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OLEH 

MUHAMAD FATHAN SURURI 

 

 

Abstrak: Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh circuit 

training dan plyometrik terhadap peningkatan kebugaran jasmani. Penelitian ini 

menggunakan metode eksperimen, jumlah sampel penelitian berjumlah 20 orang. 

Teknik pengumpulan data menggunakan tes kebugaran jasmani. Teknik analisis 

data yaitu analisis uji-t. Dari hasil penelitian diperoleh rata-rata Circuit Training 

15.8, dan rata-rata Plyometrik 14.5. Dari hasil penelitian ini ada pengaruh yang 

signifikan Circiut Training terhadap kebugaran jasmani, ada pengaruh yang 

signifikan  Plyometrik terhadap hasil peningkatan kebugaran jasmani dan 

kelompok latihan circuit training lebih baik dari pada kelompok latihan 

plyometrik terhadap peningkatan kebugaran jasmani pada siswa ekstrakurikuler 

sepakbola SMAN 1 Abung Semuli Lampung Utara. 

Kata Kunci : circuit training, kebugaran jasmani, plyometrik. 

 

 



      

 

 

 

 

     ABSTRAK 

 

THE INFLUENCE OF TRAINING AND PLYOMETRIC CIRCUIT ON THE   

IMPROVEMENT OF  JASMANI FITNESS OEXTRACURRICULAR  

            SEPAK BOLA STUDENTSAT SMA  

           NEGERI 1 ABUNG SEMULI 

NORTH LAMPUNG 
 
 

OLEH 

MUHAMAD FATHAN SURURI 

 

 

Abstract: The purpose of this study was to determine how much influence circuit 

training and plyometrics have on improving physical fitness . This study uses an 

experimental method, the number of research samples amounted to 20 

people. Data collection techniques using physical fitness tests . Data analysis 

technique is t-test analysis. From the research results, the average Circuit Training 

is 15.8 , and the Plyometric average is 14.5 . From the results of this study there 

is a significant influence of circuit training on physical fitness, there is a 

significant influence of Plyometrc  on the results of increased 

physical and group fitness exercise circuit training is better than in the exercise 

group plyometrik to increase physical fitness in football extracurricular student of 

SMAN 1 Abung Semuli District North Lampung. 

  

Keywords: circuit training, physical fitness, plyometrics. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Sepakbola merupakan olahraga sangat digandrungi masyarakat di Indonesia 

maupun di dunia saat ini. Sepakbola telah menjadi kiblat bagi olahraga itu 

sendiri. Tidak hanya laki-laki saja, namun perempuan juga sangat menyukai 

sepakbola. Sepakbola sangatlah universal, olahraga ini tidak memandang ras, 

suku, jenis kelamin, agama, tua dan muda berhak menikmati sepakbola. 

Walaupun sebagian dari orang-orang ini hanya mengetahui dan tidak bisa 

memainkanya, tetapi hal tersebut cukup membuktikan bahwa sepakbola 

merupakan olahraga yang popular di dunia. 

 

Sepakbola merupakan permainan beregu, masing-masing regu terdiri dari 

sebelas pemain, dan salah satunya penjaga gawang. Permainan ini hampir 

seluruhnya dimainkan menggunakan seluruh anggota badan kecuali lengan 

dan tangan, kecuali penjaga gawang yang dibolehkan menggunakan 

lengannya di daerah tendangan hukuman, (Sucipto, 2000: 7). Selanjutnya 

tujuan dari permainan ini menurut Sucipto (2000: 7) adalah pemain 

memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawannya dan berusaha 

menjaga gawangnya sendiri, agar tidak kemasukkan. Suatu regu dinyatakan 

menang apabila regu tersebut dapat memasukkan bola terbanyak ke gawang  
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lawannya, dan apabila sama, maka permainan dinyatakan seri/draw. 

Sepakbola merupakan olahraga yang sangat kompleks yaitu olahraga yang 

menggabungkan komponen fisik/kondisi fisik dan teknik sehingga 

membentuk suatu permainan yang indah. Menurut Rusli Lutan (2000: 60), 

kondisi fisik seseorang akan sangat mempengaruhi bahkan menentukan gerak 

penampilannya. Jika kondisi fisik pemain sepakbola baik maka akan sangat 

menunjang pemain tersebut dalam mengembangkan teknik dan taktik di 

lapangan.  

 

Menurut Harsono dalam Lutan (2000: 60), kondisi fisik yang baik akan 

berpengaruh terhadap fungsi dan sistem organism tubuh antara lain berupa : 

1. Akan ada peningkatan dalam kemampuan sistem sirkulasi dan kerja 

jantung.  

2. Akan ada peningkatan dalam kekuatan, kelentukan, stamina, dan 

komponen kondisi fisik lainnya. 

3. Akan ada ekonomi gerak yang lebih baik pada waktu latihan.  

4. Akan ada pemulihan yang lebih cepat dalam organ-organ tubuh setelah 

latihan.  

5. Akan ada respon yang cepat dari organism tubuh kita apabila sewaktu 

waktu respon demikian diperlukan. 

 

Untuk itu maka program latihan kondisi fisik harus ditata, dirancang, dan 

dilakukan secara baik dan sistematis sehingga bisa meningkatkan kesegaran 

jasmani, dan meningkatkan kemampuan biomotorik yang dibutuhkan. 

Menurut Rusli Lutan (2000: 62), komponen biomotorik tersebut adalah 
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kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelentukan, dan koordinasi. Jika 

komponenkomponen tersebut dalam kategori baik tentu hal tersebut 

sangatlah membantu pemain untuk mengembangkan teknik dan taktik saat 

bertanding. Oleh karena itu kondisi fisik yang baik sangatlah penting dalam 

dunia olahraga prestasi khususnya sepakbola, disamping dapat 

meningkatkan kualitas sistem otot, kondisi fisik yang baik akan berpengaruh 

terhadap aspekaspek kejiawaan yang berupa peningkatan motivasi, 

semangat kerja, rasa percaya diri, ketelitian, dan bersosialisasi dengan 

lingkungan. 

 

Di SMA Negeri 1 Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara merupakan 

salah satu sekolah yang menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler 

sepakbola. Kegiatan ektrakurikuler sepakbola di SMA Negeri 1 Abung 

Semuli Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu bentuk nyata 

pembinaan pemain sepakbola usia dini, yaitu pembinaan anak usia 13-15 

tahun. Ekstrakurikuler sepakbola ini tidak jauh berbeda dengan Sekolah 

Sepakbola (SSB), yang sama-sama bertujuan untuk pembentukan atlet-atlet 

muda sepakbola yang kelak membawa timnya dan Indonesia dikancah 

dunia. Selain membentuk atlet-atlet muda yang berbakat, pembinaan dari 

ekstrakurikuler ini adalah membentuk suatu tim. Tim sepakbola SMA 

Negeri 1 Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara ini sering mengadakan 

ujicoba melawan tim sepakbola sekolah lain maupun antar kampung. 

Namun berdasarkan pengamatan dan observasi penulis di lapangan, kondisi 

fisik terutama daya tahan peserta ekstrakurikuler sepakbola di SMA Negeri 

1 Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara ini bisa dikatakan kurang. Hal 
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ini dilihat dari penampilan pemain saat bertanding. Selain sering melakukan 

pertandingan, ekstrakurikuler sepakbola SMA Negeri 1 Abung Semuli 

Kabupaten Lampung Utara juga mengirimkan beberapa siswa untuk 

mengikuti seleksi pemain POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah) 

Kabupaten Lampung Utara.  

 

Dilihat dari daya tahan pemain, nafas pemain sudah terengah-engah saat 

pertandingan memasuki menit ke-10, ini menandakan bahwa daya tahan 

pemain sepakbola SMA Negeri 1 Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara 

masih kurang. Sedangkan untuk koordinasi jauh dari cukup, ini terlihat dari 

timing menendang bola yang kurang tepat. Selalu kalah dalam duel  1 vs 1 

mengindikasikan bahwa masih lemahnya kekuatan dan kecepatan pemain 

saat bertanding. Padahal komponen-komponen kondisi  fisik yang baik 

mutlak dibutuhkan pemain sepakbola guna menunjang penampilan yang 

baik di lapangan selama 2 x 45 menit. 

 

Masih kurangnya kondisi fisik pemain sepakbola di SMA Negeri 1 Abung 

Semuli Kabupaten Lampung Utara ini disebabkan oleh beberapa faktor 

yaitu : 1) Belum adanya program latihan sepakbola yang tersusun secara 

terprogram dan terencana, 3) Belum dilaksanakannya tes kondisi fisik tiap 

pemain, 4) Kurangnya intensitas latihan yang hanya dilakukan satu kali 

dalam satu minggu, 5) Jenis latihan yang monoton menyebabkan pemain 

jenuh.. Sedangkan mengenai faktor sarana dan prasarana penunjang 

ekstrakurikuler sepakbola di SMA Negeri 1 Abung Semuli Kabupaten 

Lampung Utara ini bisa dikatakan baik. Terlihat dari lapangan sepakbola 
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pribadi yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Abung Semuli Kabupaten 

Lampung Utara. Sarana dan prasarana di atas sangatlah mendukung 

kelancaran kegiatan ekstrakurikuler sepakbola di SMA Negeri 1 Abung 

Semuli Kabupaten Lampung Utara. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor 

yang mempengaruhi baik buruknya kondisi fisik pemain. Jika faktor-faktor 

tersebut dilaksanakan dengan baik, maka otomatis kondisi fisik pemain juga 

akan baik. 

 

Salah satu upaya dalam meningkatkan kondisi fisik adalah dengan berlatih. 

Ada banyak metode-metode latihan yang dapat membantu pemain untuk 

meningkatkan kondisi fisik. Salah satu metode latihan yang cukup kompleks 

adalah metode latihan sirkuit. Menurut Lutan (2000: 78), latihan sirkuit 

adalah salah satu cara yang dapat memperbaiki secara serempak tingkat  

fitness keseluruhan dari tubuh kita yang meliputi komponen biomotorik 

dasar tersebut. Karena sangat kompleks dan simpel, latihan circuit 

trainingdan Latihan. Jika latihan circuit training dilakukan dalam  waktu 

singkat, maka sisa waktu latihan bisa digunakan untuk berlatih teknik dan 

taktik secara maksimal. 

 

Program latihan sirkuit yang dikemukakan oleh J.P. O’Shea dalam 

Mochamad Sajoto (1988: 163), dilakukan dengan 4-8 stasiun tempat latihan. 

Setiap stasiun terdiri dari suatu latihan yang dilakukan selama 45 detik, dan 

repetisi latihan antara 15-20 kali, waktu istirahat dalam satu stasiun, 

sebelum berpindah ke stasiun berikutnya adalah 1 menit atau kurang. Dalam 

penelitian ini latihan sirkuit merupakan serangkaian latihan yang dapat 
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dilakukan oleh siswa peserta ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Semuli 

Lampung Utara pada suatu ruangan atau tempat terbuka dimana telah 

ditentukan jumlah pos sebanyak 4 pos dengan setiap pos dilakukan selama 

30 detik, dan repetisi sebanyakbanyaknya, waktu istirahat adalah satu menit 

sebelum melanjutkan ke posberikutnya, latihan ini dilakukan dalam dua set. 

