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Brief dari hsutioso 

Tolong bikin kan 4 artikel dengan topik: 1) Cara mencari personal trainer yang baik? 2) 
Bagaimana menentukan apabila seorang anak membutuhkan guru les? 3) Hidup sehat dengan 
belajar Yoga di rumah! 4) Cara memperbaiki tubuh dengan belajar pilates! 
 

Kenali 4 Hal Penting Sebelum Memilih Personal Trainer  

 

Apakah Anda sedang mencari seorang personal trainer? Mengapa Anda membutuhkan 
personal trainer?  

Seseorang bakal membutuhkan personal trainer ketika dia memutuskan untuk terlibat pada 
serangkaian latihan pembentukan tubuh (fitness) di tempat tertentu seperti gym. Tidak 
semua orang tahu tentang bagaimana cara latihan yang baik, seberapa banyak porsi latihan 
yang dibutuhkan, dan makanan maupun minuman macam apa yang harus dikonsumsi 
selama latihan berlangsung, serta seberapa lama latihan harus dilakukan. Sederet faktor 
inilah yang kemudian membuat orang mesti mencari seorang personal trainer, supaya latihan 
yang dijalaninya bisa dilakukan dengan cara semestinya.  

Seorang personal trainer harus mampu membimbing seseorang dengan baik, sekaligus 
membimbingnya untuk mencapai gaya hidup sehat. Seorang personal trainer yang baik juga 
semestinya mampu membantu seseorang untuk terhindar dari cedera fatal selama latihan 
berlangsung. Lalu pertanyaan pentingnya, bagaimana cara mencari personal trainer yang 
baik?  

Setidaknya ada 4 hal yang harus dicermati betul sebelum memilih personal trainer: 

 Mengenali personal trainer 

Berbagai pusat kebugaran/gym akan dengan baik hati memberikan informasi lengkap/profil 
masing-masing personal trainer yang bersedia membantu latihan. Profil yang ditampilkan 
memberikan rincian informasi mengenai keahlian khusus yang dimiliki seorang trainer, 
pengalaman spesifik sebagai seorang personal trainer, sertifikasi yang pernah diperoleh, visi 
yang dimiliki sebagai seorang trainer, dan lain sebagainya. Carilah informasi mengenai 
hal-hal tersebut, dan dari sana seseorang bisa mengukur kemampuan seorang personal 
trainer. 

 Wawancara kandidat pelatih 

Setelah mengetahui informasi lengkap mengenai kemampuan seorang trainer, hal yang 
kemudian perlu dilakukan adalah mewawancarainya supaya tahu lebih dalam tentang 
personalitasnya, atau mencari tahu apakah dia orang yang sabar. Ini dimaksudkan supaya 
seseorang bisa menemukan pelatih yang membuatnya nyaman selama latihan berlangsung.  

 Penampilan fisik nomor 2 

Penampilan fisik seorang trainer adalah nomor 2. Yang terpenting adalah kemampuan 
individu, pengalaman, serta apakah dia mampu membuat nyaman orang lain yang bakal 



dibimbing olehnya. Penampilan kece dan tampan bukan jaminan kualitas seorang personal 
trainer.  

 

 Personal trainer adalah partner 

Dia bukanlah guru, dan juga bukan seorang yang boleh memerintah Anda seenaknya. Jadi, 
komunikasi dua arah yang sehat menjadi sebuah keharusan. Baik orang yang dilatih maupun 
pelatih mesti tahu tujuan dan untuk apa serangkaian sesi latihan diadakan, yakni untuk 
mencapai kesehatan optimal.       

3 Kondisi yang Menentukan Apakah Anak Butuh Guru Les atau Tidak 

Seorang anak mungkin mengalami masalah tertentu yang berkaitan dengan kemampuannya 
dalam menyerap berbagai macam ilmu dan pelajaran di sekolah. Hanya saja para orang tua 
jangan buru-buru khawatir dan menganggap anaknya bodoh.  

Setiap masalah ada penyebabnya, begitu pula ketika seorang anak mengalami kesulitan ketika 
belajar. Yang perlu orang tua kenali adalah penyebab mengapa masalah tersebut muncul, dan 
kemudian mencari solusi yang tepat untuk mengatasinya. Mungkin ada kalanya orang tua 
mesti mendampingi anaknya ketika sesi belajar dimulai, tujuannya supaya orang tua bisa 
memahami betul apa sebab anaknya mengalami kesulitan belajar.  

