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 Satu sesi latihan olahraga secara umum terdiri dari: 

Pembukaan,  

Pemanasan,  

Bagian inti  

Penutup 

 

Sesi Latihan 



 
 Berisi tentang:                        

(1) penyampaian  tujuan yang hendak dicapai pada sesi 
latihan tsb 

(2) harapan akan sikap yang ingin dicapai,  

(3) menjelaskan sekilas tentang materi latihan pada sesi 
tersebut, dan  

(4) memberikan motivasi pada olahragawan agar 
semangat dalam berlatih. 

 

1. Pembukaan  



 
 Pemanasan yang dilakukan dengan baik dan benar 

akan sangat membantu dalam menghadapi latihan 
inti. 

 Tujuan : 

(1) memperlancar sirkulasi darah,  

(2) meningkatkan suhu tubuh,  

(3) melebarkan kapiler,  

(4) memperlancar kerja jantung-paru,  

(5) menyiapkan kerja otot, dan  

(6) melemaskan persendian-persendian untuk 
memperluas gerakan. 

2. Pemanasan 



 
 Pedoman dalam melakukan pemanasan : 

1. Secara sistematis (dari yang umum ke khusus, dari yang 
mudah ke yang sulit, sederhana ke yang kompleks) 

2. Dapat dilakukan dalam bentuk permainan sederhana 
dan stretching (penguluran) statis maupun dinamis yang 
harus menyasar bagian tubuh secara tepat dan 
menyeluruh. 

3. Sebaiknya didahului dengan jogging, dengan harapan 
mempercepat rangsangan untuk kerja jantung dan paru. 

4. Pemanasan hendaknya jangan sampai melelahkan. 

 

2. Pemanasan 



 
 Sasaran latihan inti  dapat berupa latihan teknik, 

taktik, fisik, mental, atau kombinasi di antara 
keempat unsur tersebut. 

 Latihan teknik dan taktik akan dapat maksimal 
apabila dilaksanakan sebelum olahragawan 
mengalami kelelahan.  

 Latihan teknik maupun taktik yang sangat kompleks 
dapat disederhanakan supaya mempermudah 
olahragawan dalam mempelajarinya.  

3. Inti Latihan 



 
 Hal yang harus diperhatikan :  

(1) latihan kecepatan hendaknya diberikan pada awal 
latihan, dimana kondisi fisik masih dalam keadaan 
bugar,  

(2) latihan kecepatan dan latihan power bila digabungkan 
maka kecepatan harus didahulukan,    

(3) latihan kekuatan dan latihan daya tahan bila 
dilaksanakan dalam satu sesi latihan maka latihan daya 
tahan harus diletakkan pada bagian akhir latihan atau 
setelah latihan kekuatan,  

(4) menggabungkan latihan kecepatan dan daya tahan 
aerobik dalam satu sesi latihan hendaknya dihindari. 

 

 

Latihan kondisi fisik 



 
 Berisi penenangan (cooling down).  

 Berfungsi mengembalikan kondisi tubuh ke kondisi 
semula.  

 Pengembalian kondisi tubuh menjadi sangat penting 
Intensitas tinggi tidak bisa serta merta dihentikan 
begitu saja.  

 Intensitas latihan harus diturunkan secara pelan-
pelan sampai pada keadaan normal.  

Misal dengan cara: permainan sederhana, senam, 
stretching, dan jogging.  

 

4. Penutup 



 
 Penutup juga memuat evaluasi, yang berisi koreksi 

dari latihan yang sudah dilaksanakan terkait materi 
yang disampaikan.  

 Bentuk koreksi dapat berupa ceramah ataupun 
demontrasi.  

 Secara umum latihan hendaknya ditutup dengan 
kesan yang baik, dengan tujuan menjaga serta 
meningkatkan motivasi olahragawan dalam 
menghadapi latihan berikutnya. 

 

4. Penutup 



 

Contoh pembagian waktu dalam 
 sesi latihan 

5' 
15' 

85' 

15' 

PENGANTAR

PEMANASAN

LATIHAN INTI

PENDINGINAN




