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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Basket 

1. Definisi 

Bola basket adalah suatu permainan yang dimainkan oleh dua regu 

yang masing-masing regu terdiri atas 5 pemain. Jenis permainan ini 

bertujuan untuk mencari nilai/angka sebanyak-banyaknya dengan cara 

memasukkan bola ke basket lawan dan mencegah lawan untuk 

mendpatkan nilai. Dalam memainkan bola, pemain dapat mendorong 

bola, memukul bola dengan telapan tangan terbuka, melemparkan atau 

mengiring bola ke segala penjuru dalam lapangan permainan (Muhajir, 

2007). Permainan bola basket merupakan suatu permainan yang unik, 

dimana mengandung banyak unsur-unsur gerak, seperti : kecepatan, 

kekuatan, daya ledak, daya tahan, kelentukan, kelincahan, keseimbangan, 

ketepatan, dan koordinasi. Apabila semua unsur-unsur gerak dipadukan 

menjadi satu kesatuan, maka dapat membentuk suatu keterampilan yang 

dapat meningkatkan prestasi dalam permainan bola basket (Trisyono, 

2011). 

Tujuan permainan bola basket adalah memasukkan bola sebanyak-

banyaknya ke dalam keranjang basket lawan dan sebaik-baiknya 

mempertahankan daerah bertahan agar lawan tidak dapat memasukkan 

bola dan mencetak angka (Febrianto & Sukoco, 2013). Permainan basket 

dianggap sebagai salah satu olahraga kolektif yang paling dinamis dan 
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memerlukan tingkat kebugaran fisik/jasmani yang tinggi (Halder & 

Tomer, 2016).  

 

2. Ketentuan Tentang Waktu 

Waktu pertandingan: 

a. Masa (waktu) suatu pertandingan yaitu 2x20 menit atau 4x12 menit. 

b. Masa istirahat di antara babak berlangsung selama 10 menit atau 15 

menit (Muhajir, 2007). 

 

3. Formasi Pemain 

Permainan bola basket adalah suatu permainan yang dimainkan oleh 

dua regu, yang masing-masing regu terdiri atas lima pemain. Dari kelima 

orang tersebut, mempunyai posisi dan tugas tugas yang berbeda-beda. 

Pada dasarnya ada lima posisi pemain dalam permainan bola basket, yaitu 

2 orang menjadi guard, 2 orang forward dan satu orang center. Posisi 

pemain tersebut sebagai berikut: 

a. Guard (penjaga belakang): berfungsi menjaga daerah belakang. Posisi 

guard tidak berarti ia harus setiap saat ada di belakang pada saat 

regunya melakukan serangan. Akan tetapi, guard bisa menjadi 

pemberi umpan kepada teman seregunya, dan sesekali memasukkan 

bola ke keranjang lawan, jadi guard yang dimaksudkan bila ia 

menjadi penjaga belakang dengan tugas utama di garis pertahanan. 

b. Forward (pemain depan): menyusup ke pertahanan lawan. Posisi ini 

bersifat sebagai penyerang. Penyerang juga dapat membantu guard 

meghalangi lawan memasuki daerah pertahanan. 
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c. Center (pemain tengah): membendung/menolak tembakan lawan, 

berusaha menguasai/menangkap bola setelah suatu tembakan gagal 

dilakukan, menjadi target/sasaran operan teman seregu ketika berada 

di daerah pertahanan lawan (Muhajir, 2007). 

 

4. Teknik Dasar Permainan Bola Basket 

a. Teknik dasar mengoper bola (passing) 

Passing berarti mengoper bola. Operan merupakan teknik dasar 

pertama. Dengan operan para pemain dapat melakukan gerakan 

mendekati ring basket untuk kemudian tembakan. Operan dapat 

dilakukan dengan cepat dan keras. Yang penting bola dapat dikuasai 

oleh teman yang menerimanya. Operan juga dapat dilakukan secara 

lunak. Jenis operan tersebut bergantung pada situasi keseluruhan, 

yaitu kedudukan teman, situasi teman, waktu, dan taktik yang 

digunakan. Untuk dapat melakukan operan dengan baik dalam 

berbagai situasi, pemain harus menguasai bermacam-macam teknik 

dasar mengoper bola dengan baik. Teknik dasar mengoper (passing) 

dalam bola basket adalah sebagai berikut: mengoper bola setinggi 

dada (chest pass), mengoper bola dari atas kepala (overhead pass), 

mengoper bola pantulan (bounce pass). 

b. Teknik dasar menerima bola 

Agar dapat menerima bola dengan baik dalam berbagai posisi dan 

situasi, pemain harus menguasai teknik dasar menerima bola dengan 

baik. Teknik menerima bola sebagai berikut: 
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1) Berdiri dengan sikap kaki melangkah menghadap arah datangnya 

bola 

2) Kedua lengan dijulurkan ke depan menyongsong arah datangnya 

bola dengan sikap telapak tangan menghadap arah datangnya bola 

3) Berat badan bertumpu pada kaki depan 

4) Setelah bola menyentuh telapak tangan, tariklah kaki depan ke 

belakang, siku kedua lengan ditekuk hingga bola ditarik 

mendekati dada/badan 

5) Badan agak condong ke depan 

6) Berat badan bertumpu pada kaki belakang 

7) Posisi bola dipegang di depan badan. 

c. Teknik dasar menggiring bola (dribbling) 

Menggiring bola adalah membawa lari bola ke segala arah sesuai 

dengan peraturan yang ada. Seorang pemain diperbolehkan membawa 

bola lebih dari satu langkah asal bola dipantulkan ke lantai, baik 

dengan berjalan maupun berlari. Menggiring bola harus menggunakan 

satu tangan. Kegunaan menggiring bola adalah mencari peluang 

serangan, menerobos pertahanan lawan, ataupun memperlambat 

tempo permainan. Bentuk-bentuk menggiring bola yang sering 

dilakukan antara lain: menggiring bola tinggi dan menggiring bola 

rendah. 

d. Teknik dasar menembak (shooting) 

Usaha memasukkan bola ke keranjang diistilahkan dengan 

menembak, dapat dilakukan dengan satu tangan, dua tangan dan lay-

up. 
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1) Tembakan satu tangan (one hand set shoot) sikap badan pada 

waktu akan menembakkan bola: berdiri tegak, kaki sejajar atau 

kaki kanan di depan, kaki kiri dibelakang, sementara lutut ditekuk. 

