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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan sirkuit dan lari kontinyu intensitas rendah 
terhadap peningkatan daya tahan kardiovaskuler. Jenis penelitian ini adalah eksperimen sungguhan 
dengan rancangan the randomized  pretest-posttest control group design. Populasi dalam penelitian ini 
adalah siswa putra kelas VIII SMPN 2 Nusa Penida tahun pelajaran 2013/2014 sebanyak 108 orang dan 
sampel penelitian berjumlah 27 orang yang ditentukan dengan teknik simple random sampling. Daya 
tahan kardiovaskuler diukur dengan Multistage Fitness Test (MFT). Hasil analisis data menunjukan 
adanya perubahan nilai rata-rata pada variabel daya tahan kardiovaskuler. Pada kelompok pelatihan 
sirkuit terjadi peningkatan sebesar 3,26 ml/kg/min, pada kelompok pelatihan lari kontinyu intensitas 
rendah terjadi peningkatan sebesar 5,79 ml/kg/min dan pada kelompok kontrol terjadi peningkatan 
sebesar 0,47 ml/kg/min. Hasil uji One Way Anova variabel daya tahan kardiovaskuler antara kelompok 
perlakuan dan kelompok kontrol didapat Fhitung  sebesar 8,347 dengan Signifikansi 0,002 yang berarti ada 
perbedaan pengaruh antara pelatihan sirkuit dan lari kontinyu intensitas rendah terhadap daya tahan 
kardiovaskuler. Berdasarkan hasil uji LSD, maka kelompok pelatihan lari kontinyu intensitas rendah lebih 
baik pengaruhnya dibandingkan pelatihan sirkuit terhadap peningkatan daya tahan kardiovaskuler 
sebesar 2,40000. Dari hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa; (1) pelatihan 
sirkuit dan lari kontinyu intensitas rendah berpengaruh terhadap peningkatan daya tahan kardiovaskuler 
(2) ada perbedaan pengaruh pelatihan sirkuit dan lari kontinyu intensitas rendah terhadap peningkatan 
daya tahan kardiovaskuler dimana pelatihan lari kontinyu intensitas rendah lebih baik. 
  
Kata kunci: pelatihan sirkuit, kontinyu intesitas rendah, daya tahan kardiovaskuler 
 

Abstract 

This study was aimed to identity the effect of circuit training and low continuous intensity of running 
toward the increased of cardiovascular endurance. This study was an experimental study which was 
designed in the randomized pretest-posttest control group design. The population in this research was 
male students in eight grade of SMPN 2 Nusa Penida in academic year of 2013/2014 which amounts to 
108 students and this research used 27 samples. Cardiovascular endurance was measured with 
Multistage Fitness Test (MFT). The data analysis showed that there was a change in the average value 
of the variable cardiovascular endurance. In the circuit training group increased by 3.26 ml/kg/min, in the 
low continuous intensity of running training group increased by 5.79 ml/kg/min and in the control group 
there was an increase of 0.47 ml/kg/min. The results of One Way Anova test between the treatment and 
control groups obtained Fvalue of 8.347 with a significance of 0.002, which means there was a difference 
between the effect of circuit training and low continuous intensity of running on cardiovascular 
endurance. Based on the results of LSD test, then the group of low-intensity continuous training was 
better influence than circuit training to increased cardiovascular endurance by 2.40000. the conclution of 
the between study are: (1) the circuit training and low continuous intensity of running effect on the 
increase in cardiovascular endurance (2) there were differences in the effect of circuit training and low 
continuous intensity of running to increased cardiovascular endurance in which low continuous intensity 
of running training was better. 
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PENDAHULUAN 

Kondisi fisik atlet memegang 
peranan yang sangat penting dalam suatu 
program latihan. Program latihan kondisi 
fisik haruslah direncanakan secara baik dan 
sistematis, ditujukan untuk meningkatkan 
kesegaran jasmani dan kemampuan 
fungsional dari sistem tubuh sehingga 
memungkinkan atlet untuk mencapai 
prestasi yang lebih baik. Fisik merupakan 
pondasi dari prestasi olahragawan, sebab 
teknik, taktik dan mental akan dapat 
dikembangkan dengan baik jika memiliki 
kualitas fisik yang baik (Irianto, 2002:65). 
Menurut Yoda (2006:2) pengertian kondisi 
fisik dalam olahraga adalah semua 
kemampuan jasmani yang menentukan 
prestasi yang realisasinya dilakukan melalui 
kesanggupan pribadi (kemauan, motivasi). 
Dalam meningkatakan kondisi fisik seluruh 
komponen harus dikembangkan walaupun 
dilakukan dengan sistem prioritas sesuai 
keadaan atau status yang dibutuhkan. Ada 
Komponen-komponen kondisi fisik 
diantarannya: kekuatan, daya tahan, power 
otot, kecepatan, kelentukan, kelincahan, 
ketepatan, keseimbangan, reaksi, dan 
koordinasi.  

