
 

 

 
 

 

EFEKTIVITAS LATIHAN SIRKUIT DENGAN PERIODISASI 

JANGKA PENDEK TERHADAP STAMINA PADA ATLET 

PUSLAT KENDAL TAHUN 2012 

 

Skripsi 

Disajikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains 

Program Studi Ilmu Keolahragaan 

 

Oleh: 

Irwan Ariadi 

6250407048 

 

JURUSAN ILMU KEOLAHRAGAAN 

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  

2012 



ii 

 

 

  ABSTRAK 

 

Irwan Ariadi. 2012. Efektivitas latihan sirkuit dengan periodisasi 

jangka pendek terhadap stamina pada atlet puslat kendal tahun 2012. Skripsi. 

Jurusan Ilmu Keolahragaan. Fakultas Ilmu Keolahragaan. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I. Drs. Sutardji, MS. Pembimbing II. Sri Sumartiningsih, 

S.si, M. Kes. 

 

Kata kunci: Stamina dan Latihan Sirkuit 

 

Stamina merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang dapat menunjang 

prestasi tinggi pada cabang olahraga sepakbola. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengukur efektivitas latihan sirkuit dengan periodisasi jangka pendek dalam 

meningkatkan kondisi stamina pada atlet Puslat Kendal tahun 2012. 

Penelitian ini termasuk penelitian eksperimental yang bersifat kuantitatif, 

menggunakan desain penelitian one group pretest-postest dengan perlakuan 

berupa pemberian latihan sirkuit dengan periodisasi jangka pendek, intensitas 

latihan 75-90% dari DN Maks, durasi latihan 45-60 menit dan frekuensi latihan 

tiga kali per minggu selama 6 minggu. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh atlet Puslat Kendal sebesar 25 atlet puslat kendal pengambilan sampel 

dengan tehnik purposive sample. 3 sampel, lebih dari 3 kali tidak mengikuti 

treatment sehingga yang digunakan sebagai semple 22 atlet puslat kendal. 

Variabel independent penelitian adalah latihan sirkuit dengan periodisasi jangka 

pendek dan variabel dependent adalah stamina atlet Puslat Kendal. Pengumpulan 

data menggunakan metode tes dan kuesioner, data yang diperoleh dianalisis 

dengan menggunakan analisis statistika deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukan rerata kondisi stamina sebelum pemberian 

perlakuan yaitu 104.24 detik yang termasuk dalam kondisi stamina “sedang”, 

lebih lambat waktunya dibandingkan rerata setelah pemberian perlakuan yaitu 

99.88 detik yang termasuk kondisi stamina “baik”, dengan demikian menyatakan 

bahwa latihan sirkuit dengan periodisasi jangka pendek efektif meningkatkan 

kondisi stamina atlet Puslat Kendal. 

Penulis menyarankan bagi atlet dan pelatih yang memiliki waktu persiapan 

lebih pendek dalam mempersiapkan kondisi stamina, latihan sirkuit dengan 

periodisasi jangka pendek dapat menjadi salah satu model latihan untuk 

meningkatkan kondisi stamina dengan tetap memperhatikan zona latihan dan 

prinsip-prinsip latihan. Penelitian dengan tema yang sama diharapkan dapat 

menambahkan variabel-variabel penggangu untuk dapat diukur agar hasilnya jauh 

lebih akurat. Dengan demikian diharapkan kesempurnaan dari keterbatasan pada 

penelitian ini. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto: 

Doa dan usaha yang disertai ketulusan dan keikhlasan hati, akan terwujud sesuai 

harapan, dan jika apa yang kita inginkan belum sesuai harapan, belajarlah untuk lebih 

ikhlas dan sabar, keep smile and semangat (penulis) 

Jika kamu menghadapi suatu rintangan, maka yang harus kamu lakukan adalah 

melintasinya dengan ikhlas, maka rintangan itu akan berubah menjadi sebuah 

jembatan (Song Sam Dong @Dream High) 

Motto motto motto ganbatte kudasai (Mitate Hisamatsu) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Hampir seluruh orang di dunia sangat mengenal olahraga sepakbola. 

Sepakbola merupakan cabang olahraga paling digemari masyarakat, bahkan 

olahraga ini paling banyak diminati mulai dari usia anak-anak, dewasa, usia tua, 

bahkan laki-laki dan perempuan, sehingga tidak salah olahraga ini menjadi bagian 

dari gaya hidup. Masyarakat di dunia menempatkan sepakbola sebagai media 

untukmenciptakan kepuasan hidup dari segi kesehatan, hiburan, ataupun prestasi, 

(M. Muhyi Faruq, 2008:2). 

Sebagai pemain sepakbola, untuk dapat bertahan sepanjang pertandingan 

meraka harus memiliki unsur-unsur kondisi fisik, diantaranya kekuatan, kecepatan, 

kelincahan dan stamina yang prima. Kondisi stamina yang prima pada seorang 

atlet dapat menjaga kekuatan dan kecepatan atlet dalam jangka waktu yang lama. 

Atlet sepakbola yang memiliki kondisi stamina prima akan mendukung performa 

atlet saat latihan ataupun pertandingan dalam upaya mencapai prestasi puncak, 

(Reilly Thomas, 1996:11) 

Stamina adalah syarat kebutuhan atlet untuk penanganan tenaga lanjutan 

selama periode yang lama tanpa mengalami kelelahan dalam waktu yang cepat. 

Atlet sepakbola yang memiliki stamina yang baik dapat menjaga kecepatan 
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mereka untuk jangka waktu yang lama. Mereka sehat secara fisik, mereka akan 

pulih lebih cepat setelah melakukan latihan ataupun pertandingan, disamping itu 

mereka dapat berkonsentrasi lebih lama, (Barth and Ullrich, 2003:69).  

Peningkatan stamina pada atlet sepakbola dalam mencapai prestasi 

maksimal, hanyalah dapat dikembangkan melalui suatu program jangka panjang. 

Program latihan tersebut harus dilakukan bertahap disusun secara teliti dan 

dilaksanakan secara tekun dan teratur sesuai dengan prinsip-prinsip latihan. Hal 

tersebut berbeda dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, seringkali waktu 

yang tersedia untuk meningkatkan kondisi stamina atlet relatif lebih pendek. 

(Harsono, 1988:226) 

Pendeknya waktu yang tersedia untuk melatih stamina, perlu disiasati agar 

dalam waktu yang singkat, pemain sepakbola dapat memperoleh hasil berupa 

stamina yang hasilnya akan hampir sama dengan latihan stamina dalam jangka 

waktu yang panjang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut (pendeknya waktu 

latihan stamina) dibutuhkan model latihan yang tidak seperti biasanya. Penulis 

ingin menggunakan model latihan sirkuit untuk meningkatkan stamina atlet. 

Menurut Wastcott Wayne (2003:173) Latihan sirkuit merupakan model 

latihan yang melibatkan serangkaian latihan yang berbeda yang dilakukan secara 

berurutan dan terus menerus selama satu putaran/sirkuit. Artinya memilih latihan 

yang spesifik dan bergerak cepat dari stasiun ke stasiun untuk memaksimalkan 

efektifitas dan efisiensi waktu. Model latihan sirkuit harus disesuaikan menurut 

karakter cabang olahraga yang ditekuni oleh atlet.  

http://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Katrin+Barth%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ullrich+Zempel%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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Studi terakhir mengkaji tentang pengaruh latihan sirkuit terhadap daya 

tahan (VO2 max). Mengunakan sampel pada mahasiswa Pendidikan Kepelatihan 

Olahraga (PKO) Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Yogyakarta, 

menunjukan hasil adanya pengaruh latihan sirkuit terhadap peningkatan daya 

tahan aerobik (VO2 max) sebesar 43.10 %. Teridentifikasi Mahasiswa PKO FIK 

UNY untuk usia 20 s/d 22 tahun secara keseluruhan setelah melakukan latihan 

sirkuit (circuit training) daya tahan aerobik (VO2 Max) dalam klasifikasi Bagus 

(43 s/d 52) dan Tinggi (> 53), (Sigit Nugroho, 2008). 

Beberapa studi lain membandingkan efek latihan dengan bentuk latihan 

ketahanan tradisional lainnya (seperti treadmills, sepeda cross-country, ski, 

jogging, dan bersepeda). Mengkaji dalam hal energy expenditure, penguatan, dan 

peningkatan kebugaran fisik. Disimpulkan bahwa circuit training mempunyai 

keuntungan yang sama dengan latihan ketahanan kardiorespirasi yang lainnya 

dalam peningkatan tingkat kebugaran, (Azizati Rochmania, 2009). 

Studi lainya adalah membandingkan pengaruh antara metode latihan beban 

sistem set dan sistem sirkuit dalam meningkatkan kekuatan otot. Mengunakan 

sampel pada mahasiswa PGSD UPI kampus Purwakarta angkatan 2008/2009.  

Hasilnya adalah metode latihan berbeban sistem sirkuit lebih efektif dalam 

meningkatkan kekuatan otot dibandingkan dengan metode latihan berbeban sistem 

set, (Acep Ruswan, 2008). 

Latihan circuit merupakan sistem latihan yang dapat mengembangkan 

secara serempak total fitness dari kondisi tubuh, yaitu komponen power, daya 
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tahan, kecepatan, fleksibilitas, stamina dan komponen-komponen fisik lainnya. 

Pelaksanaan latihan sirkuit dalam sepakbola disesuaikan dengan kebutuhan dan 

karakteristik permainan sepakbola. Diantaranya yaitu terdapat unsur kecepatan, 

kelincahan, daya tahan, power, koordinasi, stamina dan unsur kondisi fisik lainnya 

(Herman Subarjah, 2012:12).  

Penulis memilih latihan sirkuit dengan periodisasi jangka pendek untuk 

menigkatkan stamina pada atlet sepakbola dikarenakan latihan sirkuit memiliki 

intensitas yang sangat tinggi. Hal ini didasarkan atas kerja stamina pada tingkat 

anaerobik yang intensitasnya tinggi, sehingga suplai atau pemasukan oksigen 

tidak cukup untuk memberikan kebutuhan pekerjaan yang dilakukan oleh otot, 

karena suplai oksigen yang tidak cukup ini, maka kerja anaerobik akan selalu 

mengakibatkan atlet berhutang oksigen (oxygen-debt). Atas dasar ini atlet harus 

dilatih dengan intensitas yang semakin lama semakin tinggi sehingga kemampuan 

untuk bertahan terhadap rasa lelah semakin lama juga akan semakin meningkat, 

(Kardjno, 2008:16).  

Berdasarkan hasil observasi dan wawanncara yang telah dilakukan oleh 

penulis kepada pelatih dan atlet Puslat Kendal pada bulan Mei 2012. Prestasi yang 

diraih Klub Puslat Kendal belum mencapai target prestasi yang diinginkan. Hal ini 

dikarenakan banyak atlet yang merasa kelelahan menjelang menit-menit terakhir 

pertandingan. Koordinasi gerak, akurasi passing, control dan shooting tidak 

terjaga dengan stabil menjelang menit-menit akhir pertandingan, sehingga 

konsentrasi mereka dalam pertandingan sulit untuk dikendalikan dikarenakan 

kondisi stamina mereka yang menurun. 



5 

 

 

Terlalu pendeknya waktu persiapan menjelang kompetisi yang akan diikuti 

klub sepakbola Puslat Kendal menjadi salah satu alasan yang mendasar dalam 

pembentukan kondisi stamina atlet. Dengan persiapan waktu yang singkat 

pembentukan stamina pada atlet kurang maksimal, sehingga mengakibatkan 

performa mereka saat berlatih ataupun bertanding hasilnya kurang maksimal. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin menerapkan latihan stamina 

berupa latihan sirkuit dengan periodisasi jangka pendek (5-8 micro cicle) pada 

atlet sepakbola Puslat Kendal.  

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas 

adalah “bagaimana efektivitas latihan sirkuit dengan periodisasi jangka pendek  

dalam meningkatkan kondisi stamina pada atlet Puslat Kendal tahun 2012”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah  untuk 

mengetahui efektivitas latihan sirkuit dengan periodisasi jangka pendek dalam 

meningkatkan kondisi stamina pada atlet Puslat Kendal tahun 2012. 

1.4 Penegasan Istilah/Batasan Operasional 

Sehubungan dengan judul di atas untuk menghindari agar permasalahan 

yang dibicarakan tidak menyimpang dari tujuan penelitian dan tidak terjadi salah 

penafsiran istilah yang digunakan, peneliti mengadakan penegasan istilah yang 

meliputi: 
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1.4.1 Latihan Sirkuit (Circuit Training) 

Latihan sirkuit adalah model latihan yang melibatkan serangkaian latihan 

yang berbeda yang dilakukan secara berurutan dan terus menerus selama 

satu putaran/sirkuit, (Wastcott Wayne, 2003:173).   

1.4.2 Periodisasi Latihan jangka pendek 

Periodisasi latihan jangka pendek adalah tahapan pengaturan latihan yang 

bertujuan untuk pengembangan berbagai aspek latihan, yang akan 

mengakomodir tercapainya ketepatan prestasi puncak, dalam masa waktu 

yang pendek (5-8 siklus mikro), (Octavianus, 2003:9). 

1.4.3 Stamina 

Stamina adalah syarat kebutuhan atlet untuk penanganan tenaga lanjutan 

selama periode yang lama tanpa mengalami kelelahan dalam waktu yang 

cepat, (Barth and Ullrich, 2003:69). 

1.4.4  Altet Puslat Kendal   

Atlet Puslat Kendal adalah pemain sepakbola yang mengikuti klub 

sepakbola kabupaten Kendal. Puslat Kendal dipersiapkan untuk mencari 

bibit-bibit pemain muda untuk dapat melapis pemain-pemain senior Persik 

Kendal disamping mengikuti Tournament-tournament tingkat Propinsi 

atau pun tingkat Nasional. 

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak: 

http://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Katrin+Barth%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ullrich+Zempel%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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1) Bagi penulis penelitian ini memberikan sumbangan pengetahuan dan 

pengembangan ilmu tentang efektivitas latihan sirkuit dengan periodisasi 

jangka pendek  terhadap  stamina atlet sepakbola. 

2) Bagi pelatih penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk 

menyusun program latihan dalam kaitanya dengan penyusunan program 

latihan berperiodisasi jangka pendek untuk meningkatkan kondisi stamina 

atlet sepakbola. 

3) Bagi atlet pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya penelitian ini 

memberikan informasi tentang efektivitas latihan sirkuit dengan 

periodisasi jangka pendek terhadap  stamina atlet sepakbola.  

4) Sebagai referensi tambahan bagi peneliti lain yang memfokuskan 

penelitiannya pada kasus yang sama atau kasus yang berhubungan dengan 

tema skripsi ini. 

1.6 Sumber Pemecahan Masalah 

Latihan sirkuit merupakan model latihan yang mengkombinasikan antara 

latihan kekuatan, power, kecepatan dan latihan dayatahan anaerobik atau pun daya 

tahan aerobik. Latihan sirkuit dapat dikatakan dapat mempengaruhi kualitas 

stamina atlet dalam jangka pendek. Hal ini dikarenakan latihan sirkuit mencakup 

hampir semua komponen kondisi fisik yang dilakukan dengan tempo tinggi secara 

serempak dalam waktu yang relatif singkat, (Yunyun Y., 2012:14).   

