  latihan  jingkat  ini  yaitu  untuk 

meningkatkan  ketangkasn  melompat  dengan  menggunakan  kedua  kaki  untuk 

bertolak/bertumpu. 

3.3  Lempar 

Banyak sekali cara latihan untuk event lempar antara lain yaitu : 

A. lempar lembing

• Lemparan depan 

Dengan  badan  condong  kebelakang,  menambah  jarak,  melempar  lembing 

kedepan  dengan  jarak  3-4  meter.  Tujuannya  untuk  mempercepat  lembing 

sepanjang suatu jalur lurus. 

• Lemparan dengan berdiri 

Si atlit berdiri terpisah 60-90 cm, kaki-kaki menunjuk kearah lemapran. Pertarik 

lembing dan pertahankan telapak berada di atas tinggi bahu. Angkat sedikit kaki 

kiri untuk mengawali gerakan, pertahankan berat badan pada kaki kanan yang di 

tekuk.  Tujuan untuk melempar dari posisi power. 

• Lari langkah berirama kemudian lempar 

Atlit  memulai  dengan  kaki  kanan  kedepan  dan  lembing  ditarik  melangkah 

dengan kaki kiri kekiri (seluruh telapak) dan dorong ke langkah-impuls (kaki 

mendarat sepat satu sesudah yang lain) dan teruskan dengan lemparan. Tujuan 

adalah untuk memperkenalkan langkah-impuls dan rangkaian lemparan dengan 

posisi power. 
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B. Tolak peluru 

Dalam latihan event tolak peluru adalah sebagai berikut : 

• Perkenalan 

Pelurusan  tangan  lambat-lambat  atau  mendorong  peluru  keatas  dengan 

memainkan  peluru  dengan  jari-jari  tangan.  Melempar  peluru  atas  kepala 

kedepan dan lempar peluru atas kepala ke belakang. Tujuan latihan ini adalah 

untuk membiasakan alat dan gerak dasar melemapr peluru. 

• Tolak peluru kedepan 

Atlit berdiri dengan kaki selebar bahu, memutar dengan lutut bengkok, berhenti 

memutar kemudian melempar peluru. Tujuannya yaitu untuk menggunakan kaki 

untuk gerak percepatan dan belajar gerak mendorong lengan yang benar. 

• Menolak peluru dari suatu langkah 

Atlit melangkah kedepan, memutar pinggang dan bahu terhadap arah lemapra. 

Kemudian dilanjutkan dnegan pelurusan kaki-kaki dan pinggang dengan gerak 

pilihan  yang  tujuannya  untuk  mengembangkan  aktivitas  kaki  kanan  dan 

penghambatan sisi kiri (kaki & tubuh). 

• Gerakan menggelincir 

Atlit bergerak menggelincir dengan mitra latihan memegang lengan yang bebas. 

Di  teruskan  menggelincir  sepanjang  garis,  berhenti  dalam  posisi  power 

(tanpa/dengan  peluru  dilepaskan)   Tujuannya  untuk  mengembangkan  gerak 

gelincir dari kaki dan rangkaian dengan lepasnya peluru. 

C. Lempar cakram
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Si  atlit  harus  mengenal  terlebih  dahulu  cara  pemegangan  cakram.  Adapun 

latihannya adalah sebagai berikut : 

• Perkenalan 

Atlit menggulingkan cakram ketanah ke mitra latihan kemudian melepaskannya 

dengan  telunjuk.  Merubah  cara  menggulingkan  dengan  melemparkannya 

keudara. Tujuan dari latihan ini adalah untuk membiasakan dengan cakram dan 

belajar memutarnya dengan benar. 

• Lemparan kedepan dari berdiri 

Memulai  dengan  kaki  paralel  atau  dari  posisi  kangkang  kemudian  memutar 

kebelakang menggunakan kaki  untuk percepatan  kemudian berhenti  memutar 

dan melempar.  Dengan menggunakan alat  yang lain  seperti  ring,  bola-medis 

ringan melemparkan kesasaran.  Tujuannya untuk belajar melempar lurus dari 

suatu gerak percepatan memutar/rotasi. 

• Lemparan berdiri menyamping 

Atlit memulainya dengan bahu kiri menuju kearah lemparan, kaki terpisah 1 ½ 

lebar  bahu.  Mengayunkan  cakram  kebelakang,  berputar  dengan  poros  kaki 

kanan.  Memutar  tumit  kanan  keluar  sambil  mendorong  pinggang  kanan 

kedepan, menghalangi dengan kaki kiri. Tujuannya untuk belajar menggunakan 

kaki kanan,aktivitas pinggang dan gerakan menghalangi. 

