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kata sambutan

Salam Olahraga, 

Kemajuan suatu bangsa, antara lain ditentukan oleh kreativitas 
masyarakatnya memperkaya khazanah penerbitan buku. Buku adalah sumber 
ilmu pengetahuan yang membawa kemajuan masyarakat dan bangsa. Buku 
juga dapat meningkatkan peradaban suatu bangsa.

Saya menyambut gembira atas prakarsa penerbitan buku “Teknik Dasar 
Olahraga Panahan” yang ditulis oleh Dr. Ramdan Pelana, M.Or. dan Nadya Dwi 
Oktafiranda, S.Or. M.Pd. Dengan terbitnya buku ini  merupakan tambahan 
informasi mengenai olahraga panahan untuk peserta didik, atlet-atlet, serta 
masyarakat umum untuk mengetahui olahraga panahan.

Saya berharap, buku ini dapat memperkaya wawasan dan membangkitkan 
rasa cinta terhadap olahraga panahan di kalangan masyarakat Indonesia, 
khususnya insan olahraga panahan. Sehingga potensi para pemuda Indonesia 
yang begitu besar dapat tervisualisasi dalam bentuk peningkatan prestasi 
pada masa yang akan datang, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada tim penulis dan semua pihak 
yang telah membantu sehingga buku ini dapat diterbitkan. Semoga Allah Swt. 
selalu menyertai kita semua.

     Ketua Umum PP PERPANI

Siti Hediati Soeharto
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kata PEnGantaR

Segala puji dan syukur tim penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., atas 
berkat rahmat, karunia-Nya, Alhamdulillah tim penulis dapat menyelesaikan 
karya tulis ini yang berjudul “Teknik Dasar Olahraga Panahan”. Penulisan buku 
ini, didasari oleh minat masyarakat terhadap olahraga panahan dan adanya 
keinginan sumbang pemikiran dan harapan untuk mencapai perubahan dalam 
peningkatan mutu pendidikan terkait dengan olahraga Panahan. 

Buku ini diharapkan dapat membantu masyarakat dan para pecinta 
olahraga panahan mendapatkan informasi mengenai dasar-dasar serta istilah-
istilah dalam olahraga panahan. Buku ini mengungkap tentang sejarah dan 
perkembangan, equipment panahan, teknik dasar, peraturan perlombaan, 
variasi pembelajaran/latihan dan faktor-faktor penunjang lainnya. 

Penyusunan buku ini, tentu saja masih banyak kekurangannya baik 
dalam hal substansi maupun sistematika penulisannya. Oleh karena itu, 
kami tim penulis mohon maaf apabila buku ini masih belum sesuai dengan 
harapan pembaca khususnya insan olahraga panahan yang kami cintai dan 
banggakan. Tim penulis tidak menutup hati untuk menerima berbagai kritik 
dan saran yang konstruktif demi perbaikan buku ini.

Akhir kata tim penulis mengucapkan terima kasih dan semoga buku ini 
dapat membawa dampak positif bagi semua.

           Jakarta,  Februari 2017

 Tim Penulis
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A. Pendahuluan

Hampir semua orang di dunia pernah mendengar kata olahraga atau 
melakukan aktivitas olahraga. Dari sekian banyak orang yang pernah 
mendengar atau melakukan aktivitas olahraga tidak semua memahami 
apa itu arti kata olahraga. Olahraga menurut Cholik Mutoir adalah proses 
sistematik yang terdiri atas setiap kegiatan dan usaha yang dapat membantu 
perkembangan atau membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah 
seseorang sebagai perorangan ataupun anggota masyarakat. Olahraga dapat 
berupa permainan, pertandingan serta prestasi puncak di dalam pembentukan 
manusia yang memiliki ideologi yang seutuhnya dan berkualitas yang 
didasarkan pada dasar negara dan Pancasila. 

Aktivitas seseorang dalam rangka menggerakkan seluruh anggota 
tubuh untuk mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani akan lebih baik 
dibandingkan mereka yang tidak berolahraga atau berolahraga, tetapi tidak 
teratur. Setiap orang yang melaksanakan aktivitas olahraga pastinya memiliki 
tujuan-tujuan yang beragam, ada yang hanya sekadar hobi, ada yang ditujukan 
untuk menurunkan berat badan, menjadikan olahraga untuk memulihkan 
kondisi tubuhnya, melakukan olahraga karena menjadi salah satu mata 
pelajaran di sekolah dan olahraga untuk dapat mengikuti pertandingan-
pertandingan bergengsi di negara-nya, dan sebagainya.

1OLaHRaGa PanaHan 
di indOnEsia

1
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Olahraga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi fisik serta 
lingkungan kita. Olahraga ringan seperti jogging, bersepeda, senam bahkan 
panahan dapat dilakukan untuk menjaga kondisi fisik agar tetap fit. Olahraga 
panahan seperti sebuah seni, dilihat dari karakteristiknya, olahraga panahan 
artinya melepaskan panah melewati lintasan tertentu menuju target pada 
jarak tertentu. Jika dilihat dari sisi biomekanik, yaitu melontarkan objek 
untuk mencapai ketepatan maksimal dan ditinjau dari sisi belajar motorik 
panahan artinya bagian dari keterampilan tertutup yang stimulusnya tak 
mampu berubah.

Olahraga Panahan telah lama dikenal di Indonesia, dengan melakukan 
aktivitas memanah tiap individu mampu melatih kekuatan, ketahanan, fokus, 
koordinasi tangan dan mata, keseimbangan, meningkatkan fleksibilitas tangan 
dan jari, meningkatkan kesabaran dan membangun kepercayaan diri. Olahraga 
ini memerlukan sentuhan jiwa yang halus, kesabaran, keuletan, konsentrasi 
dan ketahanan mental yang tinggi serta mempunyai tingkat kecemasan yang 
tinggi. Olahraga panahan merupakan olahraga sosial yang mampu merelaksasi 
tubuh serta dapat dijadikan sebagai olahraga untuk meraih prestasi, sehingga 
teknik dasar, mekanisme gerak, kondisi fisik dan mentalitas menjadi sebuah 
kesatuan yang wajib dimiliki oleh pemanah pemula ataupun profesional. 

B. Sejarah Panahan di Indonesia

Panahan adalah suatu kegiatan menggunakan busur untuk menembakkan 
anak panah. Sampai saat ini tak seorang pun mengetahui, sejak kapan orang 
mulai memanah, namun diduga bahwa memanah telah dilakukan manusia 
sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Dari beberapa buku mengemukakan bahwa 
busur dan panah diperkirakan 1600 sesudah masehi merupakan senjata utama 
setiap negara dan bangsa untuk berperang. Bukti-bukti menunjukkan bahwa 
sejarah panahan telah dimulai sejak 5000 tahun yang lalu yang awalnya 
digunakan untuk berburu kemudian berkembang sebagai senjata dalam 
pertempuran. 

Panahan merupakan simbol dari kekuatan dan kekuasaan, dalam legenda 
di Yunani, orang-orang Amazon mendemonstrasikan kemampuan kaum 
wanitanya dengan memakai busur sebagai senjata lambang kemenangan. Di 
yunani busur dihias dengan desain warna-warni (melambangkan “Diana”) 
yaitu sebagai pemburu ketamakan dan cinta. Di Indonesia sejarah panahan 
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dapat kita lihat dari tokoh-tokoh pemanah seperti Arjuna, Sumantri, Ekalaya, 
Srikandi dan Dorna sebagai pelatih dalam cerita Mahabarata. Berdasarkan 
cerita-cerita tersebut dapat dikatakan bahwa manusia di Indonesia telah 
menggunakan panah dan busur dalam kehidupannya walaupun tidak seorang 
pun yang dapat memastikan sejak kapan manusia menggunakan busur dan 
panah. Seiring perkembangan zaman dan teknologi busur dan anak panah di 
desain sedemikian rupa dengan spesifikasi yang dapat disesuaikan dengan 
kebutuhannya.

Pada perkembangannya panahan dipandang sebagai media rekreasi. Atas 
ide Raja Charles II dari Inggris pada tahun 1676 panahan dipandang sebagai 
olahraga, hal tersebut mulai diikuti oleh negara-negara lainnya. GNAS atau 
Grand National Archery Society merupakan kejuaraan panahan nasional yang 
diselenggarakan di Inggris pada tahun 1844, sedangkan Amerika Serikat 
mengikuti jejak tersebut pada tahun 1879 di Chicago. Perlu diketahui bahwa 
sebelum kejuaraan-kejuaraan itu diselenggarakan panahan sudah memiliki 
club panahan yang bernama Kilwinning yang beranggotakan pemanah asal 
Scotlandia yang merupakan klub terbesar dan menjadi yang tertua sampai 
saat ini. 

Saat ini olahraga panahan telah berkembang dan lebih dikenal sebagai 
olahraga akurasi (ketepatan), dimulai dari organisasi panahan di Indonesia 
yang terbentuk pada tanggal 12 Juli 1953 di DI Yogyakarta atas prakarsa 
Sri Paku Alam VIII, kemudian Indonesia diterima sebagai anggota FITA 
(Federation Internationale de Tir A L’arc) pada tahun 1959 pada kongres di Oslo, 
Norwegia, sejak saat itu panahan telah menjadi olahraga dunia modern yang 
mulai dikenal dan dipopulerkan di masyarakat. 

Kini olahraga panahan banyak digemari oleh masyarakat baik dari usia 
dini hingga dewasa, minat masyarakat terhadap olahraga panahan membuat 
olahraga ini tidak hanya terdapat di Pulau Jawa saja, namun hampir di setiap 
provinsi di Indonesia sudah mengenal bahkan menggeluti olahraga panahan 
sebagai olahraga prestasi.

C. Perkembangan Olahraga Panahan di Indonesia

Dewasa kini perkembangan prestasi olahraga panahan di dunia semakin 
pesat dari waktu ke waktu. Setiap negara yang memiliki bibit atlet-atlet 
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panahan berbakat berlomba-lomba untuk menjadikan negaranya sebagai juara 
melalui prestasi olahraga dalam cabang olahraga panahan, karena mampu 
menunjukkan jati diri suatu bangsa. 

Negara Indonesia yang terdiri dari banyak provinsi juga mengembangkan 
olahraga panahan. Persaingan antara negara yang semakin ketat mulai 
diikuti dengan perkembangan science olahraga baik melalui temuan ataupun 
inovasi yang terus dikembangkan dengan baik untuk menunjang prestasi 
yang optimal. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan 
perubahan gaya hidup manusia. Perkembangan tersebut menyempurnakan 
manfaat penggunaan peralatan yang sifatnya tradisional menjadi lebih 
modern, dapat dilihat dari busur dan anak panah merupakan peralatan yang 
awalnya digunakan hanya sebagai senjata untuk mempertahankan diri dan 
menyerang, kini busur dan anak panah sudah popular di kalangan masyarakat 
sebagai alat untuk beraktivitas olahraga dan rekreasi.

Memanah merupakan aktivitas yang biasa dilakukan oleh para prajurit 
saat berperang. Awalnya aktivitas memanah digunakan untuk berburu dan 
kemudian berkembang menjadi senjata dalam pertempuran, dan saat ini 
panahan lebih dikenal sebagai salah satu cabang olahraga.

Olahraga panahan saat ini dikembangkan di berbagai provinsi yang ada 
di Indonesia. Olahraga ini tidak lagi asing di kalangan masyarakat, banyaknya 
klub-klub olahraga panahan, kegiatan ekstrakurikuler serta Pusat Pendidikan 
dan Latihan Pelajar yang ada di Indonesia merupakan suatu bentuk upaya 
para insan olahraga panahan untuk mempopulerkan sekaligus mencari dan 
membibit calon atlet berbakat yang diharapkan mampu mencapai taraf 
internasional melalui program-program latihan yang telah direncanakan.

Perkembangan olahraga panahan semakin dirasakan, yang jelas terlihat 
ialah sebelum panahan menemui bentuknya sebagai olahraga panahan seperti 
yang kita kenal saat ini, olahraga panahan telah melalui masa pertumbuhan 
yang panjang. Berdasarkan peranan yang berbeda-beda yaitu mula-mula 
panahan digunakan manusia sebagai alat untuk mempertahankan diri dari 
serangan bahaya binatang liar, sebagai alat untuk mencari makan, alat untuk 
berburu, lalu digunakan untuk senjata perang dan kemudian berperan sebagai 
alat olahraga baik sebagai alat olahraga rekreasi atau prestasi. 
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D. Prestasi Olahraga Panahan di Indonesia

1. Panahan di Olimpiade

Olimpiade merupakan ajang olahraga antarbangsa. Ada dua jenis 
olimpiade yang paling dikenal, olimpiade musim panas dan olimpiade musim 
dingin. Olimpiade diselenggarakan empat tahun sekali dan diikuti oleh negara-
negara di dunia yang terdaftar di Komite Olimpiade Internasional (International 
Olympic Committee). Indonesia untuk pertama kalinya berpartisipasi pada 
olimpiade di Helsinki 1952.

Cabang olahraga Panahan pertama kali ikut serta dalam ajang Olimpiade 
di Paris pada 1900 dan nomor putri mulai dipertandingkan empat tahun 
kemudian di St Louis, Amerika Serikat. Setelah dua kali kemunculannya, 
yaitu pada tahun 1908 dan 1920, cabang olahraga ini kemudian dikeluarkan 
dari daftar cabang olahraga Olimpiade selama lebih dari 50 tahun sebelum 
akhirnya kembali digelar di Munich 1972. Saat itu negara Korea Selatan dan 
Amerika Serikat memiliki kekuatan yang lebih dominan.

Bukan hanya Korea Selatan ataupun Amerika Serikat saja yang ingin 
memiliki kekuatan dominan melalui prestasi olahraga panahan, Indonesia pun 
ingin membuktikan kemampuan lebih yang dimiliki oleh para atletnya. Salah 
satunya dalam ajang Olimpiade. Atlet-atlet mengikuti Olimpiade merupakan 
atlet-atlet terbaik yang terpilih untuk mengharumkan nama bangsanya. 

Cabang olahraga panahan menjadi salah satu cabang olahraga yang 
diperlombakan di kejuaraan Olimpiade, dan untuk pertama kalinya Indonesia 
mampu meraih medali di Olimpiade Seoul 1988 melalui cabang olahraga 
Panahan. Kerja keras, disiplin berlatih serta kekompakan tim merupakan 
suatu proses yang ikut menghantarkan tim regu Indonesia sebagai tim yang 
sukses pada saat itu. 

Atlet panahan Indonesia yang pernah meraih perak di Olimpiade adalah 
Nurfitriyana Saiman, yang berasal dari DKI Jakarta, Lilies Handayani 
merupakan atliet asal Surabaya dan Kusuma Wardhani berasal dari Makassar. 
Perbedaan provinsi tidak menyurutkan semangat dan kekompakan para trio 
srikandi Indonesia untuk meraih prestasi di bawah bimbingan atlet panahan 
senior Donald Pandiangan (Pelatih).
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Gambar 1.1 Trio Srikandi Indonesia
Sumber:https://www.google.co.id/search?q=Trio+Srikandi+Indonesia&biw=994&bih=454&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v

ed=0ahUKEwjKxPnbrILRAhXEbxQKHTHtDkcQ_AUIBigB#imgrc=GRa0jwSr-35TTM%3A

2. Panahan di ASIAN Games

Asian Games merupakan ajang olahraga negara-negara di Asia kecil 
yang diselenggarakan setiap empat tahun sekali. Indonesia pertama kali 
berpartisipasi pada Asian Games 1951 di New Delhi. Puncak prestasi Indonesia 
terjadi ketika menjadi tuan rumah pada Asian Games keempat tahun 1962. 
Indonesia berada di urutan kedua setelah Jepang dengan mengoleksi 21 emas, 
26 perak, dan 30 perunggu. (Kemenpora, 2011:15).

Cabang olahraga panahan untuk pertama kalinya menyumbangkan 
medali perunggu beregu putra pada Asian Games tahun 1978. Prestasi para 
pemanah mulai meningkat dengan berhasil meraih medali perak pada Asian 
Games tahun 1982 untuk nomor beregu putra dan 1994 pada nomor beregu 
putri. Asian Games akan memasuki edisi ke-18. Sejak Asian Games diadakan, 
Asian Games XVIII 2018 merupakan kedua kalinya Indonesia menjadi tuan 
rumah. 
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3. Panahan di SEA Games

SEAP Games adalah singkatan dari Southeast Asian Peninsular Games yang 
digagas oleh Laung Sukhumnaipradit. SEAP Games pertama kali diadakan di 
Bangkok dari 12-17 Desember 1959. negara-negara yang memelopori ajang 
tersebut untuk diadakan setiap dua tahun sekali ialah Thailand, Myanmar, 
Malaysia, Laos, Vietnam Selatan dan Kamboja dan Singapura. Pada tahun 
1977 SEAP Games berganti nama menjadi SEA Games (Southeast Asian Games), 
merupakan pesta olahraga Negara-negara Asia Tenggara setiap dua tahun 
sekali. Nama ini resmi dipakai pada tahun 1977, bertepatan dengan masuknya 
negara Indonesia dan Filipina sebagai anggota. 

(Kemenpora, 2011:230-233) SEA Games 1977 adalah pertama kalinya 
Indonesia mengikuti pesta olahraga multieven di kawasan Asia Tenggara 
dan hebatnya mampu merebut gelar juara umum dengan perolehan medali 
62 Emas, 41 Perak dan 34 Perunggu. Pada SEA Games 1977 di Malaysia. 
pemanah-pemanah Indonesia berhasil menyumbangkan 5 emas, 2 perak dan 
2 perunggu. Prestasi Panahan Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan 
hingga pada SEA Games tahun 2015 di Singapura cabang olahraga Panahan 
Indonesia menyumbangkan 2 Emas (Individual Recurve dan Mixed Recurved), 
3 Perak (Tim Compound putra, tim recurve putra dan tim recurve putri) dan 1 
Perunggu (Individual compound). 

Dalam buku ini tim penulis bermaksud menginformasikan tentang 
beberapa equipment, teknik dasar dalam cabang olahraga Panahan, serta 
beberapa faktor yang mampu membantu khalayak untuk mengenal dan 
mempelajari olahraga panahan. Mulai dari Komponen Busur dan Anak Panah, 
Jenis Divisi yang di Perlombakan, Aksesoris Panahan, Teknik Dasar Memanah, 
Peraturan Perlombaan serta beberapa variasi belajar memanah. 



[Halaman ini sengaja dikosongkan]



2
PERaLatan dan 

aksEsORis PanaHan

Busur adalah alat atau senjata yang digunakan untuk menembakkan anak 
panah yang dibantu oleh kekuatan elastisitas dari busur itu sendiri. Pada masa 
lampau busur digunakan untuk berburu serta sebagai salah satu peralatan 
perang. Dalam cabang olahraga panahan, busur dan anak panah merupakan 
alat utama dalam proses memanah. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berperan 
penting bagi perkembangan peralatan panahan, contohnya pada desain 
busur, material busur dan anak panah yang semakin berkembang. Pada masa 
sekarang bahan membuat panah yang mendominasi adalah plastik, karbon, 
metal, material sintetik atau bahan campuran. Orang yang menggunakan 
busur dan anak panah disebut sebagai Pemanah. 

Pelatih dalam olahraga mempunyai fungsi sebagai pembuat dan pelaksana 
program latihan, sebagai Motivator, Konselor, Evaluator dan yang bertanggung 
jawab terhadap segala sesuatu hal yang berhubungan dengan kepelatihan. 
Seorang atlet pun harus mengetahui peralatan mana yang sesuai dengan 
dirinya sehingga memberi kenyamanan dalam berlatih dan bertanding.

Cabang olahraga panahan merupakan cabang olahraga yang menggunakan 
peralatan. Tiap peserta didik/atlet kiranya dapat mengetahui dan memahami 
istilah-istilah serta bagian-bagian yang ada pada cabang olahraga panahan, 
sehingga akan memudahkan peserta didik/atlet mengikuti instruksi yang 
diberikan oleh pendidik/pelatih.