Bola dipegang dengan tangan kanan di atas kepala dan di depan 

dahi, siku tangan kanan ditekuk ke depan, tangan kiri membantu 

memegang bola agar tidak jatuh, kemudian bola ditembakkan ke 

keranjang basket dengan gerakan siku, badan dan lutut diluruskan 

secara serempak (Ahmadi, 2007). 

2) Tembakan dua tangan yaitu sikap badan pada waktu akan 

melakukan tembakan adalah badan tegak, kedua kaki dibuka 

sejajar. Kedua lutut ditekuk. Bola dipegang dengan kedua belah 

tangan di atas dan di depan dahi. Kedua siku ditekuk, pandangan 

diarahkan ke keranjang basket yang menjadi sasaran tembakan. 

Bola ditembakkan ke keranjang basket dengan bantuan dorongan, 

lengan (siku), badan dan lutut diluruskan secara serempak. Pada 

waktu bola lepas, jari-jari tangan dan pergelangan tangan 

diaktifkan, artinya digerakkan ke atas ke depan dan ke bawah. Jadi 

jalannya bola ke atas, ke depan dan akhirnya ke bawah menuju ke 

keranjang (Ahmadi, 2007). 

3) Tembakan lay-up adalah tembakan yang dilakukan dengan jarak 

dekat sekali dengan keranjang basket, hingga seolah-olah bola itu 

diletakkan ke dalam keranjang basket yang di dahului dengan 

gerak dua langkah. Tembakan ini disebut gaya tembakan langkah 

tiga. Gerakan melangkah dapat dilakukan dari menerima operan 

atau gerakan menggiring bola. Melangkahkan kaki dua kali, 
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mengoper atau menembakkan bola merupakan unsur yang sangat 

penting dalam gerakan lay-up (Ahmadi, 2007). 

e. Teknik latihan olah kaki (footwork) 

Gerak kaki yang baik dapat difungsikan untuk menghadang/mencegah 

operan menggiring bola. Ini dapat dilatih dengan menggerakkan kaki 

bertukar arah. Pelaksanaan latihan: pemain menghadap pelatih yang 

berdiri di depannya. Pelatih dengan gerak tangan menunjuk arah 

pemain harus bergerak dalam posisi bertahan (ke kiri, maju,mundur 

dan sebagainya) (Ahmadi, 2007). 

f. Teknik latihan pivot 

Menggerakkan salah satu kaki ke segala arah dengan kaki yang 

lainnya tetap di tempat sebagai poros. Tujuan berputar adalah 

mengadakan gerak tipu atau menghindari lawan yang berusaha 

merebut bola (Ahmadi, 2007).  

Di dalam olahraga basket, ketahanan memainkan peran 

penting. Total ketahanan mencakup ketahanan cardiovaskuler, 

ketahanan otot dan kapasitas oksigen (Kumar, 2013). 

 

B. Komponen Kemampuan Fisik 

Menurut Mutohir dan Maksum (2007) kebugaran fisik / jasmani terdiri dari 

beberapa komponen kemampuan fisik, yaitu: 

1. Muscular endurance atau daya tahan otot adalah kemampuan otot 

melakukan serangkaian kerja dalam waktu yang lama (Irianto, 2006). 

Daya tahan otot adalah kemampuan otot-otot untuk melakukan tugas 
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gerak yang membebani otot dalam waktu yang cukup lama. Salah satu 

bentuk latihan daya tahan otot adalah latihan beban (Muhajir, 2007). 

2. Strenght muscle atau kekuatan otot skeletal adalah melakukan kontraksi 

atau tegangan maksimal sewaktu menerima beban tertentu (Mutohir & 

Maksum, 2007). 

3. Speed atau kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh suatu jarak 

dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kecepatan bukan hanya berarti 

menggerakkan seluruh tubuh dengan cepat, tetapi dapat pula terbatas pada 

menggerakkan anggota-anggota tubuh dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya (Muhajir, 2007). Kemampuan untuk menempuh jarak tertentu 

dalam waktu yang seminimal mungkin (Wiarto, 2015). 

4. Flexibility atau kelentukan adalah kesanggupan tubuh atau anggota gerak 

tubuh dalam melakukan gerakan pada sebuah atau beberapa sendi seluas-

luasnya. Kelentukan biasanya dikaitkan dengan kemampuan otot skeletal 

yang besar, yang terbagi menjadi dua, yaitu: kelentukan dinamik dan 

kelentukan statik (Mutohir & Maksum, 2007). 

5. Cardio-repiratory endurance atau daya tahan kardiovaskuler adalah 

kemampuan fungsional paru jantung mensuplai oksigen untuk kerja otot 

dalam waktu lama (Irianto, 2006). 

