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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Sepak Bola 

1. Definisi 

Permainan sepak bola merupakan permainan yang dimainkan dengan 

bertim dimana terdiri dari dua tim yang masing-masing tim terdiri dari 

sebelas orang pemain termasuk penjaga gawang. Permainan sepak bola ini 

dimainkan dengan seluruh bagian tubuh kecuali kedua tangan. Dalam 

permainan sepak bola diperlukan keterampilan kaki, kecuali pada penjaga 

gawang dalam bermain bola menggunakan anggota badannya dengan kaki 

maupun tangannya. 

Tujuan permain sepak bola adalah dapat menggiring dan memasukkan 

bola kegawang lawan dan menjaga gawangnya agar tidak kemasukkan bola 

oleh lawan. Permainan sepak bola dapat dimenangkan ketika salah satu tim 

dapat memasukkan bola kegawang lawannya, dan apabila hasil 

pertandingannya sama maka permainan dinyatakan seri atau draw. 

Permainan sepak bola dimainkan dalam dua babak, setiap babak 

waktunya adalah 45 menit, dengan waktu istirahat 15 menit. Lapangan yang 

digunakan untuk bermain sepak bola berbentuk persegi empat panjang, 

dengan panjang lebih dari 120 meter dan tidak boleh kurang dari 90 meter, 

sedangkan  untuk lebar lapangannya tidak boleh lebh dari 90 meter dan juga 

tidak boleh kurang dari 45 meter. Namun, dalam pertandingan internasional 

panjang lapangan tidak boleh lebih dari 110 meter dan tidak boleh krang dari 

100 meter, dan untuk lebarnya tidak boleh lebih dari 75 meter dan tidak 

boleh kurang dari 64 meter. 
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Sepak bola merupakan cabang olahraga yang memiliki aktivitas gerak yang 

 menuntut berbagai keterampilan, teknik dan taktik sampling kondisi yang 

prima bagi pelakunya. Disamping itu sepak bola menuntut keativitas teknik, 

Keberanian untuk berbuat sesuatu dan kepercayaan akan kemampuan diri 

sendiri. Dalam bermain sepak bola terdpat banyak unsur seperti fisik, teknik, 

taktik dan mental (Herwin, 2006). Dengan demikian sepak bola adalah 

permain beregu yang saling bertanding dengan cara menendang bola yang 

diperebutkan oleh kedua tim yang bertujuan untuk memasukkan bola 

kegawang lawan sebanyak-banyaknya dan mempertahankan gawang sendiri 

dari kebobolan. 

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat 

populer didunia. Pada tanggal 21 Mei 1904 berdirilah federasi sepak bola 

dunia yang disingkat FIFA (Federation Internasional The Football 

Association). Di Indonesia sendiri, organisasi yang menaungi sepak bola 

Indonesia adalah PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) yang 

berdiri pada tanggal 19 April 1930. 

Dalam permainan sepak bola pemain memerlukan stamina yang prima 

agar dapat bemain dengan baik. Oleh karena itu perlunya melakukan latihan 

yang teratur, asupan gizi yang pas dan istirahat yang cukup agar pada saat 

bermain dapat bermain dengan kondisi yang prima. Kurangnya latihan fisik 

dapat mempengaruhi permainan, pemain menjadi cepat merasa lelah. Maka 

itu diperlukannya latihan yang melatih endurance. VO2max menjadi salah 

satu faktor penting yang perlu di tingkatkan agar dapat bermain lebih lama 

dilapangan. Latihan yang dapat meningkatkan nilai VO2max banyak 

macamnya salah satunya adalah latihan HIIT dan circuit training. 
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2. Teknik Dasar Sepak Bola 

Teknik dasar dalam bermain sepak bola yang harus dimiliki oleh 

pemain (Herwin, 2004) antara lain adalah : 

a. Pengenalan bola dengan bagian tubuh 

b. Menendang bola (passing) 

c. Mengoper bola pendek dan panjang atau melambung, menedang bola 

kegawang (Shooting) 

d. Menggiring bola (dribling) 

e. Menghadapi lawan dan daerah bebas, menerima dan mengawasi bola 

(receiving and controling the ball) dengan kaki, paha, dan dada. 

f. Menyundul bola (heading) untuk bola lambung atau bola atas 

g. Gerak tipu (feinting) untuk melewati lawan 

h. Merebut bola (tackling) saat lawan menguasai bola. 