Namun ada kalanya orang tua tidak bisa melakukannya karena berbagai macam alasan. Salah 
satunya adalah karena kesibukan dan jadwal padat yang menyebabkannya tidak mampu 
untuk menyediakan waktu luang untuk belajar bersama anak. Jika demikian kasusnya, orang 
tua kemudian cenderung menyerahkan segalanya perihal teman belajar kepada guru les atau 
siapapun yang dianggap memiliki kemampuan untuk mendidik anak. Apakah cara ini adalah 
solusi terbaik? 

Guru les hanya perlu dihadirkan bila orang tua mengalami beberapa kondisi di bawah ini: 

1) Bila orang tua ingin mengetahui bakat terpendam sang anak 

Ketika masih usia kanak-kanak, ada baiknya anak diberikan sejumlah les, mulai dari les piano, 
les menari, les berenang, les bela diri, les vokal, dan lain sebagainya. Ini dilakukan supaya 
orang tua tahu bakat apa saja yang dimiliki anaknya dan bisa dikembangkan di masa depan. 
Akan tetapi jangan sampai mewajibkan anak untuk mengikuti semua jenis les yang tersedia.  

2) Bila tujuan les sudah ditetapkan sebelumnya 

Apakah les dimaksudkan untuk memperbaiki kebiasaan anak dalam belajar, ataukah untuk 
memaksa seorang anak untuk meraih prestasi tertentu. Tentukan tujuan les dengan baik. 
Jangan sampai mengikutkan anak ke dalam les hanya demi gengsi atau ikut-ikutan tren 
komunitas ibu-ibu yang memberikan les untuk anaknya hanya karena ingin seorang anak 
memiliki banyak bakat.  

3) Les hanya dibutuhkan untuk melatih anak 

Les bukan bertujuan untuk membentuk kepribadian dan bukan pula bertujuan untuk 
membuat anak menjadi jenius. Les sebetulnya lebih dimaksudkan untuk melatih seorang 
anak dalam menghadapi berbagai macam materi sekolah yang sudah diajarkan sebelumnya. 
Dalam sebuah sesi les, seorang anak bisa dilatih untuk lebih memahami berbagai macam 
materi sekolah yang diajarkan. Dengan demikian, les sebetulnya lebih ditujukan untuk 
mengembangkan kemampuan dan daya tangkap anak.    

 

Mempelajari Yoga Secara Mandiri itu Mudah 

 



Sementara ini orang bisa bilang bahwa Yoga sudah menjadi gaya hidup. Banyak orang yang 
tertarik untuk mengikuti latihan Yoga karena mereka ingin mencapai taraf kualitas hidup 
yang lebih meningkat dibandingkan sebelumnya. 

Ada banyak tempat latihan Yoga yang mungkin berada dekat dengan rumah Anda. Di sanalah 
mereka yang berminat dengan yoga akan mempelajari bagaimana melakukan Yoga dengan 
cara yang benar, melalui bimbingan seorang instruktur. Hanya saja, ada juga orang yang 
memang ingin mendaftarkan dirinya untuk latihan di sanggar Yoga, namun terhalang oleh 
waktu, jarak, maupun biaya. Lalu bagaimana mengatasi masalah tersebut?  

Jawabannya adalah dengan belajar Yoga secara mandiri di rumah. Inilah menariknya Yoga. Ia 
hadir sebagai tipe latihan yang bisa dilakukan di rumah. Di bawah ini akan diterangkan 
mengenai hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan latihan yoga dengan mandiri 
di rumah.  

1) Melakukan persiapan kecil 

Persiapan bisa dilakukan dengan mendatangi sanggar-sanggar yoga yang tersedia di daerah 
tempat tinggal Anda. Kebanyakan kelas Yoga menyediakan fasilitas latihan yoga gratis selama 
satu atau dua sesi. Ikutlah sesi gratis yang tersedia dan catat hal-hal penting, meliputi 
gerakan, pose, atau jenis latihan, dengan baik. Kemudian mintalah petunjuk penting dari 
instruktur supaya latihan mandiri di rumah bisa dilakukan dengan baik. Hal lain yang juga 
penting untuk dilakukan adalah membeli DVD latihan Yoga dan belajar segala hal terkait 
dengan Yoga melalui DVD tersebut. Lalu, Anda juga bisa mencari informasi tentang Yoga 
yang tersedia dalam jumlah besar di internet.  

