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PENERAPAN LATIHAN METODE BERMAIN DAN SIRKUIT DALAM
IJPAYA MENINGKATKAN KEBUGARAN JASMANI

Tjung iauw Sin
Thj_sin@yahoo.com

Dosen Universitas Negeri Padang
.\.

' Abstrak

. . Dcrajat kebugaran jasmani yang baik merupakan tuntutan fisik yang harus dimiliki ole.h

setiai manusla aAuro o,tniat"ntan kehidupnya sehari'hari dan tak terkeculai pada

siswl Karena dcngan memiliki derajat kebugaran jasmani yaag baik seorang siswa akan

mampu mclak,kai aktivitas belajar dan be-rmainnya dalam jangka waktu yang lebih^

tama tanpa mcngalami kelelalahn yang berlebihan serta memberikan dampak positif
aah'q mirunja;g produktivitas kirja- siswa di sekolah. Namun demikian, melihat

kcnyataan dan feiomena yanq terjadi pada zaman sekarang, banyak ditemui berbagai

kej,ggalan yang cutup memplrmatinkan khususnya terhadap derajat kebugaran jasmani

V"irg i"t "t""-ry" 
aimiliki oleh setiap siswa di sekolah. Mata pelajaran penjasorkes yang

iirJpUn A ietotaU belum membirikan hasil al:hir yang semestinya sesuai harapan'

Mclihat fenomcna. yang terjadi tersebut, pcnting sekiranya deterapkan .sebY3h .t:d:l
latihan yaag teUil ifefiif aan menarik datam pioses pembelajaran penjas di sekolah.

Mctode bcrmain dan sirkuit merupakan dua benfuk model latihan fisik yang cukup

menarik dan penting sekiranya dapat diterapkan di sekolah dalam upaya meningkatkan

ctcrajat kcbuiaran Jasmani yang 
-teUih 

baik bagi siswa' Datam hal ini guru hanya

Uertinaat sciagai iasilitator'dai-am proses pembelajaran yang sedang berlangsung di

sekolah. Dcngan menerapkan sedikif prinsip modifikasi, diasumsikan metode ini dapat

bcdangsung lalam suasin" yang hangat, riang, gembira- dan menyenangkan sehingga

dapat irenirik pcrhatian siswa dan timbul motovasi yang liuat untuk melakukan latihan'

Kata Kunci : Metode Bermain, Metode Stkuit, Ke6ugaran Jasmani

PENDAEI'LUAN
Aktivitas fisik sangat pentinS dilakukan unnrk mengimbangi aktivitas lainnya supaya

siswa memiliki kebugaran tubuh yaig baik. Dengan banyaknya a!:tivitas akademis yang

dila}ukan oleh anak,iecara psikologis juga membebani mereka dan jika hal ini.terus menerus

terjadi maka lama kelamaat' kondisi-siswi mat<in tama makin menurun aan atdrtrnVl 
!1s-L ^

menjadi sakit. Untuk mengatasi hal tersebut, tentunnya dibutuhlon kerjasama antara semua

pibai yang berkepcntinga4 baik pemerintah, praktisi pendidikan" dan masyarakat--.- 
.' -peiaiaif.oi..las-iri'merupat<anbagianintcgraidaripendidikanyangmemiliki.tugas.

unik yaitu mcngguaakan gerafc sJtagai .Jdiu untul p"mbeiajaran siswa. Pendidikan jasmani

,..i"k- .riil untuk iendorong-pertumbuhan fsik, keterampilan motorik' perkembangan

psikii, pengetahuan dao penalaran,ienghayatan nilai-uilai (sikap-mental-et::t::i]-
iportivitas ipiritual-sosial), serta pembiasaan pola hidup schat yang bermuara rmruK

mcraogsang:pcrtumbnhen dan perkemb*g--tuulit." fisik dan- psikis yanS ttirnb,Tl--,
Mchfi kdi;tan pendidikan jasmani diharapkan dapat meningkatkan kebugaran Sasmanr

sisrra.
Kebugaran jasmani sangat penting bagi setiap siswa' karena siswa yang memiliki

derajat kebug-aran i.r*-i tiogii j.u, .ruiut i-rctatcutan aktivitas belajar dan,ber-ma.utny.a

;;;; b"iki^pa tetetulan falfuerlebihan, serta $buhnya tetap segar ketika berhenti
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btraktivitas dan pada saat istirahat. Sebaliknya tingkat kebugaran yang rendah akan menjadi

ftJrl" arU. p"laksanaan aktivitasnya sehari-hari, oleh karena kondisi jasmani yang tidak

dirpat memenuhi semua kebutuhan dalam melakukan aktivitas tersebut. Tidak terjadinya

kiielahan pada siswa dalam melakukan pekerjaannya dan tetap segamya kondisi tubuh

sctelah bcrd<tivitas memunigkinkan mereka secara wajar melaksanakan segala kegiatan dalam

kChidupan sehari-hari. Dengan demikian mereka dapat menikmati kehidupan dalam arti luas.