Bentuk-bentuk latihan  alamtiap pos meliputi daya tahan (lari di tempat dan 

squat thrus), kecepatan(shuttle run dan zig-zag run), kelincahan (shuttle run 

dan zig-zag run), dayaledak (squat thrust dan melompati bola), kekuatan 

(push up dan sit up),fleksibilitas (back up, sikap khayang, sikap lilin dan 

stretching). Latihan circuit trainingdan Plyometrik dalam penelitian ini 

dilaksanakan 3x dalam satu Minggu yaitu pada hari Senin, Rabu, dan Jumat 

pada pukul 15.00-17.00 WIB. 

 

Berdasarkan berbagai uraian di atas, peneliti bermaksud mengadakan 

eksperimen untuk mengetahui pengaruh latihan circuit training dan 

Plyometrik terhadap peningkatan kebugaran jasmani siswa peserta 

ekstrakurikuler sepakbola di SMA Negeri 1 Semuli lampung Utara. Dari 

latar belakang tersebut peneliti mengadakan  penelitian dengan judul 

“Pengaruh Latihan Sirkuit (Circuit Training)   Dan Plyometrik Terhadap 

peningkatan kebugaran jasmani Siswa Ekstrakurikuler Sepakbola SMA 

Negeri 1 Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian 

ini dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Kurangnya intensitas latihan menyebabkan kondisi fisik siswa peserta 

ekstrakurikuler sepakbola di SMA Negeri 1 Abung Semuli lemah.  

2. Belum adanya prestasi yang membanggakan dalam bidang olahraga 

sepakbola di SMA Negeri 1 Abung Semuli.  

3. Belum adanya program latihan sepakbola pada ekstrakurikuler 

sepakbola di SMA Negeri 1 Abung Semuli. 

4. Belum adanya tes kebugaran jasmanai tiap pemain ekstrakurikuler 

sepakbola di SMA Negeri 1 Abung Semuli. 

5. Belum diketahui apakah latihan circuit training yang disusun dapat 

berpengaruh terhadap peningkatan kebugaran jasmani siswa peserta 

ekstrakurikuler sepakbola di SMA Negeri 1 Abung Semuli. 

6. Belum diketahui apakah latihan Plyometrik dapat berpengaruh 

terhadap peningkatan kebugaran jasmani siswa peserta ekstrakurikuler 

sepakbola di SMA Negeri 1 Abung Semuli. 

 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di uraikan di atas, untuk 

memudahkan penelitian perlu pembatasan yang berdasarkan tujuan dari 

penelitian ini, maka penelitian ini terbatas pada “Pengaruh Latihan Sirkuit 

(Circuit Training)  dan Plyometrik Terhadap Peningkatan Kebugaran 
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Jasmani Siswa Ektrakurikuler Sepakbola SMA Negeri 1 Abung Semuli 

Kabupaten Lampung Utara” 

 

D. Rumusan Masalah 

Sesuai latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, 

maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah latihan sirkuit (circuit Training) berpengaruh terhadap hasil 

Peningkatan Kebugaran Jasmani Siswa Ektrakurikuler Sepakbola SMA 

Negeri 1 Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara? 

2. Apakah latihan Plyometrik berpengaruh terhadap hasil Peningkatan 

Kebugaran Jasmani Siswa Ektrakurikuler Sepakbola SMA Negeri 1 

Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara? 

3. Apakah ada perbedaan antara Latihan sirkuit (circuit Training) dan 

Plyometrik berpengaruh terhadap hasil Peningkatan Kebugaran Jasmani 

Siswa Ektrakurikuler Sepakbola SMA Negeri 1 Abung Semuli 

Kabupaten Lampung Utara? 

 

 

 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui pengaruh Latihan sirkuit (circuit Training) terhadap 

hasil Peningkatan Kebugaran Jasmani Siswa Ekstrakurikuler Sepakbola 

SMA Negeri 1 Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh Latihan Plyometrik terhadap hasil 

Peningkatan Kebugaran Jasmani Siswa Ekstrakurikuler Sepakbola SMA 

Negeri 1 Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara. 

 

3. Untuk mengetahui manakah yang lebih baik antara Latihan sirkuit (circuit 

Training) dan Plyometrik terhadap hasil Peningkatan Kebugaran Jasmani 

Siswa Ekstrakurikuler Sepakbola SMA Negeri 1 Abung Semuli 

Kabupaten Lampung Utara. 

 

 

 

F. Manfaat  Penelitian 

Dengan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Peneliti 

Melatih kemampuan dalam merencanakan dan melaksanakan model 

latihan tepat guna meningkatkan keterampilan bermain sepakbola. 

 

2. Siswa ekstrakurikuler sepakbola. 

Sebagai bahan acuan dalam pembelajaran terhadap hasil peningkatan 

Test kebugaran jasmani siswa ektrakurikuler sepakbola yang dijadikan 

objek penelitian. 

 

3. Pelatih maupun guru Pendidikan Jasmani 

Sebagai bahan pertimbangan dan bahan acuan dalam mengelola proses 

pembelajaran peningkatan test kebugaran jasmani dalam permainan 

sepakbola. 
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4. Bagi Program Studi Penjaskes 

Sebagai salah satu acuan dalam bahan pengkajian dan analisis Ilmu 

Biomekanik untuk diaplikasikan dalam praktik pembelajaran maupun 

kepelatihan olahraga prestasi, khususnya sepakbola baik disekolah 

maupun Universitas. 

 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Latihan 

Latihan adalah suatu kata yang sangat familier dalam dunia olahraga dan 

pendidikan jasmani. Latihan disebut dalam dua istilah exercise dan training 

yang sesungguhnya mempunyai makna yang berbeda. 

Bompa (1994: 3) latihan merupakan suatu kegiatan olahraga yang 

sistematisdalam 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 atlit dalam menghadapi pertandingan penting. Peningkatan 

kemampuan ketrampilan dan kapasitas energi diperhatikan sama. 

 

Suatu latihan dapat efisien dan efektif bila pola-pola atau bentuk-bentuk 

latihannya disusun dengan baik, sesuai dengan tingkat kebutuhan atau 

kelemahan dari masing-masing siswa, sehingga siswa akan merasakan bahwa 

latihan yang baru dilaksanakan benar-benar bermanfaat untuk dirinya. Tentu 

saja sebelum pelatih terjun kelapangan, hendaknya sudah menyusun konsep, 

pola-pola apa saja yang akan diberikan dalam  proses pelatihannya. 

Disamping memberi materi latihan yang bermanfaat perhatikan juga prinsip-
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prinsip latihan yaitu sistematis, dilakukan berulang-ulang yang makin lama 

makin menambah jumlah beban latihannya.  

 

Tujuan latihan menurut Harsono (1988:99) adalah untuk membantu siswa 

meningkatkan keterampilan dan prestasi agar semakin maksimal. Selanjutnya 

Harsono (1988:100) menjelaskan latihan merupakan faktor yang sangat 

penting dalam proses kepelatihan untuk mencapai penguasaan keterampilan 

gerak dasar yang optimal melaui proses yang sistematis dari berlatih dan 

bekerja yang dilakukan secara berulang-ulang dengan kian hari kian 

menambah jumlah beban latihannya yang memberikan pengaruh sendiri pada 

daya latihannya sendiri. 

 

Menurut Kent (1994: 156), kata exercise diartikan sebagai : (1) Gerakan-

gerakan dan kegiatan fisik yang melibatkan penggunaan kelompok otot besar 

seperti dansa, kalestenik, permainan dan aktivitas yang lebih formal seperti 

jogging berenang dan berlari, (2) Susunan gerakan apa saja yang dirancang 

untuk melatih atau memperbaiki keterampilan. Sedangkan training diartikan 

suatu program exercise yang dirancang untuk membantu pembelajaran 

keterampilan, memperbaikikesegaran jasmani untuk menyiapkan atlet 

menghadapi kompetisi tertentu.  

 

Latihan adalah proses perubahan kearah yang lebih baik, yaitu meningkatkan 

fisik, fungsional peralatan tubuh, dan kualitas psikis (Sukadiyanto, 2005: 1). 

Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa dalam suatu proses latihan harus 

terjadi peningkatan baik fisik maupun psikis dari latihan-latihan sebelumnya. 

Evaluasi selalu dilakukan dalam setiap latihan sehingga peningkatan atau 
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penurunan kualitas latihan akan terpantau yang hasilnya akan digunakan 

untuk menyusun program latihan seterusnya. 

 

Menurut M. Furqon H (1995: 3), latihan adalah suatu proses atau, dinyatakan 

dengan kata lain, periode waktu yang berlangsung selama beberapa tahun, 

sampai atlet tersebut mencapai standar penampilan yang tinggi. Latihan dasar 

untuk pemula biasanya berlangsung selama dua tahun, tahap intermediate 

selama dua tahun lagi dan latihan lanjut kirakira dua sampai empat tahun, 

sampai kapasitas penampilan yang maksimal.  

 

Berdasarkan pengertian di atas, latihan yaitu suatu proses penyempurnaan 

kemampuan atlet secara terprogram, sistematis dan berkelanjutan yang 

bertujuan untuk meningkatkan prestasi atlet. 

 

B. Prinsip latihan 

 

Selain memperhatikan aspek-aspek latihan, maka perlu memperhatikan 

prinsip-prinsip dasar latihan, dengan memahami prinsip-prinsip dasar latihan 

diharapkan kegiatan latihan menjadi lebih bermanfaat dan jelas arah 

tujuannya. Ada beberapa prinsip latihan, Harsono (1988: 102) 

mengemukakan sebagai berikut:   

 

1. Prinsip Beban Lebih 

Prinsip beban lebih merupakan prinsip yang paling mendasar dari proses 

berlatih, beban yang diberikan harus cukup berat dan diberikan secara 

berulang-ulang dengan intensitas latihan yang cukup tinggi, penambahan 

beban latihan harus dilaksanakan secara teratur. Peningkatan beban 
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latihan yang terus menerus diistilahkan dengan progresifover loading, 

satu hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan sistem latihan ini 

adalah jangan memberikan beban yang terlalu berat. Jadi selama beban 

kerja dan tantangan yang diterima masih berada dalam batas-batas 

kemampuan manusia untuk mengatasinya dan tidak terlalu menekan, 

inilah makna sesunguhnya dari beban lebih atau overload. 

 

2. Prinsip Perkembangan Menyeluruh 

Prinsip perkembangan menyeluruh atau multilateral 

developmentdidasarkan pada fakta bahwa selalu ada interpedensi (saling 

ketergantungan) antara semua organ dan sistem tubuh manusia dan antara 

proses-proses faaliah dengan psikologi. Harsono (1988:109). Dasar 

perkembangan multilateral, terutama perkembangan fisik merupakan 

salah satu syarat untuk memungkinkan tercapainya perkembangan 

fisikkhusus dan penguasaan keterampilan yang sempurna dari cabang 

olahraga. Metode latihan demikian merupakan pedoman dan dasar 

menuju spesialisasi dalam suatu cabang olahraga. 