Setiap aktivitas olahraga yang 
dilakukan manusia pada umumnya 
melibatkan sepuluh komponen biomotorik di 
atas. Namun, dalam aktivitas olahraga 
tertentu hanya satu atau dua komponen 
biomotorik yang dominan yang sesuai 
dengan cabang olahraga yang digelutinya. 
Dari sepuluh komponen biomotorik, daya 
tahan merupakan salah satu komponen 
yang sangat penting dalam menunjang 
prestasi olahraga, dimana daya tahan 
dipakai hampir semua cabang olahraga. 
Daya tahan merupakan salah satu 
komponen biomotorik yang sangat penting 
dalam meningkatkan prestasi. Menurut 
Sukadiyanto (2005:57)  Daya tahan atau 
ketahanan dalam dunia olahraga dikenal 
sebagai kemampuan peralatan organ tubuh 
olahragawan untuk melawan kelelahan 
selama berlangsungnya aktivitas atau kerja. 
Menurut Yoda (2006:4) daya tahan adalah 
keadaan atau kondisi tubuh yang mampu 
bekerja dalam waktu yang lama, tanpa 
mengalami kelelahan yang berlebihan 
setelah menyelesaikan pekerjaan tersebut. 

Daya tahan selalu terkait erat dengan lama 
kerja (durasi) dan intensitas kerja, semakin 
lama durasi latihan dan semakin tinggi 
intensitas kerja yang dapat dilakukan 
seorang olahragawan, berarti ia memiliki 
ketahanan atau daya tahan yang baik 
(Sukadiyanto, 2005:57). Daya tahan dibagi 
menjadi dua yaitu daya tahan otot dan daya 
tahan kardiovaskuler. Daya tahan otot 

adalah kemampuan seseorang untuk 
mempergunakan ototnya untuk berkontraksi 
secara terus menerus dalam waktu yang 
relatif lama dengan beban tertentu. Daya 
tahan kardiovaskuler adalah kesanggupan 
sistem jantung, paru dan pembuluh darah 
untuk berfungsi secara optimal pada 
keadaan istirahat dan kerja dalam 
mengambil oksigen dan mengeluarkannya 
ke jaringan yang aktif sehingga dapat 
digunakan pada proses metabolisme tubuh 
(Nala, 2001:14).  

Daya tahan kardiovaskuler sangat 
penting dimiliki oleh setiap atlet atau 
olahragawan karena sistem jantung, paru, 
dan pembuluh darah berfungsi memasok 
oksigen ke otot untuk menghasilkan tenaga 
dan kemudian mengeluarkan sisa hasil 
metabolisme keluar tubuh melalui paru 
seperti karbondioksida (CO2). Dengan 

kemampuan daya tahan kardiovaskuler 
yang tinggi maka kualitas aktivitas yang 
berat dan gerakan-gerakan yang berulang-
ulang seorang atlet tidak akan mengalami 
kelelahan yang berlebihan dalam waktu 
yang cukup lama. Gerakan-gerakan 
tersebut akan dapat dipertahankan dengan 
tempo tetap tinggi selama aktivitas berat 
berlangsung. 

Mengingat pentingnya daya tahan 
kardiovaskuler, perlu diberikan pelatihan 
yang tepat. Pelatihan yang diberikan untuk 
melatih daya tahan kardiovaskuler yaitu  
pelatihan sirkuit. Sirkuit merupakan bentuk 
latihan yang terdiri dari beberapa pos 
latihan yang dilakukan secara berurutan 
dari pos satu sampai pos terakhir. Jumlah 
pos antara 5-15 macam jenis latihan yang 
digabungkan menjadi satu paket latihan. 
Bentuk latihan biasanya disusun dalam 
lingkaran dan terdiri dari beberapa pos. 
Pelatihan sirkuit dirancang selain untuk 
mengembangkan kardiorespirasi, juga 
untuk mengembangkan kekuatan otot. 
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Menurut Suharjana 2004:69 dalam 
(Vinsensia Yufita 2012) pelatihan sirkuit 
merupakan bentuk pelatihan yang terdiri 
dari beberapa pos  latihan yang dilakukan 
secara berurutan dari pos satu sampai pos 
terakhir. Satu sirkuit latihan dikatakan 
selesai, bila seorang  atlet telah 
menyelesaikan latihan disemua stasiun 
sesuai dengan dosis yang telah ditetapkan.  

Selain pelatihan sirkuit, pelatihan 
kontinyu juga digunakan untuk melatih 
komponen biomotorik salah satunya yaitu 
daya tahan kardiovaskuler. Pelatihan lari 
kontinyu yaitu lari terus menerus tidak ada 
istirahatnya sampai batas waktu. Menurut 
Sukadiyanto (2005:69) latihan kontinyu ada 
dua macam, yaitu:  latihan kontinyu dengan 
intensitas tinggi dan latihan lari kontinyu 
intensitas rendah. Pelaksanaan pelatihan 
harus mampu merangsang. Di dalam 
melatih daya tahan kardiovaskuler akan 
menggunakan lari kontinyu intensitas 
rendah. Lari kontinyu intensitas rendah 
(continous slow running) disebut juga long 
slow distance yaitu lari jauh dengan pelan-

pelan secara kontinyu secara terus 
menerus (Dinata, 2005:8). Cara pelatihan 
seperti ini banyak dipakai oleh pelari-pelari 
jarak menegah dan pelari jarak jauh 
sebagai latihan dasar.  