9
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Dalam buku ini tim penulis menyajikan beberapa gambar peralatan 
dalam cabang olahraga panahan. Adapun beberapa peralatan yang saat ini 
digunakan dalam perlombaan panahan antara lain dan tidak terbatas pada:

A. Bagian-bagian Busur Recurve dan Standard Bow

Gambar 2.1: Keterangan Busur dan Anak Panah Recurve dan Standard Bow
Sumber: Achmad Damiri. Teknik Dasar dan Peralatan Memanah. Bandung: FPOK IKIP Bandung, 1990, h. 5.

Bentuk busur recurve dan standard bow hampir sama, hanya saja bahan 
pembentuknya berbeda. Secara umum busur recurve dan standard bow terdiri 
atas Limb atas dan bawah dengan tali busur yang dikait pada kedua ujung 
limb. Jika busur ditarik oleh pemanah, limb mengubah energi gerak tarikan 
menjadi energi potensial pegas. Panjang, ketebalan, bentuk, jenis material limb 
berbeda-beda. Hal tersebut sangat memengaruhi energi potensial maksimum 
yang dihasilkan dari tiap proses memanah.
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 Draw Weight atau berat tarikan tiap pemanah pun berbeda karena ukuran 
tubuh (panjang lengan) juga berperan dalam menentukan besar energi yang 
dihasilkan dari sebuah tarikan. Berat tarikan busur diukur dalam pound 
atau kilogram. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, seorang pelatih 
harus mengetahui kecocokan antara berat busur dan anak panah yang akan 
digunakan oleh atletnya.

B. Bagian-bagian Busur Compound

Gambar 2.2: Keterangan Busur Compound
Sumber: World Archery. Rulebook. 2013, h. 43.

Gambar di atas menjelaskan komponen-komponen yang terdapat pada 
busur Compound. Busur Compound memiliki bentuk yang berbeda dari busur 
Standard Bow dan Recurve, karena busur ini merupakan jenis busur baru yang 
merupakan hasil teknologi modern, namun bahan pembentuk busur ini sama 
dengan busur recurve. Busur compound tidak seperti busur recurve dan standard 
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bow, yang mengharuskan penggunanya mengendurkan string/tali busur yang 
dibentangkan setelah selesai berlatih, string/tali busur compound. Tali busur/
string biasanya mampu bertahan hingga 15.000-20.000 pelepasan anak panah. 

Busur compound biasanya memiliki berat yang lebih, yaitu sekitar 40lbs-
80lbs, sehingga busur ini mampu melesatkan anak panah dengan waktu yang 
lebih cepat (tergantung berat busur). Komponen dan aksesoris tambahan 
yang digunakan pada busur compound membuat pemanah yang menggunakan 
busur ini lebih mudah untuk mempelajarinya.  

Di Indonesia, busur yang dapat digunakan untuk pertandingan bertaraf 
nasional adalah jenis busur: 1. Standard Bow, 2. Recurve Bow, 3. dan Compound 
Bow.

C. Busur Pertandingan Bartaraf Nasional dan Internasional 

1.  Standard Bow

 
Gambar 2.3: Contoh Busur dan Anak Panah Standard Bow

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Busur Standard Bow memiliki unsur kayu dan fiber, serta anak panah 
yang terbuat dari bahan alumunium. Busur Standard Bow merupakan 
pengembangan busur nasional yang semula busur dan anak panahnya terbuat 
dari kayu dan di produksi oleh Indonesia. 
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Jarak yang dipertandingkan tidak mengalami perubahan, untuk pria 
dan wanita adalah 50 m, 40 m, dan 30 m. Jarak 40 m digunakan sebagai 
jarak dalam babak aduan beregu dan aduan perorangan baik pemanah putra 
ataupun putri. Pada divisi Standard Bow tiap pemanah menembakkan anak 
panahnya ke face target berukuran 80 cm, jarak 50 dan 40 meter menggunakan 
face target 80 cm dengan 6 ring dan untuk jarak 30 meter menggunakan 5 ring.

2.  Recurve Bow

 
Gambar 2.4: Contoh Busur dan Anak Panah Recurve

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Recurve Bow merupakan bukti perkembangan IPTEK, Recurve Bow adalah 
jenis busur yang paling umum digunakan di olahraga panahan saat ini. 
Awalnya ciri khas dari busur ini adalah bagian ujungnya yang melengkung ke 
depan (menjauhi pemanah) saat tidak ditarik atau dilepas talinya. Konstruksi 
seperti ini memungkinkan Draw Weight yang lebih besar untuk panjang yang 
sama, sebagai kompensasinya, bahan penyusun Limb memperoleh tegangan 
atau regangan yang lebih besar daripada busur Standard Bow. 

Busur Recurve terbuat dari bahan metal, dan carbon fiber pada anak panah. 
Jarak yang dipertandingkan untuk pria adalah 90 m, 70 m, 50 m dan 30 m 
dan untuk wanita, 70 m, 60 m, 50 m, dan 30 m. Jarak 70 m digunakan pada 
babak aduan beregu dan aduan perorangan baik pada pemanah pria atau 
wanita. Face target yang digunakan pada jarak 90, 70 dan 60m berukuran 
122 cm, untuk jarak 50 dan 30m menggunakan face target berukuran 80 cm 

Bagian pangkal anak panah
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yang biasa disusun membentuk segi tiga (tri angular). Busur recurve memiliki 
lebih banyak merck produksi, variasi desain dan kualitas yang berbeda-beda. 
Busur jenis ini dipertandingkan hampir di semua kejuaraan tingkat Nasional 
dan Internasional.

3.  Compound 

Gambar 2.5: Contoh Busur Compound
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Busur compound merupakan busur yang diketahui awalnya digunakan 
untuk berburu. Busur Compound memiliki berat ± 40 lbs sampai 80 lbs, oleh 
karena itu, busur ini cenderung digunakan oleh pemanah dewasa atau pemula 
yang memang sudah terlatih. 
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Teknik body foam yang digunakan pemanah compound tidak jauh berbeda 
dengan teknik recurve, hanya saja pegangan pada busur compound cenderung 
low grip. Pemanah yang menggunakan busur compound tidak menggunakan 
finger tab melainkan menggunakan trigger sebagai penggantinya.

Busur compound akan lebih ringan ketika pemanah berada dalam posisi 
full draw (tarikan penuh) dibandingkan pada saat tarikan awal, namun 
memerlukan tenaga dan teknik yang benar untuk dapat menarik hingga posisi 
full draw. Busur jenis ini memiliki potensi yang lebih cepat daripada jenis 
standard bow dan recurve bow, akan tetapi busur compound harus disesuaikan 
dengan tangan dan panjang tarikan penggunanya.

Jarak yang dipertandingkan untuk pria adalah 90 m, 70 m, 50 m, dan 30 
m, sedangkan jarak untuk wanita adalah 70 m, 60 m, 50 m, dan 30 m. Face 
target yang digunakan pada jarak 90, 70 dan 60 berukuran 122 cm, untuk jarak 
50 dan 30 m menggunakan face target berukuran 80 cm yang biasa disusun 
membentuk segi tiga (tri angular). Jarak 50m digunakan dalam babak aduan 
beregu dan aduan perorangan. 

Dalam cabang olahraga panahan nama-nama peralatan cenderung 
menggunakan bahasa Inggris, selain busur dengan komponen utamanya serta 
anak panah dengan bagian-bagiannya, dibutuhkan juga aksesoris pendukung 
demi kenyamanan para pemanah dalam proses berlatih ataupun berlomba. 

Adapun komponen-komponen busur dan aksesoris yang dalam kegiatan 
memanah, yaitu terdiri dari dan tidak terbatas pada:

a. Riser (handle) 

Gambar 2.6: Riser (Handle) Recurve Bow
Sumber: Dokumentasi Pribadi



16 Teknik Dasar Olahraga Panahan

Riser/handle merupakan bagian pegangan busur dan tempat ditempelkannya 
limb serta aksesoris lainnya. Riser/handle yang dapat digunakan oleh pemanah 
dalam kegiatan memanah di antaranya terbuat dari bahan kayu, alumunium/
magnesium, machined alumunium and composites (karbon, keramik, dan lain-lain). 
Gambar di atas merupakan contoh riser/handle recurve bow. Mc Kinney (1996: 
134). Sejak tahun 1972 untuk pertama kalinya riser/handle diperkenalkan 
oleh earl hoyt. 

b. Grip

Gambar 2.7: Grip
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Grip merupakan salah satu komponen utama yang terdapat di busur, 
bagian tempat memegang busur atau grip memiliki bentuk atau design yang 
berbeda-beda. Tiap individu pemanah memiliki tingkat kenyamanan yang 
berbeda baik dari volume ukurannya atau ketinggian permukaan grip tersebut. 
Grip merupakan komponen yang sederhana namun harus diperhatikan, karena 
akan berpengaruh terhadap proses memanah. Pemanah dapat menyesuaikan 
grip yang dirasa nyaman, contohnya dengan melilitkan hand grip karet 
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untuk menambah volume ukuran grip, atau menempelkan bahan kulit dan 
sebagainya pada bagian grip untuk menyesuaikan ketinggian pegangan grip 
(pastikan kulit direkatkan dengan baik dan tepat).

c. Arrow Rest 

Gambar 2.8: Arrow Rest Plastik dan Besi
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Arrow rest merupakan tempat meletakkan anak panah, arrow rest bisa 
terbuat dari bulu, plastik dan besi. Gambar di atas merupakan arrow rest 
berbahan plastik yang lebih sering digunakan oleh pemanah pada nomor 
Standard Bow dan Recurve. Arrow Rest dipasang pada bagian handle/Riser, 
tepatnya berada sejajar di atas pivot point (pada window riser), serta dipastikan 
arrow rest harus benar-benar melekat. Arrow rest berfungsi sebagai sandaran 
anak panah, serta mengurangi gesekan anak panah ke riser, perlu diperhatikan 
anak panah yang dipasang apakah sudah lurus tersandar di busur atau belum. 
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d. Limb

Gambar 2.9: Limb atau Sayap Busur
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Limb atau sayap busur, yaitu bagian busur yang membengkok pada saat 
dilakukan penarikan dan memberikan tenaga lontar pada anak panah yang 
berfungsi untuk menyimpan energi pegas busur, seiring perkembangan saat 
ini Limb bersifat (Knock down) dengan mudah dibongkar pasang untuk ditukar 
sesuai kebutuhan baik Upper limb (sayap busur bagian atas) dan Lower limb 
(sayap busur bagian bawah). String groove yang berada di ujung limb merupakan 
tempat tali busur dikaitkan.
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e. String atau Tali Busur

Gambar 2.10: String atau Tali Busur
Sumber: Dokumentasi Pribadi

String atau tali busur yang terdapat pada busur berfungsi untuk 
mentransfer energi dari tangan pemanah ke limb atau dari limb ke anak 
panah. String terbuat dari material sintetis seperti Kevlar. String yang dibuat 
harus disertai Nock Point (tempat anak panah diletakkan, biasanya ditandai 
dengan lilitan (bisa menggunakan benang jahit atau serving dengan warna 
lain). String atau tali busur yang siap dipasang perlu di tuning terlebih dahulu 
yang disebut String Aligment.
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f. Finger Tab

Gambar 2.11: Fingger Tab
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Finger tab atau pelindung jari yang digunakan untuk melindungi ketiga 
jari penarik, agar pemanah tidak merasakan sakit pada saat jari penarik 
mengait tali busur (String) dalam kegiatan memanah. 

Finger tab atau pelindung jari yang digunakan oleh tiap individu berbeda-
beda, mulai dari ukurannya, merek, jenis kulit dan warnanya. Pemanah 
menentukan jenis tab seperti apa yang dirasakan nyaman untuk digunakan.

g. Arm Guard

Gambar 2.12: Arm Guard
Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Arm Guard atau pelindung lengan berfungsi untuk melindungi tangan 
pemegang busur dari tali busur saat melepaskan anak panah, jika saja tali 
menyerempet bagian lengan yang disebabkan oleh berbagai hal.

Arm guard memiliki macam-macam jenis bahan dan ukuran, pada 
umumnya berbahan plastik elastis, kulit, kain dan sebagainya. Tiap individu 
pemanah memiliki kebebasan memilih arm guard yang dipakainya, karena 
kenyamanan yang dirasakan oleh tiap individu pasti berbeda-beda.

Arm guard digunakan pada lengan penahan busur. Arm guard yang benar 
adalah yang memiliki minimal 2 tali pengikat. Arm guard dengan model 3/4 
tali pengikat lebih banyak digunakan oleh pemanah pemula, arm guard 3/4 
tali berbentuk lebih panjang (melindung bagian Arm sampai Elbow), sehingga 
melindungi lengan pemanah pemula jika sewaktu-waktu terkena tali busur 
pada bagian lengannya. 

h. Chest Guard

Gambar 2.13: Chest Guard
Sumber:Dokumentasi Pribadi
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Chest Guard atau pelindung dada, Chest Guard merupakan pelindung 
dada yang digunakan oleh para pemanah. Chest Guard digunakan pada dada 
sebelah kanan pada pemanah kanan dan dada sebelah kiri pada pemanah kiri, 
yang bertujuan untuk melindungi dada pada saat pelepasan panah sehingga 
tidak menghambat jalannya panah. (contohnya: tali menyerempet baju yang 
longgar sehingga menghambat jalannya anak panah).

i. Sling 

Gambar 2.14: Sling
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Sling atau tali pengikat busur yang digunakan pada jari pemegang busur 
yang bertujuan untuk menahan busur agar tidak jatuh pada saat pelepasan 
anak panah. 
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Gambar 2.15: Two Popular Types of Slings

Sumber: FITA Coaches Committee. Coaching Manual-entry level. 2003.

Penggunaan sling tidak diperkenalkan di awal-awal sesi latihan pada 
pemanah pemula, namun secara bertahap. Terdapat dua model penggunaan 
sling yang banyak digunakan oleh pemanah, yaitu:

Cord: Fixed around the wrist, and passing through the fingers an in front of the riser; and

Finger sling: fixed around the thumb, and either the forefinger or middle finger.

Sling digunakan oleh semua atlet panahan baik pada divisi Standard bow, 
Recurve dan Compound. Walaupun sling tidak diperkenalkan di awal sesi latihan 
pada pemula, namun pelatih tetap menginformasikan kegunaan sling. Sling 
yang digunakan oleh para pemanah, biasanya menggunakan tali sepatu. 
Model penggunaan sling disesuaikan dan yang terpenting atlet merasa nyaman 
dengan model yang digunakan.
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j. Cliker 

 

Gambar 2.16. Clicker
Sumber:Dokumentasi Pribadi

Cliker bisa dikatakan sebagai timer anak panah, di mana fungsi Cliker 
sebagai penanda panjang tarikan pemanah. Cliker akan berbunyi ketika anak 
panah ditarik hingga melewati kliker (bagian ujung dalam). Seorang pemanah 
melakukan tarikan penuh untuk menentukan posisi Cliker. Perlu diperhatikan 
tarikan penuh tersebut harus dilakukan dengan benar, dan selalu sama pada 
setiap penembakan sehingga posisi kliker tidak berubah-ubah. Cliker juga 
dapat dijadikan alat untuk mengontrol konsistensi tarikan seorang pemanah. 
Cliker yang dipakai pemanah umumnya berbahan metal atau carbon. 
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k. Bow Sight

Gambar 2.17: Bow Sight atau Visir
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Bow Sight atau Visir berfungsi untuk memudahkan seorang pemanah 
untuk menentukan posisi bidikan pada target/sasaran. Pada Bow Sight terdapat 
ukuran yang dapat disesuaikan pada jarak-jarak penembakan sehingga seorang 
pemanah tidak membidik berdasarkan perkiraan.

Seorang pemanah harus selalu mencatat ukuran (cm) yang ada pada Visir, 
karena ukuran Visir akan berbeda pada jarak yang berbeda. Cara menyesuaikan 
Visir yaitu dengan mengikuti perkenaan anak panah pada target setelah 
pemanah sudah mengarahkan anak panahnya ke sasaran kuning. Target 
diibaratkan seperti angka-angka yang ada pada jam dinding. Misalnya apabila 
anak panah diarahkan ke kuning, namun mengenai sasaran merah 8 jam 12 
maka Visir dinaikkan sekitar 1/2 strip (mm).
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l. Quiver 

Gambar 2.18: Quiver
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Quiver adalah kantung anak panah yang digunakan oleh peserta didik 
atau atlet untuk menaruh dan menyimpan anak panah. Quiver digunakan pada 
saat latihan ataupun perlombaan. Penggunaan Quiver yang berisi anak panah 
yaitu diikat di pinggang peserta didik/atlet dengan menggunakan belt/gesper. 
Peserta didik/atlet dianjurkan menggunakan quiver sehingga memudahkan 
mereka mengambil anak panah yang akan ditembakkan pada saat memanah.
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m. Bow Stand 

Gambar 2.19: Bow Stand
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Bow stand merupakan salah satu aksesoris panahan yang berfungsi 
sebagai tempat menaruh busur (busur diletakkan di atas bow stand, demi 
keselamatan dan perawatan busur serta tali busur). Bow Stand merupakan 
aksesoris yang umumnya sudah digunakan oleh para pemanah sejak awal 
berlatih. Bow Stand terbuat dari berbagai bahan, di antaranya besi, pelastik, 
carbon dan lain-lain. Dapat dilihat pada gambar 2.19, bow stand memiliki 3 
kaki yang dapat dilipat/dicopot, sehingga memudahkan para atlet menyimpan 
bow stand di dalam tas peralatan.
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n. Stabilizer 

Gambar 2.20: Stabilizer
Sumber:Dokumentasi Pribadi

Stabilizer adalah aksesoris tambahan yang digunakan oleh para 
pemanah dengan tujuan untuk memberikan kestabilan pada busur, mampu 
meminimalisir getaran pada saat melepaskan anak panah. 

Stabilizer terdiri dari beberapa bagian yaitu: Long stabilizer (batang yang 
berbentuk lebih panjang) yang ditaruh di bagian depan, sepasang Short 
stabilizer (batang yang di pasang pada sisi kanan dan kiri busur, berukuran 
lebih pendek), extension stabilizer, yaitu batang tambahan yang dipasang di 
belakang v-bar, dan v-bar atau tempat dipasangnya long stabilizer, short stabilizer 
dan extension.



Bab 2  —  Peralatan dan Aksesoris Panahan 29

o. Plunger Button

Gambar 2.21: Plunger Button
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Plunger button yang dipasang pada sisi kanan busur tepatnya pada 
handle (pada pemanah yang bukan kidal). Plunger Button terlebih dahulu 
di Tuning sesuai dengan berat busur dan anak panah yang digunakan tiap 
pemanah dengan memerhatikan grouping panah (anak panah yang dilepaskan 
mengumpul pada tempat yang sama).

 Plunger button berfungsi untuk meluruskan anak panah pada saat diletakkan 
di atas arrow rest serta meredam getaran pada saat anak panah dilepaskan 
sehingga memberi kestabilan arah anak panah agar lebih lurus dan tepat. 
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p. Puller 

Gambar 2.22: Puller 
Sumber:Dokumentasi Pribadi

Puller merupakan alat bantu untuk mencabut anak panah. Puller terbuat 
dari bahan karet. Sebagian besar atlet biasanya memiliki alat tersebut. Atlet 
dalam cabang olahraga panahan menggunakan puller pada saat mengambil 
anak panah yang menancap di target. Puller atau alat bantu mencabut anak 
panah dianggap membantu para atlet untuk mengambil anak panahnya serta 
melindungi telapak tangan pemanah dari gesekan langsung dengan anak panah. 
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q. Dumper

Gambar 2.23: Dumper
Sumber:Dokumentasi Pribadi

Dumper merupakan alat peredam yang berfungsi sebagai penyerap energi 
yang berlebihan (getaran) pada busur. Dumper umumnya berbahan karet, 
dumper seperti gambar di atas biasanya ditempatkan pada ujung bagian 
long stabilizer dan short stabilizer, pemanah yang menambahkan dumper serta 
weight pada ujung long dan short cenderung memiliki tujuan agar memiliki 
keseimbangan serta arah gravitasi busur (rolling) yang jauh lebih baik. 
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r. Tabung Anak Panah

 

Gambar 2.24: Tabung Anak Panah
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Tabung anak panah merupakan aksesoris berbentuk bulat dan panjang. 
Tidak ada ketentuan bentuk atau model tabung anak panah yang harus 
digunakan, hanya saja pemanah harus memerhatikan jenis bahan yang 
digunakan pada tabung tersebut, sehingga anak panah “safety” disimpan di 
dalamnya. Tabung anak panah yang lebih ekonomis dapat dibuat sendiri oleh 
para pemanah dari bahan paralon yang dibuat sedemikian rupa.