B. VO2max 

1. Definisi 

VO2max adalah volume oksigen maksimum yang dapat digunakan 

permenit. VO2max adalah daya tangkap aerobik maksimal yang 

menggambarkan jumlah oksigen maksimum yang dikonsumsi pada satuan 

waktu oleh tubuh seseorang selama menjalani latihan atau tes yang semakin 

lama semakin berat sampai kelelahan, ukurannya disebut VO2max (Suranto, 

2008). VO2max adalah suatu tingkatan kemampuan tubuh yang dinyatakan 

dalam liter/menit atau mililiter per berat badan dalam kilogram per menit 

(mil/kg/min). Sel-sel didalam tubuh manusia memerlukan oksigen untuk 

melakukan kinerjanya dalam mengubah makanan menjadi ATP, sel yang 

memerlukan oksigen sedikit adalah otot dalam keadaan istirahat. Sel-sel otot 
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yang melakukan kontraksi memerlukan banyak ATP hal ini menyebabkan 

otot yang digunakan untuk latihan juga memerlukan banyak oksigen dan 

menghasilkan karbondioksida. Semakin banyaknya oksigen yang diserap 

oleh tubuh hal ini menunjukkan semakin baik pula kinerja otot dalam 

bekerja. Sehingga, zat-zat sisa yang dapat menyebabkan kelelehan lambat 

laun jumlahnya akan semakin sedikit. 

Besarnya nilai VO2max seseorang ditentukan oleh : fungsi jantung, 

paru dan pembuluh darah, proses penyampaian oksigen kejaringan oleh 

eritosit yang melibatkan fungsi jantung untuk memompa darah, volume 

darah, dan jumlah sel darah merah dalam pengaliran darah dari jaringan yang 

kemudian ditranspor ke otot-otot yang sedang bekerja (Sharkley, 2011).  

VO2max merupakan suatu kapasitas individu dalam menghasilkan 

energi yang diperlukan saat melakukan aktivitas daya tahan, kemudian 

VO2max juga menjadi salah satu faktor utama untuk menentukan 

kemampuan individu dalam latihan yang panjang jika dibandingkan dengan 

latihan yang dilakukan selama empat atau lima menit (Agung, 2014).  

Seseorang dengan daya tahan kardiorespirasi yang baik tidak akan cepat 

merasa lelah setelah melakukan serangkaian kerja. 

Meningkatnya VO2max menyebabkan fungsi dalam mengkonsumsi 

oksigen tubuh meningkat sehingga tubuh akan memberikan respon dengan 

meningkatnya kapasitas paru-paru. Meningkatnya kapasitas paru 

menyebakan pertukaran oksigen dan karbondioksida dalam tubuh meningkat 

secara cepat dan besar. Peningkatan endurance kardiorespirasi membuat 

fungsi jantung meningkat salah satunya adalah terjadinya penurunan denyut 
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jantung secara perlahan karena jantung akan lebih banyak dan efisien dalam 

memompa setiap denyutnya (Corbin, et al., 2014). 

Seseorang dengan kebugaran yang baik memilki nilai VO2max lebih 

tinggi dan dapat melakukan aktivitas lebih kuat daripada mereka yang 

memiliki kebugaran yang tidak baik. Dalam salah satu penelitian didapatkan 

bahwa terjadi penurunan rata-rata VO2max per tahunnya adalah 0,46 

ml/kg/min untuk pria (1,2%) dan 0,54 ml/kg/min untuk wanita (1,7%). 

Didapatinya penurunan ini disebabkan karena beberapa hal termasuk reduksi 

denyui jantung maksimal dan sekuncup (Sharkley, 2011). 