6. Coordination atau koordinasi adalah kemampuan tubuh untuk 

mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda menjadi sebuah gerakan 

tunggal yang harmonis dan efektif. Komponen koordinasi ini dibutuhkan 

oleh hampir semua atlet dari berbagai cabang olahraga. Komponen 

koordinasi secara bersama-sama dengan komponen keseimbangan 

membentuk kemampuan berdiri, berlari, melompat, menendang, 
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melempar atau berbagai gerakan dasar manusia lainnya (Mutohir & 

Maksum, 2007). 

7. Power adalah Daya ledak adalah kemampuan mengatasi hambatan dalam 

kecepatan kontraksi otot yang tinggi (Harre, 2008). 

8. Agility atau kelincahan adalah kemampuan untuk mempertahankan 

kontrol posisi tubuh saat mengubah arah dengan cepat selama serangkaian 

gerakan atau bisa disebut juga kemampuan seseorang untuk dapat 

mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak tanpa 

kehilangan keseimbangan (Diputra, 2015). 

9. Balance atau keseimbangan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan 

reaksi atas setiap perubahan posisi tubuh dimana tubuh tetap dalam 

keadaan stabil dan terkendali. Komponen keseimbangan ini terdiri atas: 

keseimbangan statis dimana tubuh dalam keadaan diam dan 

keseimbangan dinamis dimana tubuh berada dalam posisi bergerak 

(Mutohir & Maksum, 2007). 

 

C. Daya Tahan Kardiovaskuler 

1. Anatomi kardiovaskuler 

Komponen-komponen dasar sistem sistem kardiovaskuler adalah: struktur 

anatomi jantung (pompa jantung), cairan sirkulasi (darah), pipa-pipa 

konduktur (sirkulasi) dan pembuluh darah.  

a. Jantung 

Jantung atau cardiac (bahasa Yunani) atau heart (bahasa 

Inggris) adalah organ berbentuk kerucut, berotot kuat, dan dalamnya 

berongga. Ukuran jantung manusia kurang lebih sebesar kepalan 
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tangan seorang laki-laki dewasa. Berat jantung orang dewasa kurang 

lebih 300 gram. Jantung terletak di dalam rongga dada (cavum thorac) 

dengan posisi agak ke bawah dan sedikit ke arah sebelah kiri. Jantung 

terjaga di tempatnya karena pembuluh-pembuluh darah besar jantung 

yang seakan menggantung jantung di rongga dada (Wirasasmita, 

2014). 

Jantung, terdiri dari jaringan yang memiliki fungsi kontraksi. 

Dan hampir separuh dari seluruh berat jantung, terdiri dari otot 

bergaris. Otot jantung, merupakan jaringan sel-sel yang bersifat 

“kontraktil” dan terdapat di dalam atrium maupun ventrikel serta 

memiliki kemampuan meneruskan rangsang listrik jantung secara 

mudah dan cepat di seluruh bagian otot-otot jantung. Tiap sel otot 

jantung dipisahkan satu sama lain oleh “intercalated discs” dan 

cabang-cabangnya membentuk suatu anyaman di dalam jantung. 

“intercalated discs” inilah yang dapat mempercepat hantaran 

rangsang listrik potensial di antara serabut-serabut sel otot-otot 

jantung. Di dalam ventrikel, ketiga lapisan otot jantung tersebut 

mengandung berkas-berkas serabut otot yang tediri dari “superficial 

sinospiral bundle”, “superficial bulbospiral bundle”, “ deep 

sinospiral bundle”, dan “deep bulbospiral bundle”. Keempat berkas 

tersebut berasal dari “fibrotendinous ring structure”, yang terdapat di 

bagian basis cordis, yang serabut-serabutnya berkonvergensi dalam 

bentuk spiral menuju apex crodis dan kemudian kembali lagi ke 

tempat asalnya pada sisi lainnya (Masud, 2013). 
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Gambar 2.1 Anatomi Kardiovaskuler (Arrazy, 2010) 

b. Paru-paru

Saluran pernafasan terdiri atas hidung, tekak (pharynx), batang 

tenggorok (trachea), bronkus, bronkiolus, dan alveolus atau kantong 

udara. Ketika manusia bernafas digerakkan oleh otot. Dimulai dari 

rongga thoraks bertambah besar, maka paru pun akan bertambah 

besar. Demikian pula sebaliknya apabila rongga thoraks menyempit, 

maka paru pun akan mengecil. Pernafasan pada waktu istirahat yang 

bekerja hanya otot-otot pernafasan reguler (otot diaphragma dan 

intercostalis). Bila pernafasan bekerja maka akan dibantu oleh otot-

otot pernafasan reguler, yaitu: 

1) Apabila kita melakukan tarik nafas (inspirasi), yang bekerja

adalah otot diaphragma dan intercostalis externi dan beberapa

otot pembantu lainnya.
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2) Apabila waktu ke luar napas (ekspirasi), yang bekerja adalah otot 

intercotalis interni serta beberapa otot pernafasan (expirasi 

auxilliar) (Wirasasmita, 2014). 

c. Pembuluh darah 

Secara anatomi sistem vaskuler dapat dibagi dalam tiga 

bagian: 

1) Sistem distribusi yang terdiri dari arteri dan arteriola dengan 

fungsinya sebagai “transport” atau penyalur darah ke semua organ 

dan jaringan sel tubuh serta mengatur alirannya ke bagian-bagian 

tubuh yang membutuhkannya. Di lain pihak bagian ini juga 

berfungsi menjalarkan tekanan pulsasi yang berasal dari jantung 

ke seluruh pembuluh darah arteri dan arteriola. Dan oleh karena 

itu juga disebut “windkessel vessels” (Masud, 2013). 

