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BAB II 

LANDASAN TEORI 

DAN KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

Teori-teori yang dijadikan landasan dalam membahas dan mengalisis 

penelitian ini dapat dipaparkan sebagaimana di bawah ini. 

2.1.1 Pendakian Gunung 

2.1.1.1 Pengertian Gunung 

Berikut adalah pengertian tentang gunung menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia : 

1. Gunung adalah bukti yang sangat besar dan tinggi (biasamya 

tingginya lebih dari 600 Mdpl atau sering disebut dengan meter 

diatas permukaan laut). 

2. Pegunungan yaitu tempat yang bergunung-gunung (terdiri dari atas 

gunung-gunung) 

Ada beberapa definisi tentang gunung salah satunya adalah 

pengertian seperti berikut: ―gunung adalah permukaan tanah yang 

menaik yang terbentuk akibat tenaga endogen atau kegiatan vulkanik dari 

dalam tanah atau bumi. Sebuah gunung biasanya lebih tinggi dari curam 

dari sebuat bukit. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

gunung adalah permukaan tanah yang terbentuk akibat dari tenaga 
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endogen maupun akibat kegiatan vulkanik yang tingginya biasanya lebih 

dari 600 Mdpl atau sering disebut dengan meter di atas permukaan laut. 

 

2.1.1.2 Pendakian Gunung 

Mendaki gunung dapat dipahami sebagai aktivitas menambah 

ketinggian dalam menjajaki daerah pegunungan dengan berjalan kaki 

menuju tempat tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam arti 

luas pendakian gunung berarti suatu perjalanan melewati medan 

pegunungan dengan tujuan berekreasi sampai dengan kegiatan ekspedisi 

dan penelitian atau eksplorasi pendakian ke puncak-puncak yang tinggi 

dan relatif sulit hingga memerlukan waktu yang lama, bahkan sampai 

berhari-hari bahkan ada yang samapai berminggu-minggu. 

Mendaki Gunung adalah kombinasi olah raga dan kegiatan 

rekreasi untuk mengatasi tantangan dan bahaya pada lereng dan jurang 

untuk mendapatkan pemandangan yang indah dari puncaknya walaupun 

harus melewati kesulitan atau memanjat tebing menjulang puncaknya. 

Mendaki gunung dalam pengertian mountaineering terdiri dari tiga tahap 

kegiatan, yakni berjalan (hill walking), memanjat tebing (rock climbing), 

serta mendaki gunung es (snow and ice climbing). (Edwin, 2009: 74).  

 

2.1.1.3 Pendaki 

Pendakian adalah merupakan julukan atau sebutan bagi orang 

yang sedang mendaki gunung. Pendaki bisa dikategorikan menjadi 
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beberapa kategoti diantaranya adalah pendaki pemula dan pendaki 

professional. Pendaki pemula adalah seorang pendaki yang kurang 

pengalamannya dalam dalam mendaki gunung, baik pengalamn dalam 

membekali dirinya dengan pengetahuan-pengetahuan dasar mendaki atau 

juga pengalaman dalam berkegiatan langsung dilapangan. Sedangkan 

pendaki profesional adalah seorang pendaki yang sudah mahir dalam 

pendakian, mahir dalam pendakian yang dimaksud adalah sudah 

menguasai disiplin-disilin ilmu yang menunjang kegiatan pendakian, dan 

paham akan resiko-resiko yang dihadapi, selain itu kategori pendaki 

profesional juga dapat diartikan sebagai seseorang yang melakukan 

pendakian berdasarkan hobi dan memungkinkan dijadikan profesi. 

 

2.1.1.4 Keselamatan dan Bahaya 

1. Pengertian keselamatan 

Keselamatan adalah Terbebas dari bahaya, malapetaka, 

bencana dan pada akhirnya bisa tercapai tujuan yang dimaksud. 

Berdasarkan pendapat yang dikatakan oleh Forum Komunikasi 

keluarga besar pecinta alam bahwa keselamatan dalam kegiatan 

pendaki gunung pda dasarnya adalah keselamatan dalam menjaga 

diri atau kelompok dari bahaya dan kemngkinan cidera, luka atau 

meninggal dunia. Dari mulai pelaksanaan kegiatan sampai kegiatan 

tersebut dinyatakan selesai. Sedangkan menurut para ahli yang lain 

menyatakan bahwa untuk mencapai tingkat keamanan dalam 
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berkegiatan dialam terbuka maka harus ada langkah-langkah yang 

harus dilakukan, yaitu sadar akan segala resiko yang dihadapi 

sehingga memaksa penggiatnya untuk mempersiapkan perjalanan-

nya dengan teliti, baik dari faktor internal maupun eksternal. Setelah 

faktor tersebut terpenuhi maka selanjutnya adalah disiplin terhadap 

apa yang sudah direncanakan sebelum kegiatan. Usahakan sebisa 

mungkin tidak keluara dari rencana yang sudah disiapkan. 

