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Meningkatkan Kebugaran Jasmani
Jamaah Haji dengan Latihan Beban



Syarat, Rukun, dan Wajib Haji
 Syarat; Islam, Berakal, Baligh, Merdeka dan

Mampu.
 Rukun; Ihram, Wukuf, Tawaf Ifadah, Sa’i, Tahalul, 

danTertib
 Wajib; Niat Ihram, Mabit (bermalam) di

Muzdalifah, Melontar Jumrah Aqabah, Mabit di
Mina, Melontar Jumrah Ula, Wustha dan Aqabah, 
TawafWada', dan Meninggalkan perbuatan yang 
dilarang saat ihram.





BUGAR
 Physical Fitness = kebugaran jasmani = kemampuan seseorang

untuk melakukan kerja sehari-hari secara efisien tanpa
mengalami kelelahan berarti dan masih bisa menikmati waktu
luang.

 Dikelompokkan jadi 3:
1. Kebugaran statis adalah keadaan seeorang yang bebas dari

penyakit dan cacat atau disebut sehat.
2. Kebugaran dinamis adalah kemampun seseorang untuk

bekerja secara efisien yang tidak memerlukan
keterampilan khusus, misalnya berjalan, berlari, 
melompat, mengangkat.

3. Kebugaran motoris merupakan kemampuan seseorang
untuk bekerja secara efisien yang menuntut keterampilan
khusus.



Komponen Keb. Jas yg Berhub. dgn
Kesehatan

 Daya tahan paru-jantung yakni kemampuan paru-jantung
mensuplai oksigen untuk kerja otot dalam jangka waktu lama.

 Kekuatan otot adalah kemampuan otot atau kelompok otot
untuk melakukan satu kali kontraksi secara maksimal dengan
menahan beban yang diangkatnya.

 Daya tahan otot adalah kemampuan otot untuk melakukan
kontraksi secara terus-menerus pada tingkat intensitas sub 
maksimal.

 Fleksibilitas adalah kemampuan sendi untuk melakukan
gerakan sendi secara maksimal.

 Komposisi tubuh adalah susunan tubuh yang digambarkan
sebagai dua komponen yaitu lemak tubuh dan masa tubuh tanpa
lemak.



Latihan

Latihan adalah suatu proses
sistematis yang dilakukan secara
berulang-ulang, progresif, dan
mempunyai tujuan untuk
meningkatkan penampilan fisik.

Pada prinsipnya latihan adalah memberikan
tekanan fisik secara teratur, sistematik, 
berkesinambungan sedemikian rupa, sehingga
dapat meningkatkan kemampuan fisik di dalam
melakukan aktivitas.



Prinsip Latihan
 Overload/ Beban berlebih

(melebihi kemampuan)
 Specifity/ Kekhususan (sesuai

cabangnya)
 Individual (sesuai kemampuan

individu)
 Beban latihan bersifat

progresif (ajeg, maju, 
berkelanjutan)

 Reversible/ Kembali ke asal



Dosis Latihan
 Frekuwensi; banyaknya lat dalam

satu minggu.
 Intensitas; kualitas yang 

menunjukkan berat ringannya lat.
 Time/ Durasi; ukuran yg

menunjukkan lamanya proses
latihan dlm tiap pertemuan

 Type; model latihan yang 
digunakan.



Program Latihan

Physical Fitness/ Kebugaran Jasmani
Fat Loss/ Penurunan Berat Badan
Weight gain/ Menaikkan Berat Badan. 
Hipertrophy Otot/ Pembentukan



Program Latihan Kebugaran Jas.
Jenis Latihan Takaran Latihan Keterangan
Latihan Utama:
Joging, bersepeda, 
senam aerobik, 
renang, dll

Frekuensi: 
3-5 kali/ minggu
Intensitas: 65-85 % 
MHR
Durasi: 20-60 
menit

Tingkatkan latihan 
secara bertahap

Latihan 
Pelengkap:
Latihan 
beban(weight
training)

Frekuensi:
3-4 kali/minggu
Intensitas: ≤70 % 
RM
Set: 2-3, 
Rec: 20-30 detik 
antar set

Latihan seluruh 
otot:
Jml pos: 12-20
Irama: Lancar
Metode: circuit t, 
set system, super & 
compound set



Cardio Fitness Equipments &
Exercises  

 Step race
 Treadmill
 Ergo cycle
 Tracking in the jungle, 

jogging at the beach, 
jogging track, etc.



