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ABSTRAK 

 

 

 

PENGARUH LATIHAN SIRKUIT TRAINING TERHADAP LARI SPRINT 

50 METER SISWA PUTRA KELAS IV C DI SD N 1 KALIBALAU 

KENCANA KECAMATAN KEDAMAIAN KOTA  

BANDAR LAMPUNG  

 

 

Oleh 

 

 

ADE SEPTIANA 

 

Masalah dalam lari sprint 50 meter adalah kurangnya kecepatan anak pada lari 

sprint 50 meter. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh latihan sirkuit training 

terhadap lari sprint 50 meter siswa putra kelas IV C di SD N 1 Kalibalau Kencana 

Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode eksperimen. Dalam penelitian ini sampel yang 

digunakan, yaitu sebanyak 20 orang yang kesemuanya adalah siswa putra  kelas 

IV C SD Negeri 1 Kalibalau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar 

Lampung. Teknik analisis data menggunakan uji-t. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa t hitung = 10,320 > t tabel = 2,093 atau Sig. (2-

tailed) 0,000<0,05 artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari latihan sirkuit 

terhadap lari sprint 50 meter siswa putra kelas VI C SD Negeri Kalibalau Kencana 

Kecamatan  Kedamaian Kota Bandar Lampung. 

 

 

Kata Kunci :  latihan sirkuit training, lari sprint 50 meter 
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MOTTO 

 

 

 

Jangan pernah mengeluh karena dengan mengeluh akan jauh dari keberhasilan. 
 

Dan jangan pernah berhenti untuk bersyukur, karena dengan bersyukur kita 
akan mendapatkan kenikmatan, keikhlasan, dan ketabahan dalam menggapai 

kesuksesan dan cita-cita 
 

Tetaplah kita bekerja sesuai aturan, biarkan orang lain mencemoh dan yang 
lainnya menilai kinerja kita, karena tidak semua orang senang dengan kita dan 

tidak semua orang benci dengan kita. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Olahraga merupakan salah satu cara untuk mengembangkan dan 

meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan  olahraga 

menggunakan seluruh aktifitas gerak tubuh. Usaha untuk mencapai prestasi 

yang tinggi dalam bidang olahraga, hendaknya mulai dari olahraga pendidikan  

melalui jalur pendidikan di sekolah sedini mungkin. Disamping itu seseorang 

juga harus memiliki potensi dasar tubuh yang baik, baik fisik maupun 

mentalnya, sesuai dengan cabang olahraga yang ditekuninya. Selain itu juga, 

latihan yang teratur dan pembinaan yang berkesinambungan dan terarah.  

 

Perkembangan pendidikan jasmani dimaksudkan untuk pembentukan sikap 

tubuh yang baik, yang meliputi anatomis, fisiologis, kesehatan serta kondisi 

fisik yang mencakup diantaranya, kecepatan, kelincahan, daya tahan, kekuatan 

dan kelentukan. Pendidikan atletik adalah salah satu bagian dari pendidikan 

jasmani yang diberikan mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai ke Perguruan 

Tinggi. 

 

Tujuan pendidikan atletik, mengutamakan aktivitas rohani dan jasmani serta  

kebiasaan hidup sehat, yang mempunyai peranan penting dalam pembinaan 

dan pengembangan individu maupun kelompok dalam menunjang 
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pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mental, sosial dan emosional yang 

serasi, selaras dan seimbang.   

 

Atletik adalah aktivitas jasmani atau latihan fisik, berisikan gerak-gerak 

alamiah atau wajar seperti jalan, lari, lompat dan lempar (Harald Muller, 

2001:1). Gerakan-gerakan ini dikenal oleh bangsa-bangsa primitif pada jaman 

prasejarah untuk mempertahankan kelangsungan hidup, mempertahankan diri 

dari serangan-serangan binatang buas dan mengamankan diri terhadap 

keganasan alam. Atletik merupakan cabang olah raga yang cukup populer di 

Indonesia. Istilah atletik berasal dari bahasa Yunani “atlhon” yang berarti 

berlomba atau bertanding”.  

 

Lari adalah salah satu nomor atletik yang sering dilombakan. Secara umum, 

kategori perlombaan lari terdiri atas lari jarak pendek (sprint), lari jarak 

menengah, lari jarak jauh. Dalam nomor lari, ada beberapa teknik yang harus 

dipelajari. Seorang pelari harus menguasai cara start, cara lari, dan cara 

memasuki garis finish. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Melihat dari latar belakang masalah di atas, terdapat permasalahan-

permasalahan tentang: 

1. Kemampuan atau kecepatan siswa putra kelas IV C SD Negeri Kalibalau 

Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015-

2016 dalam berari sprint 50 meter masih lambat. 
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2. Kondisi fisik  siswa putra kelas IV C SD Negeri Kalibalau Kencana 

Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015-2016 

dalam berari sprint 50 meter masih lemah. 