 

2. Bahaya 

Mendaki gunung merupakan olahraga dengan tingkat resiko 

yang tinggi. Untuk mengukur tingkat resiko yang dapat terjadi, maka 

dapat digolongkan menjadi dua faktor, yaitu bahaya objektif dan 

bahaya subjektif. 

1) Bahaya objektif. Bahaya objektif adalah bahaya yang berada 

diluar kendali manusia, Misalnya badai, angin topan, banjir, 

panas, longsor, dan lain-lain. 

2) Bahaya Subjektif. Potensi bahaya yang berada dibawah kendali 

manusia yang melakukan kegiatan. Contohnya pemilihan alat 

yang salah, cara penggunaan perlengkapan yang tidak dikuasai 

dengan baik, pemilihan jenis perjalanan yang tidak tepat untuk 

pesertanya, dan lain-lain. Kasus-kasus yang terjadi misalnya 

perhitungan logistik (perbekalan) yang salah sehigga kelaparan, 

lupa tidak membawa baterai cadangan, sarung tangan rusak 

sehingga terkenan frost bite (Kebekuan yang mengakibatkan 
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jari-jari sangat kebas), tidak membawa peta topografi (peta 

berkontur yang menunjukkan rupa bumi), atau tidak tahu cara 

menggunakan kompas. 

Semakin subyektif suatu bahaya, maka akan semakin dapat 

diperkirakan terjadinya dan dapat dihindari bahayanya. Sebaliknya 

semakin obyektif suatu bahaya, maka akan semakin sukar untuk 

diterka dan dihindari bahayanya. Para pemula dalam pendakian di 

alam terbuka mempunyai kesenderungan untuk berada di daerah 

bahaya subyektif. Keberhasilan dalam menangani keadaan yang 

berbahaya lebih banyak disebabkan oleh perencaan yang berhati-hai 

dan penanganan yang tepat, bukan dikarenakan keberuntungan. 

 

2.1.1.5 Perencanaan Perjalanan Pendakian 

Langkah-langkah yang sistematis dan efisisen dalam mem-

persiapkan sebuah perjalanan tidak saja didapat melalui teori dan 

pemahaman secara ilmiah tetapi juga bergantung kepada pengalaman dan 

ketrampilan masing-masing individu. Berikut ini adalah tahapan-tahapan 

perencaaan yang dapat dijadikan acan dalam merencanakan perjalanan: 

1. Informasi medan dan lingkungan. Diperlukan pemahaman yang baik 

terhadap kondisi alam yang dihadapi dan mencakup bagaimana 

memilih waktu, lokasi, pengetahuan lingkungan medan yang akan 

ditempuh, serta mempersiapkan rencana untuk mengantisipasi 

kesulitan yang mungkin terjadi. 
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2. Pembekalan diri. Membekali diri dengan kemampuan untuk 

memilih, mengatur seta menggunakan perlengkapan dan per-

bekalan, kemampuan tekis menggunakan alat bantu perjalanan, 

kemampuan berkemah (camp craft) seperti berbivak dan membuat 

api. 

3. Persiapan fisik. Kemampuan fisik yang baik dan kondisi tibh yang 

sehat dapat dilatih dengan latihan-latihan fisik yang teratur. Latihan 

ini dapat disesuaikan dengan kegiatan yang akan kita lakukan. 

4. Persiapan mental. Diperlukan mental yang kuat untuk menghadapi 

kwgiatan berat dialam. Hal ini harus tumbuh dari dalam diri sendiri. 

Pengasaan yang baik pada tiga ketrampila lainnya akan sangat 

membantu. Mental yang terlatih akan lebih mudah beradaptasi 

dengan segala situasi. 

 

2.1.1.6 Perlengkapan Perjalanan Pendakian 

Pengelompokan perlengkapan dasar perjalanan yang akan dibawa 

dapat dikelompokkan sebagai berikut. 

1. Perlengkapan untuk pergerakan/ jalan 

2. Perlengkapan untuk memasa, makan, dan minum 

3. Perlengkapan untuk tidur 

4. Perlengkapan pribadi/ tambahan. 
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2.1.1.7 Manajemen dalam Pendakian Gunung 

Mendaki gunung merupakan salah satu kegiatan yang banyak 

peminatnya, baik dari para pecinta alam khusunys para pecinta alam atau 

mapala di berbagai kampus maupun masyarakat umum. Alam bersifat 

netral, tidak memusuhi dan tidak membantu kita dalam perjalanan. 

