
 

PENGARUH LATIHAN SIRKUIT TERHADAP TINGKAT KEBUGARAN 

JASMANI SISWA  KELAS VII SMP 04 MENGGALA 

KAB.TULANG BAWANG 

 

(Skripsi) 

 

 

 

 

Oleh 

 

Yuriansyah 

1313051073 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2017 

 

 

 
 



i 
 

ABSTRAK 

 

PENGARUH LATIHAN SIRKUIT TERHADAP TINGKAT KEBUGARAN 

JASMANI SISWA  KELAS VII SMP 04 MENGGALA 

KAB.TULANG BAWANG 

 

Oleh 

 

Yuriansyah 

 

Masalah dalam penelitian ini adalah masih kurangnya tingkat kebugaran jasmani 

siswa putra SMP 04 Menggala karena melihat siswa yang lesu dan tidak bergairah 

dalam memperhatikan pelajaran begitu  pula dalam aktivitas fisik saat mengikuti 

pelajaran olahraga kelihatan sekali siswa yang  tingkat  kebugaran jasmani nya yang  

baik dengan yang tidak. Metode penelitian yang digunakan dalam  penelitian ini 

adalah eksperimen murni (true experiment) dengan desain penelitian berupapre test-

posttest design. Populasiadalah  siswa putra yang berjumlah 30 orang dan sampel 

diambil menggunakan purposive sampling. Latihan Sirkuit berupa lari bolak-balik 5 

meter, push up, sit up, naik turun bangku dan lari 20 meter. Data diambil 

menggunakan  tes TKJI terdiri dari lari cepat 50 meter, gantung siku tekuk,tes baring 

duduk, tes loncat tegak, dan tes lari 1000 meter. setelah data terkumpulselanjutnya 

dianalisis menggunakan uji t. Hasil analisis menunjukan bahwa (t hitung =26,679> t tabel 

= 2,045), artinya latihan sirkuit memiliki pengaruh dalam  meningkatkan kebugaran 

jasmani pada siswa putra.Peningkatan tersebut disebabkan karena bentuk tes sama 

dengan sistem latihan. Kesimpulan bahwa latihan sirkuit berpengaruh terhadap 

tingkat kebugaran jasmani siswa kelas VII SMP Negeri 04 Menggala Kab.Tulang 

bawang. 

 

 

Kata kunci : Latihan Sirkuit,  Kebugaran Jasmani, SMP 
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ABSTRACK 

 

 

 

The Effect of Circuit Training on the Level of Physical Fitness Of SMPN 04 

Menggala Kab.Tulang Bawang 

 

By 

 

Yuriansyah 

 

 

 

 

The problem in this research is still the lack of physical fitness level of junior high 

school students 04 Menggala for seeing the lethargic and not passionate students in 

paying attention to the lesson as well as in physical activity while attending the gym 

lesson seems once the students who have good physical fitness level with those who 

do not. Research method used in this research is pure experiment with research 

design berupapre test-posttest design. The population is male students, amounting to 

30 people and the sample is taken using purposive sampling. Circuit Exercise in the 

form of running back and forth 5 meters, push ups, sit ups, up and down the bench 

and run 20 meters. Data taken using the TKJI test consisted of a 50 meter sprint, 

hanging elbows, sit-down test, upright jump test, and a 1000 meter test run. After the 

data collected further analyzed using t test. The result of the analysis shows that (t 

count = 26,679> t table = 2,045), it means that circuit training has an effect in 

improving physical fitness in student's son. He increase is due to the same test form 

with the exercise system. The conclusion that the exercise circuit affect the level of 

physical fitness of students of class VII SMP Negeri 04 Menggala Kab.Tulang 

Bawang. 
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I.PENDAHULUAN 

 

 
 

A.Latar Belakang 

Kehidupan sehari-hari menjalankan aktifitas fisik manusia membutuhkan 

badan yang sehat. Salah satu indikasi badan yang sehat adalah kebugaran 

jasmani yang meliputi aspek daya tahan, kecepatan, kekuatan terutama daya 

tahan umun yaitu jantung dan paru-paru. Seseorang yang memiliki kebugaran 

jasmani, ia tidak akan mudah lelah, walupun aktivitas fisik dari pagi hingga 

malam hari masih terus menerus dilakukan. Misalnya, kegiatan dari pagi kerja, 

sekolah dan hingga sore hari dan malam harinya masih ada kegiatan lainnya. 

Seseorang yang memiliki kebugaran jasmani yang rendah ia akan mudah 

lelah,cepat pegal, dan mudah mengantuk. Kebugaran jasmani juga penting 

dimiliki oleh setiap manusia karena baik usia tua dan muda maupun dari 

berbagai propesiseperti karyawan, PNS, TNI/POLRI dan mahasiawa harus 

memiliki kebugaran jasmani.seseorang yang memiliki kebugaran jasmani akan 

menimbulkan produktif (akan menghasilkan sesuatu). Kebugaran jasmani tiap 

individu memiliki tingkat yang berbeda-beda tergantung dari aktivitas atau 

kegiatan sehari-hari. 

 

Kebugaran jasmani sangat penting bagi aktivitas akademi dalam mendukung 

proses belajar bagi sekolah, khususnya bagi siswa, karena anak pada usia 
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remaja banyak hal yang mempengaruhi perkembangan maupun tingkat 

kebugaran jasmani anak.  

 

Berdasarkan hasil observasi di SMP N 04 Menggala sering kali guru melihat 

siswa yang lesu dan tidak bergairah dalam memperhatikan pelajaran. Begitu  

pula dalam aktivitas fisik atau mengikuti pelajaran olahraga kelihatan sekali 

siswa yang memiliki tingkat  kebugaran jasmani nya yang  baik dengan yang 

tidak, terutama dalam mengikuti pembelajaran penjas. sampai saat ini kondisi 

pelajaran penjas belum efektif meskipun telah dilakukan berbagai upaya 

pembenahan dan melalui jalur pendidikan dan pelatihan guru. Pemahaman 

guru penjas masih konvensional yang menganggap bahwa pembelajaran penjas 

dapat dilaksanakan seadanya, sehingga pelaksanaannya cukup dengan cara 

menyuruh anak pergi kelapangan dan menyediakan alat olahraga seperti bola 

atau alat olahraga lainnya, sedangkan guru hanya mengawasi dari pinggir 

lapangan. 

 

Beberapa faktor yang menyebabkan penentu kebugaran jasmani, sebagai 

berikut :Potensi/kemampuan dasar tubuh,Fungsi organ-organ tubuh, Struktur 

dan postur tubuh, Gizi sebagai penunjang.Model atau macam-macam latihan 

untuk meningkatkan kebugaran ada bermacam-macam seperti lari lintas alam, 

fartlek, interval training, salah satu program latihan fisik yang mudah dan tidak 

memerlukan waktu yang lama adalah program latihan sirkuit. Latihan sirkuit 

merupakan bentuk latihan yang terdiri dari beberapa macam item latihan fisik 

yang dilakukan secara berkelanjutan tanpa ada jeda atau masa 



3 
 

istirahat.Program latihan ini sangat efektif karena sangat mudah dilakukan oleh 

siswa sekolah menengah pertama. 