Latihan sirkuit yang dilakukan secara tepat sesuai dengan karakteristik 

cabang olahraga yang ditgeluti akan mempengaruhi kondisi fisik secara efektif. 

Keuntungan berlatih dengan cara latihan sirkuit diantaranya adalah; (a) 
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meningkatkan berbagai komponen kondisi fisik secara serempak dalam waktu 

yang relatif singkat, (b) setiap atlet dapat berlatih sesuai dengan kemajuan 

maasing-masing, (c) setiap atlet dapat mengobservasi dan menilai kemajuan diri 

sendiri, (d) latihan mudah diawasi, (e) hemat waktu dan dapat dilakukan oleh 

banyak orang sekaligus. Model latihan sirkuit dapat meningkatkan secara 

besamaan komponen kondisi fisik dengan waktu yang relatif singkat (hemat 

waktu) dan dapat dilakukan oleh banyak orang sekaligus, (Herman Subarjah, 

2012:13). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Endurance 

Endurance adalah kemampuan organisme atlet untuk melawan kelelahan 

yang timbul saat menjalankan aktivitas dalam waktu yang lama. Endurance 

merupakan unsur gerak dasar yang penting disamping kekuatan untuk mencapai 

prestasi maksimal, (Eri Pratiknyo, 2010:1). 

2.1.1.1 Macam-Macam Endurance 

1) Basic Endurance/General Endurance 

Adalah kemampuan daya tahan lama organisme atlet untuk melawan 

kelelahan yang timbul akibat beban latihan dimana intensitasnya rendah 

dan menengah. Paru-paru dan jantung merupakan motor utama disamping 

otot skelet. General endurance banyak terjadi proses aerobic (Eri 

Pratiknyo, 2010:1).  

2) Local Muscular Endurance 

Daya tahan otot adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk 

melakukan kontraksi yang berulang-ulang pada periode waktu yang lama. 

Daya tahan otot adalah kapasitas otot untuk melakukan kontraksi secara 

terus menerus pada tingkat intensitas sub maksimal. Daya tahan otot lokal 

(local muscular endurance) bayak terjadi kombinasi aerobic dan 

anaerobic, (Eri Pratiknyo, 2010:2). 
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3) Special Endurance 

Adalah kemampuan daya tahan lama organisme atlet untuk melawan 

kelelahan yang timbul akibat beban latihan dimana inteensitasnya 

maksimal. Pusat syaraf memegang peranan dalam proses special 

endurance. Special endurance bayak terjadi proses anaerobic, (Harsono, 

1988:155). 

4) Stamina 

Stamina merupakan proses aerobic dan anaerobic dalam batas waktu 

tertentu sesuai dengan cabang olahraga yang diikuti. Kombinasi ketiga 

macam endurance di atas merupakan stamina, (Harsono, 1988:156). 

2.1.2 Stamina 

Stamina adalah kemampuan daya tahan yang lama pada organisme tubuh 

atlet untuk melawan kelelahan dalam batas waktu tertentu. Aktivitas stamina 

dilakukan dengan intensitas tinggi (tempo tinggi, frekuensi tinggi, dan selalu 

mengunakan power). Paru-paru jantung, pusat syaraf dan otot skelet bekerja berat 

dalam melakukan stamina, (Harsono, 1988:159). 

pendapat lain mengatakan stamina adalah tingkat daya tahan yang lebih 

tinggi derajatnya dari pada endurance. Oleh karena itu sebelum melatih stamina 

harus terlebih dahulu memiliki tingkat endurance tertentu. Latihan daya tahan 

harus semakin lama makin ditingkatkan menjadi stamina. Ini berarti atlet harus 

dilatih makin lama makin berat sehingga kemampuanya untuk bertahan terhadap 

rasa lelah semakin lama makin berkembang, (Harsono, 1988:159) 
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Setelah atlet mencapai suatu tingkat daya tahan atau kemampuan aerobik 

yang memadai (setelah kira-kira melakukan 15 kali latihan). Latihan-latihan daya 

tahan harus ditingkatkan intensitasnya agar atlet lebih mampu untuk bertahan 

terhadap stres yang pasti akan dijumpai dalam pertandingan. Stamina adalah 

kemampuan seseorang untuk bertahan terhadap kelelahan, artinya meskipun 

berada dalam kondisi yang lelah dia masih mampu untuk meneruskan latihan atau 

pertandingan. Stamina adalah“.... the ability to withstand fatique” sedankan 

fatigue adalah .... which tends to couse a fall-off in the repeated performance of 

any activity”. Jadi stamina adalah kemampuan untuk bertahan terhadap kelelahan, 

sedangkan kelelahan adalah sesuatu yang menyebabkan penurunan dalam 

penampilan setiap kegiatan. Jadi stamina adalah sesuatu yang memungkinkan atlet 

untuk meneruskan kerja, latihan, pertandingan, meskipun berada dalam kondisi 

lelah, (Thomas, 1970 dalam Harsono, 1988:159). 

Kerja stamina adalah kerja pada tingkat anaerobik yang intensitasnya 

tinggi sehingga suplai atau masukan oksigen tidak cukup untuk meladeni 

kebutuhan pekerjaan yang dilakukan oleh otot. Oleh karena suplai yang tidak 

cukup ini, maka kerja anaerobik akan selalu mengakibatkan atlet berhutang 

oksigen (oxygen debt). Oleh karena itu atlet harus dilatih dengan intensitas yang 

makin lama makin tinggi sehingga kemampuanya untuk bertahan terhadap rasa 

lelah (the ability to withstand fatique) makin lama makin meningkat, (Kardjno, 

2008:16). 

Kerja anaerobic  akan selalu menghasilkan akumulasi asam laktat yang 

tinggi dalam darah. Menurut Kardjono (2008:17) beberapa cara meningkatkan 
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daya tahan menjadi stamina adalah; (a) Memperpanjang jarak lari dengan tetap 

memperhatikan tempo yang tinggi. (b) Mempertinggi tempo (kecepatan (90% 

sampai 100% maksimal). (c) Memperkuat otot-otot yang dibutuhkan untuk kerja 

tersebut. 

2.1.3 Stamina dalam Sepakbola 

Sepakbola adalah olahraga yang membutuhkan stamina prima. Kebugaran 

tubuh dan kecepatan bereaksi adalah syarat utama dalam olahraga sepakbola. 

Pemain sepakbola membutuhkan skill dan teknik penguasaan bola yang matang. 

Untuk itu, butuh stamina, kekuatan, akselerasi, dan pergerakan kaki yang lincah 

dan cepat.  Pertandingan sepakbola membutuhkan fisik dan mental yang tangguh 

agar pemain bisa menjaga stamina selama 90 menit dan tidak mudah cedera. 

Dalam menjalani pertandingan kompetisi panjang, perlu ditunjang stamina dan 

mental yang kuat, (Reilly Thomas, 1996:25)   

Stamina merupakan syarat kebutuhan atlet untuk penanganan tenaga 

lanjutan selama periode yang lama tanpa mengalami kelelahan dalam waktu yang 

cepat. Atlet sepakbola yang memiliki stamina yang baik dapat menjaga kecepatan 

mereka untuk jangka waktu yang lama dalam menghadapi aktivitas fisik, mereka 

sehat secara fisik, mereka akan pulih lebih cepat setelah melakukan latihan 

ataupun pertandingan, disamping itu mereka dapat berkonsentrasi lebih lama, 

(Barth and Ullrich, 2003:69). 

Stamina prima dalam olahraga sepakbola sangat diperlukan, mengingat 

untuk menyelesaikan permainan dalam sepakbola memerlukan waktu yang cukup 

http://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Katrin+Barth%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ullrich+Zempel%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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lama (lebih dari 90 menit), apalagi bila terjadi perpanjangan waktu. Dalam kondisi 

ini otot-otot harus bekerja dalam waktu yang relatif lama. Apabila stamina kurang 

baik, atlet  dapat mengalami kegagalan karena tidak dapat mengatasi faktor 

kelelahan. Selain itu, bila kedua tim atau para pemain memiliki kemampuan 

setara, maka faktor stamina menjadi penentu kemenangan, (Reilly Thomas, 

1996:26) 

2.1.4 Peningkatan Kondisi Stamina Pemain  

Pada uraian diatas dapat diketahui bahwa kondisi stamina sangat 

mempengaruhi prestasi pemain. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan kondisi 

fisik melalui pelatihan yang kontinyu. Dalam kaitanya dengan masalah olahraga, 

pelatihan merupakan suatu tindakan atau aktivitas yang teratur dan sistematis serta 

bertujuan untuk meningkatkan penampilan seorang atlet. Pelatihan adalah suatu 

proses yang sistematis dilakukan secara berulang-ulang dengan beban semakin 

bertambah secara bertahap serta untuk mempersiapkan seorang atlet pada tingkat 

tertinggi penampilanya. Secara fisiologis pelatihan merupakan suatu perbaikan 

sistem dan fungsi organisme dalam tugasnya untuk mewujudkan prestasi atlet, 

(Reilly Thomas, 1996). 

2.1.5 Latihan 

2.1.5.1 Pengertian Latihan 

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 suatu 
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tuntutan tugas, (Bompa, 1994:3). Menurut pendapat Fox (1993:693) bahwa 

latihan adalah suatu program latihan fisik untuk mengembangkan seorang atlet 

dalam menghadapi pertandingan penting. Peningkatan kemampuan ketrampilan 

dan kapasitas energi diperhatikan sama. 

2.1.5.2 Frekunsi Latihan 

Frekuensi latihan berhubungan erat dengan intensitas latihan dan lama 

latihan. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa latihan paling sedikit tiga hari 

per minggu, baik untuk olahraga kesehatan maupun olahraga prestasi. Hal ini 

disebabkan ketahanan seseorang akan menurun setelah 48 jam tidak melakukan 

latihan. Jadi diusahakan sebelum ketahanan menurun, harus sudah berlatih lagi, 

(Sadoso Sumardjono, 1996:26). 

Telah diketahui bahwa empat hari latihan hasilnya lebih baik dari pada tiga 

kali latihan, lima hari latihan hasilnya sedikit lebih baik dari pada empat hari 

latihan. Dari penilitian juga terlihat bahwa dua hari latihan per minggu tidak 

efektif untuk menaikan prestasi dan bagi olahraga kesehatan tidak efektif untuk 

melatih jantung dan peredaran darah, (Sadoso Sumardjono, 1996:26). 

2.1.5.3 Prinsip-Prinsip Dasar Latihan 

Program latihan hendaknya menerapkan prinsip-prinsip dasar latihan guna 

mencapai kinerja fisik yang maksimal bagi seorang atlet. Prinsip-prinsip dasar 

latihan yang secara umum harus diperhatikan adalah sebagai berikut: 
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1) Prinsip beban berlebih (Overload) 

Pendapat Fox (1993:687) dikemukakan bahwa intensitas kerja harus 

bertambah secara bertahap melebihi ketentuan program latihan 

merupakan kapasitas kebugaran yang bertambah baik. Bompa (1994:29) 

bahwa pemberian beban latihan yang melebihi kebiasaan kegiatan 

sehari-hari secara teratur. Hal itu bertujuan agar sistem fisiologis dapat 

menyesuaikan dengan tuntutan fungsi yang dibutuhkan untuk tingkat 

kemampuan tinggi. 

2) Prinsip Beban Bertambah (Progresif) 

Sejak otot menerima beban berlebih (overload), kekuatanya menjadi 

bertambah dengan program pelatihan beban. Bila kekuatan sudah 

bertambah dan program pelatihan berikutnya dilakukan dengan beban 

yang tetap (sama), maka tidak lagi dapat menambah kekuatan. Dengan 

kata lain, beban pelatihan yang pada permulaanya sudah melampaui nilai 

ambang, pada waktu berikutnya sudah sama atau mungkin sudah di 

bawah nilai ambang. Oleh  sebab itu berdasarkan prinsip pelatihan ini, 

beban ditingkatkan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan 

fisiologis dan psikologis setiap individu atlet. Perlu penambahan beban, 

set, repetisi, frekuensi dan lamanya latihan. Dalam hal ini, penambahan 

beban latihan tidak harus berupa beban seperti barbel, rompi dan lain-

lain akan tetapi dapat juga berupa penambahan set, repetisi, frekuensi 

dan lamanya latihan, (Sadoso Sumosardjuno, 1996:9). 
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3) Prinsip Latihan Beraturan (Arrangement) 

Latihan hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga kelompok otot-otot 

besar terlelebih dulu yang dilatih sebelum melatih otot yang lebih kecil. 

Ini berarti bahwa otot yang kecil lebih sukar dilatih serta mudah sekali 

lelah sedangkan otot yang besar lebih mudah dilatih dan tidak mudah 

lelah. Prinsip ini juga menganjurkan menganjurkan agar jangan melatih 

kelompok otot yang sama secara terus menerus tanpa memberikan waktu 

cukup untuk pulih asal, sebab jika otot sedang mengalami kelelahan lalu 

diberikan latihan maka otot tersebut tidak akan dapat dilatih dengan baik. 

Kualitas yang diperoleh dari latihan akan menurun kembali sampai 

kondisi semula apabila tidak melakukan latihan secara teratur dan 

kontinyu, (Sadoso Sumosardjuno, 1996:11).    

4) Prinsip Kekhususan (specificity) 

Latihan harus bersifat khusus sesuai dengan kebutuhan olahraga dan 

pertandingan yang akan dilakukan. Perubahan anatomis dan fisiologis 

dikaitkan dengan kebutuhan olahraga dan pertandingan tersebut, (Bompa, 

1994:32). 

5) Prinsip individual (Individuality) 

Bompa (1994:35) menjelaskan bahwa latihan harus memperhatikan dan 

memperlakukan seseorang sesuai dengan tingkatan kemampuan, potensi, 

karakteristik belajar dan kekhususan olahraga. Seluruh konsep latihan 

harus direncanakan sesuai dengan karakteristik fisiologis dan psikologis 

seseorang, sehingga tujuan latihan dapat ditingkatkan secara wajar. 
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6) Prinsip Pulih Asal (Recovery) 

Menurut Fox, (1993:692) pemulihan bertujuan untuk pengisian kembali 

pada kondisi sebelum berlatih, agar dapat menerima pembebanan yang 

lebih berat pada program pelatihan selanjutnya. 

7) Prinsip Kembali Asal (Reversibility) 

Kebugaran yang telah dicapai seseorang akan berangsur-angsur menurun 

bahkan bisa kembali kekondisi semula, jika latihan tidak dikerjakan 

secara teratur dengan takaran yang tepat, (Skinner, 2005:26). 

8) Prinsip Beragam (Variety) 

Menurut Bompa (1994:37) pelatihan memerlukan proses panjang yang 

dilakukan berulang-ulang, hal ini sering menimbulkan kebosanan. Untuk 

selanjutnya latihan harus mampu menciptakan suasana yang 

menyenangkan serta membuat bentuk pelatihan yang bervariasi. 