3. Belum terindentifikasi apakah ada pengaruhnya latihan sirkuit training pada 

kecepatan lari sprint 50 meter siswa putra kelas IV C SD Negeri Kalibalau 

Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015-

2016. 

 

C. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah latihan sirkuit training dapat meningkatkan kecepatan siswa putra 

kelas IV C SD Negeri 1 Kalibalau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota 

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015-2016 dalam melakukan lari sprint 50 

meter? 

2. Apakah latihan sirkuit training dapat meningkatkan kondisi fisik siswa putra 

kelas IV C SD Negeri 1 Kalibalau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota 

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015-2016 dalam melakukan lari sprint 50 

meter? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan umum penelitian ini adalah ; 

“Untuk mengetahui pengaruh latihan sirkuit training dan kondisi fisik siswa 

dalam melakukan lari 50 meter terhadap siswa putra kelas IV C di SD N 1 

Kalibalau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung Tahun 

Ajaran 2015-2016 ”. 
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E. Pembatasan Masalah  

 

Agar permasalahan tidak terlalu luas, maka dalam penelitian ini perlu adanya 

pembatasan masalah yang akan diteliti dengan tujuan agar hasil penelitian 

lebih terarah dalam penelitian ini. Batasan masalahnya adalah : mengetahui 

pengaruh latihan sirkuit training dan kondisi fisik siswa putra kelas IV C di 

SD N 1 Kalibalau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung 

Tahun Ajaran 2015-2016 dalam melakukan lari sprint 50 meter. 

 

F. Batasan Istilah 

 

Menghindari terjadinya salah pengertian tentang istilah dalam penelitian ini, 

maka perlu dijelaskan mengenai beberapa istilah, agar para pembaca dapat 

memahami dengan jelas sehingga tidak timbul salah pengertian, istilah-istilah 

tersebut, yaitu : 

1. Pengaruh, menurut (Bompa, 1994: 3) latihan merupakan suatu kegiatan 

olahraga yang sistematis dalam waktu yang panjang, ditingkatkan secara 

bertahap dan perorangan,   

2. Latihan, menurut (Harsono,1988:101), adalah Suatu proses yang sistematis 

dari berlatih atau bekerja yang dilakukan secara berulang-ulang, dengan 

kian hari kian menambah jumlah beban latihan atau pekerjaannya. 

3. Lari, Menurut (Yoyo Bahagia, 2000:11), menyatakan bahwa lari adalah 

gerakan tubuh dimana kedua kaki ada saat melayang di udara(kedua 

telapak kaki lepas dari tanah) yang mana lari diartikan berbeda dengan 

jalan yang selalu kontak dengan tanah. 
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4. Kecepatan, menurut (M.Sajoto, 1995:19), adalah kemampuan seseorang 

untuk mengerjakan gerakan yang berkesinambungan dalam bentuk yang 

sama dalam waktu yan sesingkat singkatnya. 

5. Siswa, menurut (Kamus Bahasa Indonesia, 2002:460), adalah seseorang 

yang mengikuti kegiatan dilingkungan sekolah. 

 

G. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan masukan kepada para guru pendidikan jasmani untuk dapat 

meningkatkan kondisi fisik siswa dalam melakukan lari 50 meter dengan 

program latihan sistem sirkuit atau sistem pos.  

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para 

guru pendidikan jasmani berkenaan dengan penyelenggaraan latihan 

kombinasi untuk merangsang siswa melakukan gerakan atletik tanpa rasa 

bosan. 
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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Olahraga Atletik 

 

Atletik adalah aktivitas jasmani yang kompetitif / dapat diadu, meliputi 

beberapa nomor lomba yang terpisah berdasarkan kemampuan gerak dasar 

manusia, seperti ; berjalan, berlari, melompat dan melempar. Atletik 

mempunyai peranan penting di dalam peningkatan kondisi fisik, oleh karena 

itu sering digunakan sebagai dasar pokok dalam rangka peningkatan prestasi 

maksimal bagi cabang olahraga lainnya.  

 

 

Atletik juga adalah salah satu cabang yang dipertandingkan atau 

diperlombakan yang meliputi atas nomor-nomor jalan, lari, lompat dan 

lempar.” Atletik juga merupakan olahraga yang banyak pilihannya yang 

meliputi banyak events yang berlainan satu sama lain, baik metoda 

pelaksanaannya, maupun sifat-sifat jasmaniah para pelakunya. 

Iklim kompetisi dapat dikembangkan melalui kegiatan pendidikan jasmani. 