• Lempar berdiri dari posisi power

Di mulai dengan punggung menghadap keaarah lempar.  Mengawali lemparan 

tersebut dengan gerakan yang kuat dari pinggang kanan yang memutar kedepan. 

Mengayunkan  cakram  kebelakang  keatas  dengan  telapak  tangan  kebawah 
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(gerakan tidak putus).  Tujuan dari  latihan  adalah  untuk belajar  aktivitas  dari 

kaki kanan, pemutaran kaki, pinggang dan bahu. 

 

BAB IV 

LEMBAGA PELATIHAN ATLETIK PROPINSI LAMPUNG

4.1 Sejarah berdirinya 

Lembaga  pelatihan  atletik  khusus  pelajar  SD  sampai  SMA  yang  ada  di 

Indonesia umumnya di sebut di sebut PPLP ( Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar). 

Di propinsi Lampung lembaga ini di rintis sekitar tahun 1984 oleh seorang mantan 

atlet jarak menengah bernama Bp. Cecep. Dengan modal seadanya beliau membina 

para  pelajar-pelajar  sekolah dasar  sampai  SMA untuk di  jadikan  atlet  yang  baik. 

Adapun tujuan dari dirikannya PPLP ini menurut beliau adalah untuk mencari dan 

melatih bakat atletik dari para pelajar yang dididik sejak umur 7 tahun. Mulai tahun 
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2005 di bentuklah PPLP oleh PASI Lampung yang berada di Ibukota Propinsi yaitu 

di  Bandar  Lampung.  Karena  terdapat  permohonan  maka  PPLP  di  tempatkan  di 

Tanggamus (yang sekarang Pringsewu).  

4.2 Letak geografis 

PPLP   didirikan  di  kabupaten  Tanggamus  yang  sekarang  berubah  menjadi 

kabupaten  Pringsewu.  Tepatnya  di  kecamatan  Sukoharjo  di  desa  Bandung  Baru. 

Tempat latihan bagi para atlet  PPLP adalah di Lapangan Desa Bandung Baru. Di 

lapangan tersebut para atlet di latih oleh para pelatih di bidangnya dengan semangat 

dan serius. 

4.3 Susunan pengurus 

Adapun susunan pengurus di sini adalah pengurus PASI karena PPLP adalah 

lembaga  di  bawah  pengawasan  PASI.   Susunan  para  anggotanya  adalah  sebagai 

berikut : 

PENGURUS DAERAH 
PERSATUAN ATLETIK SELURUH INDONESIA LAMPUNG 

Sekretariat: Jl. Jend. Gatot Subroto No. 31 Bandar Lampung 
Telp. (0721) 256707

SUSUNAN KEPENGURUSAN PENGDA PASI LAMPUNG PERIODE 2004-2008

Pelindung : Ketua KONI Propinsi Lampung 

Pembina :1. Ir. Rajasa Gauthama 
 :2. Drs. Fauzan Sa’i 

:3. Bambang Kurniawan ST

Ketua Umum : H. Baskoro Widianto, SH 
Waka Umum : Kusdi, A.Ma

Sekretaris Umum : Irianto Hatta 
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Waka Sekretaris Umum : Ir. Rudy Eko Santoso 

Bendahara : Ir. Fadholi 
Waka. Bendahara : Redi Astroprabowo 

Ketua Bidang Pembinaan : Drs. Dwi Priyono, M.Pd
Waka. Bidang Pembinaan : Hadi Wacono 

Ketua Bidang Organisasi : Sujanu Purwanto, BA
Waka. Bidang Organisasi : Afdal Faisal 

Ketua Penelitian dan Pengembangan : Drs. Wiyono, M.Pd

Komisi Pelatih :1. Cecep
:2. Feriyanto 

Komisi Perwasitan dan Perlombaan :1. Eko Nugroho 
:2. Mardiyanto, A.Md

Komisi Sarana dan Prasana :1. Fajar Ariyanto, S.Pd
:2. slamet Ryadi 

 