Kegiatan pendakian gunung merupakan kegiatan yang mempunyai resiko 

yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, dalam melakukan perjalanan kita 

harus mempunyai atau memiliki perlengkapan yang menunjang ke-

selamatan dalam perjalanan. Sebagai pecinta alam hendaknya kita harus 

lebih tahu dan lebih memperhatikan dalam hal persiapan baik keleng-

kapan alat, fisik, maupun mental. Berikut akan dijabarkan mengenai 

persiapan, teknik pokok pendakian, perlengkapan, manajemen packing 

serta keadaan lingkungan dan penyakit gunung. Ada dua faktor yang 

mempengaruhi dalam hal pendakian gunung yaitu : 

1. Faktor intern. Faktor yang datang dari pendaki gunung itu sendiri. 

Apabila faktor kita lalaikan maka pendakian akan terancam bahaya 

subjek (subjektiv danger) yaitu bahaya yang disebabkan oleh 

pendaki itu sendiri. 

2. Faktor ekstern. (faktor yang datang dari luar). Bahaya kita kenal 

deeengan istilah objektif danger. Pada umumnya kecelakaan yang 

terjadi digunung-gunung di Indonesia disebabkan oleh kelalaian 

pendaki itu sendiri. Untuk menanggulangi hal-hal yang tidak di 
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inginkan maka perunya ada persiapan bagi para pendaki itu sendiri. 

Adapun persiapan yang perlu disiapkan adalah: 

a. Persiapan mental. 

Seorang pendaki gunung haruslah tabah, sabar dan 

memiliki kepercayaan diri yang besar dalam dalam meng-

hadapi segala kesulitan yang mungkin akan ditemui dalam 

pendakian. Yang berarti sanggup sanggup menghadapi serta 

mengatasi kesulitan yang datang baik dari diri pribadi maupun 

orang lain. Mental amat berpengaruh, karena jika mentalnya 

sedangfit, maka fisikpun akan fit, tetapi bisa saja terjadi 

sebaliknya. Untuk mengetahui keadaan mental seseorang 

dalam kondisi fit atau tidak memang tidak mudah. Tentunya 

yang lebih memahami keadaan mental ini adalah diri kita 

sendiri. Kesiapan mental secara pribadi akan sangat ber-

pengaruh pada kondisi tim. Jika kesiapan mental tidak dalam 

kondisi fit alangkah baiknya jika tidak memaksa mandiri. 

(Komarudin, dalam http://staff.uny .ac.id). 

b. Persiapan fisik. 

Setiap manusia pasti memiliki kelemahan dan kelebih-

an dalam segi fisik. Berhasil atau tidaknya sebuah pendakian 

tergantung dari persiapan fisik dari si pendaki. Karena pendaki 

gunung merupakan olahraga yang berat berat, maka untuk 

menanggulangi hal hendaknya kita harus mempersiapkan serta 
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melatih fisik kita terlebih dahulu. Beberapa latihan fisik yang 

perlu kita lakukan, misalnya: stretching/ perenggangan 

(sebelum dan sesudah melakukan aktivitas olahraga, lakukan-

lah perenggangan, agar tubuh kita dapat terlatih kelenturan-

nya). Jogging (lari pelan-pelan) lama waktu dan jarak sesuai 

dengan kemampuan kita, tetapi waktu, jarak dan kecepatan 

selalu kita tambah dari waktu sebelumnya. Latihan lainnya 

bisa saja sit-up, push-up dan pull-up. Lakukan sesuai kemam-

puan kita dan tambahlah porsinya melebihi porsi sebelumnya.  

c. Persiapan pengetahuan dan ketrampilan. 

Meliputi pengetahuan serta ketrampilan mengenai 

medan, cuaca, teknik pendakian, alat pendakian, paham dalam 

pembacaan peta dan dapat menggunakan kompas dengan 

benar, serta paham mengenai flora dan fauna yang ada di 

sekitar yang dapat mendukung dari pendakian tersebut. 

d. Etika atau tata bicara. 

Harus kita akui bahwa dalam suatu pendakian kita tidak 

dapat lepas dari kaidah–kaidah yang dimiliki oleh masyarakat 

setempat dan hukum adat yang berlaku. Mendaki gunung tentu 

memikirkan keselamatan diri sendiri maupun pendaki lain. Hal 

ini tentu bukan suatu perbuatan yang terpuji bila kita tidak 

menghargai sikap dan pendapat masyarakat setempat dalam 

melakukan pendakian. Setelah mempersiapkan dengan cermat 
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segala sesuatunya maka yang diperlukan dalam pendakian 

adalah: usahakan pendakian dilakukan secara beregu, minimal 

tiga orang. Atur manajemen pendakian secara maksimal. 

Kenali medan yang akan dilalui secara seksama. Beristirahat-

lah secukupnya, jangan terlalu me-maksakan diri. Lakukanlah 

pendakian secara cepat,tepat, aman, dan sedapat mungkin 

mematuhi target waktu yang kita tentukan. 

 

2.1.2 Persiapan dalam Suatu Pendakian 

Kegiatan mendaki gunung saat ini mulai banyak digemari, bahkan 

tidak haya orang orang dewasa dan mahasiswa saja, tetapi juga anak anak. 