Para siswa dapat berkompetisi secara sehat dengan siswa lainnya. Setiap siswa 

harus berani menerima kekalahan, karena temannya jauh lebih baik darinya, 

maka ia berusaha terus untuk memperbaiki kekalahannya. Adapun aspek-

aspek fisik yang dapat dikembangkan untuk siswa di SD, diantaranya ; fisik, 

teknik, motorik, sosial, emosional, kepribadian dan  keterampilan olahraga. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa atletik merupakan 

kegiatan manusia sehari-hari yang dapat dikembangkan menjadi kegiatan 

olahraga yang diperlombakan dalam bentuk jalan, lari lompat dan lempar, oleh 

karena itu atletik merupakan dasar bagi pembinaan olahraga, maka atletik 

sangat penting untuk diajarkan kepada siswa dari Taman Kanak-kanak, hingga 

ke Perguruan Tinggi.  

B. Pengertian latihan  
 

Bompa (1994: 3) 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 (1993: 693) bahwa 

latihan adalah suatu program latihan fisik untuk mengembangkan seorang 

peserta didik dalam menghadapi perkembangan pembelajaran. Peningkatan 

kemampuan ketrampilan dan kapasitas energi diperhatikan sama. 

 

Menurut (Harsono, 1988:101), menjelaskan sebagai berikut, “Training adalah 

proses yang sistematis dari berlatih atau bekerja yang dilakukan secara 

berulang-ulang dengan kian hari kian menambah jumlah beban latihan atau 

pekerjaannya.” 

 

Sistematis latihan adalah berencana menurut jadwal, pola atau metode dan 

sistem tertentu, serta latihan yang teratur dari yang sederhana ke yang lebih 

kompleks. Berulang-ulang maksudnya agar gerakan yang semula sukar 

dilakukan menjadi semakin mudah. 
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Tujuan serta sasaran utama dari latihan atau training adalah untuk membantu 

siswa meningkatkan keterampilan agar dapat meraih prestasi atau nilai yang 

maksimal.  Selanjutnya (Harsono, 1988:100) menjelaskan empat aspek latihan 

yang dilatih secara seksama, yaitu : 

a. Latihan fisik (physical training). Perkembangan kondisi fisik yang 

menyeluruh amatlah penting, oleh karena tanpa kondisi fisik yang baik 

atlet tidak akan dapat mengikuti latihan-latihan dengan sempurna. 

Beberapa komponen fisik yang perlu diperhatikan untuk dikembangkan 

adalah daya tahan kardiovascular, daya tahan kekuatan, kekuatan otot 

(strength), kelentukan (flexibility), kecepatan, stamina, kelincahan 

(agility), power.  

b. Latihan teknik (technical training), Latihan teknik adalah latihan yang 

khusus dimaksudkan guna membentuk dan memperkembang kebiasaan-

kebiasaan motorik atau perkembangan neuromuscular. 

c. Latihan taktik (tactical training). Tujuan latihan taktik adalah untuk 

menumbuhkan perkembangan interpretive atau daya tafsir pada atlet. 

d. Latihan mental (psychological training). Latihan mental adalah latihan 

yang lebih menekankan pada perkembangan kedewasaan (maturitas) atlet 

serta perkembangan emosional dan impulsive. 
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Selanjutnya menurut (Harsono, 1988:200), power adalah kemampuan otot 

untuk mengerahkan kekutan maksimal dalam waktu yang sangat cepat.  

Sesuai dengan pendapat di atas, power adalah kemampuan otot untuk 

mengatasi suatu tahanan dengan kontraksi yang sangat cepat, dengan kata lain 

power adalah gabungan dari kekuatan dan kecepatan. 

C. Dosis Latihan Pembelajaran  
 

Penentuan dosis latihan pembelajaran adalah menetapkan tentang ukuran 

beban latihan yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk jangka waktu 

tertentu. Ada dua bentuk dosis latihan pembelajaran yaitu dosis ekternal dan 

dosis internal. Dosis ekternal (outer load) adalah jumlah beban latihan yang 

dirancang bagi seorang siswa yang menyusun kerangka sesi dari suatu 

program latihan. Untuk menyusun program pembelajaran yang benar, seorang 

pendidik perlu mengenal karakteristik dosis eksternal. Komponen dosis 

ekternal adalah volume, yaitu jumlah pelajaran yang dilaksanakan siswa 

selama satu sesi pembelajaran atau suatu fase pembelajaran. Volume latihan 

pembelajaran dapat berupa durasi, jarak tempuh dan jumlah pengulangan/ 

repetisi (Bompa, 1994). 