Menurut observasi peneliti ke 
sekolah, di Sekolah menengah pertama 
Negeri (SMPN) 2 Nusa Penida 
mendapatkan masalah prestasi, dimana 
SMP ini rutin mengikuti pekan olahraga dan 
seni pelajar (PORSENIJAR) tingkat 
Kabupaten, terjadi penurunan prestasi 
terutama pada cabang olahraga atletik yang 
disebabakan karena program pelatihan 
yang diberikan tidak sesuai dengan cabang 
olahraga yang dilatih sehingga perlu 
diberikan pelatihan yang tepat untuk 
meningkatkan prestasi siswa dan mencari 
bibit-bibit atlet yang baik. Selain itu, tingkat 
SMP adalah masa adolesensi yaitu masa 
transisi dari kanak-kanak menuju masa 
dewasa (Swadesi, 2009:95). Pada masa 
adolesensi terjadi perkembangan biologis 
yang kompleks, yang meliputi percepatan 
pertumbuhan, perubahan proporsi bentuk 
tubuh, perubahan dalam komposisi tubuh, 
kematangan ciri-ciri seks primer dan 
sekunder, perkembangan pada sistem 

pernapasan dan kerja jantung (Swadesi, 
2009:96). Jadi pelatihan fisik yang diberikan 
pada masa adolesensi sangat berperan 
dalam perkembangan dan peningkatan 
kebugaran jasmani serta fungsi kerja tubuh, 
maka sampel penelitian pada penelitian ini 
adalah siswa putra kelas VIII Sekolah 
menengah pertama Negeri (SMPN) 2 Nusa 
Penida yang rata-rata berumur 13-15 tahun 
yaitu pada masa adolesensi. 

Kalau hanya melatih keterampilan 
dasar kecabangan olahraga tujuan 
pelatihannya kurang begitu jelas, 
sedangkan dengan pelatihan sirkuit dan lari 
kontinyu intensitas rendah yang merupakan 
salah satu jenis pelatihan kondisi fisik, 
tujuan pelatihannya adalah untuk 
memperbaiki sistem serta fungsi fisiologi 
dan psikologi tubuh agar pada waktu 
melakukan aktivitas olahraga dapat 
mencapai penampilan yang optimal. Karena 
kalau hanya teknik dan taktik saja yang 
ditekuni dalam cabang olahraga tertentu 
tanpa kondisi fisik yang baik dan prima 
tidak akan mencapai hasil atau prestasi 
yang baik. 

Dari uraian di atas peneliti tertarik 
untuk melakukan penelitian tentang 
pengaruh pelatihan sirkuit dan lari kontinyu 
intensitas rendah terhadap daya tahan 
kardiovaskuler pada siswa putra kelas VIII 
SMPN 2 Nusa Penida tahun pelajaran 
2013/2014. 
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 
1. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan 

sirkuit terhadap peningkatan daya tahan 
kardiovaskuler pada siswa putra kelas 
VIII SMPN 2 Nusa Penida tahun 
pelajaran 2013/2014. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan 
lari kontinyu intensitas rendah terhadap 
peningkatan daya tahan kardiovaskuler 
pada siswa putra kelas VIII SMPN 2 
Nusa Penida tahun pelajaran 
2013/2014. 

3. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh 
pelatihan sirkuit dan lari kontinyu 
intensitas rendah terhadap peningkatan 
daya tahan kardiovaskuler pada siswa 
putra kelas VIII SMPN 2 Nusa Penida 
tahun pelajaran 2013/2014. 
 

METODE 
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Jenis penelitian ini merupakan 
penelitian eksperimen sungguhan dengan 
rancangan yang akan digunakan adalah: 
the randomized  pretest-posttest control 
group design (Kanca I Nyoman, 2006:73). 

Tempat pelaksanaan penelitian adalah di 
lapangan umum jl. Nyuh kukuh Nusa 
Penida selama 4 minggu dengan frekuensi 
3 kali seminggu yaitu pada hari, selasa, 
kamis dan minggu. 
  Populasi dari penelitian ini adalah 
siswa putra kelas VIII SMPN 2 Nusa Penida 
tahun 2013/2014 sebanyak 108 orang yang  
tersebar dalam 7 kelas akan tetapi dalam 
pengambilan sampel akan diambil 2 kelas 
dengan cara random kelas karena dalam 
penelitian ini menggunakan 25% dari 
populasi. menurut Winarno Surachmad, 
berada pada ukuran populasi 100–1000 
berarti ukuran sampel yaitu 25% dari 
populasi, Maka banyaknya sampel adalah  
27 orang dari populasi 108 orang. 
 Sampel diberikan test awal atau pre-
test yatu Multistage Fitness Test (MFT). 
dengan hasil pre-test tersebut sampel 
dibagi menjadi tiga kelompok secara ordinal 
pairing yaitu kelompok 1 : pelatihan sirkuit, 
kelompok 2 : pelatihan lari kontinyu 
intensitas rendah dan kelompok 3 : control. 
Perlakuan akan diberikan selama 4 minggu 
atau 12 kali pelatihan dengan frekuensi 3 

kali seminggu. Setelah 12 kali pelatihan, 
ketiga kelompok diberikan tes akhir (post-
test) dengan tes yang sama seperti pada 
tes awal (pre-test). Setelah data didapatkan 
maka akan dilakukan analisis data. 
Sebelum melakukan analisis data, terdapat 
beberapa prasyarat yang harus dipenuhi 
yaitu  uji normalitas  data dan uji 
homogenitas data. untuk uji normalitas data 
menggunakan instrumen uji Lilliefors 
Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan 
program SPSS 16,0 pada taraf signifikansi 

() 0,05. Untuk uji homogenitas data 
menggunakan analisis uji Levene dengan 
bantuan SPSS 16,0 pada taraf signifikansi 
(α) 0,05. Sedangkan untuk uji hipotesis diuji 
dengan uji-t independent dan  uji one way 
anova dengan bantuan program SPSS 16,0 

pada taraf signifikansi (α) 0,05. 
 
