
 

 

 

PENGARUH LATIHAN SIRKUIT TERHADAP PENINGKATAN 

KEBUGARAN JASMANI SISWA PUTRI KELAS V 

SD NEGERI 7 MERAK BATIN  

LAMPUNG SELATAN 

(Skripsi) 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh  

 

Ramandhani Ardi Pratiwi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2016 

 



 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

 

PENGARUH LATIHAN SIRKUIT TERHADAP PENINGKATAN  

KEBUGARAN JASMANI SISWA PUTRI KELAS V  

SD NEGERI 7 MERAK BATIN  

LAMPUNG SELATAN 

 

 

Oleh 

 

Ramandhani Ardi Pratiwi 
 

 

Masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh latihan 

sirkuit terhadap kebugaran jasmani siswa putri kelas V SD Negeri 7 Merak Batin 

Lampung Selatan 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen murni 

(true experiment) dengan desain penelitian yang berbentuk model pre test-post 

test design. Sampel yang digunakan adalah populasi sample yaitu siswa putri yang 

berjumlah 30 siswa. Sebelum dan sesudah diberi perlakuan dilakukan tes awal dan 

tes akhir dengan menggunakan Tes Kebugaran Jasmani Indonesia (TKJI). Dari 

hasil penelitian diperoleh nilai t hitung = 14,701> t tabel = 2,042 artinya ada pengaruh 

latihan sirkuit  terhadap peningkatan kebugaran  jasmani  pada siswa putri. 

 

Kesimpulan bahwa latihan sirkuit berpengaruh terhadap tingkat kebugaran 

jasmani siswa kelas V SD Negeri 7 Merak Batin Natar. 

 

Kata kunci : Latihan Sirkuit, Tingkat Kebugaran Jasmani Siswa Putri 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Anak merupakan titipan masa lalu dan harapan masa depan yang harus 

dipelihara dan didik agar tumbuh dan berkembang baik. Di samping itu juga 

mereka adalah calon generasi penerus bangsa yang dituntut memiliki 

kebugaran fisik yang baik. Tanggung jawab pembinaan mereka merupakan 

salah satu kewajiban dan semua pihak, termasuk para pendidik. Hal ini sejalan 

dengan tujuan Pendidikan Nasional "Mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia seutuhnya" yaitu: manusia yang beriman dan 

bertakwa  terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, 

memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, 

berkepribadian mantap dan mandiri serta bertanggung jawab terhadap 

masyarakatan, Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. Bahwa praktik yang baik dibutuhkan dalam 

pelakasanaan pendidikan, khususnya Pendidikan Jasmani,yaitu dalam rangka  

untuk meningkatkan mutu penyajian bidang studi tersebut di sekolah. 

 

Bila praktik yang baik ini dilaksanakan, maka bidang studi itu bukan hanya 

menghasilkan tujuan pengajaran berupa kemampuan berpartisipasi dalam 

aktivitas jasmani, tetapi juga dampak terhadap aspek psikologis yaitu 
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perkembangan emosi, sosial, dan kognitif. Selain itu, bidang studi itu juga 

mendorong perkembangan hak asasi manusia, fair play, kepedulian dan 

apresiasi terhadap lingkungan, dan seperangkat kemungkinan dalam 

perkembangan yang bersifat menyeluruh (holistik), ( Rusli lutan dkk, 

2002:33). 

 

Dalam peningkatan dan pembinaan olahraga khususnya dimulai dari jenjang 

yang paling dasar. Pelaksanaan Pendidikan Jasmani dan olahraga merupakan 

salah satu sarana dalam rangka pembinaan mutu sumber daya manusia 

Indonesia, hasil yang diharapkan itu dapat dicapai memerlukan waktu yang 

cukup panjang. Karena itu upaya pembinaan warga masyarakat, khususnya 

peserta didik melalui pendidikan jasmani dan olahraga membutuhkan 

kesabaran, keikhlasan dan program yang sistematis berkesinambungan. 

Sebagai upaya pendidikan, kita berharap Pendidikan Jasmani dan olahraga di 

lembaga pendidikan formal dapat berkembang lebih pesat agar mampu 

menjadi landasan bagi pembinaan keolahragaan Nasional. Proses 

pembentukan sikap dan pembangkitan motivasi dimulai sejak seseorang 

berada dibangku sekolah dasar.  

 

Memahami hal tersebut maka pengajar khususnya di sekolah dasar harus 

mempunyai kemampuan dan pemahaman tentang bagaimana membina serta 

meningkatkan kemampuan seseorang dalam melaksanakan gerak dan 

berolaharaga dengan kemampuan dan pengetahuan serta keterampilan yang 

memadai diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pengajar dalam dimana 

kemampuan tiap individu tidak akan selalu sama. Menilai manusia dalam 
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gerak berarti mengenal liku-liku kemampuan seseorang, untuk dapat 

mewujudkan fungsi mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan di 

sekolah. Mengajar dan melatih sehingga pengajar dapat mengerti dan 

memahami latihan olahraga merupakan salah satu sarana yang dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan kebugaran jasmani seseorang, dengan 

kebugaran jasmani yang baik maka produktifitas akan meningkat, sehingga 

dapat menyelesaikan tugas-tugas yang dihadapi. Kebugaran jasmani dapat 

diperoleh dengan cara berolahraga. Oleh karena itu olahraga dapat dijadikan 

sebagai bagian dari kehidupan, sehingga tidak salah apabila tubuh tidak aktif 

bergerak, jangan harap kondisi fisik menjadi tetap optimal dan tetap segar. 

Fisik yang tidak aktif bergerak akan merangsang tubuhnya menjadi 

hipokinetik. Kebugaran jasmani erat kaitannya dengan kegiatan manusia 

melakukan pekerjaan dan bergerak. Kebugaran jasmani yang dibutuhkan 

manusia tidaklah sama. kebugaran jasmani adalah ”suatu keadaan seseorang 

yang mempunyai kekuatan (strength), kemampuan (ability), kesanggupan dan 

daya tahan untuk melakukan pekerjaan dengan efisien tanpa timbul kelelahan 

yang berarti”.  

 

Sehingga  kerja dan fungsi organ tubuh serta metabolisme didalam tubuh akan 

bekerja dengan efisien, dan juga merangsang peredaran darah, pernafasan 

serta sistem syaraf. Latihan yang baik dan teratur ini juga akan membawa 

pengaruh terhadap pertumbuhan fisik, seperti: Serabut  otot  menjadi  kuat dan 

kasar, Peredaran darah lebih lancar / cepat, Pernafasan akan lebih cepat, 

Pengeluaran keringat berjalan lebih baik dan Pencernaan  makanan  lebih  

baik. Secara langsung akan berpengaruh pada kemampuan fisik menjadi lebih 
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baik seperti : Reaksi, kecepatan, kelincahan, daya tahan, kekuatan, kelentukan 

dan kebugaran jasmani.  

 

Melihat uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa orang yang berpendapat 

bahwa latihan olahraga hanya buang waktu dan menyebabkan capai sangatlah 

keliru, oleh karena itu menjadi tugas kita sebagai guru pendidikan jasmani, 

pelatih dan pembina olahraga untuk selalu memberikan pemahaman yang 

benar tentang olahraga kepada masyarakat. Sehingga olahraga dapat menjadi 

kebutuhan hidup manusia. Latihan olahraga melalui pendidikan jasmani guna 

meningkatkan kebugaran jasmani untuk siswa SD dapat dilakukan dengan 

latihan sirkuit, bentuk latihan sirkuit, adalah: latihan dasar yang dilakukan 

secara beruntun dari gerakan pertama sampai terakhir. Latihan sirkuit ini 

merupakan salah  satu materi yang diberikan kepada siswa SD.  

 

Sesuai dengan kurikulum tahun 2004, jenis latihan sirkuit yang  dilakukan  

antara  lain : lari  bolak-balik 5 meter, Push Up,  baring  duduk dan naik turun 

bangku dan lari 20 meter ( Suyati dkk, 1997 ). Berdasarkan uraian di atas 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh latihan sirkuit 

terhadap kebugaran jasmani siswa SD Sebagai alat pembuktian apakah benar 

latihan sirkuit dapat bermanfaat untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa 

sekolah dasar. 
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B. Identifikasi Masalah 

 

1. Mayoritas siswi kelas V SD Negeri 7  Merak Batin Lampung Selatan dalam 

aktivitas sehari-hari relatif  rendah hal ini di tunjukan dengan daya tahan 

fisik yang relatif  rendah seperti banyak menyelah, dipanggil kurang cepat 

merespon dll. 

2. Belum teridentifikasi hasil latihan sirkuit terhadap daya tahan fisik, tertentu 

pada aspek kebugaran jasmani siswi. 

 

C. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian diatas permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah 

latihan sirkuit dapat meningkatkan kebugaran jasmani pada siswa putri kelas 

V Sekolah Dasar Negeri 7 Merak Batin?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui besarnya pengaruh latihan  

sirkuit  terhadap peningkatan kebugaran  jasmani  pada siswa putri SD Negeri 

7 Merak Batin Lampung Selatan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 

1. Bagi Guru Penjas 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengembangkan 

pengajaran pendidikan jasmani. 
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2. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini sebagai acuan untuk mengembankan tingkat kebugaran 

jasmani bagi para siswi di SD Negeri 7 Merak Batin. 

 

3. Bagi Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan 

Hasil Penelitian sebagai bahan rujukan dalam tingkat kebugaran jasmani 

pada siswa dalam melakukan tes kebugaran jasmani untuk para siswa SMP 

dan SMA Lampung Selatan. 

 

4. Bagi Prodi Penjaskes 

Sebagai bahan refrensi pada para mahasiswa untuk melakukan penelitian  

yang sejenis untuk melakukan penelitian sejenis dengan memperhatikan 

aspek-aspek yang lainnya. 

 

F. Penjelasan Istilah 

 

Penegasan istilah ini dibuat untuk, memudahkan dan menghindari salah 

pengertian terhadap kata-kata yang digunakan dalam penulisan ini, maka perlu 

penjelasan terhadap istilah-istilah sebagai berikut : 

 

1. Pengaruh adalah daya yang timbul dari suatu (orang) yang membentuk  

watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia 1989:664) Pengaruh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

daya yang timbul dari latihan sirkuit terhadap tingkat kebugaran jasmani. 

 

2. Ada dua program latihan sirkuit, yang pertama jumlah stasiun adalah 

delapan tempat. Satu stasiun di selesaikan dalam waktu 1 menit, dan 
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dengan repetisi antara 15 –20 kali, sedangkan waktu istirahat tiap stasiun 

adalah satu menit atau kurang. Rancangan kedua dinyatakan jumlah 

stasiun antara 5-15 tempat. Satu stasiun diselesaikan dalam waktu 30 

detik, dan satu sirkuit diselesaikan antara 5-20 menit, dengan istirahat 15-

20 detik.  