Dalam meningkatkan VO2max program latihan harus dilakukan secara 

cermat, sistematis, teratur dan selalu meningkatkan serta megikuti prinsip-

prinsip dan metode latihan yang akurat. Semakin tinggi VO2max seseorang 

(atlet)  maka yang bersangkutan juga akan memiliki daya tahan dan stamina 

yang istimewa (Wilmore, et al., 2005). 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi VO2max 

Menurut Pate (2013), beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai 

VO2max yaitu : 

1. Fungsi Paru-paru dan Kardiovaskuler. 

2. Jumlah hemoglobin dan sel darah merah. 

3. Komposisi tubuh dan jumlah otot yang terlibat dalam jumlah dan 

kemampuan otot untuk memanfaatkan oksigen yang dipasok. 

4. Umur. 

5. Jenis kelamin. 

6. Keadaan saat latihan. 

7. Suhu tubuh. 
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Sedangkan menurut (Ariyantini, et al., 2016), faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi nilai VO2max adalah : 

1. Usia 

Usia menjadi salah satu yang mempengaruhi nilai VO2max 

seseorang. Usia produktif merupakan usia puncak VO2max dimana 

rentang usia 18-20 tahun, melebihi usia itu terjadi penurunan nilai 

VO2max hal ini terjadi pada kedua jenis kelamin. Umumnya terjadi 

penurunan kemampuan aerobik secara perlahan pada usia 25 tahun. 

Penurunan nilai VO2max terjadi 8 hingga 10% per dekade pada individu 

yang kurang aktif atau tidak aktif dengan tidak melakukan perhitungan 

tingka kebugaran awal. 

2. Jenis Kelamin 

Daya tahan kardiorespirasi laki-laki dan perempuan terdapat sedikit 

perbedaan. Namun, setelah usia anak-anak nilai rata-rata pada wanita 

muda lebih rendah 15-25% daripada pria muda, hal ini tergantung pada 

tingkat aktivitas yang mereka lakukan. Hal ini dikarenakan perbedaan 

kekuatan otot maksimal, luas permukaan tubuh, komposisi tubuh, 

kekuatan otot, hormonal dan kadar lemak tubuh yang lebih besar pada 

wanita. Pada usia 16 tahun, VO2max pada anak laki-laki 37% akan lebih 

tinggi dari anak perempuan. 

3. Keturunan 

Faktor keturunan pun menjadi salah satu yang mempengaruhi nilai 

rata-rata VO2max seseorang. Saudara kembar mempunyai perbedaan 

VO2max yang lebih tinggi daripada yang tidak kembar atau saudara 

kandung. Faktor keturunan mempunyai pengaruh 25 hingga 40% dari 
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perbedaan nilai VO2max dengan faktor lingkungan (nutrisi dan latihan) 

sebagai penyebeb lainnya (Bouchand, et al., 1991). 

4. Suhu 

Pada fase luteal menstruasi, kadar progresteron meningkat. Dimana 

progresteron memiliki efek termogenik, yaitu dapat meningkatkan suhu 

basal tubuh. Efek termogenik dari progresteron ini rupanya 

meningkatkan BMR ( Basal Metabolic Rate), sehingga dapat 

berpengaruh pula pada nilai VO2max. Sehingga, secara tidak langsung 

perubahan suhu akan berpegaruh pada nilai VO2max. 

5. Latihan fisik 

Latihan fisik dapat meningkatkan nilai VO2max dan meningkatkan 

kekuatan otot. Namun, VO2max tidak hanya terpaku pada nilai tertentu, 

VO2max dapat berubah sesuai dengan tingkat dan intensitas aktivitas 

fisik yang dilakukan. Perbaikan fungsi otot, terutama otot pernapasan 

menyebabkan pernapasan lebih efesien saat istirahat. Ventilasi paru 

pada orang yang terlatih dan tidak terlatih relatif sama besar, tetapi 

orang yang berlatih napasnya lebih lambat dan lebih dalam. Hal ini 

menyebabkan oksigen yang diperlukan untuk kerja otot pada proses 

ventilasi berkurang, sehingga dengan jumlah oksigen yang sama, otot 

yang terlatih akan lebih efektif kerjanya. Tenaga aerobik maksimal 

paling tepat diukur dengan mengamati tingkat pemakaian oksigen pada 

seseorang yang melakukan olahraga, dimana intensitas aktivitasnya 

ditingkatkan sampai terjadi kelelahan (Pete et al., 1993). 
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6. Faktor fisiologi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan VO2max tubuh ialah 