Beban latihan pembelajaran dapat dikatakan sebagai dosis latihan fisik. Yang 

dimaksud dosis latihan antara lain: 

a. Intensitas latihan dapat diartikan sebagai kualitas beban (ringan, sedang, 

berat atau low moderate, sub maximal, maximal, super maximal), 

b. Frekuensi latihan merupakan jumlah kejadian/ ulangan, 



10 
 

c. Durasi latihan diartikan sebagai lamanya latihan dilaksanakan. Durasi 

latihan juga akan mempengaruhi perubahan adaptasi tubuh, 

d. Jenis latihan atau bentuk latihan. Yang dimaksud jenis adalah karakteristik 

latihan dari intensitas, frekuensi dan durasi latihan (Fox, 1993). 

D. Latihan Sirkuit 
 

Menurut, (M. Sajoto, 1995: 83) latihan cirkuit adalah suatu program latihan 

terdiri dari beberapa stasiun dan di setiap stasiun seorang atlet atau siswa 

melakukan jenis latihan yang telah ditentukan. Satu sirkuit latihan dikatakan 

selesai, bila seorang atlet atau siswa telah menyelesaikn latihan di semua 

stasiun sesuai dengan dosis yang telah ditetapkan. Menurut Soekarman (1987: 

70) latihan cirkuit 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. Latihan-latihan harus merupakan 

siklus sehingga tidak membosankan. Latihan cirkuit biasanya satu cirkuit ada 

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

lainnya 15-20 detik. Namun untuk tingkatan siswa penulis memiliki inisiatif 

untuk mengadakan latihan lari 50 meter dengan dua circuit atau dua pos. Satu 

cirkuit atau satu pos nya ada lima stasiun. 
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E.  Nomor Lari Cepat atau Sprint 50 Meter 

 

Lari cepat atau sprint merupakan semua perlombaan lari dimana peserta 

berlari dengan kecepatan maksimal sepanjang jarak yang ditempuh. Pada 

dasarnya gerakan lari itu untuk semua jenis sama. Namun dengan demikian 

dengan adanya perbedaan jarak tempuh, maka sekalipun sangat kecil terdapat 

pula beberapa perbedaan dalam pelaksanaannya. Sedangkan yang dimaksud 

dengan perbedaan atau pembagian jarak dalam nomor lari adalah lari jarak 

pendek (50 – 400 meter), lari menengah (800 – 1500 meter), lari jarak jauh 

(5000 meter atau lebih). Menurut Arma Abdoellah (1981:50) lari jarak 

pendek atau sprint adalah semua jenis lari yang sejak start sampai finish 

dilakukan dengan kecepatan maksimal. Beberapa factor yang mutlak 

menentukan baik buruknya dalam lari sprint ada tiga hal yaitu start, gerakan 

sprint, dan finish. Latihan keras dan disiplin diperlukan untuk dapat berlari 

cepat. Latihan lari cepat ini dilakukan secara bertahap.  

 

Selain kecepatan, teknik memasuki garis finish juga penting. Memasuki garis 

merupakan saat paling yang menentukan dlam perlombaan lari cepat. 

Beberapa cara memasuki garis finish : 

a. Tetap berlari dengan kecepatan penuh 

b. Dengan mencondongkan dada ke depan 

c. Dengan memutar dada ke depan 
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F. Teknik Start 

 

Start adalah gerakan permulaan dalam bentuk lari untuk mendapatkan 

kecepatan horizontal pada waktu singkat akan sampai pada garis finish. Start 

yang di gunakan adalah start jongkok. Start jongkok memiliki tiga aba – aba 

yang pertama ”bersedia” kedua ” siap” ketiga ”ya”. Ketika aba – aba yang 

ketiga disebutkan maka Peserta didik harus melakukan lari dari start dengan 

secepat-cepatnya serta tetap berlari dengan kecepatan penuh ketika mendekati 

garis finish. 

 

G. Kondisi Fisik 

 

 

Kondisi fisik merupakan salah satu aspek latihan yang paling mendasar untuk 

dilatih dan ditingkatkan oleh siswa, untuk mendapatkan kondisi fisik yang 

baik diperlukan persiapan latihan yang dapat meningkatkan kondisi fisik serta 

kemampuan fungsional dari sistem tubuh. Dari beberapa komponen kondisi 

fisik, kecepatan merupakan salah satu komponen fisik yang sangat penting 

untuk dilatih dalam upaya mencapai prestasi yang optimal. 
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Melalui latihan yang berulang-ulang, yang sedikit demi sedikit ditambah 

intensitasnya, siswa lama-kelamaan akan berubah menjadi orang yang lebih 

pegas, lebih lincah, lebih kuat, lebih terampil dan lebih agresif, lebih lanjut 

(Harsono, 1988:153), menjelaskan sebagai berikut : 

 

”Selain itu kalau kondisi siswa baik maka dia akan lebih cepat pula menguasai 

teknik-teknik gerakan yang dilatih. Secara psikologispun ada keuntungannya 

karena siswa yang memiliki kondisi fisik yang lebih baik biasanya juga lebih 

percaya diri dan lebih siap dalam menghadapi tantangan-tantangan latihan 

dalam pertandingan.” 

