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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Latihan otot sekaligus pemeliharaan kesehatan bisa dilakukan dengan cara 

melakukan suatu kegiatan jasmani yaitu berolahraga (Rohman, 2015). Dengan 

cara permainan, pertandingan, dan perlombaan kita bisa mengembangkan 

potensi jasmani ser .ta rohani diri sendiri dengan cara mendorong diri untuk 

melakukan segala usaha dan kegiatan yaitu dengan berolahraga, membentuk 

serta. menjadikan manusia yang. lebih berkualitas juga bisa dengan berolahraga. 

Olahraga jenis permainan lambat laun semakin meningkat peminatnya. Olahraga 

jenis permainan yang paling diminati . masyarakat yaitu futsal sangat tinggi minat 

masyarakat dalam olahraga jenis ini (Hawindri 2016). 

Sepak bola merupakan reverensi dari olahraga . futsal tidak heran sebagian. 

besar peraturan dalam futsal, sama persis dengan peraturan dalam sepak bola, 

tidak butuh banyak orang u .ntuk bisa memainkan futsal, juga tidak perlu tempat 

atau lapangan yang seluas sepak bola. Setiap tim dari permainan olahraga futsal 

adalah sebanyak 5 orang,  permainan bola lapangan . kecil terdiri dari dua tim 

setiap. pertandingan. Dengan menggunakan kaki pemain mencetak gol sebanyak 

banyaknya menjadi tujuan permainan sepak bola lapangan kecil atau biasa 

disebut futsal. Terdapat pemain cadangan pada setiap tim dan itu sudah 

merupakan pe.raturan sehingga diwajibkan setiap tim memiliki pemain cadangan 

yang bertugas untuk menggantikan 5 pemain yang bermain di awal. Badan 

Perkumpulan Antar Negara Sepak. Bola atau biasa dikenal dengan Federation 

Internatio.nale de Football Association (FI.FA) juga sudah mengesahkan secara 
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resmi tentang permainan sepak bola lapangan kecil atau biasa disebut futsal ini 

(Dwinta, 2016). 

Kelincahan termasuk aspek yang sangat penting yang diperlukan untuk 

menjadi pemain. futsal yang handal (Rudianto 2012, dalam Mahendra 2015). 

Mengubah arah secara cepat dan tiba-tiba adalah kemampuan yang sangat 

diperlukan untuk bisa menjadi pema.in yang baik dalam permainan futsal, 

kemampuan tersebut bisa disebut dengan kelincahan menurut Soekarman, 1987 

dalam Rohman, 2015). Postur . tubuh sangat berpengaruh dalam kemampuan 

bermain futsal yang ting.gi yaitu tinggi. badan dan berat . badan, keduanya sangat 

berpengaruh dalam keahlian bermain futsal. Friksi lemak jaringan pada otot . 

serabut bisa mengurangi kelincahan karena otot kesulitan kontraksi karena 

disebabkan lem.ak yang tebalnya berlebih. Parameter antropometri dan 

gambaran massa. tubuh yang labil adalah disebabkan . oleh penumpukan. lemak 

yang berlebih menurut Rudiyanto 2012, dalam Mahendra 2015. Jika didalam 

tubuh terdapat akumulasi lemak yang tebalnya berlebih, maka . itu bisa 

didefinisikan. menjadi kegemukan atau berat .. badan berlebih (Wirawan, 2016). 

Kandungan utama dalam maka.nan salah. satunya yaitu lemak, lemak 

esensial dan salah satu sumber. energy ada di dalam lemak itu sendiri. Yang bisa 

merugikan kesehatan adalah konsumsi lemak yang sangat kelebihan, seperti 

lemak jenuh dan kolestrol. Jaringan H2O yang paling rendah dari pada jaringan 

lain yaitu lemak itu . sendiri, selain itu jaringan yang paling kering juga lemak, 

serta hanya memiliki H .2O yang hanya 10 .%. Olehkarna itu tubuh yang tidak 

gendud sering dikaitkan dengan H2O yang tinggi, sedangkan rendahnya H2O 

sering dikaitkan den.gan Obesitas, disebabkan lemak yang kering termasuk 
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dalam komposisi sebagian besar tubuh menurut Ganong, 2008 . dalam Mastria, 

2014. 

Sebagian orang yang memilih program latihan dan program turunnya 

berat.badan dan tebal . lemak menganggap dari . pada menggunakan metode 

superset, metode circuit. training yang paling efektif, member baru juga 

beranggapan demikian, dan akhirnya untuk menurunkan bera .t badan mereka 

menggunakan metode program training circuit, walaupun belum pernah 

mencoba metode lain sama sekali menurut Purwanto, 2016. 