 

3. Prinsip Spesialisasi 

Apapun cabang olahraga yang ditekuni, tujuan serta motif atlet adalah 

untuk melakukan spesialisasi pada cabang olahraga tersebut, oleh karena 

hanya dengan spesialisasi atlet akan memperoleh sukses yang menonjol 

prestasinya. 
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4. Prinsip Intensitas Latihan 

Banyak atlet yang enggan berlatih atau melakukan latihan yang berat 

yang melebihi batas rangsangnya, hal ini mungkin disebabkan oleh 

beberapa faktor, Harsono (1988:115) bahwa: (a) Rasa ketakutan bahwa 

latihan yang berat akan mengakibatkan kondisi-kondisi fisiologis yang 

abnormal yang akan menimbulkan cedera, (b) Kurangnya motivasi, (c) 

Karena memang tidak tahu bagaimana prinsip-prinsip latihan sebenarnya 

atau ada kemungkinan karena kurangnya keberanian pelatih bertindak 

tegas kepada atlet. 

Peserta didik harus dilatih melalui suatu program yang intensif yang 

dilandaskan pada prinsip beban lebih (overload principle) yang secara 

progresif menambahkan beban kerja, jumlah pengulangan gerakan 

(repitisi), serta kadar intensitas dari repitisi tersebut. Intensitas yang 

kurang dari 60%-70% dari kemampuan maksimal atlet tidak akan terasa 

Training Effect (Dampak/ Manfaat latihan). 

5. Kualitas Latihan 

Yang lebih penting daripada itensitas latihan, adalah mutu atau kualitas 

latihan yang diberikan oleh pelatih kepada atlet, setiap latihan haruslah 

berisi aturan-aturan yang bermanfaat dan yang lebih jelas arah serta 

tujuan dari latihan. Atlet harus merasakan bahwa apa yang diberikan oleh 

pelatih adalah memang berguna bagi dirinya, dan bahwa hari itu atlet 

telah belajar hal yang baru, kalau bukan bidang fisik, teknik atau taktik, 

dari segi mental atlet telah mendapatkan pengalaman baru yang dirasakan 

sebagai suatu yang penting dan berguna baginya. 
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6. Prinsip Variasi dalam Latihan 

Latihan yang dilakukan dengan benar-benar biasanya menuntut banyak 

waktu dan tenaga bagi dan yang dikhawatirkan adalah akan muncul 

kebosan untuk berlatih. Untuk mencegah kebosanan hendaknya 

diterapkan variasi-variasi latihan dimana dibutuhkan kreatifitas pelatih 

misalnya bentuk permainan dengan bola, berenang lintas alam dan 

sebagainya. Variasi latihan dapat dari sifat latihan, lingkungan, grup dan 

waktu latihan. 

 

7. Prinsip Lama Latihan 

Seringnya terjadi kekeliruan dalam latihan yaitu kurangnya penambahan 

latihan yang sering kali hanya menekankan pada lamanya latihan, waktu 

latihan sebaiknya adalah singkat akan tetapi berisi dan penuh dengan 

kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang menunjang kegiatan prestasi 

yang diharapkan sehingga dalam melakukan latihan tidak dipandang 

siksaan karena waktu latihan yang berlangsung lama dan melelahkan 

tetapi hendaknya adalah pemanfaatan waktu sebaik-baiknya. 

 

C. Latihan Circuit Training 

Metode sirkuit biasanya terdiri dari beberapa item (macam) latihan yang 

harus dilakukan dalam waktu tertentu. Setelah selesai pada satu item latihan 

segera pindah pada item yang lain, demikian seterusnya sampai seluruh item 

latihan selesai dilakukan, sehingga disebut telah melakukan satu sirkuit. 

Menurut Muhajir (2007: 58), circuit training adalah urutan latihan dengan 
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satu macam kegiatan di setiap pos antara 4-12 pos. Olahragawan bebas untuk 

memulai latihan dari mana saja. Untuk itu dalam menyusun urutan item 

latihan diusahakan sasaran otot yang ditingkatkan berseling. Artinya otot 

yang dikenai beban latihan berganti-ganti pada setiap item latihan. 

 

Circuit training adalah suatu latihan yang terdiri dari sejumlah stasiun 

latihan, dimana latihan dilaksanakan. Satu sirkuit latihan dinyatakan selesai, 

apabila seseorang telah menyelesaikan latihan disemua stasiun sesuai dengan 

dosis serta waktu yang ditetapkan, dan singkatnya adalah satu bentuk yang 

dilakukan dalam satu putaran, dan selam satu putaran itu terdapat beberapa 

pos, (Mochamad Sajoto, 1988: 161). 

 

Sedangkan menurut menurut Rusli Lutan (2000: 78), latihan sirkuit adalah 

salah satu cara yang dapat memperbaiki secara serempak tingkat fitness 

keseluruhan dari tubuh kita yang meliputi komponen biomotorik dasar. Jadi 

latihan sirkuit sangat membantu dalam memperbaiki atau memelihara dan 

meningkatkan  komponen –komponen kondisi fisik. 

 

Program latihan sirkuit yang dikemukakan oleh J.P. O’Shea yang dikutip oleh 

Mochamad Sajoto (1988: 163), dilakukan dengan 4-8  stasiun tempat latihan. 

Setiap stasiun latihan terdiri dari suatu latihan yang dilakukan selama 45 

detik, dan repetisi latihan antara 15-20 kali, waktu istirahat dalam satu 

stasiun, sebelum berpindah ke stasiun berikutnya adalah 1 menit atau kurang.  

 

Latihan sirkuit ini bukan berarti hanya diberikan dalam waktu-waktu latihan 

yang pendek saja, akan tetapi bisa juga diberikan pada awal-awal dimusim 
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latihan, atau dimusim latihan selanjutnya sebagai variasi untuk 

menghilangkan kebosanan latihan. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas 

dapat disimpulkan, bahwalatihan sirkuit (circuit training) merupakan satu 

bentuk latihan yang dilakukan dalam satu putaran, dan selama satu putaran itu 

terdapat beberapa pos, pada setiap pos itu peserta melakukan tugas. Seperti 

latihan bersinambungan, dalam latihan sirkuit dapat dilakukan variasi latihan.  

 

Adapun bentuk-bentuk Latihan Circuit TrainingMenurut Muhajir (2007: 

159), 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. Adapaun bentuk-bentuk latihan 

circuit training mencakup latihan-latihan kondisi fisik: 1) latihan kekuatan 

otot, 2) latihan kecepatan, 3) latihan kelincahan, 4) latihan daya tahan, dan 

lain sebagainya. Dan Prinsip-prinsip Latihan Circuit Training Dalam 

berbagai tugas atau segala bentuk latihan tentu terdapat prinsip yang harus 

diperhatikan guna tercapainya tujuan dari latihan yang dilakukan. Tujuan dari 

latihan circuit training pada dasarnya adalah mengkombinasikan beberapa 

bentuk latihan untuk meningkatkan beberapa komponen fisik secara bertahap, 

sistematis, dan berkesinambungan. Selanjutnya prinsip-prinsip yang harus 

diperhatilan saat melakukan circuit training, antara lain sebagai berikut: 

1. Jarak yang ditempuh 

2. Waktu melakukan gerakan atau latihan  

3. Jumlah pengulangan dalam latihan  

4. Bobot atau beban latihan  
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5. Keterlibatan otot, seperti otot besar otot kecil, otot badan atas, atau otot 

badan bawah 

6. Variasi berat dan ringan antar pos 

7. Komponen fisik yang dilatih, misalnya kecepatan, kelincahan,atau 

lainnya. 

Sumber: Muhajir (2007: 158) 

 

Jika prinsip-prinsip tersebut diperhatikan dengan baik, maka tujuan daripada 

latihan circuit training yaitu untuk meningkatkan komponenfisik dapat 

tercapai. 

 

 

D. Jenis Latihan Circuit Training 

Menurut  J.P.  O’Shea  dalam  Sajoto  M  (1995:83)  bahwa  ada  dua 

program latihan sirkuit, yang pertama bahwa jumlah stasiun adalah delapan 

tempat. Satu stasiun di selesaikan dalam waktu 1 menit, dan dengan  repetisi  

antara  15  –20  kali, sedangkan  waktu  istirahat  tiap stasiun adalah satu 

menit atau kurang. Rancangan kedua dinyatakan bahwa jumlah stasiun antara 

5- 15 tempat.Satu stasiun diselesaikan dalam waktu 30 detik, dan satu sirkuit 

diselesaikan antara 5-20 menit, dengan istirahat 15-20 detik. 
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Gambar 1. Latihan Sirkuit 

(Sumber, Sajoto:1995) 

 

Bentuk Bentuk Latihan Dari Masing-Masing Pos 

 

1. Pos 1 (Squad trusth) 

Menurut Sajoto (1995:84),Squad trusth adalah suatu jenis senam 

kekuatan yang berfungsi untuk menguatkan otot bisep, trisep, kelentukan, 

dan daya tahan. Posisi awal jongkok dan tidur tengkurap dengan tangan 

di sisi kanan kiri badan.Kemudian badan didorong ke atas dengan 

kekuatan tangan. Posisi kaki dan badan bisa tetap lurus atau renggang. 

Setelah itu, badan kembali jongkok dan terahir melakukan lompatan dua 

kaki dan dilakukan secara berulang. 

2. Pos II (Zig-zag run) 

Zig-zag run merupakan latihan yang menggunakan unsur lintasan lurus 

yang dibuat celah agar siswa dibuat berlari zig-zag, dan disini siswa 

melakukan gerakan merubah arah sesuai dengan jarak kun yang dibuat. 

3. Pos III (Push Up) 

Push up adalah suatu jenis senam kekuatan yang berfungsi untuk 

menguatkan otot bisep maupun trisep. Posisi awal tidur tengkurap 

POS I 
Squadtrust 

POS II 
Zig-zag run 

POS V 
Dot drill 

POS IV 
Bench step up 

POS III 
Push-up 
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dengan tangan di sisi kanan kiri badan. Kemudian badan didorong ke atas 

dengan kekuatan tangan. Posisi kaki dan badan tetap lurus atau tegap. 

Setelah itu, badan diturunkan dengan tetap menjaga kondisi badan dan 

kaki tetap lurus. Badan turun tanpa menyentuh lantai atau tanah. Naik 

lagi dan dilakukan secara berulang. 

4. Pos IV (Bech Step Up) 

Bech Step Up merupakan gerakan yang berfungsi mengutkan otot bagian 

kaki. Posisi awal posis badan tegak dan kaki rapat. Kemudian badan 

didorong ke atas dengan posisi badan siap. Posisi kaki kanan siap 

diangkat keatas menginjak bangku yang disiapkan. Setelah itu, kaki 

kanan turun dan kemudian dilanjutkan ke kaki kiri. Badan turun sesuai 

irama naik dan turun nya kaki dari bangku. Naik lagi dan dilakukan 

secara berulang. 

5. Pos V (Dot Drill) 

Latihan dot drill adalah latihan untuk meningkatkan gerak reflex kaki dan 

daya tahan kaki dalam melakukan gerak manipulatif. Gerakan ini 

terpusat di titik tengah dan selanjutnya melakukan gerak kearah empat 

penjuru mata angin dan kembali lagi ketengah. 