3
tEknik dasaR 

OLaHRaGa PanaHan

Panahan adalah olahraga siklis dalam bentuk close skill (keterampilan 
tertutup). Keterampilan dengan stimuli-stimulinya yang tetap sama atau 
sudah pasti, serta diperlukan kemantapan respons dalam gerakannya 
(consistency). Cabang olahraga panahan membutuhkan ketepatan tingkat 
tinggi, sehingga cabang ini merupakan cabang dengan keterampilan gerak 
halus atau fine motor skill di mana keterampilan memanah memerlukan 
koordinasi mata-tangan serta membutuhkan kemampuan mengontrol otot-
otot kecil atau halus untuk mencapai keberhasilan keterampilan memanahnya.

Syarat terpenting dalam olahraga panahan adalah consistency. Setiap 
gerakan ataupun bentuk teknik memanah, sikap badan, cara menarik, 
menjangkarkan tangan, mentransfer energi, membidik sampai pada 
melepaskan anak panah dan gerak lanjutan harus dilakukan sama setiap kali 
penembakan. Bila consistency tidak ada, maka peningkatan prestasi akan sulit 
dicapai. Consistency yang dimaksud adalah consistency dengan teknik memanah 
yang benar. 

Olahraga panahan cenderung dinilai terlihat mudah namun tidak 
semudah yang dibayangkan. Untuk membentuk teknik memanah yang baik 
dan benar, terutama bagi pemanah pemula diharapkan pemanah mampu 
melakukan tahapan-tahapan teknik dasar memanah. Dalam pembelajaran, 
pendidik ataupun pelatih biasanya tidak langsung mengharuskan peserta 
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didik/atlet untuk menarik busur sungguhan melainkan bisa menggunakan 
karet, busur paralon dan sebagainya untuk memberi kesempatan kepada 
peserta didik/atlet pemula beradaptasi dan melatih peserta didik/atlet pemula 
menggunakan otot-otot yang dominan dalam cabang olahraga panahan. Akan 
tetapi pendidik/pelatih tetap memberikan pengetahuan serta menerapkan 
teknik dasar memanah kepada peserta didik/atlet pemula. 

Adapun sembilan langkah teknik dasar untuk pemanah pemula terdiri 
dari: a) Stance, b) Nocking, c) Set-up, d) Drawing, e) Anchoring, f) Tighten, g) 
Aiming, h) Release, i) Follow Through. Berikut penjelasan lebih lanjut:

A. Stance

Gambar 3.1: Stance
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Stance adalah sikap atau posisi kaki pemanah pada lantai atau tanah yang 
berjarak kurang lebih 3-4 kepalan tangan orang dewasa atau sekitar 30 cm, 
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dengan posisi tubuh tegak serta titik berat badan bertumpu pada kedua kaki 
secara seimbang. 

Stance memegang peranan penting dalam cabang olahraga panahan. 
perubahan dalam sikap atau posisi kaki (stance) akan mengakibatkan 
perubahan dalam sikap tubuh dan kepala. Walaupun perubahan dalam 
sikap atau posisi kaki tidak terlalu mencolok dalam hasil perkenaan, namun 
dalam cabang olahraga panahan perbedaan angka satu saja pada satu kali 
penembakan sering kali menentukan kalah menang seseorang.

Stance dibagi menjadi 4 (empat) macam yaitu: (1) Square stance (berdiri 
sejajar), (2) Open stance (berdiri terbuka), (3) Close stance (berdiri tertutup), 
(4) Oblique stance (berdiri menyerong).

1. Square Stance 

Sasaran

Gambar 3.2: Square Stance
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Square stance adalah sikap berdiri seorang pemanah dengan posisi kaki 
pada lantai sejajar. Umumnya sikap ini dilakukan pemanah ketika mereka 
pertama kali belajar memanah. Adapun langkah-langkahnya, sebagai berikut:

a. Pemanah berdiri dengan posisi kaki di antara shooting line.

b. Pemanah berdiri lurus dengan sasaran.

c. Pemanah berdiri rileks dan memegang busur dengan tangan kiri 
(pemegang busur).

d. Jarak antara kaki dengan kaki selebar bahu.

e. Kepala menoleh ke kiri lurus ke arah target.
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2. Open Stance 

Sasaran

 

Gambar 3.3: Open Stance
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Open stance atau sikap berdiri terbuka adalah sikap berdiri seorang 
pemanah dengan posisi kaki depan terbuka. Posisi ini dilakukan oleh pemanah 
pada saat melakukan penembakan, sikap tersebut diterapkan selalu sama 
atau tak berubah-ubah selama penembakan berlangsung. Adapun langkah-
langkahnya, sebagai berikut: 

a. Pemanah berdiri dengan posisi kaki di antara shooting line.

b. Pemanah berdiri rileks dan memegang busur dengan tangan kiri 
(pemegang busur).

c. Jarak antara kaki dengan kaki selebar bahu.

d. Posisi tubuh sedikit mendekat pada sasaran.

e. Posisi kaki yang dominan (kaki yang di depan) sedikit mengarah ke 
target.

f. Posisi kaki yang non-dominan (kaki yang di belakang) berada lebih di 
depan dari kaki yang dominan (kaki yang di depan).
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3. Close Stance

Sasaran

Gambar 3.4: Close Stance
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Close Stance atau sikap berdiri tertutup adalah sikap berdiri seorang 
pemanah dengan posisi kaki depan (kaki dominan) tertutup. Posisi ini 
dilakukan oleh pemanah pada saat melakukan penembakan, sikap tersebut 
diterapkan selalu sama atau tak berubah-ubah selama penembakan 
berlangsung. Adapun langkah-langkahnya, sebagai berikut: 

a. Pemanah berdiri dengan posisi kaki di antara shooting line.

b. Pemanah berdiri rileks dan memegang busur dengan tangan kiri 
(pemegang busur).

c. Jarak antara kaki dengan kaki selebar bahu.

d. Posisi tubuh sedikit menjauh dari sasaran.

e. Posisi kaki yang non-dominan (kaki yang di belakang) sedikit mengarah 
ke target.

f. Posisi kaki yang dominan (kaki yang di depan) berada lebih di depan 
dari kaki yang non-dominan (kaki yang di belakang).
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4. Oblique Stance

Sasaran

Gambar 3.5: Oblique Stance
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Oblique stance adalah sikap berdiri seorang pemanah dengan posisi 
kaki pada lantai menyerong. Sikap ini adalah sikap yang paling sulit untuk 
dilakukan sempurna oleh pemanah, terlebih pada pemanah pemula. 

Oblique Stance merupakan sikap berdiri yang memiliki keseimbangan 
yang paling baik bagi pemanah. Posisi ini dilakukan oleh pemanah pada 
saat melakukan penembakan, sikap tersebut diterapkan selalu sama atau tak 
berubah-ubah selama penembakan berlangsung. Adapun langkah-langkahnya, 
sebagai berikut: 

a. Pemanah berdiri dengan posisi kaki di antara shooting line.

b. Pemanah berdiri rileks dan memegang busur dengan tangan kiri 
(pemegang busur).

c. Jarak antara kaki kanan dengan kaki kiri selebar bahu.

d. Posisi tubuh pemanah sedikit menyerong dari sasaran.

e. Posisi kaki yang dominan (kaki yang di depan) sedikit mengarah ke 
target.

f. Posisi kaki yang dominan (kaki yang di depan) berada lebih di depan 
dari kaki yang non-dominan (kaki yang di belakang).
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B. Nocking 

Gambar 3.6: Nocking
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Nocking adalah gerakan menempatkan atau memasukkan ekor anak panah 
yaitu nock ke tempat anak panah yang tersedia pada tali yaitu nocking point 
serta disandarkan pada sandaran anak panah (arrow rest) yang berada pada 
riser atau handle. 

Yang perlu diperhatikan oleh pemanah, yaitu pemanah harus memastikan 
nock pada anak panah dalam kondisi baik (tidak retak) serta letak nock sudah 
benar-benar masuk dengan posisi yang tepat dan benar, sehingga tidak terjadi 
trouble pada saat memanah. 
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C. Set-up

Gambar 3.7: Set-up
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Set-up merupakan gerak tarikan awal yang dilakukan oleh seorang 
pemanah sebelum melakukan tarikan (Drawing). Posisi ini dilakukan oleh 
pemanah pada saat melakukan penembakan, sikap tersebut harus dilakukan 
selalu sama atau tak berubah-ubah, baik pada posisi kaki, tubuh, tangan, 
dan kepala selama penembakan berlangsung. Adapun langkah-langkahnya, 
sebagai berikut: 

1. Pemanah berdiri dengan posisi kaki di antara shooting line.

2. Pemanah berdiri rileks memegang busur dengan tangan kiri (pemegang 
busur).
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3. Pemanah mengangkat lengan penahan busur setinggi bahu.

4. Posisi tangan penarik tali berada lebih tinggi dari bahu penahan busur.

5. Tangan penarik tali siap untuk menarik tali atau string.

D. Drawing

Gambar 3.8: Drawing
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Drawing atau menarik adalah gerakan menarik tali busur atau String 
menggunakan otot tricep sampai menyentuh bagian dagu, bibir, atau hidung 
seorang pemanah. Adapun langkah-langkahnya, sebagai berikut: 

1. Pemanah berdiri dengan posisi kaki di antara shooting line.

2. Pemanah berdiri rileks memegang busur dengan tangan kiri (pemegang 
busur).
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3. Pemanah melakukan 1 kali tarikan (tarikan bersifat continue)

4. Pemanah menarik tali busur/string hingga posisi tali atau string berada 
pada dagu, bibir dan hidung.

5. Posisi tali busur/stirng tidak boleh berubah-ubah atau selalu sama dalam 
setiap proses penembakan. 

6. Kemudian dilanjutkan dengan menempatkan tangan penarik tali di bawah 
dagu. 

Yang perlu diperhatikan ialah posisi tali pada dagu, bibir dan hidung 
harus tepat dan selalu sama, karena posisi tali yang berubah-ubah dapat 
memengaruhi perkenaan anak panah pada target sasaran. Untuk mencapai 
posisi tersebut maka bahu penahan busur harus tetap kuat dan pada posisinya 
(bow sholder tidak menonjol atau naik), dibantu oleh otot triceps pada lengan 
penahan busur.

E. Anchoring 

 

Gambar 3.9: Anchoring
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Anchoring adalah gerakan menjangkarkan tangan penarik tali busur/
string pada bagian dagu atau rahang pemanah. Adapun langkah-langkahnya 
sebagai berikut: 
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1. Pemanah berdiri dengan posisi kaki di antara shooting line.

2. Pemanah berdiri rileks memegang busur dengan tangan kiri (pemegang 
busur).

3. String/tali busur menyentuh bagian dagu, bibir dan hidung pemanah.

4. Posisi tali busur/string tetap berada pada ruas-ruas jari pertama.

5. Posisi tangan penarik ada pada bagian bawah dagu/rahang.

6. Gerakan ini dilakukan secara konsisten pada setiap penembakan. 

F. Tighten 

Gambar 3.10: Tighten
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Tighten adalah keadaan di mana seorang pemanah mentransfer sedikit 
energinya serta menahan sikap memanah untuk beberapa saat setelah 
anchoring dan sebelum melepas anak panah. 
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Pada tahapan ini seorang pemanah berada dalam posisi tarikan penuh 
atau full draw. Otot-otot lengan penahan busur dan lengan penarik tali saling 
berkontraksi. Saat pemanah berada pada posisi tighten, pemanah harus mampu 
merasakan energi yang ada pada pivot point dan lengan penarik (otot tricep) 
adalah seimbang, sehingga sikap memanah mencapai keselarasan terbaik. 

G. Aiming 

 

Gambar 3.11: Aiming
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Aiming adalah gerakan seorang pemanah untuk mengarahkan atau 
menempatkan titik alat pembidik (visir) pada titik sasaran yaitu face target. 
Sikap memanah harus tetap dipertahankan, baik pada posisi tubuh, kepala, 
tangan pemegang busur dan penarik tali busur, touching point hingga fokus 
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penglihatan karena sedikit pergerakan menyimpang dapat memengaruhi fokus 
seorang pemanah. Pada tahapan ini yang sulit adalah pemanah cenderung 
terfokus pada sasaran sehingga mengabaikan posisi tubuhnya (tahapan-
tahapan teknik yang dilakukan).

H. Release 

 

Gambar 3.12: Release
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Release adalah gerakan melepaskan tali busur secara halus dengan 
merilekskan jari-jari penarik tali, setelah tali busur dilepas, maka anak panah 
akan terlontar ke depan. Gerakan Release harus dilakukan selalu sama pada 
tiap penembakan karena akan memengaruhi terbangnya anak panah. 
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I. After-Hold (Follow-Through) 

Gambar 3.13: After-Hold (Follow-Through)
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

After-Hold atau Follow Through adalah menahan sesaat (beberapa detik) 
setelah anak panah meninggalkan busur, bertujuan untuk memudahkan 
pengontrolan gerak memanah yang dilakukan. 

Teknik-teknik di atas merupakan teknik yang saat ini masih digunakan, 
teknik tersebut adalah teknik yang diperkenalkan oleh Federation Internationale 
de Tir àl’ Arc (FITA), namun tidak ada larangan atau pembatasan bagi 
atlet untuk menggunakan teknik yang dirasa nyaman olehnya selama 
teknik tersebut tidak menurunkan kualitas hasil memanahnya serta tidak 
menyebabkan kecederaan.



4
PERatuRan 

PERLOmbaan PanaHan

Cabang olahraga panahan saat ini banyak diminati oleh masyarakat, 
terbukti dengan adanya klub-klub panahan serta komunitas pecinta panahan. 
Para pecinta olahraga panahan memiliki tujuan yang berbeda-beda, ada yang 
menjadikan olahraga panahan sebagai hobi, rekreasi hingga prestasi. Bagi yang 
menjadikan olahraga ini sebagai hiburan, yang terpenting adalah memanah 
membuat mereka senang dan bugar, namun bagi yang menggeluti olahraga 
panahan untuk prestasi tentu saja pengetahuan peraturan perlombaan cabang 
olahraga panahan wajib diketahui untuk memastikan aturan perlombaan yang 
benar dan berlaku.

Dalam setiap cabang olahraga pastilah terdapat peraturan-peraturan 
untuk ditaati oleh setiap orang yang melakukan aktivitas olahraga. Hal 
tersebut dimaksudkan agar proses olahraga berjalan dengan baik. Begitupun 
dalam cabang olahraga panahan, cabang olahraga yang menggunakan busur 
dan anak panah sebagai media yang digunakan dalam melakukan aktivitasnya.

Perlombaan dalam olahraga panahan memiliki peraturan. Buku ini akan 
memberikan informasi mengenai peraturan pertandingan Outdoor dan Indoor 
pada divisi Recurve, Compound dan Standard Bow pada cabang olahraga panahan. 
Peraturan perlombaan berdasarkan kutipan penulis pada peraturan resmi 
dari organisasi panahan dunia FITA (Federation Internationale de Tir a l’ Arc)/WA 
(World Archery Federation) dalam Book 2-events dan Book 3-Target archery yang 
dapat dijadikan pengetahuan serta acuan untuk membuat suatu perlombaan.
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COMPETITION

4.1. Classes

4.1.1. World archery recognizes the following clasess

•	 Cadet	Women;

•	 Cadet	Men;

•	 Junior	Women;

•	 Women;

•	 Men;

•	 Master	Women;

•	 Master	Men;

•	 For	Para-Archery.

4.1.2.		 Separate	events	for	Cadet	and	Junior	Women,	Cadet	and	Junior	Men,	
Master Women and Master Men can be organized in the disciplines of 
Target and Field Archery.

4.1.2.1. At each competition an athlete can be compete in one class only. This 
applies to all classes for which he is eligble.

4.1.3.  An athlete may participate in a Cadet Class in tournaments 
when the competition takes place up to and in the year of his 
17th birthday.

4.1.4.  An athlete may participate in a Junior Class in tournaments 
when the competition takes place up to and in the year of his 
20th birthday.

4.1.5.  An athlete may participate in a Master Class in tournaments 
when the competition takes place up to and in the year of his 
50th birthday and thereafter.

4.2.   Divisions

4.2.1  World Archery Rulebook “Book 2 (2013: 77) Athletes using different 
types of bows are grouped in separate divisions an compete in separate 
events. World archery rocognises the following divisions: 
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4.2.2.  For Target Archery 

•	 Recurve Division;

•	 Compound Division;

•	 Standard Bow Division (for Standard Round Only)

4.3 World Archery Rulebook “Book 2,( 2013: 79) Rounds

4.3.1.  Outdoor Archery Rounds

4.3.1.1. In the Olympic Games only the Recurve Division may compete.

4.3.1.2. The FITA Round consists of 36 arrows from each of the following distance 
shot in this order:

a. 60, 50, 40, 30 m for Cadet Women and Master Women;

b. 70,	60,	50,	30	m	for	Cadet	Men,	Junior	Women,	Women	and	Master	
Men;

c. 90,	70,	50,	30	m	for	Junior	Men	and	Men.

 The distance can be also be shot in the reverse order (From shorter to 
Longer)

 The 122cm target face is used for the 90, 70, 60m (and 50m for 
Cadet and Master Women), 40 and 30m distance. The 80cm multiple 
centre set-up may be used at 30, 40 and 50m.

4.3.1.3. The Double FITA Round consists of two FITA Rounds shot consecutively.

4.3.1.4. The elimination and final rounds consist of:

•	 The Elimination and Final Round, in which the top 104 athletes 
(mandatory for World Archery Championship) are seeded according 
to their positions in the Qualifying Round. They shot a series of 
matches in groups, each match consisting of the best of five sets of 
three arrows for recurve and five ends of three arrows for compound.

•	 The finals round, in which the eight athletes remaining from the 
Elimination round shot individual matches, each match consisting 
of the best of five sets of three arrows for recurve and five ends of 
three arrows for compound, culminating in the gold medal match. 
At World Archery Championship the matches shall be shot one after 
the other. The athletes shall shot alternately one arrow at a time.
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•	 The tearn elimination round, in which the top 16 teams of three 
athletes seeded according to their positions as determined by their 
total score in the Qualification Round. Shot simultaneously a series 
of matches, each match consisting of four ends of six arrows (two 
per athlete).

•	 The Tearn Finals Round, in which the four teams qualifying for the 
elimination round shot a series of individual matches, each match 
consisting of our ends of six arrows (two per athlete) culminating 
in the Team Gold Medal match. In the Olympic Games, the Medal 
matches of the World archery Championship and Archery World 
Cup events, the teams shot alternately in three arrow segment. For 
other events alternating shoting is optional. The timing is started 
and stopped when the athlete crosess the 1m line;

•	 The Mixed Team Round in which the top16 teams composed of the 
top ranked man and the top ranked women from the same Member 
Association are seeded according to their positions as determined by 
their total score in the Qualification Round, shot simultaneously a 
series of matches, each match consisting of four ends of four arrows 
(two per athlete);

•	 The format may be amended to fit special stadiums and locations 
that very attractive for archery. It is necessary to notify Member 
Associations at least on year in advance of the event;

•	 For Recurve the round will be called Olympic Round and shall be 
shot at 70 m (60 m for Cadets and Masters) on 122 cm target 
faces, wheres for compound will be called the Compound Match 
Round and shall be shot at 50 m on an 80 cm six ring target face.