 

Pada penelitian ini, latihan-latihan yang dilakukan untuk meningkatkan 

kondisi fisik adalah dengan melakukan latihan sirkuit training, yang dapat 

menunjang peningkatan kecepatan pada lari 50 meter. Dengan melakukan 

latihan-latihan tersebut akan dilihat pengaruhnya dalam meningkatkan 

kecepatan lari khususnya lari sprint 50 meter. 

 

 

H.  Asumsi dan Hipotesis 

 

 

Penelitian ini dilakukan guna menguji suatu hipotesis, karena hipotesis 

merupakan jawaban yang bersifat sementara dari suatu masalah penelitian,   

(Surahmad Winarno, 1985:60), mengemukakan,“suatu hipotesis adalah 

perkiraan jawaban sementara terhadap problem penelitian”. 
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Untuk menjadikan kecepatan yang lebih baik, diperlukan kombinasi yang 

merangsang siswa melakukan lari 50 meter secara teratur tanpa merasa bosan, 

dalam penelitian ini penulis menggunakan latihan dengan sistem sirkuit 

training atau sistem pos, karena pada sistem sirkuit training atau sistem pos 

pembelajaran ini repetisi pembelajaran kian lama kian bertambah banyak 

dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengajukan hipotesis 

sebagai berikut,“Latihan dengan menggunakan sistem sirkuit training atau 

sistem pos berpengaruh terhadap pembelajaran lari sprint 50 meter khususnya 

para siswa putra kelas IV C di SD N 1 Kalibalau Kencana Kecamatan 

Kedamaian Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2015-2016. 
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III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian adalah suatu cara yang dipergunakan untuk pemecahan 

masalah dengan teknik dan alat tertentu sehingga diperoleh hasil yang sesuai 

dengan tujuan penelitian. Menurut (Kartini Kartono, 1980:16) menyatakan : “ 

Metodologi merupakan ajaran-ajaran mengenai metode-metode yang 

dipergunakan di dalam suatu proses penelitian. 

 

B. Variabel  

 

 

Menurut (Sanapiah Faisal, 1982:82),“Variabel adalah kondisi atau 

karakteristik yang oleh pengeksperimen dimanipulasikan, dikontrol, atau 

diobservasi”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 variabel yaitu 

variabel bebas dan variabel terikat. 

 

1. Variabel Bebas (Independent Variable) 

 

Menurut (Sanapiah Faisal, 1982:82), “Variabel bebas ialah kondisi 

manipulasikan dalam rangka untuk menerangkan hubungannya dengan 

fenomena yang diobservasi”.  

 



16 
 

Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah latihan sirkuit training lari 

yang dilakukan secara kombinasi dan bertahap dengan kecapatan tertentu 

atau berbeda. 

 

2. Variabel Terikat  (Dependent Variable) 

 

Menurut (Sanapiah Faisal, 1982:82),“ Variabel terikat adalah kondisi atau 

karakterisik yang berubah, atau muncul atau yang tidak muncul ketika 

pengeksperimen mengintroduksi, merubah, atau mengganti variabel 

bebas”.  

 

Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah prestasi lari cepat dengan 

jarak 50 meter. Dalam penelitian ini variabel terikatnya (y) adalah 

peningkatan kecepatan jarak dan waktu saat lari 50 meter. 

 

Variabel yang digunakan sebagai bahan penelitian adalah : 

a. Variabel bebas (x) pada penelitian ini adalah latihan sirkuit training, 

yaitu  dilakukan secara kombinasi dengan melakukan lari dengan 

diberi rintangan. 

b. Variabel terikat (y) pada penelitian ini adalah peningkatan kecepatan 

jarak dan waktu saat melakukan lari jarak pendek 50 meter, 

maksudnya adalah gabungan antara daya tahan tubuh dan kecepatan 

waktu saat melakukan lari jarak pendek 50 meter dan gerakan awalan 

menggunakan start jongkok untuk melakukan lari jarak pendek 50 

meter. 
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C. Penetapan Populasi dan Subjek Penelitian  

 

1. Populasi 

 

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau objek 

yang mempunyai sifat-sifat umum. Menurut (Sujana, 1989:6), “Populasi 

adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung ataupun 

pengukuran kuantitatif kualitatif, mengenai karakteristik tertentu dari 

semua anggota kumpulan lengkap dan jelas, yang ingin dipelajari sifat-

sifatnya”. 