 

E. Latihan Plyometrik 

Pliometrik adalah pelatihan-pelatihan atau ulangan yang bertujuan 

menghubungkan gerakan kecepatan dan kekuatan untuk menghasilkan 

gerakan-gerakan eksplosif (Lubis, 2007:1).Sedangkan dalam Wikipidia 

(2013) menyatakan bahwa fungsi pliometrik digunakan untuk meningkatkan 
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kecepatan atau kekuatan kontraksi otot, memberikan daya ledak untuk 

berbagai kegiatan olahraga khusus.Pelatihan pliometrik adalah metode 

pelatihan untuk meningkatkan power otot dalam bentuk pelatihanisometric 

dan isotonic (eksentrik-konsentrik) yang mempergunakan pembebanan 

dinamik (Kusnanik, 2012:75).Melihat keterangan diatas dapat disimpulkan 

bahwa pliometrik adalah suatu pelatihan yang memiliki ciri khusus, yaitu  

kontraksi otot yang sangat kuat dari respon pembebanan dinamik 

atauregangan yang tepat dari otot-otot yang terlibat dan pelatihan pliometrik 

dapatdikatakan pelatihan yang mempunyai ciri gerak eksplosif. Para peneliti 

telah menunjukan bahwa pelatihan pliometrik dapatberkontribusi untuk 

meningkatkan vertical jump, kecepatan, daya ledak otottungkai, dan kekuatan 

otot Adams dkk,1992; Andest dkk, 1994; Bobbert, 1990 (dalam miller dkk, 

2006), begitu juga Brown (2007: 2 )mengemukakan bahwa pliometrik dapat 

meningkatkan vertical jump. 

 

Metode pelatihan pada pliometrik adalah pengontrolan dari tipe pelatihan 

yang ditampilkan, gerak pliometriknya mulai jarak dari yang sederhana ke 

gerakan yang kompleks dan tekanan lebih tinggi (Lubis, 2007), didalam 

pelatihan  pliometrik mempunyai pedoman yang harus di ikuti agar pelatihan 

yang dimaksud dapat mencapai tujuan, pedoman pelatihan sebagai 

dikemukakan Chu (dalam Khusuma 2011) adalaha. Intesitas kerja tinggi, b 

Durasi pulih asal 1 - 2 menit, c. Repetisi8 – 10 kali, d. Set 3- 6, e. Irama  

cepat. Sedangkan untuk macam-macam latihan Pliometrik antara lain adalah 

sebagai berikut. 
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F. Jenis latihan Plyometrik 

Menurut Radcliffe (2002: 22).  Beberapa gerakan dalam  metode pelatihan 

plyometric dirancang untuk mengembangkan Kondisi fisikdan Kebugaran 

Jasmani. Dalam penelitian ini jenis pelatihan beban berupa pelatihan 

plyometric sebagai berikut:   

1. Pliometrik lateral jump over barrier 

Gerakan pelatihan pliometrik lateral jump over barrier adalah sebagai 

berikut:   

posisi awal berdiri di samping objek yang akan dilompati. Kemudian 

mendorong kedua kaki berlawanan dengan, mendorong ke atas arah 

dada, dan kesamping dalam usahanya mencapai rintangan yang berupa 

cone.  Dapat dilihat pada gambar di bawah ini, dan gerakan dilakukan 

secara terus sesuai program pelatihan yang telah disusun.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. lateral jump over barrier 

2. Depth Jump With 180-degree tur 

Pelatihan Depth Jump With 180-degree turnmerupakan salah satu bentuk 

pelatihan plyometrics dengan gerakan loncat dari box dan mendarat 
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dengan kedua kaki segera melompat dan melakukan putaran 180 derajat 

di udara dan mendarat lagi menggunakan kedua kaki. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Depth Jump With 180-degree turn 

 

G. Permainan Sepakbola 

Hakikat Permainan SepakbolaSepakbola merupakan olahraga sangat 

digandrungi manusia diIndonesia maupun di dunia saat ini. Sepakbola telah 

menjadi kiblatbagi olahraga itu sendiri. Tidak hanya laki-laki saja, namun 

perempuanjuga sangat menyukai sepakbola. Sepakbola sangatlah 

universal,olahraga ini tidak memandang ras, suku, jenis kelamin, agama, tua 

danmuda berhak menikmati sepakbola. Walaupun sebagian dari 

orangorangini hanya mengetahui dan tidak bisa memainkanya, tetapi 

haltersebut cukup membuktikan bahwa sepakbola merupakan olahragayang 

popular di dunia. 

 

Sepakbola merupakan permainan beregu, masing-masing reguterdiri dari 

sebelas pemain, dan salah satunya penjaga gawang.Permainan ini hampir 

seluruhnya dimainkan menggunakan tungkai,kecuali penjaga gawang yang 

dibolehkan menggunakan lengannya didaerah tendangan hukuman, (Sucipto, 
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2000: 7). Selanjutnya tujuandari permainan ini menurut Sucipto (2000: 7) 

adalah pemainmemasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawannya 

danberusaha menjaga gawangnya sendiri, agar tidak kemasukkan. Suaturegu 

dinyatakan menang apabila regu tersebut dapat memasukkan bolaterbanyak 

ke gawang lawannya, dan apabila sama, maka permainandinyatakan 

seri/draw. Sepakbola merupakan olahraga yang sangatkompleks yaitu 

olahraga yang menggabungkan komponenfisik/kondisi fisik dan teknik 

sehingga membentuk suatu permainanyang indah. 

 

Menurut Muhajir (2006: 1), sepakbola adalah suatu permainanyang dilakukan 

dengan jalan menyepak bola, dengan tujuanmemasukan bola ke gawang 

lawan dan mempertahankan gawang  tersebut agar tidak kemasukkan 

bola.Berdasarkan uraian pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwasepakbola 

merupakan olahraga beregu dengan jumlah pemain sebelaspemain termasuk 

penjaga gawang dengan tujuan memasukan bolasebanyak banyaknya ke 

gawang lawan dan menjaga gawangnya dariserangan lawan. Permainan ini 

boleh dilakukan dengan seluruh badankecuali kedua lengan (tangan), hanya 

penjaga gawang yang bolehmenggunakan lengan atau tangan. Permainan 

sepakbola ini dimainkandalam waktu 2x 45 menit dengan istirahat 15 menit. 

 

 

H. Teknik Dasar Sepakbola  

Baik buruknya pemain saat bertanding sepakbola dapat dilihat dariberbagi 

aspek yaitu teknik, taktik dan mental bertanding. Salah satuaspek yang 

penting dan menjadi dasar bagi pemain sepakbola adalahteknik dasar. Teknik 

dasar merupakan kunci bagi pemain sepakbolauntuk dapat menjalankan taktik 
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yang diberikan oleh pelatih. Adapunteknik-teknik dasar sepakbola adalah 

sebagai berikut : 

 

a. Menendang (Shootting) 

Menendang bola merupakan salah satu karakteristik permainansepakbola 

yang paling dominan. Pemain yang memiliki teknikmenendang dengan 

baik, akan dapat bermain secara efisien(Sucipto,dkk. 2000: 17). Tujuan 

dari menendang bola adalah untukmengumpan, menembak ke gawang, 

dan untuk menggagalkanserangan lawan.Dilihat dari perkenanaan bola 

dengan bagian kaki, menendangdapat dibedakan menjadi beberapa 

macam antara lainmenggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, 

punggung kaki,dan punggung kaki bagian luar maupun dalam. Menurut 

Herwin(2004: 29-31), yang harus diperhatikan dalam teknik 

menendangadalah kaki tumpu dan kaki ayun (steady leg positioni), 

bagianbola, perkenaan kaki dengan bola (impact), dan akhir 

gerakan(follow through). 

 

b. Mengontrol/Menghentikan bola (Controling) 

Menghentikan bola merupakan salah satu teknik dasar dalampermainan 

sepakbola yang penggunaanya bersamaan denganteknik menendang bola. 

Tujuan menghentikan bola untukmengontrol bola, yang termasuk 

didalamnya untuk mengaturtempo permainan, mengalihkan laju 

permainan, dan memudahkanuntuk passing (Sucipto,dkk. 2000: 

22).Menurut Herwin (2004: 40), yang harus diperhatikan dalamteknik 

mengontrol, menerima, dan menguasai bola. Antara lainadalah sebagai 
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berikut:a) Pengamatan terhadap laju bola selalu harus dilakukan 

olehpemain, baik saat bola melayang ataupun bergulir.b) Gerakan 

menahan lajunya bola dengan cara menjagastabilitas dan keseimbangan 

tubuh, dan mengikuti jalannyabola (sesaat bersentuhan antara bola 

dengan bagian tubuh).c) Pandangan selalu tertuju pada bola saat 

menerima bola,setelah bola dikuasai, arahkan bola untuk 

gerakanselanjutnya seperti mengoper atau menembak bola. 

 

c. Menggiring Bola (Dribbling) 

Menggiring bola adalah menendang bola secara terputus-putusdengan 

kaki bagian dalam, punggung kaki, maupun kaki bagianluar. Salah satu 

yang membuat olahraga sepakbola menjadimenarik adalah ketika seorang 

pemain sepakbola mampumenguasai dan memperagakan aksi individu 

menggiring bolamelewati lawan kemudian mencetak gol. Karena 

menggiring boladapat diikuti gerakan berikutnya berupa passing maupun 

shooting.Menurut Sucipto (2000: 28), menggiring bola bertujuan 

antaralain untuk mendekati jarak ke sasaran, melewati lawan, 

danmenghambat permainan. Cara melakukan dribbling yang dikutipdari 

Herwin (2004: 36) adalah sebagai berikut,a) Dribbling menghadapi 

tekanan lawan, bola harus dekatdengan kaki ayun atau kaki yang akan 

melakukandribbling, artinya sentuhan terhadap bola sesering 

mungkinatau banyak sentuhan.b) Sedangkan bila di daerah bebas tanpa 

ada tekanan lawan,maka sentuhan bola sedikit demi sedikit dengan 

diikutigerakan lari yang cepat.Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat 

menggiring bola diantaranya: (1) Bola harus selalu terkontrol, dekat 
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dengan kaki, (2)Bola harus dalam perlindungan (dengan kaki yang tepat 

sesuaikeadaan dan posisi lawan), (3) Pandangan luas, artinya mata tidak 

hanya terpaku pada bola dan (4) Dibiasakan dengan kaki kanandan kiri. 

 

d. Menyundul Bola (Heading) 

Menyundul bola pada hakekatnya memainkan bola dengankepala. Tujuan 

menyundul bola dalam permainan sepakbola adalahuntuk mengumpan, 

menyetak gol, dan untuk mematahkanserangan lawan. Ditinjau dari 

posisi tubuhnya, menyundul boladapat dilakukan sambil berdiri 

melompat, dan sambil meloncat,(Sucipto,dkk. 2000: 32).Menurut Herwin 

(2004: 42), gerakan menyundul bolamelibatkan seluruh tubuh dengan 

posisi melengkung, leherditegangkan, perkenaan bola tepat pada dahi, 

mata terbuka, kepaladi dorong ke depan atau ke samping dan menjaga 

stabilitas dengankedua tangan di samping badan. 