Nalnron demikian, rrelihat fenomcna yang tedadi selama ini tcrkait dengan derajat

kibugaran jasmani siswa di sekolah khususnya sampai saat sekarang ini masih sangat

,t frih"tlrt"r. Banyaknya ditemui berbagai kesenjangan yang terjadi di sekolahlerkait

d;gan derajat kebugaran jasmari yang dimiliki oleh setiap siswa dan menuai pro-kontra

tdrh;d8D m;ta pelajaran pcndidikanjasmani olahraga daa kesehatan yang terkesan di nilai
griga aitam mlnjaiankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tuntutan kurikulum.

Melihat kenyataan yang semakin berlarutJarut tersebut, tetunya menarik perhatian

kita bersama sebagii praltlsi penaidikan dan olahraga dalam memberikan konfibusi

sekaligus menyelamaikan generasi pencrus bangsa akan bahaya permasalahan yang mcreka

hadapisaat selarang inl Unok itu perlu sekiranya diciptakan sebuah model latihan fisik

yangefektifdan efiiien unfuk dapat diterapkan dalam proses pembelajaran penjas di sekolah.

Salah satu mglsds lalihan fisik yang cukuppenar.ilg rnudah dan tidak rnemerlukan

waku yang lama pelaksanaanya adatah metode latihan dalam bentuk bermain dan sirkuit.

Alasarmaode berrrain dan metode sirkuit ini menjadi salah satu pilihan, karena dalam

pelaksanaanya mampu meningkatkan motivasi belajar siswa dalam melakukan tugas gerak

iiry tarus dis"tesaikan dan sekaligus dapat menjawab segala tantangan dan hambatan

mdlah sarun" d"n pmsarana yang masih kurang lewat modifikasi olahraga dalam benOk

pcrrnainan kecil olahraga yang diarahkan ke seluruh komponen-komponen fisik peningkatan.

kebugaran jasmani.- 
Modifikasi latihan dapat dalam bentuk penyederhanaan peraturan bermain, peralatan

yang rlipakai, jumlah pemain, cara mendapatkan kemenangan dalam permainan tersebut, dsb.

ifal-terpenting aaahh seorang guru penjas tersebut harus laeatil inovatif, dan terampil demi

mencapai tujuan pendidikan itu sendiri.
- 

Metode bermain ini memberikan ruang dan kesempatan seluasJuasnya kepada siswa

umuk aktifbergerak. Tugas gUru penjas memberikaa kesempatan tersebut melalui strategi

pembelajaran yang menarik, edukatif, variati[, dan inovatif- 
Lutan (2002) menjelaskan Siswa akan lebih aktifbergerak dan menguasai materi

pchjaran jika pengalaman betajar diahr sedernikian rupa sehingga siswa mempunyai

iarmpatan untuk membuat sesuatu refleksi penghayatan, mengungkapkan dan mengevaluasi

apa png dipelajari dengan sendiri". Inilah salah satu andil dari pelaksanaan pendidikan

jasrnni yang heatif, inovai{, muraL meriah, dan tidak terlalu menuntut perlengkapan

strmdar ),ang mungkin sukar di dapatkan.
Di lain pihak, metode sirkuit m€rupakan salah bentuk metode latihan fisik yang cukup

menarik dan dipat meningkatkan kondisi kebugaran jasmani siswa secara serempak dan

terdiri dari beberapa macam item latihan fisik yang dilaln*an secara berkelanjutan.