 

Populasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

putra kelas IV C SD Negeri 1 Kalibalau Kencana Kecamatan Kedamaian 

Kota Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015 - 2016. 

 

2.  Subjek penelitian 

 

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan, yaitu sebanyak 20 orang 

yang kesemuanya adalah siswa putra  kelas IV C SD Negeri 1 Kalibalau 

Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung Tahun Ajaran 

2015 - 2016, bentuk penelitian ini adalah penelitian sampel karena sampel 

yang diteliti homogen, menurut (Suharsimi Arikunto, 1993:105) 

menjelaskan sebagai berikut :  

“Penelitian sampel baru boleh dilaksanakan apabila keadaan subyek 

didalam populasi benar-benar homogen. Apabila subyek tidak homogen 

maka kesimpulannya tidak boleh diberlakukan bagi seluruh populasi 

(hasilnya tidak boleh di generalisasikan). 
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Selanjutnya, mengenai jumlah sampel Sebenarnya tidak ada suatu 

ketetapan yang mutlak berapa persen suatu sampel yang harus diambil dari 

populasi.  Ketiadaan ketetapan yang mutlak itu tidaklah perlu 

menimbulkan suatu keraguan pada seorang penyelidik.  Suatu hal yang 

justru perlu diperhatikan adalah keadaan homogenitas populasi, jika 

keadaan populasi homogen, jumlah sampel hampir-hampir tidak menjadi 

persoalan. 

Dalam suatu proses penelitian, tidak perlu seluruh populasi diteliti, akan 

tetapi dapat dilakukan terhadap sebagian dari jumlah populasi tersebut. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Arikunto ( 2010:112) sebagai 

berikut,  

”untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih 

baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar (lebih dari 100 orang) maka dapat 

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

Bertitik tolak dari pendapat di atas, maka dalam penelitian ini penulis 

mengambil subjek penelitian, sebanyak 20 siswa.  
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D. Tempat Dan Waktu Penelitian 

 

 

1.  Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di lapangan SD Negeri 1 Kalibalau Kencana 

Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015-2016, 

dengan  latihan 3 kali dalam seminggu. 

 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan mulai 30 Oktober sampai 30 

Desember 2015, sebagaimana dikemukakan oleh (Harsono, 1988:226) : 

“Oleh karena perkembangan setiap unsur tidak bisa diperoleh dalam 

waktu yang singkat, maka dibutuhkan jangka waktu yang lama sebelum 

unsur – unsur tersebut dapat dikembangkan secara optimal.  

Kalau latihan-latihan berjalan teratur, sistematis, dan sesuai dengan 

prinsip –prinsip latihan yang benar, maka umumnya dalam jangka waktu 

sekitar 2 sampai 3  bulan siswa sudah akan mencapai nilai yang optimal 

yang dibutuhkan dalam melakukan pembelajaran olahraga dengan cabang 

olahraga atletik, yaitu : kekuatan, kelentukan, daya tahan, power, 

kelincahan, dan stamina “.  

Latihan dilakukan setiap hari senin, rabu, dan jumat. Latihan dilakukan 

pada waktu sore hari antara pukul 16.30 WIB – 17.30 WIB. Program 

latihan terlampir di halaman lampiran.  
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E.  Metode Pengumpulan Data  

 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini berupa tes hasil peningkatan 

kecepatan jarak dan waktu dan tes kecepatan lari jarak pendek 50 meter, 

dengan bentuk tes standar (Standarized test) sesuai pendapat (Suharsimi, 

1991:171) yang mengatakan, tes standar adalah tes yang sudah mengalami uji 

coba berkali-kali, di revisi berkali-kali sehingga di katakan sudah cukup baik. 

 

F. Pelaksanaan Tes 

 

Tes awal dilakukan terhadap siswa sebelum diberikan latihan sirkuit training 

dan tes lari jarak pendek 50 meter, untuk  mendapatkan data awal sebagai 

bahan pembanding. Tes awal dilaksanakan pada tanggal 28 September 2015. 

Tes akhir dilakukan setelah sampel mendapatkan latihan selama 2 bulan atau 

sebanyak 24 kali pertemuan. Tujuan tes ini adalah untuk mendapatkan data 

hasil latihan selama 2 bulan. Tes akhir dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 

2016.  