•	 A team shall consist of the highest ranked three (or two if a Mixed 
Team) athletes from the Qulification Round unless the Team 
Manager notifies the Director of Shoting or the Chairman of 
Judges	in	writing	at	least	one	hour	before	the	start	of	that	round	
of competition of a substitution of another athlete who competed 
in the Qualification Round. A violation of the foregoing will result 
in disqualification of the team. In case of substitution medals shall 
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only be awarded to the athletes that shot the Team round, not the 
qualification round.

4.3.1.5.  The 50 m Round for Compound consist of 72 arrow on the 80 cm target 
face.

4.3.1.6. The 60 m round (for recurve) for Cadets and Masters consists of 72 
arrows shot at 60 m on the 122 cm target face.

4.3.1.7. The 70 m Round (for Recurve) consists of 72 arrows shot at 70m on 
the 122  cm target face

4.3.1.8. The Half FITA Round consists of 18 arrows shot from each of the 
distances on the FITA Round.

4.3.1.9. The 900 Round consists of 30 arrow shot from each of the 60, 50, 40 
m distances on the 122 cm target face.

4.3.1.10. The Standard Round consist of 36 arrows at 50 m and 36 arrows at 
30 m, shot in ends of three arrows on the 122cm target face.

4.3.1.11. The Duel Match Round consists of matches shot at 70m on the 122 cm 
target face.

4.3.1.12. The Club Round

4.3.1.13. The Visully Impaired Round is defined.

4.4.1.  Indoor Archery Round

4.4.1.1.  The 18 m Round consists of 60 arrows on the 40cm target face or the 
40 cm triple face.

4.4.1.2. The 25 m Round consists of 60 arrows on the 60cm target face or the 
60 cm triple face.

4.4.1.3. The Combined Round consists of the above two rounds shot in succession 
starting with the 25 m Round.

4.4.1.4. The Match Round is shot on the 40 cm triple face at 18m and consists 
of:

•	 The Elimination Round, in which 32 athletes are seeded according to 
their positions in the Qualification Round. Match Play (32 athletes, 
byes are permitted). They shot a series of matches in groups, each match 
consisting of the best of five sets of three arrows;
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•	 The Finals Rounds, in which the eight athletes qualifying from the 
Eliminations Round shoot a series of individual matches, each match 
consisting of the best of five sets of three arrows, culminating in the Gold 
Medal match. The athletes shall shoot alternately one arrow at a time;

•	 The Team Elimination Round, in which the top 16 teams of three athletes 
seeded according to their positions as determined by their total scores in the 
Qualification Round. Match Play (16 athletes/teams, byes are permitted), 
shoot simultaneously a series of matches, each match consisting of four ends 
of six arrows (two per athlete) shot;

•	 The Team Finals Round, in which the four teams remaining from the 
Elimination Round shoot a series of individual matches, each match 
consisting of four ends of six arrow (two athlete) shot, culminating in the 
Team Gold Medal match.

4.4.1.5. Vertival triple faces shall be mandatory for the World Archery Indoor 
Championships.

4.4.1.6. The Duel Match Round shot entirely on the 40 cm vertical triple face.

4.4.1.7. The Club Round

4.4.1.8. The Visually Impaired Round is defined

World Archery (2013: 99) FIELD OF PLAY SETUP-TARGET ROUNDS

5.1. Field of Play Layot

5.1.1. The field of play shall comply with the following provisions:

5.1.1.1. The field of play shall be established with corners of 90 degree angles. Each 
distance shall be accurately measured from a point vertically beneath the 
gold of each target face to the shooting line.

 The tolerance for distances is at 90/70/60m ±30cm; at 50/40/30m 
±15cm; at 25/18m ±10cm.

5.1.1.2. A waiting line shall be marked at least 5m behind the shooting line outdoors 
and at least 3m indoors. A media line shall be marked one meter in front 
of the waiting line.

5.1.1.3. Each target butt outdoors shall be set up at an angle of between 10 and 
15 degrees from vertical and between 0 and 10 degrees indoors, but a line 
of target butts shall be set up all at the same angle.
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5.1.1.4. The height of the centres of the target faces in a line of target butts should 
look straight at all times.

5.1.1.5. All athletes in a category shall be assigned to one field of play.

5.1.1.6. Whenever possible three athletes per target shall be assigned. If the field 
of play does not permit this, four athletes shall be the maximum number 
per target butt.

5.1.1.7. There shall be a mark on the shooting line directly opposite each target butt. 
There shall also be a number corresponding to that target butt between 1 
and 2m in front of the shooting line. If two or more athletes are shooting 
atthe same target butt at the same time, the shooting positions shall be 
marked on the shooting line. A minimum space of 80cm per athlete shall 
be guaranteed. Where athletes in wheelchairs are competing, additional 
space shall be necessary. 

5.1.1.8. The field of play shall be divided into shooting lanes containing one to four 
butts. These lanes shall be marked by lines extending at right angles from 
the shooting line to the target line.

5.1.1.9. A line parallel to the shooting line shall be marked 3 m in front of the 
shooting line.

5.1.1.10. Suitable barriers for the public shall be erected to keep spectators safe. 
Consideration should be given to any distractions caused to the athletes 
by movement of people, etc. behind the butts.

Outdoors these barriers shall be at least 20 m away from the sides of the 
first and last target set at 90 m. This distance may be reduced in a straight 
line to a minimum of 10m away from the ends at the shooting line. This 
shall maintain a margin of approximately 13 m from the target line when 
the target butts are moved to 30 m. The barriers shall be at least 10 m 
behind the waiting line. The barriers shall be set at least 50 m beyond the 
90m target line. This shall create a safety zone increasing to 110m when 
target butts have been moved forward to 30 m. The safety distance of 50 
m may be reduced if an adequate backstop, e.g. efficient netting, a bank or 
similar device, is erected (not a hedge or penetrable fence). The backstop 
shall be high enough to stop arrows which have just missed the top of the 
butt at 90 m.
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•	 Indoors where the size of the hall dictates, suitable barriers shall be erected 
around the range to keep spectators back. These barriers shall be at least 
10m from the ends of the target line and shall be at a minimum of 5m 
behind the waiting line. No spectators are allowed beyond the target line. 
Where the size of the hall does not require the erection of side barriers no 
spectators are allowed beyond the barrier situated behind the waiting line.
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Gambar 4.1. Range Layout
Sumber: World Archery. Rulebook. 2013, h. 101.
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5.1.1.11. In the Elimination Round, target butts are to be arranged in closely set 
pairs.

5.1.1.12. For the Olympic and Compound Match Rounds a practice field shall be 
made available alongside the competition field, where athletes still in 
the competition may practice during the Elimination and Finals Round.

5.1.1.13. For the Team Rounds a clearly visible line shall be marked 1m behind 
the shooting line. This line shall be at least 3cm wide.

5.1.1.14. For the Team Rounds there shall be an athletes’ area marked behind the 
1m line, giving reasonable space for three athletes and their equipment 
and a coach’s area behind the athletes’ area. If space allows, there shall 
also	be	a	small	area	marked	for	the	Judge	between	the	two	competing	
teams.

5.2 Venues Equipment and Scoring Zones

5.2.1. Butss (buttresses)

 The size of the front of the butt, whether round or square, shall be large enough 
to ensure that any arrow hitting the butt and just missing the outermost edge of 
the scoring zone remains in the butt. The arrows hitting shall remain embedded 
in the butt to allow proper scoring.

5.2.1.1 Butts shall be firmly attached to supports, which shall be pegged 
securely in the ground to prevent them from being blown or pulled 
over. Any part of the butt or its support likely to damage an arrow 
shall be covered. Care is necessary, particularly when more than one 
target face is placed on the butt, that arrows passing through the butt 
are not damaged by the support. (lihat gambar 4.2.): Outdoor 
target butt set-up at page 100 far outdoor and (lihat gambar 
4.3.): indoor target.

5.2.1.2. Each Butt shall have a target number. These numbers shall be 
minimum 30cm tall (for low background, alternating with yellow 
figures on a black background
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Gambar 4.2. Outdoor Target
Sumber: World Archery. Rulebook. 2013, h.102.
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Gambar 4.3. Indoor Target butt set-up
Sumber: World Archery. Rulebook. 2013, h. 102

5.2.2.  Target Faces

 There are five outdoor target faces:

•	 The 122 cm face, 122 cm in diameter;

•	 The 80 cm face, 80 cm in diameter;

•	 The 80 cm 6-ring face (for multiple set-up with score zones 5-10);

•	 The 80 cm 5-ring face (for multiple set-up with score zones 6-10, will 
be discontinued in 2015);

•	 The Academic Round Hit/miss face.

•	 There are 10 indoor target faces:
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The 60 cm diameter face;

The 60 cm triangular triple face;

The 60 cm vertical triple face;

The 40 cm diameter face;

The 40 cm triangular triple face;

The 40 cm vertical triple face

The 40 cm-R triangular triple face;

The 40 cm-C triangular triple face;

The 40 cm-R vertical triple face;

The 40 cm-C vertical triple face.

 Only target faces produced by a manufacturer licensed by World Archery shall 
be used at World Archery Competitions.

5.2.2.1. Description:

  The 122cm, 80cm, 60cm and 40cm faces are divided into five concentric 
colour zones arranged from the centre outwards as follows: yellow (gold), 
red, light blue, black and white. Each colour is divided by a thin line into 
two zones of equal width thus making 10 scoring zones of equal width 
when measured from the centre of the gold:

•	 6.1cm on the 122cm target face;

•	 4cm on the 80cm target face;

•	 3cm on the 60cm face;

•	 2cm on the 40cm face.

 The dividing lines shall be entirely within the higher scoring zone in 
each case. There are no dividing lines between light blue and black, nor 
between black and white. The line marking the outermost edge of the 
white shall be made entirely within the scoring zone. The width of the 
thin dividing line and the outermost line shall not exceed 2mm on the 
target faces. The centre of the target face shall be indicated by a small 
“+” (cross). The lines of the cross shall not exceed 1mm in width or 
4mm in length. An inner 10 ring, (which is marked as an X on the 
score cards) of 6.1cm in diameter for the 122cm target face and 4cm 
in diameter for the 80cm target face, is required to help determine ties 
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inranking. For indoor compound events the 10 ring is 3cm on the 60cm 
face and 2cm in diameter for the 40cm face.

•	 Outdoors the 80cm 6-ring face may be used at 50m, 40m and 30m. 
At World Archery Championships the 80cm 6-ring face (triangular 
setup) is mandatory at 50m and 30m. The rings have the same 
dimensions as the 80cm faces, but with the 4 to 1 scoring zones 
removed. The lowest scoring zone is the light blue 5.

•	 Outdoors the 80cm 5-ring target faces may be used at the 30m 
distance. The rings have the same dimensions as the 80cm faces, but 
with the 5 to 1 scoring zones removed. The lowest scoring zone is the 
light blue 6.

•	 Indoors triple faces may be used as follows. (For the Indoor Match 
Round the 40cm triple face shall be used. Rand C-vertical triple faces 
are mandatory for the World Archery Indoor Championships). They 
have the same dimensions as the World Archery 60cm and 40cm faces 
respectively, but with the 5 to 1 scoring zones removed. The lowest 
scoring zone is therefore light blue 6. Each set consists of three small 
faces on a white background arranged symmetrically in a triangular 
pattern with the centres respectively bottom left, at the top, and at 
the bottom right, or in a vertical row. The centres of the golds shall 
be approximately 32cm distant from each other on 60cm faces and 
22cm distant from each other on 40cm faces. There is a distinction 
between regular triple faces and Recurve (R) and Compound (C) 
40cm triple faces. The 40cm triple face (both triangular and vertical) 
will differ in the size of the 10 ring: the 40cm-R has a 40mm 10 
ring, the 40cm-C has a 20mm 10 ring and the combined triple face 
has the two 10-rings.

5.2.2.2. Scoring values and colour specification

Tabel 4.1. Scoring values and colour specification

Scoring Values Colors Pantone Code

10 Yellow 107 U

9 Yellow 107 U

8 Red 032U
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7 Red 032U

6 Light Blue 036U

5 Light Blue 036U

4 Black Process Black

3 Black Process Black

2 White -

1 White -

Sumber: World Archery. Rulebook. 2013: 103.

5.2.2.3. Tolerance of measurement

 Outdoors the target face shall be measured using the diameter of each 
separate circle enclosing each of the scoring zones. The tolerance of each 
diameter shall not exceed ±1mm for the scoring zones 10, 9, 8 and hit 
zone and ±2mm for the other scoring zones measured through the centre.

Tabel 4.2. Tolerance of measurement Outdoor Target Face

Zone Diameters in cm Tolerance in mm ±

122 80

Inner 10 6.1 4 1

10 12.2 8 1

9 24.4 16 1

8 36.6 24 1

7 48.8 32 2

6 61 40 2

5 73.2 48 2

4 85.4 56 2

3 97.6 64 2

2 109.8 72 2

1 122 80 2

Sumber: World Archery. Rulebook. 2013: 103.

Indoors the target face shall be measured using the diameter of each separate 
circle enclosing each of the 10 scoring zones. The tolerance of each diameter shall not 
exceed ±1mm for the scoring zones 10, 9 and 8 and ±2mm for the other scoring 
zones when measured through the centre.
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Tabel 4.3. Tolerance of measurement Intdoor Target Face

Zone Diameters in cm Tolerance in mm ±

122 80

Compound 10 3 2 1

Recurve 10 6 4 1

9 12 8 1

8 18 12 1

7 24 16 2

6 30 20 2

5 36 24 2

4 42 28 2

3 48 32 2

2 54 36 2

1 60 40 2

Sumber: World Archery. Rulebook. 2013, h. 104.
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 d X Y Z

diameter of face color zone scoring zone diameter of inner 
10 

122 cm
80 cm
60 cm
40 cm

12,2 cm
8 cm
6 cm
4 cm

6,1 cm
4 cm
3 cm
2 cm

6,1 cm
4 cm
3 cm
2 cm

Gambar 4.4. 1-10 Scoring Zone Target Face
Sumber: World Archery. Rulebook. 2013, h.104. 

5.2.2.4.  Academic Round Hit/Miss target face:

5.2.2.4.1. The Academic Round Target face is a Hit/Miss target consisting of 
two zones: a hit zone and a miss zone.
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5.2.2.4.2. The hit-zone (spot) of the target face for 70m has a diameter of 
24.4cm.

5.2.2.4.3. The colour for the hit-zone (spot) is yellow (Pantone 107U).

5.2.2.4.4. The colour for the miss-zone is red (Pantone 032U).

5.2.2.5. Material of target face

 Target faces may be made of paper or any other suitable material. All faces used 
for the same competition category shall be uniform in colour and of the same 
material.

5.2.3. Size of target face at different distances and target set-up outdoors.

 The 122cm target face shall be used for the distances of 90, 70, 60m (and 50m 
for Cadet and Master Women). The 80cm target face shall be used for distances 
of 50, 40, 30m, except for the Standard Bow Round.

5.2.3.1. The centre of the target face shall be 130cm above the ground as 
measured from ground level. The tolerance of measurement shall 
not exceed ±5cm.

5.2.3.2. When using a triangular multiple-centre face (5 or 6-ring) set-up 
at 50m, 40m and 30m or the four-centre face setup the maximum 
distance above the ground of the centre of the upper face(s) shall be 
172cm and the minimum distance above the ground of the centre of 
the lower faces shall be 90cm. The minimum distance between the 
scoring zones of two faces at the same height shall be 2cm.

5.2.3.3. When using a three centre face (5-ring) horizontal set-up at 30m, the 
centres of the faces shall be at 130cm (±5cm) above the ground. The 
minimum distance between the scoring zones shall be 2cm.

5.2.3.4. Setup of target faces for Compound Match Play

 80cm 6-ring target faces shall be placed on the target as follows:

•	 For the Eliminations Round (no alternating shooting) one face 
shall be placed horizontally on the left side of the centre (three 
arrows to be shot by the left athlete) and one on the right side 
of the centre (three arrows to be shot by the right athlete);
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•	 For the Finals (alternating shooting) one face shall be placed 
on each target;

•	 For the Team and Mixed Team, each team shall have one target 
with two faces set up horizontally on the target, one face for 
three arrows (Team) or two arrows (Mixed Team) (lihat 
gambar 4.5). Athletes on a team may elect which face to shoot 
provided that each face has either three arrows (Team) or two 
arrows (Mixed Team).

•	 For the Team and Mixed Team the shoot-off will be shot on a 
single target face.

Gambar 4.5. 2 x 5-10 Scoring Zone Target Face
Sumber: World Archery. Rulebook. 2013, h.104.

5.2.4. Size of target face at different distances and target set-up indoors. For indoor 
shooting at 25m, the target face of 60cm shall be used. For the distance of 18m, 
the target face of 40cm shall be used.

≥100cm
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5.2.4.1. Rounds and faces.

 For the Indoor Match Round, the triple 40cm faces shall be used. In the 
Elimination and Finals Rounds the faces shall be set in pairs on each target 
butt. Vertical triple faces shall be mandatory for the World Archery Indoor 
Championship. The use of single or triple faces in all other competitions is 
the choice of the organisers, who can allow the athletes in the same class 
and division to shoot on a different type of face.

5.2.4.1.1. The set-up for a single face or a pair of faces.

 The centre of the single face or the centre of the middle face of the 
vertical triple face shall be 130cm above the floor. When using 
triangular triple faces the height refers to the two lower centres of 
the triple faces. When using a pair of faces, the minimum distance 
between scoring areas of the two faces shall be 10cm. For 60cm faces 
the distance shall be a minimum of 2cm between the two scoring 
zones.

5.2.4.1.2. Set-up for four 40cm single or triple triangular faces.

 In case of four 40cm faces, the maximum height of the centres of 
the upper faces shall be 162cm above the floor. The centres of the 
lower faces shall be a minimum of 100cm above the floor. In the case 
of triple triangular 40cm faces, the maximum height refers to the 
highest centres of the triple faces and the minimum height refers to 
the lowest centres of the triple faces. The minimum distance between 
the scoring zones of two faces at the same height shall be 10cm. Each 
face shall be placed in its quarter of the target butt (Lihat gambar 
4.6.) dan (lihat gambar 4.7.).
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Gambar 4.6. 4x4 40cm Target Face Indoor
Sumber: World Archery. Rulebook. 2013,h.106.
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Gambar 4.7. Triple Triangular Face for Indoor

Sumber: World Archery. Rulebook. 2013, h.106.

5.2.4.1.3. Set-up for four and two 40cm vertical triple faces.

 When using four vertical triple 40cm faces, the centres of the middle 
faces shall be 130cm above the floor. With four vertical triple faces, 
there shall be a space of at least 10cm between the scoring zones of the 
second and third column, and a maximum distance of 2cm between 
the scoring zones of columns 1 and 2, and columns 3 and 4. With 
two vertical triple faces (individual and team event), there shall be 
a space of minimum 25cm between the scoring areas of each column. 
With one vertical triple face set-up horizontally (team shoot-off), 
the centre of the vertical triple face shall be 130cm above the floor.

5.2.4.1.4. The tolerance of measurement shall not exceed ±2cm for the 
positioning of the target faces.
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5.2.5.  Time Control Equipment.

 Acoustic and visual.

 The Director of Shooting shall control:

•	 The start and end of each time limit with a whistle or another audible 
indicator;

•	 Each time limit with digital clocks, lights, flags, plates or any other simple 
visual indicator in addition to the audible signal referred to above.

5.2.5.1. In the event of a small discrepancy between the acoustic and the visual time 
control equipment, the acoustic time control equipment shall take precedence.

5.2.5.2. The following equipment can be used:

•	 Lights

•	 The colours of the lights shall be red, yellow and green in that order with 
the red at the top. The lights shall be synchronized and at no time shall 
two different colours be on at the same time. In Championships, the lights 
shall be linked with the acoustic equipment so that the first sound of the 
acoustic equipment is simultaneous with the light turning red and the 
digital clock reaching zero.