4.4 Sasaran pelatihan 

Untuk proses pelatihan di PPLP ini banyak sekali dan sangat sekali terlatih dan 

teprogram. Misalnya dalam satu atlet hanya memegang satu cabang seperti lompat 

tingg saja maupun sprint saja. Adapun sasaran dalam latihan, para pelatih di PPLP ini 

memberikan program sebagai berikut : 

a. Program Umum 

Program umum dalam hal  pelatihan  ini  bertujuan  untuk  mendidik  para  atlet 

dasar-dasar  ilmu  atletik  itu.  Dan  memberi  modal  pertama  untuk  menentukan 

pilihannya di mana ia harus memegang cabang atletik. Dalam program ini para atlet 
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yang di latih adalah atlet yang baru saja di bina dan belum bisa menentukan cabang 

apa yang harus ia kuasai. Untuk program umum altet di berikan semua oleh pelatih 

dasar-dasar dalam latihan atletik. 

b. Program Khusus

Untuk program khusus ini hanya untuk para atlet yang sudah menguasai satu 

cabang saja dan sebagian besar untuk persiapan dalam perlombaan. Dalam program 

khusus ini atlet hanya diberikan latihan yang menjadi pokok-pokok satu cabang yang 

telah dikuasainya. Misalnya seperti : 

PROGRAM LATIHAN ATLET LOMPAT JAUH PPLP LAMPUNG  
Nama Atlit : .......... 
Cabang : Lompat Jauh 
Tahap Persiapan  : Pra Kompetisi 

Hari / waktu Jenis latihan Beban Latihan 
Senin / Sore Latihan Aerobic : lari 30 menit 60 – 70 % ( Ringan )
Selasa / Sore Latihan Akselerasi :

- Standing jump 2 x 10 

- Istirahat 2 menit / set 

- standing triple jump 2 x5 

- teknik lompat awalan 3 

langkah,6 langkah ka/ki 6x 

- ceck mack 6x 

60 – 80 % (Sedang)
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- steed 30 m x 4
Rabu / Sore Latihan kekuatan :

- latihan Beban 

- bola Medis 

- gawang 

80 % ( Ringan )

Kamis / Sore Max  speed : 

- Lompat katak  2 set x 6

- Lari kijang 2 set x 5 

- speed 30 x 4, 20 x 4 , 10 x 4  

100-105 % (Berat)

Jum’at / Sore Teknik Lompat jauh 60 – 80 % ( ringan )
Sabtu Joging , 80 % ( Ringan )
Minggu / Pagi Latihan Power: 

- Squat 

- Power clean (8 x 2)

- bench Press. 

80 – 100 % ( Berat )

Untuk  latihan  tersebut  si  atlet  harus  mengetahui  apa  program yang  harus  ia 

jalani  ketika  berlatih  pada hari  itu,  supaya  ia  dapat  menjaga  kondisi  dan banyak 

tidaknya ia makan. Beban latihan sangat berpengaruh dengan kondisi si atlet saat itu 

juga demi kemajuan program latihannya. 

Dalam setiap latihan pasti ada tidaknya kemajuan sang atlit belatih. Untuk itu 

dalam program latihan  di PPLP setiap bulan sekali  diadakan tes Parameter,  yang 

tujuannya untuk mengetahui sampai dimanakah prestasi si atlit. Contoh format dalam 

tes Parameter adalah seperti yang tertera pada lampiran 6.
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BAB V 

PENUTUP 

10.1 Kesimpulan 

Dalam penulisan Karya  tulis  ini  yang berjudul “Mengenal Lebih Jauh Dunia 

Atletik” maka dapat disimpulkan:

a. Atletik merupakan induk dari segala cabang Olahraga karena terdapar gerakan 

yang sering di lakukan pada aktivitas sehari-hari. 

b. Dalam pelatihan  atletik  banyak  atlet  yang  sudah bisa  mewujudkan impiannya 

menjadi atlet baik dalam tingkat Kabupaten hingga Internasional. 

c. Atletik bukan hanya sekedar hobi tetapi juga merupakan profesi yang tidak hanya 

untuk mencari kepuasan batin saja tetapi juga masa depan kita. 

d. Semua cabang olah raga menggunakan sistem pelatihan atletik. 