 

3. Kebugaran jasmani 

Berdasarkan uraian diatas permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

Apakah ada pengaruh latihan sirkuit terhadap tingkat kebugaran jasmani 

pada siswa putri kelas V Sekolah Dasar Negeri 7 Merak Batin. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Konsep dan Klasifikasi Gerak  

 

1. Konsep Gerak 

 

Gerak adalah perubahan keadaan atau tempat dari suatu benda pada titik 

keseimbangan awal. Gerak meliputi gerak semu, gerak ganda, dan gerak 

lurus. Benda dikatakan bergerak apabila benda tersebut berpindah 

kedudukan terhadap benda lainnya baik pada perubahan kedudukan yang  

jauh atau dekat. Menurut Harsono (2007:4) menyebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan motorik ialah segala sesuatu yang ada hubungannya 

dengan gerakan-gerakan tubuh. Menurut Harrow (1972:24) gerak adalah 

keseluruhan proses yang terjadi pada tubuh manusia, yang meliputi proses 

pengendalian (koordinasi) dan proses pengaturan (kondisi fisik) yang 

dipengaruhi oleh faktor fisiologi dan faktor psikis untuk mendapatkan suatu 

gerakan yang baik.  

 

Dalam perkembangan motorik, unsur-unsur yang menentukan ialah Otot, 

Saraf  Otak. Ketiga unsur itu melaksanakan peranannya secara interaksi 

positif. Menurut Sugianto (2004:19) belajar gerak adalah serangkaian 

proses yang berkaitan dengan latihan atau pembekalan pengalaman yang 
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GERAK DASAR 

FUNDAMENTAL 

(Gerakan-gerakan 

dasar yang 

berkembang sejalan 

dengan pertumbuhan 

tubuh dan tingkat 

kematangan pada 

anak-anak) 

menyebabkan timbulnya perubahan menetap dalam keterampilan. Di dalam 

perkembangan sendiri gerak dibagi menjadi dua bagian yaitu gerak cross-

sectional yaitu subjek dari berbagai perlakuan atau kelompok umur yang 

diuji dengan alat ukur yang sama, contoh teknik tulis tangan, sedangkan 

gerak longitudinal adalah gerak yang diuji dengan sesuai umur 

perkembangan anak dan dikembangkan sesuai dengan konsep gerak 

sebagai berikut: 

Ranah Gerak 

Ranah=Domain=Bagian=Unsur 

KLASIFIKASI GERAK 

Anita J. Harrow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Ranah Gerak 

(Sumber: Harrow, 1972) 

GERAK DASAR 

FUNDAMENTAL 

 (Gerakan-gerakan 

dasar yang berkembang 

sejalan dengan 

pertumbuhan tubuh dan 

tingkat kematangan 

pada anak-anak) 

a. Gerak Lokomotor 

b. Gerak Lokomotor 

c. Gerak Manipulatif 

 

 

KEMAMPUAN 

PERSEPTUAL 

(Kemampuan untuk 

Menginterpretasi 

stimulus yang 

ditangkap oleh organ 

indera) 

a. Pengelihatan 

b. Pendengaran 

c. Peraba 

d. Kemampuan 

Koordinasi KEMAMPUAN 

FISIK 

(Kemampuan untuk 

memfungsikan 

sistem organ tubuh 

dalam melakukan 

aktivitas gerak 

tubuh) 

a. Ketahanan 

b. Kekuatan 

c. Fleksibilitas 

d. Kelincahan 

KETERAMPILAN GERAK 

(Gerak mengikuti pola/bentuk 

tertentu memerlukan koordinasi 

kontrol sebagian/seluruh tubuh yang 

dapat dilakukan melalui proses 

belajar) 

a. Adaptif  Sederhana 

b. Adaptif  Terpadu 

c. Adaptif  Kompleks 

KOMUNIKASI 

NON DISKURSIF 

(Komunikasi melalui 

prilaku gerak tubuh) 

a. Gerak Ekspresif 

b. Gerak 

Interpretif 
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2. Klasifikasi Gerak 

Pengertian ranah gerak dalam unsur klasifikasi gerak menurut Harrow 

(1972): 

1. Gerak Reflek  

Gerak reflek adalah respon gerak atau aksi yang terjadi tanpa 

kemauansadar, yang ditimbulkan oleh suatu stimulus. 

 

2. Gerak Dasar Fundamental 

Gerak dasar fundamental adalah gerakan-gerakan dasar yang 

berkembang sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat 

kematangan pada anak”. Gerak fundamental begitu penting 

dalam semua cabang olahraga karena gerak fundamental merupakan 

gerakan-gerakan dasar pada tubuh dan dalam olahraga yang 

dimainkan oleh manusia tentunya memakai gerak gerak fundamental. 

Gerak fundamental dibagi menjadi tiga yaitu lokomotor, 

nonlokomotor, dan manipulatif. 

 

3. Kemampuan Perseptual 

“Kemampuan perseptual ialah Kemampuan mengintepretasikan 

stimulus yang di tangkap oleh indra”. 

 

4. Kemampuan Fisik 

Kemampuan fisik adalah kemampuan untuk memfungsikan system 

organ tubuh dalam melakuka gerak tubuh”. Dalam olahraga sepak 

bola kemampuan fisik sangat dituntut untuk mencapai puncak prestasi 
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yang optimal. Ada 4 komponen-komponen kondisi fisik utama dalam 

kememampuan fisik seseorang yaitu sebagai berikut: 

a. Ketahanan (endurance) 

 

b. Kekuatan (strength) 

c. Fleksibilitas (fleksibility) 

d. Kelincahan (agility) 

 

5. Keterampilan Gerak 

Keterampilan gerak  ialah “ Gerak mengikuti pola atau bentuk 

tertentu memerlukan koordinasi kontrol sebagian atau seluruh tubuh 

yang dapat dilakukan melalui proses belajar”. Dalam olahraga 

keterampilan gerak atau teknik dasar merupakan pondasi dalam 

permainan, untuk mencapai prestasi yang optimal dalam olahraga 

pemain harus memiliki teknik dasar yang baik. 

 

6. Komunikasi Non Diskursif 

Komunikasi non diskursif ialah “komunikasi melalui perilaku gerak 

tubuh”. Dalam olahraga gerakekspresif yang dilakukan adalah gerak 

tangan pemain untuk memberikan kode kepada kawan untuk 

membuka ruang agar mudah mengumpan atau melakukan passing, 

biasanya pemain memberikan isyarat-isyarat tertentu sesuai dengan 

strategi yang digunakan untuk meyerang. Begitu juga dengan gerak 

interpretif gerak yang menggunakan kedipanmata dan geleng kepala 

dalam hal memberikan isyarat antara pemain saat berlangsungnya 

permainan. 
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 

motorik mengacu pada perubahan perilaku atau tingkah laku manusia. 

Dengan perkataan lain dapat dinyatakan, bahwa objek dari upaya 

belajar danmengajar  adalah perilaku yang nampak bergerak. Sebab 

pada dasarnya gerak secara batiniah atau internal terus berlangsung 

secara berkelanjutan. 

 

B. Keterampilan Gerak Dasar 

 

Banyak pengertian dan ruang lingkup gerak dasar yang digunakan dalam 

bidang olahraga. Dibawah ini dikemukakan beberapa pendapat mengenai 

gerak dasar. Menurut Imam Hidayat (2006: 13) menyatakan gerak dasar pada 

manusia adalah lokomosi (lokomotion) yaitugerakan siklus atau perputaran 

dari kaki kekaki yang silih berganti. Lokomosi terdiri dari berjalan dan lari, 

gerakan ini dapat dibagi menjadi: 

1. Berjalan-jalan (jalan santai, jalan cepat) 

2. Berlari (Jogging, lari cepat 

 

Menurut Sugianto (2004: 13) keterampilan gerak adalah kemampuanuntuk 

melakukan gerakan secara efektif dan efisien. Keterampilan gerak merupakan 

perwujudan dari kualitas koordinasi dan kontrol tubuh. Menurut Sujarwo 

(2001: 249) “keterampilan gerak dapatdiartikan sebagai keterampilan untuk 

melakukan tugas-tugas gerak tertentudengan baik”. Menurut Kirana (2002: 

11) “keterampilan adalah tindakan yangmemerlukan aktivitas gerak yang 

harus dipelajari supaya mendapatkan bentuk gerakan yang benar”.  
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Menurut Kirana (2002: 91) “gerak diartikan sebagai perubahan tempat posisi  

dan kecepatan tubuh dan bagian tubuh manusia yang terjadi dalam satu 

dimensi ruang dan waktu dan dapat diamati secara objektif”. Dari pernyataan 

diatas dapat disimpulkan bahwa keterampilan gerak adalah gerak yang 

mengikuti pola atau gerak tertentu yang memerlukan koordinasi dan kontrol 

sebagian atau seluruh tubuh yang bisa dilakukan melalui proses belajar. 

Semakin kompleks keterampilan gerak yang harus dilakukan, makin kompleks 

juga koordinasi dan kontrol tubuh yang harus dilakukan, ini berarti makin sulit 

juga untuk dilakukan. 

 

C. Konsep Belajar Motorik 

Menurut Lutan (1988) Belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang 

relatif permanen pada diri seseorang yang diperoleh melalui pengalaman dan 

latihan dan dapat diamati melalui penampilannya. Menurut Schmidt dalam 

Lutan (1988: 102) Belajar motorik adalah seperangkat proses yang bertalian 

dengan latihan atau pengalaman yang mengantarkan kearah perubahan 

permanen dalam perilaku gerak. 

Dalam proses belajar gerak ada tiga tahapan yang harus dilalui oleh siswa 

untuk mencapai tingkat keterampilan yang sempurna (otomatis). Tiga tahapan 

belajar gerak ini harus dilakukan secara berurutan, karena tahap sebelumnya 

adalah prasyarat untuk tahaf berikutnya. Apabila ketiga tahapan belajar gerak 

ini tidak dilakukan oleh guru pada saat mengajar Pendidikan Jasmani, maka 

guru tidak boleh mengharap banyak dari apa yang selama ini mereka lakukan, 
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khususnya untuk mencapai tujuan Pendidikan Jasmani yang ideal.        

Tahapan belajar gerak adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Kognitif 

Pada tahap ini guru setiap akan memulai mengajarkan suatu keterampilan  

gerak, pertama kali yang harus dilakukan adalah memberikan informasi 

untuk menanamkan konsep-konsep tentang apa yang akan dipelajari oleh 

siswa dengan benar dan baik. Setelah siswa memperoleh informasi tentang 

apa, mengapa, dan bagaimana cara melakukan aktifitas gerak yang akan 

dipelajari, diharapkan di dalam benak siswa telah terbentuk motor-plan, 

yaitu keterampilan intelektual dalam merencanakan cara melakukan 

keterampilan gerak. Apabila tahap kognitif ini tidak mendapakan perhatian 

oleh guru dalam proses belajar gerak, maka sulit bagi guru untuk 

menghasilkan anak yang terampil mempraktikkan aktivitas gerak yang 

menjadi prasyarat tahap belajar berikutnya.  