 

I. Unsur-unsur Kondisi Fisik dalam Permainan Sepakbola 

Sepakbola merupakan olahraga yang sangat kompleks. Di sanaterdapat 

kombinasi kondisi fisik, teknik, taktik dan mental. Semuanyasaling berkaitan 

satu sama lain. Artinya semua mempunyai perananpenting dalam sebuah 

prestasi sepakbola yang diinginkan.Salah satu faktor yang paling dominan 

adalah kondisi fisik. Karenasepakbola dimainkan dalam waktu yang cukup 

lama yaitu 90 menit,sehingga perlu adanya kondisi fisik yang baik bagi 

pemainnya.Dengan kondisi fisik yang baik maka akan membantu 

pemainuntuk dapat mengembangkan teknik, taktik dan mental saat 

bertandingdi lapangan selama 2x 45 menit. 
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J. Pola Pembinaan Olahraga Prestasi 

Pembinaan Olahraga (KONI, 1998:5) adalah usaha kegiatan yang dilakukan 

secara berdaya guna danberhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih 

baik.Pada pola pembinaan ada dua aspek yang harus diperhatikan, dan 

yangpertama adalah latihan yang disesuaikan dengan pertumbuhan 

danperkembangan anak. Dengan Pola Pembinaan berdasar pertumbuhan 

danperkembangan anak meliputi : 

1. Latihan dari cabang olahraga dari spesialisasi harus disesuaikandengan 

pertumbuhan dan perkembangan atlet. 

2. Perhatian harus difokuskan pada kelompok otot, keleturan persendian, 

stabilitas dan penggiatan anggota tubuh. 

3. Pengembangan kemampuan fungsional dan morfologis sampai tingkat 

tertinggi yang akan diperlukan untuk membangun tingkat ketrampilan 

teknik dan taktik yang tinggi secara efisien. 

4. Pengembanhgan penguasaan ketrampilan adalah sebagai persyaratan 

pokok yang diperlukan untuk memasuki tahap spesialisasi dan prestasi.  

5. Prinsip perkembangan penguasaan teknik dan ketrampilan harus 

didasarkan pada fakta bahwa semuanya ada saling ketergantungan satu 

sama lain antara semua organ, sisitem tubuh manusia dan antara dengan 

faktor psikologis. 

6. Latihan khusus untuk suatu cabang olahraga yang mengarah kepada 

perubahan morfologis dan fungsional. 

7. Spesialisasi adalah salah satu komponen yang didasarkan pada 

pengembangan keterampilan terpadu yang diterapkan dalam program 
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latihan bagi anak – anak (pemula) samapi pada tingkatantarunasamapai 

remaja. 

Pola pembinaan dengan menggunkan sistem bertahap. Ketrampilan gerak 

dapat mulai diperbaiki dari gerakan yang besar sampai gerakan yang sulit 

terpadu,kecenderungan perkembangan dari yang sederhana menuju 

perkembangan yang kompleks dan dari perkembangan yang kasar sampai 

halus.  

 

Dari kegiatan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan prestasi 

diperlukan tahap persiapan yaitu dengan adanya pemassalan, pembibitan dan 

pemanduan bakat pemain agar dapat dihasilkan bibit-bibit pemain yang 

berprestasi secara profesional.Untuk meningkatkan pembinaan kualitas atlet 

menjadi lebih berdaya saing tinggi sehingga dapat mencapai prestasi yang 

diinginkan yang dipersiapakan untuk sebuah kejuaraan yang bergengsi. 

 

Perlu digunakannya (Kamiso, 1998 :18), system piramida yang komponen – 

komponennya terdiri dari, pemassalan, pembibitan, dan peningkatan prestasi. 

 

  

 

 

 

 

                             Gambar 5. Konsep Pembinaan(Kamiso, 1998 :18) 
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Apabila salah satu komponen terpenting tersebut, tidak dilaksanakan dengan 

benar maka tidak akan dihasilkan atlet andalan yang berkualitas dan 

berprestasi. Oleh karena itu untuk menghasilkan atlet yang berkualitas, perlu 

diadakannya pemassalan olahraga, sehingga kemudian seorang pelatih akan 

mengetahui serta dapat menilai mana atlet potensial dan berbakat untuk 

dimasukan pada tahap pembibitan.  

 

Tahap prestasi akan berada pada tahap selanjutnya dimana pelatih telah 

memiliki program latihan untuk meningkatkan prestasi, sehingga dengan 

berjalanya tahapan- tahapan tersebut diharapkan dapat mampu menghasilkan 

atlet yang berkulitas dan berprestasi. Sedangkan tahapan berikutnya adalah 

tahapan evaluasi dimana seorang pelatih mengadakan evaluasi untuk 

menganalisa dan menilai kinerja atlet dan tim secara keseluruhan, sesaat 

setelah pertandingan maupun pasca kejuaraan atau kompetisi berakhir. 

 

Hal tersebut sangat diperlukan guna melihat kekurangan dan kelebihan atlet 

maupun tim secara lengkap dan terperinci, sehingga setelah evaluasi 

dilakukan, mereka (atlet) mengerti kesalahan masing–masing, dan diharapkan 

dapat diperbaiki sedini mungkin, agar tercipta prestasi yang lebih baik dari 

sebelumnya untuk atlet maupun tim. Atlet dan tim yang berprestasi dan 

berkualitas tinggi harus melakukan ketiga komponen tersebut secara 

berkelanjutan, dengan pengawasan ketat dari pelatih.  

 

Apabila terdapat atlet yang sudah sampai di masa puncaknya atau masa 

keemasannya karena faktor usia, maka perlu diadakannya regenarasi atlet. 

Dimana yang muda menggantikan atlet yang telah uzur, tentunya dengan 
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kualitas yang harus lebih baik. Apabila kesalahan dapat diminimalisir dan 

ditekan, serta komponen – komponen tersebut dijalankan sebagai man 

mestinya, maka akan didapatkan atlet yang berkualitas dan berprestasi. 

 

K. Kualitas Prestasi dan Keterampilan Dengan Bentuk Teknik, Fisik,Taktik 

Dan Mental 

Pembinaan Prestasi adalah mengorganisasikan atau cara mencapai suatu 

tujuan, teori atau spekulasi terhadap suatu prestasi. Prestasi terbaik hanya 

akan dapat dicapai bila pembinaan dapat dilaksanakan dan tertuju pada aspek-

aspek melatih seutuhnya mencakup kepribadian atlet, kondisi fisik, 

keterampilan taktik, keterampilan teknik dan kemampuan mental (Rusli 

Lutan, 2001:32). 

Menurut Harsono (1988:24) Tujuan utama latihan adalah untuk 

meningkatkan ketrampilan dan prestasi semaksimal mungkin. Untuk 

mencapai keberhasilan ada empat aspek utama yang harus dilatih secara 

seksama yaitu : 

 

 

 

  

Gambar 6. Pembinaan dan Motivasi ( Tarigan:2015) 

1. Latihan fisik adalah latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi 

fisik, yaitu faktoryang amat penting bagi setiap atlet. Tanpa kondisi fisik 

yang baik tidak akan dapat mengikuti latihan, apalagi pertandingan dengan 

sempurna. 

Mental 

Taktik 

Fisik 

Teknik 
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2. Latihan teknik bertujuan untuk mempermahir penguasaan ketrampilan 

gerak dalam suatu cabang olahraga, seperti misalnya teknik menendang, 

melempar, menangkap, menggiring bola, mengumpan dalam bolavoli, 

smash, menarik busur,  teknik start, lari dan sebagainya. Penguasaan 

ketrampilan dari teknik dasar amatlah penting. 

3. Latihan taktik bertujuan untukmengembangkan dan menumbuhkan 

kemampuan daya tafsir pada atlet ketika melaksanakan kegiatan olahraga 

yang bersangkutan. Yang dilatih ialah pola-pola permainan, strategi dan 

taktik pertahanan dan penyerangan. Latihan taktik akan bisa berjalan 

mulus apabila teknik dasar sudah dikuasai dengan baik dan atlet 

mempunyai kecerdasan yang baik pula. 

4. Latihan mental sama penting dengan ketiga tersebut di atas. Sebab betapa 

sempurna pun perkembangan fisik, teknik dan taktik atlet apabila 

mentalnya tidak turut berkembang, prestasi tinggi tidak mungkin akan 

dapat dicapai. Latihan mental adalah latihan yang lebih banyak 

menekankan pada perkembangan kedewasaan (maturitas) serta emosional 

atlet, seperti semangat bertanding, sikap pantang menyerah, keseimbangan 

emosi terutama bila dalam situasi stress, percaya diri, kejujuran, 

kerjasama, serta sifat-sifat positif lainnya.  

Keempat aspek tersebut diatas harus diajarkan secara serempak dan tidak 

satupun  boleh diabaikan. Keempat aspek tersebut juga harus dilatih dengan 

metode yang benar agar setiap aspek dapat berkembang semaksimal mungkin 

sehingga memungkinkan tercapainya peningkatan prestasi yang diinginkan. 
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L. Kebugaran Jasmani 

 

1. Teori Kebugaran jasmani 

 Menururt Sumosardjuno dalam Wiarto (2013 : 169) dijelaskan kebugaran 

jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menunaikan tugasnya sehari- 

hari dengan gampang, tanpa merasa lelah yang berlebihan, serta masih 

mempunyai sisa atau   cadangan tenaga untuk menikmati waktu 

senggangya dan untuk keperluan-keperluanmendadak.Sedangkan menurut 

Kemendikbud (2014 :130) menjelaskan bahwa: 

“Kesegaran jasmani merupakan salah satu aspek fisik dari 

kesegaran menyeluruh (total fitness).Kesegaran jasmani 

memberikan kesanggupan kepada  seseorang  untuk  melakukan  

pekerjaan  produktif  sehari-hari tanpa adanya kelelahan berlebihan 

dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk menikmati waktu 

senggangya dengan baik maupun melakukan pekerjaan yang 

mendadak” 

 

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

kemampuan tubuh melakukan penyesuian (adaptasi) terhadap pembebasan 

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

tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Kebugaran jasmani 

merupakan kondisi jasmani yang bersangkutan dengan kemampuan fungsi 

tubuh dalam melakukan pekerjaan secara optimal dan efisien. Kebugaran 

jasmani erat kaitannya dengan kegiatan manusia dalam melakukan 

pekerjaan dan bergerak.Secara  umum,  yang  dimaksud  kebugaran  

jasmani  adalah  kebugaran fisik  (physical  fitness).  Menurut  beberapa  

ahli,  kebugaran  jasmani adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan 

aktivitas tanpa mengalami kelahan yang berarti. Pengertian kebugaran 
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jasmani yang dikemukakan oleh Muthohir dalam Ismaryati (2006 : 40) 

kebugaran jasmani merupakan kondisi yang mencerminkan kemampuan 

seseorang untuk melakukan tugas dengan produktif   tanpa mengalami 

kelelahan yang berarti. 

 

Menurut  The  President  Council  On  Physical  Fitness  And  Sport  yang 

dikutip oleh Charles T. Kuntzleman and The Editors Of Consumer Guide, 

(dalam Hairy 2010:1.15) Kebugaran jasmani adalah kemampuan untuk 

melaksanakan tugas   sehari-hari dengan giatdanpenuh kewaspadaan, tanpa 

mengalami kelelahan yang berarti dan masih dapat menikmati waktu 

senggangnya serta menghadapi hal-hal yang tidak terduga 

sebelumnya.Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk 

melaksanakan tugasnya  sehari-hari  tanpa  mengalami  kelelahan  yang  

berlebihan,  dan masih dapat menikmati waktu senggangnya serta untuk 

keperluan- keperluan mendadak. 