10.2 Saran-saran 

Dengan selesainya  karya  tulis  ini  di  samping  mendapat  pengetahuan  penulis 

juga dapat memahami apa arti Profesi itu. Dari penyusun menyerankan :

a. Kepada SMA N 1 Banjar Agung untuk dapat bekerja sama dalam mendidik para 

murid dalam hal prestasi  baik Akademik maupun Bakat.  Sehingga para siswa 

dapat  mengetahui  di  manakah  keahliannya.  Selama  ini  kegiatan  Ekskul  dari 

olympiade  maupun  Olahraga  makin  merosot  apalagi  Sepak  bola.  Untuk  itu 

supaya didik para siswa yang berprestasi agar dapat menjadi yang terbaik bagi 

Sekolah kita ini. 

b. Untuk lebih meningkatkan mutu dalam mendidik penulis mengharapkan agar ada 

guru yang khusus untuk mendidik dalam hal olympiade maupun Atletik. 
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c. Untuk  pelatian  atletik  di  SMA  N  1  Banjar  agung  agar  diperhatikan  jadwal 

pelatihannya,  Supaya  para atlit  di  sekolah kita  ini  tidak merasa  terbebani  dan 

tertekan demi kemajuan bakat atlit tersebut.Selama ini para atlit sering mengeluh 

ketika akan melakukan latihan karena sistim pelatihan dan jadwal tidak efisien, 

dan juga terdapat rasa cemburu sosial diantara para atlit yang di didik. Karena 

mereka merasa tidak di perhatikan dan mungkin hanya mengikuti latihan secara 

terpaksa.

d. Untuk para atlet  SMA N 1 Banjar Agung yang telah menuangkan prestasinya 

agar  terus  bersemangat  dalam  mencapai  cita-cita  agar  tercapai  apa  yang 

diinginkan.  Jangan  bangga  terlebih  dahulu  sebelum  apa  yang  kita  impikan 

tercapai. 

e. Untuk siswa Olympiade supaya tidak bermalas-malas dalam berlatih olympiade, 

pasti akan ada peluang untuk menjadi yang terbaik bagi SMA N 1 Banjar Agung 

yang kita sayangi ini. 
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Lampiran 1

Gambar lapangan Lempar cakram : 
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Lampiran 2

Lapangan Lempar lembing 
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Lampiran 3 

Bintang Atletik 

Michael ("Mike") Anthony Powell (Philadelphia, 10 November 1963) adalah salah 
satu pembentuk American Track and Field athlete, dan pemegang rekor dunia untuk 
lompat jauh.

Pada Kejuaraan Dunia Atletik (World Championships in Athletics) tahun 1991 
(Tokyo), dia mengalahkan rekor Bob Beamon's, 23-tahun, sejauh 5 cm (2 inch), 
menjadi 8.95 m (29 feet 4½ inch). Rekor dunia itu belum terpecahkan. Dia 
mendapatkan penghargaan James E. Sullivan Award dan BBC Sports Personality of 
the Year Overseas Personality Award di tahun 1991.

Powell memenangkan medali perak untuk cabang lompat jauh pada dua Olimpiade di 
tahun 1988 dan tahun 1992. Seperti pada kemenangannya yang terkenal pada tahun 
1991, dia juga memenangkan perlombaan lompat jauh pada Kejuaraan Dunia Atletik 
pada tahun 1993, dan juara ketiga Kejuaraan Dunia Atletik tahun 1995.

Setelah Olimpiade 1996, Powell pensiun. Dia kembali pada tahun 2001 dengan 
tujuan berkompetisi di Olimpiade 2004, tapi tidak berhasil.

Powell, yang menjadi pengawas di Universitas of California di Los Angeles, adalah 
anggota dari Alpha Phi Alpha, intercollegiate pertama Huruf-Yunani suatu 
persaudaraan yang didirikan untuk orang Afro-Amerika.
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Lampiran 4