 

2. Tahap Asosiatif(Fiksasi) 

Pada tahap ini siswa mulai mempraktikkan gerak sesuai dengan konsep-

konsep yang telah mereka ketahui dan pahami sebelumnya. Tahap ini juga 

sering disebut sebagai tahap latihan. Pada tahap latihan ini siswa 

diharapkan mampu mempraktikkan apa yang hendak dikuasai dengan cara 

mengulang-ulang sesuai dengan karakteristik gerak yang dipelajari. 

Apakah gerak yang dipelajari itu gerak yang melibatkan otot kasar atau 

otot halus atau gerak terbuka atau gerak tertutup? Apabila siswa telah 

melakukan latihan keterampilan dengan benar dan baik, dan dilakukan 
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secara berulang baik di sekolah maupun di luar sekolah, maka pada akhir 

tahap ini siswa diharapkan telah memiliki keterampilan yang memadai. 

 

3. Tahap Otomatis 

Pada tahap ini siswa telah dapat melakukan aktivitas secara terampil, 

karena siswa telah memasuki tahap gerakan otomatis, artinya siswa dapat 

merespon secara cepat dan tepat terhadap apa yang ditugaskan oleh guru 

untuk dilakukan. Tanda-tanda keterampilan gerak telah memasuki tahapan 

otomatis adalah bila seorang siswa dapat mengerjakan tugas gerak tanpa 

berpikir lagi terhadap apa yang akan dan sedang dilakukan dengan hasil 

yang baik dan benar. Proses belajar dikatakan berhasil apabila ada 

perubahan pada diri anak berupa perubahan prilaku yang menyangkut 

pengetahuan, sikap dan keterampilan.  

 

Dalam proses belajar mengajar peserta didik harus menunjukkan 

kegembiraan, semangat yang besar dan percaya diri. Atas dasar tersebut, 

guru berperan untuk menciptakan dan mempertahankan kelangsungan 

proses belajar mengajar, guna tercapainya tujuan belajar yang sudah 

ditetapkan. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa belajar gerak 

adalah seperangkat proses yang berhubungan dengan latihan dan 

pengalaman yang mengantarkan kearah perubahan permanen dalam 

prilaku terampil.  

 

Dalam Lutan (1988) dijelaskan bahwa untuk mempelajari gerak maka 

perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :  
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a. Kesiapan belajar. Bahwa pembelajaran harus mempertimbangkan 

hukum kesiapan. Anak yang lebih siap akan lebih unggul dalam 

menerima pembelajaran. 

b. Kesempatan belajar. Pemberian kesempatan yang cukup banyak bagi 

anak sejak usia dini untuk bergerak atau melakukan aktivitas jasmani 

dalam mengeksporasi lingkungannya sangat penting. Bukan saja untuk 

perkembangan yang normal kelak setelah dewasa, tapi juga untuk 

perkembangan mental yang sehat. Jadi penting bagi orangtua atau guru 

untuk memberikan kesempatan anak belajar melalui gerak. 

c. Kesempatan latihan. Anak harus diberi waktu untuk latihan sebanyak 

yang diperlukan untuk menguasai. Semakin banyak kesempatan 

berlatih, semakin banyak pengalaman gerak yang anak lakukan dan 

dapatkan. Meskipun demikian, kualitas latihan jauh lebih penting 

ketimbang kuantitasnya. 

d. Model yang baik. Dalam mempelajari motorik, meniru suatu model 

memainkan peran yang penting, maka untuk mempelajari suatu dengan 

baik, anak harus dapat mencontoh yang baik. Model yang ada harus 

merupakan replika dari gerakan-gerakan yang dilakukan dalam 

olahraga tersebut. 

e. Bimbingan. Untuk dapat meniru suatu model dengan betul, anak 

membutuhkan bimbingan. Bimbingan juga membantu anak 

membetulkan sesuatu kesalahan sebelum kesalahan tersebut terlanjur 

dipelajari dengan baik sehingga sulit dibetulkan kembali. Bimbingan 

dalam hal ini merupakan feed back. 
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Derajat 

sehat 

f. Motivasi. Besar kecilnya semangat usaha seseorang tergantung pada 

besar kecilnya motivasi yang dimilikinya. 

D. Arti Kesehatan  

 

1.Pengertian Kesehatan 

 

Menurut WHO dalam Santosa (2012:23) sehat merupakan karunia allah 

yang menjadi dasar dari segala nikmat dan segala kemampuan bergerak, 

bekerja dan berfikir, akan berkurang atau bahkan hilang dengan 

terganggunya kesehatan kita. 

 

              S   aktif      

              E -Mempertinggi derajat kesehatan -pendidikan kesehatan  

              H                -memperbaiki faktor intrinsik   -imunisasi 

              A                     -gizi 

              T        - kebugaran 

         - skill 

              D          Prefentif                    -open kesehatan 

I 

              N                    -kebersihan lingkungan 

             A        -pembuangan sampah 

             M        -pembasmian penyakit 

             I        -dsb 

             S           Statis  Pasif 

     -mempertahankan derajat kesehatan 

             S            Dinamis  -Memperbaiki faktor exterinsi 

             H    -memperbaiki fungsional fisioterapi 

             A    -rehabilitasi anatomi 

             T    -mencegah cacat 

     -memperpendek masa sakit 

             S              Kuratif              -menyembuhkan penyakit 

             T 

             A 

             T 

             S      

 

 

 

 

Derajat 

Sakit 

 

Gambar 3. Bagan Derajat Kesehatan 

(sumber. Santosa, 2012) 
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2. Kesehatan Statis dan Dinamis 

 

Menurut Santosa (2012:27) bahwa kesehatan statis adalah sehat dikala 

diam artinya tubuh normal dikatakan sehat walaupun dalam keadaan 

istirahat, sedangkan kesehatan dinamis adalah kesehatan dimana tubuh 

tetap sehat baik dalam keadaan istirahat maupun dalam keadaan bergerak 

(bekerja). 

Olahraga meningkatkan derajat sehat dinamis pasti juga sehat statis akan 

tetapi tidak sebaliknya. Olahraga kesehatan adalah olahraga yang 

memelihara dan menjaga untuk meningkatkan derajat kesehatan dinamis 

sehingga tidak dikatakan sehat bila hanya dalam keadaan diam. Berbeda 

dengan olahraga prestasi yang menuntut kemampuan organ tubuh secara 

maksimal. Oleh karena itu, olahraga kesehatan hendaknya dijadikan 

sebagai materi pokok dalam pelaksanaan pembinaan mutu sumber daya 

manusia melalui pendekatan aspek jasmaniah. 

 

E. Pengertian dan Definisi Kebugaran Jasmani 

 

1. Pengertian Kebugaran Jasmani 

 

Dewasa ini istilah kebugaran jasmani sering menjadi topik pembicaraan 

yang mneraik, pengertian kebugaran jasmani menurut beberapa ahli 

olahraga memang bermacam-macam, kebugaran jasmani menurut Lutan 

(2002:7) menyebutka kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang 

untuk melakukan tugas fisik yang memerlukan kekuatan, daya tahan dan 

fleksibilitas. Hal ini dapat dicapai dengan latihan yang teratur. Komponen 
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kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan adalah kemampuan aerobic, 

kekuatan otot, daya tahan otot, fleksibilitas dan komposisi tubuh yang 

terkait dengan peningkatan kesehatan. 

 

Menurut Mujahir (2007:57), kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan 

kemampuan tubuh melakukan penyesuian (adaptasi) terhadap pembebasan 

fisik yang diberikan kepadanya ( dari kerja yang dilakukan sehari-hari) 

tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Kebugaran jasmani 

merupakan kondisi jasmani yang bersangkutan dengan kemampuan fungsi 

tubuh dalam melakukan pekerjaan secara optimal dan efisien. Kebugaran 

jasmani erat kaitannya dengan kegiatan manusia dalam melakukan 

pekerjaan dan bergerak. 

 

Secara umum, yang dimaksud kebugaran jasmani adalah kebugaran fisik 

(physical fitness). Menurut beberapa ahli, kebugaran jasmani adalah 

kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelahan 

yang berarti. Pengertian kebugaran jasmani yang dikemukakan oleh T. 

Cholik Muthohir dalam Ismaryati (2006: 40) kebugaran jasmani merupakan 

kondisi yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk melakukan tugas 

dengan produktif  tanpa mengalami kelelahan yang berarti. 

 

Kebugaran Jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan 

penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya tanpa 

menimbulkan kelelahan berlebihan yang berarti. Djoko(2004): Kebugaran 

jasmani merupakan kemampuan seseorang melakukan kerja sehari-hari 



20 

 

secara efisien tanpa timbul kelelahan yang berlebihan sehingga masih 

menikmati waktu luangnya. Kebugaran jasmani tidak hanya berorientasi  

pada masalah fisik, tetapi memiliki arah dan orientasi pada upaya 

peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki ketahanan psiko-

fisik secara menyeluruh. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

kebugaran jasmani fisik adalah: (1) usia, (2) jenis kelamin, (3) keturunan, 

(4) makanan yang dikonsumsi, (5) rokok, dan (6) berolahraga (Djoko P.I, 

2004:3). 

 

Menurut Depdikbud (2010) Kesegaran Jasmani adalah kemampuan untuk 

melaksanakan tugas sehari - hari dengan giat dan dengan penuh 

kewaspadaan, tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan dengan energi 

yang cukup untuk menikmati waktu senggangnya dan menghadapi hal - 

hal yang darurat yang tak terduga sebelumnya. Sedangkan kesemaptaan 

ialah istilah dari latihan latihan para Militer.  

 

Dari pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebugaran 

jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan seseorang untuk melakukan 

pekerjaan atau menuaikan tugasnya sehari-hari dengan cukup kekuatan dan 

daya tahan, tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti, sehingga masih 

terdapat sisa tenaga yang berarti digunakan untuk menikmati waktu luang 

yang datangnya secara tiba-tiba atau mendadak, dimana orang yang 

kebugarannya kurang tidak aan mampu melakukannya. Hal ini yang 

menbedakan orang yang fit dan tidak fit. Tetapi perlu diketahui bahwa 

masing-masing individu mempunyai latar belakang kemampuan tubuh dan 
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pekerjaan yang berbeda sehingga masing-masing akan mempunyai 

kebugaran yang berbeda pula. 