 

Model latihan sirkuit diharapkan bisa meningkatkan kebugaran fisik anak, 

sehingga dengan kebugaran yang baik siswa dapat melakukan aktivitas di 

sekolah dengan baik pula.Siswa menjadi tidak mudah sakit karena memiliki 

daya tahan tubuh yang baik, maka diperoleh suasana belajar yang kondusif.  

 

Latihan sirkuitmerupakan salah satu bentuk latihan untuk meningkatkan 

kebugaran jasmani yang tidak banyak membutuhkan sarana dan biaya serta 

tidak membosankan karena adanya variasi latihan. 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. 

 

Berdasarkan masalah di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa perlu adanya 

perbaikan pada latihan-latihan yang menarik dengan penggunaan sarana-sarana 

pendukung agar siswa putra termotivasi untuk berolahraga dalam rangka 

peningkatan kebugaran jasmaninya. Maka latihan fisik berupa circuit training 

ini merupakan jenis latihan yang dapat diberikan untuk meningkatkan 

kebugaran jasmani siswa. Menurut Suyati (1997), Adapun latihan sirkuit yang 

dilakukan antara lain : lari bolak - balik 5 meter, push Up, baring duduk, naik 

turun bangku dan lari 20 meter. 
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Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh 

tentang ”Pengaruh Latihan Siruit Terhadap Tingkat Kebugaran Jasmani pada 

Siswa putra kelas VII SMPN 04 Menggala Kab.Tulang Bawang 2017” 

 

B.Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah di kemukakan  maka 

penulis, dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Melihat aktifitas para siswa sehari-hari di sekolah SMPN 04 Menggala, 

pada saat pelajaran siswa tidak bergairah pada saat berolahraga 

2. Akibat lemah nya fisik pada siswa tersebut berpengaruh terhadap ke ikut 

sertaan dalam dalam pelajaran olahraga 

  3. Banyak nya model latihan  kebugaran jasmani yang belum efektif terhadap 

peningkatan kebugaran jasmani  

 

C.Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut:”Apakah ada pengaruh Latihan Sirkuit terhadap peningkatan kebugaran 

jasmani pada siswa kelas VII SMPN 04 Menggala Kab.Tulang Bawang?” 

 

D.Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 

” Mengetahui besarnya pengaruh tingkat kebugaran jasmani setelah 

diberikanlatihan sirkuit  terhadap tingkat kebugaran jasmani pada siswa kelas 

VII SMPN 04 Menggala Kab.Tulang Bawang ”. 
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E.Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak: 

1. Bagi guru dan pelatih cabang olahraga 

Hasil penelitian ini bisa menjadi referensi atau rujukan mengembangkan 

kebugaran jasmani pada pendidikan penjas atau cabang olahraga lain. 

2. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini sebagai acuan untuk mengembangkan tingkat kebugaran 

jasmani bagi para siswa di SMPN 04 Menggala. 

3. Bagi Prodi Penjaskes 

Sebagai bahan refrensi pada para mahasiswa untuk melakukan penelitian 

yang sejenis untuk melakukan penelitian sejenis dengan memperhatikan 

aspek-aspek yang lainnya. 
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II.TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Pengertian Kebugaran Jasmani 

Memberikan pengertian yang tepat tentang kebugaran jasmani adalah sulit, 

karena kebugaran jasmani merupakan masalah yang komplek. Istilah kesegaran 

di Indonesia sudah umum digunakan di masyarakat dalam kehidupan sehari-

hari. Para ahli mengemukakan pendapat masing-masing tentang kebugaran 

jasmani. Kebugaran jasmani disebut juga kesegaran jasmani atau  kesemaptan 

jasmani. Suharjana (2004:3), Istilah kesegaran sering digunakan dalam 

penyebutan pada benda yaitu bunga segar, sayuran segar, atau buah segar. 

Sedang kesempatan jasmani lazim digunakan di kalangan militer. Karena itu 

dalam kontek pembentukan jasmani digunakan istilah kebugaran jasmani. 

 

Syarifudin (1993:38), yang  menyebutkan kebugaran jasmani (physical fitness) 

adalah suatu aspek dari kesegaran secara menyeluruh (totalfitness ), yang 

meliputi atas tiga konsep penting yang saling berkaitan bagi setiap manusia, 

yaitu mengenai: Bentuk dan macam pekerjaan yang harus dilakukan, 

kesanggupan dari jasmaninya untuk melakukan pekerjaan tersebut dan 

hubungan timbal balik antara kebugaran jasmani dengan keseluruhan 

pribadinya. 
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Berdasarkan pendapat tersebut bahwa setiap orang memerlukan kesegaran 

yang sesuai dengan pekerjaan atau kegiatan yang ia lakukan, misal : orang 

yang bekerja di kantor akan lain kebutuhan kesegarannya bila dibandingkan 

dengan orang yang bekerja di lapangan. Menurut  Lutan Rusli (1988:7-8) 

Kebugaran jasmani dan ketrampilan gerak yang kaya dengan koordinasi otot 

syaraf yang menjadi bagian dalam taksonomi tujuan pendidikan jasmani,dan 

termasuk psikomotorik. Sebab hal ini kelak bermanfaat bagi pelaksanaan 

kegiatan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan sebagai dasar 

ketrampilan yang baik untuk suatu cabang olahraga. 

 

Menurut Djoko (2002: 2), Kebugaran fisik (physical fitness) yakni kemampuan 

seseorang melakukan kerja sehari-hari secara efisien tanpa timbul kelelahan 

yang berlebihan sehingga masih dapat menikmati waktu luang. 

 

Beberapa pendapat tersebut mempunyai arti bahwa kebugaran jasmani dan 

ketrampilan gerak sangat diperlukan baik dalam kehidupan sehari- hari dalam 

rangka mecari nafkah maupun dalam kegiatan olahraga. Dengan kebugaran 

jasmani yang baik pula seseorang akan mampu berbuat lebih banyak dalam 

kehidupan dan juga kualitas pekerjaan yang dihasilkan akan baik pula. 

1. Komponen - Komponen Kebugaran Jasmani 

Seseorang dapat dikatakan memiliki status kebugaran jasmani yang baik, 

kalau orang tersebut memenuhi derajat kebugaran yang baik menurut 

parameter tertentu.Parameter kebugaran jasmani sangat komplek, karena itu 

kebugaran jasmani memiliki unsur atau komponen. 
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Adapun komponen-komponen kebugaran jasmani menurut Sajoto (1995:9) 

bahwa komponen kebugaran jasmani adalah : 

 a) 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 

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 

sesingkatsingkatnya 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 
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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 

 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 sewaktu 

seseorang 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. 
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 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 Sajoto (1995:5), disebutkan ada beberapa komponen physical yang 

terdiri dari : 

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

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

(Power), keseimbangan (Balance) dan ketrampilan khusus (SpesificSkill). 

c. Ketahanan (Endurance). Yang meliputi: (1). Ketahanan lokal, 

(2) Ketahanan otot : statis dan dinamis (Repetitive). (3) Kardiorespirasi 

erobik (Ekstensif ) dan kardiorespirasi an erobik (Intensif). 

d. Kecepatan (Speed). Lari dan gerakan-gerakan anggota gerak. 