Kejuaraan Atletik

Ke Tahu
n

Kota Negara Tanggal Stadion Jumla
h
nomor

Jumla
h
atlet

Situs web

1 1983 Helsinki Finlan
dia

7 Agustus - 
14 Agustus 
1983

Olympiastadion 41 1.355

2 1987 Roma Italia 28 Agustus - 
6 September 
1987

Stadion 
Olimpico

43 1.451

3 1991 Tokyo Jepang 23 Agustus - 
11 
September 
1991

Stadion 
Olympiade 
Tokyo

43 1.517

4 1993 Stuttgart Jerman 13 Agustus - 
22 Agustus 
1993

Stadion Gottlieb-
Daimler

44 1.689

5 1995 Gothenbur
g

Swedia 5 Agustus - 
13 Agustus 
1995

Ullevi 44 1.804

6 1997 Athena Yunani 1 Agustus - 
10 Agustus 
1997

Stadion 
Olimpiade 
Athena

44 1.882

7 1999 Sevilla Spanyo
l

20 Agustus - 
29 Agustus 
1999

Stadion 
Olimpiade 
Sevilla

46 1.821

8 2001 Edmonton Kanad
a

3 Agustus - 
21 Agustus 
2001

Stadion 
Persemakmuran

46 1.677

9 2003 Saint-Denis Peranci
s

23 Agustus - 
31 Agustus 
2003

Stade de France 46 1.679

10 2005 Helsinki Finlan
dia

6 Agustus - 
14 Agustus 
2005

Olympiastadion 47

11 2007 Osaka Jepang 24 Agustus - 
2 September 
2007

Stadion Nagai 47 1.981 www.osaka2007.jp

12 2009 Berlin Jerman 15 Agustus - 
23 Agustus 
2009

Olympiastadion www.berlin2009.org

13 2011 Daegu Korea 
Selatan

2011 Stadion Piala 
Dunia

www.2011daegu.org

14 2013 Moscow Rusia 2013 Luzhniki 
Stadium

90

http://wapedia.mobi/id/Luzhniki_Stadium
http://wapedia.mobi/id/Luzhniki_Stadium
http://wapedia.mobi/id/2013
http://wapedia.mobi/id/Rusia
http://wapedia.mobi/id/Moscow
http://wapedia.mobi/id/Kejuaraan_Dunia_Atletik_2013
http://www.google.com/gwt/n?u=http://www.2011daegu.org/
http://wapedia.mobi/id/Stadion_Piala_Dunia_Daegu
http://wapedia.mobi/id/Stadion_Piala_Dunia_Daegu
http://wapedia.mobi/id/2011
http://wapedia.mobi/id/Korea_Selatan
http://wapedia.mobi/id/Korea_Selatan
http://wapedia.mobi/id/Daegu
http://wapedia.mobi/id/Kejuaraan_Dunia_Atletik_2011
http://www.google.com/gwt/n?u=http://www.berlin2009.org/
http://wapedia.mobi/id/Stadion_Olimpiade%2C_Berlin
http://wapedia.mobi/id/2009
http://wapedia.mobi/id/23_Agustus
http://wapedia.mobi/id/15_Agustus
http://wapedia.mobi/id/Jerman
http://wapedia.mobi/id/Berlin
http://wapedia.mobi/id/Kejuaraan_Dunia_Atletik_2009
http://www.google.com/gwt/n?u=http://www.osaka2007.jp/
http://wapedia.mobi/id/Stadion_Nagai
http://wapedia.mobi/id/2007
http://wapedia.mobi/id/2_September
http://wapedia.mobi/id/24_Agustus
http://wapedia.mobi/id/Jepang
http://wapedia.mobi/id/Osaka
http://wapedia.mobi/id/Kejuaraan_Dunia_Atletik_2007
http://wapedia.mobi/id/Stadion_Olimpiade_Helsinki
http://wapedia.mobi/id/2005
http://wapedia.mobi/id/14_Agustus
http://wapedia.mobi/id/6_Agustus
http://wapedia.mobi/id/Finlandia
http://wapedia.mobi/id/Finlandia
http://wapedia.mobi/id/Helsinki
http://wapedia.mobi/id/Kejuaraan_Dunia_Atletik_2005
http://wapedia.mobi/id/Stade_de_France
http://wapedia.mobi/id/2003
http://wapedia.mobi/id/31_Agustus
http://wapedia.mobi/id/23_Agustus
http://wapedia.mobi/id/Perancis
http://wapedia.mobi/id/Perancis
http://wapedia.mobi/id/Saint-Denis
http://wapedia.mobi/id/Kejuaraan_Dunia_Atletik_2003
http://wapedia.mobi/id/Stadion_Persemakmuran_(Edmonton)
http://wapedia.mobi/id/Stadion_Persemakmuran_(Edmonton)
http://wapedia.mobi/id/2001
http://wapedia.mobi/id/21_Agustus
http://wapedia.mobi/id/3_Agustus
http://wapedia.mobi/id/Kanada
http://wapedia.mobi/id/Kanada
http://wapedia.mobi/id/Edmonton%2C_Alberta
http://wapedia.mobi/id/Kejuaraan_Dunia_Atletik_2001