Banyak orang awam yang belum terlalu akrab dengan alampun mulai 

mencoba aktivitas yang satu ini. Sayangnya, para pendaki pemula kerap 

melakukan kesalahan diawal, yaitu persiapan yang kurang maksimal. 

Mulai dari soal perbekalan, kondisi fisik, dan alat-alat yang mendukung 

dalam pendakian. Jarak yang akan ditempuh bisa mencapai ribuan meter 

dengan jalan yang terjal, menanjak, dan curam. Tentu untuk menghadapi 

medan yang ekstrim dan kondisi seperti itu sangat membutuhkan per-

siapan yang matang, terutama fisik. 

2.1.2.1 Persiapan Fisik 

Persiapan fisik adalah melakukan usaha-usaha mempersiapkan 

tubuh jasmaninya sehingga dalam keadaan segar-bugar dan siap tangkas 

untuk mengikuti kuliah dosen dengan sebaik-baiknya.(The Liang Gie, 
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2007: 11-12). Lingkungan fisik menurut Suparno (2011: 57) dalam 

bukunya yang berjudul ―Membangun Kompetensi Belajar” adalah 

lingkungan yang mempengaruhi kualitas belajar seseorang. Sedangkan 

proses latihan kondisi fisik yang dilakukan secara cermat, berulang-ulang 

dengan kian meningkat beban latihannya memungkinkan kesegaran 

jasmani seseorang kian terampil, kuat dan efesien gerakannya. Lutan, 

dkk (2010:111) mengatakan bahwa: ―seorang yang mengikuti program 

latihan kondisi fisik secara intensif selama 6-8 minggu sebelum 

bertanding akan memiliki kekuatan, kelentukan, dan daya tahan yang 

jauh lebih baik selama musim pertandingan.‖ Untuk itu perkembangan 

komponen kondisi fisik yang terbaik juga membantu seorang untuk 

mampu mengikuti latihan selanjutnya dalam usaha mencapai prestasi 

setinggi-tingginya. 

 

2.1.2.2 Latihan Fisik 

Banyak sekali faktor kondisi fisik, dimana faktor-faktor tersebut 

saling melengkapi. Faktor utama yang mempengaruhi kondisi fisik antar 

lain: faktor latihan, faktor istirahat, faktor kebiasan hidup sehat, 

lingkungan serta makanan dan gizi. 

1. Faktor latihan. 

Latihan yaitu olahraga sebagai pengulangan dari beberapa 

gerak tertentu, secara sistematis dan teratur berirama dengan untuk 

memelihara atau meningkatkan kemampuan seseorang, dalam men-
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capai prestasi yang maksimal. Menurut Harsono (2008:101) di 

dikemukakan bahwa “training atau latihan adalah proses yang 

sistematis dari pelatih, yang dilakukan secara berulang–ulang, 

dengan kian hari kian menambah jumlah beban latihan atau 

pekerjaanya.‖ Dengan latihan yang sistematis dan terprogram akan 

mungkin sekali dapat menghasilkan prestasi yang optimal. Yang di 

maksud sistematis adalah berencana, menurut jadwal, menurut pola, 

dan sistem tertentu, metodis, dari mudah ke yang sukar, latihan yang 

teratur, dari yang sederhana ke yang komplek. 

 

2. Faktor Istirahat 

Tubuh akan merasa lelah setelah melakukan aktifitas, hal ini 

disebabkan oleh pemakaian tenaga untuk aktifitas yang ber-

sangkutan. Untuk mengembalikan tenaga yang telah terpakai, 

diperlukan istirahat. Dengan beristirahat tubuh akan menyusun 

kembali tenaga yang hilang. Mengingat pentingnya istirahat dalam 

proses pengembalian tenaga, diperlukan pengaturan antara istirahat 

dan aktifitas yang dilakukan. Sedangkan istirahat yang baik dan ideal 

adalah dengan jalan tidur. 

 

3. Faktor Kebiasaan yang Sehat 

Seseorang apabila menginginkan kondisi fisik tetap terjaga, 

maka atlet harus menerapkan cara hidup sehat dalam kehidupan 
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sehari-hari, meliputi: (1) makan makanan yang bersih dan meng-

andung gizi yang baik (empat sehat lima sempurna) dan (2) selalu 

menjaga kebersihan pribadi, mandi yang teratur, kebersihan gigi, 

kebersihan rambut, kebersihan kuku dan pakaian yang bersih. 

 

4. Faktor Lingkungan 

Lingkungan adalah tempat dimana seseorang tinggal dalam 

waktu yang lama, dalam hal ini menyangkut lingkungan fisik, serta 

sosial, mulai dari lingkungan perumahan, lingkungan pekerjaan 

daerah tempat tinggal dan sebagainya. Kualitas kesehatan seseorang 

dapat dilihat dengan keadaan status kondisi fisik, bagian yang paling 

kelihatan dari kesegaran secara umum adalah kondisi fisik. 