 

2. Komponen Kebugaran Jasmani  

Ada beberapa komponen kebugaran jasmani dan itu sangat penting untuk di 

ketahui karena komponen-komponen tersebut merupakan penentu baik 

buruknya tingkat kebugaran jasmani seseorang. Menurut Irianto (2004: 4), 

kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan memiliki empat komponen 

dasar, meliputi:  

1. Daya tahan paru jantung  

2. Kekuatan dan daya tahan otot  

3. Kelentukan  

4. Komposisi tubuh  

 

Pengertian komponen kebugaran jasmani menurut (Sajoto 1995:9) :  

a.  Kekuatan 

Kekuatan adalah komponen fisik seseorang tentang kemampuannya 

dalam mempergunakan otot-otot untuk menerima beban waktu bekerja. 

b. Daya tahan 

Dalam  hal  ini  dikenal  2 macam daya tahan, yaitu :   Daya   tahan    

umum, kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistim jantung, 

paru-paru dan peredaran   darahnya    secara   efektif dan efisiensi untuk  

menjalankan kerja secara terus menerus  yang  melibatkan  kontraksi  

sejumlah  otot-otot dengan  intensitas  tinggi dalam  waktu  yang  cukup  

lama,  daya  tahan  otot adalah  kemampuan seseorang   dalam  
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mempergunakan otot-ototnya  untuk berkontraksi secara terus  menerus  

dalam  waktu  yang  relatif  lama  dengan beban tertentu.  

c. Kecepatan 

Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan 

keseimbangan dalam bentuk yang sama dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya Sama seperti dalam lari cepat, pukulan dalam tinju, balap 

sepeda.  

d. Daya Ledak Otot 

Daya ledak otot adalah kemampuan seseorang untuk   mempergunakan 

kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang  singkat. Dapat 

dinyatakan bahwa daya ledak otot sama dengan  kekuatan x  kecepatan. 

e. Daya Lentur 

Daya lentur adalah aktivitas seseorang dalam menyesuaikan diri untuk  

segala aktivitas dengan penguluran tubuh yang luas.  

 Hal ini akan mudah ditandai dengan tingkat fleksibilitas pada seluruh 

tubuh.  

f. Kelincahan 

Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk merubah posisi di area 

tertentu. Seseorang yang mampu  mengubah  satu posisi yang berbeda 

dalam kecepatan tinggi dengan koordinasi yang baik, berarti kelincahan 

cukup baik     
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g. Koordinasi 

Koordinasi adalah kemampuan seseorang untuk mengintegrasikan 

berbagai macam gerakan yang berbeda kedalam pola gerakan tunggal  

secara efektif.  

h. Keseimbangan 

Kemampuan seseorang untuk mengendalikan organ-organ syaraf otot. 

Seperti dalam hand-stand atau dalam mencapai keseimbangan sedang 

berjalan kemudian terganggu. 

i. Ketepatan 

Adalah kemampuan seseorang untuk  mengendalikan gerak-gerak  bebas 

terhadap suatu sasaran. Sasaran ini dapat merupakan suatu jarak atau 

mungkin suatu obyek langsung yang harus dikenal dengan salah satu 

tubuh. 

j. Reaksi 

Adalah kemampuan seseorang untuk segera untuk bertindak  secepatnya 

dengan  menghadapi rangsangan yang ditimbulkan lewat  indra, syaraf  

atau felling lainnya,  seperti  dalam  mengantisipasi  datangnya bola 

yang harus ditangkap dan lain - lain. Menurut M. Bebbelinck dalam 

bukunya Sajoto. 1995:5, disebutkan ada beberapa komponen physical 

yang terdiri dari : 

1. Kekuatan Yang meliputi : isometrik (Statis) dan isotonik (Eksplosif). 

2. Koordinasi motorik Yang ditekankan pada: kecepatan (Speed ), 

tenaga ( Power ), keseimbangan (Balance) dan ketrampilan khusus 

(Spesific Skill). 
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3. Ketahanan (Endurance) Yang  meliputi:  

4. Ketahanan lokal,  

5. Ketahanan otot :  statis dan dinamis ( Repetitive). 

6. Kardiorespirasi erobik  (Ekstensif ) dan kardiorespirasi an-erobik 

(Intensif). 

7. Kecepatan (Speed)   

Lari dan gerakan-gerakan anggota gerak. 

 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebugaran Jasmani 

Menurut Djoko (2004), untuk mendapatkan kebugaran yang memadahi 

diperlukan perencanaan sistematik melalui pemahaman pola hidup sehat,  

yang meliputi: makan, istirahat, dan berolahraga.  

1. Makan 

Makanan merupakan kebutuhan pokok setiap manusia, namun untuk  

memelihara tubuh agar menjadi sehatmakanan harus memenuhi 

beberapa syarat yaitu:  

a. Dapat untuk pemeliharaaan tubuh, 

b. Dapat menyediakan untuk pertumbuhan tubuh, 

c. Dapat untuk mengganti keadaan tubuh yang sudah rusak, 

d. Mengandung unsur-unsur yang diperlukan oleh tubuh, 

e. Dapat sebagai sumber penghasil energi.  

 

Setiap aktivitas tubuh membutuhkan asupan energi yang memadahi, 

sehingga faktor makanan ini harus mendapatkan perhatian yang serius. 

Konsumsi makanan yang terprogam dan terkontrol dengan baik dapat 
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mendukung meningkatkan tingkat kebugaran jasmani seseorang, oleh 

karena itu unsur-unsur gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, 

mineral dan air harus benar-benar tersedia dalam tubuh dan mencukupi 

untuk beraktivitas.  

 

2. Istirahat 

Tubuh manusia tersusun atas organ, jaringan, dan sel yang memiliki 

kemampuan kerjaterbatas. Seseorang tidak akan mampu bekerja terus 

menerus sepanjang hari 16 tanpa berhenti. Kelelahan adalah salah satu 

indikator keterbatasan fungsi tubuh manusia. Untuk itu,istirahat sangat 

diperlukan agar tubuh memiliki kesempatan melakukan recovery 

(pemulihan) sehingga dapat melakukan kerja atau aktivitas sehari-

haridengan nyaman. 

Dalam sehari semalam, umumnya seseorangmemerlukan istirahat 7 

hingga 8 jam.  

 

3. Berolahraga 

Olahraga adalah suatu bentuk kegiatan fisik yang mempunyai pengaruh 

positif terhadap tingkat kebugaran jasmani manusia bila dilakukan 

dengan tepat dan terarah, karena dengan berolahraga semua organ tubuh 

kita akan bekerja dan terlatih. Kebanyakan pada masa sekarang ini orang 

cenderung disibukan oleh aktivitas keseharian yang kurang gerak 

padahal olahraga dapat membebaskan kita dari perasaan yang 

membelenggu kita, dan melancarkan system peredaran darah sehingga 

pikiran kita akan menjadi lebih segar serta fisik kita tetap terjaga. 
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Kosasih (2004: 58), mengatakan bahwa bagi individu yang melakukan 

olahraga untuk memperbaiki kebugaran jasmani, membutuhkan: 

a. Intensitas latihan 70-85% dari denyut nadi maksimal (DNM). DNM 

=220 umur (dalam tahun). 

b. Latihan antara 20-30 menit. 

c. Frekuensi latihan 3 kali seminggu.  

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kebugaran 

jasmani dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor, antara lain: makan, 

istirahat, dan berolahraga yang meliputi intensitas latihan, lamanya 

latihan, dan frekuensi latihan. 

4. Manfaat Kebugaran Jasmani 

Menurut Kosasih (2009), manfaat utama kebugaran jasmani yaitu: 

 meningkatkan kemampuan dan kemajuan belajar dan memelihara 

kebugaran jasmani. Manfaat kebugaran jasmani dapat dibedakan menurut 

jenis pekerjaan, keadaan dan usia.  

1. Manfaat kebugaran jasmani yang berhubungan dengan pekerjaan terdiri 

antara lain:  

a. Pelajar atau mahasiswa untuk meningkatkan kemauan dan 

kemampuan belajar. 

b. Olahragawan untuk meningkatkan prestasi olahraga. 

c. Karyawan, pegawai, petani untuk meningkatkan efisiensi kerja.  

2. Manfaat kebugaran jasmani yang berkaitan dengan keadaan atau kondisi 

tubuh  

3. Manfaat kebugaran jasmani yang dihubungkan dengan usia.  
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a. Anak-anak untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan. 

b. Orang tua dan lansia untuk mempertahankan kondisi fisik.  

 

Berdasarkan beberapa pendapat tentang manfaat kebugaran jasmani bahwa 

tujuanya adalah untuk membantu meningkatkan prestasi belajar, prestasi 

kerja, dan olahraga. Berdasarkan dengan usia, kebugaran jasmani dapat 

membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan serta mempertahankan 

kondisi fisik.  

 

F. Kegiatan pembentukan kebugaran jasmani di SD, meliputi atas : 

Pembentukan kekuatan, kecepatan dan kelincahan, pembentukan kelentukan,  

pembentukan daya tahan, daya ledak dan keseimbangan. Untuk mencapai taraf 

kebugaran yang diharapkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan latihan 

kebugaran jasmani yang berbentu latihan circuit trainning  (latihan berangkai). 

Syaifudin. 1993:39 Latihan berangkai (circuit trainning) adalah cara latihan 

dimana regu dikelompokan dan setiap kelompok melakukan suatu cara 

latihan, pada waktu yang ditetapkan kelompok - kelompok tersebut berganti 

tempat. Depdikbud (2010: 27).  

Sedangkan menurut Harsono (2007:227) circuit trainning adalah suatu sistim 

latihan kondisi fisik yang dapat memperbaiki secara serempak fitness 

keseluruhan dari tubuh, yaitu komponen-komponen power, daya tahan, 

kecepatan, fleksibilitas, mobilitas dsan komponen fisik lainnya. Latihan  

berangkai  didasarkan  pada  asumsi  bahwa  seseorang  dapat 
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mengembangkan kekuatannya, daya tahanya, kelincahannya dan total 

fitnessnya dengan jalan: 

1. Melakukan sebanyak mungkin pekerjaan dalam suatu jangka waktu 

tertentu. 

2. Melakukan suatu jumlah pekerjaan atau latihan waktu yang sesingkat-

singkatnya Harsono (2007:228), menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan 

bentuk latihan circuittrainning seorang pembina atau pelatih dapat 

menentukan berbagai macam variasi sebagai berikut : 

a. Harus dilakukan sekian repetisi 

b. Harus melakukan sebanyak mungkin repetisi dalam waktu tertentu yang 

ditetapkan misalnya 15 detik. Demikian pula boleh ditetapkan apakah 

setelah sekian bentuk latihan ada masa istirahat (misalkan 15 detik) atau 

tidak. Dari beberapa pendapat diatas digunakan sebagai landasan, bahwa 

untuk mendapatkan (memperoleh) suatu tingkat kebugaran jasmani pada 

anak usia SD kelas V ada beberapa macam bentuk latihan, satu 

diantaranya adalah latihan sirkuit. Yang kemudian dimodifikasi dengan 

lamanya waktu, interval dan repetisinya. Selain alasan tersebut diatas 

latihan sirkuit dapat berpengaruh terhadap kebugaran jasmani karena 

latihan yang dilakukan mampu merangsang kapasitas aerobik dan an 

aerobik.  