•	 Digital Clocks

- When timing is controlled by the use of digital clocks the figures on 
the clock shall be a minimum of 20cm in height and shall be able to 
be clearly read at a distance of 100m. They shall be able to be stopped 
and reset very quickly as and when required. The clock shall function 
on a countdown principle. All other requirements shall be the same 
as for lights.

- When digital clocks are used, lights are not mandatory.

- If both systems are used they must be synchronised. If there is a 
discrepancy the digital clock takes precedence.

•	 The visual signals are to be placed on both sides of the field and, if necessary, 
in a clear lane between target butts, at any distance shorter than 30m, so 
they are visible to all athletes, both left and right-handed, on the shooting 
line;
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•	 Match play indicators;

•	 When shooting the alternating match play there shall be separate green/
red lights, countdown clocks, or other visual signals for each athlete to 
indicate whose turn it is to shoot.

•	 Emergency Equipment;

- When the time limit is controlled by electrical equipment, plates, 
flags or other manual indicators shall be available in case the other 
equipment fails.

- When the time limit is controlled manually by means of plates, these 
are a minimum of 120cm by 80cm in size. They shall be securely 
mounted to resist any wind and shall be easy to turn quickly to show 
either side. One side of each plate shall be green and the reverse side 
of each plate shall be yellow.

•	 Lights or digital clocks and emergency equipment are mandatory for 
International Events.

5.2.6.  Miscellaneous Equipment

 The equipment outlined in the bylaws below is mandatory at International 
Events and is recommended for other important tournaments.

5.2.6.1.  Athletes’ numbers shall be worn by each athlete.

5.2.6.2.  A device to indicate the order of shooting if the athletes do not all shoot 
at the same time. The letters shall be large enough to be read by all 
athletes from their respective shooting positions.

5.2.6.3.  A scoreboard for cumulative totals after each end, for at least the first 
five athletes of each category and the scores for the qualification cut.

5.2.6.4.  In the Olympic, Compound and the Indoor Match Round a name plate 
carrying the athlete’s number or name in the individual events, or the 
official acronym of the Team, shall be displayed in front of the shooting 
line.

5.2.6.5. In the Elimination Round a flip-score device to show three digits shall 
be displayed below each butt.

5.2.6.6. In the Finals Round, there shall be one remotely-operated scoreboard, one 
for each athlete (or team), with spaces for the scores of three individual 
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arrows and the total score or sets for each match. There shall also be 
provision for the athlete’s name and country, or the country in the team 
competition.

5.2.6.7.  Blinds for use in the Finals Rounds may be placed near the butts. They 
shall	be	used	by	Judges,	scorers,	and	athletes	agents.

5.2.6.8.  Outdoors wind flags, of any light material and easily visible colour 
(such as yellow) to serve as wind indicators, shall be placed above the 
centre of each butt. They shall be placed 40cm above the butt or the 
target number, whichever is higher. The flags shall measure not more 
than 30cm and not less than 25cm in any dimension.

5.2.6.9.  Outdoors windsocks on both sides of the field and one in the middle when 
there is a split between the two sides. The windsocks are to be placed 
between 2.5 and 3.5m above the ground.

5.2.6.10.  A raised platform with seating facilities for the Director of Shooting.

5.2.6.11.  An audio system and wireless radios.

5.2.6.12.  On shooting fields other than the Finals Field or Finals Area of the main 
field, a sufficient number of chairs or benches placed behind the waiting 
line for all athletes, Team Managers, coaches and other officials.

	 The	chairs	for	Judges,	with	some	shelter	from	the	weather,	should	be	
placed at appropriate places along the waiting line at the Qualification 
and Elimination Round fields.

5.2.6.13.  An automatic scoring system may only be used in the Finals Rounds.

5.2.6.14.  A small diameter television camera may be installed in the centre of the 
butt/target face other than when a shoot-off is occurring.



[Halaman ini sengaja dikosongkan]



5VaRiasi PEmbELaJaRan 
OLaHRaGa PanaHan

Ruang olahraga yang lengkap dengan peralatannya memiliki stimulus-
stimulus yang dapat digunakan oleh pendidik atau pelatih untuk dapat 
merangsang minat para pemula, namun tiap peserta didik/atlet memiliki 
karakter yang berbeda-beda baik dalam kepribadian, karakteristik fisik 
perilaku sosial dan kapasitas intelektualnya. Keterbatasan, kekuatan serta 
karakteristik individual menjadi dasar seorang pendidik/pelatih menyusun 
dan mendesain tahapan belajar ataupun program latihan yang akan diberikan, 
sehingga program tersebut dapat bermakna bagi tiap individu, baik secara 
objektif ataupun subjektif.

Peserta didik sering kali mengalami hambatan dalam proses belajar dan 
berlatih untuk mengembangkan kemampuan mereka. Mayer (1987) yang 
beraliran kognitivis mengajukan definisi belajar sebagai perubahan yang 
relatif permanen dalam pengetahuan (knowledge) dan perilaku seseorang 
yang disebabkan oleh pengalaman. Jika proses belajar dan berlatih tidak 
dimonitor dan bervariasi, banyak peserta didik/atlet yang akan mengalami 
kesulitan dalam mengatasi tekanan fisik dan psikologis termasuk latihan 
pada tiap-tiap langkah proses pengembangan yang tidak hanya membantu 
atlet mengembangkan kemampuan baru, tetapi juga mencegah cedera dan 
menghindari kebosanan. 

73
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Untuk menghindari kebosanan tersebut, pendidik/pelatih harus mampu 
memvariasi model belajar dan latihan ke dalam bentuk sesi-sesi latihan. 
Pelatih harus memiliki kreativitas tinggi, sehingga peserta didik/atlet 
terangsang, tertarik dan termotivasi. 

Variasi belajar atau latihan mendorong perseta didik/atlet untuk belajar 
dan berlatih kemampuan gerak, koordinasi dan ketangkasannya. Contohnya 
peserta didik/atlet Panahan bisa meningkatkan ketangkasannya sekaligus 
daya tahan ototnya dengan latihan memanah spot, gambar-gambar, balon, 
dan lain-lain. Pendidik/pelatih yang kreatif akan menggunakan latihan yang 
bervariasi karena banyak manfaatnya dan membuat atlet termotivasi serta 
mengurangi tingkat cedera.

Dalam proses belajar/berlatih tidak menutup kemungkinan terjadinya 
cedera pada peserta didik/atlet, karena latihan berarti mengembangkan otot 
secara rinci dalam berolahraga, yang jika berat beban tidak sesuai dengan 
kemampuan peserta didik/atlet, maka dapat mengakibatkan cedera. Selain 
cedera, hal tersebut dapat mengakibatkan ketidakseimbangan antara otot 
yang searah dan berlawanan dalam melakukan gerakan, ketika ada suatu 
ketidakseimbangan antara satuan otot, tarikan salah satu otot menjadi sangat 
kuat yang memungkinkan cedera pada urat dan jaringan otot tersebut. 

Untuk itu, sebelum menerapkan variasi belajar/latihan, pendidik/
pelatih sebaiknya memperhatikan jenis, porsi dan bentuk latihannya, karena 
kemampuan tiap peserta didik/atlet berbeda-beda. Peserta didik/atlet tidak 
bisa digolongkan hanya berdasarkan umur saja, karena peserta didik/atlet 
yang berumur sama dapat berbeda beberapa tahun secara anatomi.

Marta Dinata (2005:14) Umur anatomi mengacu pada pertumbuhan 
anatomi yang dapat dikenali dengan mengidentifikasi karakteristik 
tertentu. Umur anatomi menunjukkan kompleksnya pertumbuhan dan 
perkembangan, Hal ini juga dapat membantu menjelaskan mengapa anak-
anak mengembangkan keterampilan dan kemampuan gerak yang lebih cepat 
atau lebih lambat dibandingkan dengan yang lainnya. 

Seorang anak yang lebih baik perkembangan anatominya, dapat 
belajar keterampilan lebih baik dan lebih cepat dibandingkan anak yang 
perkembangan anatominya lemah. Sedangkan umur biologis mengacu pada 
pengembangan fisiologis organ badan dan sistem di badan yang membantu 
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menentukan potensi fisiologis. Kompetensi menunjukkan tercapainya 
keterampilan yang tinggi. Ketika memilih atlet, harus mempertimbangkan 
umur biologis.

Tahapan karier olahragawan diartikan sebagai periode di mana seseorang 
merintis karier sebagai olahragawan mulai ia mengenal cabang olahraga 
hingga ia mencapai prestasi puncak. Secara umum terdapat empat fase 
perkembangan karier olahragawan. Setiap tahapan memiliki karakteristik 
tersendiri, tetapi saling berkaitan satu sama lain:

1. Fase pengenalan. Fase Pengenalan adalah fase dimana olahragawan atau 
peserta didik melakukan berbagai kegiatan olahraga, permainan serta 
kegiatan fisik lainnya dengan tujuan untuk memperoleh kesenangan 
dan pemenuhan kebutuhan sosial. Dilihat dari segi perkembangan 
gerak, fase ini mengarah pada pengembangan keterampilan gerak dasar 
seperti berlari, melompat, memukul bola, menangkap bola, menarik, 
mendorong dan sebagainya. Pada tahap ini peran orang tua begitu besar, 
terutama dalam menciptakan budaya olahraga di lingkungan keluarga. 
Yang perlu diingat, pada tahap ini anak melakukan olahraga dengan dasar 
kesenangan dan tidak terstruktur, namun secara tidak langsung anak 
sudah mulai berlatih kekuatan koordinasi gerak dan sebagainya yang 
merupakan modal dasar untuk masuk ke tahap spesialisasi. 

 Tahap pengenalan dalam cabang olahraga panahan, yaitu orang tua 
dapat mengenalkan busur modifikasi yang didesain untuk anak dengan 
bobot tarikan sangat ringan serta anak panah yang tidak membahayakan. 
Orang tua/pendidik/pelatih hanya bertujuan menumbuhkan keinginan 
anak untuk belajar memanah tanpa mengharuskan anak menarik busur 
dengan posisi sempurna. 

2. Fase Spesialisasi. Fase di mana olahragawan mulai memfokuskan 
usahanya untuk berlatih pada jenis olahraga yang disukai. Anak/pemanah 
pada tahap spesialisasi mulai berlatih secara terstruktur dan teratur. 
Latihan dimulai dari warming up, stretching, latihan inti sampai pada colling 
down. Pada fase spesialisasi anak mulai berlatih keterampilan dasar sesuai 
cabang olaharga panahan, pelatih pun sudah mengenalkan teknik dan 
taktik yang sesuai dengan standar-nya.

3. Fase Investasi. Fase di mana olahragawan umumnya mencurahkan 
diri pada olahraga tertentu yang memungkinkan ia mampu menjadi 
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juara. Dalam cabang olahraga panahan fase investasi, fase di mana 
seorang pemanah harus berkonsentrasi serta tidak jarang mengorbankan 
kepentingan pribadinya untuk fokus pada latihan dan kompetisi.

4. Fase Prestasi. Fase prestasi adalah suatu periode di mana olahragawan 
telah mencapai prestasi puncak dalam olahraga. misalnya dalam cabang 
olahraga panahan, seorang pemanah meraih medali emas dalam event-
event nasional ataupun internasional baik pada single-event ataupun multi-
event. Hal tersebut tidak menyurutkan motivasi atlet untuk tetap berlatih 
dan berkompetisi, bukan hanya untuk mempertahankan prestasinya 
(sampai sejauh mana seorang atlet konsisten atas prestasi yang diraihnya 
hingga akhir kariernya sebagai atlet) tetapi juga memperbaikinya (atlet 
masih memiliki kemungkinan untuk mencapai kesempurnaan, yaitu 
prestasi tertinggi yang dapat diraih selama kariernya menjadi atlet). 

Tahapan-tahapan tersebut dapat dijadikan dasar bagi para pendidik/
pelatih dalam membuat variasi pembelajaran olahraga panahan yang ditujukan 
kepada peserta didik ataupun atlet sesuai dengan fase-nya. Dasar dalam 
olahraga panahan adalah dengan menguasai 9 teknik dasar memanah untuk 
menciptakan gerakan memanah yang baik, tepat dan konsisten. 

Gerakan yang konsisten tidak begitu saja tercipta, namun ada beberapa 
tahapan atau langkah-langkah yang perlu diterapkan khususnya pada 
pemanah pemula atau seseorang yang baru belajar memanah. Dalam buku ini 
tim penulis akan menyajikan model variasi pembelajaran olahraga panahan 
yang dapat dilakukan oleh pemanah pemula guna melatih otot-otot yang 
dominan dalam cabang olahraga panahan sehingga terciptanya otomatisasi 
gerak dan menghasilkan gerakan memanah yang tepat dan konsisten. 

Dalam buku ini, tim penulis membagi variasi pembelajaran olahraga 
panahan untuk meningkatkan keterampilan teknik memanah dengan dua 
model yaitu: Tanpa Alat dan Menggunakan Alat. Berikut akan dijelaskan 
beberapa contoh variasi pembelajaran yang dapat diterapkan kepada peserta 
didik ataupun atlet.

A.	 Modifikasi	Busur	untuk	Anak	di	Fase	Pengenalan

Anak kecil adalah anak yang berusia antara 2-6 tahun. Sugiyanto 
(1977:97) menjelaskan bahwa bagi anak kecil aktivitas fisik dan pengalaman 
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yang diperoleh di dalamnya bukan hanya bermanfaat untuk perkembangan 
fisik, perkembangan fungsi organ-organ tubuh dan perkembangan kemampuan 
gerak, melainkan juga bermanfaat untuk perkembangan intelektualnya. 
Sebelum mampu membaca, menulis, dan berhitung anak kecil akan lebih 
banyak mengekspresikan buah pikirannya melalui aktivitas fisik. Berikut 
adalah contoh busur dan anak panah yang bisa digunakan oleh anak kecil:

Gambar 5.1: Busur Modifikasi
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar di atas merupakan contoh busur dan anak panah modifikasi. 
Busur dan anak panah yang terbuat dari bahan plastik, fleksibel, dengan 
tali busur berbahan karet elastis. Anak panah yang digunakan pada busur 
ini berbahan plastik dengan ujung tumpul berbahan karet. Busur dan anak 
panah yang memang di desain sedemikian rupa, sehingga tidak berbahaya bila 
digunakan oleh anak kecil. Busur dengan bobot berat yang sangat ringan ini, 
memudahkan anak untuk melakukan gerakan menarik tali dan melepaskan 
anak panah. 
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Pendidik ataupun orangtua memiliki cara yang berbeda-beda baik dari 
bahasa, sentuhan, intonasi suara, sasaran/target dalam bentuk binatang, 
warna busur yang menarik (disukai anak), bahkan reward dengan tujuan 
memotivasi anak kecil menyukai olahraga panahan. Pendidik ataupun 
orangtua terlebih dahulu memberikan contoh gerakan memanah dengan 
bahasa yang mudah dipahami oleh anak kecil tanpa menggunakan peralatan. 
Misalnya, instruksi sederhana seperti “ayo pasang anak panahnya ke tali 
busur, kemudian angkat lengan kiri (lengan penahan busur) dan kanannya 
(lengan penarik), tarik semampunya lalu panah sasarannya”. 

Pada fase pengenalan pendidik ataupun orangtua lebih memiliki 
kebebasan dalam menerapkan teknik dasar memanah karena anak kecil 
tidak diharuskan melakukan teknik dasar memanah yang sempurna, namun 
pendidik dan orangtua tetap mendampingi anak, baik sebelum melakukan 
gerakan sampai pada selesai melakukan gerakan. 

Gambar di bawah merupakan salah satu contoh memanah menggunakan 
busur dan anak panah modifikasi yang dilakukan oleh anak kecil. 

 
Gambar 5.2: Memanah Menggunakan Busur Modifikasi 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Gerakan di atas merupakan contoh gerakan memanah yang dilakukan 
oleh anak kecil pada fase pengenalan. Pada fase pengenalan, anak tidak 
boleh dipaksa melakukan tarikan sempurna (full draw) layaknya pemanah, 
karena pada fase ini orang tua ataupun pendidik hanya mengenalkan gerakan 
memanah secara sederhana dan menumbuhkan rasa senang berolahraga 
panahan pada anak kecil.

B. Tahapan Gerak Memanah Tanpa Alat

Pembelajaran keterampilan teknik dasar memanah tanpa menggunakan 
peralatan merupakan hal yang paling dasar yang dilakukan oleh peserta didik 
dan pemanah pemula. Latihan gerak memanah tanpa alat dapat dilakukan di 
dalam ruangan (contohnya di depan kaca) ataupun di luar ruangan/lapangan. 

Tahapan gerak memanah tanpa alat bertujuan untuk melatih gerak 
dasar memanah. Gerakan teknik memanah dilakukan tanpa alat dengan 
repetisi berulang-ulang dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik atau 
atlet pemula. Latihan ini dapat membentuk gerak otomatisasi pada peserta 
didik/atlet.

Langkah-langkah gerakan pada variasi pembelajaran teknik memanah 
tanpa alat yaitu:

1. Persiapan 

a. Peserta didik/atlet membuat barisan dan merentangkan tangan untuk 
mengatur jarak di antaranya;

b. Peserta didik/atlet berdiri miring dengan posisi kepala menghadap 
sasaran;

c. Posisi kaki “square stance”;

d. Pada posisi ini peserta didik/atlet berada dalam keadaan rileks;

e. Peserta didik/atlet membayangkan teknik memanah yang diinstruksikan 
oleh pendidik ataupun pelatih;

f. Latihan gerakan memanah tanpa alat dapat dilakukan dengan mata 
terbuka ataupun tertutup;

g. Latihan gerakan memanah tanpa alat dapat dilakukan dengan panduan 
atau tanpa panduan dari pendidik/pelatih.
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2. Inti

Instruksi terdiri dari 5 (lima) tahapan di antaranya adalah:

Gambar 5.3: Posisi Satu “Stance”
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Aba-aba “satu”, yaitu posisi siap atau stance yaitu posisi kaki peserta 
didik/atlet dibuka berjarak kurang lebih 3 sampai 4 kepalan tangan orang 
dewasa atau kurang lebih selebar bahu. Posisi kepala menoleh ke arah sasaran 
dengan tubuh tegak, titik berat badan bertumpu pada kedua kaki secara 
seimbang. Peserta didik mengangkat kedua lengan selama proses gerakan 
dilakukan. 

Rest Interval

Setelah melakukan variasi pembelajaran tersebut sebaiknya peserta 
didik/atlet diberi waktu ±2 menit sebelum memulai “set” berikutnya. Dan 
diakhiri dengan cooling down.
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Gambar 5.4: Posisi Dua “Set-Up”
Sumber:  Dokumentasi Pribadi 

Aba-aba “Dua”, yaitu posisi set-up atau gerak sebelum tarikan awal. 
Gerakan sebelum mengangkat lengan kiri ±30° jarak antara lengan dan badan 
peserta didik/atlet (pemanah bukan kidal) dan tangan penarik berada pada 
posisi setengah dari lengan kiri.
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Gambar 5.5: Posisi Tiga “Anchoring”
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Aba-aba “tiga”, yaitu peserta berada dalam posisi anchoring atau lengan 
kiri diangkat setinggi bahu sejajar dengan tangan kanan (pemanah bukan 
kidal). Posisi tangan penarik berada di bawah rahang dan dagu. Posisi kepala 
tetap menghadap ke arah sasaran dengan membayangkan dirinya benar-benar 
melakukan proses penembakan.
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Gambar 5.6: Posisi Empat “Release”
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Aba-aba “empat” merupakan gerakan release sampai follow through dalam 
cabang olahraga panahan. Gerakan ini dilakukan seakan-akan peserta didik 
atau atlet melepaskan tali busur secara halus dengan merilekskan jari-jari 
penarik tangan kanan (pemanah bukan kidal). 