pada kapasitas kerja dan sistem sirkulasi dalam penyediaan dan 

penggunaan oksigen, dalam hal ini tergantung pada : 

1. Difusi pulmonal 

Paru-paru merupakan organ yang berfungsi sebagai tempat 

pertukaran oksigen. Untuk memenuhi asupan oksigen dalam tubuh 

diperlukannya permukaan paru yang cukup luas untuk proses difusi 

yang lebih banyak. Maka untuk memperluas permukaan paru 

tersebut harus didukung oleh pergerakan dari rongga thorak yang 

luas pula sebagai wadah dari organ tersebut. 

2. Curah Jantung (cardiac output) 

Cardiac output merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi nilai VO2max seseorang. Hal ini disebabkan ketika 

berolahraga jumlah darah yang diedarkan oleh jantung mampu 

meningkat menjadi 10 kali lipat, karena frekuensi jantung 

meningkat kurang lebih 2,5 kali dan curah jantung dalam sekali 

denyut meningkat 4 kali. 

3. Volume atau aliran darah 

Oksigen diangkut oleh bagian dari sel darah merah yaitu 

hemoglobin. Hemoglobin akan mengikat oksigen dari paru-paru 

sehingga dapat disampaikan ke sel otot yang akan dilepaskan agar 

bisa digunakan oleh mitrokondria. Karbondioksida yang 

merupakan zat sisa dari hasil metabolisme akan diangkut lagi oleh 

hemoglobin untuk dikeluarkan oleh paru-paru. Sehingga volume 
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dan aliran darah menjadi hal penting untuk mendukung proses 

metabolisme yang aktif. 

4. Komposisi tubuh 

Jaringan lemak membuat bertambahnya berat badan, tetapi 

tidak mendukung kemampuan secara langsung menggunakan 

oksigen selama olahraga berat. Maka, jika VO2max dinyatakan 

relatif terhadap berat badan, maka lemak cenderung menaikkan 

angka penyebut tanpa menimbulkan akibat pada pembilang VO2. 

Jadi, kegemukan cenderung mengurangi nilai VO2max (Pete, et al., 

1984). Komposisi tubuh juga berkaitan dengan perhitungan IMT 

(Indeks Masa Tubuh). Dimana dengan pengukuran IMT diperoleh 

kategori sebagai berikut underweight, normal, overweight dan 

obesitas (Susilowati, 2007). 

3. Pengukuran VO2max. 

Berbagai tes dapat dilakukan untuk mengukur nilai VO2max salah 

satunya yang paling baik untuk mengukur nilai VO2max adalah tes 

laboratorium namun pengukuran jenis ini mahal dan memakan waktu yang 

banyak serta membutuhkan tenaga ahli. Maka dari itu dikembangkan tes 

lainnya yang dapat dengan mudah diaplikasikan, diantaranya : 

a. Tes lari 2,4 km, 

b. Tes naik turun bangku (Harvard Step Test), 

c. Tes lari atau tes jalan 12 menit (Cooper Test), 

d. Tes Balke lari 4,8 km, 

e. Tes Balke lari 15 menit, 

f. Tes Multistage (Multistage Fitnes Test). 
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Tes-tes tersebut telah lazim, dapat diukur dan mudah dilaksanakan, 

serta tidak membutuhkan keterampilan khusus untuk melakukannya (Putra, 

2013). Penelitian yang dilakukan peneliti ini menggunakan Cooper Test 

dalam mengukur nilai VO2max. 

3.1 Cooper Test 

a. Pengertian Cooper Test. 