Program latihan ini sangat efektif karena sangat mudah dilalcukan oleh siswa. Model

latihan sirkuit diharapkan bisa meningkatkan kebugaran fisik siswa' sehingga dengan

kcbugaran yang baiksiswa dapat melakukan aktivitas di sekolah dengan baik pula'- 
Akan tetapi Penerapkan model latihan tersebut hingga saat ini masih sangat jarang

ditennri di sekolah-iekolah, padrhrt dilihat dari segi waktu dan pelaksanaariya, model latihan

ini juga sangat efektifdikembangkan di sekolah.- - 
Dengan menggunakan sedikit waktu dari jam pelajaran penjas, yang tidak lebih dari

15 menit rmtuk pola latihan ini sangat cocok dilakukan di sekolah sehingga tidak menggangu

71



=NTERNAnONAL SEMINAR ON EDuCAnON(lSF)2“
′20■ 6

留蹴胤1織″
nttmtt mih mCtt Cukupbayよ wm yang“ぶm mmk

Ⅲ留鳥1■M毬 務
n

Ⅱaket黒普盟l電鳳 bょan kcpuぉan

卜mmmtttGdぬ副0"9詠あ喝aran鵬鋼器常雅認お躍t∬臨an

蒻 1蔦嗣礎朧燃



II{TER ATIOI{AL SEMINAR ON EDUCAION (IS9 21 2016

koja sehari-hari secara efisien tanpa timbul kelelahan yang berlebihan sehingga masih dapat

menikmati waktu luangnya.
Orang yang bugar berarti sehat secara dinamis- Sehat dinamis menunjang terha&p

aktivitas fisik maupun pisikis. Kebugaran yang dimiliki seseorang akan memberikan

penganrh yang positifterhadip kinerja seseorang dan juga akan memberikan pengaruh yang

positifterhadap produktifitas bekerja atau belajar.

&
i. Untuk merryeroleh tingkat kebugaran jasmani yang baik, tentunya seseorang harus

fuembiasakan diri dengan pola hidup yang sehat dan seimbang. Kebiasaaan hidup dengan

lirdafra hidup sehat dan seimbang akan meberikan dampak yang sangat berarti bagi keschatan

{ituh sescorang sehingga dapat rnenikmati kehidupannya dalam arti luas-

ij.. Pola hidup sehat yang dimaksud disini tentunya berkaitan dengan istirahat cukup dan

,t&atn, komumsi makanan yang sehat, bergizi dan seimbang serta diiringi dengan

i6nanfaatan waktu luang dengan al,rtivitas fisik olalraga secara teratrr. Karena aktivitas fisik
ilhhaga merupakan sebuah usaha yang sangat berarti bagi seseorang dalam melatih seluruh

riigu-organ tububnya agar selalu siap bekerja secara efel,r:tif dan efisien tanpa adanya keluhan

dada saat dibutuhkan.
i' Hul lain juga diperkuat oleh pernyataan beberapa prakisi olahraga dan kesehatan

flag menyatakan bahwasanya tidak ada obat di dunia ini yang sempurna dan mampu

iihcnyembuhkan berbagai penyakit dengan permanen kecuali dengan pembiasaan pola hidup

lLtat dan rajin berolahraga. oleh karena itu, untuk dapat meningkatankan kebugaran jasmani

yang baik tentunya aktivitas fisik olahraga memegang peranan yang sangat pcnting bagi

:iietiap orang khususnya dalam hal ini adalah siswa.

Djoko Pekft (20M) menjelaskan beberapa usaha yang dapat dilakukan seseolang

tintuk &par memperoleh derajat kebugaran jasmani yang baik meliputi tiga upaya bugar

;jqkni; konsumsi makanan yang sehat dan bergizi, istirahat cukup dan teratur, dan mjin
rberolahraga.

,. Mapun manfaat lain dari latihan fisik olahraga terhadap peningkatan derajat kebugaran

ianrnani seseorang adalah penambahan kekuatan dan daya tahan yang mampu membantu

flatam melaksanakan tugas sehari-hari karena tidak lekas lelah. Latihan fisik membantu

l&rcmelihara kesehatan jantung dan pembuluh darah, karena gerak yang baik sangat

bermanfaat bagi tubuh manusia

'l,etlhan Metode Bermaln

Iatihan dengan metode bermain merupakan salah satu cara atau metode latihan fisik
yang dapat digunakan untuk meningkatkan berbagai komponen kebugaran jasmani dalam

trata pelajaran penjas di sekolah. Metode ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa bermain

bagi arak merupakan sarana belajar yang efekti{, bahkan ada yang menyatakan bahwa aaak

iiang tidak bermain merupakan ciri-ciri anak tersebut dalam keadaan "sakit".