Kapasitas aerobik adalah kualitas yang menyebabkan kita mampu untuk 

melakukan secara terus menerus suatu unjuk kerja otot yang bersifat 

umum dengan beban relatif ringan sampai sedang dalam waktu relatif 



29 

 

lama.Unjuk kerja aerobik dapat dilaksanakan dalam suatu kondisi dimana 

kebutuhan oksigen tidak melampaui konsumsi oksigen maksimal.Unjuk 

kerja ini didukung oleh kinerja paru, jantung dan peredaran darah. 

Kapasitas an aerobik : adalah kualitas yang membuat kita mampu 

melaksanakan suatu unjuk kerja dalam kondisi an-aerobik. Unjuk kerja 

an-aerobik terjadi pada suatu kondisi aktivitas dimana kebutuhan akan 

oksigen melebihi kapasitas konsumsi oksigen maksimal. 

 

Departemen Pendidikan Nasional, 2003.kelas, menyatakan  ; 

a. Melakukan latihan untuk meningkatkan : kekuatan , kelenturan dan 

keseimbangan, Latihan pengembangan komponen kebugaran. Departemen 

Pendidikan Nasional, 2003. 

b. Melakukan beberapa bentuk latihan untuk meningkatkan kekuatan otot, 

lengan, bahu, dan tungkai, Melakukan latihan berangkai (Circuit training ) . 

  

G. Pengertian Latihan 

 

Tudor  (2000) latihan merupakan suatu kegiatan olahraga yang sistematis 

dalam waktu yang panjang, ditingkatkan secara bertahap dan perorangan, 

bertujuan membentuk manusia yang berfungsi fisiologis dan psikologisnya 

untuk memenuhi tuntutan tugas. Menurut pendapat Fox (1988:693) bahwa 

latihan adalah suatu program latihan fisik untuk mengembangkan seorang atlit 

dalam menghadapi pertandingan penting. Peningkatan kemampuan 

ketrampilan dan kapasitas energi diperhatikan sama. Menurut Harsono 

(2007:101) latihan adalah proses sistematis dari berlatih atau bekerja yang 
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dilakukan secara berulang-ulang, dengan kian hari kian bertambah jumlah 

beban latihan atau pekerjaannya.  

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa latihan adalah suatu program yang tersusun 

secara sistematis dan teratur yang dilakukan secara berulang-ulang dalam 

mengembangkan fisik baik massa otot maupun gerak biomotor dan digunakan 

untuk menjaga kebugaran tubuh atau persiapan menghadapi pertandingan 

penting. Dalam meningkatkan fisioligis dan psikologi. 

 

H. Sistem Latihan 

 

Menurut Harsono (2007: 25) sistem latihan adalah suatu batasan kemampuan 

otot untuk membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. 

Sistem latihan dibagi menjadi 3 tipe kontraksi otot yaitu : 

1. Kontraksi isometric 

Dalam kontraksi isometrik otot-otot ditegangkan namun tidak memanjang 

atau memendek sehingga tidak nampak suatu gerakan yang nyata, atau 

dengan kata lain tidak ada jarak yang ditempuh karena itu kontraksi ini 

disebut static contraction. Kontraksi ini dipertahankan selama 6-10 detik. 

Contoh kontraksi isometrik adalah mendorong. 

 

2. Kontraksi isotonic 

Kontraksi isotonik adalah sistem latihan tahanan yang ototnya 

berkontraksi secara isotonik. Dalam tipe kontraksi isotonik terjadi suatu 

gerakan dari anggota-anggota tubuh kita yang disebabkan oleh memanjang 

dan memendeknya otot-otot, sehingga terdapat perubahan dalam panjang 
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otot  Salah satu latihan isotonik yang paling popular dalam olahraga 

adalah latihan beban.  

 

3. Kontraksi isokinetik 

Para ahli dalam weight training berpendapat bahwa latihan kekuatan 

dengan menganut metode kontraksi isokinetik yang aplikasinya dari 

kombinasi antara isometrik dan isotonik adalah yang paling efektif, latihan 

ini digunakan karena dalam gerakan isokinetik otot mendapat tahanan 

yang sama. 

 

I. Prinsip-Prinsip Latihan 

 

Program latihan seharusnya mengedepankan prinsip-prinsip dasar latihanyang 

sesuai dengan konsep kerja fisik secara menyeluruh dan maksimal. Karena  

prinsip latihan dapat menjadi panduan dalam melihat dan mengatur 

peningkatan seseorang. Diantara prinsip-prinsip latihan antara lain : 

 

1. Prinsip Beban Berlebih 

 

 

 

 

. 

 

 

  

 25         50 75 

    Awal     akhir         awal         akhir      awal           akhir 

a.25 % RM  b.   50 % RM           c. 75% RM 

 

(Gambar Diagram 3. Overload diagram) 
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Menurut Tudor (2000:29) bahwa pemberian beban yang melebihi  

kebiasaan kegiatan sehari-hari secara teratur. Hal itu bertujuan agar sistem 

fisiologi dapat menyesuaikan dengan tuntutan fungsi untuk meningkatkan 

kemampuan yang lebih tinggi 

 

2.  Prinsip Individual (the principle of individuality) 

Menurut Tudor (2000:35) bahwa latihan harus memperhatikan dan 

memperlakukan seseorang sesuai dengan tingkat kemampuan, potensi, serta 

karakteristik belajar dan kekhususan olahraga 

 

3. Prinsip Kekhususan (the principle of specificity) 

 

Menurut Tudor (2000:32) Latihan harus bersifat khusus sesuai dengan 

kebutuhan olahraga dan pertandingan yang akan dilakukan. Perubahan 

anatomis dan fisiologis dikaitkan dengan kebutuhan. 

 

4. Prinsip beban latihan meningkat bertahap (the principle of progressive 

increase load) 

Prinsip beban bertambah (Progresif) sejak otot menerima beban berlebih 

(overload), kekuatanya menjadi bertambah dengan program pelatihan 

beban. Bila kekuatan sudah bertambah dan program pelatihan berikutnya 

dilakukan dengan beban yang tetap (sama), maka tidak lagi dapat 

menambah kekuatan. Dengan kata lain, beban pelatihan yang pada 

permulaanya sudah melampaui nilai ambang, pada waktu berikutnya sudah 

sama atau mungkin sudah di bawah nilai  ambang. Perlu penambahan 

beban, set, repetisi, frekuensi dan lamanya latihan. 
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Dalam hal ini, penambahan beban latihan tidak harus berupa beban seperti 

barbel, rompi dan lain-lain. Akan tetapi dapat juga berupa penambahan set  

repetisi, frekuensi, dan lamanya latihan, Sumosardjuno (1993:9). 

 

5.  Prinsip kembali asal (the principle of reversibility) 

Menurut Djoko (2002:11) bahwa kebugaran yang telah di capai seseorang 

akan berangsur-angsur menurun bahkan bisa hilang sama dalam kurun 

waktu tertentusekali, jika latihan yang pernah dilakukan tidak diulang 

secara teratur. 

 

J. Pengaruh Latihan 

 

Menurut Harsono(2007:134) kegiatan mempengaruhi semua komponen 

kebugaran kondisi atlet. Latihan yang bersifat aerobik dan an-aerobik yang di 

lakukan secara teratur akan meningkatkan  kondisi fisik. Dengan melakukan 

latihan olahraga atau kegiatan fisik yang baik dan benar berarti seluruh organ 

di picu untuk menjalankan fungsinya sehingga mampu beradaptasi terhadap 

setiap beban yang diberikan. Latihan fisik akan menyebabkan otot menjadi 

kuat. Perbaikan fungsi otot, terutama  otot pernapasan menyebabkan 

pernapasan lebih efisien pada saat istirahat. 

 

Menurut Sajoto (1995:23) ventilasi paru-paru pada orang yang terlatih dan 

tidak terlatih relatif sama besar, akan tetapi orang yang berlatih akan bernapas 

lebih lambat dan lebih dalam dari yang tidak berlatih dan menyebabkan 

oksigen yang diperlukan untuk kerja otot pada proses ventilasi berkurang. 

Dengan jumlah oksigen yang sama otot yang terlatih akan lebih efektif 
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kerjanya, pada orang yang dilatih intensif selama beberapa bulan terjadi 

perbaikan dalam pengaturan dalam proses pernapasan, perbaikan ini terjadi 

karena menurunnya kadar asam laktat yang berada didalam darah yang 

seimbang dengan proses pengurangan penggunaan oksigen oleh jaringan 

tubuh. Latihan fisik akan mempengaruhi organ tubuh sedemikian rupa 

sehingga kerja organ yang ada lebih efisien dan kapasitas kerjamaksimum 

yang akan dicapai lebih besar. 

 

Faktor yang paling penting dalam perbaikan kemampuan pernapasan tingkat 

optimal adalah kesanggupan untuk meningkatkan capillary bed yang aktif, 

sehingga jumlah darah yang mengalir di paru lebih banyak, dan darah yang 

berikatan dengan oksigen per menit waktu juga akan meningkat. Peningkatan 

ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan jaringan terhadap oksigen. 

Penurunan fungsi paru orang yang tidak berolahraga atau usia tua terutama 

disebabkan oleh hilangnya elastisitas paru-paru dan otot dinding dada. Hal ini 

menyebabkan penurunan nilai kapasitas vital dan nilai forced 

expiratoryvolume, serta meningkatkan volume residual paru. Ada sejumlah 

keuntungan penting bagi organ tubuh vital akibat dari latihan yang teratur 

dalam penjelasan Sharkey (1996:106) yaitu : 

1. Pengaruh latihan terhadap kesehatan umum otot jantung. Bukti yang ada 

menunjukkan bahwa otot jantung ukurannya meningkat karena digunakan 

dengan tuntutan yang lebih besar diletakkan pada jantung sebagai akibat 

dari aktivitas tubuh, terjadi pembesaran jantung. 

2. Pengaruh latihan terhadap isi perdenyut hasil penelitian pada atlet, pada 

umumnya disepakati bahwa jumlah isi darah perdenyut jantung lebih besar 
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dipompakan ke seluruh tubuh dari pada orang yang tidak terlatih. Atlet 

terlatih dapat memompakan sebanyak 22 liter darah sedangkan individu 

yang tidak terlatih hanya 10,2 liter darah saja. 

3. Pengaruh latihan terhadap denyut jantung hasil tes dari atlet olimpiade, 

diperoleh bukti bahwa individu yang terlatih mempunyai denyut jantung 

yang tidak cepat bila dibandingkan dengan orang yang tidak terlatih. 

Diperkirakan bahwa jantung manusia berdenyut 6 sampai 8 kali lebih 

sedikit bila seseorang terlatih. Pada kebanyakan atlet jantungnya berdenyut 

10, 20 sampai 30 kali lebih sedikit dari pada denyut jantung yang tidak 

terlatih. 

4. Pengaruh latihan terhadap tekanan arteri. Banyak eksperimen menunjukkan 

bahwa peningkatan tekanan darah pada orang terlatih lebih sedikit dari 

padaorang yang tidak terlatih.  