Cooper Test dikembangkan pertama kali oleh Dr. Keneth 

Cooper bersama dengan militer AU Amerika Serikat pada tahun 

1968. Cooper Test merupakan salah satu tes untuk mengukur nilai 

VO2max dimana tes ini dilakukan dengan tes lari 12 menit untuk 

memantau perkembangan daya tahan aerobik seorang atlet dan 

memperkirakan nilai VO2max mereka (Cooper, 1968). 

b. Kontra indikasi Cooper Test. 

Kontra indikasi tes ini yaitu tidak dapat dilakukan pada 

sampel yang dalam kondisi akut miokard infark, resiko tinggi 

unstabil angina, aritmia jantung yang tidak terkontrol, sternosis 

aorta, gagal jantung, emboli paru akut/infark paru, miokarditis 

akut/pericarditis, sternosis koroner, penyakit katup jantung, 

elektrolit abnormal, hipertensi, takiaritmia/bradiaritmia, 

kardiomiopati, gangguan mental atau fisik (Cheevers, et al., 2007). 

c. Indikasi Cooper Test. 

Beriringan dengan kontra indikasi yang ada, selama 

pelaksanaan tes mungkin saja terjadi hal-hal yang dapat 

membahayakan kondisi bagi sampel, walaupun sebelum 

pelaksanaan pasien telah dipastikan tidak tergolong dalam kontra 
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indikasi terhadap tes. Berikut adalah indikasi kapan tes harus 

dihentikan, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak 

diinginkan (Cheevers, et al., 2007) : 

1. Pusing, mual, sakit kepala, sesak napas, pusat. 

2. Memiliki masalah jantung. 

3. Subjek meminta untuk berhenti. 

4. Kelelahan jelas terlihat secara fisik dan verbal. 

5. Kram kaki 

6. Kerusakan pada komponen atau alat tes. 

d. Persiapan Pelaksanaan Cooper Test. 

Hal penting dalam pelaksanaan cooper test adalah 

menjelaskan prosedur pelaksanaan kepada sampel dan memastikan 

sampel mengerti akan prosedur tes yang akan dilakukan. Kemudian 

kemampuan pendamping dalam memberikan instruksi dan 

mengamati subjek saat pelaksanaan tes juga saat penting. Terdapat 

hal yang harus diperhatikan sebelum pelaksanaan tes yaitu subjek 

diminta agar tidak melakukan aktivitas berat selama 24 jam 

terakhir, tidak meminum kafein atau nikotin 2-3 jam sebelum 

pelaksanaan tes. Segala bentuk pengobatan yang dilakukan 

sebelum tes harus dicatat (Cheevers, et al., 2007). 

e. Prosedur pelaksanaan Cooper Test. 

Peralatan yang digunakan dalam tes ini sebagai berikut 

(Mackenzie, 2005) : 

1. Lintasan Lari 400 meter 

2. Stopwatch 
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3. Peluit 

4. Alat Tulis 

Tes ini meminta subjek untuk berlari sejauh mungkin selama 12 

menit. Sebelum pelaksanaan tes subjek harus melakukan 

pemanasan selama 10 menit, kemudian dilanjutkan dengan 

pelaksanaan tes yakni subjek berlari mengelilingi lintasan lari 

sepanjang 400 meter, dengan mencapai jarak sejauh-jauhnya 

selama 12 menit. Jarak yang diperoleh kemudian dicatat oleh 

pendamping yang kemudian dapat diinterpretaskan berdasarkan 

data normatif untuk tes cooper sebagai berikut (Mackenzie, 2005). 