2) Sistem difusi yang terdiri dari pembuluh darah kapiler, yang 

ditandai dengan dindingnya yang tersusun sedemikian rupa 

sehingga memungkinkan proses difusi suatu bahan berlangsung di 

dalamnya seperti: karbon dioksida, oksigen, zat gizi dan sisa-sisa 

metabolisme serta tidak jarang sel-sel darah juga dapat 

melaluinya. Di lain pihak pembuluh darah kapiler bersama-sama 

dengan arteriola (precapillary resistance) dan venula 

(postcapillary resistance) berfungsi memelihara tahanan atau 

resistance vaskuler. Dan oleh karena itu bagian pembuluh darah 

dikenal juga sebagai “resistance vessels” (Masud, 2013). 

3) Sistem pengumpul, yang berfungsi menerima dan mengumpulkan 

darah dari kapiler , pembuluh limfe, dan/atau langsung dari sistem 
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arteri. Bagian pembuluh darah ini, merupakan saluran yang 

“distensible” dan berfungsi juga mengalirkan kembali darah ke 

jantung. Dan oleh karenanya bagian pembuluh darah ini disebut 

“capasitance vessel” (Masud, 2013). 

 

2. Fisiologi kardiovaskuler 

Darah yang terdapat di dalam jantung selalu dipompa keluar secara 

terus menerus dan setelah melalui sistem vaskuler, darah kembali ke 

jantung (Masud, 2013). 

Sistem kardiovaskuler atau sistem peredaran darah pada tubuh 

manusia mempunyai peranan penting lainnya, yaitu: stabilisasi suhu dan 

pH tubuh (bagian dari homeostasis). Dalam satu sirkulasi peredaran darah 

terdapat 2 (dua) sistem sirkulasi, yaitu: sistem sirkulasi sistemik dan 

sistem sirkulasi pulmonari. Sistem sirkulasi sistemik (peredaran darah) 

dibentuk untuk menjamin kelangsungan hidup orgasme dan yang 

membagi darah ke jaringan serta organ tubuh yang lain. Sedangkan sistem 

sirkulasi pulmonari (respiratori) dibentuk untuk menjamin pemeliharaan 

kondisi darah dan membawa darah ke dan dari paru-paru. Ke dua sistem 

sirkulasi mendukung proses metabolisme tubuh. Sistem peredaran darah 

manusia terdapat pembuluh nadi (arteri) dan pembuluh balik (vena). Pada 

keduanya, darah yang dipompa dari jantung berturut-turut melalui arteri 

besar, arteri dengan diameter makin kecil, sampai pada jaringan kapiler, 

kemudian kembali ke jantung melalui vena kecil, yang selanjutnya ke 

vena dengan diameter makin besar (Wirasasmita, 2014). 
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Pada orang normal, darah yang masuk ke jantung melalui vena cava, 

kemudian akan dipompa ke sistem sirkulasi paru. Dan setelah mengalami 

oksigenasi di dalam jaringan sel-sel paru, kemudian darah kembali ke 

jantung melalui pembuluh darah balik (vena pulmonalis). Selanjutnya 

darah dipompa keluar dari jantung melalui bilik kiri ke sistem sirkulasi 

umum menuju ke seluruh jaringan sel-sel tubuh (Masud, 2013). 

Pada keadaan normal, jumlah darah yang dapat dipompa oleh jantung 

sesuai dengan jumlah darah yang masuk kembali ke jantung, sebesar 5 

liter per menitnya dan dapat meningkat pada olahraga yang berat sampai 

dengan 25-35 liter per menit (Masud, 2013). 

Sistem kardiovaskuler mengalirkan darah ke bagian tubuh dan 

menyalurkan kembali ke jantung. Dengan jantung berkontraksi dan 

berelaksasi, maka ia mampu mengalirkan darah di dalam sistem tersebut. 

Perubahan-perubahan hemodinamik di dalam sistem tersebut 

menyebabkan menyebabkan perubahan tekanan dan mengakibatkan 

terjadinya peristiwa aliran darah didalamnya (Masud, 2013). 

Perpaduan antara perubahan tekanan dan keadaan sistem 

kardiovaskuler memungkinkan terjadinya hemodinamik di sepanjang 

sistem kardiovaskuler dan darah dapat kembali ke jantung, karena adanya 

perbedaan tekanan antara jantung kiri dengan atrium kanan, dengan 

tekanan atrium kanan mendekati nol, sedangkan tekanan kapiler di 

jaringan tetap lebih tinggi, sehingga memungkinkan darah dari jaringan 

sel tubuh melalui vena kembali ke jantung (Masud, 2013). 

Darah dipompa dari jantung kanan menuju jaringan paru untuk 

mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, kemudian 
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kembali ke jantung melalui atrium kiri. Darah yang telah mengalami 

oksigenasi tersebut, selanjutnya dipompa jantung ke sistem sirkulasi 

umum melalui aorta. Kemudian aorta membagi aliran darah menuju ke 

cabang-cabang arteri dan subarteri yang terdapat di dalam jaringan sel 

dan organ, yang arteriolanya kemudian bercabang membentuk anyaman 

kapiler. Di bagian inilah terjadi pertukaran gas O2 dan CO2, serta 

berdifusinya makanan, vitamin dan mineral serta di lain pihak darah akan 

mengangkut kembali produk akhir metabolik dari jaringan-jaringan sel ke 

tempat pembuangan. Dari kapiler, darah menuju ke venula dan 

selanjutnya darah mengalir di dalam sistem vena menuju jantung. Aliran 

darah balik ini akan dipercepat kembali ke jantung oleh adanya aktivitas 

pengisap (suction) jantung dan pompa otot (Masud, 2013). 