 

5. Faktor Makanan dan Gizi 

Sejak masih dalam kandungan manusia sudah memerlukan 

makanan dan gizi yang cukup yang digunakan untuk pertumbuhan. 

Jadi dalam pembinaan kondisi fisik, tubuh haruslah cukup makanan 

yang bergizi, yang mengandung unsur-unsur: protein, lemak, 

karbohidrat, garam-garam mineral, vitamin dan air. 

 

2.1.2.3 Prinsip-Prinsip dalam Program Latihan 

Program adalah suatu acara yang meliputi proses persiapan, saat 

melaksanakan dan saat akhir/penyelesaian laporan yang berguna untuk 

menunjang pelaksanaan rencana latihan. Tegasnya program latihan 
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merupakan pelaksanaan langsung suatu rencana latihan untuk mencapai 

suatu tujuan (Suharno, 2010:80). Adapun prinsip–prinsip program latihan 

adalah sebagai berikut: 

1. Program latihan satu tahun 

Untuk membuat program latihan tahunan, biasanya klimak 

pertandingan yang telah ditetapkan waktu dan bulan sebelumnya 

oleh top organisasi yang bersangkutan, menjadi dasar dan titik/tolak 

pembuatan program latihan. Setelah mengetahui masa klimak 

pertandingan, pembuat program latihan sebagaimana Suharno (2010: 

80) dapat menentukan (1) beberapa lama waktu yamg diperlukan, (2) 

jumlah atlet dan kemampuan pada saat dan kemampuan pada saat 

dilatih, (3) tempat,alat, perlengkapan dan biaya, (4) target yang akan 

dicapai, (5) tenaga-tenaga pelaksana, dan (6) sistem dan metode-

metode latihan yang akan digunakan. 

Program latihan tahunan ini dibagi lagi menjadi kegiatan–

kegiatan latihan yang tergantum didalam program bulanan, minggu-

an dan harian. Program tahunan secara garis besarnya dibagi menjadi 

periodesasi-periodesasi latihan yang didalamnya terdapat isi sasaran 

latihan pada tiap peridosasi sebagai berikut: (1). Periodesasi persiap-

an: Mencari bibit atlet yang unggul atau seleksi atau atlet berpotensi 

tinggi,Pembentukan fisik umum dan khusus, Pembentukan teknik 

teknik individual. (2). Periodesasi pertandingan yakni latihan kondisi 

fisik khusus, latihan teknik-teknik individual bersifat lebih tinggi 
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dari pada yang dilatihkan pada periode persiapan. Latihan group 

taktik, tim taktik sesuai dengan sistem dimana pola yang di-

kehendaki pelatih. Ceking fisik, tehnik dan pertandingan percobaan. 

Pembentukan mental dan kematangan juara. Klimak pertandingan. 

(3). Periodesasi peralihan: evaluasi hasil klimak pertandingan segara 

umum maupun individual, latihan fisik umum (penjagaan kondisi 

fisik dengan cara relak), rekreasi dan relaksasi fisik dan mental, 

membuat laporan dan dokumentasi. 

 

2. Program Latihan Bulanan 

Bulanan merupakan pelaksanaan langsung program tahunan. 

Oleh karena itu sasaran latihan tiap-tiap bulan tidak boleh menyebal 

dari periodesasi tahunan untuk menetukan sasaran latihan dan 

penyebarannya tiap bulan, pelatih harus menginventarisasi bahan 

sasaran latihan dalam masalah unsur gerak fisik, macam-macam 

teknik, permasalahan taktik dan mental. Setelah itu pandai-pandailah 

menempatkan stress latihan sesuai dengan kekurangan pada atlet 

unuk dilatihkan selaras dengan sasaran pada periodesasi tahunan 

(Suharno, 2010:84). 

Adapun contoh program latihan bulanan adalah sebagai 

berikut: (1). Sasaran pada periode persiapan persiapan bulan ke-1 

ialah selaksi atlet, maka dalam bulan itu pelatih melakukan: 

Observasi dalam pertandingan yang diadakan, tes kondisi fisik, tes 
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kecakapan dalam olahraga, Pengukuran-pengukran anthrometrie. 

(2). Sasaran yang ke-2: Meningkatkan strength dan andurance 

(70%)., meningkatkan teknik dasar (30%). (3). Meningkatkan speed, 

agility, flexsibility (60%), meningkatkan teknik menengah (40%). 

(4). Sasaran yang ke-4, Meningkatkan stamina, power, reaksi, 

koordinasi, kesimbangan, ketepatan, feeling (50%), meningkatkan 

teknik menengah (50%). 