Table 2.1 Normative Data Cooper Test For Male 

Age 

Excelle

nt 
(meter) 

Above 

Average 
(meter) 

Average 

(meter) 

Below 

Average 
(meter) 

Poor 

(meter) 

13-14 
>2700 2400-2700 2700-2399 2100-2199 <2100 

15-16 
>2800 2500-2800 2300-2499 2200-2299 <2200 

17-19 
>3000 2700-3000 2500-2699 2300-2499 <2300 

20-29 
>2800 2400-2800 2200-2399 1600-2199 <1600 

30-39 
>2700 2300-2700 1900-2299 1500-1999 <1500 

40-49 
>2500 2100-2500 1700-2099 1400-1699 <1400 

>50 
>2400 2000-2400 1600-1999 1300-1599 <1300 

Sumber : Mackenzie, 2015 

Kemudian, menghitung nilai VO2max berdasarkan hasil 

Cooper test dpat dihitung menggunakan rumus (Mackenzie, 2015) : 

VO2max = ( jarak tempuh dalam meter – 504,9) : 44,73 

Hasilnya dapat diinterpretasikan berdasarkan data normatif 

VO2max sebagai berikut. 
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Tabel 2.2 Normative Data VO2max For Male 

Age 
Very 

Poor 
Poor Fair Good Superior 

13-19 
<35 35-37 38-44 45-50 >55 

20-29 
<33 33-35 36-41 42-45 >52 

30-39 
<31 31-34 35-40 41-44 >49 

40-49 
<30 30-32 33-38 39-42 >48 

50-59 
<26 26-30 31-35 36-40 >45 

>60 
<20 20-25 26-31 32-35 >44 

Sumber : Mackenzie, 2015 

C. Circuit Training 

1. Definisi 

Latihan merupakan suatu kegiatan olahraga yang sistematis dalam 

waktu yang panjang, ditingkatkan secara bertahap dan perorangan yang 

bertujuan untuk membentuk fungsi fisiologis dan psikologis manusia agar 

dapat menjalani tugasnya (Bompa, 1994). Latihan adalah Suatu program 

latihan fisik untuk mengembangkan kemampuan atlet dalam menghadapi 

pertandingan penting. (Fox, 1993). Peningkatan kemampuan ketrampilan 

dan kapasitas energi diperhatikan sama. 

Prinsip latihan digunakan untuk mencapai kinerja fisik yang maksimal 

pada seseorang. Prinsip-prinsip dasar latihan dapat diperhatikan sebagai 

berikut : 1) Prinsip beban berlebih (The overload principles), 2) Prinsip 

kekhususan (The principles of specificity), 3) Prinsip individual (The 

principles of individuality), 4) Prinsip beban latihan meningkat bertahap (The 

principles of progressive increase load), 5) Prinsip kembali ke asal (The 
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principles of reversibility), 6) Prinsip mengenal sumber energi utama (The 

principles of predominant enegy system). 

Latihan Circuit training adalah suatu program latihan yang terdiri dari 

beberapa latihan yang telah ditentukan. Satu Circuit training dapat dikatakan 

selesai, bila seorang atlet telah menyelesaikan latihan disemua stasiun sesuai 

dengan dosis yang telah ditetapkan (M. Sajoto, 1995). Latihan Circuit 

training adalah suatu program latihan yang bertujuan dalam melakukan suatu 

latihan tidak membosankan dan menjadi lebih efesien. Circuit training 

mencangkup latihan untuk : 1) Kekuatan otot, 2) Ketahanan otot, 3) 

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

paru. Latihan yang dilakukan harus merupakan siklus sehingga tidak 

membosankan. Circuit Training biasanya dalam satu Circuit terdapat 6 

sampai 15 stasiun, dan dilakukan selama 10-20 menit, dan istirahat dari satu 

stasiun ke stasiun lainnya 15-20 detik (Soekarman, 1987). 

Menurut J.P. O’Shea dan E.L. Fox yang dikuti M. Sajoto (1995) ada 

dua Program latihan untuk Circuit training yaitu : 

1. Terdapat 8 stasiun latihan, setiap stasiun diselesaikan dalam 45 detik 

dengan repetisi antara 15-20 kali, dan waktu istirahat setiap stasiun 

adalah 1 menit atau kurang. 

2. Terdapat 6-15 stasiun latihan, setiap stasiun diselesaikan dalam 30 detik 

dengan dalam satu circuit diselesaikan dalam 5-20 menit, dan waktu 

istirahat setiap stasiun adalah 15-20 detik. 

