
MERASA KURANG PERCAYA DIRI? 

KEMBALI MENGAJAR  
–– BEBERAPA TIPS 
SEDERHANA UNTUK 
MEMBANTU ANDA SIAP

Banyak Instruktur yang sudah berminggu-minggu tidak mengajar kelas langsung. Kami telah menguraikan 

beberapa tips untuk membantu Anda merasa percaya diri dan siap untuk kembali ke depan ruangan. 

KAMU TIDAK 
SENDIRI. 

PENDAPAT DARI  

INSTRUKTUR LM 
TENTANG YANG 
MEREKA LAKUKAN:

BUKAN HANYA 
TINGKAT AKTIVITAS 
YANG TERDAMPAK. 
INSTRUKTUR 
MELAPORKAN 
PENINGKATAN PADA:

Kebencian dan 
Kemarahan

 26 - 34%
Kebosanan 
dan Depresi

29 - 38%
Iritabilitas 

15 - 26%

2 hari lebih sedikit
per minggu lebih sedikit 

latihan kombinasi

1 hari lebih sedikit
Per minggu, latihan kekuatan dan 
latihan kardio dan HIIT kekuatan 

Penurunan 
kualitas tidur

5 - 9%



PERSIAPAN MENTAL 

PERHATIKAN 
RESPON STRESS 

KETAHUI DETAILNYA

KEMBALI KE DASAR

PRAKTEK  

Miliki rencana untuk merespons ketika kamu merasakannya. Hal-hal sederhana seperti 

bernapas dalam-dalam selama beberapa menit dapat membuat perbedaan besar.

Biasakan diri Anda dengan persyaratan kesehatan dan keselamatan kelompok Anda 

sehingga Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini di hari pertama. 

Pikirkan tentang "skrip" Anda untuk kelas pertama Anda. Apa yang akan Anda katakan 

tentang kesehatan dan keselamatan? Bagaimana Anda bisa meyakinkan anggota? Dorongan 

apa yang akan Anda tawarkan kepada anggota yang juga merasa kurang fit? 

Jika Anda akan menggunakan masker, berlatihlah berbicara dengan menggunakan masker. 

Pikirkan tentang bagaimana Anda dapat menggunakan lebih banyak isyarat visual dalam 

pengajaran Anda - praktikkan juga. 

Di atas segalanya, ingatlah tidak ada yang mengharapkan Anda menjadi sempurna. Sebarkan persiapan dan latihan 

anda selama beberapa hari (atau minggu) jika memungkinkan dan Anda akan merasa santai dan siap untuk kembali. 

KONEKSI AKAN MENJADI 
ELEMEN PALING PENTING
UNTUK DIFOKUSKAN. 
MEMBERIKAN KELAS YANG 
MENENTUKAN, EMPATIS 
DAN FOKUS PADA ORANG 
DI DEPAN ANDA.

Change to: PRACTISE (with an S instead of a C)



HINDARI PENINGKATAN 
BESAR DALAM LATIHAN 
ANDA DENGAN 
MENINGKATKAN BEBAN 
LATIHAN SECARA 
PERLAHAN (EKSTERNAL 
DAN INTERNAL)

Beban latihan eksternal:
Seberapa banyak Anda 

mengangkat, seberapa 

cepat Anda berlari, dan 

seberapa lama Anda 

berlatih.

Beban pelatihan internal:
Bagaimana rasanya sesi.

Mudah: Anda tidak benar-

benar terengah-engah, 

Anda bernapas sedikit lebih 

keras dan Anda sedikit 

berkeringat, tetapi Anda 

cukup nyaman.

Sedang: Anda mulai

terengah-engah dan banyak 

berkeringat. Mulai agak 

sulit untuk melakukan 

percakapan.

Sulit: Anda berkeringat

banyak dan sangat tidak 

nyaman untuk berbicara.

TIPS: Sesuaikan beban

latihan eksternal untuk 

memastikan beban internal 

dimulai dengan mudah atau 

sedang sebelum beralih ke 

beban berat.

PERSIAPAN FISIK

FOKUS UNTUK 
MENDAPATKAN TIDUR 
YANG BERKUALITAS

KUNJUNGI KEMBALI 
TEKNIK DAN ELEMEN 
FISIK PROGRAM ANDA

Miliki jendela 

waktu tidur

Kurangi waktu layar 
sebelum tidur

Hindari kafein 
di sore hari

Aktif di siang hari, lalu 
kurangi aktivitas di 

malam hari

Ciptakan lingkungan 
tidur yang nyaman

Revisi sesi pendidikan dan latih setiap gerakan yang menantang. Pikirkan tentang 

modifikasi untuk membantu mengelola beban pelatihan anggota anda juga!

Ingat - anda tidak harus sempurna! Berbaik hatilah pada diri sendiri, mengajar dengan belas kasih dan 

bersenang-senang! Jika anda membutuhkan dukungan tambahan, hubungi kami melalui ask@lesmills.com.au

mailto:ask@lesmills.com.au