Pada posisi ini peserta didik atau atlet tetap mempertahankan sikap 
memanahnya (posisi lengan kiri tidak turun, posisi badan tetap tegak serta 
posisi kepala menghadap ke target). Peserta didik atau atlet diharapkan 
mampu membayangkan bahwa anak panah yang dilepaskan mengenai target 
kuning. 
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Gambar 5.7: Posisi Kembali ke Awal
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Aba-aba “lima” merupakan aba-aba terakhir yaitu gerakan kembali ke 
posisi awal atau posisi siap.

Rest Interval

Setelah melakukan variasi pembelajaran tersebut sebaiknya peserta didik 
atau latih diberi waktu ±2 menit sebelum memulai set berikutnya. Dan 
diakhiri dengan cooling down.

C. Menggunakan Alat 

Pembelajaran keterampilan teknik menggunakan peralatan, dalam 
buku ini alat dibagi menjadi empat yaitu: a) karet atau rubber exercise yang 
disesuaikan dengan karakteristik kecabangan,  b) busur paralon, dan c) busur, 
d) busur dengan sasaran balon.

1. Menggunakan Karet

Variasi menggunakan karet terkadang menjadi tahapan warming-up atau 
latihan kekuatan otot bahu dan lengan yang dilakukan oleh atlet panahan. 
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sama halnya dengan variasi tanpa alat di mana gerakan ini bertujuan untuk 
mengontrol teknik memanah guna mencapai keterampilan memanah yang 
baik.

 Gerakan teknik memanah menggunakan karet dilakukan dengan repetisi 
berulang-ulang dengan porsi yang disesuaikan bertujuan agar pemanah 
mendapatkan kekuatan otot bahu dan lengan serta gerakan otomatisasi. 

Gambar 5.8: Rubber/Karet
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar di atas merupakan karet yang dapat digunakan oleh peserta 
didik/atlet. Rubber/Karet dengan panjang ± 2 m dan tebal ± 0.35 mm atau 
lebih. Rubber/karet yang digunakan pun dapat dibuat oleh para peserta didik/
atlet dari ban dalam sepeda dengan panjang dan tebal yang disesuaikan 
dengan kebutuhan.

Langkah-langkah gerakan variasi pembelajaran teknik memanah 
menggunakan karet yaitu:

a. Persiapan 

1)  Peserta didik/atlet membuat barisan dan mengatur jarak di antaranya;

2)  Berdiri miring posisi menghadap sasaran dengan posisi kaki “square 
stance”;
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3)  Pada posisi ini peserta didik/atlet berada dalam keadaan rileks dan 
membayangkan teknik memanah yang diintruksikan.

b. Inti

 Intruksi terdiri dari 5 (lima) tahapan di antaranya adalah:

Gambar 5.9: Aba-aba Satu “Siap Menggunakan Karet”
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Aba-aba “satu” Posisi siap atau stance posisi kaki dibuka berjarak kurang 
lebih 3-4 kepalan tangan orang dewasa atau kurang lebih selebar bahu, 
dengan posisi tubuh tegak, titik berat badan bertumpu pada kedua kaki secara 
seimbang. Posisi kepala menoleh ke arah sasaran.
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Gambar 5.10: Aba-aba Dua “Set-Up Menggunakan Karet”

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Aba-aba “Dua” yaitu posisi set-up atau gerak sebelum tarikan awal. 
Gerakan sebelum mengangkat lengan kiri (pemegang karet) ±30° jarak antara 
lengan dan badan peserta (pemanah bukan kidal) dan tangan penarik berada 
pada posisi setengah lengan kiri.
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Gambar 5.11: Aba-aba Tiga “Anchoring Menggunakan Karet”
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Aba-aba “tiga” yaitu peserta berada dalam posisi anchoring atau tangan kiri 
diangkat setinggi bahu sejajar dengan tangan kanan penarik karet (pemanah 
bukan kidal).
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Gambar 5.12: Aba-aba Empat “Release Menggunakan Karet”
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Aba-aba “empat” merupakan gerakan release sampai follow through. Gerakan 
melepaskan karet secara halus dengan merilekskan jari-jari penarik tangan 
kanan (pemanah bukan kidal).
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Gambar 5.13: Aba-aba Lima After-Hold (Follow Through) Menggunakan Karet
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Aba-aba “lima” merupakan aba-aba terakhir, yaitu gerakan kembali ke 
posisi awal atau posisi siap.

Rest Interval

Setelah melakukan variasi pembelajaran tersebut sebaiknya peserta didik 
atau atlet diberi waktu ±2 menit sebelum memulai set berikutnya. Dan 
diakhiri dengan cooling down.

2. Menggunakan Busur Paralon

Anak besar adalah anak yang berusia antara 6 sampai dengan 10 atau 12 
tahun (Sugiyono,1977:133). Masa anak besar berada pada usia sekolah dasar. 
Pada masa ini aktivitas yang diperlukan adalah aktivitas yang menggunakan 
keterampilan untuk mencapai tujuan tertentu. Bentuk aktivitas meliputi 
pengenalan keterampilan berolahraga, bermain dalam situasi berlomba 
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dengan pengorganisasian yang sederhana, berlatih dalam situasi serta 
berbagai aktivitas untuk meningkatkan kemampuan fisik dan keberanian 
yang melibatkan kekuatan dan ketahanan.

Busur paralon merupakan busur modifikasi yang dibuat untuk 
memudahkan anak besar ataupun atlet pemula melakukan gerak memanah.

Gambar 5.14: Busur Paralon
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar di atas merupakan busur modifikasi yang terbuat dari paralon. 
Berikut cara membuat busur paralon dan tempat anak panah.

a. Bahan yang dibutuhkan:

1) Siapkan pipa paralon ukuran ¾ dengan panjang ±170 cm (disesuaikan 
dengan tinggi peserta didik), dan pipa paralon panjang ±100 cm;

2) Papan triplek/karet bekas bantalan berbentuk segi empat (15 cm) 

3) Tali plastik/“tali putih bangunan” berbahan nylon dengan panjang 
200 cm;

4) Hand grip karet, solasi hitam, besi kecil/klip ±5 cm, benang jahit 
dan cat berwarna.

b. Cara membuat:

1) Buatlah lubang pada kedua ujung paralon, masukkan tali ke dalam 
lubang paralon yang telah dibuat, serta ikat kuat di kedua sisinya 
lalu rekatkan dengan solasi hitam;

2) Pastikan paralon dalam posisi melengkung;
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3) Ukur jarak antara tali dan paralon ±19-21cm;

4) Lilitkan Hand grip pada bagian tengah paralon (sebagai tanda grip 
pada paralon), Hand grip dapat diganti dengan solasi hitam apabila 
tidak ada; 

5) Pasang besi kecil/klip ukuran ±5 cm (sebagai arrowrest buatan), 
±2cm di atas posisi grip; 

6) Buatlah nocking point pada tali busur dengan benang jahit (tinggi 
rendahnya disesuaikan dengan letak arrowrest buatan).

7) Cat busur paralon sesuai warna yang diinginkan.

Tempat anak panah buatan

Gambar 5.15: Contoh Tempat Anak Panah Paralon
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Tempat anak panah terbuat dari paralon ukuran 100 cm lalu bagian 
bawahnya ditutup dengan papan segi empat, sehingga paralon dapat didirikan 
dan ditaruh anak panah. 
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Langkah memulai variasi pembelajaran teknik memanah menggunakan 
paralon yaitu:

a. Persiapan 

1) Peserta didik/atlet berdiri di garis tembak/Shooting line;

2) Berdiri miring posisi menghadap sasaran dengan posisi kaki stance;

3) Peserta didik/atlet berada dalam posisi tubuh tegak, rileks, kepala 
menoleh ke arah sasaran;

4) Tempat anak panah yang berisi anak panah dapat diletakkan di depan 
posisi berdiri masing-masing peserta didik/atlet (disesuaikan).

5) Pendidik/pelatih menginformasikan jumlah repetisi yang harus 
dilakukan.

b. Inti

 Intruksi terdiri dari 5 (lima) tahapan di antaranya adalah:

 

Gambar 5.16: Stance 
Sumber: Dokumentasi Pribadi



94 Teknik Dasar Olahraga Panahan

Posisi pertama yaitu posisi siap atau stance posisi kaki dibuka berjarak 
kurang lebih 3-4 kepalan tangan orang dewasa atau kurang lebih selebar 
bahu, dengan posisi tubuh tegak, titik berat badan bertumpu pada kedua 
kaki secara seimbang. Posisi kepala menoleh ke arah sasaran.

Gambar 5.17: Set-up
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Posisi kedua yaitu posisi set-up atau gerak sebelum tarikan awal. Gerakan 
sebelum mengangkat lengan kiri (pemegang busur paralon) ± 30° jarak antara 
lengan dan badan peserta (pemanah bukan kidal) dan tangan penarik berada 
pada posisi setengah lengan kiri.
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Gambar 5.18: Tighten
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Posisi ketiga yaitu peserta didik/atlet berada dalam posisi anchoring dan 
tighten yaitu tangan kiri diangkat setinggi bahu. Posisi sikut tangan kanan 
penarik tali busur (pemanah bukan kidal) lebih tinggi dari posisi lengan kiri. 
Posisi tangan penarik berada di bawah rahang dengan tali menyentuh hidung, 
bibir dan dagu lalu lakukan pengetatan.
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Gambar 5.19: Aiming dan Release
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Posisi keempat merupakan posisi membidik/aiming serta dilanjutkan 
dengan gerakan release. Peserta didik/atlet melakukan aiming dengan 
menggunakan mata kanan dengan ujung anak panah, ujung anak panah 
diarahkan ke arah sasaran. Proses aiming hanya berkisar 3-5 detik dan 
dilanjutkan dengan gerakan release, yaitu melepaskan anak panah secara halus 
dengan merilekskan jari-jari penarik tangan kanan (pemanah bukan kidal).
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Gambar 5.20: Follow Through
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Posisi kelima merupakan gerakan follow through, yaitu gerakan menahan 
sesaat (beberapa detik) setelah anak panah meninggalkan busur, bertujuan 
untuk memudahkan pengontrolan gerak memanah yang dilakukan. Setelah 
latihan selesai peserta didik/atlet melakukan cooling down. 

3. Menggunakan Busur 

Adolesensi atau masa remaja merupakan masa transisi dari masa 
kanak-kanak menuju masa dewasa. Masa adolesensi merupakan waktu yang 
tepat untuk mengikuti berbagai macam kegiatan olahraga. Mereka memiliki 
perhatian, kemauan dan motivasi untuk meningkatkan penampilan yang 
pernah dicapai di masa kanak-kanak. Pada beberapa cabang olahraga prestasi, 
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penampilan puncak dapat dicapai pada masa ini melalui latihan sedini 
mungkin. Dalam berbagai keterampilan yang memerlukan kekuatan, anak 
laki-laki lebih beruntung dibandingkan anak perempuan, sebaliknya untuk 
keterampilan yang memerlukan ketepatan, anak perempuan lebih unggul 
dari anak laki-laki.

Masa adolesensi merupakan waktu yang tepat untuk anak meningkatkan 
kemampuan untuk menyempurnakan gerakan dan memperhalus 
keterampilannya. Latihan variasi menggunakan busur “bow traning” ini dapat 
digunakan sebagai cara untuk melatih kekuatan pada peserta didik/atlet pada 
masa adolesensi ataupun orang dewasa dengan bobot busur yang disesuaikan.

Langkah-langkah variasi pembelajaran teknik memanah menggunakan 
busur yaitu: 

a. Persiapan 

1) Peserta didik/atlet membuat barisan dan mengatur jarak di antaranya

2) Berdiri miring posisi kepala menghadap sasaran dengan posisi kaki 
“stance”

3) Dalam posisi ini peserta didik berada dalam keadaan rileks dan 
melakukan teknik memanah yang di intruksikan.

b. Inti

 Intruksi terdiri dari 4 (empat) tahapan di antaranya adalah:
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Gambar 5.21: Posisi Siap Menggunakan Busur “Stance”
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Aba-aba “satu” Posisi siap atau stance posisi kaki dibuka berjarak kurang 
lebih 3-4 kepalan tangan orang dewasa atau kurang lebih selebar bahu, 
dengan posisi tubuh tegak, titik berat badan bertumpu pada kedua kaki secara 
seimbang. Posisi kepala menoleh ke sasaran.
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Gambar 5.22: Posisi Set-up Menggunakan Busur
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Aba-aba “Dua” yaitu posisi set-up atau gerak sebelum tarikan awal. 
Gerakan sebelum mengangkat lengan kiri (pemegang busur) ±30° jarak 
antara lengan dan badan peserta (pemanah bukan kidal) dan tangan penarik 
tali busur berada pada posisi setengah lengan kiri.
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Gambar 5.23: Posisi Anchoring Menggunakan Busur
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Aba-aba “tiga” yaitu peserta berada dalam posisi anchoring dan tighten 
yaitu tangan kiri diangkat setinggi bahu sejajar dengan tangan kanan penarik 
tali busur (pemanah bukan kidal).

 Posisi tangan penarik berada di bawah dagu dengan tali menyentuh 
hidung dan bibir lalu lakukan pengetatan. Posisi ini dapat dilakukan dengan 
cara latihan yaitu aba-aba posisi tiga lalu kembali ke posisi dua dan dilakukan 
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berulang kurang lebih 8 kali sebelum ke posisi empat. Contoh aba-aba, satu…
dua…tiga…dua…tiga…dua…tiga.. dst… (8x)…empat.

Gambar 5.24: Posisi Kembali ke Posisi Awal
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Aba-aba “keempat” merupakan aba-aba terakhir yaitu gerakan kembali 
ke posisi awal atau posisi siap. 

Rest Interval

Setelah melakukan variasi pembelajaran tersebut sebaiknya peserta didik 
atau atlet diberi waktu ±2 menit sebelum memulai set berikutnya. Dan 
diakhiri dengan cooling down.

4. Menggunakan Busur Memanah Balon

Tujuan dari variasi pembelajaran dengan menembak balon ialah untuk 
mengatasi kejenuhan yang sering kali dialami oleh anak-anak/pemanah 
pemula. Dengan sasaran balon anak akan termotivasi, karena tidak terfokus 
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pada target sungguhan. Variasi pembelajaran ini, sekaligus melatih aiming 
peserta didik/atlet pemula. Langkah Memulai Variasi pembelajaran teknik 
memanah menggunakan busur dengan sasaran balon yaitu:

1. Persiapan 

a. Peserta didik/atlet pemula berdiri di shooting line;

b. Berdiri miring posisi kepala menghadap sasaran dengan posisi kaki 
“stance”;

c. Dalam posisi ini peserta didik berada dalam keadaan rileks.

2. Inti

Gambar 5.25: Memanah Balon
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Pelatih memberi aba-aba menggunakan pluit. Bunyi pluit 2x berarti 
peserta didik/atlet masuk ke garis tembak (shooting line), bunyi pluit 1x 
peserta didik/atlet mulai menembak. Jika peserta didik/atlet menggunakan 
3 anak panah maka waktu yang diberikan adalah 2 menit, dan apabila 6 anak 
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panah waktu yang diberikan adalah 4 menit.  Peserta didik/atlet melakukan 
teknik dasar memanah, hanya saja sasaran dalam tahapan ini adalah balon. 
9 teknik dasar mulai dari stance hingga follow through yang baik dan tepat 
sangat memengaruhi hasil perkenaan (memecahkan balon). latihan diakhiri 
dengan cooling down.

5. Kliker Time

Kliker time. Latihan kliker time dilakukan oleh atlet yang sudah mampu 
merasakan rasa gerak. Latihan ini bertujuan untuk melatih feeling sebelum 
melakukan pelepasan. Maksud di sini ialah atlet tidak bergantung pada 
kliker atlet tidak kaget dengan bunyi kliker (proses kliking ditentukan oleh 
atlet itu sendiri). Latihan ini, sekaligus melatih peserta didik/atlet pemula 
untuk melatih kekuatan lengannya. Langkah memulai variasi latihan teknik 
memanah menggunakan busur dengan sasaran balon yaitu:

1. Persiapan 

a.	Peserta didik/atlet pemula berdiri di shooting line;

b. Berdiri miring posisi kepala menghadap sasaran dengan posisi kaki 
“stance”;

c. Dalam posisi ini peserta didik berada dalam keadaan rileks.

2. Inti

a. Peserta didik/atlet siap melakukan gerakan

b. Peserta didik/atlet harus fokus pada setiap pelaksanaan gerak(untuk 
mencegah trouble/lepas anak panah) 
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Gambar 5.26: Kliker Time
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Latihan kliker time harus dilakukan di lapangan untuk mencegah 
kecelakaan “anak panah terlepas”. 

c. Peserta didik/atlet berada di garis tembak “shooting line”;

d. Peserta didik/atlet memasang anak panah “nocking”;

e. Peserta didik/atlet melakukan set-up, drawing, anchoring dan tighten sampai 
ujung anak panah melewati kliker; lalu mempertahankan sikap memanah 
dalam waktu ±3 detik (tidak melepaskan anak panah) dan kembali ke 
posisi awal.

f. Banyaknya pengulangan disesuaikan dengan kondisi peserta didik/atlet. 

Rest Interval

Setelah melakukan variasi pembelajaran tersebut sebaiknya peserta didik 
atau atlet diberi waktu ±2 menit sebelum memulai set berikutnya. Dan 
diakhiri dengan cooling down.
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6faktOR-faktOR 
PEnunJanG PREstasi

A. Prestasi

Prestasi yang terbaik menjadi keinginan dari seluruh pelatih, atlet dan 
pengurus khususnya pada cabang olahraga panahan di Indonesia. Adanya 
pembinaan yang tersebar di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia menjadi 
salah satu usaha yang dilakukan untuk membina para atlet untuk meraih 
prestasi terbaiknya. Prestasi yang diraih menjadi suatu bukti dan tolak ukur 
apakah program latihan yang dijalankan selama ini berjalan dengan baik atau 
di luar harapan.

Untuk mencapai prestasi yang optimal seorang atlet harus memiliki 
Fisik, Teknik, Taktik dan Psikologi yang baik. Fisik merupakan komponen 
yang penting untuk mencapai prestasi yang maksimal, teknik yang dilakukan 
dengan benar menjadi faktor yang dapat memengaruhi perkenaan anak panah 
ke target, taktik dalam olahraga panahan adalah bagaimana cara seorang 
pelatih melatih atletnya untuk mampu menguasai situasi yang terjadi di 
latihan dan perlombaan, kemahiran melatih seorang pelatih akan menentukan 
taktik atau strategi yang akan dipakai sehingga berdampak positif untuk 
atletnya, sedangkan Psikologi merupakan faktor yang mampu menunjang 
atlet untuk mencapai prestasi yang optimal.

107
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Alderman (1974) mengemukakan meningkat atau menurunnya prestasi 
atlet ditinjau dari empat dimensi yaitu: (1) Dimensi kesegaran jasmani, (2) 
Dimensi keterampilan, (3) Dimensi bakat dan pembawaan fisik, (4) Dimensi 
psikologik.

1. Dimensi kesegaran jasmani meliputi antara lain endurance, power, strength, 
flexibility, agility, speed, reaction, coordination dan sebagainya.

2. Dimensi keterampilan meliputi antara lain: koordinasi, waktu reaksi, 
kinestetik, kelincahan dalam melakukan gerakan-gerakan sesuai cabang 
olahraga yang digeluti.

3. Dimensi bakat dan pembawaan fisik, meliputi antara lain: keadaan fisik, 
tinggi badan, berat badan, kemampuan gerak dan sebagainya.

4. Dimensi psikologik meliputi motif-motif antara lain: motif berprestasi, 
berkuasa, ketidaktergantungan, aktualisasi dan mencari ketegangan 
serta sifat-sifat kepribadian seperti: disiplin, keinginan untuk lebih dari 
orang lain, agresivitas, percaya diri, stabilitas emosional, keterbukaan, 
tanggung jawab, keberanian dan sebagainya.

B.	 Identifikasi	Bakat

Prestasi selalu erat kaitannya dengan kehidupan seorang atlet di mana 
prestasi menjadi tujuan pencapaian seorang atlet. Prestasi adalah suatu 
pembuktian seorang atlet atas kerja kerasnya selama proses latihan yang 
telah dilakukannya secara berulang-ulang selama proses latihan berlangsung. 
Prestasi merupakan kemampuan nyata yang hasilnya dicapai oleh individu 
dari suatu kegiatan atau usaha. Seorang atlet tidak akan mencapai prestasi 
yang optimal tanpa seorang pelatih.