http://wapedia.mobi/id/Estadio_Ol%C3%ADmpico_de_Sevilla
http://wapedia.mobi/id/Estadio_Ol%C3%ADmpico_de_Sevilla
http://wapedia.mobi/id/Estadio_Ol%C3%ADmpico_de_Sevilla
http://wapedia.mobi/id/1999
http://wapedia.mobi/id/29_Agustus
http://wapedia.mobi/id/20_Agustus
http://wapedia.mobi/id/Spanyol
http://wapedia.mobi/id/Spanyol
http://wapedia.mobi/id/Sevilla
http://wapedia.mobi/id/Kejuaraan_Dunia_Atletik_1999
http://wapedia.mobi/id/Stadion_Olimpiade_Athena
http://wapedia.mobi/id/Stadion_Olimpiade_Athena
http://wapedia.mobi/id/Stadion_Olimpiade_Athena
http://wapedia.mobi/id/1997
http://wapedia.mobi/id/10_Agustus
http://wapedia.mobi/id/1_Agustus
http://wapedia.mobi/id/Yunani
http://wapedia.mobi/id/Athena
http://wapedia.mobi/id/Kejuaraan_Dunia_Atletik_1997
http://wapedia.mobi/id/Ullevi
http://wapedia.mobi/id/1995
http://wapedia.mobi/id/13_Agustus
http://wapedia.mobi/id/5_Agustus
http://wapedia.mobi/id/Swedia
http://wapedia.mobi/id/Gothenburg
http://wapedia.mobi/id/Gothenburg
http://wapedia.mobi/id/Kejuaraan_Dunia_Atletik_1995
http://wapedia.mobi/id/Stadion_Gottlieb-Daimler
http://wapedia.mobi/id/Stadion_Gottlieb-Daimler
http://wapedia.mobi/id/1993
http://wapedia.mobi/id/22_Agustus
http://wapedia.mobi/id/13_Agustus
http://wapedia.mobi/id/Jerman
http://wapedia.mobi/id/Stuttgart
http://wapedia.mobi/id/Kejuaraan_Dunia_Atletik_1993
http://wapedia.mobi/id/Stadion_Olympiade_Tokyo
http://wapedia.mobi/id/Stadion_Olympiade_Tokyo
http://wapedia.mobi/id/Stadion_Olympiade_Tokyo
http://wapedia.mobi/id/1991
http://wapedia.mobi/id/11_September
http://wapedia.mobi/id/11_September
http://wapedia.mobi/id/23_Agustus
http://wapedia.mobi/id/Jepang
http://wapedia.mobi/id/Tokyo
http://wapedia.mobi/id/Kejuaraan_Dunia_Atletik_1991
http://wapedia.mobi/id/Stadion_Olimpico
http://wapedia.mobi/id/Stadion_Olimpico
http://wapedia.mobi/id/1987
http://wapedia.mobi/id/6_September
http://wapedia.mobi/id/28_Agustus
http://wapedia.mobi/id/Italia
http://wapedia.mobi/id/Roma
http://wapedia.mobi/id/Kejuaraan_Dunia_Atletik_1987
http://wapedia.mobi/id/Stadion_Olimpiade_Helsinki
http://wapedia.mobi/id/1983
http://wapedia.mobi/id/14_Agustus
http://wapedia.mobi/id/7_Agustus
http://wapedia.mobi/id/Finlandia
http://wapedia.mobi/id/Finlandia
http://wapedia.mobi/id/Helsinki
http://wapedia.mobi/id/Kejuaraan_Dunia_Atletik_1983
http://wapedia.mobi/id/Berkas:Flag_of_Finland.svg
http://wapedia.mobi/id/Berkas:Flag_of_Italy.svg
http://wapedia.mobi/id/Berkas:Flag_of_Japan.svg
http://wapedia.mobi/id/Berkas:Flag_of_Germany.svg
http://wapedia.mobi/id/Berkas:Flag_of_Sweden.svg
http://wapedia.mobi/id/Berkas:Flag_of_Greece.svg
http://wapedia.mobi/id/Berkas:Flag_of_Spain.svg
http://wapedia.mobi/id/Berkas:Flag_of_Canada.svg
http://wapedia.mobi/id/Berkas:Flag_of_France.svg
http://wapedia.mobi/id/Berkas:Flag_of_Finland.svg
http://wapedia.mobi/id/Berkas:Flag_of_Japan.svg
http://wapedia.mobi/id/Berkas:Flag_of_Germany.svg
http://wapedia.mobi/id/Berkas:Flag_of_South_Korea.svg
http://wapedia.mobi/id/Berkas:Flag_of_Russia.svg


Lampiran 5

Lapangan lompat jauh
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Lampiran 6 

Format tes Parameter 

TES PARAMETER CABANG OLAH RAGA ATLETIK TAHUN .........................
Bulan ............................

No Nama Nomor 
30 
ply

30 
STD

3 HOP 5 HOP 30 
sprint 

Bonding 150 
M

300 
M

1000 
M

VO2MAX 
15 Menit Stand. 