9) Prinsip Pemeliharaan (Maintenance) 

Kebugaran seseorang apabila sudah mencapai tingkat kebugaran yang 

diinginkan, mereka dapat mempertahankannya dengan terus melakukan 

jumlah latihan yang sama per minggu. Semakin tinggi tingkat kebugaran 

atau kinerja seseorang, semakin tinggi pula jumlah latihan yang 

diperlukan untuk mempertahankanya, (Skinner, 2005:26). 

2.1.5.4 Bentuk-bentuk Latihan 

Ada berbagai bentuk-bentuk latihan yang digunakan untuk meningkatkan 

komponen kondisi fisik antara lain: 
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1) Fartlek  

Fartlek adalah sistem latihan yang sangat baik untuk semua cabang 

olahraga, terutama untuk cabang olahraga yang memerlukan daya tahan. 

Fartlek atau speedplay adalah latihan yang berupa lari di alam terbuka 

selama satu sampai tiga jam. Atlet bisa menentukan sendiri tempo larinya, 

cepat, lambat, atau pun jalan, (Kardjono, 2008:12). 

2) Interval Training 

Sesuai dengan namanya, latihan interval adalah suatu sistem latihan yang 

diselingi oleh interval-interval yang berupa masa-masa istirahat. Misalnya, 

lari – istirahat – lari – istirahat - lari lagi – istirahat – dst. Ada beberapa 

faktor yang harus dipenuhi dalam menyusun interval training, yaitu 

lamanya latihan, beban atau intensitas latihan, ualangan (repetition) dan 

masa istirahat setelah setiap repetisi. Interval training bisa diterapkan pada 

semua cabang olahraga yang membutuhkan endurance dan stamina, 

(Kardjono, 2008:12). 

3) Latihan Sirkuit (circuit training) 

Latihan sirkuit ialah suatu sistem latihan yang dapat memperbaiki secara 

serempak fitness keseluruhan dari tubuh, yaitu unsur-unsur power, daya 

tahan, kekuatan, kelincahan, kecepatan, dan komponen kondisi fisik lainya, 

(Kardjono, 2008:39). 

2.1.5.5 Pengaruh latihan  

Kegiatan mempengaruhi semua komponen kebuaran kondisi atlet. Latihan 

yang bersifat aerobik dan anerobik yang di lakukan secara teratur akan 
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meningkatkan kondisi fisik. Dengan melakukan latihan olahraga atau kegiatan 

fisik yang baik dan benar berarti seluruh organ dipicu untuk menjalankan 

fungsinya sehingga mampu beradaptasi terhadap setiap beban yang diberikan, 

(Sharkey, 2003:91) 

Latihan fisik akan menyebabkan otot menjadi kuat. Perbaikan fungsi otot, 

terutama otot pernapasan menyebabkan pernapasan lebih efisien pada saat 

istirahat. Ventilasi paru pada orang yang terlatih dan tidak terlatih relatif sama 

besar, tetapi orang yang berlatih akan bernapas lebih lambat dan lebih dalam. Hal 

ini menyebabkan oksigen yang diperlukan untuk kerja otot pada proses ventilasi 

berkurang, sehingga dengan jumlah oksigen sama, otot yang terlatih akan lebih 

efektif kerjanya, (Nanik Indahwati, 2010:114). 

Pada orang yang dilatih selama beberapa bulan terjadi perbaikan 

pengaturan pernapasan. Perbaikan ini terjadi karena menurunnya kadar asam 

laktat darah, yang seimbang dengan pengurangan penggunaan oksigen oleh 

jaringan tubuh. Latihan fisik akan mempengaruhi organ sedemikian rupa sehingga 

kerja organ lebih efisien dan kapasitas kerja maksimum yang dicapai lebih besar. 

Faktor yang paling penting dalam perbaikan kemampuan pernapasan untuk 

mencapai tingkat optimal adalah kesanggupan untuk meningkatkan capillary bed 

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

yang berikatan dengan oksigen per menit waktu juga akan meningkat. 

Peningkatan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan jaringan terhadap oksigen, 

(Nanik Indahwati, 2010:119).  
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Penurunan fungsi paru orang yang tidak berolahraga atau usia tua terutama 

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

menyebabkan penurunan nilai kapasitas vital dan nilai forced expiratory volume, 

serta meningkatkan volume residual paru, (Dwi Cahyo Kartiko, 2010:74). 

Ada sejumlah keuntungan penting bagi organ tubuh vital akibat dari 

latihan yang teratur dalam penjelasan Sharkey, (2003) yaitu : 

1) Pengaruh latihan terhadap kesehatan umum otot jantung. 

Bukti yang ada menunjukkan bahwa otot jantung ukurannya meningkat 

karena digunakan dengan tuntutan yang lebih besar diletakkan pada 

jantung sebagai akibat dari aktivitas tubuh, terjadi pembesaran jantung. 

2) Pengaruh latihan terhadap isi perdenyut 

Hasil penelitian pada atlet, pada umumnya disepakati bahwa jumlah isi 

darah perdenyut jantung lebih besar dipompakan ke seluruh tubuh dari 

pada orang yang tidak terlatih.  

Atlet terlatih dapat memompakan sebanyak 22 liter darah sedangkan 

individu yang tidak terlatih hanya 10,2 liter darah saja. 

3) Pengaruh latihan terhadap denyut jantung 

Hasil tes dari atlet olimpiade, diperoleh bukti bahwa individu yang terlatih 

mempunyai denyut jantung yang tidak cepat bila dibandingkan dengan 

orang yang tidak terlatih. Diperkirakan bahwa jantung manusia berdenyut 

6 sampai 8 kali lebih sedikit bila seseorang terlatih. Pada kebanyakan atlet 

jantungnya berdenyut 10, 20 sampai 30 kali lebih sedikit dari pada denyut 

jantung yang tidak terlatih. 
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4) Pengaruh latihan terhadap tekanan arteri 

Banyak eksperimen menunjukkan bahawa peningkatan tekanan darah pada 

orang terlatih lebih sedikit dari pada orang yang tidak terlatih. Hal ini akan 

terjadi sebaliknya jika latihan yang dilakukan mengalami overlod. 

5) Pengaruh latihan terhadap kardiovaskuler antara lain; 

 a) Dada bertambah luas. Hal ini terjadi semasa pertumbuhan, tetapi tidak 

pada masa dewasa. b) Jumlah pernafasan per menit berkurang. Orang 

terlatih bernafas 6 sampai 8 kali per menit, sedangkan pada orang yang 

tidak terlatih sebanyak 18 sampai 20 kali per menit. c) Pernafasan lebih 

dalam dengan diafragma. Pada orang yang tidak terlatih diafragma 

bergerak sedikit sekali. d) Dalam mengerjakan pekerjaan yang sama, 

individu yang terlatih menghirup udara dalam jumlah yang lebih kecil, dan 

mengambil oksigen lebih besar dari pada individu yang tidak terlatih. Ada 

keyakinan bahwa peningkatan jumlah kapiler dalam paru-paru, 

menyebabkan jumlah darah yang berhubungan dengan udara lebih besar 

yang mengakibatkan ekonomi dalam pernafasan. e) Pengaruh latihan 

terhadap sistem otot. 

2.1.6 Latihan Sirkuit (Circuit Training) 

2.1.6.1 Pendapat Para Ahli Tentang Latihan Sirkuit 

Menurut M. Sajoto (199:83) latihan sirkuit adalah suatu program latihan 

terdiri dari beberapa stasiun dan disetiap stasiun seorang atlet melakukan jenis 

latihan yang telah ditentukan. Satu sirkuit latihan dikatakan selesai, bila seorang 
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atlet telah menyelesaikn latihan disemua stasiun sesuai dengan dosis yang telah 

ditetapkan.  

Menurut Soekarman (1987:70) latihan sirkuit adalah suatu program latihan 

yang dikombinasikan dari beberapa item-item latihan yang tujuannya dalam 

melakukan suatu latihan tidak akan membosankan dan lebih efisien. Latihan 

sirkuit akan tercakup latihan untuk: 1) Kekuatan otot, 2) Ketahanan otot, 3) 

Kelentukan, 4) Kelincahan, 5) Keseimbangan, dan 6) Ketahanan jantung paru. 

Menurut J.P. O’Shea yang dikutip M. Sajoto (1995:83) ada dua program 

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

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

sedang waktu istirahat tiap stasiun adalah satu menit atau kurang. Rancangan 

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

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

dengan waktu istirahat tiap stasiun adalah 15-20 detik. 

Menurut Wastcott Wayne (2003:173) Latihan sirkuit adalah model latihan 

yang melibatkan serangkaian latihan yang berbeda yang dilakukan secara 

berurutan dan terus menerus selama satu putaran/sirkuit. Artinya memilih latihan 

yang spesifik dan bergerak cepat dari stasiun ke stasiun untuk memaksimalkan 

efektifitas dan efisiensi waktu.  

2.1.6.1 Tentang Latihan Sirkuit 

Latihan sirkuit adalah sebuah program latihan yang dikembangkan oleh 

R.E. Morgan dan G.T. Anderson pada tahun 1953 di University of Leeds di 
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Inggris. Latihan ini pada awalnya disusun untuk program pendidikan jasmani di 

sekolah. Circuit training disusun untuk mengembangkan strength, power, 

muscular cardiovascular endurance, speed, agility, dan flexibility yang 

merupakan kombinasi antara latihan kardio dan penguatan. Circuit training adalah 

salah satu bentuk latihan kardiorespirasi yang menguntungkan. Dengan circuit 

training, kebugaran tubuh dapat dicapai tanpa banyak menghabiskan waktu, 

(Yunyun Y., 2012:14). 

Latihan ini dapat memperbaiki secara serempak total fitness dari 

komponen kondisi tubuh, yaitu komponen power, daya tahan, kecepatan, 

fleksibilitas, mobilitas dan komponen-komponen lainnya. Dalam program 

pelatihan, latihan sirkuit ini biasanya menggunakan peralatan mesin, peralatan 

hidraulink atau pun peralatan yang sederhana, pada umumnya jarak setiap 

pos/stasiun sekitar 15 detik sampai 3 menit untuk menjaga agar otot tidak 

kelelahan. Bentuk-bentuk latihan dalam sirkuit adalah kombinasi dari semua 

unsur fisik. Latihannya bisa berupa lari naik turun tangga, lari ke samping, ke 

belakang, melempar bola, memukul bola dengan raket, melompat, berbagai 

bentuk latihan beban dan sebagainya. Bentuk latihannya biasanya disusun 

layaknya lingkaran (Yunyun Y., 2012:14). 

Herman Subarjah (2012:12) Latihan sirkuit ini, didasarkan pada asumsi 

bahwa seorang atlet akan dapat mengembangkan kekuatan, daya tahan, stamina 

kelincahan dan total fitnessnya dengan cara; Melakukan sebanyak mungkin 

pekerjaan dalam suatu jangka waktu tertentu. Melakukan suatu jumlah pekerjaan 

atau latihan dalam waktu sesingkat-singkatnya. 

http://artikelpenjas.blogspot.com/2011/06/latihan-daya-tahan.html
http://artikelpenjas.blogspot.com/2011/05/komponen-kebugaran-jasmani_26.html
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Sadoso Sumosardjuno (1992:35) menyarankan bahwa dalam 

mengembangkan program latihan sirkuit harus memperhatikan karakteristik 

berikut ini; 1) Sirkuit pendek terdiri dari 6 latihan, normal terdiri 9 latihan dan 

panjang terdiri 12 latihan. Total lama latihan antara 10-30 menit, biasanya 

dilakukan tiga putaran. 2) Kebutuhan fisik harus ditingkatkan secara progresif dan 

perorangan. Karena satu set terdiri dari pos-pos, maka disusun latihan yang 

penting, beberapa atlet diikutsertakan secara simultan. 3) Sirkuit harus disusun 

untuk otot-otot secara bergantian. 4) Keperluan latihan perlu diatur secara teliti 

dengan memperhatikan waktu atau jumlah ulangan yang dilakukan. 5) 

Meningkatkan unsur-unsur latihan, waktu untuk melakukan sirkuit dapat 

dikurangi tanpa mengubah jumlah ulangan atau beban, atau menambah beban atau 

jumlah ulangan. 6) Karena satu set terdiri dari pos-pos, maka disusun latihan yang 

penting, beberapa atlet diikutsertakan secara simultan. 7) Interval istirahat diantara 

sirkuit kira-kira dua menit tetapi dapat berubah sesuai dengan kebutuhan atlet. 

Metode denyut nadi dapat digunakan untuk menghitung interval istirahat. Jika 

jumlah nadi di bawah 120 kali, sirkuit lanjutan dapat dimulai. 

2.1.6.3 Keuntungan Latihan Sirkuit/Circuit Training 

Keuntungan berlatih dengan model latihan sirkuit menurut Yunyun 

Yudina, Herman Subarjah dan Tite Juliantine (2012:13) diantaranya adalah: 1) 

Melatih kekuatan jantung dan menurunkan tekanan darah sama baiknya dengan 

latihan aerobik. 2) Meningkatkan berbagai komponen kondisi fisik secara 

serempak dalam waktu yang relatif singkat. 3) Ketahanan, daya tahan otot akan 

terlatih dan kemampuan adaptasi meningkat. 4) Setiap atlet dapat berlatih sesuai 
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kemajuan masing-masing. 5) Setiap atlet dapat mengobservasi dan menilai 

kemajuanya sendiri. 6) Tidak memerlukan alat gym yang mahal. 7) Dapat 

disesuaikan diberbagai area atau tempat latihan. 8) Latihan mudah diawasi. 9) 

Hemat waktu dan dapat dilakukan oleh banyak orang sekaligus. 

Sedangkan menurut Sadoso Sumosardjono (1996:34) keuntungan berlatih 

dengan model latihan sirkuit adalah: 1) Memungkinkan kelompok yang besar 

berlatih pada ruangan yang kecil dan hanya membutuhkan alat tertentu. 2) Semua 

atlet berlatih pada waktu yang sama, berlatih dengan beban berat dalam waktu 

yang relatif singkat. 3) Beban latihan serta penambahanya mudah ditentukan dan 

disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. 

2.1.6.4 Kekurangan Latihan Sirkuit/Circuit Training 

Meskipun latihan sirkuit sangat cocok untuk mengembangkan daya tahan 

kekuatan atau ketahanan otot lokal, akan tetapi hal ini kurang cocok untuk 

membangun masa otot. Latihan sirkuit akan memberikan hasil yang kurang dalam 

cara kekuatan maksimal dibandingkan langsung memberikan latihan beban. 

kelemahannya lain adalah beban latihan tidak bisa diatur secara optimal sesuai 

dengan beban pada latihan khusus. Maka setiap unsur fisik tidak dapat 

berkembang secara maksimal, kecuali stamina, (Yunyun Y., 2012:16).   

2.1.6.5 Variasi-varisi Latihan Sirkuit 

1) 8x 8 Training 

Latihan ini adalah jenis latihan yang ditujukan untuk membangun otot. 