 

3. Definisi daya tahan kardiovaskuler 

Daya tahan umum, sering juga disebut dengan respiratory-

cardiovaskular endurance, karena sistem pernafasan, jantung dan 

pembuluh darah memegang peranan penting dalam menentukan besar 

kecilnya daya tahan umum. Seperti diketahui untuk meningkatkan daya 

tahan umum yang dilakukan adalah meningkatkan kemampuan dan 

efisiensi kerja paru, jantung dan pembuluh darah dalam memasok oksigen 

ke dalam sel otot. Oksigen melalui proses metabolisme aerobic 

menghasilkan sejumlah energi aktivasi dan berbagai sisa metabolisme 

seperti CO2 yang harus dikeluarkan dari tubuh melalui pembuluh darah, 

jantung dan paru-paru (Mutohir & Maksum, 2007). 
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Daya tahan kardiovaskuler adalah kemampuan fungsional paru 

jantung mensuplai oksigen untuk kerja otot dalam waktu lama. Seseorang 

yang memiliki daya tahan paru jantung yang baik, tidak akan cepat 

kelelahan setelah melakukan serangkaian kerja (Irianto, 2006). 

Daya tahan jantung, paru dan pembuluh darah untuk berfungsi secara 

optimal pada waktu kerja dalam mengambil oksigen secara maksimal dan 

menyalurkannya keseluruh tubuh terutama jaringan aktif sehingga dapat 

digunakan untuk proses metabolisme tubuh. Jantung dan paru memiliki 

tugas yang saling berhubungan. Paru-paru bertugas untuk menghirup 

udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang 

mengandung karbon dioksida, sedangkan jantung bertugas sebagai pompa 

darah untuk mengambil oksigen dari paru-paru dan mengedarkan 

keseluruh bagian tubuh yang membutuhkan serta mengambil 

karbondioksida dari hasil pembakaran ke paru-paru untuk dibuang 

(Wiarto, 2015). 

 

4. Ciri-ciri Latihan Daya Tahan Kardiovaskuler 

a. Gerak yang melibatkan otot-otot besar: secara anatomis otot-otot 

besar tubuh terletak pada bagian tubuh bawah atau tungkai sehingga 

model latihan berjalan atau berlari lebih baik dibandingkan gerakan 

mendayung. 

b. Tipe gerak kontinu-ritmis: gerakan yang dilakukan dalam jangka 

waktu tertentu secara terus menerus tanpa berhenti dengan irama 

gerak ajeg. Misalnya: bersepeda atau jogging dengan kecepatan 

tertentu. Olahraga permainan (bola voli,  tennis, bulutangkis) kurang 
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dianjurkan karena pada olahraga permainan banyak gerakan yang 

dilakukan terputus-putus, kadang cepat, kadang lambat, atau berhenti 

sama sekali. 

c. Sifat gerak aerobic: ini merupakan gerakan yang dilakukan pada 

intensitas sedang yang diukur dengan kenaikan detak jantung latihan, 

misalnya; lari dengan kecepatan sedang, bukan lari cepat (Irianto, 

2006). 

 

5.  Keuntungan Latihan Daya Tahan Kardiovaskuler 

a. Penurunan denyut jantung pada saat istirahat dan olahraga 

b. Meningkatkan total volume darah 

c. Peningkatan curah jantung 

d. Peningkatan latihan kapasitas pernapasan 

e. Peningkatan pengambilan oksigen maksimal (VO2max) 

f. Peningkatan ambang laktat 

g. Peningkatan kinerja daya tahan 

h. Peningkatan toleransi panas 

i. Penurunan berat badan total 

j. Menurunkan tekanan darah (jika tekanan sedang atau darah TInggI) 

k. Penurunan lemak tubuh (Wilber, 2012). 

 

D. Vo2max  

1. Definisi 

VO2max adalah volume asupan oksigen maksimum yang dibutuhkan 

ketika untuk beraktifitas (Wiarto, 2015). VO2max adalah kesanggupan 
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jantung, paru dan pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal pada 

keadaan istirahat dan latihan untuk mengambil oksigen dan 

mendistribusikan ke jaringan yang aktif dan metabolisme tubuh 

(Hariyanta, Parwata & Wahyuni, 2014). 

VO2max adalah jumlah maksimum oksigen dalam mililiter, yang 

dapat digunakan dalam satu menit per kilogram berat badan. Orang yang 

kebugarannya baik mempunyai nilai VO2max yang lebih tinggi dan dapat 

melakukan aktifitas yang lebih kuat daripada mereka yang tidak memiliki 

kebugaran yang baik (Watilungas, Rampengan & Polii, 2013). 

Peningkatan VO2max penting karena itu berarti bahwa lebih banyak 

oksigen yang tersedia untuk otot maka produksi energi juga akan sangat 

banyak untuk berolahraga. Penelitian telah menunjukkan bahwa VO2max 

tinggi adalah salah satu beberapa faktor fisiologis yang berkontribusi 

terhadap keberhasilan dalam olahraga ketahanan (Wilber, 2012). 

 

2. Faktor-faktor 

VO2max ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu: 

a. Jenis kelamin: pria dan wanita memiliki VO2max yang berbeda. Pria 

memiliki VO2max yang lebih besar dibandingkan wanita. 

b. Usia: pada usia 20 tahun keatas VO2max seseorang akan menurun. 