L.Jump

PRT 
Jump 

Shoken 

Ka Ki Ka Ki Depan Belakang

1 Nico Riantino Lari                

2 Giri Wiarto Lompat                

3 Rio Adi S Lompat                

4 Haryono Lari                

5 Khirul Umam Lari                

6
Ahmad 
Subkan Lempar                

7 Wahyudi Lempar                

8 Siti Nihayah Lari                

9                  

10                  
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Lampiran 7

Jadwal perlombaan Atletik 

PENGURUS BESAR PERSATUAN ATLETIK SELURUH INDONESIA
KALENDER KOMPETISI TAHUN 2009

Bulan tanggal Kegiatan Kota/Negara 
Januari 
15-17

Februari 

Maret 
TBD
28

25-28
April 

Mei 
22
26
30

Juni 
TBD
10-11
TBD

Juli 
2-10
8-12
TBD

Agustus 
1-7

15-23
September

Oktober 
TBD 

November 
TBD 
10-14
TBD
TBD

Desember
TBD
TBD
TBD
TBD

Kejuaraan Junior-Remaja 
Kejuaraan Sprint 60 M

10th Asian Cross Country 
37th Iaaf Wort Cross Country 

Kejuaraan Junior-Remaja 

Asian Grand Prix I
Asian Grand Prix Ii
Asian Grand Prix Iii

Kejuaraan Youth 
Southeast Asian Yunior 
Kejurnas Half Marathon 

1st Asian Youth Games 
6th IAAF World Youth 

Kejurnas Atletik

OOSN II
12th IAAF 

POMNAS

3rd Asian Indoor 
Asian Championship
Kejurnas sprint 60 m

POPNAS 

Sea Games 
Kejurnas PPLP 
Kejurnas PPLM

Kejurnas half marathon

DI. Yogyakarta 
INA

Manam-Bahrain
Aman-Jordan
Jakarta-INA

Macao-CHN
Hongkong-CHN

China-CHN

Jakarta-INA
Ho chi min city

Singapore-SIN
Bressanove-Italy 

Jakarta-INA

Jakarta-INA
Berlin-Jerman

Hanoi-VIE
Guandong-CHN 

Jakarta-INA
DI.Jogyakarta-INA

Vientiane-Laos 
Jakarta-INA

-
-

TBD : To Be Decided
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Lampiran 8 

Pendapat para ahli Olahraga

Bagaimanakah Pendapat Para ahli tentang Pembibitan atlet usia dini?

Wacana  para  petinggi  kita  selalu  menggembor-gemborkan  untuk 
pembibitan atlet usia dini agar prestasi olahraga kita di dunia internasional bisa 
lebih  baik.  untuk  menggantikan  atlet  senior  yang  kini  masih  jadi  andalan. 
Namun  itu  hanya  sebatas  wacana,  bagaimana  bisa  berjalan  kalau  setiap 
multieven tidak ada pembatasan usia. ujungnya, KONI daerah/pemda bukan 
membina atlet remaja apalagi usia dini, mereka mencari jalan pintas dengan 
membeli atlet yang sudah jadi yang lebih murah ketimbang membina, apalagi 
harus menanam bibit atlet, kebanyakan mereka tak mau peduli, dengan alasan 
repot, mahal, dan hasilnya belum pasti.

Kalau saja pembatasan usia diberlakukan pasti pembinaan usia dini akan 
berjalan dengan lancar karena semua pihak merasa berkepentingan. Jual beli 
atlet juga akan berhenti dengan sendirinya. daerah yang tidak membina atlet 
tidak  bisa  mengikuti  PON/PORPROV  karena  tidak  mempunyai  stok  atlet 
remaja atau usia dini.

Tapi, kalau pembinaan atlet usia dini ini tanpa dukungan semua pihak dari 
pemerintah  hingga  KONI  Provinsi  sampai  ketingkat  paling  bawah,  seperti 
PEngurus  cabang  setiap  Cabang  olahraga,  Club,  Orang  tua  atlet,  diknas, 
Sekolah, dan semua yang terkait dan peduli pada pembinaan usia dini, Namun. 
Siapa yang harus Memulainya??

Cabang olahraga perlu regenerasi atlet yang berkesinambungan, tanpa ada 
pembibitan usia dini antara usia (8-15 tahun) untuk atlet pemuala dan junior 
U-16-18  pasti  akan  berakibat  kelangkaan  atlet  untuk  pengganti  atlet  yang 
sudah senior. Pembinaan dan perekrutanpun harus didasari dengan bakat dan 
hobi si anak itu sejak SD hingga bakatnya dapat tersalurkan dan prestasi yang 
dicapai sudah dapat terpantau dan dapat dikembangkan lagi bakatnya.