HASIL 

Data hasil penelitian daya tahan 
kardiovaskuler terdiri dari data pre-test dan 
post-test. Data pre-test diambil pada awal 

kegiatan penelitian yaitu sebelum sampel 
penelitian diberikan perlakuan, sedangkan 
data post-test diambil pada akhir kegiatan 

penelitian yaitu setelah sampel penelitian 
diberikan perlakuan selama 12 kali 
pelatihan. 

 

 
Tabel 2. Data Daya Tahan Kardiovaskuler pada 

Kelompok Pelatihan sirkuit 
 

 

No. 

 

Variabel Data 

 

 
 
 

Kelompok Perlakuan Sirkuit 

Pre-Test Post-Test 

1 Jumlah sampel 9 9 

2 Rata-rata 30,74 34,00 

3 Median 31,20 33,60 

4 Modus 31,20 33,60 

5 Rentang 7,90 9,80 

6 Nilai tertinggi 34,90 39,90 

7 Nilai terendah 27,00 30,10 

8 Standar deviasi 2,67 2,95 

9 Varian 7,15 8,74 

 
 
 
 



e-Journal IKOR Universitas Pendidikan Ganesha 

Jurusan Ilmu Keolahragaan ( Volume I Tahun 2014 ) 

  
 

 
 

 
 
 

Tabel 3. Data Daya Tahan Kardiovaskuler pada Kelompok 
Pelatihan Lari Kontinyu Intensitas Rendah 

 

 

No. Variabel Data 

Kelompok Perlakuan Pelatihan Lari 
kontinyu intensitas rendah 

Pre-Test Post-Test 

1 Jumlah sampel 9 9 

2 Rata-rata 30,61 36,40 

3 Median 30,80 35,90 

4 Modus 25,20 33,20 

5 Rentang 9,70 7,60 

6 Nilai tertinggi 34,90 40,80 

7 Nilai terendah 25,20 33,20 

8 Standar deviasi 3,02 2,86 

9 varian 9,16 8,21 

 
 

 

Tabel 4. Data DayaTahan Kardiovaskuler pada Kelompok control 
 

 
No 

 
Variabel Data 

 

Kelompok Kontrol 

Pre-Test Post-Test 

1 Jumlah sampel 9 9 

2 Rata-rata 30,61 31,08 

3 Median 29.80 30,10 

4 Modus 28,40 30,10 

5 Rentang 6,90 6,90 

6 Nilai tertinggi 33,90 34,60 

7 Nilai terendah 27,00 27,70 

8 Standar deviasi 2,54 2,45 

9 varian 6,47 6,01 

 
Dalam uji normalitas data penelitian 

dilakukan pada data post test dari data 

daya tahan kardiovaskuler pada kelompok 
perlakuan pelatihan sirkuit, lari kontinyu 

intensitas rendah dan kelompok kontrol 
yang menggunakan uji lilliefors kolmogorov-
smirnov dengan bantuan SPSS 16.0 pada 

taraf signifikansi () 0,05. Kriteria 

pengambilan keputusannya, yaitu jika 

signifikansi yang diperoleh >  (sig > 0,05), 
maka sampel berdistribusi normal. 
Sebaliknya, jika signifikansi yang diperoleh 

< , maka sampel bukan berdistribusi 
normal. Rangkuman hasil uji normalitas 
data tersebut dapat dilihat pada tabel 5. 

 
 

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Data 
 

D 
 
 
 
 
 

Kelompok  
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

1. Sirkuit 
2. Lari kontinyu intensitas rendah 
3. Kontrol 

0,180 
0,144 
0,210 

9 
9 
9 

0,200 
0,200 
0,200 

.934 

.911 

.932 

9 
9 
9 

0,518 
0,326 
0,498 
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Dari hasil uji normalitas data yang 

menggunakan uji lilliefors kolmogorov-
smirnov dengan bantuan SPSS 16.0, untuk 
kelompok pelatihan sirkuit diperoleh hasil 
statistik sebesar 0,180 dengan signifikansi 
0,200. Sedangkan untuk kelompok 
pelatihan lari kontinyu intensitas rendah 
diperoleh hasil statistik sebesar 0,144 
dengan signifikansi 0,200 dan pada 
kelompok kontrol diperoleh hasil statistik 
sebesar 0,210 dengan signifikansi 0,200. 
Jika nilai signifikansi yang diperoleh > α, 
maka sampel berdistribusi normal. Dengan 
demikian, nilai signifikansi 0,144 > 0,05, 
sehingga data yang diuji berdistribusi 
normal. 

Uji homogenitas data dilakukan 
terhadap data post-test  dari data daya 

tahan kardiovaskuler pada kelompok 
perlakuan pelatihan sirkuit, pelatihan lari 
kontinyu intensitas rendah dan kelompok 
kontrol yang menggunakan uji levene 
dengan bantuan SPSS 16.0 pada taraf 

signifikansi (α) 0,05. Kriteria pengambilan 
keputusan, yaitu jika nilai signifikansi yang 

diperoleh > , maka variansi setiap sampel 
sama (homogen). Sedangkan, jika 

signifikansi yang diperoleh < , maka 
variansi setiap sampel tidak sama (tidak 
homogen). Ringkasan hasil uji levene 
dengan bantuan SPSS 16,0 untuk uji 

homogenitas data dapat dilihat pada tabel 
6. 