 

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebugaran jasmani 

MenurutWiarto(2013:169)adabeberapafaktoryang mempengaruhi tingkat 

kebugaran jasmani seseorang,yaitu: 

1. Umur  

Kebugaran jasmani anak meningkatsampai mencapai maksimal pada 

usia 25-30 tahun, kemudian akan terjadi penurunan kapasitas 

fungsional dari seluruh tubuh,kira-kira sebesar 0,8-1% pertahun, tetapi 

jika rajin berolahraga penurunan ini dapat dikurangi sampai 

separuhnya 
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2. Jenis Kelamin  

Sampai pubertas biasanya kebugaran jasmani anak laki-laki hamper 

sama dengan anak perempuan, tapi setelah pubertas anak laki-laki 

biasanya mempunyai nilai yang jauh lebih besar. 

3. Genetik  

Berpengaruh terhadap kapasitas jantung, paru-paru, postur tubuh, 

obesitas, hemoglobin/sel darah dan serat otot. 

4. Makanan 

Daya tahan yang tinggi bila mengkonsumsi tinggi kabohidrat (60-

70%).diet tinggi proteinter utama untuk memperbesar otot dan untuk 

olahraga yang memerlukan kekuatan otot yang besar. 

5. Rokok 

Kadar CO yang terhisap akan mengurangi VO2max, yang berpengaruh 

terhadap daya tahan,selain itu menurut penelitian perkins dan sexton, 

nicotine yang ada,dapat memperbesar pengeluaran energy dan 

mengurangi nafsu makan.Sedangkan menurut buku Pedoman 

Pengukuran Kesegaran Jasmani (Departemen KesehatanRI), faktor-

faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani antara 

lain:(a)genetik,(b) umur,(c) jenis kelamin,(d) kegiatan fisik, (e) 

kebiasaan merokok. 
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3. Komponen Kebugaran jasmani 

Menurut  Wiarto  (2013  :  169-171)  komponen-komponen  yang  

terdapat dalam      kebugaran  jasmani  adalah  :  (a)  kecepatan,  (b)  

kelincahan,(c) koordinasi, (d) daya tahan, (e) keseimbangan, (f) 

kelentukan, (g) kekuatan, (h) daya ledak, (i) waktu reaksi,( j) komposisi 

tubuh. 

 

Sedangkan Hairy (2010 : 1.16-1.21) menjelaskan komponen kebugaran 

jasmani tergantung kepada dua komponen dasar, yaitu kebugaran 

organic (organik fitness) dan  kebugaran  dinamik  (dinamik Fitness). 

Kebugaran organik, maksudnya sifat-sifat khusus yang dimiliki 

berdasarkan garis keturunan, yang diwariskan oleh kedua orang tua atau 

bahkan generasi sebelumnya.Sedangkan kebugaran dinamik dapat 

dikembangkan dengan melakukan aktivitas fisik.Selanjutnya kebugaran 

dinamik masih diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu a) 

kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan, dan b) kebugaran yang 

berhubungan dengan keterampilan motorik. Masing-masing komponen 

memiliki peran tertentu   dalam   kebugaran,   berikut   penjelasan   

mengenai   komponen tersebut: 

1. Daya tahan Kardiovaskular 

Daya tahan kardiovaskular adalah kemampuan untuk melakukan 

kegiatan yang berat secara kontinu yang melibatkan kelompok otot- 

otot besar dalam waktu yang lama. 
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2. Kekuatan dan daya tahan otot 

Kekuatan otot adalah kemampuan sekelompok otot yang secara 

maksimal dalam sekali menarik atau mendorong beban yang berat. 

3. Fleksibilitas 

Fleksibilitas adalah kapasitas fungsi persendian untuk bergerak 

dalam ruang gerak yang luas.  

4. Komposisi tubuh 

Komposisi tubuh adalah komponen kebugaran jasmani yang 

berhubungan dengan lemak tubuh dan massa tubuh yaitu otot, 

tulang, dan cairan dalam tubuh. 

5. Kecepatan 

Kecepatan adalah kemampuan untuk bergerak/menempuh jarak 

tertentu dalam waktu yang singkat (Wiarto, 2013 : 171). 

6. Keseimbangan (Balance) 

Berhubungan    dengan    mempertahankan    keadaan    

keseimbangan(equilibrium), ketika sedang diam atau bergerak 

(Hairy, 2010: 120) 

7. Koordinasi 

Kemampuan untuk menggunakan indra seperti penglihatan atau 

pendengaran,  bersama  bagian-bagian tubuh  tertentu  di  dalam 

melakukan kegiatan motorik dengan mulus dan ketepatan tinggi. 

8. Daya ledak (Power) 

Power adalah kemampuan otot untuk berkontraksi yang berguna 

membangkitkan  ketegangan  terhadap  suatu  tahanan  (Wiarto,  
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2013  :172).Power berhubungan dengan laju ketika seseorang 

melakukan kegiatan atau power adalah hasil dari daya X kecepatan 

(power = force X velocity) , (Hairy, 2010 : 1.21). 

9. Waktu reaksi 

Waktu reaksi adalah kecepatan waktu yang dipergunakan antara  

mulai adanya  stimulus  atau  rangsangan  dengan  mulainya  reaksi  

(Junusul Hairy, 2010 :1.21).  

10. Kelincahan(Agility) 

Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk dapat merubah 

arah dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan 

keseimbangan (Wiarto, 2013 : 171). 

 

M. Kerangka Berpikir 

 

Menurut Rusli Lutan (2000: 78), latihan sirkuit adalah salah satu cara 

yangdapat memperbaiki secara serempak tingkat fitness keseluruhan dari 

tubuhkita yang meliputi komponen biomotorik dasar. Jadi latihan sirkuit 

sangat membantu dalam memperbaiki atau memelihara dan 

meningkatkankomponen-komponen kondisi fisik. 

 

Kondisi fisik dalam olahraga yaitu suatu kualitas fisik, kualitas psikis, 

dankemampuan fungsional peralatan tubuh individu dalam memenuhi 

tuntutanprestasi yang optimal pada spesifikasi cabang olahraga tertentu. 

Latihankondisi fisik didisain khusus melalui pentahapan yang sistematis dan 

metodisuntuk pengembangan kondisi fisik lebih optimal. Karena dengan 

kondisi fisikyang baik, maka akan dapat mengembangkan teknik, taktik, dan 
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mentalpemain sepakbola saat bertanding di lapangan selama 2x45 

menit.Salah satubentu latihan kondisi fisik adalah latihan circuit training, 

karena dalam latihansirkuit telah mencakup 5 komponen terpenting dalam 

kondisi fisik. Adapunalur kerangka berpikir, sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Alur Kerangka Berpikir 

 

 

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud meneliti seberapa besar pengaruh 

latihan sirkuit terhadap peningkatan kebugaran jasmani peserta 

ekstrakurikuler sepakbola SMA Negeri 1 Abung Semuli Kabupaten 

Lampung Utara. 

 

N. Hipotesis 

 

Suharsimi Arikunto (2010:110) hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat 

sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data 

yang terkumpul. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Ekstrakurikuler 

Sepakbola 

SMA Negeri 1 

Abung Semuli  

Latihan  

Circuit 

Training 

Prestasi 

Sepakbola 

SMA Negeri 1 

Abung Semuli  

Kualitas Permainan 

Sepakbola Siswa SMA 

Negeri 1 Abung 

Semuli Lampung 

Utara 

Latihan  

Plyometrik 
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Ho1: Tidak ada pengaruh yang signifikan dari latihan Sirkuit training 

terhadap hasil     peningkatan kebugaran jasmani pada siswa 

ektrakurikuler sepakbola SMA Negeri 1 Abung Semuli Kabupaten 

Lampung Utara. 

Ha1: Ada pengaruh yang signifikan dari Latihan Sirkuit training terhadap 

hasil peningkatan kebugaran jasmani pada siswa ekstrakurikuler 

sepakbola SMA Negeri 1 Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara  

 

Ho2: Tidak ada pengaruh yang signifikan dari latihan plyometrik terhadap 

hasil peningkatan kebugaran jasmani pada siswa ektrakurikuler 

sepakbola SMA Negeri 1 Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara. 

 

Ha2: Ada pengaruh yang signifikan dari Latihan plyometrik terhadap hasil 

peningkatan kebugaran jasmani pada siswa ekstrakurikuler sepakbola 

SMA Negeri 1 Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara. 

Ha3: Manakah yang lebih baik antara circuit training dan plyometrik 

terhadap hasil peningktan kebugaran jasmani pada siswa 

ekstrakurikuler sepakbola SMA Negeri 1 Abung Semuli Kabupaten 

Lampung Utara. 

Ho3: Latihan circuit training lebih baik antara latihan plyometrik terhadap 

hasil peningktan kebugaran jasmani pada siswa ekstrakurikuler 

sepakbola SMA Negeri 1 Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

III. METODOLOGI  PENELITIAN 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian eksperimen adalah penelitian yang digunakan untuk mencari 

pengaruh perlakuan tertentu  terhadap yang lain dalam  kondisi yang 

terkendalikan, kondisi yang terkendalikan di maksud adalah adanya hasil 

dari penelitian dikonversikan ke dalam  angka-angka, untuk analisis yang 

digunakan adalah dengan menggunakan analisis statistik (Sugiyono, 

2011:72).  

 

Eksperimental design (experimental) merupakan  salah satu dari 

bentuk penelitian eksperimental, karena dalam desain ini peneliti dapat 

mengontrol semua variabel  luar  yang mempengaruhi  jalannya 

eksperimen. Ciri utama dari true experimental adalah sampel yang 

digunakan untuk eksperimen maupun  sebagai kelompok kontrol diambil 

secara random dari populasi tertentu.  Jadi cirinya adalah adanya 

kelompok kontrol dan sampel yang dipilih secara random (Sugiyono, 

2011: 75-76). Desain penelitian merupakan rencana dan struktur 

penelitian yang disusun sedemikian  rupa, sehingga akan dapat 

memberikan  jawaban  terhadap pertanyaan, penelitian, mengontrol, dan 

mengendalikan varian. 
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Pendapat  Aswarni yang dikutip Arikunto (2010:236)  menyebutkan 

bahwa metode komparatif akan menemukan persamaan-persamaan dan  

perbedaan-perbedaan tentang benda, orang, prosedur kerja, ide, kritik 

terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu  prosedur kerja. 

 

1. Variabel Penelitian 

Menurut Arikunto (2010:159) variabel penelitian adalah objek 

penelitian atau  apa yang menjadi titik perhatian  suatu  penelitian.  

a. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi 

atau  menyebabkan. Dalam  penelitian ini terdapat dua variabel 

bebas, yaitu: latihan Sirkuit training (X1) dan latihan Sirkuit 

plyometrik (X2)  

b. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau variabel 

akibat. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah  hasil 

peningkatan  kebugaran jasmani (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8.Circuit training dan plyometrik terhadap peningkatan  

kebugaran jasmani. 