Untuk mencapai prestasi tinggi dalam suatu cabang olahraga tertentu 
dibutuhkan sifat-sifat kejiwaan (traits) dan kemampuan-kemampuan tertentu 
yang sering kita kenal dengan kata Bakat. Bakat merupakan kumpulan sifat-
sifat dan kemampuan-kemampuan yang memungkinkan seseorang mencapai 
prestasi tinggi dalam cabang olahraga tertentu. Sudibyo Setyobroto (1993:12) 
Prestasi tinggi akan dicapai apabila: 1) Dapat ditemukan calon-calon atlet 
berbakat, 2) atlet tersebut diberi perlakuan (treatment) secara intensif dan 
benar, dan 3) dilaksanakan dengan pendekatan ilmiah secara multi-disipliner.  
Prestasi olahraga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kesesuaian atau 
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ketepatan antara potensi atau bakat atlet dengan cabang olahraga yang dipilih, 
sering kali pemanduan bakat dilakukan hanya berdasarkan pengamatan atau 
pengalaman pelatih yang belum memiliki tingkat keakuratan yang memadai. 
Pemilihan atlet berbakat pada hakikatnya memilih atlet yang memiliki sifat-
sifat dan kemampuan-kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan cabang 
olahraga tertentu, sehingga diharapkan dengan memiliki sifat-sifat dan 
kemampuan tersebut atlet dapat mencapai prestasi yang setingg-tingginya, 
misalnya untuk memilih bibit atlet pemanah dibutuhkan beberapa sifat 
tertentu yaitu, ketenangan, fokus yang baik, kecerdasan emosi, persepsi 
gerak, dan sebagainya. 

Tidak semua anak/calon atlet memiliki bakat olahraga. Anak-anak 
yang memiliki potensi baiknya dibina dan dikembangkan untuk kemudian 
diarahkan ke cabang olahraga tertentu sesuai bakat olahraga yang dimiliki 
anak, sehingga anak dapat menemukan pilihan yang sesuai dengan 
kondisi dan kemampuan yang dimilikinya. Oleh sebab itu, diperlukannya 
pengidentifikasian bakat anak untuk mengidentifikasi dan memilih calon atlet 
yang memiliki berbagai kemampuan tertinggi dalam cabang olahraga tertentu, 
sehingga semakin awal anak menunjukkan kesesuaian latihan dengan 
kemampuan untuk belajar, maka semakin berhasil ia dalam menyelesaikan 
program latihannya, yang akan berpengaruh positif pada proses berlatih 
sebelum mencapai usia prestasi puncak. 

Tujuan pengidentifikasian bakat adalah untuk memprediksi suatu 
derajat yang tertinggi tentang kemungkinan apakah calon atlet akan mampu 
dan berhasil menyelesaikan program latihan junior dalam olahraga yang 
dipilih agar ia dapat mengukur secara pasti, untuk melakukan tahap latihan 
selanjutnya. (Harre, Ed, 1982: 24)

Bompa (1990: 334) mengemukakan dua metode dalam mengidentifikasi 
bakat calon atlet, yaitu:

1. Seleksi Alam. Seleksi alam merupakan pendekatan yang normal dan 
merupakan cara pengembangan alam dalam olahraga tertentu. Seleksi 
ini menganggap bahwa atlet mengikuti olahraga tertentu sebagai hasil 
dari pengaruh setempat, misalnya tradisi sekolah, harapan orang tua 
atau teman sebaya. Dengan demikian, evolusi prestasi atlet ditentukan 
oleh seleksi alam yang tergantung pada beberapa faktor. Oleh karena itu, 
pendekatan dengan seleksi ala mini sering kali berjalan lambat. 
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2. Seleksi ilmiah. Seleksi ilmiah adalah metode yang digunakan untuk 
memilih calon atlet yang memiliki potensi untuk dibina. Seleksi ini lebih 
sedikit memerlukan waktu untuk mencapai prestasi yang tinggi bila 
dibandingkan dengan metode seleksi alam. Melalui pendekatan seleksi 
ilmiah, kualitas-kualitas semacam itu akan dapat dideteksi, sehingga 
melalui metode ini calon atlet yang berbakat secara ilmiah diseleksi atau 
diarahkan pada cabang olahraga tertentu. 

Bompa (1990: 334) mengemukakan beberapa keuntungan menggunakan 
metode ilmiah untuk pengidentifikasian bakat calon atlet adalah:

1. Menurunkan waktu yang diperlukan untuk mencapai prestasi yang tinggi 
dengan menyeleksi calon atlet berbakat dalam olahraga tertentu. 

2. Mengeliminasi volume kerja, energi dan memisahkan bakat yang tinggi 
bagi pelatih. Keefektifan latihan dapat dicapai, terutama bagi calon atlet 
yang memiliki kemampuan yang tinggi.

3. Meningkatkan daya saing dan jumlah atlet dalam mencapai tingkat 
prestasi yang tinggi.

4. Meningkatkan kepercayaan diri calon atlet, karena perkembangan prestasi 
tampat makin dramatis dibanding dengan atlet-atlet lain yang memiliki 
usia sama yang tidak mengalami seleksi.

5. Secara tidak langsung mempermudah penerapan latihan.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penentuan bakat merupakan 
suatu proses penentuan kemampuan-kemampuan (Pra-kondisi) prestasi, di 
mana anak harus memiliki kemampuan tersebut agar dapat mencapai tingkat 
prestasi yang tinggi dan harus menggunakan teknik-teknik diagnosis yang 
sesuai. 

Pengidentifikasian bakat yang komprehensif tidak hanya dilakukan 
sekali usaha, tetapi dilakukan dalam beberapa tahun. Tiga tahap dalam 
mengidentifikasi bakat yang dikemukakan Bompa (1990: 337), yaitu:

1. Tahap Awal

 Tahap awal ini dilakukan pada masa pra-adolesensi (3-8 tahun). Sebagian 
besar didominasi dengan pemeriksaan fisik pada kesehatan calon atlet 
dan pengembangan fisik umum serta dirancang untuk mendeteksi 
berbagai kegagalan fungsi atau penyakit. 
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2. Tahap Identifikasi Kedua

 Tahap ini dilakukan selama dan sesudah masa adolesensi, di antara usia 
9-10 tahun untuk anak.

Dalam upaya melihat secara mendalam faktor-faktor utama yang 
berkaitan dengan prestasi dan pengidentifikasian bakat Kunst dan Florescu 
dalam Bompa (1990: 342) mengidentifikasi tiga faktor yaitu: 

1. Kapasitas Motorik,

2. Kapasitas Psikologis, dan

3. Kualitas biometrik (termasuk pengukuran-pengukuran antropometri 
dan jenis atau bentuk tubuh).

Tiga hal tersebut menggambarkan faktor-faktor utama untuk semua 
cabang olahraga, namun setiap cabang olahraga memiliki karakteristik yang 
berbeda-beda, maka makin efektif sistem pengindentifikasian bakat yang 
harus memulai dengan karakterisasi olahraga.

Identifikasi bakat menurut Australian Sport Commission terjemahan 
Furqon dan Muchsin (1999: 33), berdasarkan unsur-unsur dominan dan 
kemungkinan alat tes yang digunakan pada cabang olahraga panahan adalah: 

1. Antropometri, belum ada ukuran dan bentuk yang diperlukan olahraga 
panahan secara definitif.

2. Rentang lengan yang panjang, walaupun kinerjanya belum diketahui, 
namun memiliki beberapa kegunaan. 

3. Kekuatan-daya tahan otot sangat penting untuk cabang olahraga panahan. 
Tes bench pull dapat digunakan, namun dengan beban yang ringan.

4. Kesegaran umum penting Multystage Fitness Test/lari multitahap (MFT).

C. Aspek Penunjang Prestasi

Sama dengan cabang olahraga lainnya, dalam cabang olahraga panahan 
untuk mencapai prestasi yang optimal atlet dituntut untuk menjalankan 
program latihan. Tujuan utama dari latihan adalah untuk mrmbantu atlet 
meningkatkan keterampilan dari prestasi olahraganya semaksimal mungkin 
(Harsono, 1992:1). Atlet harus mempersiapkan dan meningkatkan beberapa 
faktor terkait di antaranya adalah: faktor fisik, teknik, taktik, dan psikologi. 
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1. Faktor Fisik

Fisik dalam olahraga adalah kemampuan biomotor atau komponen 
kebugaran yang diperlukan oleh atlet sesuai kebutuhan cabang yang 
digelutinya. Kemampuan biomotor meliputi lima jenis, yaitu: kekuatan, 
daya tahan, kecepatan, kelentukan dan koordinasi. Pada cabang olahraga 
panahan kemampuan biomotor yang dipersiapkan dominan mengarah pada 
peningkatan daya tahan otot, namun bukan berarti keempat jenis lainnya 
tidak diperhatikan. 

Fisik yang baik merupakan fondasi dasar untuk membangun suatu 
prestasi, sebab teknik, taktik dan psikis dapat dikembangkan dengan baik 
apabila atlet memiliki kualitas fisik yang baik. Seorang pemanah yang 
memiliki kualitas fisik yang baik akan lebih mudah untuk melakukan teknik 
dengan konsistensi gerak yang baik karena untuk melakukan teknik memanah 
selama waktu yang ditentukan dengan repetisi yang berulang kali, diperlukan 
daya tahan otot yang berkualitas. 

Tangkudung (2012: 64) mengemukakan pembinaan kondisi fisik tertuju 
pada komponen kemampuan fisik yang dominan untuk mencapai prestasi. 
Pelaksanaan operasional pembinaan kondisi fisik antara lain:

a. Konsultasi dengan sport medicine tentang kondisi fisik atlet.

b. Rancang program latihan kondisi fisik umum dan spesifik.

c. Pantau perkembangan kondisi fisik dengan tes sederhana dan parameter 
kondisi fisik untuk cabang yang bersangkutan.

Untuk mengetahui kualitas komponen dasar seorang pemanah diperlukan 
beberapa tes dan pengukuran. Tes dan pengukuran merupakan salah satu cara 
untuk memudahkan pelatih mengevaluasi program latihan yang diberikan. 
Tes yang dilakukan kepada para atlet bertujuan untuk memperoleh data dan 
informasi yang objektif tentang hasil latihan. 

Tes dan pengukuran memiliki banyak pengaruh terhadap objektivitas, 
keterandalan (reabilitas) dan kesahihan (validitas) suatu tes, untuk itu 
tes dan pengukuran yang dilakukan harus disesuaikan dengan kebutuhan 
komponen dasar dari cabang olahraga yang digeluti. Adapun komponen fisik 
dasar cabang olahraga panahan dan teknik pengukurannya serta kategori 
kemampuan setiap komponen adalah sebagai berikut:
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Tabel 5.1: Komponen Fisik Dasar dan Teknik Pengukuran untuk Pemanah Putra

No. Komponen
Teknik 

Pengukuran

Kategori

Kurang Cukup Baik
Baik 

Sekali
Sempurna

1

Kekuatan

•  Otot Tungkai 
•  Otot Lengan 

dan Bahu
•  Otot Pinggang

Leg 
Dynamometer

Hand 
Dynamometer

Back 
Dynamometer

77-145

23-29

59-79,5

146-214

30-36

80-100,5

215-282

37-43

101-122

≥283

44-50

122,5-143

≥51

≥143,5

2

Daya Tahan 
Otot

•  Otot Lengan 
dan Bahu

•  Otot Pinggang

Pull-Ups

Wall Squat
Back Lifts

4-11

10-20

12-19

21-31

20-28

32-42

29-37

43-53

≥38

≥54

3
Daya Tahan 
Umum (Cardio 
Vascular)

Lari 15 Menit 
(VO2 Max) kg

Lari Multy 
tahap

≤49

≤36

50-52

37-47

53-55

48-57

56-58

58-74

≥59

≥75

Sumber: Nurhasan, Tes Kemampuan Komponen Fisik Dasar Cabang Olahraga, Bandung: 2008.

Tabel 5.2: Komponen Fisik Dasar dan Teknik Pengukuran untuk Pemanah Putri

No. Komponen
Teknik 

Pengukuran

Kategori

Kurang Cukup Baik
Baik 

Sekali
Sempurna

1

Kekuatan

•  Otot Tungkai
•  Otot Lengan 

dan Bahu
•  Otot Pinggang

Leg 
Dynamometer

Hand 
Dynamometer

Back 
Dynamometer

9-17

6-64

29,5-39

18-26

65-123

39,5-49,5

215-282

37-43

101-122

≥283

44-50

122,5-143

≥51

≥143,5

2

Daya Tahan Otot

•  Otot Lengan 
dan Bahu

•  Otot Pinggang

Pull-Ups

Wall Squat
Back Lifts

1-4

4-16

5-9

17-29

10-15

30-42

16-20

43-55

≥21

≥56

3
Daya Tahan 
Umum (Cardio 
Vascular)

Lari 15 Menit 
(VO2 Max) kg

Lari Multy 
tahap

≤43

≤30

43-44

31-42

45-4

43-53

48-52

54-68

≥53

≥69

Sumber: Nurhasan, Tes Kemampuan Komponen Fisik Dasar Cabang Olahraga, Bandung: 2008.
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2. Faktor Teknik

Teknik merupakan kemampuan biomotor seorang atlet untuk 
meningkatkan efisiensi gerakan yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan 
teknik cabang olahraga yang digelutinya. Sasaran dari latihan teknik adalah 
peningkatan efisiensi gerak. 

Aspek teknik atau keterampilan merupakan faktor penting dalam 
menentukan keberhasilan dan prestasi olahraga. keterampilan olahraga 
berkaitan dengan:

a. Pengambilan keputusan

b. Koordinasi 

c. Efisiensi biomekanik

d. Kemampuan untuk beradaptasi dengan tuntutan permainan.

Pemanah harus selalu menerapkan teknik yang benar dan konsisten 
dalam setiap pelepasan anak panah. Keajegan dan kematangan teknik akan 
berpengaruh pada kestabilan skor seorang pemanah. Dengan teknik yang 
benar dan konsisten seorang atlet panahan dapat mencapai prestasi yang 
optimal.

Olahraga panahan merupakan olahraga yang mengharuskan atletnya 
melakukan gerakan memanah secara konsisten pada setiap pelepasan anak 
panah, oleh karena itu rasa gerak sebaiknya dimiliki oleh setiap atlet panahan. 
Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan rasa gerak yaitu 
dengan melakukan latihan Kinesthetic Imagery (mengalami perasaan dan sensasi 
gerakan) adalah penting. Kombinasi antara visual dan Kinesthetic Imagery 
disarankan untuk digunakan dalam situasi olahraga. Menurut Hardy (1997) 
ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi, yakni:

a. Bila tugas fisik mementingkan form (bentuk atau bentuk tubuh), maka 
perlu pelaku Imagery dengan kinesthetic imagery.

b. Bila tugas fisik hanya merupakan gerakan sederhana di mana form 
(bentuk) tidak penting tetapi waktu respons lebih penting, maka lebih 
baik disarankan.

c. Kedua pilihan ini harus diambil dengan mempertimbangkan kesukaan 
atlet.

d. Penggunaan imagery untuk motivasi juga perlu dipertimbangkan.
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3. Faktor Taktik

Taktik adalah suatu siasat atau pola pikir tentang bagaimana menerapkan 
teknik-teknik yang telah dikuasai di dalam bermain/berlomba untuk 
mengalahkan lawan secara sportif guna mencari kemenangan. Atau dengan 
kata lain taktik adalah siasat yang dipakai untuk menembus pertahanan 
lawan secara sportif sesuai dengan kemampuan yang telah dimilikinya. Dalam 
cabang olahraga panahan taktik lebih difokuskan kepada individu itu sendiri, 
dalam artian atlet memahami dirinya, bagaimana siasat yang dilakukan jika 
dalam kondisi yang tidak diharapkan olehnya, namun tetap konsisten dalam 
melakukan gerakan memanah yang baik. Taktik dalam olahraga panahan 
bertujuan untuk mengembangkan pola pikir atlet tersebut, baik pada ronde 
individu ataupun beregu.

4. Faktor Psikologi 

Faktor psikologi lebih mengarah kepada diri atlet. Di antaranya adalah 
motivasi, semangat, konsentrasi, agresi, arousal, berani mengambil risiko. 

 Seorang pemanah membutuhkan konsentrasi penuh dan ketepatan 
dalam setiap penembakan. Selain faktor fisik, teknik dan taktik yang 
harus dikembangkan, faktor psikologi juga diperlukan sebagai penunjang 
pencapaian prestasi yang optimal. Maka dari itu untuk dapat meningkatkan 
prestasi atau performa, selain fisik dan teknik yang dimiliki, seorang atlet 
perlu memiliki mental yang tangguh sehingga ia dapat berlatih dan bertanding 
dengan semangat yang tinggi, pantang menyerah dan tidak mudah terganggu 
oleh masalah-masalah non-teknis atau pribadi. 

Faktor psikologi seperti mental merupakan modal yang diperlukan 
oleh atlet dalam mencapai prestasi yang diharapkan. Faktor psikologi dapat 
dilihat dari segi tingkah laku, sikap, dan mental atlet tersebut. Fungsi mental 
psikologi yang dominan dalam olahraga dibagi menjadi beberapa bagian 
yaitu: motivasi, penetapan sasaran, kepercayan diri, agresivitas, kecemasan, 
pengendalian emosi, konsentrasi dan komunikasi. Salah satu bagian dari 
fungsi mental psikologi yang perlu diperhatikan dalam olahraga panahan 
pada proses latihan adalah aspek komunikasi. 
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Komunikasi menjadi hal yang paling mendasar yang dilakukan oleh 
setiap pelatih dan atlet di dalam proses berlatih dan bertanding, contohnya 
komunikasi dalam cabang olahraga panahan yang dilakukan oleh pelatih dan 
atlet pada saat berlatih misalnya dalam hal evaluasi teknik, komunikasi yang 
efektif akan memudahkan seorang pelatih untuk mengevaluasi gerakan atlet, 
karena memiliki penafsiran pesan yang sama. Komunikasi yang terjalin antara 
pelatih dan atlet dikatakan sebagai komunikasi antarpribadi.

Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan 
seorang individu untuk mencapai tujuannya. Ada tiga elemen utama dalam 
motivasi ini yaitu intensitas, arah, dan ketekunan. Motivasi sering digambarkan 
sebagai alasan yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seorang 
individu. Seseorang yang memiliki motivasi tinggi sering diartikan bahwa 
orang tersebut memiliki alasan yang sangat kuat untuk mencapai apa yang 
diinginkannya dengan mengerjakan kegiatannya yang sekarang. Arti motivasi 
yang berkembang di masyarakat sering kali disamakan dengan semangat. Pada 
cabang olahraga panahan motivasi meliputi kekuatan atlet untuk melakukan 
tindakan atau perilaku tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Atlet panahan yang memiliki motivasi yang baik dan terarah cenderung 
mengikuti program latihan yang intensif, bahkan tidak jarang untuk 
menambah sesi latihan untuk dirinya. Motivasi yang baik dan terarah juga 
mampu membentuk atlet memiliki mental juara, yaitu mental yang kuat, 
kokoh dan tangguh misalnya atlet mampu mengatasi kebosanan yang 
dialaminya. 

Olahraga panahan adalah cabang olahraga yang membutuhkan 
konsentrasi tinggi dalam waktu yang cukup lama. Upaya yang dilakukan 
oleh pelatih untuk meningkatkan konsentrasi yang baik pada atletnya salah 
satunya dengan cara memberikan latihan imagery skill, yaitu kemampuan 
untuk membayangkan.