: Lotih"r."tode bermain merupakan salah satu aktivitas fisik yang dapat

menimbulkan kegembiraan bagi pelaloroya. Bermain akan mampu mengembangkan berbagai

Aspek baik dari kogritif, afektif, dan psikomotor. Dengan bermain, anak dapat
,inengembangkan otot kasar dan otot halus, meningkatkan penalaran, memahami keberadaan

iingkungannya, membentuk daya imajinasi, daya fantasi, dan keativitas (Wibowo:2007).

Bermain sendiri dapat dilakukan siapapun tanpa batasan usia, dari anak-anak sampai

orang tua sebenamya dapat melakukan permainan atau bermain-
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Alnedral (20I 5) menjelaskan tentang latihan metode bermain bertujuan *!k ' "
membangun suasan. *r".;"' y"'iii""tit' ffi ttt""g"'' d- anosiasme' Karakteristik

;;ffi .d.r* p:,:ipiill-*"ana berajar vang me"Y"*nffi 
*:llill"'#i"i"i"51,

Lntai (senar). Selain itu permainan juga digunakan.untuk pen<

;#ilil;ffita* *'.,:'aie.,"il['6'5j' a- a'iienuh rrenjadi riang (segar)'

Scjalan dengan Sukintaka (2002) menyatakan bahura-rnctode latihan dalam benok

bcrmain mcmpunyai tug," a- ti:i'"i-frog ornu.a*gP ogas pendidikatr jasmani yaitu

meninskatkan kualitas hidup m#;;:;ta.u "mbentit 
manusi" Indonesia seutuhnya' dan

;;firy"i *t"-t keseluruhan aspek pribadi manusia'

Berdasar*an penjelasan diatas dapat ditarik k*impulan bahwa latihan metode

bermain adatah *"* 
"",u 

y"nglffiut-in 'ntut T*y'lllili materi pelajaran dengan

mensimulasikan su"a p"''"'un-i"ng berkaitan dengan tujuan dari materi pelajaran tersebut'

sehingga nrngahasilkan petoJt'#;i;;;;vt"ifu"i a"' a"pat mcmbangun rnotivasi

siswa-unn* scmangat dalam belajar'

kdhrD Metode sirkult

Harsono (2010) mengemu kakal circltit trarnrng.adalah suatu sistcm tatihan yang dapat

memoerbaiki sec* ."r".p"f friii"."f*rf,""'A;f tubut\ yai$ unsur-unsur poxzr' daya

ffi;:iffi;' ["ri;i""i"I' 6tpatan' dan kornponen fisik lainnva'

Scjalan dcngan pcndapat tersebut Lutan (2002) menjelaskan latihan sirkuit merupakan

salah satu cara yang dapat t*#iiffitl"""t t*"tipJit'gtt" fitness keselunrhan dari

obuh iita yang. metiputi komponen biomotonk dasar"'

Mcnurut Sajoto ( l9E8) program I alihar- cirait training tr'rtr;dt dengan program-

p,.s;;;il;l+:r*ti*ii'Ldi*ii**;"mrlx'ff ffi !:;iffi*
trHffiffiH,:ffiil ;ilTffi ffi;;il' s"tu sirruit ratilan dikatakan scrcsai' bila

scscorang telah nreny"t","'r--tiiir'-un al s"mu" 'tusi* 'e'uai 
dcngan dosis yang telah

ditctapkan.

IJtihan sirkuit merupakan kombinasi dari semua konponen meliputi: power' da5ra

tahan, kecepatan, fletsiulitas,Tji'i'H;;; hil;' s*n'i- b"ntuk l"tihannva biasaova

disusrn datam lingkaran dan te'i;i;;;;;;p" p; s d1n ilenlatihannva pun discsuaikan

ffi#ffi;*"v""g i"gi" ii""pai oleh masing-masing individu'

Dargan pctaksanaan latihan berupa siklus yang terdiri dari stasiun+tasiun latihan fisik

dan tidak menuntut peralatan #;'ffiffiil{ u-it11fl*t"-nnva' maka latihan int

ffi ffitrllwft *;:*+.ry;"lrggg,,gffiIn#
t":ffii ;;;i"i,-i"ti"r'-'u"r' ai setiap stasiun sehinssa ti

bosan tcrhadaP siswa'

PENUrUP
MctO“ be―h dan maodc,中 i“響pttII辮翻鰍I為∬露1織毬

yang dterapkan dJam:1:l翠誦』島11:I事i属;:蔦面:起bhand“ d面 kedua
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