Seperti namanya, jenis latihan ini berpatokan pada delapan set dan delapan 
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repetisi masing-masingnya. Jika latihan straight set atau standard 

memiliki waktu jeda yang cukup panjang, yaitu sekitar 60 detik, maka 8 x 

8 ini menggunakan waktu jeda yang pendek antara 15-20 detik saja, (Kita 

Kogara, 2012:8). 

2)  Super Set 

Latihan ini adalah latihan yang efektif untuk melatih otot. Jika latihan 

straight set atau standard itu melakukan beberapa set untuk satu latihan 

yang sama, maka super set ini melakukan variasi dimana setelah 

melakukan satu set latihan A kemudian langsung tanpa istirahat lanjut ke 

satu set latihan B. Misalnya, melakukan bench press sebanyak 10 repetisi 

kemudian dilanjutkan cepat ke cable rows sebanyak 10 repetisi, baru 

kemudian istirahat. Super set mempunyai tipikal bahwa latihan yang kedua 

biasanya akan menurun kekuatannya karena tanpa istirahat pasti stamina 

kita berkurang. Keuntungan Super Set, yaitu: (a) melatih dua jenis latihan 

sekaligus dalam waktu singkat , (b) stamina akan terlatih dan pembakaran 

lemak akan lebih banyak, dan (c) bagus untuk orang yang ingin melatih 

otot, (Kita Kogara, 2012:8). 

3) 5 x 5 Training 

Latihan ini merupakan latihan yang cukup berat tetapi bagus untuk target 

latihan kekuatan dan pembentukan otot. Latihan bentuk ini salah satu jenis 

latihan yang populer dikalangan binaragawan. Program 5 x 5 ini 

berdasarkan pada 5 set dengan masing-masing 5 repetisi. Jenis latihan ini 
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sangat bagus untuk mereka yang ingin membangun  massa otot agar lebih 

besar, (Kita Kogara, 2012:8). 

4) High Intensity Interval Training (HIIT) 

Latihan ini adalah jenis latihan yang sederhana tapi sangat efektif untuk 

mempercepat pembakaran lemak dan memperoleh tubuh lebih langsing. 

Melakukan latihan HIIT ini akan melatih stamina karena pengurasan 

stamina yang cukup besar diperoleh dari latihan ini. Kombinasi dari sprint 

dan jogging ini sebenarnya menguras tenaga lebih banyak daripada sprint, 

(Kita Kogara, 2012:8).  

5) Drop Set 

Jenis latihan ini banyak digunakan untuk membangun otot yang lebih 

besar. Tekniknya cukup sederhana. Lakukan latihan seperti straight 

set/standard, tetapi untuk bebannya mulai dari yang paling berat terlebih 

dulu. Lalu repetisinya tidak dibatasi, lakukan hingga anda tidak mampu 

mengangkat beban lagi, kemudian turunkan beratnya dan lakukan repetisi 

lagi hingga tidak kuat mengangkat lagi. Terus hal ini dilakukan hingga 

beberapa set.. Keuntungan latihan drop set, yaitu membentuk otot lebih 

besar dengan latihan ini, (Kita Kogara, 2012:8). 

2.1.6.6 Latihan Sirkuit untuk Sepakbola 

Latihan sistem sirkuit untuk atlet sepakbola, yaitu jumlah beban diatur 

sesuai dengan kemampuan atlet. Waktu ditentukan sedemikian rupa sesuai 

kemampuan, irama dipercepat sedikit demi sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa 

prinsip penekanan terhadap kecepatan gerakan akan memberikan peluang yang 
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baik dalam rangka peningkatan speed strengh atau power untuk melatih 

kemampuan anaerobic power atau stamina atlet. Upaya untuk mengangkat beban 

dengan tempo waktu tertentu akan merangsang kerja otot terhadap kondisi latihan 

yang diberikan, (Herman Subarjah, 2012:13) 

Cara melakukan Circuit training atau latihan sirkuit untuk atlet menurut 

Harsono (1988:227) adalah; 1) Dalam suatu daerah atau area tertentu ditentukan 

beberapa pos, misalnya 10 pos. 2) Di setiap pos, atlet diharuskan melakukan suatu 

bentuk latihan tertentu. 3) Biasanya berbentuk latihan kondisi fisik seperti 

kekuatan, daya tahan, kelincahan, daya tahan dan sebagainya. 4) Latihan dapat 

dilakukan tanpa atau dengan menggunakan bobot atau beban. 5) Bentuk-bentuk 

latihan setiap pos antara lain seperti lari zig-zag, pull-up, shooting ball, squat 

jump, naik turun tangga, press, squat thrust, rowing, dan lari 200 meter 

secepatnya. 

Latihan sirkuit yang diterapkan pada atlet sepak bola berbentuk latihan 

circuit dengnan menekankan sesuai karakteristik permainan sepakbola. Latihan 

sirkuit yang diterapkan berkarakteristik memaksimalkaan kemampuan anaerobik 

untuk melatih kemampuan tubuh dalam mengatasi kelelahan saat bergerak cepat 

dan dengan tempo tinggi. Latihan sirkuit ini disusun secara sistematis, terprogram 

dan terencana sesuai kondisi dan kebutuhan atlet dalam upaya meningkatkan 

stamina, (Scholich Manfred, 1986: 214). 

Berikut bentuk latihan sirkuit yang diterapkan pada atlet sepakbola untuk 

meningkatkan kondisi stamina; 
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Gambar 2.1 Bentuk Latihan Sirkuit 

 

1) Deskripsi Latihan Sirkuit 

Pos 1. Sit-ups: Posisi sit-up dilakukan dengan kaki ditekuk posisi. Lakukan 

sesuaidengan beban yang diberikan sesuai intruksi. 

Pos 2. Plyometrixs jumping: Lima kun dengan bola diatasnya diletakan berjajar 

jarak diatur sekitar dua telapak kaki. Lakuan jump kedepan dengan dua kaki. 
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Posisi jumping dilakukan dengan mengakat lutut setinggi dada dan dilakukan 

dengan kecepatan power.  

Pos 3. Shuttle run 5m: Gerakan lari sprint berjarak 5m bolak balik sebayak dua 

kali. 

Pos 4. Zig-zag dribble: Kerucut dengan jarak yang sama di letakan lurus. Lakukan 

gerakan  menggiring bola dengan zig-zag secepat mungkin. 

Pos 5. Push-ups: Posisi push-up yang diambil dengan tangan dan kaki di tanah. 

Pos 6. Hap jump: Target kun diletakan menyilang dengan jarak 1-2 meter. 

Gerakan dilakukan dengan satu kaki secara bergantian seperti lompat kijang. Kaki 

harus mendarat di sisi luar kun yang telah dibuat. 

Pos 7. Skipping: Kun di letakan secara menyilang diletakan lurus ke depan 

berjumlah delapan buah. Lakukan gerakan sekiping cepat dengan paha setingi 

rata-rata pinggang.    

Pos 8. Jump, sprint and shuffle: Sediakan lima buah gawang kecil/ kun dan 

kerucut untuk rintangan jumping. Gawang / kun dan kerucut diletakan menyilang 

dengan jarak yang telah dibuat. Lakuan jumping kemudian sprint kedepan sejauh 

5m, kemudian gerakan shuffle menyamping dengan jarak 5m, lakukan dengan 

secepat mungkin. Ulangan grakan 5kali. 

Pos 9. Jogging and Speed running 75%  max: Lari di lintasan berbentuk persegi 

dengan total jarak lintasan sekitar 100m. lakukan lari jogging sembari mengatur 
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nafas, setelah sampai batas  yang ditentukan  lakukan lari dengan kecepatan sub 

maksimal sekitar 75% max sampai batas. Ulangi sampai seluruh lintasan selesai. 

2.1.6.7 Zona Latihan Sirkuit pada Pemain Sepakbola 

Melakukan aktivitas olahraga khususnya dalam permainan sepakbola 

dibutuhkan pemahaman yang baik tentang kebugaran tubuh, apakah porsi latihan 

yang dilakukan masuk dalam zona latihan yang kurang atau justru kelebihan dari 

zona latihan. Untuk menjadi seorang pemain sepakbola tidak hanya tahu tentang 

cara menendang (teknik), peraturan permainan, strategi permainan dan kerja sama 

tim, tetapi juga harus mengetahui kebugaran fisik yang menjadi faktor penentu si 

pemain bisa bermain dengan optimal atau tidak. Untuk mengetahui zona latihan 

(intensitas latihan) adalah dengan cara melakukan proses perhitungan dari denyut 

nadi yang ada, (M. Muhyi Faruq, 2008:35).  

Zona latihan didasari oleh persentase perkiraan denyut jantung maksimal. 

Karena maksimal HR (hard rate) menurun seiring bertambahnya usia, berikut 

tabel target zona latihan untuk meningkatkan kebugaran,  (Sharkey, 2003:109). 

Tabel 2.1 Target Zona latihan 

Kebugaran  Zona latihan (% max HR) 

Rendah  60-75% 

Sedang 70-85% 

Tinggi 75-90% 

(Sumber: Sharkey, 2003) 
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2.1.6.8 Latihan Sirkuit Sepakbola Periodisasi Jangka Pendek ditinjau secara 

Sistem Energi 

Cabang olahraga sepakbola jika dilihat dari gerakan-gerakan yang 

dilakukan, didominasi oleh gerakan-gerakan yang eksplosif, gerakan-

gerakan tersebut berlangsung secara cepat dengan kekuatan yang 

maksimal dalam tempo yang tinggi. Hal ini menuntut keadaan kondisi 

fisik prima bagi pemain, agar dapat bertahan terhadap kelelahan dan cepat 

dalam pemulihan kondisi tubuh.  

Gerakan-gerakan eksplosif tersebut menggunakan sistem energi 

anaerobik, dikarenakan cara kerja sistem anaerobik berlangsung secara 

cepat dan membutuhkan kekuatan yang maksimal. Metabolisme sistem 

energi anaerobik ini dapat menyediakan kebutuhan energi dengan cepat 

serta bisa menyediakan energi dalam jumlah besar. (Juanita, 2010:44).  

Pesediaan energi ini pada gerakan pertama (1-10 detik) 

menggunakan sistem metabolisme energi phosphat atau ATP-PC, 

phosphokreatin (PC) dan ATP (Adenosine Triphosphate) terdapat di dalam 

sel otot, reaksi ini berlangsung secara cepat.  

PC  Pi+C+Energi 

Energi+ADP+Pi ATP,  

Sistem ini tidak memerlukan rentan reaksi kimia yang panjang, 

juga tidak tergantung dari oksigen yang diinspirasikan. Baik ATP maupun 

PC telah tersedia di dalam otot. Pulih asal ATP-PC pada otot setelah 
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pemkaian terjadi sangat cepat, yaitu 70% selama 30 detik dan 100% 

selama 3-5 menit, (Foss and Keteyian, 1998 dalam Juanita, 2010:44). 

Bila gerakan dalam tempo tinggi tesebut berlangsung lebih lama, 

maka sistem energi anaerobik menggunakan sistem energi asam laktat. 

Bila oksigen tidak mencukupi, makan penyediaan ATP masih 

dimungkinkan dengan cara memecah glikogen tanpa oksigen. Proses ini 

lebih komplek dibandingkan dengan sistem phosphagen, karena 

memerlukan beberapa rentenan reaksi kimia. Proses glukosa diubah 

menjadi asam pirufat disebut dengan glikolisis. Perubahan tersebut, karena 

tidak membutuhkan oksigen maka disebut glikolisis anaerobik. Proses 

glikolisis ini, asam pirufat diubah menjadi asam laktat, dalam proses ini 

dihasilkan ATP, (Juanita, 2010:44). 

Model latihan sirkuit jangka pendek bisa digunakan sebagai latihan 

atlet untuk melatih gerakan-gerakan yang menggunakan sistem energi 

anaerobik. Menurut Kardjono (2008:39) model latihan sirkuit menekankan 

untuk melakukan gerakan-gerakan sebanyak-banyaknya dalam tempo 

tinggi (90%-100% maks) dengan waktu yang singkat. Metabolisme energi 

anaerobik berperan penting dalam penyediaan energi untuk menunjang 

gerakan-gerakan ini. 

2.1.7 Periodisasi Pemrograman Latihan 

Periodisasai program latihan merupakan tahapan pengaturan yang 

bertujuan untuk pengembangan berbagai aspek latihan, yang akan mengakomodir 

tercapainya ketepatan prestasi puncak. Meliputi pentahapan latihan peningkatan 
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kualitas komponen biomotor, teknik, psikologis dan nutrisi, dimana pemberian 

stress latihan, pemulihan dan adaptasi berikut proses kompensasinya diatur 

sedemikian rupa, agar dapat berjalan seiring dan saling memberikan kontribusi 

positif, sehingga penampilan puncak atlet terjadi sesuai dengan kalender yang 

telah diencanakan, (Octavianus, 2003:1). 

2.1.8 Perencanaan Pemograman Latihan 

Perencanaan dan pembagian tahapan latihan, pada dasarnya membahas 

tentang lamanya rentang waktu pada tiap tahapan dalam hitungan minggu, bulan 

dan tahun. Setiap tahapan proses latihan digelar secara bertahap dengan target 

yang berbeda-beda disetiap tahapan. Pentahapan latihan berikut rentang waktunya, 

umumnya disusun menurut aturan yang dikenal secara luas dalam berbagai 

terminologi dengan istilah siklus makro, messo dan mikro, (Octavianus, 2003:3). 

Siklus mikro adalah siklus terpendek dalam periodisasi latihan, durasi 

waktu sekitar antara 5-10 hari, tetapi umumnya adalah satu minggu. Siklus messo 

adalah, kumpulan dari beberapa siklus mikro yang terdiri dari berbagai bentuk 

latihan dengan tujuan yang sama, umumnya siklus messo terdiri atas 12 siklus 

mikro. Siklus makro merupakan rentang waktu program latihan dengan lama satu 

tahun, (Octavianus, 2003:9). 

2.1.9 Masa Periodisasi Latihan 

2.1.9.1 Program Latihan Jangka Panjang 

Program latihan jangka panjang memerlukan waktu 8 sampai 12 tahun 

dalam rangka menciptakan atlet berprestasi berkelas nasional ataupun 
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internasional. Program latihan jangka panjang memerlukan rencana yang matang 

untuk menghindari terjadinya “drop-out” dan burn-out (stagnasi). Program 

latihan jangka panjang ini memerlukan kemampuan finansial yang besar untuk 

menunjang kegiatan selama program berlangsung dengan baik. Sementara itu 

progam latihan jangka panjang membutuhkan atlet dan pelatih yang berkompeten 

dicabang olahraga yang diprogramkan untuk mendapat prestasi maksimal, 

(Bompa, 1999:45). 

2.1.9.2 Program Latihan Jangka Menengah 

Program latihan jangka menengah memerlukan waktu sekitar satu sampai 

dua tahun untuk mengkelompokan atlet berdasarkan kemampuanya. 