 

Lutan Rusli (2000: 8), Komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan 

kesehatan, mengandung empat unsur pokok yaitu: daya tahan aerobik, 

kekuatan otot, daya tahan otot, dan fleksibilitas. Penjelasan di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kebugaran jasmani memiliki 2 komponen: (1) komponen 

kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan yaitu daya tahan paru-

jantung, fleksibilitas, kekuatan otot, daya tahan otot, dan komposisi tubuh. (2) 

komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan yaitu 

power, kecepatan, keseimbangan, kelincahan, koordinasi, dan kecepatan reaksi.  
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2. Fungsi Kebugaran Jasmani 

Manusia selalu mendambakan kepuasan dan kebahagiaan dalam hidupnya. 

Kebutuhan hidup yang semakin meningkat membuat orang berusaha keras 

untuk memenuhinya. Memenuhi kebutuhan yang selalu meningkat diperlukan 

jasmani yang sehat dan segar. Kebugaran jasmani, manusia akan lebih mudah 

untuk menikmati kelangsungan hidupnya. 

Beberapa pendapat tersebut mempunyai arti bahwa kebugaran jasmani dan 

keterampilan gerak sangat diperlukan baik dalam kehidupan sehari- hari 

dalam rangka mecari nafkah maupun dalam kegiatan olahraga. Kebugaran 

jasmani yang baik pula seseorang akan mampu berbuat lebih banyak dalam 

kehidupan dan juga kualitas pekerjaan yang dihasilkan akan baik pula. 

 

3. Manfaat kebugaran jasmani 

Menurut Nurhasan (2005:4) manfaat kebugaran dalam kaitannya dengan 

aktivitas belajar, dapt dicermati melalui hasil teskebugaran sehingga dapat 

diketahui mengenai: 

1) Keadaan kemampuan fisik siswa. Keadaan kondisi fisik siswa setelah 

mereka mengikuti tes kebugaran akan terlihat tingkat kebugaran yang 

dimiliki oleh para siswa. Keadaan ini memberikan masukan terhadap 

perencanaan penyusunan materi bahan ajar penjas yang akan diberikan 

kepada siswa yang sesuaidengan tingkat kemampuan yang dimilikinya. 

2) Status kondisi fisik siswa. Hasil tes kebugaran dapat di jadikan dasar untuk 

pengelompokan siswa kedalam kelompok-kelompok yang homogen. 

Kelompok yang homogen ini dan sangat membantu kelancaran proses 

pebelajaran dan pencapaian hasil belajar siswa dalam penjas. Keadaan ini 
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akan membantu guru dalam proses pembelajaran penjas. Tinggi rendahnya 

derajat kebugaran siswa menerminkan kualitaskebugaran yang dimiliki 

siswa itu sendiri. 

3) Memiliki perkembangan kemapuan fisik siswa. Perkembangankemampuan 

fisik siswa merupakan informasi yang amat pentingbagi diri siswa itu 

sendiri dan bagi guru Penjas untuk evaluasiterhadap proses pembelajaran 

yang telah dilaksankan dalamkurun waktu tiga bulanan atau semesteran. 

Data perkembangankebugaran siswa akan memberikan motivasi siswa 

dalam prosesbelajarnya. 

4) Sebagai bahan masukan dalam memberikan nilai penjas. Data kebugaran 

siswa merupakan salah satu faktor yangdiperhitungkan dalam memberikan 

nilai mata pelajaran penjas. Siswa yang memperoleh nilai kebugaran yang 

tinggi akan berpengaruh positif terhadap perolehan nilai akhir mata 

pelajaran penjas demikian pula sebaliknya bagi siswa yang memiliki 

derajat kebugaran yang rendah. 

5) Sebagai bahan untuk memberikan bimbingan kepada para siswa dalam 

upaya meningkatkan kebugaran, harus ditopang oleh data kebugaran yang 

dimiliki siswa pada saat ini. Berdasarkan kondisi siswa yang masih rendah 

tentu akan diberikan oleh guru untuk melakukan aktivitas fisik yang 

menunjang dalam peningkatan kemampuan fisiknya. 

6) Kondisi fisik yang bugar akan memberikan pengaruh yang positif terhadap 

aktivitas fisik. Kualitas kinerja atau aktivitasfisik siswa sangat dipengaruhi 

oleh kondisi fisiknya. Demikian kualitas kondisi fisik siswa yang bertalian 
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erat dengan kinerja dari siswa itu sendiri. Kualitas kinerja ini tentu akan 

berpengaruh terhadap produktivitas hasil belajar siswa. 

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebugaran Jasmani 

Menurut Sajoto (1995:3), menyebutkan tentang faktor-faktor penentu 

kebugaran jasmani, sebagai berikut : 

 a. Faktor biologis terdiri dari : 

1) Potensi/kemampuan dasar tubuh, meliputi, kekuatan, kecepatan, 

kelincahan, dan koordinasi, tenaga, daya tahan otot, daya kerja 

jantung dan paru-paru, kelentukan, keseimbangan, ketepatan, 

kesehatan. 

2) Fungsi organ-organ tubuh, meliputi: daya kerja jantung, peredaran 

darah, daya kerja paru-paru, sistim pernafasan, daya kerja persyarafan 

dan daya kerja panca indera. 

3) Struktur dan postur tubuh, meliputi : ukuran tinggi dan panjang tubuh, 

ukuran besar, lebar dan berat tubuh serta bentuk tubuh. 

4) Gizi sebagai penunjang, meliputi: jumlah makanan yang cukup, nilai 

makan yang dibutuhkan dan variasi makanan. 

b. Faktor Psikologis terdiri dari : 

1) Intelektual / Kecerdasan 

2) Motivasi dari dalam diri, dari luar, Kepribadian dan koordinasi kerja 

otot serta syaraf. 

 c. Faktor lingkungan, terdiri dari : 

Kehidupan sosial, sarana dan prasarana, cuaca / iklim sekitar, keluarga dan 

masyarakat. 
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 d. Faktor Penunjang, terdiri dari : 

Pembina / pelatih, program, yang tersusun secara sistematis, penghargaan, 

dana yang memadai. 

Beberapa pendapat tersebut mempunyai arti bahwa kebugaran jasmani dan 

ketrampilan gerak sangat diperlukan baik dalam kehidupan sehari- hari dalam 

rangka mecari nafkah maupun dalam kegiatan olahraga. Kebugaran jasmani 

yang baik pula seseorang akan mampu berbuat lebih banyak dalam kehidupan 

dan juga kualitas pekerjaan yang dihasilkan akan baik pula. 

Komponen kebugaran kesehatan sifatnya lebih umum untuk setiap yang 

menginginkan hidup sehat, sedangkan kebugaran performans gerak lebih 

spesifik dan fungsional dalam arti mengacu pada sasaran-sasaran aktivitas. 

Kebugaran performans gerak tidak ada kaitannya dengan kesehatan dasar atau 

pencegahan dan penyembuhan penyakit-penyakit degeratif (penurunan daya 

tahan tubuh karena pertambahan usia). 