Seluruh konsep latihan harus direncanakan sesuai dengan karakteristik 

fisiologis dan psikologis seseorang, sehingga tujuan latihan dapat 

ditingkatkan secara wajar (Bompa, 1994). 
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2. Bentuk Latihan 

Latihan ini dilakukan dengan membagi latihan dalam beberapa stasiun 

berdasarkan sumber jurnal yang didapatkan peneliti (Lindsay N.S., et al, 

2017), stasiun latihan di bagi menjadi 5 yaitu : 1) Star Jumps, 2) High 

Knees, 3) Burpess, 4) Line Jumps, 5) Wall Taps. Dimana setiap stasiun 

dilakukan selama 30 detik, dan istirahat disetiap stasiun selama 30 detik. 

Satu circuit dilakukan selama 10 menit dan latihan ini dilakukan 2 kali 

circuit. Penelitian akan dilakuan 3 kali seminggu selama 4 minggu. Berikut 

adalah gambar bentuk latihan : 

a) Star Jumps 

Post pertama, star jumps. Posisi awal squat kemudian loncat 

dengan tangan dan kaki terbuka. Dilakukan selama 30 detik dan 

istirahat selama 30 detik. 

 

Gambar 2.1 Star Jumps 

Sumber : Data Primer, 2018 

 

b) High Knees 

Post kedua, high knees. Posisi awal tangan memberikan batas 

pada pinggang, kemudian lari di tempat dengan tinggi kaki sesuai 
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dengan batas tangan pada pinggang. Dilakukan selama 30 detik dan 

istirahat 30 detik. 

 

Gambar 2.2 High Knees 

Sumber : Data Primer, 2018 

 

c) Burpess 

Post ketiga, burpess. Posisi awal jongkok kemudian push up lalu 

jongkok lagi dan melakukan loncatan setinggi-tingginya. Dilakukan 

selama 30 detik dan istirahat 30 detik. 

 

Gambar 2.3  Burpess 

Sumber : Data Primer, 2018 

 

d) Line Jumps 

Post keempat, line jumps. Posisi awal berdiri disalah satu sisi 

garis, kemudian loncat melewati garis ke sisi sebelahnya. Dilakukan 

selama 30 detik dan istirahat 30 detik. 



27 

 

 

Gambar 2.4 Line Jumps 

Sumber : Data primer, 2018 

 

e) Wall Taps 

Post kelima, wall taps. Posisi awal squat kemudian loncat tinggi 

menyentuh dinding. Dilakukan selama 30 detik dan istirahat 30 detik. 

 

Gambar 2.5 Wall Taps 

Sumber : Data Primer, 2018 

 

3. Pengaruh Circuit Training terhadap VO2max. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sigit nugroho (2008), 

menyatakan bahwa dengan diberikannya latihan circuit training dengan 

beban 75% pada pemain bulutangkis yaang diberikan pada 12 orang 

sebanyak 12 kali pertemuan 3 kali dalam seminggu. Hasil menunjukkan 

didapati peningkatan VO2max pada pemain bulutangkis sebesar 10% . 
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D. High Intensity Interval Training (HIIT). 

1. Definisi 

Latihan HIIT yaitu latihan kardio yang menggunakan kombinasi 

antara latihan intensitas tinggi dengan intensitas sedang atau rendah dalam 

selang waktu tertentu. Contohnya dengan cara berlari sprint kira-kira 20-30 

detik dan diikuti dengan berjalan atau berlari-lari kecil selama 60-90 detik. 

Seiring dengan meningkatnya intensitas gerak tubuh, jumlah oksigen yang 

masuk kedalam tubuh akan meningkat, namun peningkatan jumlah tersebut 

akan pada batas tertentu. Latihan ini dilakukan dalam selang waktu tertentu 

yang dapat memicu kerja jantung dengan lebih keras sehingga dapat 

meningkatkan metabolisme tubuh. 