Dalam buku Mental Imagery (Soetanto Hartono, 2010), Denis (1985) 
menyarankan perlunya tiga sifat yang perlu dikembangkan untuk mendapatkan 
Imagery skill (kemampuan untuk membayangkan), yaitu:

a. Kejelasan gambar yang dibayangkan. Makin jelas gambarnya, makin 
dia cepat belajar. Tahap yang paling penting adalah mengajarkan cara 
mengembangkan tingkat kejelasan yang tinggi. Hal tersebut sangat baik 
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untuk diterapkan pada atlet panahan guna mendapatkan keterampilan 
memanah yang baik.

b. Kontrol. Kemampuan untuk membuat ‘gambar’ yang persisten diperlukan 
untuk menunjang praktik kinerja yang spesifik. Kalau tidak ada kontrol 
maka tidak akan terjadi pengaruh yang bermanfaat.

c. Kejelasan referensi. Replikasi yang persis dari kinerja yang prima 
diperlukan. Penelitian menunjukkan bahwa apabila latihan yang salah 
yang dibayangkan, maka akan cenderung melakukan kesalahan tersebut.

Untuk dapat mengembangkan kemampuan “membayangkan” 
diperlukannya keinginan yang mendalam untuk mambayangkan sesuatu 
yang jelas, terkontrol dan referensi gerakan yang benar sesuai instruksi 
pelatih. Imagery yang berhasil akan berdampak pada perubahan fisiologis 
yang signifikan, denyut nadi dan kejelasan bayangan akan meningkat apabila 
kejadian yang dibayangkan bersifat kuat, yaitu penuh semangat dan antusias.

5. Sport Injuries

CEDERA YANG BIASA TERJADI PADA CABANG OLAHRAGA PANAHAN

Pelatih dan orang tua tidak jarang mengharapkan hasil maksimal yang instan, 
terkadang untuk mencapai itu pelatih tidak memerhatikan lebih jauh soal anatomi 
kekuatan dari peserta didik/atletnya. Apabila pendidik/pelatih dalam proses.

Pengetahuan tentang cedera merupakan faktor pendukung dalam meraih 
prestasi yang optimal, di mana hal ini sangat berguna untuk mempelajari 
terjadinya cedera, mencegah, menolong, mengobati, dan menanggulanginya. 
Dengan mempelajari ilmu cedera olahraga, pelatih atau pendidik olahraga dapat 
mencegah dan menangani anak didiknya yang mengalami cedera dalam hal ini 
khususnya pada cabang olahraga panahan. 

Hardianto Wibowo (2005), cedera olahraga ialah segala macam cedera yang 
timbul, baik pada waktu berolahraga (latihan, perlombaan atau pertandingan) 
ataupun sesudahnya. Bagian yang biasanya mengalami cedera ialah tulang, otot, 
sendi serta ligamentum. Cedera dalam olahraga panahan dapat dikatakan jarang 
terjadi. Jika berdasarkan macam penyebabnya cedera, cabang olahraga panahan 
ada dalam katagori external violence (sebab-sebab yang berasal dari luar) misalnya: 
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karena alat-alat olahraga yang pecah, patah dan sebagainya. Cedera yang timbul 
dapat berupa luka, lecet, robekan kulit, memar, keram otot dan sebagainya.

 Pengobatan cedera olahraga yang sangat memungkinkan untuk dilakukan 
oleh seorang pelatih ialah RICE yaitu: (R) atau Rest yaitu diistirahatkan, atlet 
yang cedera sesegera mungkin beristirahat dalam artian bagian yang mengalami 
cedera tidak boleh digunakan untuk aktivitas dalam beberapa waktu yang 
bertujuan untuk mengurangi pembengkakan. (I) atau Ice yaitu didinginkan dengan 
tujuan menghentikan perdarahan dan menyempit atau vasokonstruksi sehingga 
memperlambat aliran darah yang berdampak positif yaitu mengurangi dan 
menghentikan perdarahan, mengurangi pembengkakan serta rasa sakitnya. (C) atau 
compression, yaitu metode balut tekan. Metode ini dapat dilakukan dengan membalut 
dan mengikat bagian yang cedera dengan bahan yang elastis, perlu diketahui ikatan 
jangan terlalu kencang agar pembuluh arteri dapat terus mengalirkan darah ke bagian 
distal. Metode ini bertujuan untuk mengurangi pembengkakan dan mengurangi 
pergerakan. Yang terakhir adalah Elevation atau ditinggikan metode ini dilakukan 
dengan cara mengangkat bagian yang cedera lebih tinggi dari letak jantung yang 
bertujuan supaya perdarahan berhenti dan pembengkakan dapat segera berkurang. 

Pada cabang olahraga panahan, cedera hampir jarang ditemukan jika atlet 
melakukan gerakan teknik dengan baik, porsi latihan sesuai instruksi pelatih 
yang telah disesuaikan dengan keadaan tiap individu. Namun tidak menutup 
kemungkinan cedera dapat terjadi pada atlet panahan. metode RICE akan sangat 
membantu seorang pelatih ketika menangani atletnya yang cedera. Penanganan 
selanjutnya yaitu pasca Cedera pada atlet 24 sampai 36 jam diberikan tahapan 
kompres panas atau heat treatment yang bertujuan untuk menceraiberaikan cairan 
plasma darah yang ke luar dan masuk di sekitar tempat yang cedera, dapat 
mengurangi rasa sakit akibat kekakuan otot. Perlu diingat penerapan heat treatment 
tidak boleh diberikan pada saat baru terjadi cedera karena akan menambah 
perdarahan dan pembengkakan. RICE dan heat treatment dapat diterapkan dengan 
interval waktu 20-30 menit. 

Cedera olahraga pada cabang olahraga panahan yang dikutip dari buku edisi 
2 pencegahan dan penatalaksanaan cedera olahraga ialah:

a. Cedera pada muka dan kepala

 Oleh karena teknik memanah yang keliru, sarana yang belum atau tidak 
memenuhi syarat, maka sering terjadi kecelakaan yang mengakibatkan cedera 
pada atlet.
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Cedera yang mengenai kepala berupa:

1) Lecet-lecet dan luka memar pada tangan, pipi yang disebabkan karena 
string mengenai tangan atau pipi. Keadaan ini bisa terjadi dikarenakan 
teknik memanah yang keliru.

2) Kadang-kadang busur yang kurang baik kualitasnya bisa patah, akibat 
patahnya busur bisa mengenai muka dan kepala yang menyebabkan: luka 
memar, pingsan, bocor kepala, kalau daya busur kuat memungkinkan 
cedera pada pergelangan tangan.

b. Cedera pada tangan

 Sering terjadi bila atlet melakukan teknik memanah yang salah mengakibatkan 
tangan atlet bagian medial terkena tali busur yang bisa mengakibatkan:

1) Luka-luka lecet

2) Luka memar 

3) Pada saat memanah, jika anak panah tidak sesuai dengan busur yang 
dipakai. Salah satu contohnya anak panah yang terlalu pendek. Pada saat 
menarik tali busur dan anak panah melewati dinding busur, kemungkinan 
anak panah mengenai tangan pemegang busur yang bisa menyebabkan 
luka tusuk.

Apabila seorang atlet mengalami cedera, maka atlet tersebut harus mendapat 
penanganan yang cepat dan tepat sehingga kondisi atlet dapat kembali normal 
guna memacu prestasi yang optimal. Untuk itu penanggulangan cedera dapat 
dilakukan dengan cara fisioterapi, yaitu pengobatan yang memakai kekuatan alam. 
Berikut beberapa metode fisioterapi:

a. Kekuatan listrik atau Electro therapy yaitu fisioterapi yang menggunakan alat-alat 
elektro medis yang dapat merangsang kontraksi otot melalui persarafan, atau 
galvanisasi yang merupakan arus searah untuk merangsang otot yang sudah 
tidak mempunyai serabut saraf normal;

b. Kekuatan fisis atau kompres dingin ialah mendinginkan bagian yang cedera 
dan mengurangi reaksi radang setempat. Semua kekuatan alam tersebut diolah 
sedemikian rupa dan disesuaikan dengan daya kemampuan fisiologis tubuh 
atlet sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan.

c. Kekuatan gerakan atau exercise therapy gerakan ini dibuat oleh atlet atau 
pasien (aktif) atau terapis (pasif), dengan bermacam-macam tujuan, misalnya 
penguatan otot, pelemasan sendi-sendi, perbaikan peredaran darah dan lain-
lain.
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d. Kekuatan air atau Hydrotherapy juga sering disebut dengan Balneo terapi 
yaitu pengobatan dengan mandi. Air yang digunakan untuk mandi dapat 
dimanfaatkan untuk kompres panas atau dingin dengan cara berendam. Cara 
lain yaitu melatih gerakan sendi atau otot-otot yang cedera di kolam renang, 
disemprotkan air guna pemijatan dan lain-lain

Fisioterapi sebaiknya dilakukan dengan panduan atau sesuai instruksi dokter 
atau paramedis, sehingga apa yang dilakukan tepat sasaran dalam arti bermanfaat 
bagi kesembuhan atlet.

Olahraga merupakan kegiatan fisik yang membantu seseorang menjadi bugar. 

6. Pengaturan Makanan Pada Atlet Panahan

Prestasi terbaik menjadi harapan setiap atlet, pelatih dan seluruh insan terkait. 
Untuk meningkatkan prestasi olahraga, diperlukan kesehatan fisik yang tinggi. 
Kesehatan fisik yang baik dapat dibina melalui asupan gizi yang baik dengan 
latihan yang baik juga, sehingga atlet diharapkan dapat mencapai prestasi yang 
optimal sesuai target dan tujuannya. Maka dari itu pentingnya peran gizi guna 
mencapai prestasi optimal haruslah diperhatikan.

Peran gizi menurut (Leane Suniar: 28) adalah menentukan kebutuhan 
kalori, menentukan apakah zat-zat gizi memenuhi standar gizi bagi seorang atlet, 
mengatur jadwal atau waktu makan yang disesuaikan dengan jadwal latihan dan 
pertandingan. Kerja sama dengan berbagai pihak, baik pelatih, Pembina dan 
penyelenggara makanan untuk pengaturan makan sangatlah penting. Peran pelatih 
sangatlah penting, karena pada dasarnya pelatih dan atlet menghabiskan waktu 
secara bersama-sama baik pada saat berlatih, bertanding atau sehari-hari. Di dalam 
pembinaan, dikenal periodisasi latihan yang terdiri dari: 1) Periode Persiapan, 2) 
Periode Pertandingan, 3) Periode Pasca Pertandingan.

a) Periode Persiapan

Pada periode ini atlet perlu diketahui kondisi fisiknya, oleh sebab itu 
pada periode ini dilakukan latihan-latihan berat untuk membentuk fisiknya 
yang disesuaikan dengan cabang yang digelutinya. Pada periode ini perlunya 
keseimbangan antara masukan energi dan keluaran energi (dalam hal ini makanan) 
yang baik dan benar. Jika diperlukan, tambahan makan makanan atau minuman 
untuk memenuhi kebutuhan gizi seorang atlet maka dapat diberikan makanan atau 
minuman (gizi yang baik) pada malam hari sebelumnya misalnya sebelum tidur.
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Menambah zat gizi pada malam hari sebelum tidur pada atlet yang 
membutuhkan tambahan makanan, bermaksud agar pada pagi harinya atlet tersebut 
dapat melakukan latihan sesuai jadwal latihan. Konsumsi yang dianjurkan untuk 
dikonsumsi pada periode latihan berat adalah makanan sebagai berikut:

1) Tinggi Kandungan Hidrat Arang

 Fungsi hidrat arang (Leane Suniar: 11) adalah sebagai penghasil energi (kalori) 
di mana 1 gram hidrat arang di dalam pemecahannya akan menghasilkan 4 
Kkal (Kilo Kalori). Apabila di dalam makanan terdapat cukup hidrat arang 
maka hidrat arang berperan sebagai sumber energi, namun apabila dalam 
makanan kurang hidrat arang, maka sumber energi seperti lemak dan protein 
akan digunakan sebagai sumber energi.

2) Protein Disesuaikan dengan Cabang Olahraga dan Umur

 Protein (Leane Suniar: 13) merupakan zat gizi yang mempunyai fungasi 
utama sebagai zat pembangun, membentuk jaringan terutama pada masa 
pertumbuhan atau pembentukan jaringan otot, mengganti dan memelihara 
jaringan yang rusak, membentuk sel darah, hormone, enzyme dan antibody. 
Protein yang dikonsumsi disesuaikan dengan kebutuhan tiap individu atlet 
baik berdasarkan cabang olahraganya atau umur atlet tersebut.

3) Rendah lemak

 Lemak (Leane Suniar: 12) merupakan penghasil energi terbesar dan besarnya 
lebih dari dua kali energi yang dihasilkan hidrat arang atau protein. Lemak 
akan berperan sebagai sumber energi untuk cabang olahraga yang mempunyai 
intensitas latihan sedang dalam waktu yang lama. Bahan makanan rendah 
lemak di antaranya adalah:

- Susu skim, produk susu skim 

- Susu low Fat, Youghurt Low Fat

- Daging unggas

- Ikan tanpa kulit.

 Oleh sebab itu, atlet dianjurkan untuk membatasi konsumsi lemak berlebihan, 
karena kelebihan lemak dapat menyebabkan pengosongan makanan menjadi 
lambat dan masukan hidrat arang menjadi terbatas.

4) Mudah dicerna

 Untuk menentukan bentuk dari makanan yang akan diberikan oleh seorang 
atlet maka perlu diperhatikan. Waktu pemberiannya (apakah mudah dicerna 
atau tidak) hal tersebut berkaitan dengan berapa lama makanan tersebut 
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dapat dicerna dan diserap untuk menghasilkan energi, misalnya makanan 
lunak, yaitu makanan lebih mudah dicerna, lebih mudah diserap contohnya: 
Bubur atau nasi tim, lauk pauk yang direbus atau dikukus dan sayur tanpa 
bagian batangnya.

5) Minum teratur

 Aktivitas fisik menyebabkan terjadinya peningkatan panas tubuh, dan apabila 
tidak minum secara teratur maka peningkatan panas tubuh akan berlebih, 
usaha tubuh untuk menurunkan suhu adalah dengan mengeluarkan keringat. 
Fungsi air (Leane Suniar: 15) yaitu mengangkut oksigen dan zat-zat gizi ke 
seluruh tubuh, sehingga organ-organ tubuh dapat berfungsi dan pergerakan 
dapat terjadi, air juga berfungsi untuk mengatur suhu. 

b) Periode Pertandingan 

Pemberian makan diatur sebaik mungkin sehingga pada waktu pertandingan, 
beban akibat proses pemecahan zat-zat gizi sangat minim dan tenaga yang 
diperlukan selama pertandingan dapat tersedia.

Atlet dianjurkan mengonsumsi makanan lengkap (gizi baik) 2 sampai 3 jam 
sebelum bertanding. Makanan yang dianjurkan untuk dimakan oleh atlet adalah 
makanan yang sudah dikenal oleh atlet agar tidak ada proses adaptasi pada sistem 
pencernaan. Makanan yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

1) Tinggi kandungan Hidrat Arang kompleks

2) Cukup Protein rendah lemak 

3) Mudah dicerna

4) Tidak menimbulkan gas

5) Bumbu yang merangsang juga dihindari

6) Minum air 10-15°C, teratur setiap 10-15 menit.

c) Periode Pasca Pertandingan

Pada periode ini atlet diharapkan segera setelah bertanding meminum air 
sejuk dengan suhu 10-15° C dan sebaiknya yang mengandung Hidrat Arang, 
Vitamin, dan Mineral. Hal tersebut bermaksud agar zat-zat gizi yang telah 
dikeluarkan pada waktu pertandingan dapat segera terganti. 

Pada kondisi atlet sudah tidak dalam keletihan, maka atlet dapat diberikan 
makan dan minuman lengkap seperti biasa dengan jumlah makanan setengah 
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porsi dari biasanya secara bertahap. Pemberian makanan pasca pertandingan 
bermaksud agar seorang atlet mendapatkan kembali tenaga dan zat-zat gizi lainnya 
yang telah dikeluarkan selama pertandingan dan untuk mempertahankan status 
kesehatan secara optimal.

Oleh sebab itu, untuk mendukung penampilan seorang atlet guna mencapai 
prestasi yang optimal, maka perlu adanya pengaturan makanan dan minuman. 
Pemberian zat-zat gizi yang dikonsumsi oleh atlet sebaiknya selalu di monitor oleh 
ahli gizi agar sesuai dengan kebutuhan tiap individu atlet. Maka dari itu diperlukan 
kerja sama antara ahli gizi, pelatih, pembina, penyelenggara makanan dan minuman 
dan tiap individu atlet guna menunjang prestasi yang optimal.
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GLOsaRium

After-hold :  Nama lain dari Follow through (Posisi menahan sesaat 
(beberapa detik) setelah anak panah meninggalkan 
busur).  

Aiming :  Membidik.

Anchoring : Gerakan menjangkarkan tangan penarik pada bagian 
dagu.

Arm Guard :  Pelindung tangan.

Arrow Rest :  Tempat meletakkan anak panah.

Bow Stand :  Aksesoris untuk menaruh busur.

Bow Sight :  Alat pembidik.

Chest Guard : Pelindung dada.

Cliker : Timer anak panah.

Close Stance : Sikap berdiri tertutup.

Colling Down : Pendinginan.

Compound : Busur dengan teknologi yang lebih tinggi.

Compression : Dibalut tekan.
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Drawing : Gerakan menarik busur.

Draw Weight : Berat tarikan.

Dumper : Peredam

Elevation : Ditinggikan

Extension Stabilizer : Tambahan stabilizer.

Face Target : Sasaran (sasaran muka)

Finger Tab : Pelindung jari

FITA : Federation Internationale de Tir A L’arc

Fisir : Nama lain dari Bow Sight (Alat pembidik)

Follow Through : Posisi menahan sesaat (beberapa detik) setelah anak 
panah meninggalkan busur

GNAS : Grand National Archery Society

Grip : Bagian tempat memegang busur

Grouping : Anak panah yang dilepaskan mengumpul pada tempat 
yang sama

Handle : Pegangan pada busur

Ice : Didinginkan. 

Kliker time : Penentuan pelepasan anak panah

Limb : Sayap Busur.

Long stabilizer : Stabilizer panjang.

Lower limb : Sayap busur bagian bawah.

Nocking : Gerakan menempatkan atau memasukkan ekor panah

Nocking Point : Tempat menempatkan atau memasukkan ekor panah

Oblique Stance : Sikap berdiri menyerong

Open Stance : Sikap berdiri terbuka

Plunger Button : Aksesoris busur untuk kestabilan arah anak panah

Puller : Alat pencabut anak panah
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Quiver : Kantung anak panah 

Recurve : Busur dengan material carbon dan besi

Release : Gerkan melepaskan tali busur

Rest : Istirahat 

Risser : Bagian pegangan busur  

Rubber : Dalam hal ini, karet untuk berlatih

Science : Ilmu

Scoring : Proses pencatatan hasil perkenaan.

Set-up : Gerak tarikan awal.

Shaft : Bagian tubuh anak panah. 

Short Stabilizer : Stabilizer pendek.

Sling : Tali pengikat busur.

Stabilizer : Aksesoris busur ( untuk menstabilkan busur )

Stance : Posisi Berdiri

Standard Bow : Busur nasional dengan menggunakan unsur kayu dan 
fiber

String  : Tali busur

String Grove : Ujung limb merupakan tempat tali busur dikaitkan.

Sport Injuries : Cedera Olahraga

Square Stance : Sikap berdiri sejajar

Tighten : Menahan sikap memanah untuk beberapa saat setelah 
anchoring dan sebelum melepas panah

Triger : Alat bantu anchoring yang mengail pada tali string busur 
compound

Tri Angular : Face target berukuran 80 cm yang disusun membentuk 
segitiga

Upper Limb : Sayap busur bagian atas

Vane :  Bulu anak panah (bisa terbuat dari plastik atau karet) 

V-Bar : Tempat dipasangnya long stabilizer, short stabilizer dan 
extension.
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Warming up : Pemanasan(kegiatan yang dilakukan sebelum tahapan 
inti)

Weight : Pemberat yang umumnya dipasang pada stabilizer 
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