 
Tabel 6. Hasil Uji Homogenitas Data 

Data Post-Test Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Based on Mean 0,083 2 24 0,921 

Based on Median 0,074 2 24 0,929 

Based on Median and with 
adjusted df 

0,074 2 22,333 0,929 

Based on trimmed mean 0,091 2 24 0,914 

 
Dari hasil uji homogenitas data yang 

menggunakan uji levene dengan bantuan 
SPSS 16.0, diperoleh nilai uji 0,083 dengan 

signifikansi 0,921 untuk variabel daya tahan 
kardiovaskuler. Jika nilai signifikansi yang 

diperoleh > , maka variansi setiap sampel 
sama (homogen). Dengan demikian, nilai 
signifikansi 0,921 > 0,05, sehingga data 
yang diuji berasal dari data yang homogen.   

Hipotesis pelatihan sirkuit 
berpengaruh terhadap peningkatan daya 
tahan kardiovaskuler diuji dengan  Uji-t 
Independent dengan bantuan SPSS 16.0 

pada taraf signifikansi (α) 0,05. Kriteria 

pengambilan keputusannya, yaitu jika nilai 
signifikansi kurang dari α (sig.< 0,05), maka 
terdapat perbedaan pengaruh dari masing-
masing kelompok, sedangkan jika nilai 
signifikan  lebih dari α (sig. > 0,05), maka 
tidak terdapat perbedaan yang nyata dari 
masing-masing kelompok. Data yang diuji 
adalah data post-test daya tahan 

kardiovaskuler kelompok perlakuan 
pelatihan sirkuit dan kelompok kontrol. Hasil 
uji dapat dilihat pada tabel 7.  

 
 

Tabel 7. Hasil Uji-t Independent Pelatihan Sirkuit dan Kelompok Kontrol 

Sumber Data thitung  Df  Sig. 

Daya Tahan Kardiovaskuler 2,282  16  0,037 
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Hasil Uji-t Independent data daya 

tahan kardiovaskuler diperoleh nilai thitung 

sebesar 2.282 dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,037. Nilai signifikansi 0,037 < 
0,05, maka terdapat perbedaan pengaruh 
dari masing-masing kelompok. Nilai 
signifikansi 0,037 data daya tahan 
kardiovaskuler kurang dari nilai α (Sig < 
0,05), sehingga hipotesis “pelatihan sirkuit 
berpengaruh terhadap peningkatan daya 
tahan kardiovaskuler”, diterima. 

Hipotesis pelatihan lari kontinyu 
intensitas rendah berpengaruh terhadap 

peningkatan daya tahan kardiovaskuler diuji 
dengan Uji-t Independent dengan bantuan 
SPSS 16.0 pada taraf signifikansi (α) 0,05. 

Hipotesis penelitian diterima apabila nilai 
signifikansi kurang dari α (sig. < 0,05). 
Sedangkan apabila nilai signifikansi lebih 
dari α (sig. > 0,05), maka  
hipotesis ditolak. Data yang diuji adalah 
data post-test kelompok perlakuan 

pelatihan lari kontinyu intensitas rendah dan 
kelompok kontrol untuk daya tahan 
kardiovaskuler. Hasil uji dapat dilihat pada 
tabel 8. 

 
 

Tabel 8. Hasil Uji-t Independent Pelatihan Lari kontinyu 

 intensitas rendah dan Kelompok Kontrol 

Sumber Data thitung  Df  Sig. 

Daya Tahan Kardiovaskuler 4,232  16  0,001 

 
Hasil Uji-t Independent data daya 

tahan kardiovaskuler diperoleh nilai thitung 

sebesar 4,232 dengan nilai signifikansi  
sebesar 0,001. Hipotesis penelitian diterima 
apabila nilai signifikansi Uji-t Independent 

kurang dari α (sig. < 0,05). Karena nilai 
signifikansi hitung kelompok perlakuan 
pelatihan lari kontinyu intensitas rendah 
0,001 < 0,05, maka hipotesis “pelatihan lari 
kontinyu intensitas rendah berpengaruh 
terhadap peningkatan daya tahan 
kardiovaskuler”, diterima.  

Hipotesis terdapat perbedaan 
pengaruh antara pelatihan sirkuit dan 
kontinu intensitas rendah terhadap 
peningkatan daya tahan kardiovaskuler diuji 

menggunakan Uji one way anova  dengan 
bantuan SPSS 16.0 pada taraf signifikansi 

(α) 0,05. Kriteria pengambilan 
keputusannya, yaitu jika nilai signifikansi Uji 
one way anova  kurang dari α (sig. < 0,05), 

maka ada perbedaan pengaruh dari 
masing-masing kelompok, sedangkan jika 
nilai signifikansi lebih dari α (sig. > 0,05), 
maka tidak ada perbedaan yang nyata dari 
masing-masing kelompok. 

Data yang diuji adalah data post-test 
kelompok perlakuan pelatihan sirkuit, 

pelatihan lari kontinyu intensitas rendah dan 
kelompok kontrol terhadap peningkatan 
daya tahan kardiovaskuler. Hasil uji dapat 
dilihat pada tabel 9. 