Pemrograman jangka menengah diterapkan sebagai batu loncatan untuk menuju 

tahapan kompetisi yang lebih tinggi. Kompetisi yang diikuti bersifat kegembiraan 

dan pengenalan peraturan. Sebagai contoh persiapan untuk kejuaraan tingkat 

remaja, yunior ataupun tournament antar klub, (Bompa, 1999:47). 

2.1.9.3 Program Latihan Jangka Pendek 

Program latihan jangka pendek memerlukan kurang dari satu tahun. 

Program latihan jangka pendek menurut terminology Bompa dibagi menjadi 2 

siklus latihan yaitu; (a) Siklus Mikro adalah siklus terpendek dalam periodisasi 

latihan, durasinya waktunya berkisar 5 sampai 10 hari, tetapi dalam terminologi 

tentang periodisasi rentang waktu untuk sikus mikro ini, umumnya adalah satu  

minggu. (b) Siklus makro, dalam metodologi siklus makro dinyatakan sebagai 

fase latihan dengan waktu antara 2-6 minggu atau 2-6 siklus mikro. Periodisasi 
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jangka pendek umumnya dibagi dalam fase-fase latihan menuju kompetisi, 

periodisasi ini dibagi dalam fase persiapan umum, fase persiapan khusus, fase pra-

kompetisi, fase kompetisi dan fase transisi, (Bompa, 1999:48). 

2.1.10 Hubungan Latihan Sirkuit Periodisasi Jangka Pendek dengan 

Stamina 

Latihan sirkuit dapat memperbaiki secara serempak kondisi fisik 

keseluruhan tubuh, yaitu komponen power, daya tahan, kecepatan, fleksibilitas, 

mobilitas, stamina dan komponen-komponen lainnya. Bentuk-bentuk latihan 

sirkuit adalah kombinasi dari semua unsur fisik. Latihannya bisa berupa lari naik 

turun tangga, lari ke samping, ke belakang, shooting ball, drill dribbling ball, 

jump, berbagai bentuk latihan beban dan sebagainya. Bentuk latihannya biasanya 

disusun dalam lingkaran, (Wastcott Wayne, 2003:173). 

Program latihan sirkuit dengan periodisasi jangka pendek adalah program 

latihan yang mengkombinasikan antara latihan kekuatan, power, kecepatan dan 

latihan dayatahan anaerobik atau pun daya tahan aerobik yang disusun dengan 

periodisasi waktu relatif pendek sekitar (5-8 minggu). Latihan sirkuit dapat 

dikatakan dapat mempengaruhi kualitas stamina atlet. Hal ini dikarenakan latihan 

sirkuit mencakup hampir semua komponen kondisi fisik. Apabila atlet memiliki 

kualitas komponen kondisi fisik yang baik maka bisa dikatakan kondisi stamina 

atlet juga akan baik, (Yunyun Y., 2012:15). 

 

 

http://artikelpenjas.blogspot.com/2011/06/latihan-daya-tahan.html
http://artikelpenjas.blogspot.com/2011/05/komponen-kebugaran-jasmani_26.html
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2.1.11 Kerangka Berfikir/Kerangka Teori 

Berdasarkan rumusan masalah dan tinjauan pustaka, seperti yang telah 

diuraikan sebelumnya, maka dapat dibuat suatu kerangka konsep sebagai berikut: 

salah satu komponen kondisi fisik yang dominan dalam cabang olahraga 

sepakbola adalah stamina. Stamina merupakan kemampuan daya tahan yang lama 

pada organisme tubuh atlet untuk melawan kelelahan dalam batas waktu tertentu, 

dimana aktivitas dilakukan dengan intensitas tinggi (tempo tinggi, frekuensi tinggi, 

dan selalu mengunakan power). Stamina dalam olahraga sepakbola melibatkan 

semua komponen kondisi fisik dalam menjaga keajegkan kecepatan, kekuatan, 

kelincahan dan  power mereka untuk jangka waktu yang lama dalam menghadapi 

aktivitas fisik. 

Faktor stamina pada atlet sangat diperlukan dalam cabang olahraga 

sepakbola. Stamina atlet dapat ditingkatkan melalui pelatihan. Program pelatihan 

harus dilakukan secara sistematis, terencana, teratur, dan berkelanjutan, 

diantaranya dengan mengunakan berbagai variasi model-model latihan dengan 

pembebanan yang sesuai. Tipe pelatihan yang digunakan seharusnya menuju pada 

komponen kondisi fisik yang dominan dengan melibatkan semua kelompok otot 

yang ingin dilatih dan menyesuaikan dengan cabang olahraganya.  

Salah satu model latihan untuk meningkatkan stamina pada atlet sepakbola 

adalah menggunakan model latihan sirkuit. Latihan circuit merupakan sistem 

latihan yang dapat mengembangkan secara serempak total fitness. Pelaksanaan 

latihan sirkuit/circuit training dalam sepakbola disesuaikan dengan kebutuhan dan 
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karakteristik permainan sepakbola, diantaranya yaitu terdapat unsur kecepatan, 

kelincahan, daya tahan, power, koordinasi, stamina dan total fitness lainnya, 

(Yunyun Y., 2012:14) 

Model pelatihan dengan latihan sirkuit (circuit training) dapat secara 

efektif meningkatkan stamina atlet dalam jangka waktu persiapan yang pendek, 

dikarenakan model latihan sirkuit dapat meningkatkan secara besamaan 

komponen kondisi fisik dengan waktu yang relatif singkat (hemat waktu) dan 

dapat dilakukan oleh banyak orang sekaligus, (Herman Subarjah, 2012:13). 

                Gambar 2.2 Kerangka Berpikir/Kerangka Teori 
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2.2 Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah tentang kebenarannya dan 

masih perlu dibuktikan kebenarannya (Sutrisno Hadi, 2000:210). Sesuai dengan 

kerangka konsep di atas maka dapat diambil simpulan sementara atau hipotesis 

sebagai berikut: 

Ha 

 Latihan sirkuit dengan periodisasi jangka pendek efektif meningkatkan 

stamina pada atlet Puslat Kendal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan rancangan One 

Group Pre and Post Test Design. Dalam desain ini, kepada unit percobaan 

dikenakan perlakuan dengan dua kali pengukuran. Pengukuran pertama dilakukan 

sebelum perlakuan diberikan, dan pengukuran kedua dilakukan sesudah perlakuan 

dilaksanakan, (Moh. Nazir, 2003). 

 

Gambar 3.1 One Group Pre and Post Test Design 

   (Sumber: Moh Nazir, 2003) 

3.2 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini ada dua vaiabel. Yaitu: 
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3.2.1 Variabel bebas (Independen Variabel) 

Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah latihan 

sirkuit dengan periodisasi jangka pendek. 

3.2.2 Variabel tergantung (Dependent Variabel) 

Adapun yang menjadi variabel tergantung dalam penelitian ini adalah 

stamina atlet. 

3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Penarikan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh atlet Puslat Kendal tahun 

2012 yang berada di kabupaten Kendal. 

3.3.2 Sample 

Sampel dalam penelitian ini adalah 22 orang atlet puslat Kendal. 

3.3.3 Sampel dan Teknik Sampling 

Tehnik yang digunakan dalam menentukan sampel dalam penelitian ini 

adalah tehnik Purposive Sample, yaitu pemilihan sekelompok subjek 

didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang 

mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi 

yang sudah diketahui sebelumnya, (Sutrisno Hadi, 2004). 

Kriteria inklusi sampel dalam penelitian ini adalah: bersedia menjadi 

sampel penelitian; atlet Puslat Persik Kendal tahun 2012; IMT normal; 

tidak mengkonsumsi obat-obatan atau suplemen secara rutin; tidak 

merokok; tidak mengkonsumsi alkohol dan usia 18-23 tahun tidak 

mengikuti latihan lain diluar klub Puslat Kendal. 
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Kriteria eksklusi sampel dalam penelitian ini adalah: mengalami sakit pada 

saat penelitian; tiga kali atau lebih tidak mengikuti treatment, tidak hadir 

pada saat pengambilan data dan meninggal dunia atau pindah. 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk pengambilan 

data. Instrumen dalam penelitian ini yaitu: 

3.4.1 Kuasioner 

Kuesioner menggunakan angket, digunakan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan wawancara untuk memperoleh data tentang informasi dari 

responden yang akan dijadikan sampel penelitian. 

3.4.2 Tes lari 548.78 M 

Tujuan tes lari 548. 78 M adalah untuk mengukur stamina. Alat dan 

perlengkapan yang dibutuhkan adalah lintasan lari, bendera start, stop 

watch. 

Pelaksaanya yaitu testee berdiri di belakang garis start dengan start berdiri, 

setelah aba-aba “ya”  testee segera lari semaksimal mungkin menempuh 

jarak sejauh 548. 78 M. setelah menempuh jarak lari 548. 78 M, stop 

watch dihentikan. 

Penilaian tes ini adalah waktu tempuh selama lari 548.78 M. 

Keterangan: Pengukuran stamina atlet diakukan 2 kali, yaitu:  

a) Sebelum melakukan latihan sirkuit pada pertemuan ke-0 

b) Setelah melakukan latihan sirkuit pada pertemuan ke-18 
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c) Setelah data pre-tes dan pos-tes diambil kemudian diklasifikasikan 

sesuai kategori kondisi stamina. 

Tabel 3.1 Klasifikasi Stamina (Anaerobik Power) Lari 548.78Meter 

 

Waktu (detik) Kategori Stamina 

114 – atas Kurang Sekali 

110 - 113  Kurang 

104 – 109 Sedang 

96 – 103 Baik 

1.20 - 1.35  Baik Sekali 

 (Sumber: Eri Pratiknyo, 2010:75) 

3.4.3 Program Latihan 

Kegiatan yang dilakukan pada pelaksanaan latihan merupakan suatu 

rangkaian latihan yang terdiri atas; (1) latihan pendahuluan/pemanasan 

(statis dan dinamis), (2) latihan inti, (3) latihan penutup/pendinginan. 

3.4.3.1 Latihan Pendahuluan 

Latihan pendahuluan ini dilakukan untuk mempersiapkan semua 

komponen kondisi fisik secara fisiologis dalam rangka memasuki latihan 

inti. Bentuk latihan pendahuluan diawali dengan peregangan (statis) dan 

diteruskan dengan pemanasan (dinamis) untuk menyesuaikan suhu tubuh 

dengan latihan inti serta diakhiri dengan koordinasi gerak dasar. 

3.4.3.2 Latihan Inti 

Latihan inti yaitu; program latihan sirkuit dengan berbagai jenis beban 

kerja yang dilakukan secara simultan dan terus menerus (istirahat 1:3 
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dilakukan setelah menyelesaikan satu putaran sirkuit), sebelum 

melanjutkan ke set berikutnya, begitu seterusnya. 

3.4.3.3 Latihan penutup/pendinginan 

Bentuk latihan penutup/pendinginan yang dilakukan pada latihan sirkuit 

(circuit training) dapat dilakukan dengan latihan pengkondisian seperti 

latihan peregangan. 

1) Alokasi waktu latihan 

a) Latihan pendahuluan (statis dan dinamis) selama 10 menit: 

Latihan peregangan (statis) selama 5 menit. 

Latihan pemanasan (dinamis) selama 5 menit. 

b) Latihan Inti 

Waktu yang diperlukan berdasarkan rasio waktu kerja-istirahat dari 

masing-masing testi yaitu 1:3 (tiap minggu ada penyesuaian waktu 

latihan disesuaikan dengan beban yang bisa dilakukan oleh 

masing-masing atlet). Dalam satu putaran latihan sirkuit (circuit 

training). 

c) Latihan penutup/pendinginan 

Waktu yang diperlukan untuk latihan penetup atau selama 10 

menit: yaitu latihan pengkondisian seperti latihan peregangan. 

d) Pengarahan selama 5 menit. 
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode eksperimen yang merupakan salah satu langkah dalam penelititan, karena 

akan berhubungan dengan data yang diperoleh selama penelitian. Tehnik analisis 

data dalam penelitian ini menggunakan program aplikasi statistik SPSS 

(Statistical Package For Sosial Sciences) versi 16, dan di uji-t (t-test). Seperti 

sudah dijelaskan bahwa data yang diungkap dalam penelitian dapat dibedakan 

menjadi tiga jenis, yaitu : fakta, pendapat dan kemampuan. Untuk mengukur ada 

tidaknya serta besarnya kemampuan objek yang diteliti, digunakan Instrumen, 

yang berupa tes. Tes ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan dasar dan 

pencapaian prestasi, biasanya tes ini dilakukan pada sebelum, selama dan sesudah 

menjalankan program latihan hal ini untuk mengetahui seberapa besar 

peningkatannya selama menjalankan program latihan.  

3.6 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini terdiri dari:   

1) Melakukan survei ke tempat penelitian. 

2) Permohonan ijin penelitian. 

3) Melakukan tes awal (pre test) untuk mendapat data awal. 

4) Memberikan perlakukan (treatment). 

5) Melakukan tes akhir (post test) untuk memperoleh data akhir. 

6) Menganalisis data penelitian 
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3.7 Alur Penelitian 

 

Gambar 3.2 Alur Penelitian 

3.8 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penelitian 

Dalam penelitian ini telah diusahakan untuk menghindari adanya 

kemungkinan kesalahan selama melakukan penelitian sehubungan dengan data, 

faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian ini antara lain adalah: tingkat 
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kecukupan energi, frekuensi latihan, indeks massa tubuh, cuaca (iklim dan suhu 

udara) dan kesungguhan dalam melakukan latihan.  

3.9 Teknik Analisis Data 

Untuk analisis data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

statistika deskriptif. Tujuannnya adalah untuk meringkas data agar menjadi lebih 

mudah dilihat dan dimengerti. Secara deskriptif data disajikan dalam bentuk tabel 

dan grafik, sedangkan secara analitik menggunakan analisis data statistik. 

3.9.1 Uji normalitas data 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui sebaran data yang diperoleh 

dari hasil penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data ini 

menggunakan uji kolmogorof smirnov. Dikatakan data berdistribusi 

normal jika nilai uji normalitas lebih dari 0,05 (p>0,05). 

3.9.2 Membandingkan 2  kelompok terkait (pretes dan postes) dengan t-test 

Data-data yang diperoleh selanjutnya akan dimasukkan tabel, yaitu tabel 

perhitungan statistik sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Persiapan Perhitungan Statistik I 

No. Subyek (N) X0 X1 D D² 

1.      

2.      

3.      

Dst.      

Jumlah ∑N ∑X0 ∑X1 ∑D ∑D² 

(Sumber: Sutrisno Hadi, 2000) 

Keterangan: 
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∑N : Jumlah subyek 

X1 : Hasil pretes 

X2 : Hasil postes 

D : Perbedaan X1 – X2 

D² : Kuadrat atau kelipatan dari nilai D 

 

Untuk menghasikan interprestasi maka t hitung tersebut dikomparasikan 

dengan t tabel untuk itu hendaknnya dilihat pada t tabel dengan indikator seperti 

berikut: 

p = 0,05; df = n-1  

adanya peningkatan yang signifikan apabila t hitung > t tabel 

Sumber: (Sutrisno Hadi, 2000:225). 