Tidaklah semudah membalikan telapak tangan, untuk mengorbitkan calon 
atlet  atlet  usia  dini  untuk  mencapai  prestasi  yang  diharapkan,  semua perlu 
waktu yang lama (6 tahun untuk dasar dan 4 tahun untuk pematangan) dari 
usia 10-20 tahun. Ini memerlukan ketekunan dari pembina termasuk orang tua 
anak yang bersangkutan.
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Tidak  hanya  itu,  perekrutan  Pembina/pelatih  juga  diperlukan  untuk 
menghasilkan  calon  atlet  yang  lebih  berkompeten,  buat  apa  ada  Jurusan 
Kepelatihan di Pergurauan Tinggi kalau yang akhirnya menggunakan pelatih 
yang tidak tahu ilmu dan cara melatih yang sesuai. Sekarang bukan jamannya 
lagi  jual  beli  atlet  tapi  yang  harus  di  perhatikan  adalah  pelatihnya,  tanpa 
pelatih tidak ada atlet dan pembinan didaerahpun tidak akan berjalan tanpa 
adanya pelatih (COACH).

Calon atlet usia dini bisa dibina di Club, oleh orangtuanya atau pun cara 
lain yang bisa membantu mengembangkan bakat si anak tersebut. Arena lomba 
atau try out adalah cara untuk menambah mental dan pengalaman bertanding, 
pembibitan usia dini juga perlu jadwal kompetensi yang rutin dan teragenda 
dengan baik.

Jangan sampai hanya sebuah wacana dan dan kalaupun sudah berjalan 
bukan  hanya  sebagai  proyek  yang  hanya  meraup  keuntungan  idividu, 
sedangkan yang inti di abaikan…

sukses selalu, SALAM OLAHRAGA…

Sumber : www.Atleticablestock.com 
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Glosarium 
Atlet : 
Orang yang melakukan Atletik 
Atletik : 
Cabang olah raga yang 
didalamnya terdapat event lari,lempar 
dan lompat. 
TC (training Center) : 
Latihan terpusat 
Primitif : 
zaman pada saat belum ada ilmu 
pengetahuan
Intisari : 
Kesimpulan 
Spikes : 
Sepatu yang di bawah telapaknya 
terdapat paku yang  digunakan untuk 
para pelari.
Gladiator : 
Orang bertugas membunuh seorang 
pidana mati.
Intelektualitas : 
Kecerdasan 
Rekor : 
Prestasi yang melebihi prestasi orang lain 
dan temasuk prestasi yang belum pernah 
ada.
Olympiade : 
Acara Perlombaan atletik 
Stadion : 
Tempat di adakannya berbagai 
perlombaan Olahraga
Jogging : 
Lari-lari kecil 
Sprinter : 
Orang yang melakukan lari / sprint 
Sprint : Lari jarak pendek 
Estafet : 
Lari sambung 
Start Block : 
Alat untuk melakukan start jongkok 
Starter : 
Orang yang memberi aba-aba saat para 

Marathon : 
Cabang atletik lari yang menempuh jarak 
lebih dari 10 Km
Matras : 
Semacam kasur yang terbuat dari busa 
yang digunakan untuk pendarata untuk 
lompat tinggi dan lompat tinggi galah. 
Fiberglass : 
Bahan yang terbuat dari karet yang keras 
tetapi kuat biasanya digunakan untuk 
lintasan lari maupun lompat. 
Plastisin : 
Semacam oli yang empuk dari tepung 
yang berwarna digunakan dalam lompat 
jauh dan lompat jangkit untuk 
mengetahui seorang pelompat dis atau 
tidak. 
Persepsi : 
Pribadi 
Analisis : 
Mengira-ngiraatau memperkirakan 
Second-Wind : 
Waktu dimana sang atlet harus 
menempuh jarak yang di tempuh
Koordinasi : 
Latihan perkelompok 
Interval : 
Gabungan dari suatu gerakan dalam 
latihan atletik
Aerobik : 
Latihan untuk melatih kekuatan jantung 
dalam mengkonsumsi oksigen. 
Recaller : 
Orang yang membantu starter dalam 
memberi aba-aba. 
Diskualifikasi : 
Gagal atau gugur dalam pertandingan
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