Circuit training menggunakan latihan aerobik dan terdiri dari beberapa pos 

latihan terdapat antara 8 sampai 16 pos. dari pos pertama ke pos terakhir harus 

dilalui, dan anggapan orang tent .ang. pos gerakan yang banyak dan irama yang 

cepat serta memiliki waktu istirahat yang sedikit menyebabkan pembakaran 

lemak menjadi cepat, itulah alasan menggunakan metodi circuit latihan 

(Purwanto, 2016). 

Latihan Circuit itu sendri mer .upakan program . latihan dengan tanpa 

menggunakan beban, dan hanya menggunakan beban dari tubuh . sendiri, dan 

program latihan circuit itu sendiri ada posnya masing-masing. Beban latihan 

circuit biasanya setengahnya beban maksimal yang bisa diangkat oleh tubuh. Pos 

dari latihan circuit itu sendiri terdiri dari: Back Up, Squat, Push Up, Tricep Dip, 

Pull Up, Sit Up, Back Row, Leg Raise, Bridge, dengan. dilakukan selama empat 

minggu menurut Dwinta, 2016. Pondok. pesantren khusus diploma dan strata 

yaitu Yayasan Bina Insani Sukses Kota Malang. Kegiatan belajar dan . mengajar 

yang dilaku.kan pada waktu subuh dan malam merupakan kegiatan yang 
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diselenggarakan oleh yayasan yang dikenal dengan pondok pesantren 

mahasiswa ini, selain itu ada piket kebersihan dan olahraga dan lain . lain. 

Kegiatan tersebut diisi dengan kegiatan yang positif dan sangat bernilai ibadah. 

Dan Futsal adalah term.asuk salah satu kebiasaan santri di yayasan ini. Biasanya 

dilaksanakan sebulan . sekali untuk futsal di pondok pesantren ini. Berlebihnya 

ketebalan lemak yang menjadi keluhan di beberapa pemain futsal santri di 

Yayasan Bina Insani Sukses Kota Malang.  

Menurut Journal of The American . Collage Health, sesuai hasil dari 

penelitian tahun 2003-2004 oleh National Health And Nutrition Examination 

Survey (NHANES) menjadikan ketebalan lemak yang berlebih dan obesitas 

menjadi perhatian utama, sepertiga mengalami obes di amerika sedangkan 66% 

lainnya memiliki ketebalan lemak yang berlebih. Sejak 30 tahun . lalu, persentase 

nya naik.  Mengejutkannya dari kalangan atlit terutama sepak. bola juga tidak . 

sedikit yang menderita ketebalan lemak yang berlebih menurut Mathews, 2013.  

Dengan fenomena seperti ini, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk 

mengurangi jumlah ketebalan lemak pada tubuh responden, dengan 

menggunakan program latihan circuit pada santri Pondok . Pesantren Yayasan 

Bina Insani Sukses Kota Malang. 

B. Rumusan Masalah  

Apakah Latihan Circuit berpengaruh kepada penurunan tebal . lemak 

khususnya pada pemain futsal santri Pondok Pesantren Yayasan Bina Insani 

Sukses Kota Malang? 
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C. Tujuan Penelitian 

 1. Tujuan Umum 

Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh latihan circuit training terhadap 

penurunan tebal lemak pada San .tri Pondok Pesantren Yayasan Bina Insani 

Sukses Kota Malang. 

 2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi nilai tebal lemak pada santri pondok pesantren Yayasan 

Bina Insani Sukses Kota Malang sebelum diberikan program latihan 

Circuit. 

b. Mengidentifikasi nilai tebal lemak pada santri pondok pesantren Yayasan 

Bina Insani Sukses Kota Mal .ang setelah diberikan program latihan Circuit. 

c. Menganalisa pengaruh pemberian latihan circuit training terhadap 

penurunan tebal lemak pada santri pondok pesantren Yayasan Bina Insani 

Sukses Kota Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Peneliti 

Untuk memberikan ilmu pengetahuan tentang seberapa pengaruh 

program latihan circuit untuk penurunan tebal lemak pada santri pondok 

pesantren Yayasan Bina Insani Sukses Kota Malang merupakan manfaat yang 

peneliti dapatkan untuk penelitian ini. 
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2. Manfaat Bagi Lokasi Penelitian 

Penyebaran informasi tentang seberapa pengaruh program latihan 

circuit terhadap penurunan tebal lemak pada Santri pondok pesantren 

Yayasan Bina Insani Sukses Kota Malang merupakan manfaat bagi lokasi 

penelitian ini. 