Guna mempermudah nantinya dalam perhitungan, peneliti menggunakan 

program SPSS (statistical package for social science) versi 16. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas latihan sirkuit dengan 

periodosaisi jangka pendek terhadap kondisi stamina atlet. Dalam penelitian ini 

menggunakan model latihan sirkuit dengan periodisasi jangka pendek sebagai 

salah satu model latihan yang diterapkan untuk meningkatkan kondisi stamina. 

Data stamina atlet diukur dengan bentuk tes stamina lari 548.78 meter, yang 

bertempat di “Stadion Kebondalem Kendal” sebelum diberikan treatment dan 

setelah treatment. 

4.1.1 Deskripsi data 

Berdasarkan hasil tes stamina sebelum pemberian latihan sirkuit pada atlet 

Puslat Persik Kendal, diperoleh rerata angka sebesar 104.25 detik yang termasuk 

dalam kategori kondisi stamina “sedang” dan setelah pemberian latihan sirkuit 

diperoleh angka dengan rerata 99.88 detik yang termasuk dalam kategori “baik”. 

Data hasil pengambilan tes stamina secara garis besar, data dapat dideskripsikan 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Deskripsi Data 

 N Minimum Maksimum Mean Std. Deviasi Perbedaan 

Pretes 22 97.35 109.66 104.2445 3.4464 11.878 

Postes 22 94.63 104.35 99.8782 2.9095 8.465 

(Sumber : Perhitungan Statistik) 
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Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa ada perbedaan yang nyata 

pada hasil pengukuran pre-tes yaitu 104.25 detik dan pos-tes 99.88 detik. 

4.1.2 Hasil Uji Prasyarat Analisis 

Hasil uji prasyarat analisis meliputi pengukuran indeks massa tubuh (IMT) 

dan uji normalitas data. Dimana IMT yang normal adalah salah satu syarat inklusi 

untuk pengambilan sampel, sedangkan uji normalitas data yaitu untuk mengetahui 

sebaran data yang diperoleh dari penelitian apakah data tersebut berdistribusi 

normal atau tidak. 

 IMT yang normal antara 18 – 25 (kg/m
2
). Seorang dikatakan kurus bila 

IMT nya < 18 (kg/m
2
) dan gemuk bila IMT nya > 25 (kg/m

2
). Bila IMT > 30 

(kg/m
2
) orang tersebut menderita obesitas, (Sharkey, 2003:286). 

Tabel 4.2 Data Pengukuran IMT 

NO Usia Frekuensi 
𝑿  𝑻𝑩 

(m) 

𝐗  𝐁𝐁 

(kg) 

𝐗  𝐈𝐌𝐓 

(kg/m
2) 

Ket. 

1. 18-19 (Tahun) 6 1.68 62.33 18.53 Normal 

2. 20-21 (Tahun) 11 1.71 64.64 18.90 Normal 

3. 22-23 (Tahun) 5 1.71 65.80 19.29 Normal 

(Sumber: Pengambilan Data IMT) 

 Berdasarkan hasil yang diperoleh diatas, yang telah  didistribusi menurut 

interval usianya, terdapat 6 sampel yang berusia 18-19 tahun dengan rerata tinggi 

badan 1.68 m, berat badan 62.33 kg dan rerata IMT 18.53 kg/m
2
 termasuk dalam 

kategori  IMT normal. 11 sampel berusia 20-21 tahun dengan rerata tinggi badan 
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1.71m, berat badan 64.64 kg dan rerata IMT 18.90 kg/m
2
 termasuk dalam kategori 

IMT normal. 5 sampel berusia 22-23 tahun dengan rerata tinggi badan 1.71 m dan 

berat badan 65.80 kg dengan rerata IMT 19.29 kg/m
2
 termasuk dalam kategori 

IMT nomal. Untuk dapat melihat lebih jelasnya disajikan dalam grafik sebagai 

berikut: 

 

Gambar 4.1 Grafik Frekuensi Sampel dan IMT Berdasarkan Usia 

  (Sumber: Pengambilan Data IMT) 

 Dari gambar grafik diatas, dapat dijelaskan secara keseluruhan bahwa 

semua sampel usia 18-23 tahun dikategorikan kedalam kondisi IMT (Indeks Masa 

Tubuh) yang normal. Diartikan, semua sampel memenuhi syarat inklusi untuk 

pengambilan sampel.   

Uji normalitas data ini menggunakan uji one-sample kolmogorof-smirnov. 

Dikatakan data berdistribusi normal jika nilai uji normalitas lebih dari 0,05 

(p>0,05). 
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Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Data 

 Pretes Postes 

N 

Normal parameters (a,b)    Mean 

                                           Std. Deviasi 

Most Extreme                    Absolute 

Differeneces                      Positive 

                                          Negative 

Kolmogrov-Smirnov Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

22 

104.4245 

3.44643 

.181 

.096 

-.181 

.850 

.465 

22 

99.8782 

2.90948 

.158 

.108 

-.158 

.741 

.642 

(Sumber: Olah Data)  

Hasil uji normalitas distribusi untuk pre-test dan post-test memberikan 

hasil bahwa untuk pre-test kondisi stamina berdistribusi normal (P=0.465), 

sedangkan untuk post-test memberikan hasil bahwa kondisi stamina berdistribusi 

normal (P=0.642). 

4.1.3 Hasil Analisis Data 

Menurut Eri Pratiknyo, (2010:75) Nilai kategori kondisi stamina adalah: 

114 detik ke atas (kurang sekali), 110 – 113 detik (kurang), 104 – 109 detik 

(sedang), 96 – 103 detik (baik) dan 95 detik ke bawah (baik sekali). Didapat hasil 

pengukuran tes stamina pretes dan postes yang disajikan dalam tabel sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.4 Data Tes Stamina Sebelum dan Sesudah Pemberian Treatment  Latihan

 Sirkuit dengan Periodisasi Jangka Pendek 

No Usia F 
𝐗  𝐏𝐫𝐞𝐭𝐞𝐬 

(detik) 
Kategori 

𝐗  𝐏𝐨𝐬𝐭𝐞𝐬 

(detik) 
Kategori 

Peningkatan 

(detik) 

1. 
18-19 

(Thn) 
6 106.74 Sedang 102.64 Baik 4.10 

2. 
20-21 

(Tahun) 
11 102.81 Baik 98.75 Baik 4.04 

3. 
22-23 

(Tahun) 
5 104.41 Sedang 99.06 Baik 5.35 

(Sumber: Deskripsi Data) 

Dapat diketahui dari tabel di atas, usia 18-19 tahun sebanyak 6 sampel 

dilakukan pengambilan pretes dan di dapat rerata 106.74 detik dengan klasifikasi 

kondisi stamina “sedang”, dari usia 20-21 tahun sebanyak 11 sampel dilakukan 

pengambilan pretes dan didapat rerata 102.81 detik dengan klasifikasi kondisi 

stamina “baik” dan dari usia 22-23 tahun sebanyak 5 sampel dilakukan 

pengambilan pretes dan didapat rerata 104.41 detik dengan klasifikasi kondisi 

stamina “sedang”.  

Setelah mendapatkan perlakuan (treatment) latihan sirkuit dengan 

periodisasi jangka pendek dilakukan pengambilan postes (tes akhir) dengan tes 

stamina, hasilnya didapat dari usia 18-19 tahun sebanyak 6 sampel pada postes 

didapat rerata 102.64 detik dengan klasifikasi kondisi stamina “baik”, dari usia 

20-21 tahun sebanyak 11 sampel pada postes didapat rerata 98.75 detik dengan 

klasifikasi kondisi stamina “baik” dan dari usia 22-23 tahun sebanyak 5 sampel 

pada postes didapat rerata 99.06 detik dengan klasifikasi kondisi stamina “baik”. 

Untuk memperjelas hasilnya dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 4.2 Klasifikasi Kondisi Stamina dari Hasil Pretes-Postes 

Dari gambar grafik di atas, dijelaskan terdapat perbedaan yang nyata 

antara pretes dan postes. Waktu tempuh tes kondisi stamina pada postes lebih 

cepat dibandingkan waktu tempuh pada pretes. Pada usia 18-19 tahun setelah 

mendapat treatment rata-rata dapat menempuh waktu lebih cepat sekitar 4.10 

detik, pada usia 20-21 tahun setelah mendapat treatment rata-rata dapat 

menempuh waktu lebih cepat sekitar 4.06 detik, Pada usia 22-23 tahun setelah 

mendapat treatment rata-rata dapat menempuh waktu lebih cepat sekitar 5.35 

detik.  

Dengan demikian kondisi stamina mereka setelah mendapatkan treatment 

latihan sirkuit dengan periodisasi jangka pendek secara keseluruhan meningkat 

rata-rata  sebesar 4.67detik , yang kategori kondisi staminanya menjadi baik. 
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Analisis perbedaan efek pemberian treatment diuji berdasarkan perbedaan 

hasil pre-test dan pos-test. Hasil analisis dengan uji-t (t-test) disajikan pada tabel 8 

dan 9 berikut. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Peningkatan Statistik Antara Pretes-postes 

 Mean N Std. Deviasi Std. Error Mean 

Pretes 104.2445 22 3.44643 .73478 

Postes 99.8782 22 2.90948 .62030 
(Sumber: Olah Data) 

Tabel 4.6 Tes Pasangan Sampel 

 

 

 

Pretes-Postes 

Perbedaan pasangan  

 

T 

 

 

Df 

 

Sig. 

(2-tailed) 
 

Mean 

Std. 

Deviasi 

Std. Error 

Mean 

4.36636 1.39535 .29749 14.677 21 .000 

(Sumber: Olah Data) 

Dari data diatas menunjukan rerata pretes sebesar 104.24 detik dan rata 

postes sebesar 99.88 detik. Analisis dengan mengunakan uji-t (t-test) menunjukan 

nilai t hitung > t tabel, yaitu 14.677 > 1.72  dengan demikian dapat dikatakan 

adanya peningkatan yang signifikan. 

4.1.4 Uji Hipotesis 

Dari hasil analisis data telah diketahui bahwa t hitung > t tabel, yang 

menyatakan bahwa ada peningkatan yang signifikan. Dengan demikian Ha 

diterima, yaitu latihan sirkuit dengan periodisasi latihan jangka pendek 

efektif untuk meningkatkan stamina. 

4.2 Pembahasan 
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Aktifitas fisik atau latihan dalam olahraga sepakbola sebagian besar 

menggunakan otot-otot tubuh dalam bergerak. Latihan yang teratur, terprogram 

dan terencana, serta pemberian beban sesuai dengan kemampuan atlet akan dapat 

menghasilkan peningkatan kondisi tubuh secara optimal. Kondisi fisik yang 

optimal akan mendukung atlet sepakbola dalam meraih prestasi puncak, (Reilly 

Thomas, 1996:26). 

Perkembangan kondisi fisik yang menyeluruh sangatlah penting, 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, kekuatan, kelentukan, kecepatan, kelincahan, power dan 

stamina. Komponen-komponen tersebut merupakan komponen utama yang harus 

dilatih dan dikembangkan oleh atlet, (Harsono, 1988:153). 

Menurut Scholich Manfred (1986:10) berlatih secara sistematis dan 

melalui pengulangan-pengulangan yang konstan, maka organisasi-organisasi 

mekanisme neurophysiologis kita akan menjadi bertambah baik, gerakan-gerakan 

yang semula sukar dilakukan lama-kelamaan akan semakin mudah. Dengan 

demikian akan mengurangi jumlah tenaga yang diperlukan. Berbagai model 

latihan digunakan untuk meningkatkan kondisi fisik diantaranya adalah model 

latihan sirkuit.  

Latihan sirkuit merupakan sistem latihan yang menggunakan bentuk-

bentuk latihan semua unsur kondisi fisik untuk meningkatkan semua komponen 

kondisi fisik secara serempak dalam tempo waktu yang singkat. Cara latihan 
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sirkuit ini mengabungkan menjadi satu program latihan unsur kondisi fisik dengan 

membentuk beberapa pos-pos latihan yang dirangkai satu rangkaian sirkuit yang 

diselesaikan dengan tempo tinggi dan waktu yang singkat tetapi tetap mengacu 

pada prinsip latihan dan zona latihan (Kardjono, 2008:16).  

Penelitian yang telah dilakukan di stadion Kebondalem Kendal pada atlet 

Puslat Kendal dengan mengunakan model latihan sirkuit menunjukan bahwa 

kondisi stamina dari 22 orang sampel dengan usia 18-23 tahun dan indeks massa 

tubuhnya dalam kartegori normal telah menjalani latihan sirkuit dengan intensitas 

latihan 75%-90% dari DM maks, durasi latihan 45-60 menit dan frekuensi latihan 

tiga kali perminggu selama 6 minggu. Diketahui usia 18-19 tahun sebanyak 6 

sampel dilakukan pengambilan pre-test dan didapat rerata 106.74 detik dengan 

klasifikasi kondisi stamina “sedang”, dari usia 20-21 tahun sebanyak 11 sampel 

dilakukan pengambilan pre-test dan didapat rerata 102.81 detik dengan klasifikasi 

kondisi stamina “baik” dan dari usia 22-23 tahun sebanyak 5 sampel dilakukan 

pengambilan pre-test dan didapat rerata 104.41 detik dengan klasifikasi kondisi 

stamina “sedang”. Setelah mendapatkan perlakuan (treatment) latihan sirkuit 

dengan periodisasi jangka pendek dilakukan pengambilan pos-test (tes akhir) 

dengan tes stamina, hasilnya didapat dari usia 18-19 tahun sebanyak 6 sampel 

pada pos-test didapat rerata 102.64 detik dengan klasifikasi kondisi stamina 

“baik”, dari usia 20-21 tahun sebanyak 11 sampel pada pos-test didapat rerata 

98.75 detik dengan klasifikasi kondisi stamina “baik” dan dari usia 22-23 tahun 

sebanyak 5 sampel pada pos-test didapat rerata 99.06 detik dengan klasifikasi 

kondisi stamina “baik”. 
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Hal ini menunjukan bahwa kondisi stamina sampel mengalami 

peningkatan setelah pemberian latihan sirkuit, yaitu rata-rata secara keseluruhan 

meningkat 4.67 detik, dengan kata lain latihan sirkuit dengan periodisasi jangka 

jangka pendek efektif  untuk meningkatkan kondisi stamina atlet.  

Pada penelitian ini mendukung pendapat dari penelitian Sigit Nugroho 

(2008) tentang latihan sirkuit dapat meningkatkan kemampuan daya tahan 

aerobik, hasilnya juga linier dengan penelitian ini yaitu, peningkatan kondisi 

stamina disebabkan latihan sirkuit dengan periodisasi jangka pendek, yang secara 

terprogram selama enam minggu dan tiga kali latihan selama satu minggunya, 

dijalankan sesuai prosedur program latihan. Menurut Harsono, (1988:226) dengan 

latihan yang teratur dan intensif, atlet akan makin lama akan makin mampu untuk 

bekerja lebih lama tanpa oksigen. Atlet yang melakukan hal demikian yang akan 

memiliki kondisi stamina yang tinggi. 