 

 

 

Circuit Training    
(X1) 

 

Peningkatan kebugaran jasmani 
(Y) 

 Plyometrik 
(X2) 
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Keterangan :  

X1      : Latihan Sirkuit training 

X2      : Latihan plyometrik 

     Y       :  Peningkatan kebugaran jasmani 

 

 

 

 

 

B. Desain Penelitian 

Pilih subjek kemudian golongkan subjek  menjadi dua kelompok  setelah 

diadakan pretest yaitu kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan 

X1 (model pembelajaran berpasangan), dan kelompok eksperimen yang 

diberikan perlakuan X2 (model pembelajaran perorangan). Dalam  hal ini 

agar  pembagian  kelompok  memiliki  tingkatan  yang sama maka teknik 

pembagia kelompok eksperimen dilakukan dengan cara ordinal pairing. 

Desain eksperimen dalam  penelitian ini menggunakan pretest-posttest 

desain eksperimen  seperti dalam tabel sebagai berikut : 

 

         P       S           Pretest 

 

Gambar 8.  Rancangan Penelitian 

Keterangan: 

P  : Populasi 

S  : Sampel 

Pretest : Tes awal  

OP  : Ordinal Pairing 

K1  : Kelompok Circuit Training 

K2  : Kelompok Plyometril 

Treatment A : Latihan cirkuit training 

Treatment B  : Latihan Plyometrik 

Posttest : Tes Kebugaran jasmani 

OP 

K1 

K2 

Treatment A 

Treatment B 

Post test 

Post test 
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Pembagian  kelompok  eksperimen  Latihan  cirkuit training dan Latihan 

Plyometrik didasarkan  pada  hasil rangking pada tes  awal. Adapun  pembagian 

kelompok dalam  penelitian  ini dengan cara ordinal pairing sebagai berikut :  

 

 

             Keterangan: 

         A          = Kelompok Circuit Training  

         B           = Kelompok Plyometrik 

        1,2,3 dst = Rangking (hasil tes awal)  

             OP         = Ordinal pairing 

 

Gambar 3. Skema Pembagian Kelompok dengan Cara Ordinal pairing 

 

Setelah dibagi  menjadi dua kelompok  yaitu Latihan cirkuit training dan 

Latihan  Plyometrik  lalu  akan diberikan  tes  kebugaran  jasmani. 

 

 

 

C.  Populasi dan Sampel 

1.  Populasi 

 Menurut Sugiyono (2015:117), populasi adalah generalisasi yang terdiri     

atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam  penelitian ini adalah seluruh siswa yang 

tergabung dalam  kegiatan ekstrakurikuler  sepakbola di SMA Negeri 1 
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Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara yang  berjumlah 20  siswa 

putra. 

 

2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2015:118), sebagian yang diambil dari  populasi 

disebut sampel. Sampel penelitian adalah  suatu objek yang akan  menjadi 

bahan penelitian. Adapun untuk menentukan  besarnya sampel menurut 

Arikunto (2010:116), apabila jumlahnya  kurang dari 100 lebih baik di 

ambil semua. Maka peneliti akan   mengambil semua sampel seluruh siswa 

yang tergabung  dalam kegiatan  ekstrakurikuler sepakbola di SMA Negeri 

1 Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara anak atau  penelitian  

populasi. 

 

 

D. Teknik Dan Instrumen Pengumpulan Data Penelitian 

Suharsimi Arikunto (2010: 192) metode pengumpulan data adalah cara-cara 

yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik 

pengambilan data dilaksanakan dengan tes dan pengukuran. Nurhasan 

(1989:13) tes dan pengukuran merupakan  bagian yang integral dalam  proses 

penilaian  hasil  belajar  siswa, dengan melalui tes dan pengukuran kita akan 

memperoleh data yang objektif.  Tes adalah  alat ukur yang dapat digunakan 

untuk memperoleh data yang objektif, sedangkan  pengukuran  adalah  proses 

pengumpulan data atau  informasi dari suatu  objek tertentu dan dalam  proses 

pengukuran diperlukan suatu  alat ukur. Tes yang digunakan dalam  

penelitian ini adalah  tes Kebugaran  jasmani. 
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   Adapun prosedur  pelaksanaan  tes  adalah : 

   Sebelum melakukan penelitian dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Mengurus surat izin penelitian. 

2. Mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan 

3. Mempersiapkan tenaga pembantu 

4. Membagi kelompok dengan urutan rangking dengan menggunakan      

teknik ordinal   pairing berdasarkan hasil pre – test 

5. Menyusun dan mengkoordinasikan jadwal latihan, hari, tanggal, maupun 

waktu dengan pihak SMA Negeri 1 Abung Semuli Kabupaten Lampung 

Utara. 

 

Prosedur penelitian pada siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Abung Semuli 

Kabupaten Lampung Utara dilakukan dalam 18 kali pertemuan dengan 

alokasi waktu  setiap pertemuan  kurang lebih 120  menit. Dari 18 kali 

pertemuan  tersebut  pada pertemuan  pertama didahului  pre test / tes awal, 

16 pertemuan berikutnya diberikan  program  latihan dan  pada akhir 

pertemuan diadakan post test / tes akhir. Adapun kegiatan  latihan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

 

Teknik pengumpulan data adaalah cara-cara yang dapat digunakan oleh 

peneliti   untuk   mengumpulkan   data   (Arikunto   2013   :   100).   Teknik 

pengambilan data dilaksanakan dengan tes dan pengukuran. Tes dan 

pengukuran  merupakan  bagian  yang  integral  dalam  proses  penilaian  

hasil belajar siswa, dengan  melalui tes dan pengukuran  kita akan  

memperoleh data yang  objektif (Nurhasan 2001:13). Tes yang digunakan 
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untuk memperoleh  data   kuantitatif   yakni   Tes   TKJI  dilakukan   untuk   

mengetahui   tingkat kebugaran  jasmani siswa. 

 

1. Tes TKJI (untuk umur 16-19 tahun) 

Tes yang digunakan dalam  penelitian ini adalah Tes Kebugaran Jasmani 

Indonesia (TKJI) umur 16-19 tahun (Hairy, 2010 : 12.3-12.24). Kesahihan 

Rangkaian  tes : 

Rangkaian  tes untuk anak umur 16-19 tahun mempunyai  nilai 

reliabelitas: 

a. Untuk putra 0,960  

b. Untuk putri 0,804 

Adapun Prosedur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

•     Lari 60 meter, 

•     Pull up tubuh 60 detik, 

•     Sit up 60 detik, 

•     Vertikal jump 

•     Lari jauh 1.200 meter.  

 

a.  Alat dan fasilitas yang digunakan: 

•     Lintasan lari atau lapangan, 

•     Stopwatch, 

•     Bendera start, 

•     Palang tunggal, 

•     Nomor dada, 

•     Papan berskala vertikal jump, 
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•     Serbuk kapur, 

•     Penghapus, 

•     Formulir isian dan alat tulis, 

•     Pluit, 

• Pengetes (tester), pengambil  waktu  (timmer),pengawas, pembantu, 

pencatat. 

 

b. Urutan Pelaksanaan Tes : 

pertama: lari 60 m, 

Kedua : pull up untuk laki-laki,  

Ketiga : sit up 

Keempat: vertikal jump, 

Kelima : lari 1200 m untuk laki-laki, 

 

c.  Prosedur pelaksanaan tes 

1. Lari 60 meter 

a. Tujuan 

Tes ini bertujuan untuk mengukur  kecepatan b) Alat dan fasilitas 

yang diperlukan Lintasan lari  sejauh 60 meter atau  tanah  yang 

datar 

-  Bendera start 

-  peluit 

-  tiang  pancang 

-  stopwatch 

-  serbuk kapur 

 -  formulir penilaian  
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b. Petugas tes (tester) 

-  Juru keberangkatan 

-  pengukur waktu merangkappencatat hasil  

 

c. Pelaksanaan 

- Sikap permulaan testi berdiri dibelakang garis keberangkatan. 

- gerakan pada aba-aba “siap” testi mengambil start berdiri siap 

untuk lari.Pada aba-aba“ya” testi lari secepat mungkin menuju 

garis akhir. 

- Lari bisa diulang apabila: 

 Testi mencuri start 

 Testi tidak melewati garis akhir 

 Testi terganggu oleh testi yang lain  

 

d. Pengukuran waktu 

Pengukuran  waktu dilakukan dari saat bendera start diangkat, 

sampai testi melewati garis akhir. 

 

e. Pencatat hasil 

- Hasil yang  dicatat adalah waktu  yang  dicapai testi dalam  satuan 

detik. 

- Waktu dicatat 

 Satu angka dibelakang koma (stopwatch manual) 

 Dua angka dibelakang koma (stopwatch digital) 
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Gambar 4. Lari 60 Meter 

 

2. Tes gantung angkat tubuh untuk laki-laki 

 

a. Tujuan 

Tesini bertujuan untuk mengukur kekuatan dan dayatahan otot 

lengan dan otot bahu. 

b. Alat dan fasilitas yang diperlukan 

-  Palang tunggal yang dapat dinaikan dan diturunkan 

-  Sopwatch 

-  Formulir penilaian dan alat tulis 

-  Nomor dada 

-  Serbuk kapur  

 

c. Petugas (tester) 

-  Pengukur waktu 

-  Penghitung gerakan  merangkap pencatat hasil  

d. Pelaksanaan 

1. Sikap permulaan 
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Peserta berdiri dibawah palang tunggal,dengan bantuan tolakan 

kedua kaki testi melakukan  tolakan keatas dan memegang 

palang tunggal. Cara pegangan telapak tangan menghadap kearah 

kepala testi. 

2. Gerakan 

Dari sikap menggantung testi mengangkat badannya keatas, 

sambil   menekuk keduasikunya, sampai dagu testi berada 

diatas palang tunggal. Kemudian  kembali ke posisi semula, 

dan diusahakan sebanyak mungkin selama 60 detik. 

3. Angkatan dianggap gagal dan tidak dihitung apabila: 

- Pada waktu  mengangkat  badan, testi melakukan gerakan 

mengayun, 

- Pada waktu mengangkat badan,dagu tidak menyentuh palang 

tunggal, 

- Pada waktu kembali kesikap permulaan kedua tangan tidak 

lurus 

e. Pencatatan hasil 

-  Yang dihitunga dalahgerakan yang sempurna. 

-  Yang dicatat adalah jumlah angkatan yang dapat dilakukan 

dengan sikap sempurna tanpa istirahat selama 60detik. 

- Testi yang  tidak mampu malakukan tes angkat tubuh ini, 

hasilnya ditulis denganangka 0 (nol). 
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       Gambar 5. Pull up 

 

3. Sit up 60 detik 

 

a)   Tujuan 

Tes ini mempun yaitu  tujuan untuk mengukur  kekuatan  dan daya 

tahan otot perut. 

b)   Alat dan fasilitas yang diperlukan 

-  Lantai/lapangan  rumput yang rata dan bersih, 

-  Stopwatch 

-  Nomor dada 

-  Formulir penilaian dan alat tulis  

c)   Pengetes/tester 

-  Pengamat waktu 

-  Penghitung gerakan merangkap pencatat hasil  

d)   Pelaksanaan 

- Sikap permulaan 

Berbaring terlentang dilantai,kedua lutut ditekuk  dengan sudut 

90
o
, kedua tangan dan jari-jari berselang- seling, diletakkan  
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dibelakang  kepala,  pasangannya  memegang pergelangan kaki, 

agar tidak bergerak. 