 

3. Program Latihan Mingguan 

Mingguan pelaksanaan langsung bulan dimana sasaran 

latihan tergantung dari pedoman pada bulanan. Tujuan latihan pada 

program mingguan sudah lebih kongkrit dan merupakan bagian-

bagian tujuan pada program bulanan. Dalam satu bulan dibuat empat 

program latihan dimana sasaran harus tergantung pada progarm 

bulanan. Untuk menentukan tujuan latihan pada program mingguan 

pelatih betul-betul menguasai bagian-bagian sebanyak mungkin dari 

tiap-tiap unit sasaran bulanan. Pelaksanaan mingguan, pelatih sudah 

menentukan sistem, metode, loading, perlengkapan alat, hari dan 

tanggal dalam mencapai tujuan latihan mingguan (Suharno, 

2011:85). Oleh sebab itu harus berhati-hati dalam meningkatkan 

beban dan frekuensi latihan, terutama jika latiahan sudah melebihi 4 

kali perminggu. 
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4. Program Latihan Harian 

Program latihan harian merupakan pelaksana langsung 

program mingguan. Dalam satu minggu berapa kali latihan, 

kemudian dijabarkan dalam bentuk program harian (Suharno, 

2011:87). Program latihan harian dibuat berdasarkan: jumlah atlet 

yang dilatih, waktu yang digunakan berapa jam, atlet, tempat dan 

perlengkapan, kemampuan atlet sampai dimana, tujuan/ sasaran 

latihan hasil penjabaran dari tujuan mingguan meliputi skill fisik dan 

mental, dan organisasi/ formasi latihan sesuai dengan jumlah atlet 

dan tenaga pembina yang ada. Adapun prinsip-prinsip latihan 

menurut Sanjaya dalam Ruslan (2011: 49) adalah sebagai berikut : 

(1). Prinsip latihan harus sepanjang tahun tanpa berseling. 

Meningkat sifat adaptasi atlet (manusia) terhadap beban latihan yang 

diterima bersifat labil dan sementara, maka untuk mencapai mutu 

prestasi maksimal, adaptasi atlet akan menurun lagi bila beban 

latihan menjadi ringan dan latihan tidak kontinyu.  

Tindakan-tindakan yang perlu dilaksanakan oleh pelatih agar 

prestasi dan adaptasi atlet jangan sampai menurun. (2). Sasaran 

latihan pada setiap periode selalu berbeda penekanannya. (3). 

Pergunakanlah bermacam-macam metode latihan sesuai dengan 

tujuan latihan. (4). Betul dan tepat penggunaan intensitas latihan 

dalam periode persiapan, periode pertandingan dan periode 

peralihan, (5). Kenaikan beban yang teratur.  
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Latihan makin lama makin beratnya, tetapi kenaikan latihan 

beban harus sedikit demi sedikit. Hal ini penting untuk menjaga agar 

tidak terjadi over training dan proses adaptasi atlet terhadap loading 

akan terjamin keter-aturannya.Loading diperberat setingkat demi 

setingkat dengan merubah salah satu atau semua ciri-ciri loading 

seperti: intensity, volume, frekuensi dan lain-lain. Kenaikan beban 

yang meloncat dan cepat beratnya, akan mengakibatkan akan terjadi 

over training dan penghentian prestasi atlet. 

 

2.1.2.4 Persiapan Fisik dalam Pendakian Gunung 

Apalagi jika si pendaki ingin menikmati puncak, maka stamina 

fisik harus benar-benar disiapkan. Persiapan fisik yang perlu dilakukan 

sebelum pendakian gunung adalah: 

1. Lari (Joging) 

Lari lari kecil atu jogging termasuk olahraga kardio yang 

paling sederhana, mudah dilakukan, dan sangat penting agar dapat 

memperkuat otot kaki. Pada saat mendaki gunung, kaki si pendaki 

tidak akan cepat lelah. Cobalah dengan menempuh secara berkal. 

Misalnya hari ini 500 meter, selanjutnya di tambah dengan jarak 

tempuh 700 meter, dan seterusnya sampe otot kaki benar benar 

kencang dan kuat. 
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Gambar. 1.1 Lari, 

Sumber Adventur (2016: 51) 

 

2. Push-Up 

Latihan push-up yang rutin dilakukan setiap hari bisa menjadi 

salah satu alternatif untuk menguatkan otot tangan. Cukup dengan 10 

kali 10 hitungan saja atau bisa lebih, dan di lakukan setiap selesai 

jogging. Kekuatan otot tangan juga perlu di latih untuk 

menyeimbangkan diri, membantu merangkak atau memanjat saat 

menghadapi kondisi jalur pendakian yang menukik dan terjal. Jangan 

sampe mengandalkan otot kaki saja untuk melakukan pendakian 

sukses dari puncak yang di inginkan. 

 

Gambar 1.2.Push-Up 

Sumber Adventur (2001: 85) 
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3. Back-up 

Back-up adalah untuk melatih otot-otot bagian punggung dan 

dilakukan sebelum pendakian cukup dengan 10 kali 10 hitungan. 