2) Membuat perencanaan 

Hal yang harus disadari ketika memilih melakukan latihan yoga di rumah adalah: ada banyak 
tantangan yang kemudian muncul. Karena itu Anda perlu menantang pikiran serta tubuh 
Anda, dengan tujuan supaya kemampuan menjadi lebih terasah dan Anda terhindar dari 
cedera. Misalnya di sini Anda bisa belajar menguasai satu asana spesifik dan tidak 
terburu-buru untuk mengejar posisi lain. Gunakan DVD sebagai panduan dan pelajari dengan 
baik semua materi yang tersedia di dalamnya.  

Lebih jauh lagi, susunlah tujuan dengan baik, persiapkan alat-alat pendukung seperti matras, 
serta tentukan jadwal latihan yoga dengan rutin. Yang juga tidak kalah penting, beritahukan 
kepada seluruh anggota keluarga tentang jadwal yoga Anda, supaya latihan Anda tidak 
terganggu. 

Memperbaiki Kualitas Kesehatan Tubuh dengan Pilates 

 

Ada banyak jenis olah tubuh yang populer di seluruh dunia, dan salah satu yang bakal dibahas 
di sini adalah Pilates. Jenis olah tubuh yang satu ini terbukti menawarkan beragam manfaat 
bagi tubuh, terutama bagi mereka yang ingin meningkatkan kualitas kebugaran tubuh.  

Secara umum, olah tubuh seperti Pilates terdiri dari 25-50 gerakan yang berfokus pada 
sejumlah bagian tubuh seperti perut, punggung bagian bawah, panggul, dan paha. Ada 
banyak metode latihan yang digunakan, namun pada umumnya terdiri dari gerakan untuk 
melatih kekuatan serta ketahanan otot, serta latihan fleksibilitas. 

Ada 6 prinsip dasar yang mesti dipahami sebelum melakukan pilates:  

1) Pernapasan 

Gerakan pernapasan menjadi kunci untuk menyegarkan sekaligus membersihkan tubuh. 
Karena pilates dimaksudkan supaya sirkulasi darah dan asupan oksigen berjalan lancar, maka 
lakukanlah olah pernapasan dengan benar.  

2) Ketepatan 



Gerakan pilates harus dilakukan dengan benar, supaya stamina dan kekuatan bisa dibangun 
dengan semestinya. Gerakan yang dilakukan dengan tepat bakal membantu mengalir dari 
satu bagian tubuh ke bagian lainnya.  

3) Efisiensi gerakan 

Gerakan-gerakan yang dilakukan dengan tepat membantu menciptakan aliran energi yang 
cukup dan tidak berlebihan.  

4) Pemusatan gerakan 

Gerakan pilates ditujukan mulai dari kelompok otot utama di paha bagian dalam, bokong, 
panggul, punggung bagian atas dan bawah, serta bagian sekitar perut.  

5) Pengendalian otot 

Mengendalikan otot dengan konsentrasi penuh merupakan bekal utama dalam menjalani 
latihan pilates.  

6) Konsentrasi 

Sebelum melakukan gerakan pilates, pastikan bahwa Anda mencurahkan fokus sepenuhnya 
pada seluruh bagian tubuh.  

Bila dilakukan secara teratur, olah tubuh seperti pilates bakal menyediakan lebih banyak 
manfaat. Manfaat pertama terkait dengan penguatan punggung dan perut, dimana latihan 
pilates bakal membuat kedua daerah tubuh tersebut menjadi lebih kuat dibandingkan 
sebelumnya.  

Selain itu pilates juga bisa membantu meningkatkan kemampuan seseorang dalam 
mengendalikan tubuh secara sinergis. Artinya, latihan yang dilakukan tidak hanya berfokus 
pada kelompok otot-otot utama.  

 

Manfaat terakhir yang bisa dirasakan terkait dengan kesadaran terhadap tubuh. Latihan 
pilates membantu melatih koordinasi dan tindakan, antara pikiran dan tubuh. Dengan 
demikian, seseorang akan memiliki lebih banyak kesadaran untuk berdiri, duduk, atau 
melakukan gerakan lain terkait dengan pilates. Ini pada gilirannya akan membantu 
mengurangi kebiasaan hidup yang tidak benar, serta rasa nyeri yang mungkin muncul.  