Hal ini akan terjadi sebaliknya jika latihan yang dilakukan mengalami 

overlod.  

5. Pengaruh latihan terhadap kardiovaskuler antara lain; a) Dada bertambah 

luas. Hal ini terjadi semasa pertumbuhan, tetapi tidak pada masa dewasa. b) 

Jumlah pernafasan per menit berkurang. Orang terlatih bernafas 6 sampai 8 

kali per menit, sedangkan pada orang yang tidak terlatih sebanyak 18 

sampai 20 kali per menit. c) Pernafasan lebih pada orang yang tidak terlatih 

diafragma bergerak sedikit sekali. d) Dalam mengerjakan pekerjaan yang 

sama, individu yang terlatih menghirup udara dalam jumlah yang lebih 

kecil, dan mengambil oksigen lebih besar dari pada individu yang tidak 

terlatih.e) Pengaruh latihan terhadap sistem otot. 
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K. Metode Latihan  

 

Dalam melakukan latihan dapat digunakan beberapa metode yang sesuai 

dengan kebutuhan, metode yang dapat dilakukan antara lain : (1) secara 

motorik, non motorik dan secara visual. Secara motorik latihan dilakukan 

dengan gerakan yang berulang-ulang atau drill, Secara non motorik latihan 

dilakukan dengan tanpa gerakan  yaitu dengan membayangkan gerakan yang 

akan dilakukan, (2) secara visual yaitu : dengan melihat gambar atau 

penampilan orang lain. (3) Berfikir Positif Seorang  atlet  harus  mempunyai  

keyakinan untuk mampu melakukan latihan yang berat dan mampu untuk 

meraih prestasi yang diinginkan. Dengan berfikir positif seorang atlet  tidak 

mudah untuk menyerah atau putus asa. (4).  Prinsip beban lebih Prinsip beban 

lebih adalah prinsip yang menekankan pada pembebanan latihan yang lebih 

berat dari kemampuannya. (5). Intensitas latihan Intensitas atlet adalah 80 % - 

90 % denyut nadi maksimal, dan denyut nadi maksimal adalah 220 - usia.  

Lama latihan pada zone latihan adalah 45 - 120 menit. 

 

L. Circuit Training (latihan) 

 

1. Circuit Training 

 

Menurut Sajoto (1995: 83) latihan sirkuit adalah suatu program latihan 

terdiri dari beberapa stasiun dan di setiap stasiun seorang atlet melakukan 

jenis latihan yang telah ditentukan.Satu sirkuit latihan dikatakan selesai, 

bila seorang atlet telah menyelesaikn latihan di semua stasiun sesuai dengan 

dosis yang telah ditetapkan. 
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Menurut Soekarman (1987: 70) latihan sirkuit adalah suatu program latihan 

yang dikombinasikan dari beberapa item-item latihan yang tujuannya dalam 

melakukan suatu latihan tidak akan membosankan dan lebih efisien. 

Latihan sirkuit akan tercakup latihan untuk kekuatan otot, ketahanan otot, 

kelentukan, kelincahan, keseimbangan, dan ketahanan jantung paru. 

 

Sejalan dengan pendapat-pendapat diatas circuit training merupakan 

latihan yang meningkatkan komponen dalam kebugaran jasmani. Menurut 

Sarwono (2007: 111), Latihan sirkuit adalah suatu bentuk latihan yang 

terdiri atas rangkaian latihan yang berurutan, dirancang untuk 

mengembangkan kebugaran fisik dan keterampilan yang berhubungan 

dengan olahraga tertentu. Harsono (1988:66), mengungkapkan bahwa 

keuntungan latihan dengan menggunakan sistem sirkuit adalah 

meningkatkan berbagai komponen kondisi fisik secara serempak dalam 

waktu relatif singkat, setiap atlet dapat berlatih menurut kemajuannya 

masing-masing, setiap atlet dapat mengkoreksi kemajuannya sendiri, 

latihan mudah di awasi, hemat waktu, karena dalam waktu yang relatif 

singkat dapat menampung banyak orang berlatih sekaligus. 

 

Menurut Fardi (2004:29), latihan sirkuit pertama-tama digunakan untuk 

mengembangkan kebugaran secara umum. Bentuk latihan circuit training 

dalam penelitian yaitu overload (prinsip beban lebih) yang merupakan 

suatu prinsip latihan yang paling mendasar. Pada prinsip latihan ini, perlu 

diperhatikan dalam menerapkan sistem latihan yang akan diberikan karena 

dengan memberikan beban latihan yang terlalu berat yang diperkirakan 
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tidak mungkin akan dapat diatasi oleh atlet akan berdampak buruk pada 

atlet sehingga hendaknya dapat dihindari agar latihan dapat berjalan dengan 

baik. 

 

Menurut Setiawan (2010:32) mengungkapkan bahwa latihan sirkuit dapat 

mengembangkan kondisi fisik seperti daya tahan, kelentukan, kelincahan, 

dan kekuatan. Satu kali latihan dalam setiap stasiun dilakukan 30 detik dan 

satu sirkuit dilakukan 15-20 menit. Kemudian istirahat antar stasiun adalah 

15-20 detik, dan istirahat satu sirkuit 1-3 menit. Menurut J.P. O’Shea dalam 

Sajoto (1995:83) bahwa ada dua program latihan sirkuit, yang pertama 

bahwa jumlah stasiun adalah delapan tempat. Satu stasiun di selesaikan 

dalam waktu 1 menit, dan dengan repetisi antara 15 –20 kali, sedangkan 

waktu istirahat tiap stasiun adalah satu menit atau kurang. Rancangan 

kedua dinyatakan bahwa jumlah stasiun antara 5-15 tempat. Satu stasiun 

diselesaikan dalam waktu 30 detik, dan satu sirkuit diselesaikan antara 5-20 

menit, dengan istirahat 15-20 detik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POS IV 

POS I 

POS III POS II 

POS V 

lari bolak balik 5 M 

push up 

lari 20 M 

lompat tali 

naik turun tangga 

Gambar 4. Latihan Sirkuit (Sumber, Sajoto:1995) 
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2. Bentuk Latihan dari Masing-Masing Pos 

 

a. Lari bolak balik 5 meter ( pos I ) Manfaat : latihan ini bermanfaat untuk 

melatih kelincahandan juga latihan daya tahan ketika waktu 

pelaksanaannya ditambah relatif lama. Cara melakukan gerakan: sikap 

awal berdiri untuk lari, setelah ada aba-aba"ya" lakukan gerakan lari 

secepat mungkin sampai garis akhir, dan dilakukan berulang-ulang  

dalam waktu yang ditentukan.  

 

Gambar 5. Lari Bolak Balik 5 M 

 

b. Latihan Push Up ( pos II ) Manfaat : gerakan push up berguna untuk  

melatih kekuatan  otot  lengan,  bahu,  dan otot perut. Cara melakukan 

gerakan: mula - mula badan telungkup , kedua kaki rapat pada ujung jari 

kaki menghadap kedepan. Kedua tangan agak dibengkokkan bertumpu 

disamping badan. Angkat badan dengan meluruskan kedua tangan, 

kepala, leher, badan dan kaki sejajar kemudian turunkan badan lagi 

dengan menekuk kedua tengan, begitu seterusnya. 

 

 
Gambar 6. Push Up 
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c.  Lompat Tali( Pos III ) Manfaat : melatih kekuatan otot lengan, 

bahu,dada betis dan otot lutut. Cara melakukan: siswa berdiri sambil 

memegang handle skippingnya, posisi siku mendekati badan dan bahu 

relax, kemudian melompat dan putaran tali skipping disamping badan 

searah jam 6 dan jam 12. Aba-aba "siap", "mulai" anak melakukan 

gerakan lompat tali sebanyak–banyaknya. 

 
Gambar 7. Lompat Tali 

d. Naik turun bangku ( pos IV )  Manfaat : latihan ini berguna untuk 

menguatkan otot-otot kaki dan melatih keseimbangan. Tinggi bangku 30 

cm. Cara melakukan : Anak berdiri di belakang bangku, dimulai dengan 

salah satu kaki naik keatas bangku diikuti kaki lainnya. Posisi badan 

menghadap kedepan, begitu seterusnya. 

 
Gambar 8. Naik Turun Tangga 

 

e.  Lari 20 Meter  ( pos V ) Manfaat: latihan ini berguna untuk menambah 

kekuatan daya tahan pada tubuh. Cara melakukan: anak dibariskan secara 

bersab dan kemudian menunggu aba-aba untuk berlari. 
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M. Penelitian Yang Relevan 

 

Penelitian relevan berguna untuk melihat adanya suatu kaitan atau hubungan 

dengan apa yang dibicarakan dan apa yang berlaku. Penelitian relevan ini 

untuk memperkuat hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Latihan Sirkuit 

Terhadap tingkat kebugaran Jasmani Siswa Putri SDN 7 Merak Batin Natar 

Lampung Selatan. 

1. Penelitan relevan oleh Syaputra yang Berjudul Pengaruh Circuit 

Training terhadap kebugaran jasmani pada siswa kelas VII SMPN 11 

Bengkulu. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 

steptes Indonesia. Pengolahan data pada penelitian ini menggunkan 

rumus uji t. pada data akhir diketahui nilai uji t hitung 3,32 dan nilai t 

tabel yaitu 2,03 sehingga besarnya hasil uji t dari nilai t tabel 

menunjukan bahwa adanya pengaruh yang signifikan Circuit Training 

terhadap kebugaran jasmani. 

 

2. Penelitian relevan yang kedua oleh Sugiarto yang berjudul “ Pengaruh 

Latihan sirkuit (4 Pos) Terhadap tingkat Kebugaran Jasamani siswa Putri 

kelas IV dan V SDN 1 Labuhan Ratu Bandar Lampung tahun pelajaran 

2011/2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperiment dengan desain penelitian Randomized Pretest-Posttes 

Design. Teknik Analisis data yang digunakan adalah Analisis Uji t. Hasil 

analisis data menunjukkan bahwa latihan sirkuit (4 Pos) dapat 

meningkatkan tingkat kebugaran Jasmani siswa putri secara signifikan, 

berdasarkan analisis diperoleh nilai t hitung = 18,478 jika dibandingkan 
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dengan nilai t tabel = 1,746 maka nilai t hitung > t tabel, maka ada pengaruh 

yang signifikan pada kelompok eksperimen setelah diberi perlakuan 

berupa latihan berangkai 4 pos. Sedangkan hasil perhitungan untuk 

kelompok kontrol diperoleh nilai t hitung = 1,154 jika dibandingkan nilai t 

tabel = 1,746 maka nilai t hitung < t tabel. Ini artinya tidak adanya latihan 

yang diberikan pada kelompok kontrol, maka tidak adanya pengaruh 

yang berarti juga terhadap peningkatan hasil TKJI pada siswa kelas IV 

dan kelas V SDN 1 Labuan Ratu tahun pelajaran 2011/2012. 