Dilalukan setelah lari, dan pus-up. Dengan melatih otot bagian 

punggung karena punggung menerima beben lumayan berat untuk 

menyangga tas yang berisi perbekalan dan peralatan sipendaki yang 

bebannya mencapai 15-20 kilo. 

 

 

 

 

 

 

Gambar.1.3.  Back-up. 

Sumber:http://www.lihat.co.id/kesehatan/back-up.html, 2017 

 

2.1.2.5 Perlengkapan Pendakian Gunung 

Perlengkapan yang harus disiapkan saat melakukan pendakian 

adalah sebagai berikut. 

1. Sepatu 

Kaki adalah mahkota seorang manusia dalam melakukan 

perjalanan, maka manjakanlah. Cara pertama dengan memberikan 

alas  dan perlindungan yang senyaman mungkin. Sepatu merupakan 

salah satu perlengkapan yang mendasar dalam pendakian karena 

 

http://www.lihat.co.id/kesehatan/back-up.html
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sepatu bisa jadi faktor yang paling utama untuk menjaga 

keselamatan dalam melakukan perjalanan. Ada beberapa sepatu yang 

sengaja dibuat khusus untuk digunakan dalam pendakian gunung. 

Sepatu yang baik adalah yang dapat memberi perlindungan bagi kaki 

dan cocok untuk jenis peralatan serta medan yang ditempuh, dalam 

hal ini yang diperlukan adalah sepatu yang bersol karet. 

 

Gambar. 1.4  Sepatu Gunung 

Sumber Adventur (2010: 53) 

 

2. Pakaian 

Pakaian merupakan salah satu perlengkapan yang mendasar 

dalam pendakian karena sepatu bisa jadi faktor yang paling utama 

untuk menjaga keselamatan dalam melakukan perjalanan seperti baju 

lapangan, clana lapangan, jaket khusus pendakian gunung, pakean 

ganti dan lain lain. Fungsi pakaian adalah menjaga agar lapisan 

udara hangat tetap bertahan di sekitar kuli, namun membiarkan 

keluarnya keringat tubuh secara terus menerus. Baju lapangan yang 

baik memiliki sirkulasi udara di punggungnya, berlengan panjang 



33 
 

 

dan terbuat dari katun tipis dan bahannya tidak terlalu panas karena 

dipakai untuk berjalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 1.5 Pakaian Gunung 

Sumber Adventur (2004: 14) 

 

3. Perlengkapan Masak 

Perlengkapan masak merupakan salah satu perlengkapan yang 

mendasar dalam pendakian karena perlengkapan masak bisa jadi 

faktor yang paling utama untuk menjaga keselamatan dalam 

melakukan perjalanan. Memilih perlengkapan masak untuk diguna-

kan saat pendakian, di usahakan yang simple dan ringan namun 

memiliki multi fungsi dalam pendakian gunung. Sehingga dapat 

mudah di gunakan dan pengepakan dalam ransel tidak menyulitkan. 
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Gambar. 1.6 Perlengkapan Masak, 

Sumber Adventur (2000: 112) 

 

4. Makanan 

Makanan seorang pendaki gunung membutuhkan sekitar 5000 

kalori dan 70 gram protein setiap harinya, untuk itu pengetahuan 

unsure gizi yang masuk dan keluar perlu di pahami. Dalam penyajian 

makanan siap saji merupakan pilihan pertama, selain ringkas, cepat 

masak dan mudah di peroleh.Sumber tenaga adalah karbohidrat, 

sebab jumlah tenaga yang dihasilkan pada waktu pembakaran dalam 

tubuh perliter oksigen lebih besar tenaga yang dihasilkan 

dibandingkan zat lemak. Menurut saya adalah membawa makanan 

dalam mendaki gunung juga penting. Bawalah makanan yang ringan, 

ringkas namun cukup mengandung kalori. Juga bahan makanan yang 

cepat dimasak. Jangan membawa dan mengonsumsi minuman 

beralkohol karena meskipun hangat namun minuman beralkohol 

dapat memicu pecahnya kapiler darah karena terlalu cepatnya kapiler 

darah memuai dalam tubuh. 
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Gambar. 1.7 Makanan, 

Sumber Adventur (2007: 110) 

 

 

5. Perlengkapan Navigasi 

Navigasi darat adalah suatu cara seseorang untuk menentukan 

posisi dan arah perjalanan baik dimedan sebenarnya atau di peta, dan 

sebab itulah pengetahuan tentang kompas dan peta serta tehnik 

penggunaannya haruslah di miliki dan di pahami. 

 

Gambar. 1.8 Navigasi, 

Sumber Adventur (20011: 14) 
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2.2 Kajian Pustaka 

Pustaka terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini 

sekaligus relevan untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini antara lain 

sebagai berikut. 

