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1. Intensitas Latihan 

 Intensitas ialah ukuran kualitas suatu 

rangsang atau pembebanan yang diberikan 

selama proses latihan.  

 Intensitas latihan dapat ditentukan oleh 

beberapa faktor di antaranya adalah: 

1. 1 RM (One Repetition Maximum) 

2. Denyut Jantung Permenit 

 



a. 1 RM (One Repetition Maximum) 

 Adalah ukuran kemampuan otot dalam 

mengangkat beban maksimal dalam satu 

kali kerja 

 Ari mampu mengangkat beban 100 kg, 

kalau ditambah 2 kg tidak sanggup, 

ditambah 1 kg juga tidak dapat 

mengangkat. Bila dikurangi misal 98 kg, Ari 

dapat mengangkatnya. Berarti 1 RM Ari 

adalah 100 kg. 

 



b. Denyut Jantung Maksimal 

 Rumus untuk menghitung denyut jantung 

maksimal: 220 dikurangi usia.  

 Misalnya, usia Adi adalah 20 tahun, maka 

denyut jantung maksimal Adi adalah 220 – 

20, yaitu 200.  

 Intensitas ringan?sedang?berat?  

 



2. Recovery 

 Adalah waktu istirahat yang diberikan 

pada saat latihan antara aktivitas.  

 Recovery secara umum diberikan dengan 

dua tipe yakni kurang dari 90 detik, dan 

lebih dari 90 detik.  



3. Interval 

 Ialah waktu istirahat yang diberikan pada 

waktu istirahat antar seri, sirkuit, atau 

antar sesi per unit latihan.  

 Pemberian waktu interval selalu lebih lama 

dibandingkan dengan pemberian waktu 

recovery.  

 



4. Repetisi 

 adalah jumlah pengulangan untuk satu 

item latihan tertentu.  

 Satu seri terdapat beberapa butir atau 

item latihan dimana setiap butir atau item 

latihan dilaksanakan dengan pengulangan-

pengulangan.  

 Misalnya: latihan sit-up 20 kali, back-up 20 

kali, push-up 10 kali. 



5. Set 

 adalah jumlah pengulangan untuk beberapa 

item latihan.  

 Perbedaan set dan repetisi??? 

 Terdapat pada letak pemakaiannya: 

Set  digunakan untuk menyebutkan 

jumlah ulangan latihan yang terdiri dari 

beberapa item latihan 

Repetisi  dipakai untuk menyebutkan 

jumlah ulangan pada latihan tunggal 
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6. Seri 

 Sering juga disebut 

sirkuit.  

 Seri atau sirkuit adalah 

ukuran keberhasilan 

menyelesaikan beberapa 

macam latihan dimana 

semuanya harus 

diselesaikan dengan satu 

rangkaian. 
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7. Durasi 

 Ialah ukuran lamanya waktu latihan dalam 

satu kali sesi latihan. 

 Contoh: latihan ekstrakurikuler bolavoli 

SMP N 2 Pandak pada hari senin, 12 

September 2014 berlangsung dari pukul 

15.30 – 17.30.  

 Artinya ialah durasi latihannya adalah 2 

jam 



8. Densitas 

 Berkaitan erat dengan pemberian waktu 

recovery dan interval.   

 Densitas adalah ukuran yang menunjukkan 

waktu efektif latihan.  

 Semakin lama waktu recovery dan interval 

yang diberikan, maka semakin rendah 

densitas latihannya 



9. Irama 

 Irama ialah ukuran kecepatan pelaksanaan 

suatu pembebanan dalam latihan.  

 Irama latihan dapat dibagi dalam tiga 

kategori yakni, (1) irama rendah, (2) irama 

sedang, (3) irama tinggi. 

 



10. Frekuensi 

 Frekuensi ialah jumlah latihan dalam 

periode waktu tertentu, biasanya 

menggunakan periode waktu dalam satu 

minggu. 

 Frekuensi latihan: menunjukkan banyaknya 

sesi latihan dalam setiap minggunya.  

 Ilustrasinya yaitu sebagai berikut: tim 

Sepak bola SMP N 2 Pandak latihan setiap 

hari senin, rabu, dan jumat. Maka frekuensi 

latihannya: 3 x per minggu.  



11. Volume Latihan 

 Adalah ukuran yang menunjukkan jumlah suatu 
rangsangan atau pembebanan yang diberikan 

 Besarnya volume latihan dapat dihitung melalui:  

(1) lama tidaknya pemberian waktu recovery dan 
interval,  

(2) jumlah pembebanan dalam setiap sesi,  

(3) jumlah ulangan per set,  

(4) jumlah set per sesi,  

(5) jumlah pembebanan per seri, dan  

(6) jumlah seri per-sesi. 

 



12. Sesi Latihan 

 Sesi latihan ialah materi program latihan 

dalam satu kali pertemuan.   

 