 
Tabel 9. Hasil Uji One Way Anova Pelatihan Sirkuit,  

Pelatihan Lari kontinyu Intensitas Rendah dan Kontrol 

Daya Tahan 
Kardiovaskuler 

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

 

127,876 

183,836 

311,712 

 

2 

24 

26 

63,938 

7,660 

 

8,347 

 

 

0,002 

 
Hasil uji one way anova data daya 

tahan kardiovaskuler diperoleh nilai Fhitung 

sebesar 8.347 dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,002. Nilai signifikansi 0,002 < 
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0,05, maka ada perbedaan pengaruh dari 
masing-masing kelompok. Nilai signifikansi 
Fhitung 0,002 data daya tahan kardiovaskuler 
kurang dari nilai α (sig. < 0,05), sehingga 
hipotesis “ada perbedaan pengaruh antara 
pelatihan sirkuit dan lari kontinyu intensitas 
rendah terhadap peningkatan daya tahan 
kardiovaskuler”, diterima. Karena ada 
perbedaan pengaruh antara sirkuit dan lari 
kontinyu intensitas rendah terhadap 
peningkatan daya tahan kardiovaskuler, 
maka dilakukan uji lanjut atau uji 
pembanding least significant difference 
(LSD) untuk mengetahui pelatihan mana 
yang lebih baik pengaruhnya terhadap 
peningkatan daya tahan kardiovaskuler 
dengan bantuan SPSS 16.0 pada taraf 

signifikansi (α) 0,05. Kriteria pengambilan 
keputusannya, yaitu jika nilai signifikansi < 
0,05, maka ada perbedaan yang signifikan. 
Sedangkan, jika nilai signifikansi > 0,05, 
maka tidak ada perbedaan yang signifikan. 
Untuk mengetahui pelatihan mana yang 
lebih baik pengaruhnya terhadap 
peningkatan daya tahan kardiovaskuler 
dilakukan dengan cara membedakan nilai 
terbesar pada mean difference atau 
perbedaan rata-rata. Sehingga   pelatihan 
yang mendapat nilai terbesar merupakan 
pelatihan yang lebih baik pengaruhnya 
terhadap peningkatan daya tahan 
kardiovaskuler. Hasil uji dapat dilihat pada 
tabel 10. 

 
 

Tabel 10. Hasil uji LSD Data daya tahan kardiovaskuler 

LSD 

(I) Kelompok            (J) Kelompok 
Mean 

Difference  
(I-J) 

  Std. Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Sirkuit           
 
                            

Lari kontinyu 
intensitas rendah 

 
Kontrol 

 
 
 

-2,40000 
 

2,92222
*
 

1,30468 
 

1,30468 

0,078 
 

0,035 

-5,0927 
 

.2295 

.2927 
 

5.6149 

Kontinyu             
Intensitas 
Rendah                

Sirkuit 
 
Kontrol 

 
 
 

2,40000 
 

5,32222
*
 

1,30468 
 

1,30468 

0,078 
 

0,000 

-.2927 
 

2.6295 

5.0927 
 

8.0149 

Kontrol               
 
                         

Sirkuit
 

 
Lari kontinyu 
intensitas rendah 

 
 
 

-2,92222
* 

 
-5,32222

*
 

1,30468 
 

1,30468 

0,035 
 

0,000 

-5.6149 
 

-8.0149 

-.2295 
 

-2.6295 

 
Hasil uji least significant difference 

(LSD) diperoleh nilai signifikansi untuk 

kelompok sirkuit sebesar 0,035, kelompok 
lari kontinyu intensitas rendah sebesar 
0,000 dan kelompok kontrol sebesar 0,000. 
Nilai signifikansi 0,000 < 0,05 yang berarti 
ada perbedaan yang signifikan pada semua 
kelompok. Selanjutnya, dilihat dari hasil 
mean difference daya tahan kardiovaskuler 

diperoleh perbandingan kelompok pelatihan 
sirkuit lebih kecil dibandingkan dengan 
kelompok pelatihan lari kontinyu intensitas 
rendah sebesar -2,40000 dan kelompok 
pelatihan sirkuit  lebih besar dibandingkan 

kelompok kontrol sebesar 2,92222*. Hasil 
mean difference dari kelompok pelatihan 

lari kontinyu intensitas rendah lebih besar 
dibandingkan kelompok pelatihan sirkuit  
 
sebesar 2,40000 dan kelompok pelatihan 
lari kontinyu intensitas rendah lebih besar 
dibandingkan dengan kelompok kontrol 
sebesar 5,32222*. Sedangkan hasil mean 
difference pada kelompok kontrol lebih kecil 

dibandingkan kelompok sirkuit sebesar  -
2,92222* dan kelompok kontrol lebih kecil 
dibandingkan kelompok lari kontinyu 
intensitas rendah sebesar -5,32222*. 
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Jadi, dari hasil uji least significant 
difference (LSD) daya tahan kardiovaskuler 

pelatihan lari kontinyu intensitas rendah 
mempunyai pengaruh yang lebih baik 
terhadap peningkatan daya tahan 
kardiovaskuler dari pada pelatihan sirkuit 
dengan hasil mean difference sebesar 
2,40000. 

 
PEMBAHASAN 

Hasil analisis data dari hasil 
penelitian untuk variabel terikat 
menunjukkan adanya peningkatan nilai 
rata-rata (mean) untuk variabel daya tahan 
kardiovaskuler. Dari deskripsi data variabel 
daya tahan kardiovaskuler pada tabel 2, 3 
dan 4 terjadi peningkatan rata-rata pada 
kelompok pelatihan sirkuit, lari kontinyu 
intensitas rendah dan kontrol. 