1. Penelitian Sofura Meirliana Furi Rahayu berjudul: Pengaruh 

Dukungan Sosial Terhadap Motivasi Berprestasi Mountaineering 

Pada Mountaineer (Pendaki Gunung) Wanita. Penelitian Sofura 

Meirliana Furi Rahayu membahas tentang pengaruh dukungan sosial 

terhadap motivasi berprestasi mountaineering pada mountaineer 

(pendaki gunung) wanita. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

dukungan sosial, sedangkan variabel terikat adalah motivasi 

berprestasi mountaineering. Penelitian ini melibatkan 60 orang 

mountaineer (pendaki gunung) wanita yang menjadi anggota dalam 

Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA) pada suatu Universitas, yang 

dipilih dengan teknik Snowball Sampling. 

Untuk skala dukungan sosial disusun berdasarkan bentuk-

bentuk dukungan sosial dari Sarafino (2007). Untuk skala motivasi 

berprestasi mountaineering disusun berdasarkan karakteristik motivasi 

berprestasi oleh McClelland (dalam Mulianto, 2006). Berdasarkan 

hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan uji Parametrik 

dengan teknik Pearson (1-Tailed), diketahui bahwa hasil koefisien 

korelasi sebesar 0,619 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000 (p < 

0,05). Dari hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa hipotesis dalam 
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penelitian ini diterima. Hal ini berarti semakin tinggi dukungan sosial 

maka semakin tinggi pula motivasi berprestasi mountaineering 

terhadap mountaineer (pendaki gunung) wanita, dan semakin rendah 

dukungan sosial maka semakin rendah pula motivasi berprestasi 

mountaineering terhadap mountaineer (pendaki gunung) wanita.  

 

2. Penelitian oleh Yustinus Sukarmin dalam Jurnal Cakrawala 

Pendidikan, Nomor 1 Tahun XIV Pebruari 2007 berjudul: Persiapan 

Fisik Bagi Pendaki Gunung: Sebuah Alternatif Pencegahan 

Kecelakaan. Dalam tulisan ilmiahnya, Yustinus Sukarmin menge-

mukakan bahwa mendaki gunung merupakan kegiatan menantang 

maut yang banyak diminati oleh kaum muda, terutama yang berjiwa 

petualangan. Tujuan yang ingin dicapai berbeda-beda, satu dengan 

lainnya. Ada yang melakukan untuk sekedar menikmati keindahan 

alam, tetapi ada juga yang melakukan untuk menyatu dengan alam. 

Sudah banyak korban berjatuhan: cedera, cacat, meninggal, dan 

bahkan ada yang tidak iketahu rimbanya sampai kini. 

Disinyalir, salah satu penyebabnya adalah lemahnya kondisi 

fisik pendaki. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan sekaligus 

mencapai sukses, ada empat syarat yang dianjurkan bagi mereka yang 

akan melakukan pendakian, yaitu: memiliki kondisi fisik dan mental 

yang baik, mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang tinggi, ada 

perencanaan yang matang, dan didukung perlengkapan yang 
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memadai. Latihan fisik yang diseyogyakan bagi para pendaki gunung 

adalah latihan aerobik, yaitu latihan yang dapat mengembangkan daya 

tahan kardio respirasi, dan latihan kekuatan. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Persiapan fisik pada dasarnya sangat berpengaruh besar terhadap 

suatu pendakian, termasuk Gunung Sindoro oleh Anggota Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM) Pecinta Alam ‖MAHAPALA‖ Universitas Negeri 

Semarang Tahun 2016/ 2017. Oleh karenanya, beberapa kesiapan fisik 

antara lain seperti stretching/ perenggangan (sebelum dan sesudah 

melakukan aktifitas olahraga, perenggangan agar tubuh dapat terlatih 

kelenturannya), jogging (lari pelan-pelan) lama waktu dan jarak sesuai 

dengan kemampuan—tetapi waktu, jarak dan kecepatan selalu diambah 

dari waktu sebelumnya. Sedangkan latihan lainnya bisa saja berupa sit-up, 

push-up dan pull-up sehingga fisik calon pendaki benar-benar siap 

sehingga hal-hal yang buruk dapat diminimalisir. 

Persiapan fisik dalam perencanaan pendakian gunung dapat 

digambarkan sebagaimana pada bagan 2.1 di bawah ini. 
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Bagan 2.1 

Persiapan Fisik dalam Perencanaan 

Pendakian Gunung 

 

 

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik hipotesis bahwa 

sesungguhnya terdapat pengaruh positif terhadap persiapan fisik dalam 

sebuah pendakian gunung oleh Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

Pecinta Alam ―MAHAPALA‖ Universitas Negeri Semarang terhadap 

keberhasilan pelaksanaan pendakian Gunung Sindoro.  

Persiapan Fisik Stretching 

Jogging  

Sit-Up  

Push-Up  

Pull-Up 

Pendakian 

Gunung 