 

G. Bahan dan Metode Latihan 

 

Prosedur pelaksanaan latihan pada dasarnya meliputi tiga bagian, yaitu ; 

1. Pendahuluan 

Terdiri dari pemanasan (warming up) dilakukan dalam bentuk peregangan 

statis, lari di tempat dan dilanjutkan dengan peregangan dinamis.  
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2. Inti latihan 

Pada bagian ini latihan langsung dengan menggunakan latihan sirkuit 

training pos 1 melakukan push up 1-5, pos 2 melakukan sit up 1-5, pos 3 

melakukan back up 1-5, pos 4 melakukan squat jump 1-5, dan pos yang 

terakhir lari sprint dengan jarak 25 meter. 

3. Penutup 

Bagian ini di isi dengan latihan coling down dan mengevaluasi latihan. 

 

H. Bentuk Tes 

 

Tes latihan sirkuit training berbentuk sebagai berikut :  

 Pos 1 melakukan push up 1-3,  

 
Gambar 1. 

Pos I melakukan gerakan push up 

 

 pos 2 melakukan sit up 1-3,  

 
Gambar 2. 

Pos II melakukan gerakan sit up 
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 pos 3 melakukan back up 1-3,  

 
Gambar 3. 

Pos III melakukan gerakan back up 

 

 

 pos 4 melakukan squat jump 1-3, 

 
Gambar 4. 

Pos IV melakukan gerakan squat jump 

 

 pos 5 melakukan lari sprint dengan jarak 25 meter. 

 
Gambar 5. 

Pos V melakukan lari sprint 

 

Setiap subjek melakukan latihan sirkuit ini sebanyak 2 kali dan setiap 

minggunya subjek akan ditambah melakukan putaran sirkuitnya. Tiap minggu 

ditambah 1 putaran sirkuit. 

Tes dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu sebelum di beri latihan tes awal (pre 

test) dan setelah mendapat latihan tes akhir (post test).  
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I. Alat dan Perlengkapan Tes Sirkuit Training  

Alat yang dibutuhkan dalam tes kombinasi lari, yaitu : 

a. Stopwatch  

b. Roll meter. 

c. Alat peraga olahraga seperti porsa dan kun. 

d. Formulir pencatatan hasil tes dan alat tulis. 

 

J. Pelaksanaan Tes Sirkuit Training  

 

Adapun langkah-langkah pelaksanaan tes adalah sebagai berikut : 

1. Tes dilaksanakan dengan melakukan gerakan push up, sit up, back up, 

squat jump, dan lari sprint. 

2. Penilaian berdasarkan hasil yang diperoleh dari setiap subjek penelitian. 

3. Kesempatan yang diberikan sebanyak dua kali dan yang dicatat adalah 

skor tercepat atau terbaik. 

 

K. Pelaksanaan Tes Lari Jarak Pendek 50 Meter 

 

Adapun langkah-langkah pelaksanaan tes adalah sebagai berikut : 

1. Tes dilaksanakan dengan melakukan lari cepat dengan menggunakan start 

jongkok. 

2. Penilaian berdasarkan hasil yang diperoleh dari setiap subjek penelitian 

yaitu kecepatan dalam berlari. 

3. Kesempatan yang diberikan sebanyak tiga kali dan yang dicatat adalah 

waktu yang tercepat dalam berlari. 
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4. Mengenai uraian pelaksanaan tes lari jarak pendek 50 meter, menurut  

(Yudha,2000:76), menjelaskan sebagai berikut : 

a. Tujuan : mengukur kecepatan waktu dalam berlari. 

b. Pelaksanaan : Orang coba melakukan start jongkok dan siap 

melakukan awalan lari dengan aba – aba bersedia, siap, ya. Dengan 

jarak start ke finish 50 meter, selanjutnya berlari secepat mungkin, 

kemudian melewati garis finish dengan badan sedikit condong dan 

dengan waktu tercepat. Orang coba diberi kesempatan sebanyak 2 

(dua) kali. 

c. Skor : kecepatan lari di ukur stopwatch dengan waktu satuan detik 

dan scond. 

 

L. Teknik Analisis Data 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model penelitian eksperimen 

dengan subjek penelitian terpisah (independent sample). Untuk menganalisis 

data model ini, menurut (Arikunto,1990:512) harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

1. Skor asli yang terkumpul dari kedua sampel berdistribusi normal yang 

dibuktikan dengan pengujian normalitas. 

2. Data dari kedua sampel tidak ada keterkaitan satu sama lain. 

3. Kedua kelompok tidak mempunyai perbedaan varians yang cukup berarti. 

 

 



25 
 

Maka  diambil analisis data langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menghitung skor rata-rata (mean).  

 
N

X
X


  

Keterangan : 

X      =  Mean atau rata-rata 

N       =  Jumlah subjek penelitian  

ΣN     =  Jumlah skor setiap subjek.       