Dalam usia lanjut sekitar umur 55 tahun akan menurun ± 27% dari 

usia 25 tahun. Penurunan ini akan sebanding dengan aktifitas yang 

dilakukannya. Apabila sering berolahraga, maka penurunannya akan 

secara perlahan-lahan. 
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c. Komposisi tubuh: seseorang yang memiliki lemak berlebih pada 

tubuhnya akan mengkonsumsi oksigen yang lebih rendah 

dibandingkan dengan seseorang yang memiliki tubuh atletis dan tidak 

berlemak banyak. 

d. Latihan: olahraga yang teratur dapat meningkatkan VO2max 

seseorang. Pada usia lanjut apabila melakukan latihan olahraga 

dengan teratur dapat meningkatkan VO2max (Wiarto, 2015). 

 

3. Latihan Peningkatan VO2max 

Menurut Muhajir (2006) beberapa latihan yang dapat meningkatkan 

VO2max, antara lain: 

a. Latihan aerobic adalah latihan yang banyak membutuhkan udara (O2). 

Kebutuhan oksigen menjadi banyak bila jumlah otot yang terlibat 

aktif dalam olahraga menjadi banyak yaitu ketika kita melakukan 

lebih banyak gerakan (Giriwijoyo & Sidik, 2012). 

b. Latihan kontinu adalah lari secara terus menerus dengan jarak yang 

relatif panjang (Wiarto, 2015).  

c. Latihan sirkuit adalah suatu program latihan yang terdiri dari beberapa 

stasiun dan di setiap stasiun seorang atlet melakukan jenis latihan 

yang telah ditentukan. Satu sirkuit latihan dikatakan selesai apabila 

seorang atlet telah menyelesaikan latihan di semua stasiun sesuai 

dengan dosis yang ditetapkan (Hariyanta, Parwata & Wahyuni, 2014).  

d. Latihan cross country atau lari lintas alam adalah latihan ini biasanya 

dilakukan sebagai selingan dari latihan-latihan daya tahan lainnya. 
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Latihan ini terutama sekali dilakukan dalam periode persiapan 

(Muhajir, 2007). 

e. Latihan fartlek atau berlari dengan berbagai variasi adalah dapat 

mengatur kecepatan lari yang diinginkan selama melakukan latihan 

tersebut sesuai dengan keinginan dan sesuai pula dengan 

kondisi/kemampuan atlet. Sebagai contoh dapat dimulai latihan 

dengan lari lmbat-lambat, kemudian dilanjutkan dengan lari cepat 

pada jarak-jarak pendek secara intensif (Muhajir, 2007). 

f. Latihan interval adalah suatu rangkaian dari pengulangan-

pengulangan kegiatan dari suatu latihan yang diselingi oleh waktu 

istirahat. Selama masa istirahat tersebut biasanya dipergunakan 

bentuk-bentuk latihan ringan (Wiarto, 2015). 

  

4. Takaran Latihan untuk Peningkatan VO2max 

a. Frekuensi: untuk mendapatkan kebugaran paru jantung latihan 

dilakukan secara teratur 3-5 kali/mingu. 

b. Intensitas: 75 – 85% detak jantung maksimal. Bagi mereka yang baru 

mulai latihan atau usia lanjut. Mulailah berlatih pada intensitas lebih 

rendah, misalnya 60%, terus tingkatkan secara bertahap hingga 

mencapai intensitas latihan yang semestinya. 

c. Time (durasi): setiap berlatih kerjakan selama 20 – 60 menit tanpa 

berhenti (Irianto, 2006). 

 

5. Manfaat Latihan untuk Peningkatan VO2max 

a. Kapasitas paru-paru menjadi bertambah. 
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b. Jumlah dan volume darah meningkat. 

c. Jantung akan menjadi kuat dan menjadi lebih baik dalam bekerja 

(Wiarto, 2015). 

 

6. Pengukuran VO2max 

Pengukuran VO2max dapat dilakukan dengan: 

a. Direct methods yaitu diukur secara langsung di laboratorium 

menggunakan beban kerja continous ataupun intermitten di atas 

ergocycle atau treadmill, dengan metode saltin astrand, metode 

cureton’s (cureton’s all out treadmill run), ohio state university 

methods. 

b. Indirect methods berupa field test yang memerlukan prosedur lebih 

sederhana dengan tujuan menafsir banyaknya oksigen yang digunakan 

per satu satuan berat badan dan per satu satuan waktu dengan rumus 

balke, monogram astrand, persamaan fox atau table cooper ( Mutohir 

& Maksum, 2007). 

 

7. Hubungan Daya Tahan Kardiovaskuler dengan VO2max 

Kemampuan fungsional paru jantung mensuplai oksigen untuk kerja 

otot dalam waktu lama. Seseorang yang memiliki daya tahan paru jantung 

yang baik, tidak akan cepat kelelahan setelah melakukan serangkaian 

kerja disebut sebagai daya tahan kardiovaskuler (Irianto, 2006). 

Daya tahan jantung, paru dan pembuluh darah untuk berfungsi secara 

optimal pada waktu kerja dalam mengambil oksigen secara maksimal dan 

menyalurkannya keseluruh tubuh terutama jaringan aktif sehingga dapat 
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digunakan untuk proses metabolisme tubuh. Jantung dan paru memiliki 

tugas yang saling berhubungan. Paru-paru bertugas untuk menghirup 

udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang 

mengandung karbon dioksida, sedangkan jantung bertugas sebagai pompa 

darah untuk mengambil oksigen dari paru-paru dan mengedarkan 

keseluruh bagian tubuh yang membutuhkan serta mengambil 

karbondioksida dari hasil pembakaran ke paru-paru untuk dibuang 

(Wiarto, 2015). 

 Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat daya tahan 

jantung dan paru-paru adalah VO2max yang baik. VO2max adalah ukuran 

kemampuan kerja cardiorespiratoryvasculer (Sugianto & Nurhayati, 

2014). VO2max adalah kesanggupan jantung, paru-paru dan pembuluh 

darah untuk berfungsi secara optimal pada keadaan istirahat dan latihan 

untuk mengambil oksigen dan mendistribusikan ke jaringan aktif dan 

metabolisme tubuh (Hariyanta, Parwata & Wahyuni, 2014). 

 

E. Circuit Training 

1. Definisi 

Circuit training adalah suatu program latihan yang terdiri dari 

beberapa stasiun dan di setiap stasiun seorang atlet melakukan jenis 

latihan yang telah ditentukan. Satu circuit training dikatakan selesai 

apabila seorang atlet telah menyelesaikan latihan di semua stasiun sesuai 

dengan dosis yang ditetapkan (Hariyanta, Parwata &Wahyuni, 2014).  
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2. Kelebihan circuit training 

Menurut Kumar (2013), beberapa keuntungan dari circuit training adalah: 

a. Latihan ini bisa langsung dilakukan oleh banyak orang. 

b. Setiap individu bekerja pada tingkat dan kapasitas dirinya sendiri. 

c. Tujuan segera didapat dan mudah di evaluasi. 

d. “target waktu”, upaya untuk menyelesaikan rangkaian dalam waktu 

maksimum tertentu. 

Menurut Almy dan Sukadiyanto (2014), beberapa keuntungan dari circuit 

training adalah: 

a. Atlet dan juga pelatih dapat mengatur variasi latihan. 

b. Menghemat waktu. 

c. Mentoleransi perbedaan individu. 

 

3. Fisiologi Latihan 

Circuit training berpengaruh terhadap daya tahan kardiovaskuler, dan 

dapat menguatkan otot-otot pernafasan hal tersebut memberikan manfaat 

yang besar terhadap pemeliharaan kebugaran jantung dan paru-paru 

(Almy & Sukadiyanto, 2014).  

Circuit training ini yang dilakukan secara terprogram (terus menerus) 

dapat memberikan efek biologis. Latihan yang bersifat aerobic dapat 

memperbesar volume sekuncup dan volume semenit akan menjadi lebih 

besar akibatnya oksigen yang terlepas ke otot menjadi lebih banyak 

(Ambarwati, 2015). 

Menurut Almy dan Sukadiyanto (2014) jantung seseorang yang 

melakukan circuit training secara rutin berukuran lebih besar. Dengan 
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demikian volume darah sedenyut (stroke volume=SV) akan meningkat. 

Dengan meningkatnya volume darah sedenyut maka akan memenuhi 

kebutuhan oksigen maupun membuang karbon dioksida jantung tidak 

perlu memompa dengan frekuensi yang tinggi. Oleh karena itu atlet yang 

terlatih dalam daya tahan aerobik denyut nadi minimalnya akan di bawah 

60 kali per menit, bahkan lebih rendah dari 50 kali per menit. 

 

4. Langkah-langkah circuit training 

Langkah-langkah melakukan circuit training sebagai berikut: 

a. Persiapkan lapangan dan alat-alat yang akan digunakan untuk circuit 

training. 

b. Setiap siswa diberi penjelasan mengenai bagaimana setiap bentuk 

latihan di setiap pos harus dilakukan. 

c. Setiap siswa disuruh mencoba melakukan setiap bentuk latihan 

tersebut di setiap pos, agar mereka lebih mengenal setiap bentuk 

latihan, dan kesalahan dalam melaksanakannya nanti dapat dihindari. 

d. Siswa mulai melakukan circuit training dengan 6 pos/stasiun: 

1) Rope skipping/lompat tali 

Lompat tali yang digunakan berukuran 3 meter. Durasi latihan 

adalah satu menit. Tidak ada batasan tentang jumlah melompat 

tetapi subjek harus melakukannya terus menerus sampai akhir 

waktu yang ditetapkan. Subjek harus memegang ujung tali 

masing-masing. Ketika peluit sudah dibunyikan maka mereka 

akan memulai melompat-lompat dengan kedua kaki. 
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2) Four count jumping jog 

Untuk latihan dinamis ini, durasi juga tetap yaitu satu menit. 

Tidak ada batasan jumlah melompat tetapi subjek harus 

melakukannya terus menerus sampai akhir waktu yang telah 

ditetapkan. Latihan harus dilakukan dengan empat hitungan. 

Subjek harus dalam posisi berdiri, ketika peluit sudah dibunyikan 

mereka harus melompat mengangkang dan tangannya kesamping, 

lalu tangan di atas kepala, kembali tangan kesamping, lalu 

kembali ke posisi awal. Latihan ini harus dilakukan terus menerus 

dan berirama ditempat. 

3) Squat thrust 

Subjek harus berada dalam posisi berdiri, kaki bersama-sama. 

Pada hitungan pertama mereka harus menekuk lutut ke posisi 

jongkok penuh, menempatkan tangan dilantai dan pada hitungan 

pertama mereka harus dorong kedua kaki mundur ke belakang, 

kemudian kembali ke posisi semula. 

4) Sit-ups 

Subjek diminta untuk berbaring pada posisi terlentang. Subjek 

harus saling mengunci tangan dan menempatkan di belakang 

leher. Lalu subjek disuruh duduk dengan siku kiri menyentuh lutut 

kanan tanpa harus menaikkan lutut dan kembali ke posisi 

berbaring. Setelah itu ulang dengan siku kanan menyentuh lutut 

kiri. Ini harus dilakukan terus menerus sampai akhir periode satu 

menit. 
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5) Two count jumping jog 

Untuk latihan dinamis ini durasinya sama yaitu satu menit. Tidak 

ada pembatasan jumlah melompat tetapi subjek harus 

melakukannya terus menerus sampai akhir waktu yang telah 

ditetapkan, tetapi subjek di instruksikan untuk melakukannya 

tanpa istirahat sampai akhir. Subjek harus dalam posisi berdiri, 

ketika peluit sudah dibunyikan mereka harus melompat 

mengangkang dan membawa tangan menyamping ke atas, lalu 

kembali ke posisi semula. Latihan harus dilakukan terus menerus 

dan berirama ditempat. 