Latihan sirkuit merupakan model latihan yang mengkombinasikan antara 

latihan kekuatan, power, kecepatan dan latihan dayatahan anaerobik atau pun daya 

tahan aerobik. Latihan sirkuit dapat dikatakan dapat mempengaruhi kualitas 

stamina atlet dalam jangka pendek. Hal ini dikarenakan latihan sirkuit mencakup 

hampir semua komponen kondisi fisik yang dilakukan dengan tempo tinggi secara 

serempak dalam waktu yang relatif singkat, (Yunyun Y., 2012:12).   

Gerakan latihan sirkuit didasarkan atas dasar asumsi bahwa seseorang 

akan meningkat kekuatan, dayatahan, kelincahan, stamina, total fitnessnya dengan 

jalan melakukan sebanyak mungkin pekerjaan dalam jangka waktu tertentu atau 
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melakukan pekerjaan dengan waktu sesingkat-singkatnya. Gerakan singkat dan 

cepat ini akan menggunakan sistem energi anaerobik yang akan merangsang 

peningkatan kondisi stamina atlet secara efektif , (Herman Subardjah, 2012:12).  

4.3  Keterbatasan Penelitian 

Walaupun penelitian ini telah diusahakan sebaik-baiknya, tetapi ada 

beberapa keterbatasan dan kekurangan yang dialami oleh peneliti, diantaranya 

yaitu;  

1) Sulitnya mengetahui kebenaran ataupun kesungguhan responden dalam 

dalam melakukan latihan atau pun tes konsisi stamina. Usaha yang dilakukan 

untuk memperkecil kesalahan yaitu dengan memberi gambaran tentang 

maksud dan tujuan penelitian.  

2) Peneliti belum bisa mengukur semua faktor pengganggu yang mempengaruhi 

kondisi stamina. Misalnya asupan gizi, kondisi cuaca dan suhu udara saat 

melakukan tes, serta faktor-faktor pengganggu lainnya yang belum diketahui 

peneliti.  

3) Sesuai dengan prinsip dasar latihan yang telah diuraikan pada landasan teori 

di atas, latihan yang digunakan tidak secara tepat mengacu pada prinsip dasar 

latihan yaitu secara individual. Karena dalam penelitian ini latihan sirkuit 

dilakukan secara bersama-sama dengan pembebanan yang telah ditentukan 

dan disusun secara terprogram. Sehingga dengan pembebanan latihan yang 

ditentukan terkadang tidak sesuai dengan kemampuan atlet. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh latihan sirkuit jangka pendek 

terhadap peningkatan kondisi stamina, dapat disimpulkan bahwa latihan sirkuit 

dengan periodisasi jangka pendek efektif mengingkatkan kondisi stamina atlet 

Puslat Kendal. 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian ini khususnya untuk peningkatan kondisi stamina, 

maka saran dapat sampaikan sebagai berikut: 

1) Bagi atlet dan pelatih yang memiliki waktu persiapan lebih pendek untuk 

mempersiapkan kondisi stamina, latihan sirkuit jangka pendek dapat 

menjadi salah satu model latihan untuk meningkatkan kondisi stamina 

dengan tetap memperhatikan zona latihan dan prinsip-prinsip latihan. 

2) Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema 

yang sama diharapkan menambah variabel-variabel penggangu untuk 

dapat diukur agar hasil yang diperoleh jauh lebih baik. 

3) Bagi pembaca model latihan sirkuit jangka pendek ini dapat digunakan 

sebagai referensi untuk meningkatkan ataupun menjaga kondisii stamina 

khususnya yang memiliki waktu relatif pendek.  
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Lampiran 1. Surat Penetapan Dosen Pembimbing 
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Lampiran 2. Surat Permohonan Ijin Penelitian 
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Lampiran 3. Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian 
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Lampiran 4. Kuasioner 

 
  

KUESIONER 

Nama Responden : 

1. Nama  : 

2. Tanggal lahir : 

3. Pekerjaan : 

4. Tinggi Badan : 

5. Berat Badan : 

6. Apakah anda menderita penyakit pernafasan/jantung? 

a. Ya, jika “Ya” sudah berapa lama? ………………….. 

b. Tidak 

7. Apakah anda mengkonsumsi obat-obatan rutin dari dokter? 

a. Ya, jika “Ya” sebutkan jenis obatnya? ......................... 

                       Penyakitnya apa? ....................... 

b. Tidak 

8. Apakah anda rutin mengkonsumsi suplemen? 

a. Ya, jika “Ya” jenisnya apa? ……………………. 

b. tidak 

9. Apakah anda perokok? 

a. Ya, jika “Ya” sudah berapa lama? ……………….. 

                       sehari berapa batang? ……………. 

b. Tidak 

10. Apakah anda pengkonsumsi alkohol? 

a. Ya, jika “Ya” sudah berapa lama? ………………… 

                       Jenisnya apa? ………………. 

b. Tidak 

11. Adakah Aktivitas latihan yang anda lakukan diluar latihan di klub Puslat 

Kendal? 

a. Ada, jika “Ada” sebutkan jenis latihanya? ……………….. 

b. Tidak 
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Lampiran 5. Persetujan Sampel 

 
  

PERSETUJUAN SAMPEL SETELAH PENJELASAN 

Judul Penelitian : Efektifitas Latihan Sirkuit Jangka Pendek Terhadap Stamina 

Atlet Puslat Persik. 

Instansi : Jurusan Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Universitas Negeri Semarang. 

 

Yth. Para Atlet Puslat Persik 

Di Kendal 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Salam Sejahtera 

Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara dalam memenuhi undangan 

saya, sehubungan dengan proses penyusunan skripsi mahasiswa program studi 

Ilmu Keolahragaan S-1 FIK UNNES atas: 

Nama : Irwan Ariadi  

NIM : 6250407048 

Judul : Efektifitas Latihan Sirkuit Jangka Pendek Terhadap Stamina  Pada Atlet 

Puslat Persik. 

Sebelumnya saudara-saudara disini adalah sebagai responden dan berhak 

untuk menolak apabila keberatan mengikuti penelitian ini. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas latihan sirkuit jangka pendek 

terhadap peningkatan stamina pada atlet Puslat Persik Kab. Kendal, dimana 

stamina merupakan syarat kebutuhan atlet untuk penanganan tenaga lanjutan 

selama periode yang lama tanpa mengalami kelelahan dalam wanktu yang cepat. 

Atlet sepakbola yang memiliki stamina yang baik dapat menjaga kecepatan atlet 
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Lampiran 5. Persetujan Sampel 

 

 

untuk jangka waktu yang lama dalam menghadapi aktivitas fisik, atlet sehat secara 

fisik, atlet juga akan pulih lebih cepat setelah melakukan latihan ataupun 

pertandingan, disamping itu mereka dapat berkonsentrasi lebih lama. 

Para Atlet yang terhormat, tindakan yang akan dialami oleh anda adalah: 

1. Untuk pre tes, anda akan melakukan tes Stamina berupa lari 548, 78 M. 

(untuk mengetahui kondisi stamina sebelum melakukan latihan sirkuit). 

2. Setelah melakukan pre-test, anda akan mendapatkan latihan sirkuit yaitu 

dengan intensitas 75% - 90% dari DN Maks. 

3. Pada tiap sesi latihan selama penelitian (15 kali pertemuan), anda dimohon 

mengisi form penelitian dengan jujur, (form sudah disediakan). 

4. Setelah 15 kali pertemuan anda akan melakukan pos-test untuk 

mengetahui kondisi stamina setelah melakukan latihan sirkuit. 

5. Identitas anda sebagai responden saya jamin kerahasiaannya. 

Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika kurang jelas bisa ditanyakan langsung 

kepada saya, atas perhatian dan kerjasama dari anda saya sampaikan banyak 

terima kasih. 

Setalah mendengar dan memahami pejelasan penelitian dengan ini saya 

menyatakan: 

SETUJU / TIDAK SETUJU 

Untuk ikut sebagai responden: 

Semarang, 

 

 

(                                 ) 

 Coret yang tidak perlu 
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Lampiran 6. Program Latihan Sirkuit 

 
  

PROGRAM LATIHAN FISIK MODEL SIRKUIT BERDASARKAN 

“WAKTU” LATIHAN” 

  Frekwensi latihan : 3 kali per-minggu 

  Lama latihan  : 6 minggu 

  Jenis latihan  : Latihan Sirkuit 

  Tempat latihan : Lap.Dawung&Stadion Kebondalem Kendal 

  Waktu Latihan  : 16.30 WIB 

Penekanan Program Latihan Dengan Menggunakan  

Sistem  Energi ATP-PC-LA 

 

Minggu 

 

Latihan 

 

Set 

Repetisi tiap 

set 

Zona latihan 

berdasarkan 

HR   

Rasio waktu 

kerja-istirahat 
Tipe istirahat 

 Pre-test 

I 

1 2 3 75% 1:3 

Istirahat aktif 

(work-relief) 
2 2 3-4 85% 1:3 

3 2 4 90% 1:3 

       

II 

4 2 3 75% 1:3 

Istirahat aktif 

(work-relief) 
5 2 3-4 85% 1:3 

6 2 4 90% 1:3 

       

III 

7 2 3 75% 1:3 

Istirahat aktif 

(work-relief) 
8 2 3-4 85% 1:3 

9 2 4 90% 1:3 
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IV 

10 2 3 75% 1:3 

Istirahat aktif 

(work-relief) 
11 2 3-4 85% 1:3 

12 2 4 90% 1:3 

       

V 

13 2 3 75% 1:3 

Istirahat aktif 

(work-relief) 
14 2 3-4 85% 1:3 

15 2 4 90% 1:3 

       

VI 

16 2 3 75% 1:3 

Istirahat aktif 

(work-relief) 
17 2 3-4 85% 1:3 

18 2 4 90% 1:3 

 Pos-test 
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Lampiran 6. Program Latihan Sirkuit 
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Lampiran 6. Program Latihan Sirkuit 

 

 

Stasiun   Deskripsi  

Sit-ups   Posisi sit-up dilakukan dengan kaki ditekuk posisi. Lakukan 

sesuai dengan beban yang diberikan sesuai intruksi. 

Plyometrixs 

jumping 

 

Lima kun dengan bola diatasnya diletakan berjajar jarak 

diatur sekitar dua telapak kaki. Lakuan jump kedepan 

dengan dua kaki. Posisi jumping dilakukan dengan 

mengakat lutut setinggi dada dan dilakukan dengan 

kecepatan power.  

Shuttle run 5m Gerakan lari sprint berjarak 5m bolak balik sebayak dua 

kali. 

Zig-zag dribble   Kerucut dengan jarak yang sama di letakan lurus. Lakukan 

gerakan  menggiring bola dengan zig-zag secepat mungkin. 

Push-ups  Sebuah posisi push-up yang diambil dengan tangan dan kaki 

di tanah.  

Hap jump 

 

Target kun diletakan menyilang dengan jarak 1-2 meter. 

Gerakan dilakukan dengan satu kaki secara bergantian 

seperti lompat kijang. Kaki harus mendarat di sisi luar kun 

yang telah dibuat. 

Skiping 

 

Kun di letakan secara menyilang diletakan lurus ke depan 

berjumlah delapan buah. Lakukan gerakan sekiping cepat 

dengan paha setingi rata-rata pinggang.    

Jump, sprint and 

shuffle 

 

 

Sediakan lima buah gawang kecil/ kun dan kerucut untuk 

rintangan jumping. Gawang / kun dan kerucut diletakan 

menyilang dengan jarak yang telah dibuat. Lakuan jumping 

kemudian sprint kedepan sejauh 5m, kemudian gerakan 

suffle menyamping dengan jarak 5m, lakukan dengan 

secepat mungkin. Ulangan grakan 5kali  

Jogging and Speed 

running 75%  max 

 

Lari di lintasan berbentuk persegi dengan total jarak lintasan 

sekitar 100m. lakukan lari jogging sembari mengatur nafas, 

setelah sampai batas  yang ditentukan  lakukan lari dengan 

kecepatan sub maksimal sekitar 75% max sampai batas. 
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Lampiran 7. Form Ketaatan Latihan 
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Lampiran 8. Pelaksanaan Penelitian 

 

PELAKSANAAN  PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama dua bulan atau sekitar 

6 minggu dan 3 kali pertemuan setiap minggunya, di lapangan Sepakbola ds 

Dawungsari dan Stadion Kebondalem Kendal, dimulai dari jam 15.30-17.00 

WIB. Berikut kegiatan-kegiatan penelitian yang dilaksanakan: 

 

NO 
HARI 

TANGGAL 
KEGIATAN 

1 Minggu 

29/07/2012 

1. Perkenalan 

2. Pemanasan  

3. Pengambilan pretes kondisi stamina: 

 Tes stamina menggunakan lari 548,78M 

dengan kecepatan maksimal.  

4.  pendinginan                                                        

2 Senin 

30/07/2012 

1. Pemanasan 

2. Latihan inti :    

 Pemberian arahan cara melakukan latihan 

sirkut agar latihan berjalan sesuai target 

latihan.  

 Latihan fisik berupa latihan sirkuit dengan 

beban 75% dari HR maksimal 

 Latihan sirkuit dilakukan 2 set 3 repetisi tiap 

setnya.  

 Istirahat setiap repetisinnya 1: 3 dari waktu 

yang dilakukan setiap satu putaran sirkuitnya. 

 Istirahat setiap setnya 7 menit 

3. Pendinginan dan evaluasi 

3 Rabu 

1/08/2012 

1. Pemanasan 

2. Latihan inti:    

 Pemberian arahan cara melakukan latihan 



76 

 

 

 

Lampiran 8. Pelaksanaan Penelitian 

 

sirkut agar latihan berjalan sesuai target 

latihan.  

 Latihan fisik berupa latihan sirkuit dengan 

beban 85% dari HR maksimal 

 Latihan sirkuit dilakukan 2 set. 

  3 repetisi pada set 1 dan 4 repetisi pada set 2.  

 Istirahat setiap repetisinnya 1: 3 dari waktu 

yang dilakukan setiap satu putaran sirkuitnya. 

 Istirahat setiap setnya 7 menit 

3. Pendinginan dan evaluasi 

4 Jumat 

3/08/2012 

1. Pemanasan 

2. Latihan inti: 

 Pemberian arahan cara melakukan latihan 

sirkut agar latihan berjalan sesuai target 

latihan.  

 Latihan fisik berupa latihan sirkuit dengan 

beban 90% dari HR maksimal 

 Latihan sirkuit dilakukan 2 set 4 repetisi tiap 

setnya. 

 Istirahat setiap repetisinnya 1: 3 dari waktu 

yang dilakukan setiap satu putaran sirkuitnya. 

 Istirahat setiap setnya 7 menit 

3. Pendinginan dan evaluasi 

5 Senin 

6/08/2012 

1. Pemanasan 

2. Latihan inti :    

 Pemberian arahan cara melakukan latihan 

sirkut agar latihan berjalan sesuai target 

latihan.  