Kebugaran performans gerak memungkinkan seseorang dapat melakukan 

gerakan-gerakan dengan lebih baik dan efisien. Kekuatan dan kebugaran 

performans gerak secara fungsional berhubungan dengan aktivitas gerak 

gerak tertentu seperti : melompat, memukul, melempar, dan lain sebagainya. 

Oleh sebab itu program latihan yang diberikan untuk masing masing 

keterampilan gerak diatas berbeda satu sama lainnya. 

Syarifudin (1993:39), Program kegiatan pembentukan kebugaran jasmani di 

SMP, meliputi atas : pembentukan kekuatan, kecepatan dan kelincahan, 

pembentukan kelentukan, pembentukan daya tahan, daya ledak dan 

keseimbangan. Mencapai taraf kesegaran yang diharapkan dalam penelitian 
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ini, penulis menggunakan latihan kebugaran jasmani yang berbentuk latihan 

sirkuit. Bompa (1994:39), Pengertian latihan adalah Proses penyempurnaan 

berolahraga melalui pendekatan Ilmiah, khusus pada prinsip-prinsip 

pendidikan secara teratur & terencana sehingga mempertinggi kemampuan 

dan kesiapan Olahragawan.. Latihan dapat pula diartikan suatu Program 

Pengembangan Atlet untuk bertanding berupa peningkatan keterampilan dan 

kapasitas energi. 

 

5. Model Latihan  Meningkatkan Kebugaran Jasmani 

Latihan sangat penting bagi peningkatan suatu kemampuan dan untuk 

meningkatkan tingkat kebugaran jasmani seseorang adapun bentuk latihan 

sangat bermacam-macam diantarnya yaitu: 

1. Fartlek 

Fartlek adalah bentuk latihan yang dilakukan dengan lari jarak jauh Bentuk 

latihan ini berasal dari Swedia yang berarti “spee play” atau bermain-main 

dengan kecepatan, waktu, latihan tidak dibatasi tetapi atlit bebas melakukan 

latihan ini dengan berbagai variasi bentuk lari sesuai dengan medianya. 

Sebaiknya untuk latihan fartlek ini dipilihnya latihan (medan) yang 

mempunyai pemandangan indah sedikit rintangn dengan lintasan yang 

berbeda-beda : lumpur-keras-terjal-turunpasir-rumput-salju atau lainnya. 

2. Interval training 

interval trainning merupakan bentuk latihan yang diselingi dengan istirahat 

tertentu (intervasi). Interval trainning merupakan penyempurnaan dari 

fartlek dengan memebrikan koreksi secara teliti dalam  menentukan jarak, 
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istirahat, banyaknya ulangan (repetation) dan waktu latihan. Latihan 

interval juga menggunakan prinsip penambahan beban latihan. 

3. Cross country 

Suatu bentuk latihan fisik di alam terbuka dengan cara berlari didaerah 

perbukitan pegunungan ataupun di daerah pantai yang bertujuan 

meningkatkan daya tahan fisik pemain sekaligus mengukur daya tahan 

pemain pada daerah yang memiliki kadar oksigen rendah. 

4. Circuit training 

Metode kesegaran jasmani dan latihan yang terbukti berhasil dalam 

beberapa masa. Karena pos-pos dari program latihan di susun dalam suatu 

putaran, metode ini disebut latihan sirkuit. Latihan sirkuit bertujuan untuk 

mengembangkan dan memperbaiki kesegaran jasmani yang berkaitan 

dengan kekuatan, kecepatan dan, daya tahan. Perencanaan latihan sirkuit 

diawalai dengan menentukan tujuan latihan dilanjutkan memilih dan 

menentukan butir-butir latihan untuk menentukan intensitas latihan. 

Selanjutnya menyusun urutan butir-butir latihan dalam sirkuit untuk 

menghindari pembrian latihan latihan pada bagian yang sama secara 

berurutan. Latihan sirkuit adalah cara latihan dimana regu dikelompokan 

dan setiap kelompok melakukan suatu cara latihan, pada waktu yang 

ditetapkan kelompok - kelompok tersebut berganti tempat. Menurut 

Harsono (1988:227) Latihan sirkuit adalah suatu sistim latihan kondisi fisik 

yang dapat memperbaiki secara serempak fitness keseluruhan dari tubuh, 

yaitu komponen–komponen power, daya tahan, kecepatan, fleksibilitas, 

mobilitas dan komponen fisik lainnya. 
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Harsono (1988:228) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan bentuk latihan 

sikuit seorang pembina atau pelatih dapat menentukan berbagai macam 

variasise bagai berikut : 

a. Harus dilakukan sekian repetisi 

b. Harus melakukan sebanyak mungkin repetisi dalam waktu tertentu yang 

ditetapkan misalnya 15 detik. 

c. Demikian pula boleh ditetapkan apakah setelah sekian bentuk latihan ada 

masa istirahat misalkan 15 detik atau tidak. 

 

Beberapa pendapat diatas digunakan sebagai landasan, bahwa untuk 

mendapatkan suatu tingkat kebugaran jasmani pada anak usia SMP,  ada 

beberapa macam bentuk latihan, satu diantaranya adalah latihan sirkuit. 

Kemudian dimodifikasi dengan lamanya waktu, interval dan repetisinya. 

Selain alasan tersebut latihan sirkuitjuga 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 untuk kerja otot yang bersifat umum 

dengan beban relatif ringan sampai sedang dalam waktu relatif lama.  Kerja 

aerobik dapat dilaksanakan dalam suatu kondisi dimna kebutuhan oksigen 

tidak melampaui konsumsi oksigen maksimal. 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 kerjaan 
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aerobic terjadi pada suatu kondisi aktivitas dimana kebutuhan akan oksigen 

melebihi kapasitas konsumsi oksigen maksimal. 

 

B. Latihan 

1. Tujuan latihan 

Orang melakukan kegiatan atau latihan olahraga secara umum memiliki 

tujuan yang berbeda-beda, antara lain untuk : 

 1. Prestasi 

Tujuan olahraga yang digunakan untuk meraih prestasi harus dilakukan 

secara terus-menerus sistematis dan terprogram. Olahraga disini dilakukan 

tidak sekedar kesenangan tetapi sudah merupakan kegiatan utama. Karena 

dengan prestasi yang diraih akan memperoleh materi yang dapat untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

 2. Rekreasi 

Orang yang sehari - harinya disibukan dengan pekerjaan pasti akan 

merasakan suatu perasaan kebosanan atau kejenuhan dimana kegiatan tiap 

hari yang selalu rutin terulang kembali dan hal ini bila berlanjut terus 

menerus akan menyebabkan produktifitas kerja menurun. mengatasi hal 

tersebut antara lain bisa dilakukan dengan kegiatan olahraga. 

3. Pendidikkan 

Olahraga dapat dilakukan sebagai alat pendidikan yaitu dilakukan pada 

bidang studi pendidikan jasmani. Pendidikan Jasmani ditanamkan nilainilai 

sportifitas, kejujuran, keuletan dan keberanian. 
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4. Penyembuhan / rehabilitas 

Olahraga dapat dilakukan untuk tujuan memperbaiki keadaan fisik yang 

mengalami gangguan atau kelainan. Disamping itu olahraga rehabilitasi 

dapat dilakukan untuk perbaikan keadaan fisik akibat menderita penyakit 

tertentu, misalnya setelah menderita penyakit stroke. 