-  Gerakan  

Pada aba-aba“ya”,testi bergerak mengambil sikap duduk sehingga 

kedua sikunya menyentuh kedua paha dan kembali kesikap 

permulaan,dilakukan berulang-ulang selama 60 detik. 

-  Pencatatan hasil 

Hasil yang  dihitung  dan dicatat adalah jumlah gerakan 

baringdudukyang dilakukandengangerakansempurna selam 60 

detik. 

 

 

Gambar 6.Sit up 

 

             4) Vertikal jump 

 

a)  Tujuan 

 

 Tes ini bertujuan untuk mengukur daya ledak otot. 

b)  Alat dan fasilitas yang diperlukan 

-Papan bersekala sentimeter warna gelap, berukuran 30x150 cm, 

di pasang pada dinding atau  tiang,  jarak anatra lantai dengan 

angka 0 pada skala,yaitu: 150cm; 
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-  Serbuk kapur; 

-  Alat penghapus; 

-  Nomor dada; 

-  Formulir isian dan alat tulis; 

c)  Petugas tes (tester) 

     - pengamat dan  pencatat hasil.  

d)  Pelaksanan 

Ujung  jari testi terlebih dahulu diolesi dengan  kapur, kemudian 

testi berdiri tegak dekat papan skala dengan kedua kaki 

rapat,kemudian tangan yang dekat papan skala diangkat lurus 

keatas ,ujung  jari  menempel  sehingga meninggalkan  bekas dan 

menunjuk suatu angka. 

-Gerakan 

Testi mengambil ancang-ancang dengan  menekuk kedua kaki 

dan lengan diayun  kebelakang, kemudian testi meloncat setinggi 

mungkin sambil menepuk papan skala sehingga meninggalkan 

bekas dan  menunjuk suatu angka. 

-Pencatatan hasil 

- Angka raihan loncatan dikurangi angka berdiri tegak; 

-  Ketiga selisih raihan dicatat 
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Gambar7. Vertikal  jump 

 

5)   Lari 1200 meter 

a) Tujuan 

Tesini mempun yaitu tujuan untuk mengukur daya tahan jantung, 

paru dan peredaran darah. 

b) Alat dan fasilitas yang diperlukan 

-  Lintasan lari sejauh  1200 meter; 

-  Stopwatch 

-  Bendera start 

-  Peluit 

-  Tiang pancang 

-  Nomordada 

-  Formulir isian dan alat tulis  

c) Petugas tes(tester) 

-  Juru keberangkatan 

-  pengukur waktu 

-  pencatat hasil 

-  pembantu umum  
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d)  Pelaksanaan 

-  Sikap PermulaanTesti berdiri dibelakang garis pemberangkatan. 

-  Gerakan Pada aba-aba“siap”testi mengambil sikap start berdiri 

dibelakang garis pemberangkatan, siap untuk lari. Padaaba- aba 

“ya” testi lari secepat mungkin menuju garis akhi rsetelah 

menempun jarak 1200 meter. 

-  Pencatatan hasil 

Pengambilan waktu dilakukan saat bendera start diangkat 

sampai pelari tepat melintasi garis akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar8.Lari 1200 Meter 

 

Sedangkan  untuk  menentukan  kategori baik tidaknya, tertera pada 

tabel kebugaran jasmani berikut: 
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Tabel.1   Nilai Tes Kebugaran Jasmani Indonesia Untuk 

Umur 16-19 Tahun Laki-Laki 

 

Nilai 

 

 

Nilai 

 

Lari     60 

meter 

 

Pull    Up    60 

detik 

 

Sit  Up  60 

detik 

 

Vertikal 

Jump 

 

Lari   1200 

meter 

5 S.d– 7,2” 19 – Keatas 41 – Keatas 73 Keatas s.d– 3’14” 

4 7.3”– 8,3” 14 – 18 30 – 40 60 – 72 3’15” – 4’25” 

3 8,4”– 9,6” 9 – 13 21 – 29 50 – 59 4’26” – 5’12” 

2 9,7”– 11,0” 5 – 8 10 – 20 39 – 49 5’13” – 6’33” 

1 11,1”dst 0 – 4 0 – 9 38 dst 6’34” dst 

 

 

 

E. Norma TKJI 

 

Hasil setiap butir tes yang telah dicapai oleh peserta dapat disebut sebagai 

hasil kasar. Mengapa disebut hasil kasar. Hal ini disebabkan  satuan  ukuran 

yang digunakan untuk masing-masing butir  tes berbeda,yang meliputi 

satuan waktu, ulangan gerak, dan ukuran tinggi.Untuk mendapatkan hasil 

akhir,maka perlu diganti dalam  satuan yang sama yaitu  NILAI. Setelah 

hasil kasar setiap tes diubah  menjadi satuan nilai, maka dilanjutkan dengan 

menjumlahkan nilai-nilai dari kelima butir TKJI. Hasil penjumlahan tersebut 

digunakan untuk dasar penentuan klasifikasi kesegaran jasmani remaja. 

NORMA TES KEBUGARAN JASMANI 

INDONESIA  

 

No 
 

Jumlah nilai 

KlasifikasiKesegaran 

Jasmani 

1. 22 – 25 Baik sekali         ( BS) 

2. 18 – 21 Baik                    ( B ) 

3. 14 – 17 Sedang                ( S ) 

4. 10 – 13 Kurang              (K) 

5. 5 – 9 Kurangsekali       ( KS) 
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F. Program Latihan 

Penelitian ini dilaksanakan selama  6 minggu. Latihan dilakukan sebanyak 3 

kali dalam 1 minggu (total 18 kali pertemuan). Kelompok Circuit Training 

dan  dilaksanakan setiap hari Selasa, Jumat, dan Minggu pada pukul 16.00 

sampai pukul 18.00. Kemudian  untuk kelompok Plyometrik dilaksanakan 

setiap hari Jumat dan Minggu pukul 14.00 sampai 16.00 dan pukul 16.00 

sampai 18.00 pada hari Rabu. Kelompok 1 diberikan latihan dalam bentuk 

sirkuit training  pada setiap pertemuannya (seperti pada lampiran), dan untuk 

kelompok 2 diberikan  latihan plyometrik (seperti  pada lampiran). 

 

   G. Teknik Analisis Data 

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

hasil tes awal dan akhir dengan tes TKJI menggunakan teknik analisis data uji 

t. Dari tabel output SPSSPaired Sample Test. 

 

1. Uji Prasyarat 

 Agar memenuhi persyaratan analisis dalam menguji hipotesis penelitian, 

akan dilakukan beberapa uji prasyarat, meliputi : uji normalitas data dan 

uji homogenitas varians data. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 



60 
 

 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas berfungsi untuk apakah keadaan awal (posttest) populasi 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kolmogorov – smirnov.  

Adapun langkah – langkah dalam uji kolmogorov – smirnov menurut 

Lestari dan Yudhanegara ( 2015 : 244 – 245 ) sebagai berikut: 

            1). Hipotesis yang diajukan  

                 Ho: data kemampuan penalaran statistik berdistribusi normal. 

                 H1: data kemampuan penalaran statistik tidak berdistribusi normal. 

            2). Menentukan Normalitas dengan SPSS 

                 a). Urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. 

  b). Uji Normalitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan software    

SPSS 18 for windows. 

3). Kesimpulan 

H0 diterima jika sampel berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. 

H0 ditolak jika tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

 

 

 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh informasi apakah  

kedua kelompok sample memiliki varian yang homogen atau tidak.  

Apabila kedua kelompok data atau sampel tersebut berasal dari 

populasi – populasi dengan varian yang sama dinamakan populasinya 

homogen, ini juga di kenal dengan uji homogenitas dua varian 
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menggunakan uji F levene. Adapun langkah – langkah dalam 

mengunakan uji homogenitas menurut (Uyanto, 2009: 161 – 162 ) 

sebagai berikut: 

1). Menentukan Hipotesis 

H0 : kelompok Circiut Training  

H1 : kelompok Plyometrik 

2). Menentukan taraf signifikan 

Pada penelitian ini menggunakan taraf signifikan =0,05 

3). Melakukan pengujian Hipotesis 

Uji hipotesis penelitian ini menggunakan bantuan software SPSS 

18 for windows. Adapun langkah – langkahnya adalah Analyze 

Compare Means One Way anova.  

                 4). Menarik Kesimpulan  

H0 diterima jika sampel dari populasi yang homogen 

H1 di tolak jika sampel berasal dari populasi yang tidak homogen. 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh informasi apakah 

kedua kelompok sampel memiliki varians yang homogen atau 

tidak. 

 

2. Uji Pengaruh  

Pengujian hipotesis dilakukan untuk memperoleh kesimpulan adalah 

nantinya hipotesis yang kita ajukan diterima atau tidak .Adapun uji 

yang peneliti gunakan untukmenguji hipotesis adalah uji t dua sampel 

dependen (paired sample test) digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh kebugaran jasmani siswa ekstrakurikuler sepakbola 



62 
 

 

sebelum dan sesudah di berikan perlakuan, sedangkan uji t dua sampel 

independen digunakan untuk mengetahui kelompok mana yang lebih 

berpengaruh terhadap kebugaran jasmani pada siswa ekstrakurikuler 

sepakbola pada kedua kelompok sampel yang tidak berhubungan . 

Adapun langkah – langkah uji t dua sampel dependen dan uji t dua 

sampel independen menurut Lestari dan Yudhanegara  (2015 : 270)  

    Jika thitung  >  t tabel  

Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

Circuit Training terhadap kebugaran jasmani. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data yang telah dilakukan 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Ada pengaruh yang signifikan dari circuit training terhadap 

peningkatan kebugaran jasmani pada siswa ekstrakurikuler sepakbola 

SMA Negeri 1 Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara. 

 

2. Ada pengaruh yang signifikan dari latihan plyometrik terhadap 

peningkatan kebugaran jasmani pada siswa ekstrakurikuler sepakbola 

SMA Negeri 1 Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara. 

 

3. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara circuit training dan latihan 

plyometric terhadap peningkatan kebugaran jasmani pada siswa 

ekstrakurikuler sepakbola SMA Negeri 1 Abung Semuli Kabupaten 

Lampung Utara. 
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B. Saran  

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran 

yang ingin peneliti sampaikan, adapun saran yang diberikan peneliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti. 

Hasil penelitian ini bukan merupakan kesimpulan secara umum, 

penelitian masih perlu dikembangkan lagi, sehingga penelitian ini perlu 

dikaji ulang dengan mengunakan sampel yang lebih banyak sehingga 

akan didapat hasil yang lebih signifikan. 

 

2. Hasil analisa secara keseluruhan dapat dijadikan sebagai acuan bagi 

para guru pendidikan jasmani atau pelatih sepakbola untuk dapat lebih 

meningkatkan kebugaran jasmani siswa melalui pendekatan olahraga 

baik intra ataupun ekstrakurikuler. 
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