 Dari deskripsi di atas, jika dilihat 
peningkatan yang dicapai oleh kelompok 
perlakuan disebabkan karena bentuk 
pelatihan sirkuit dan pelatihan lari kontinyu 
intensitas rendah yang dilakukan adalah 
pelatihan dengan frekuensi pelatihan 
sebanyak 3 kali seminggu selama 4 
minggu. 
 
Pelatihan Sirkuit Berpengaruh Terhadap 
Peningkatan Daya Tahan Kardiovaskuler 

Sirkuit adalah sebuah pelatihan 
yang digunakan untuk melatih semua 
unsur-unsur kondisi fisik salah satunya 
daya tahan kardiovaskuler. Pelatihan ini 
yaitu merupakan bentuk pelatihan yang 
terdiri dari beberapa pos  latihan yang 
dilakukan secara berurutan dari pos satu 
sampai pos terakhir (Suharjana, 2004:69). 
Jumlah pos yang digunakan yaitu 6 pos 
dimana setiap pos latihannya berbeda-beda 
seperti zig-zag run, sit-up, squat-thrust, 
back-up, squat-jump, dan lari 200 M (Yoda, 

2006:12).  Dengan pelatihan  sirkuit 
yang jumlah 6 pos dan jenis latihan yang 
berbeda-beda, dilakukan dengan gerakan 
yang berulang-ulang dan diberikan beban 
berlebih serta pelatihan selama 4 minggu 
dengan frekuensi 3 kali seminggu akan 
memberikan efek terhadap peningkatan 
daya tahan kardiovaskuler serta 
meningkatkan kondisi fisik yang lain seperti 
kelincahan, daya tahan otot dan daya ledak 
otot tungkai. Pada awal pelatihan sirkuit 

atau pada saat pelatihan yang meningkat 
intensitasnya, laju penggunaan oksigen 
akan lebih besar, sehingga tubuh akan 
kekurangan oksigen. Setelah latihan 
berlangsung dalam periode yang lama atau 
pelatihan telah mencapai level tetap, maka 
ambang anaerobik maupun konsumsi 
oksigen maksimum (VO2 Maks) akan 
meningkat dan latihan dapat dipertahankan 
dalam waktu lama. Selain itu, dimana pada 
awal melakukan latihan sirkuit otot-otot 
jantung mengalami stres pada komponen 
otot-otot jantung sehingga otot-otot jantung 
membesar. Dengan membesarnya otot-otot 
jantung akan meningkatnya  kekuatan 
jantung dan membuat jantung berdenyut 
lebih cepat dengan kecepatan yang lebih 
besar, sehingga lebih banyak darah yang 
dipompakan ke luar dari jantung pada 
setiap denyut. Maka, terjadinya 
peningkatan daya tahan kardiovaskuler 
yaitu kesanggupan sistem jantung, paru 
dan pembuluh darah untuk berfungsi 
secara optimal.  

 
Pelatihan Lari kontinyu intensitas 
rendah Berpengaruh Terhadap 
Peningkatan Daya Tahan Kardiovaskuler 

Pelatihan lari kontinyu intensitas 
rendah ialah lari jauh dengan pelan-pelan 
secara kontinyu secara terus menerus 
(marta dinata, 2005:8). Gerakan pada 
pelatihan lari kontinyu intensitas rendah 
bersifat kontinyu dan pelan  ini tentunya 
sangat baik untuk perkembangan daya 
tahan kardiovaskuler. Karena, dengan lari 
terus-menerus secara pelan akan lebih 
banyak mengkonsumsi oksigen dan 
membuat jantung berdenyut lebih cepat 
dengan kecepatan yang lebih besar 
sehingga lebih banyak darah yang 
dipompakan ke luar pada setiap denyut. Hal 
itu akan menaikkan stroke volume dan 
bersamaan dengan itu menaikkan juga 
denyut nadi. Keadaan itu memungkinkan 
badan kita menambah jumlah aliran darah 
dari setiap 5 liter per menit pada waktu 
istirahat sampai 20-30 liter per menit pada 
latihan yang cukup. Jumlah darah yang 
bertambah yang dipompakan keluar dari 
jantung menyebabkan beban pada otot 
jantung menjadi lebih besar. Bertambahnya 
beban merupakan pacuan (stimulus) yang 
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menyebabkan otot-otot jantung lebih kuat 
dan lebih efesien sehingga terjadinya 
peningkatan daya tahan kardiovaskuler. 
Pelatihan lari kontinyu intensitas rendah 
memberikan pembebanan yang lebih efektif 
pada otot jantung, meskipun bukan 
merupakan beban yang maksimum, yaitu 
beban yang sedang-sedang saja.  

Pada waktu pelatihan lari kontinyu 
intensitas rendah, pembuluh darah balik 
(vena) dalam otot-otot besar pada kaki terisi 
darah, yakni ketika otot-otot kaki 
mengendor, kemudian kosong, karena 
darahnya mengalir kejantung pada waktu 
otot-otot kaki mengerut atau kontraksi 
secara ritmis. Hal itu disebabkan klep-klep 
dalam pembuluh darah balik yang berfungsi 
mencegah aliran darah agar tidak kembali 
ke kaki selalu mendorong darah tersebut 
menuju ke arah jantung. Pada suatu beban 
yang tetap denyut jantung pada orang-
orang yang terlatih akan lebih rendah 
daripada orang-orang yang tidak terlatih. 
Hal itu, disebabkan jantung pada orang 
terlatih lebih kuat dan daya pompa 
darahnya lebih banyak pada setiap denyut. 
Karena itu, denyut jantung mereka per 
menit lebih sedikit untuk mensuplai oksigen 
pada kecepatan.   