Keempat tujuan secara umum, pada prinsipnya orang melakukan kegiatan atau 

latihan olahraga adalah untuk mencari kesegaran, baik kesegaran fisik maupun 

mental. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila seseorang melakukan latihan 

dengan benar. Latihan yang benar adalah latihan yang dilakukan sesuai dengan 

prinsip-prinsip latihan olahraga. 

 

Tujuan latihan menurut Harsono (1988:100) adalah untuk membantu atlet 

meningkatkan ketrampilan dan prestasinya semaksimal mungkin. Latihan yang 

terus-menerus ketrampilan atlet makin lama makin meningkat gerakan yang 

tadinya sulit dilakukan menjadi semakin mudah dan dapat menjadi gerakan 

reflek. Demikian juga keadaan fisik pengaruh dari latihan yang terus-menerus 

akan meningkatkan kondisi fisik atau kesegaran atlit, yang tadinya atlit merasa 

cepat lelah makin lama daya tahannya makin meningkat. 

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa tujuan latihan adalah : 

 a. Mempertahankan dan meningkatkan kebugaran jasmani. 

 b. Meningkatkan ketrampilan. 

 c. Perkembangan menyeluruh 

2. Prinsip-Prinsip Latihan 

Prinsip-prinsip latihan adalah merupakan suatu pegangan seseorang dalam 

melakukan kegiatan atau latihan olahraga agar tujuan yang akan dicapai dapat 



20 
 

tercapai dengan baik.  Meskipun seseorang nantinya mempunyai spesialisasi, 

pada permulaan belajar sebaiknya dilibatkan pada berbagai aspek kegiatan agar 

memiliki dasar-pdasar yang lebih kokoh guna menunjang ketrampilan 

spesialisasinya kelak. 

Prinsip-prinsip latihan yang di sampaikan bermacam-macam antara lain : 

  1) Harsono (1988:102-122) mengemukakan tentang prinsip-prinsip latihan 

sebagai berikut: 

a. Prinsip beban berlebih (overload) 

Prinsip latihan yang menekankan pađa pemberian beban yang lebih berat 

yang mampu dilakukan oleh síswa 

b. Prinsip multilateral 

Prinsp ini sering disebut dengan sistem menyeluruh yang diterapkan pada 

anak-anak usia muda, karena melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan 

yang berguna untuk menunjang keterampilan yang mereka miliki. 

c. Prinsip individualisasi 

Prinsip latihan yang disusun sesuai dengan kekhasan setiap individu agar 

tujuan latihan dapat tercapai diman factor seperti umur,jenis kelamin, 

bentuk tubuh, kedewasaan, latar belakang pendidikan,durasi latihan, 

tingkat kesegaran jasmani dan ciri psikologis. Semua itu harus 

dipertimbangkan dalam mendisain program latihan bagi atlet 

d. Prinsip spesifik 

Prinsip latihan yang lebih menekankan kekhususan salah satu cabang 

olahraga yang dilakukan sehingga dapat mencurahkan segala kemampuan 

baik fisik maupun psikis pada salah satu cabang yang ditekuni. 
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e. Intensitas latihan 

Intensitas latihaN mengacu pada jumlah kerja yang dilakukan dalam satu 

unit waktu tertentu, makin banyak kerja yang dilakukan dalam satu unit 

waktu tertentu maka makin tinggi intensitas kerjanya 

f. Variasi latihan 

Mencegah kemungkinan timbulnya kebosanan berlatih maka pelatih harus 

kreatif dan pandai dalam mencari dan menerapkan variasi latiha, dimana 

variasi latihan tersebut bias berupa game atau permainan sehingga dapat 

menimbulkan semangat dalam berlatih. 

g. Volume latihan 

Volume latihan adalah kuantitas beban latihan atau banyaknya materi 

latihan yang dinyatakan dalam total waktu berlangsungnya latihan, jarak 

yang ditempuh atau berat beban yang hárus di angkat persatuan waktu dan 

jumlah repetisi dalam melakukan suatu latihan. 

2) Menurut Widaninggar (2003: 2), prinsip latihan jasmani adalah: 

a. Pembebanan lebih 

Menghasilkan kebugaran jasmani yang baik perlu diberikan beban kerja 

yang lebih dari biasa yang dilakukan. 

b. Pengkhususan 

Bertujuan tertentu diperlukan jenis latihan yang tertentu pula. 

c. Riversibilitas 

Kemajuan hasil latihan dapat menjadi hilang, jika lama tidak aktif lagi. 
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d. Pemeliharaan 

Hasil latihan harus tetap dipelihara dengan tetap berlatih pada intensitas 

dan frekuensi yang telah ditempuh. 

3) Menurut Djoko (2009:7), dijelaskan penyusunan dan pelaksanaan program 

latihan hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip latihan sebagai berikut:  

1) Partisipasi aktif  

Pencapaian prestasi merupakan perpaduan usaha atlet itu sendiri dan 

kerja keras pelatih, pelatih berkewajiban untuk mendidik atlet agar 

memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin dan mandiri.  

2) Individual  

Setiap atlet memiliki potensi yang berbeda-beda dan berkarakter unik, 

setiap latihan menimbulkan respon yang berbeda pula. Pelatih perlu 

mempertimbangkan perbedaan berupa faktor: (1) keturunan, atlet 

mewarisi sifat fisik, mental dan emosi orang tuanya, (2) umur 

perkembangan, kematangan (umur biologis) setiap atlet tidak sejalan 

dengan kronologisnya, (3) umur latihan, setiap atlet memiliki kebugaran 

dan kualitas biomotor berbeda bergantung kepada lama latihan yang telah 

diikutinya, (4) kecerdasan, perbedaan akan berpengaruh terhadap 

kesiapan atlet dalam melaksanakan dan menjawab beban latihan. 

C. Pengertian Latihan Sirkuit 

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, 
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kelincahan, keseimbangan, dan ketahanan jantung paru. Sejalan dengan 

pendapat-pendapat diataslatihan sirkuit merupakan latihan yang meningkatkan 

komponen dalam kebugaran jasmani.  

 

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. 