Metode latihan pada HIIT adalah menggabungkan berbagai macam 

kondisi, mulai dari sprint, jogging, berjalan hingga istirahat. Keuntungan 

yang diperoleh dari latihan ini adalah dapat meningkatkan nilai VO2max, 

waktu pemulihan, kemampuan passing, dan kapasitas melakukan 

pengulangan sprint. Yang membedakan latihan HIIT dengan latihan daya 

tahan biasa seperti high volume training (HVT) adalah HIIT melatih otot 

untuk menerima tekanan yang berubah-ubah. Perubahan tekanan yang 

diberikan ke otot ini terjadi ketika berlari lalu berhenti atau ketika sprint lalu 

jogging. Kondisi ini serupa dengan kondisi otot ketika bermain sepak bola. 

Hal ini membedakan dengan latihan daya tahan tubuh biasanya yang 

membuat otot menerima tekanan yang sama dalam waktu lama. Salah satu 

kelebihan dari HIIT waktu latihan. Dalam satu sesi latihan HIIT cukup 

dilakukan selama 20-30 menit. Berbeda dengan latihan daya tahan tubuh 
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yang bisa menghabiskan waktu dua kali lipat lebih lama daripada latihan 

HIIT. 

Ada beberapa faktor yang harus dipenuhi dalam menyusun latihan 

untuk interval training (Harsono, 1988) yaitu : 1) lamanya latihan, 2) Beban 

latihan, 3) pengulangan (repetition) dalam latihan, dan 4) masa istirahat 

setelah setiap repetisi latihan. Program latihan ini menggunakan sistem 

latihan aerobik dan anaerobik menyebabkan terjadinya kontraksi otot lebih 

cepat karena latihan tersebut memerlukan tenaga yang besar dan intensitas 

tinggi. Durasi penggunaan intensitas tinggi selama 5 detik-8 menit lebih 

dilakukan pada 80%-95% HR max dan saat intensitas pemulihan pada 50%-

70% HR max dilakukan secara bergantian dengan total 20-30 menit. Apabila 

latihan ini dilakukan secara terprogram maka dapat meningkatkan kekuatan 

otot yang secara langsung meningkatkan kecepatan. (Sport and Fitness 

Journal, Vol 5, No.2) 

2. Bentuk Latihan 

Latihan ini dilakukan dengan menggunakan rasio 1:1 yaitu lari sprint 

30 detik yang diselinggi dengan jogging 30 detik dengan durasi latihan 

selama 20 menit yang dilakukan 3 kali dalam seminggu selama 4 minggu. 

Peneliti menggunakan metode ini dikarenakan dengan meberikan tekanan 

yang berubah-ubah dapat membuat otot menjadi terlatih dan juga kondisi ini 

sama pada pemain sepak bola saat dilapangan. 

3. Pengaruh High Intensity Interval Training terhadap VO2max. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ayu Permata (2013), latihan 

dengan intensitas tinggi menyebabkan peningkatan stroke volume sehingga 

terjadi penurunan denyut nadi sementara cardiac output tetap. Hal ini 
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menyebabkan efesiensi otot jantung dalam menyuplai darah keseluruh tubuh. 

Efesiensi pada denyut jantung ditunjukkan dengan adanya penurunan denyut 

nadi. Latihan dengan intensitas rendah yang diselingi oleh latihan intansitas 

tinggi pada latihan interval membantu pembuangan metabolisme dari otot 

selama periode istirahat ketika latihan interval intensitas tinggi dilakukan 

oleh tubuh. Perubahan periode latihan yang dilakukan bergantian ini 

membantu tubuh meningkatkan volume dalam mengkonsumsi oksigen 

selama latihan. Oksigen yang menuju ke otot yang aktif ini akan 

menguraikan asam laktat menjadi energi kembali. 

Penelitian yang dilakukan di Willamate University of  Oregon 

menyatakan satu tim sepak bola level universitas diberikan latihan HIIT 

dengan porsi 30 detik sprint 3,5 menit istirahat. Latihan yang dilakukan 2 

kali seminggu selama lima minggu. Hasilnya menunjukkan para pemain 

mengalami peningkatan VO2max hingga 4%. 
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