 
Ada Perbedaan Pengaruh antara 
Pelatihan Sirkuit dan Lari kontinyu 
intensitas rendah Terhadap Peningkatan 
Daya tahan kardiovaskuler dimana 
Pelatihan Lari kontinyu intensitas 
rendah Lebih Baik daripada Pelatihan 
Sirkuit 

Hasil penelitian pelatihan lari 
kontinyu intensitas rendah lebih baik 
daripada pelatihan sirkuit ini disebabkan 
karena pelatihan sirkuit dan pelatihan lari 
kontinyu intensitas rendah memiliki bentuk 
gerakan yang berbeda dan waktu istirahat 
yang berbeda. Pelatihan sirkuit bentuk 
gerakannya bervariasi karena setiap pos 
terdapat latihan yang berbeda, dimana 
pelatihan ini bukan hanya meningkatkan 
daya tahan kardiovasukler tetapi juga 
meningkatkan kondisi fisik yang lain seperti 
kelincahan, daya tahan otot, dan daya 
ledak otot tungkai karena dalam pos sirkuit 
terdapat bentuk-bentuk latihan yang 
berbeda. Selain itu, setiap repetisi ada 

isitrahat yaitu selama 2 menit. Sedangkan 
bentuk gerakan pelatihan lari kontinyu 
intensitas rendah yaitu lari kontinyu atau 
terus menerus secara pelan dengan waktu 
yang cukup lama yaitu 30 menit dan setiap 
5 menit istirahat selama 10 detik untuk 
mengecek denyut nadi.  

Dengan perbedaan bentuk gerakan  
dan istirahat yang berbeda yaitu istirahat 
pelatihan lari kontinyu intensitas rendah 
lebih singkat daripada pelatihan sirkuit  
sehingga mengakibatkan jantung bekerja 
lebih maksimal sehingga terjadi adaptasi 
jantung dan peredaran darah. Selain itu 
pada saat lari terus menerus secara pelan, 
energi yang lebih banyak diperlukan adalah 
aerobik yaitu bantuan dari oksigen 
sehingga pada saat pelatihan lari kontinyu 
intensitas rendah berlangsung memerlukan 
oksigen yang lebih banyak. Jumlah darah 
yang bertambah yang dipompakan keluar 
dari jantung menyebabkan beban pada otot 
jantung menjadi lebih besar. Bertambahnya 
beban merupakan pacuan (stimulus) yang 
menyebabkan otot-otot jantung lebih kuat 
dan lebih efesien. Dengan pelatihan yang 
spesifik yaitu lari kontinyu intensitas rendah 
yang gerakannya monoton mengakibatkan 
terjadinya adaptasi fisiologis pada otot-otot 
jantung yang mengakibatkan peningkatan 
daya tahan kardiovaskuler dengan baik. 
Dengan perbedaan mekanisme gerakan 
dan waktu istirahat, maka pelatihan lari 
kontinyu intensitas rendah memiliki 
pengaruh lebih baik daripada pelatihan 
sirkuit terhadap daya tahan kardiovaskuler. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 
pelatihan sirkuit dan lari kontinyu intensitas 
rendah terhadap peningkatan daya tahan 
kardiovaskuler pada siswa putra kelas VIII 
SMPN 2 Nusa Penida tahun pelajaran 
2013/2014, dapat diperoleh simpulan 
sebagai berikut: 
1) Pelatihan sirkuit berpengaruh terhadap 

peningkatan daya tahan kardiovaskuler 
pada siswa putra kelas VIII SMPN 2 
Nusa Penida tahun pelajaran 2013/2014. 

2) Pelatihan lari kontinyu intensitas rendah 
berpengaruh terhadap peningkatan daya 
tahan kardiovaskuler pada siswa putra 
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kelas VIII SMPN 2 Nusa Penida tahun 
pelajaran 2013/2014. 

3) Ada perbedaan pengaruh antara 
pelatihan sirkuit dan pelatihan lari 
kontinyu intensitas rendah terhadap 
peningkatan daya tahan kardiovaskuler 
pada siswa putra kelas VIII SMPN 2 
Nusa Penida tahun pelajaran 2013/2014, 
dimana pelatihan lari kontinyu intensitas 
rendah lebih baik. 

 
Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini, hal-hal 
yang dapat disarankan sebagai berikut: 
1. Bagi pelatih olahraga disarankan dapat 

menggunakan pelatihan sirkuit dan lari 
kontinyu intensitas rendah sebagai 
salah satu alternatif dalam 
meningkatkan daya tahan 
kardiovaskuler 

2. Bagi atlet sebelum melaksanakan 
program pelatihan sirkuit dan lari 
kontinyu intensitas rendah perlu 
memperhatikan set dan repetisi yang 
pas karena setiap individu memiliki 
kemampuan yang berbeda-beda. 

3. Bagi peneliti lain yang ingin melakukan 
penelitian sejenis disarankan untuk 
penggunakan variabel dan sampel 
penelitian yang berbeda. 
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