3. Manfaat Bagi Institusi Pendidikan 

Penelitian ini bisa digunakan untuk bahan referensi bagi Mahasiswa 

Fisioterapi yang membutuhkan pengetahuan le .bih terkait intervensi 

fisioterapi dalam menurunkan tebal lamak dengan menggunakan program 

latihan yang telah digunakan oleh peneliti ini yaitu dengan metode latihan 

circuit, adalah manfaat bagi institusi pendidikan. 

4. Manfaat Bagi Fisioterapi 

 Harapannya penelitian yang peneliti lak .ukan bisa menjadi sumber 

referensi bagi Fisi.oterapi untuk perkembangan ilmu Fisioterapi pada dunia 

olahraga (sport) ataupun untuk pelayanan kesehatan di masyarakat. 

E. Keaslian Penelitian 

1. Penelitian yang dilakukan Alan Dwinta KS (2016) yang berjudul  “Pengaruh 

Latihan Circuit Body-Weigth Terhadap Penuru.nan Berat Badan  Dan 

Persentase Lemak Tubuh Mahasiswa Batak Karo Di Kota Yogyakarta”. 

Penelitian ini bertuj.uan untuk mengetahui pengaruh. latihan Circuit Training 

terhadap penurunan berat badan dan persentase lemak tubuh mahasiswa 
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Batak Karo di kota Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah eksperi.men 

dengan desain “The One Group Pretest-Posttest Design”. Populasi dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa Batak Karo yang ku ah di kota Yogyakarta.   

Teknik samp ng meng.gunakan purposive samp ng, dengan kriteria,  yaitu:  

(1) Usia 17-25 tahun,  (2)  Mempunyai berat badan yang berlebihan, (3)  

Berj.enis kelamin. laki-laki, (4) bersedia menjadi sampel. Berdasarkan kriteria 

tersebut  yang memenuhi berjumlah 7 orang.  Instrument yang  digunakan 

untuk  menguk.ur berat  badan yaitu timbangan  dengan satuan kilogram, dan 

untuk mengukur persentase lemak menggunakan  Skinfold  Caliper. 

2. Penelitian  yang  dilakukan ole.h Nanda Dwicahya (2017)  yang berjudul 

“Pengaruh Latihan Circuit Body Weight Terhadap Kebugaran Jasmani,   

Indeks Massa Tubuh, Dan Fleksibi tas Member  Fi.tness Center Lotus 

Nusantara Bersinar Ros-In Hotel Yogyakrta”.  Penelitian. ini bertujuan untuk 

menget.ahui seberapa besar pengaruh latihan Circuit Body weight terhadap 

kebugaran jasmani,  indeks masa tubuh,  persentase lemak tubuh,  dan 

fleksibilas member fitness Ros-In Hotel Yogyakarta. Penelitian ini  

merupakan pre-eksperimental design dengan  one-group     pretest-posttest 

design.  Sample dalam penelitian ini adalah member dengan usia antara 19-

25 tahun,  aktif minimal. dua bulan, dan bersedia mengikuti latihan 18 ka  

pertemuan. Teknik pengambilan data dilak.ukan dengan tes dan pengukuran,  

nstrumen yang dilakukan yaitu test rockport,  stadiometer, timbangan,  

skinfold caliper, dan sit and reach.  Ana sis data penelitian menggunakan uji 

t unutk mengetahui apakahte.rdapat perbedaan variable antara pre-test dan 

post-test1pada kelompok eksperimen.   



8 
 

 

3. Penelitian yang dilak.ukan oleh Prabowo Purwanto 2016 dengan judul 

“Efektifitas Latihan Beban Dengan Metode Circuit Weight Training Dengan 

Super Set Terhadap Penurunan Berat Bad.an Dan Prosentase Lemak Pada 

Member Cakra Sport Club”  penelitian ini bertujuan untuk:  (1) mengetahui 

pengaruh metode latihan Circuit Weight1 Trainingiterhadap penurunan berat 

badan dan pro .sentase lemak, (2) mengetahui pengaruh metode latihan super 

set terhadap penurunan berat badanldan prosentase lemak,  (3)  mengetahui 

metode manakah yang pa ng efektif antara metode latihan circuit weight 

training  dengan metode latihan  super set terhadap penurunan berat badan 

dan pros.entase lemak pada member cakra sport club penelitian ini adalah pre. 

eksperimen den.gan penelitian yang digunakan yaitu pretest-posttest.  Sample 

yang digunakan yaitu me.mber fitness laki-laki cakra sport club yang 

berjumlah 20 orang. 

 