 

Bentuk latihan sirkuit adalah  latihan dasar yang dilakukan secara beruntun dari 

gerakan pertama hingga terakhir. Materi latihan sirkuit  yang dilakukan antara 

pos yang satu dengan yang lain tidak sama tetapi waktu yang dibutuhkan pada 

setiap pos sama, sehinga latihan dapat diselesaikan dengan waktu yang sama 

pula. Latihan adalah proses yang sistematis dari berlatih atau bekerja, yang 

dilakukan secara berulang - ulang dengan kian hari menambah beban latihan 

atau pekerjaan, Harsono (1988 : 101 ), Latihan sirkuit adalah suatu sistem 

latihan yang dapat memperbaiki secara serempak fitness keseluruhan dari 

tubuh, yaitu unsur-unsur power, daya tahan, kekuatan, kelincahan, kecepatan, 

dan komponen fisik. Menurut Sajoto (1995: 46), mengemukakan bahwa 

program latihan sirkuit berbeda dengan program-program yang telah 

dikemukakan terdahulu, terutama dalam segi pelaksanaannya. Dimana 

pelaksanaan program ini terdiri dari beberapa stasiun dan setiap stasiun itu 

seorang atlit melakukan jenis latihan yang telah ditentukan. Satu sirkuit latihan 
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dikatakan selesai, bila seorang atlit telah menyelesaikan latihan di semua 

stasiun sesuai dengan dosis yang telah ditetapkan. Latihan-latihan harus 

merupakan siklus sehingga tidak membosankan. Latihan sirkuit biasanya satu 

sirkuit ada 5 sampai 15 stasiun, berlangsung selama 10-20 menit. Istirahat dari 

stasiun ke lainnya 15-20 detik. Menurut Sajoto (1995: 83), ada dua program 

latihan sirkuit, yang pertama bahwa jumlah stasiun adalah 8 tempat. Satu 

stasiun diselesaikan dalam waktu 45 detik, dan dengan repetisi antara 15-20 

kali, sedang waktu istirahat tiap stasiun adalah 1 menit atau kurang. Rancangan 

kedua dinyatakan bahwa jumlah stasiun antara 6-15 tempat. Satu stasiun 

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

menit, dengan waktu istirahat tiap stasiun adalah 15-20 detik. 

Menurut Komari (2008: 8), materi Latihan Sirkuit terdiri dari 10 Station 

yaitu:1) Shuttle Run, 2) Push up, 3) Sit up, 4) Back Up, 5) Side Jump, 6) Step 

Up, 7)Frog Jump, 8) Lompat zig-zag, 9) Bench Jump, 10) Squat rush. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat kita jelaskan bahwa latihan sirkuitadalah 

merupakan salah satu bentuk latihan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kebugaran jasmani atau kondisi seseorang, latihan dilakukan secara sistematis, 

terus menerus, kian hari kian menambah beban latihan, latihan dibagi menjadi 

5 pos dan setiap pos memiliki bentuk latihan sendiri-sendiri yang berbeda 

dengan pos yang lain. 

 

Beberapa model latihan sirkuit peneliti memilih model latihan sirkuit yaitu 

diantaranya: (1). Lari bolak balik 5 meter, (2). Push Up, dan (3). baring duduk, 

(4). Naik turun bangku, (5). Lari 20 meter. Cara melakukan latihan sirkuit 5 

pos pada masing-masing pos adalah sebagai berikut : 



25 
 

  (1). Lari bolak balik 5 meter ( pos I ) 

Manfaat : melatih kelincahan dan latihan daya tahan 

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 1. Lari bolak-balik 5 meter 

  (2). Latihan Push Up ( pos II ) 

Manfaat : melatih kekuatan otot lengan, bahu,dan 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 2. Push Up 

 (3). Baring duduk ( Pos III ) 

Manfaat : melatih kekuatan otot - otot perut. 
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Cara melakukan : anak berbaring kedua lutut ditekuk kurang lebih 90 

derajat dan kedua telapak kaki kaki dibuka kurang lebih 30 cm, jari-jari 

kedua tangan ke belakang kepala, seorang petugas berlutut didepan 

anak untuk membantu memegang kedua kaki anak., aba-aba "siap", 

"mulai" anak melakukan gerakan duduk sebanyak-banyaknya dan pada 

saat duduk / bangun diusahakan siku menyentuh lutut yang ditekuk. 

 (4). Naik turun bangku ( pos IV ) 

Manfaat : menguatkan otot kaki dan melatih keseimbangan. 

Cara melakukan : Anak berdiri di belakang bangku dengan tinggi bangku 

30 cm, dimulai dengan salah satu kaki naik keatas bangku diikuti kaki 

lainnya. Posisi badan menghadap kedepan, begitu seterusnya.  

 

Gambar 3. Naik turun bangku 

 

 

 (5). Lari 20 Meter ( pos V )  

Manfaat: latihan ini berguna untuk menambahkekuatan daya tahan pada 

tubuh. Cara melakukan: anak dibariskan secara bersab dan kemudian 

menunggu aba-aba untuk berlari. 
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Gambar 4.lari 20 meter 

Dengan melihat uraian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa prinsip-

prinsip latihan yang harus diperhatikan seorang pelatih dan atlet antara lain: 

(1). Kontinyu, (2). Latihan harus pada zone latihan, (3). Lamanya latihan 

30 s/d120 menit, (4). Dosis latihan harus sesuai kemampuan atlet, (5). 

Beban makinlama makin bertambah, (6). Variasi latihan, (7). Pemanasan, 

(8). Pendinginan. 

 

D.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 Circuit Training 

Terhadap tingkat kebugaran Jasmani Siswa SMP 04 Menggala kab.Tulang 

Bawang. 

   1. Penelitan relevan oleh Syaputra yang Berjudul Pengaruh Circuit Training 

terhadap  kebugaran jasmani pada siswa kelas VII SMPN 11Bengkulu. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakansteptes Indonesia. 

Pengolahan data pada penelitian ini menggunkanrumus uji t. pada data akhir 

diketahui nilai uji t hitung 3,32 dan nilai ttabel yaitu 2,03 sehingga besarnya 

hasil uji t dari nilai t tabel menunjukan bahwa adanya pengaruh yang 

signifikan Circuit Training terhadap kebugaran jasmani. 
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    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-PosttesDesign. 

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 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 OneGroup Pre-test Post-test 

Desaign. Subyek penelitian adalah 17 siswakelas IV dan V SD N 

Caturtunggal 3. Data diperoleh melalui tes yangdigunakan Tes Kesegaran 

Jasmani Indonesia (TKJI) sebagai instrumen. 
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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 ratarata adalah adalah 2,94, dari 10,88 

sampai13,82, atau sebanyak 27,02%. Oleh karena itu, hipotesis adalah diterima 

atau dapat disimpulkan bahwa 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. 

 

E. Kerangka Berfikir 

Kebugaran jasmani sangat diperlukan untuk peningkatan maka perlu latihan 

yang baik, dalam penelitian ini sebelum dilaksanakannya program latihan 

obyek penelitian diadakan tes awal untuk mengetahui keadaan awal kebugaran 

jasmani masing-masing obyek ini berguna untuk bahan pembanding nanti 

setelah pelaksanaan program latihan. Sebelum pelaksanaan latihan obyek 

dilihat denyut nadinya masing - masing untuk menentukan berapa denyut zona 

latihannya, agar tidak terjadi hal - hal yang tidak diiinginkan di kemudian hari. 

Setelah pelaksanaan latihan diadakan tes akhir untuk mengetahui sampai 

dimana perkembangan tingkat kebugaran jasmani masing masing obyek. 
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Dengan demikian dapat diketahui ada dan tidaknya pengaruh circuit training 

terhadap tingkat kebugaran jasmani terhadap siswa putra SMPN 04 Menggala 

Kab.Tulang Bawang. 

 

F. Hipotesis 

Hipotesis adalah asumsi atau dugaan sementara mengenai suatu hal yang 

dibuat untuk menjelaskan hal yang sering dituntut untuk melakukan 

pengecekannya. 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

Ho : Tidak ada pengaruh latihan sirkuit terhadap tingkat kebugaran jasmani 

pada siswa putra kelas VII SMPN 04 Menggala Kab.Tulang Bawang . 