Latihan Beban
Latihan beban merupakan suatu
bentuk latihan yang 
menggunakan media alat beban
untuk menunjang proses latihan
dengan tujuan untuk
meningkatkan kebugaran, 
kekuatan otot, kecepatan, 
pengencangan otot, hypertrophy 
otot, rehabilitasi, maupun
penambahan dan pengurangan
berat badan.



Media Latihan Beban

Beban Dalam Beban Luar

 Sit Up
 Push Up
 Pull Up
 Beck Up

 Free Weight (Dumble, Barble)
 Gym Machine (Chest Press, Buterfly, 

Abdominal Machine, Arm Curl, 
Triscep Ex., Pull Down, Vertical 
Traction, Leg Press, Leg Curl, Leg 
Ex. dll)



Dumble/ barbel
 Dapat digunakan berbagai

variasi gerakan latihan dan
perkenaan otot.

 For Example:
Pectorals, Shoulder, Triceps, 
Biceps, Side Bench, act. (dada, 
pundak, trisep, bisep ,dll)

Macam & Cara Penggunaan
Alat Fitness



Variasi Dumble
 Shuolder press
 Lateral rises
 Front rises
Up right row
Dumble pull over
 Side bench
Dumble press

 Bicep curl
Concentration
Hummer 
 Tricep extention
 Tricep kick back
Wrist curl
Dumble squat
 Launght, ect.





Chest Press
 Perkenaan Otot: Pectorals 

(dada), Deltoids, Triceps 

 Cara Penggunaan:
Dorong handle kedepan
sambil mengeluarkan nafas
kemudian kembali lagi
sambil menarik nafas. 



Vertical Traction/ Pull Down
 Perkenaan Otot: Latissimus

dorsi ,  Trapezius, Deltoids, 
Biceps. (Sayap, Punggung, 
Deltuid, bisep).

 Cara Penggunaan:
Tarik Stick bar ke bawah
sampai bagian bawah dagu/ 
tengukuk kemudian
kempabi ke posisi awal.



Abdominal/ Sit Up
 Perkenaan Otot: Obliquus, 

Rectus Abdominal, Lower 
Abdominal. (Perut samping, 
atas, bawah)

 Cara melakukan: duduk di
mesin dgn memegang handle 
dan bergerak/ menunduk ke
depan sampai bagian dada 
mendekati kedua paha kaki 
kemudian kembali ke posisi
awal. Jangan lupa pengaturan
nafas pada saat melakukan
gerakan.



Lower Back/ Beck Arch
 Perkenaan Otot: Lower 

Back, Gluteus Maximus. 
(Punggung bawah, pantat
bag atas).

 Cara melakukan:  dimulai
dengan duduk di alat/ 
ambil posisi tengkurap
seperti gambar, kemudian
bergerak kebelakang/ ke
atas dan kembali kagi ke
depan/ bawah. 



Bench Press
 Perkenaan Otot: Pectorals, 

Deltoids, Triceps. (Dada atas, 
bawah, deltoid, trisep).

 Cara melakukan:
Dorong ke atas dengan posisi
tangan diukur secara
seimbang pada stick bar agar 
tidak tergelincir. Lakukan
dengan hati-hati dan
terkontrol. 



Leg Press
 Perkenaan Otot: Quadriceps, 

Hamstring, Gluteus 
Maximus. (Paha atas, bawah, 
tungkai)

 Cara penggunaan:
duduk pada alat setelah
menseting beban. Letakkan
kaki pada papan dan dibuka
selebah bahu. Dorong
kedepan dengan kaki dan
kembali lagi sampai
menempel ke dada. 



Leg Extention
 Perkenaan Otot: fokos pada

otot paha depan. 
(Quadriceps)

 Cara melakukan: duduk
pada alat dengan posisi kaki 
membentuk siku, 
kemudian lakukan gerakan
kedepan/ ke atas dengan
mengkontarksikan otot
paha depan.



Multi Gym

 Leg Extension, Arm 
Curl, Pull Down, Biceps 
Curl, Triceps Extension, 
Shoulder Press, Chest 
Press, Peck Fly, 
Abdominal, Side Bench, 
Rowing, and Cross Over.

 It can be used more than 
one person.



Prinsip Latihan
 Overload/ Beban berlebih

(melebihi kemampuan)
 Specifity/ Kekhususan (sesuai

cabangnya)
 Individual (sesuai kemampuan

individu)
 Beban latihan bersifat

progresif (ajeg, maju, 
berkelanjutan)

 Reversible/ Kembali ke asal



SEKIAN

Terimakasih