 Latihan fisik berupa latihan sirkuit dengan 

beban 75% dari HR maksimal 
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 Latihan sirkuit dilakukan 2 set 3 repetisi tiap 

setnya.  

 Istirahat setiap repetisinnya 1: 3 dari waktu 

yang dilakukan setiap satu putaran sirkuitnya. 

 Istirahat setiap setnya 7 menit 

3. Pendinginan dan evaluasi 

6 Rabu 

8/08/2012 

1. Pemanasan 

2. Latihan inti:    

 Pemberian arahan cara melakukan latihan 

sirkut agar latihan berjalan sesuai target 

latihan.  

 Latihan fisik berupa latihan sirkuit dengan 

beban 85% dari HR maksimal 

 Latihan sirkuit dilakukan 2 set. 

  3 repetisi pada set 1 dan 4 repetisi pada set 2.  

 Istirahat setiap repetisinnya 1: 3 dari waktu 

yang dilakukan setiap satu putaran sirkuitnya. 

 Istirahat setiap setnya 7 menit 

3. Pendinginan dan evaluasi 

7 Sabtu 

11/08/2012 

1. Pemanasan 

2. Latihan inti:    

 Pemberian arahan cara melakukan latihan 

sirkut agar latihan berjalan sesuai target 

latihan.  

 Latihan fisik berupa latihan sirkuit dengan 

beban 90% dari HR maksimal 

 Latihan sirkuit dilakukan 2 set 4 repetisi tiap 

setnya. 

 Istirahat setiap repetisinnya 1: 3 dari waktu 

yang dilakukan setiap satu putaran sirkuitnya. 
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 Istirahat setiap setnya 7 menit 

3. Pendinginan dan evaluasi 

8 Senin 

13/08/2012 

1. Pemanasan 

2. Latihan inti :    

 Pemberian arahan cara melakukan latihan 

sirkut agar latihan berjalan sesuai target 

latihan.  

 Latihan fisik berupa latihan sirkuit dengan 

beban 75% dari HR maksimal 

 Latihan sirkuit dilakukan 2 set 3 repetisi tiap 

setnya.  

 Istirahat setiap repetisinnya 1: 3 dari waktu 

yang dilakukan setiap satu putaran sirkuitnya. 

 Istirahat setiap setnya 7 menit 

3. Pendinginan dan evaluasi 

9 Kamis 

16/08/2012 

1. Pemanasan 

2. Latihan inti:    

 Pemberian arahan cara melakukan latihan 

sirkut agar latihan berjalan sesuai target 

latihan.  

 Latihan fisik berupa latihan sirkuit dengan 

beban 85% dari HR maksimal 

 Latihan sirkuit dilakukan 2 set. 

  3 repetisi pada set 1 dan 4 repetisi pada set 2.  

 Istirahat setiap repetisinnya 1: 3 dari waktu 

yang dilakukan setiap satu putaran sirkuitnya. 

 Istirahat setiap setnya 7 menit 

3. Pendinginan dan evaluasi 

10 Sabtu 

18/08/2012 

1. Pemanasan 

2. Latihan inti:    
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 Pemberian arahan cara melakukan latihan 

sirkut agar latihan berjalan sesuai target 

latihan.  

 Latihan fisik berupa latihan sirkuit dengan 

beban 90% dari HR maksimal 

 Latihan sirkuit dilakukan 2 set 4 repetisi tiap 

setnya. 

 Istirahat setiap repetisinnya 1: 3 dari waktu 

yang dilakukan setiap satu putaran sirkuitnya. 

 Istirahat setiap setnya 7 menit 

3. Pendinginan dan evaluasi 

11 Selasa 

21/08/2012 

1. Pemanasan 

2. Latihan inti :    

 Pemberian arahan cara melakukan latihan 

sirkut agar latihan berjalan sesuai target 

latihan.  

 Latihan fisik berupa latihan sirkuit dengan 

beban 75% dari HR maksimal 

 Latihan sirkuit dilakukan 2 set 3 repetisi tiap 

setnya.  

 Istirahat setiap repetisinnya 1: 3 dari waktu 

yang dilakukan setiap satu putaran sirkuitnya. 

 Istirahat setiap setnya 7 menit 

3. Pendinginan dan evaluasi 

12 Kamis 

23/08/2012 

1. Pemanasan 

2. Latihan inti:    

 Pemberian arahan cara melakukan latihan 

sirkut agar latihan berjalan sesuai target 

latihan.  

 Latihan fisik berupa latihan sirkuit dengan 
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beban 85% dari HR maksimal 

 Latihan sirkuit dilakukan 2 set. 

  3 repetisi pada set 1 dan 4 repetisi pada set 2.  

 Istirahat setiap repetisinnya 1: 3 dari waktu 

yang dilakukan setiap satu putaran sirkuitnya. 

 Istirahat setiap setnya 7 menit 

3. Pendinginan dan evaluasi 

13 Sabtu 

25/08/2012 

1. Pemanasan 

2. Latihan inti:    

 Pemberian arahan cara melakukan latihan 

sirkut agar latihan berjalan sesuai target 

latihan.  

 Latihan fisik berupa latihan sirkuit dengan 

beban 90% dari HR maksimal 

 Latihan sirkuit dilakukan 2 set 4 repetisi tiap 

setnya. 

 Istirahat setiap repetisinnya 1: 3 dari waktu 

yang dilakukan setiap satu putaran sirkuitnya. 

 Istirahat setiap setnya 7 menit 

3. Pendinginan dan evaluasi 

14 Senin 

27/08/2012 

1. Pemanasan 

2. Latihan inti :    

 Pemberian arahan cara melakukan latihan 

sirkut agar latihan berjalan sesuai target 

latihan.  

 Latihan fisik berupa latihan sirkuit dengan 

beban 75% dari HR maksimal 

 Latihan sirkuit dilakukan 2 set 3 repetisi tiap 

setnya.  

 Istirahat setiap repetisinnya 1: 3 dari waktu 
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yang dilakukan setiap satu putaran sirkuitnya. 

 Istirahat setiap setnya 7 menit 

3. Pendinginan dan evaluasi 

15 Rabu 

29/08/2012 

1. Pemanasan 

2. Latihan inti:    

 Pemberian arahan cara melakukan latihan 

sirkut agar latihan berjalan sesuai target 

latihan.  

 Latihan fisik berupa latihan sirkuit dengan 

beban 85% dari HR maksimal 

 Latihan sirkuit dilakukan 2 set. 

  3 repetisi pada set 1 dan 4 repetisi pada set 2.  

 Istirahat setiap repetisinnya 1: 3 dari waktu 

yang dilakukan setiap satu putaran sirkuitnya. 

 Istirahat setiap setnya 7 menit 

3. Pendinginan dan evaluasi 

16 Jumat 

31/08/2012 

1. Pemanasan 

2. Latihan inti:    

 Pemberian arahan cara melakukan latihan 

sirkut agar latihan berjalan sesuai target 

latihan.  

 Latihan fisik berupa latihan sirkuit dengan 

beban 90% dari HR maksimal 

 Latihan sirkuit dilakukan 2 set 4 repetisi tiap 

setnya. 

 Istirahat setiap repetisinnya 1: 3 dari waktu 

yang dilakukan setiap satu putaran sirkuitnya. 

 Istirahat setiap setnya 7 menit 

3. Pendinginan dan evaluasi 

17 Minggu 1. Pemanasan 
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2/09/2012 2. Latihan inti :    

 Pemberian arahan cara melakukan latihan 

sirkut agar latihan berjalan sesuai target 

latihan.  

 Latihan fisik berupa latihan sirkuit dengan 

beban 75% dari HR maksimal 

 Latihan sirkuit dilakukan 2 set 3 repetisi tiap 

setnya.  

 Istirahat setiap repetisinnya 1: 3 dari waktu 

yang dilakukan setiap satu putaran sirkuitnya. 

 Istirahat setiap setnya 7 menit 

3. Pendinginan dan evaluasi 

18 Selasa 

4/09/2012 

1. Pemanasan 

2. Latihan inti:    

 Pemberian arahan cara melakukan latihan 

sirkut agar latihan berjalan sesuai target 

latihan.  

 Latihan fisik berupa latihan sirkuit dengan 

beban 85% dari HR maksimal 

 Latihan sirkuit dilakukan 2 set. 

  3 repetisi pada set 1 dan 4 repetisi pada set 2.  

 Istirahat setiap repetisinnya 1: 3 dari waktu 

yang dilakukan setiap satu putaran sirkuitnya. 

 Istirahat setiap setnya 7 menit 

3. Pendinginan dan evaluasi 

19 Kamis 

/09/2012 

1. Pemanasan 

2. Latihan inti:    

 Pemberian arahan cara melakukan latihan 

sirkut agar latihan berjalan sesuai target 

latihan.  
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 Latihan fisik berupa latihan sirkuit dengan 

beban 90% dari HR maksimal 

 Latihan sirkuit dilakukan 2 set 4 repetisi tiap 

setnya. 

 Istirahat setiap repetisinnya 1: 3 dari waktu 

yang dilakukan setiap satu putaran sirkuitnya. 

 Istirahat setiap setnya 7 menit 

3. Pendinginan dan evaluasi 

20 Jumat 

7/07/2012 

1. Pemanasan  

2. Pengambilan pretes kondisi stamina: 

 Tes stamina menggunakan lari 548,78M 

dengan kecepatan maksimal.  

3.  pendinginan                                                        
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Lampiran 9. Data Pretes dan Postes Sampel 

 
  

DATA TES STAMINA PRETES-POSTES 

NO NAMA 

PRE-TES Pos-tes 

WAKTU 

(detik) 
KATEGORI 

WAKTU 

(detik) 
KATEGORI 

1 Achmad A. 105.66 Sedang 103.30 Baik 

2 Agus Rifa'i 104.24 Sedang 101.56 Baik 

3 Angga Widi P. 97.35 Baik 95.88 Baik Sekali 

4 Arif Wahyu W. 107.43 Sedang 103.34 Baik 

5 Fandi Ahmad 106.25 Sedang 100.45 Baik 

6 Firdaus Yanuar 100.39 Baik 95.63 Baik Sekali 

7 Frendi Prasetyo 105.66 Sedang 100.37 Baik 

8 Herlian Arif 104.34 Sedang 101.17 Baik 

9 Kasmuri 105.23 Sedang 99.42 Baik 

10 M. Rizani Fahmi 98.94 Baik 96.05 Baik 

11 M. Aditya P. 105.71 Sedang 101.34 Baik 

12 M. Alaik S. 99.12 Baik 94.63 Baik Sekali 

13 Miftahul Firdaus 109.66 Sedang 103.43 Baik 

14 Muh. Romin 100.31 Baik 96.45 Baik 

15 Muh. Solikin 108.07 Sedang 104.35 Sedang 

16 Muklis Amirudin 107.88 Sedang 101.76 Baik 

17 Nur Hadi 104.34 Sedang 97.84 Baik 

18 Ponco K. 101.35 Baik 97.45 Baik 

19 Radika K. 104.37 Sedang 100.66 Baik 

20 Restu Rahmanto 108.80 Sedang 102.84 Baik 

21 Setiawan 101.96 Baik 98.47 Baik 

22 Yunus Fitriyanto 106.32 Sedang 100.93 Baik 
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OLAH DATA 

NPar Tests 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Pretes postes 

N 22 22 

Normal Parameters
a
 Mean 104.2445 99.8782 

Std. Deviation 3.44643 2.90948 

Most Extreme Differences Absolute .181 .158 

Positive .096 .108 

Negative -.181 -.158 

Kolmogorov-Smirnov Z .850 .741 

Asymp. Sig. (2-tailed) .465 .642 

a. Test distribution is Normal. 

 

Descriptives 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pretes 22 97.35 109.66 104.2445 3.44643 

Postes 22 94.63 104.35 99.8782 2.90948 

Valid N (listwise) 22     

 

T-Test 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 pretes 104.2445 22 3.44643 .73478 

postes 99.8782 22 2.90948 .62030 

 

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 pretes & postes 22 .917 .000 
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Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

  

Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 pretes - 

postes 
4.36636 1.39535 .29749 3.74770 4.98503 14.677 21 .000 
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Lampiran 11. Perhitungan Manual T-test 

 
  

Perhitungan statistik 

NO X0 X1 D D
2 

1. 105.66 103.3 2.36 5.5696 

2. 104.24 101.56 2.68 7.1824 

3. 97.35 95.88 1.47 2.1609 

4. 107.43 103.34 4.09 16.7281 

5. 106.25 100.45 5.8 33.64 

6. 100.39 95.63 4.76 22.6576 

7. 105.66 100.37 5.29 27.9841 

8. 104.34 101.17 3.17 10.0489 

9. 105.23 99.42 5.81 33.7561 

10. 98.94 96.05 2.89 8.3521 

11. 105.71 101.34 4.37 19.0969 

12. 99.12 94.63 4.49 20.1601 

13. 109.66 103.43 6.23 38.8129 

14. 100.31 96.45 3.86 14.8996 

15. 108.07 104.35 3.72 13.8384 

16. 107.88 101.76 6.12 37.4544 

17. 104.34 97.84 6.5 42.25 

18. 101.35 97.45 3.9 15.21 

19. 104.37 100.66 3.71 13.7641 

20. 108.8 102.84 5.96 35.5216 

21. 101.96 98.47 3.49 12.1801 

22. 106.32 100.93 5.39 29.0521 

  2293.38 2197.32 96.06 460.32 

 

𝐷 = 𝑋0 − 𝑋1  

𝑀𝐷 =
 𝐷

𝑁
  

𝑀𝐷 =
96.06

22
  

𝑀𝐷 = 4.3664  

𝑆𝑑𝐷 =  
 𝐷2

𝑁
−  

 𝐷

𝑁
 

2
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𝑆𝑑𝐷 =  460.32

22
−  

96.06

22
 

2

  

𝑆𝑑𝐷 =  
460.32

22
−

9227 .5236

484
  

𝑆𝑑𝐷 =  20.9236− 19.0651  

𝑆𝑑𝐷 =  1.8585  

𝑆𝑑𝐷 = 1.3633  

𝑆𝐸𝑀𝐷 =
𝑆𝑑𝐷

 𝑁−1
  

𝑆𝐸𝑀𝐷 =
1.3633

 22−1
  

𝑆𝐸𝑀𝐷 =
𝑆𝑑𝐷

 21
  

𝑆𝐸𝑀𝐷 =
1.3633

4.5826
  

𝑆𝐸𝑀𝐷 = 0.2957  

𝑡 =
𝑀𝐷

𝑆𝐸𝑀𝐷
  

𝑡 =
4.3664

0.2975
  

𝑡 = 14,6770  

𝑑𝑏 = 𝑁 − 1    

𝑑𝑏 = 21  

14,6770 > 2,08 (efektif) 
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Lampiran 12. Dokumentasi Kegiatan Penelitian 

 
  

 

Pemanasan Sebelum Tes atupun Latihan 

 

Pemberian Arahan Sebelum Tes 
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Pelaksanaan Tes 

 

Pemberian Arahan Pelaksanaan Latihan 
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Pelaksanaan Latihan Sirkuit 

 

Peralatan Latihan 