Ha :  Ada pengaruh latihan sirkuit terhadap peningkatan kebugaran jasmani 

pada siswa putra kelasVII SMPN 04 Siswa putra kelas VII SMP 04 

Menggala Kab.Tulang Bawang. 
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III.METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara yang ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu, Sugiyono (2015 : 3 ). Penelitian ini peneliti 

menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Menurut 

Sugiyono (2015 : 107), penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain 

dalam kondisi yang terkendalikan. Penelitian ini disebut sebagai pre-

eksperimen (eksperimen semu) karena desain ini belum merupakan 

eksperimen sungguh-sungguh. Hal ini disebabkan karena masih ada variabel 

luar yang ikut berpengaruh teradap terbentuknya variabel terikat(dependen). 

Jadi hasil eksperimen yang merupakan variabel terikat (dependen) itu bukan 

semata-mata dipengaruhi oleh variabel bebas (independen). Hal ini bisa saja 

terjadi karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara 

acak (random). Menurut Sugiyono (2015:111), Desain dalam penelitian ini 

menggunakan One Group Pretest-Posttest Design (Satu Kelompok Prettes-

Posttes) desain ini terdapat pretest sebelum diberi perlakuan. Demikian hasil 

perlakuan dapat diketahui lebih akurat, karena dapat membandingkan dengan 

keadaan sebelum diberi perlakuan. 
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B. Popuasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Arikunto (2006:130) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan populasi 

adalah keseluruhan subjek penelitian. Menurut Margono (2004:118) populasi 

adalah keseluruhan data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang 

lingkup dan waktu yang kita tentukan. Kedua pendapat di atas dapat penulis 

simpulkan bahwa populasi adalah keseluruhan dari subjek atau data yang 

menjadi pusat penelitian. 

 

Bedasarkan latar belakang dari observasi bahwa hasil Tingkat Kesegaran 

siswa putra kelas VII SMPN 04  rata-rata masuk kategori rendah dan sangat 

rendah. Atas dasar itulah maka diambil populasi penelitian dengan alasan 

untuk meningkatkan kebugaran jasmaninya. Populasi penelitian adalah siswa 

putra kelas VII SMPN  04 Menggala kab.Tulang Bawang dengan jumlah 30 

orang. 

2. Sampel 

Menurut Arikunto (2006:131) sampel adalah sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti. Sedangkan Margono (2004:121) menyatakan sampel adalah 

sebagai bagian dari populasi, sebagai contoh yang diambil dengan 

menggunakan cara-cara tertentu. Hal ini didasarkan atas pernyataan Arikunto 

(2006:134) ditegaskan bahwa untuk sekedar ancer-ancer, maka apabila 

subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subjeknya besar dapat 

diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih”.  



33 
 

Melihat dari populasi yang ada dengan jumlah siswa putra kelas VII SMP 04 

Menggala berjumlah 30 orang maka yang menjadi sampel dalam penelitian 

ini adalah Siswa Putra Kelas VII SMPN 04 Menggala berjumlah dengan 

jumlah 30 orang sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. 

Dipilihnya sampel kelas siswa putra ini dikarenakan disekolah tersebut siswa 

putra memilki tingkat kebugaran lebih rendah dibandingkan dengan siswa 

putri. 

 

C. Variabel Penelitian 

Margono (2004:133) menyatakan variabel adalah pengelompokkan yang logis 

dari dua atribut atau lebih. Arikunto (2006:116) mendefinisikan variabel 

sebagai gejala yang bervariasi. Dalam penelitian ini, variabel penelitiannya 

dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Variabel Bebas (X) yaitulatihan sirkuit.  

2. Variabel Terikat (Y) yaitu Tingkat Kebugaran Jasmani. 

 

D. Desain Penelitian 

Pada desain ini dilakukan pretes untuk mengetahui keadaan awal 

subjeksebelum diberi perlakuan sehingga peneliti dapat mengetahui 

kondisisubjek yang diteliti sebelum atau sesudah diberi perlakuan yang 

hasilnyadapat dibandingkan atau dilihat perubahannya . Desain penelitian 

yang digunakan sebagai berikut : Perlakuan(Treatment) 

Pretest 

(Tes Awal) 

Perlakuan 

(Treatment) 

Posttest 

(Tes Akhir) 

 

T1 X T2 

Gambar 5. Desain Penelitian 
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Keterangan : 

T1= Tes awal TKJI 

X  = Kelompok yang diberikan treatment 

T2 = Tes akhir TKJI 

 

E.Definisi Operasional Variabel 

Variabel-variabel penelitian dapat didefinisikan secarao perasional sebagai 

berikut : 

1. 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 cirkuit akan tercakup 

latihan untuk kekuatan otot, ketahanan otot, kelentukan, kelincahan, 

keseimbangan, dan ketahanan jantung paru. 

2. Kebugaran jasmani memegang peranan yang sangat penting untuk 

mempertahankan atau meningkatkan derajat kesegaran jasmani (physical 

fitness). Derajat kesegaran jasmani seseorang sangat menentukan 

kemampuan fisiknya dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Semakin 

tinggi derajat kesegaran jasmani seseorang semakin tinggi pula 

kemampuan kerja fisiknya. Dengan kata lain, hasil kerjanya kian produktif 

jika kesegaran jasmaninya kian meningkat. 

 

F. Tempat Dan Waktu Penelitian 

1. Tempat  

penelitian dilaksanakan di halaman SMP 04 Menggala Kab.Tulang 

Bawang. 
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2. Waktu Penelitian 

Secara keseluruhan, penelitian ini dilaksanakan selama sejak 17 Maret 

2017 sampai dengan 17 Mei 2017. Terbagi dalam tiga kegiatan 

diantaranya pre test, perlakuan atau pelaksanaan dan post test. 

 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat untuk mengumpulkan data, hal ini sesuai dengan apa 

yang dikemukakan oleh Arikunto (2006: 136), Instrumen dalam penelitian ini 

berupa Tes Kesegaran Jasmani Indonesia anak usia 13-15 tahun, dengan 

tingkat validitas 0,68 dan reliabilitas 0,98 Kirkendall (1997: 286). Adapun 

instrumen yang digunakan dalam mengukur kesegaran jasmani adalah 

instrumen yang sudah standar, jadi tidak perlu diuji tingkat validitas dan 

realibilitasnya.  Instrumen yang standar adalah instrumen yang disusun oleh 

satu tim ahli atau disusun oleh lembaga yang khusus menyelenggarakan secara 

professional. Tes standar adalah tes yang sudah mengalami uji coba berkali-

kali, direvisi berkali-kali, sehingga dapat dikatakan cukup layak. 

 

H. Teknik Pengambilan Data 

Adapun penjelasan rangakaian TKJI tersebut adalah : 

1. Lari Cepat 50 Meter 

Tujuan : Lari cepat pada tes ini adalah untuk mengukur kecepatan lari 

Hasil tes dicatat dalam satuan detik, kemudian waktu tercepat lari di 

interpretasikan pada tabel berikut : 
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Tabel 1. Norma Tes Lari 50 Meter Untuk Usia 13-15 Tahun. 