 

3. Penelitian relevan yang ketiga oleh Sridadi yang berjudul “ Pengaruh 

Circuit Training Terhadap Tingkat Kesegaran Jasmani Siswa Putra Kelas 

IV Dan V Sekolah Dasar Negeri Caturtunggal 3 Tahun Akademik 

2009/2010.”Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah One 

Group Pre-test Post-test Desaign. Subyek penelitian adalah 17 siswa 

kelas IV dan V SD N Caturtunggal 3. Data diperoleh melalui tes yang 

digunakan Tes Kesegaran Jasmani Indonesia (TKJI) sebagai instrumen. 

Data diperoleh melalui tes yang digunakan Tes Kesegaran Jasmani 

Indonesia (TKJI) sebagai instrumen. Nilai validitas tes adalah 0,960 dan 

reabilitas 0,720. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah 

t-test analisis melalui persyaratan uji normalitas dan homogenitas. Hasil 

pengujian hipotesis menggunakan t-test adalah -7,236. Nilai-t pada 

tingkat signifikansi <a (0,000 <0,05), sehingga ada perbedaan yang 

signifikan antara data sebelum dan sesudah percobaan. Kenaikan rata-

rata adalah adalah 2,94, dari 10,88 sampai13,82, atau sebanyak 27,02%. 

Oleh karena itu, hipotesis adalah diterima atau dapat disimpulkan bahwa 
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latihan sirkuit berpengaruh pada peningkatan tingkat kebugaran jasmani 

siswa putra kelas empat SD N Caturtunggal 3 Tahun Akademik 

2009/2010 

Dari ketiga penelitian yang relevan tersebut, maka tidak perlu diragukan 

lagi bahwa ada pengaruh dari latihan sirkuit terhadap tingkat kebugaran 

jasmani. 

 

N. Kerangka Berpikir 

Kebugaran jasmani mempunyai peran penting dan dapat mempengaruhi 

kehidupan manusia, karena kebugaran jasmani dapat menentukan hasil kerja 

seseorang. Kebugaran jasmani adalah salah satu faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar siswa. Dengan kebugaran jasmani, siswa menjadi semangat 

dalam belajar dan tidak cepat lelah. Sehingga apa yang dipelajari siswa dapat 

direkam otak dengan baik. Melalui pembelajaran pendidikan jasmani, 

olahraga dan kesehatan di sekolah diharapkan dapat meningkatkan kebugaran 

jasmani siswa. Siswa yang mempunyai tingkat kebugaran jasmani yang baik 

diharapkan dapat mencapai prestasi belajar yang optimal, karena dalam setiap 

pembelajaran yang diberikan di sekolah dapat diterima jika dalam keadaan 

bugar, sehingga mereka akan berlomba-lomba untuk memiliki kebugaran 

jasmani yang baik melalui aktivitas jasmani yang benar sesuai dengan 

kemampuan masing-masing individu. 

 

O. Hipotesis 

 

Dijelaskan Arikunto (2013: 64), Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu  

jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai  
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terbukti melalui data yang terkumpul. 

H1 : Adakah pengaruh yang signifikan latihan sirkuit dengan tingkat kebugaran 

jasmani siswa putri kelas V SD Negeri 7 Merak Batin Lampung Selatan  

tahun pelajaran 2015. 

H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan latihan sirkuit dengan tingkat kebugaran 

jasmani siswa putri kelas V SD Negeri 7 Merak Batin Lampung Selatan tahun 

pelajaran 2015. 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Dalam memecahkan suatu masalah diperlukan suatu cara atau metode, karena 

metode merupakan faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan suatu 

penelitian. Metode penelitian adalah semua  kegiatan pencarian, penyelidikan, 

dan percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu, untuk mendapatkan 

fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan 

pengertian baru dan menaikan tingkat ilmu serta teknologi, Margono (2005). 

 

Penelitian ini menggunakan metode survey yaitu peneliti mengamati secara 

langsung pelaksanaan tes dan pengukuran dilapangan. Dianalisis 

menggunakan analisis regresi linier sederhana atau regresi linier tunggal. 

Membahas hubungan variabel terikat dengan dua atau lebih variabel bebas. 

Sesuai dengan judul penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

latihan sirkut terhadap tingkat kebugaran jasmani siswa putri kelas V SDN 7 

Merak Batin Natar, Lampung Selatan. 
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B. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi Penelitian 

Menurut Arikunto (2013 : 106) “Populasi adalah keseluruhan dari subjek 

penelitian. Populasi merupakan sumber data yang sangat penting, karena 

tanpa kehadiran populasi penelitian tidak akan berarti serta tidak mungkin 

terlaksana”. Dari pengertian tersebut populasi penelitian ini adalah seluruh 

siswa putri kelas V SDN 7 Merak Batin tahun pelajaran 2015 – 2016 

sebanyak 30 orang. 

 

2. Sampel 

Menurut Arikunto (2013 : 108) “Sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. Apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik 

diambil semua. Sebaliknya jika subjeknya lebih besar dari 100 dapat 

diambil antara 10-15% atau 20-25%”. 

Berdasarkan pendapat di atas, Dengan demikian jumlah sampel dalam 

penelitian ini adalah 30 siswa. 

 

C. Variable Penelitian 

 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian penelitian 

(Arikunto, 2013: 96). Variabel dalam penelitian ini menggunakan 1 (satu) 

variabel bebas dan 1 (satu) variabel terikat. 
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1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang nilainya tidak tergantung pada 

variabel lainnya, dalam penelitian ini ada variabel bebas, yaitu : “ latihan 

sirkuit” (X). 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang nilainya bergantung pada variabel 

lainnya, dalam penelitian ini variabel terikat adalah Tingkat kebugaran 

Jasmani(Y). 

D.  Desain Penelitian 

 

Desain penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 

E = O 1X O2 

Keterangan:  

E : symbol untuk kelompok yang diberi treatment  

O1 : Tes awal  

X : Circuit Training 

O2 : Tes Akhir 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Menurut Arikunto (2010:265) dijelaskan bahwa metode pengumpulan data 

merupakan cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data 

penelitiannya. Lebih lanjut dikatakan oleh Suharsimi Arikunto (2010:265) 

bahwa untuk memperoleh data data yang diinginkan 
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 sesuai dengan tujuan peneliti sebagai bagiandari langkah pengumpulan data 

merupakan langkah yang sukar karena data data yang salah akan menyebabkan 

 kesimpulan-kesimpulan yang ditarik akan salah pula. Pengambilan data 

dilakukan dengan pemberian tes dan pengukuran dengan Tes Kebugaran 

Jasmani Indonesia (TKJI) 

 

F. Instrument Penelitian 

 

A. Instrumen  adalah alat  bantu  yang  digunakan  dalam  mengumpulkan  

data (Arikunto 2013 : 188 ). Tes ini  untuk  menguji  kebugaran  jasmani  

dan  daya  tahan  tubuh  maupununtuk  menguji  keterampilan  seseorang  

yang dilandasi dengan  pendekatan-pendekatan ilmiah. Tujuannya  untuk  

menilai  gerak  dasar  dan  daya  tahan seseorang. Sasaran  tes  ini  

ditujukan  untuk murid  sekolah  dasar putra  dan putriserta anak-anak 

berusia setingkat murid SD ( usia dibawah 12 tahun). 

 

G. Teknik Pengambilan Data 

 

Adapun rangkaian tes terdiri dari:  

a. Lari 40 meter,  

b. Gantung siku tekuk,   

c. Baring duduk, 30 detik 

d. Loncat tegak,  

e. Lari 600 meter. 

Adapun penjelasan rangakaian Tes Kebugaran Jasmani Indonesia tersebut 

adalah : 
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a. Lari 40 meter  

 

1) Sikap permulaan : peserta berdiri dibelakang garis start. 

2)  Gerakan 

a) Pada aba aba “siap” peserta mengambil sikap start berdiri, siap 

untuk lari. 

 

Gambar 1 

Posisi Lari 40 Meter 

Sumber: Kemendiknas, (2010:7 ) 

b) Pada aba aba “ya” peserta lari secepatnya menuju garis finish, 

menempuh jarak 30,40,50 atau 60 meter sesuai kelompok usia dan 

jenis kelamin 

Catatan: 

(1) Lari diulang bilamana ada pelari yang mencuri start 

(2) Lari diulang bilamana pelari tidak melewati gari finish 

(3) Lari di ulang bilamana pelari terganggu dengan pelari lain 

3) Pengukuran waktu  
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Dilakukan dari saat bendera diangkat sampai pelari tepatmelintasi garis 

finish. 

4) Pencatatan Hasil 

a) Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai oleh pelari untuk 

menempuh jarak yang ditentukan, dalam satuan waktu detik. 

b) Waktu yang dicatat satu angka dibelakang koma. 

 

b. Gantung siku tekuk 

 

1) Sikap permulaan  

Peserta berdiri dibawah palang tunggal, kedua tangan berpegangan pada 

palang tunggal selebar bahu. Pegangan telapak tangan menghadap ke 

belakang wajah. 

 

 

 

 

gambar 2 

sikap berpegangan pada palang tunggal gantung siku 

2)  Gerakan 

Dengan bantuan tolakan kaki atau naik turun bangku, peserta meraih 

palang sampai mencapai sikap bergantung siku di tekuk. Dagu berada 

diatas palang tunggal 
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Gambar. 3 

Sikap Gerakan Gantung Siku 

Sumber: Kemendiknas,( 2010:9 ) 

1) Pencatatan hasil  

Hasil yang dicatat adalah lamanya waktu yang dicapai oleh peserta 

untuk mempertahankan sikap tersebut diatas,dalam satuan detik. 

Catatan: 

Peserta yang tidak dapat melakukan gerakan diatas secara 

sempurna, dinyatakan tidak mampu atau gagal, dan hasilnya ditulis 

dengan angka 0 (nol) 

 

c.  Baring duduk (30 detik) 

 

1) Sikap permulaan 

Peserta berbaring terlentang dengan belakang bahu menyentuh lantai 

atau rumput,  
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kedua lutut ditekuk dengan sudut   -   , telapak kaki menapak lantai, 

dan telapak tangan diletakan pada telinga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 

Sikap Permulaan Baring Duduk 

2) Gerakan  

a) Pada aba aba “ya” peserta bergerak mengambil sikap duduk 

sehingga kedua sikunya menyentuh kedua paha, kemudian kembali 

kesikap permulaan sampai belakang bahu menyantuh lantai. 

b) Gerakan ini dilakukan berulang ulang dengan cepat tanpa istirahat 

selama 30 atau 60 detik sesuai kelompok usia. 