6) Running on the spot/lari di tempat 

Durasi waktu untuk latihan ini adalah satu menit. Ketika peluit 

dibunyikan subjek harus mulai lari ditempat dengan meninggikan 

lutut. Tidak ada pembatasan mengenai kecepatan, subjek tidak 

berhenti sampai akhir waktu yang ditentukan (Kumar, 2013). 

 

Bagan 2.1 Design Circuit Training 

POS 1 (ROPE 
SKIPPING) 

POS 2 (FOUR 
COUNT 

JUMPING JOG) 

POS 3 (SQUAT 
THRUST) 

POS 4 (SIT UP) 

POS 5 (TWO 
COUNT 

JUMPING JOG) 

POS 6 
(RUNNING ON 

THE SPOT) 
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F. Bleep Test 

1. Definisi 

Multistage Fitness Test adalah alat ukur untuk mengetahui VO2max. 

Multistage Fitness Test ini tidak begitu ambisius, tetapi menghasilkan 

suatu paduan yang bermanfaat terhadap salah satu aspek utama kebugaran 

daya tahan yang sebagian besar ditentukan oleh seberapa efesiennya 

fungsi jantung dan paru, hal ini di indikasikan dengan baik melalui 

ukuran pengambilan oksigen maksimal (VO2max) (Wiratna, 2016). 

Bleep test bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi fungsi jantung 

dan paru-paru yang ditunjukkan melalui pengukuran pengambilan 

oksigen maksimum (maximum oxygen uptake) (Nurhasan & Cholil 

2007). 

 

2. Alat-alat yang diperlukan 

a. Lintasan yang datar dan tidak licin sepanjang 20 meter 

b. Pengukur jarak (meteran) 

c. Kerucut (cone) 

d. Alat tulis 

e. Formulir bleep test 

f. Kaset bleep test 

g. Tape recorder yang bervolume cukup keras 

h. Petugas pengukur jarak 

i. Petugas start 

j. Pengawas lintasan 
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k. Pencatat score (Novita, 2009). 

 

3. Prosedur pelaksanaan bleep test 

a. Test bleep dilakukan dengan lari menempuh jarak 20 meter bolak 

balik, yang dimulai dengan lari pelan-pelan secara bertahap yang 

semakin lama semakin cepat hingga atlet tidak mampu mengikuti 

irama waktu lari, berarti kemampuan maksimalnya pada level bolak 

balik tersebut 

b. Waktu setiap level 1 menit 

c. Pada level 1 jarak 20 meter ditempuh dalam waktu 8,6 detik dalam 7 

kali bolak balik 

d. Pada level 2 dan 3 jarak 20 meter ditempuh dalam waktu 7,5 detik 

dalam 8 kali bolak balik 

e. Pada level 4 dan 5 jarak 20 meter ditempuh dalam waktu 6,7 detik 

dalam 9 kali bolak balik dan seterusnya 

f. Setiap jarak 20 meter telah ditempuh dan pada setiap akhir level, akan 

terdengar tanda bunyi 1 kali 

g. Start dilakukan dengan berdiri, dan kedua kaki di belakang garis start. 

Dengan aba-aba “siap ya”, atlet lari sesuai dengan irama menuju garis 

batas hingga satu kaki melewati garis batas 

h. Bila tanda bunyi belum terdengar, atlet telah melampaui garis batas, 

tetapi untuk lari balik harus menunggu tanda bunyi. Sebaliknya, bila 

telah ada tanda bunyi atlet belum sampai pada garis batas, atlet harus 

mempercepat lari sampai melewati garis batas dan segera kembali lari 

ke arah sebaliknya 
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i. Bila dua kali berurutan atlet tidak mampu mengikuti irama waktu lari 

berarti kemampuan maksimalnya hanya pada level dan balikan 

tersebut 

j. Setelah atlet tidak mampu mengikuti irama waktu lari, atlet tidak 

boleh terus berhenti, tetapi tetap meneruskan lari pelan-pelan selama 

3-5 menit untuk cooling down (Wiratna, 2016). 

 

 

Gambar 2.2 Lintasan Bleep Test (Gifari, 2013) 

 

 

4. Kelemahan bleep test 

a. Kurang memahami instrumen ini testi akan melakukan lari sprint pada 

level awal sehingga tidak sesuai irama yang mengakibatkan cepat 

mengalami kelelahan sebelum level yang lebih tinggi. 

b. Tes ini sering dilakukan di luar ruangan, sehingga kondisi lingkungan 

dapat mempengaruhi hasil. 

c. Hasil tes tidak langsung diketahui karena harus dikunsultasikan 

dengan table (Paramitha, 2008). 

 

5. Kelebihan bleep test 

a. Kelompok besar dapat melakukan test ini sekaligus sehingga biaya 

yang digunakan minimal. 
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b. Merupakan upaya maksimal dari kapasitas daya tahan tubuh. 

c. Merupakan test untuk energi aerobik sehingga dapat meningkatkan 

daya tahan atlet dan peserta latihan secara berlanjut. 

d. Daya tahan tubuh yang dibentuk akan sangat stabil (Zacky, 2014). 