(Sumber: Depdikbud, 1995:28) 

 

Putra Nilai Nilai akhir 

sd- 6.7 detik 5 100 

6.8 – 7.6 detik 4 80 

7.7 – 8.7 detik 3 60 

8.8 – 10.3 detik 2 40 

10.4 – dst 1 20 

 

 

 

Gambar 6. Tes Lari Cepat 50 Meter 
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2. Gantung Siku Tekuk 

Tujuan : untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot lengan dan bahu. 

 

Gambar 7. Tes Gantung Siku Tekuk. 

Hasil tes pull-up atau gantung siku tekuk dicatat dalam satuan detik,kemudian 

waktu mempertahankan diinterpretasikan pada tabel berikut: 

Tabel 2. Norma Tes Pull-Up Untuk Usia 13-15 Tahun. 

(Sumber: Depdikbud, 1995:28) 

 

Putra Nilai Nilai akhir 

16 detik keatas 5 100 

11 – 15 detik 4 80 

06 – 10 detik 3 60 

02 – 05 detik 2 40 

00 – 01 detik 1 20 
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3. Tes Baring Duduk 

Tujuan : untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot perut. 

 

Gambar 8. Tes Baring Duduk 60 Detik. 

Hasil tes sit-up/baring duduk dicatat dalam berapa kali pengulangan 

selama 60 detik, kemudian berapa kali pengulangan di interpretasikan 

pada tabel berikut: 

 

Tabel 3. Norma Tes Sit-Up Untuk Usia 13-15 Tahun. 

(Sumber: Depdikbud, 1995:28) 

 

Putra Nilai Nilai akhir 

38 keatas 5 100 

28-37 kali 4 80 

19-27 kali 3 60 

08-18 kali 2 40 

00-07 kali 1 20 
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4. Tes Loncat Tegak 

Tujuan : Tes ini bertujuan untuk mengukur tenaga eksplosif. 

 

Hasil tes loncat tegak dicatat dalam satuan centimeter, kemudian hasil 

capaian tertinggi dari 3 kali percobaan dicatat sebagai hasil dan di 

interpretasikan pada tabel berikut: 

Tabel 4. Norma Tes Loncat Tegak Untuk Usia 13-15 Tahun. 

(Sumber: Depdikbud, 1995:28) 

 

Putra Nilai Nilai akhir 

66 cm keatas 5 100 

53-56 cm 4 80 

42-52 cm 3 60 

31-41 cm 2 40 

dibawah 31 cm 1 20 

 

 

Gambar 9. Tes Loncat Tegak 

 

 

 



40 
 

5. Tes Lari 1000 Meter 

Tujuan : Tes ini bertujuan untuk mengukur daya tahan jantung,peredaran 

darah dan pernafasan. 

Hasil tes dicatat dalam satuan detik, kemudian waktu tercepat lari di 

interpretasikan pada tabel berikut : 

Tabel 5. Norma Tes Lari 1000 Meter Untuk Usia 13-15 Tahun. 

(Sumber: Depdikbud, 1995:28) 

 

Putra Nilai  Nilai akhir 

Sd 3’04” 5 100 

3’05”-3’53” 4 80 

3’54”-4’46” 3 50 

4’47”-6’04” 2 40 

Dibawah 6’04” 1 20 

 

 

 

Gambar 10. Tes Lari 1000 Meter 
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Kreteria kategori kebugaran kita harus menjumlahkan semua nilai dari lima 

item tes tersebut kemudian cocokan dengan table berikut: 

Tabel 6. Norma TKJI. 

(Sumber: Depdikbud, 1995:28) 

 

No. 
Jumlah Nilai Klasifikasi 

1 
22-25 Baik Sekali (BS) 

2 
18-21 Baik (B) 

3 
14-17 Sedang (S) 

4 
10-13 Kurang (K) 

5 
05-09 Kurang Sekali (KS) 

 

 

I. Teknik Analisis Data 

Data yang dianalisis adalah data dari hasil tes awal dan akhir. Menghitung hasil 

tes awal dan akhir circuit training, menggunakan teknik analisa data uji t. 

Adapun syarat dalam menggunakan uji t adalah : 

1. 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 (1995 : 466) yaitu: 

a. Pengamatan X1, X2, …, Xn dijadikan bilangan baku Z1, Z2,…, Zn dengan 

menggunakan rumus Z1  =  
    ̅
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Keterangan: 

SD : Simpangan baku 

Z : Skor baku 

xi : Row skor 

 

 ̅ : Rata-rata 

 

b. Untuk tiap bilangan baku ini dengan menggunakan daftar distribusi normal   

baku. Kemudian di hitung peluang F (Zi) = P (Z ≤ Zi) 

c. Selanjutnya dihitung Z1, Z2, …, Zn yang lebih kecil atau sama 

dengan Z1 kalau proporsi ini dinyatakan dengan S (Zi) maka  

S (Zi) = 
                             

 
 

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

e. 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 L0 untuk uji 

Liliefors dengan taraf signifikan 0,05. bila harga L0 lebih kecil (<) dari L 

tabel maka data yang akan di olah tersebut berdistribusi normal sedangkan 

bila L0 lebih besar (>) dari L tabel maka datar tersebut tidak berdistribusi 

normal. Jika L0 < Ltabel : normal atau sebaliknya jika L0 > Ltabel : tidak 

normal. 

 

Tabel 7.  Uji Hasil Statistika 

 

Data L hitung L tabel Kesimpulan 

Circuit training 0,162 0,187 Normal 
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Uji Normalitas data yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan uji liliefors dengan criteria uji jika nilai Lhitung <Ltabel, 

maka data tersebut berdistribusi normal.Berdasarkan hasil analisis 

data uji normalitas pada kedua kelompok eksperimen dengan taraf 

signifikan 0,05 dan taraf kepercayaan 95 % memiliki 

nilaiLhitung<Ltabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi data 

untuk semua variable adalah normal. 

2. Uji Pengaruh 

Untuk mengetahui pengaruh latihan sirkuit terhadap peningkatan kesegaran 

jasmani siswa putra maka digunakan rumus sebagai berikut : 

 

        
 ̅

  
√ 
⁄

 

 

Keterangan : 

 ̅ : selisih rata-rata pre test dan post tes awal dan tes akhir 

SD : standar deviasi selisih antara pretest dan post tes 

√ : akar dari jumlah sampel kelas eksperimen 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa : 

Latihan sirkuit memberikan pengaruh peningkatan terhadap tingkat kebugaran 

jasmani pada siswa siswa putra kelas VII SMPN 04 siswa putra kelas VII SMP 04 

Menggala Kab.Tulang Bawang 

B. Saran  

1. Mengembangkan hasil penelitian yang lebih konperentif maka jumlah 

sampel dan variabel perlu ditambah. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada 

pengembangan ilmu dan pengembangan IPTEK khusus nya pada siswa di 

sekolah. 

3. Hasil penelitian ini menjadi suatu alternatif dalam meningkatkan 

kebugaran jasmani siswa khususnya siswa SMP. 
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