 

Gambar5 

Baring Duduk 

( Sumber : Kemendiknas, 2010:15 ) 
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3) Pencatatan Hasil 

a) Hasil yang di hitung dan di catat adalah jumlah gerakan baring 

duduk yang dapat dilakukan dengan sempurna selama 30 atau 60 

detik. 

b) Peserta yang tidak mampu melakukan tes bearing duduk ini, 

hasilnya ditulis dengan angka 0 (nol) 

Catatan: 

(1) Tangan terlepas dari telinga 

(2) Kedua siku tidak sampai menyentuh paha 

(3) Saat kembali berbaring bahu tidak menyentuh lantai 

(4) Menggunakan siku untuk membantu menolak tubuh 

d. Loncat Tegak  

 

1) Sikap permulaan 

 

a) Terlebih dahulu taburi/bubuhi ujung jari tangan kanan (kiri bagi 

yang kidal) dengan serbuk kapur atau atau bedak bubuk berwarna 

putih. 

b)  Peserta berdiri tegak dekat dinding, kaki rapat, lengan kanan (lengan 

kiri bagi yang kidal) merapat dinding, papan skala berada di samping 

kanan atau kiri atasnya. Kemudian tangan yang dekat dinding 

diangkat lurus keatas, telapk tangan dengan jari-jari tegak lurus di 

tempelkan pada papan berskala, sehingga meninggalkan bekas 

raihan ujung jarinya. 
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Gambar 6 

Sikap Awal Loncat Tegak 

Sumber : Kemendiknas ( 2010:18 ) 

2) Gerakan 

a) Peserta mengambil awalan dengan sikap menekukkan lutut dan 

kedua lengan diayunkan kebelakang. Kemudian peserta meloncat 

setinggi mungkin sambil menepuk papan dengan jari tangan yang 

berkapur sehingga meninggalkan bekas raihan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 

Sikap Pelaksaan Loncat Tegak 

Sumber :Kemendiknas ( 2010:19 ) 
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b)  Ulangi loncatan ini sampai 3 kali dengan selang istirahat sekitar 5-

10 detik. 

 

3) Pencatatan hasil 

a) Catatan  jangkauan  raihan tertinggi (sebelum  meloncat) = X 

b) Catatan  tinggi  kerihan hasil  tiga raihan loncatan = Y 

c) Hasil loncatan = selisih tinggi raihan loncatan dikurangi hasil raihan 

sebelum meloncat (Y-X) 

d) Ambil hasil selisih raihan yang tertinggi, catat dalam satuan 

centimeter tanpa angka di belakang koma. 

 

e. Kelima : Lari 600 meter. 

 

1) Sikap permulaan: Peserta berdiri dibelakang garis start. 

Gambar 8 

Posisi Start Lari 600 Meter 

Sumber :Kemendiknas, (2010:21 ) 
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2) Gerakan 

a) Pada aba –aba “ya” peserta lari secepatnya menuju garis finish, 

menempuh jarak 600,800,1000 atau 1200 meter sesuai kelompok 

usia dan jenis kelamin. 

 

Gambar 9 

Lari 600 Meter 

Sumber :Kemendiknas (2010:21 ) 

catatan: 

(1) Lari diulang bila mana ada pelari yang mencuri start 

(2) Lari diulang bila mana pelari tidak melewati garis finish 

(3) Pencatatan hasil 

(4) Pengambilan waktu dilakukan dari saat bendera diangkat 

sampai pelari tepat melintasi garis finish. 

(5) Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai oleh pelari 

untuk menempuh jarak yang telah ditentukan. waktu dicatat 

dalam satuan menit dan detik. 

Kategori dengan membedakan  juga jenis kelamin dimana kategori putra 

dan putri. TKJI merupakan battery test dimana terdiri dari: 
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Tabel 1 Nilai Tes Kebugaran Jasmani Indonesia 

Untuk Anak Umur 10 – 12 Tahun Putri 

 

1.      Sprint 

 

 

 

2.      Pull-up 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-bfkZnZXmx8E/U__-U8s7hwI/AAAAAAAAAFA/tEzcUB6TiVw/s1600/sprint1.png
http://1.bp.blogspot.com/-hRCipGqui5M/U__-Uwp_L_I/AAAAAAAAAFE/PPyy-KKy0ro/s1600/sprint+tes.png
http://4.bp.blogspot.com/-U9No2kr6oME/VAACLsG_fFI/AAAAAAAAAFg/6BYRmw4i0OM/s1600/pullup.png
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3.      Sit-up 

 

 

  

4.      Vertical jump 

 

 

 

5. Lari jarak sedang 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-saCSzv1a_zc/VAACjw848JI/AAAAAAAAAFo/Ai1MgQA3fnE/s1600/situp.png
http://3.bp.blogspot.com/-1DwJLaXvQ04/U__-Vgja3_I/AAAAAAAAAFQ/lvyhLdeh2Tc/s1600/verjump.png
http://4.bp.blogspot.com/-y1DCwYVj9PA/U__-S3ynZcI/AAAAAAAAAEs/6UEUfqHyiWI/s1600/larjarpen.png


59 
 

Sedangkan kriteria penilaiannya : 

 

 

 
NORMA TES KEBUGARAN JASMANI INDONESIA 

 

Tabel 2 Norma Tes Kebugaran Jasmani Indonesia 

Untuk Anak Umur 10 – 12 Tahun Putri 

 

1. Hasil Kasar 

Prestasi setiap butir tes yang dicapai oleh peserta yang telah mengikuti tes 

disebut “hasil kasar”. Tingkat kebugaran jasmani peserta tidak dapat 

dinilai secara langsung berdasarkan prestasi yang telah dicapai, karena 

satuan ukuran yang dipergunakan masing–masing butir tes tidak sama, 

yaitu: 

a.  Untuk butir tes lari dan gantung siku tekuk mempergunakan satuan 

ukuran waktu (menit dan detik). 

b. Ukuran butir tes baring duduk dan gantung angkat tubuh, 

mempergunakan satuan ukuran jumlah ulang gerak (beberapa kali). 

 

http://2.bp.blogspot.com/-QtwaXCiweVA/U__-S2SfKjI/AAAAAAAAAEo/p69c7p71D_M/s1600/larjarpen+tes.png
http://1.bp.blogspot.com/-snRxeMTk4Gg/U__-Ul-rTjI/AAAAAAAAAE8/_CGI2VaL7Cw/s1600/penilaian.png
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c.  Untuk butiran tes loncat tegak, mempergunakan satuan ukuran tinggi 

(centimeter). 

2. Nilai Tes 

a. Hasil kasar yang masih merupakan satuan ukuran yang berbeda-beda 

tersebut, perlu diganti dengan satuan ukuran yang sama. satuan ukuran 

yang ini adalah “Nilai”. 

b. Setelah hasil kasar tiap butir tes diubah menjadi nilai, langkah 

berikutnya adalah menjumlahkan nilai – nilai dari kelima butir tes 

tersebut untuk menentukan klasifikasi kebugaran jasmani peserta. 

c. Klasifikasi nilai tes dapat dilihat dalam Tabel Penilaian TKJI. 

 

J. Teknik Analisis Data  

 

1. Uji Prasyarat 

 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah uji untuk melihat apakah data penelitian yang 

diperoleh mempunyai distribusi atau sebaran normal atau tidak.  Untuk 

pengujian normalitas ini adalah menggunakan uji liliefors.  Langkah 

pengujiannya mengikuti produser Sudjana (2002 : 466) yaitu :. 

 

1. Pengamatan ,  dijadikan bilangan baku ,  dengan 

menggunakan rumus   ( dan s masing-masing merupakan 

rata-rata dan simpangan baku sampel) 
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2. Untuk bilangan baku ini dengan menggunakan daftar distribusi 

normal baku, kemudian dihitung peluang F( ) = P (z ≤ ) 

3. Selanjutnya dihitung proporsi , yang lebih kecil atau sama 

dengan . Jika proporsi ini dinyatakan dengan S (Zi) maka 

4. Hitung selisih F( )– S( ) kemudian tentukan harga mutlaknya. 

5. Ambil harga paling besar di antara harga mutlak selisih tersebut. 

Sebutlah harga terbesar ini dengan L0.  Setelah harga L0, nilai hasil 

perhitungan tersebut dibandingkan dengan nilai kritis L untuk uji 

Liliefors dengan taraf signifikan 0,05.  Bila harga L0 lebih kecil (<) 

dari L tabel maka data yang akan diolah tersebut berdistribusi 

normal sedangkan bila L0 lebih besar (>) dari L tabel maka datar 

tersebut tidak berdistribusi normal. 

L0< Ltabel : normal 

L0> Ltabel : normal 

Data L hitung L tabel Kesimpulan 

Data Tes Awal Kebugaran Jasmani 0,153 0,187 Normal 

Data Tes Akhir Kebugaran Jasmani 0,120 0,187 Normal 

Maka data tersebut berdistribusi normal. Berdasarkan hasil tes. 

Tingkat kebugaran jasmani dengan taraf signifikan 0,01 dan taraf 

kepercayaan 99 % memiliki nilai Lhitung <Ltabel, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa distribusi data adalah normal.  
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b. Uji Hipotesis 

Data Latihan  Sirkuit   

Jumlah Selisih 153 

Rata-Rata 5,1 

Standar Deviasi 1,900090742 

Varians 3,610344828 

t hitung 14,701 

t tabel 2,042 

Kesimpulan Ada pengaruh 

 

Hasil penghitungan t-test untuk tes awal dan tes akhir didapat t hitung = 14,701 

> ttabel = 2,042 yang berarti tolak hipotesis nol (H0) terima Ha. Maka dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari latihan  sirkuit  

terhadap peningkatan tingkat kebugaran  jasmani  pada siswa putri SDN 7 

Merak Batin Lampung Selatan. 

 

2. Uji Pengaruh 

Untuk mengetahui pengaruh latihan sirkuit terhadap tingkat kebugaran 

jasmani siswa putri maka digunakan rumus sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

B : Selisih rata-rata pre test dan post tes awal dan tes akhir 

SD : Standar deviasi selisih antara pretest dan post tes 

n : Akar dari jumlah sampel kelas eksperimen 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa : 

1. Latihan sirkuit memberikan pengaruh peningkatan terhadap tingkat 

kebugaran jasmani pada siswa putri SDN 7 Merak Batin Lampung Selatan. 

2. Latihan sirkuit mempunyai peranan dalam peningkatan tingkat jasmani 

pada siswa putri. 

B. Saran  

1. Kepada para Mahasiswa dan Guru Pendidikan Jasmani diharapkan untuk 

meningkatakan latihan dengan daya tahan khususnya kemampuan jantung 

dan paru-paru serta dapat mempertimbangkan bentuk latihan sirkuit dalam 

meningkatkan hasil kebugaran jasmani para siswa. 

2. Pada Program Studi Penjaskes diharapkan perlu adanya wawasan yang 

jelas bagi mahasiswa yang melakukan penelitian dengan dijadikan salah 

satu acuan dalam program dan pembelajaran untuk peningkatan hasil 

Kebugaran Jasmani. 

3. Berdasarkan ketentuan peneliti hanyak bentuk sirkuit untuk penelitian 

selanjutnya diharapkan memakai gerakan latihan lainya disetip masing-

masing pos dan diperlukan pertimbangan tambahan waktu pada penelitian. 
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