 

2. Menghitung standar deviasi (SD).  

1

1
2

)(






N

SD
xx

  , dimana: 

Keterangan : 

SD    =  Standar deviasi 

  )( 1
2

xx  =  Jumlah kuadrat skor-skor yang diperoleh 

N   =  Jumlah subjek penelitian 
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3. Menguji normalitas dari distribusi pre tes dan post tes. Uji yang 

digunakan adalah Uji Normalitas Liliefors. Rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

a. Pengamatan x1, x2, x3,…………….., xn dijadikan bilangan baku z1, z2, 

z3,…………………., zn dengan rumus: 

 
SD

XXi
z


1

  , dimana:         

z1   =  bilangan baku masing-masing subjek 

 XXi   =  selisih skor masing-masing subjek dengan rata-rata skor 

SD     =  standar deviasi. 

b. untuk tiap bilangan baku ini digunakan daftar distribusi normal baku, 

kemudian dihitung peluang F(z1) = P(z≤z1). 

c. Selanjutnya hitung proporsi z1, z2, z3,…………………., zn yang lebih 

kecil atau sama dengan z1. Jika proporsi ini dinyatakan oleh S(z1), maka  

S(z1)     =  
N

zn )( 1  

 Dimana ; 

 

S (z1) = proporsi z1 

n (z1) = urutan sampel ke-z1 

N = jumlah sampel. 

d. hitung selisih F(z1) – S(z1), kemudian tentukan harga mutlaknya. 

e. Ambil harga yang paling besar diantara harga-harga mutlak selisih 

tersebut. Harga terbesar tersebut disebut Lo. 
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Untuk menerima dan menolak hipotesis, bandingkan Lo ini dengan nilai kritis 

L yang diambil dari daftar Nilai Kritis L untuk Uji Liliefors dengan taraf 

signifikan α yang dipilih. Apabila L lebih besar dari Lo maka hipotesis nol 

diterima dan kesimpulannya populasi berdistribusi normal. 

 
 
 
 
4. Menentukan homogenitas kelompok X dan Y dengan menggunakan uji 

kesamaan dua variansi. Kriteria pengujian homogenitas adalah terima 

hipotesis Ho jika F(½a(n1-1,1-a)(n-1)<F<Fn2-1) hanya jika F>F½a(V1,V2), 

dimana: 

F     =  
 terkecilVariansi

 terbesarVariansi
 

5. Jika ternyata salah satu atau kedua distribusi itu tidak normal, langkah 

selanjutnya menggunakan statistik non parametrik. Dalam hal ini dapat 

menggunakan tes Wilcoxon. 

6. Jika ternyata kedua distribusi itu normal, dilanjutkan dengan uji t atau t-

test. Rumus t-test, seperti yang dikemukakan oleh (Subana, Moersetyo dan 

Sudrajat, 2000:132), sebagai berikut : 

 1

2

2










 




nn

n

d
d

Md
t          

Keterangan : 

t =  koefesien perbedaan yang dicari 

Md =  mean dari selisih skor T2 dan T1 (post tes – pre tes) 

n =  Jumlah subjek penelitian  
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d   = Gain (selisih) skor test akhir (T2) terhadap test awal (T1) setiap subjek    

penelitian. 

 

 

Selanjutnya data hasil penelitian dipersentasikan untuk mengetahui 

peningkatan kecepatan, dengan rumus persentase menurut (Sudjana, 2002 :50) 

sebagai berikut : 

    f =  
1

12

T

TT 
 x 100 % 

Keterangan : 

    f   :  Frekuensi relatif ( hasil Presentase) 

    T 1  :  Data hasil tes awal 

    T 2    : Data hasil tes Akhir 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa : 

1. Latihan sirkuit memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan 

kecepatan lari sprint 50 meter siswa putra kelas VI C SD Negeri Kalibalau 

Kencana Kecamatan  Kedamaian Kota Bandar Lampung  

2. Latihan sirkuit training dapat meningkatkan kondisi fisik siswa putra kelas 

IV C SD Negeri 1 Kalibalau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar 

Lampung Tahun Ajaran 2015-2016 dalam melakukan lari sprint 50 meter 

 

B. Saran  

 

1. Kepada para Mahasiswa dan Guru Pendidikan Jasmani diharapkan 

mencoba memberikan bentuk latihan sirkuit untuk meningkatkan hasil 

kecepatan lari sprint 50 meter siswa 

2. Pada Program Studi Penjaskes diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan 

dalam program dan pembelajaran untuk peningkatan kecepatan lari sprint. 

3. Berdasarkan ketentuan peneliti hanya bentuk sirkuit untuk penelitian 

selanjutnya diharapkan memakai gerakan latihan lainya disetip masing-

masing posnya. 
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