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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Olahraga terdiri dari dua kata, olah dan raga. Olah ialah kata kerja memberikan 

arti melakukan sesuatu. Sedangkan raga ialah tubuh secara utuh atau jasmani serta 

fisik. Dalam hubungan dengan pokok bahasan ini, kata olah memberikan arti 

melakukan kerja fisik dengan baik atau fisik dengan baik, karena itu perlu di ingat 

kembali bahwa aktivitas olahraga kesehatan tujuanya secara hakiki hanya untuk 

memelihara atau meningkatkan kesehatan (Giriwijoyo, 2007). 

Banyak berbagai macam olahraga di dunia ini, salah satu contoh olahraga yang 

sekarang lagi populer adalah olahraga basket. Sugito tahun 2013 menyatakan olahraga 

bola basket yaitu cabang olahraga permainan yang menggunakan bola yang 

dipantulkan kelantai sambil berjalan dan boleh dioper ke teman dengan tujuan 

memasukan bola ke keranjang tim lawan.  

Berdasarkan survei yang dilakukan Ihsan tahun 2017, menunjukan dalam 

bidang olahraga bola basket jenis cedera yang paling sering dialami oleh atlet basket 

ialah cedera lutut, cedera pergelangan kaki, cedera sendi bahu sebanyak 21 sampel 

menyatakan 100% pernah mengalaminya. Cedera bahu sebanyak 20 kasus sebesar 

95,2%, cedera hamstring sebanyak 18 kasus sebesar 85,7%, cedera pergelangan tangan 

sebanyak 13 kasus sebesar 61,9%, cedera jari-jari tangan sebanyak 6 kasus sebesar 

28,6%, cedera tumit sebanyak 5 kasus sebesar 23,8%. 

` Cedera bisa disebabkan oleh kurangnya pemanasan sebelum melakukan 

olahraga yang dapat menurunkan agility atlet. Agility sangat penting bagi seorang atlet, 

menurunnya agility seorang atlet akan mempengaruhi balance, speed dan power. Jika
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seorang atlet mempunyai balance, speed dan power yang buruk, maka gerakan atlet 

tersebut akan terganggu dan menyebabkan resiko cedera menjadi tinggi (Amanda, 

2014). 

Miller tahun 2010 berpendapat Agility didefinisikan sebagai kemampuan 

manuver dari tubuh, ialah kemampuan merubah posisi dan arah tubuh atau bagian 

tubuh dengan cepat. Menurut beberapa ahli, agility dapat diartikan sebagai 

kemampuan untuk merubah arah posisi tubuh dengan cepat dalam keadaan bergerak, 

tanpa kehilangan keseimbangan. Faktor genetik merupakan faktor utama pada tingkat 

agiility seseorang. Agility juga tergantung pada power, speed, koordinasi, dan balance. 

Dalam permainan bola basket, agility digunakan dalam penguasaan bola, melakukan 

pivot, melakukan gerakan-gerakan tipuan (fake move) saat dribbel, passing, menerima 

passing dan banyak lagi gerakan lainnya yang membutuhkan agility. Apabila 

kelincahan tidak dimiliki oleh seorang atlet, maka teknik dan taktik dalam permainan 

lebih mudah dibendung lawan (Kasmadi, 2006). 

Agility sangat penting bagi seorang atlet. Atlet yang memiliki agility yang 

buruk akan mengalami penurunan koordinasi gerakan-gerakan ganda (stimulasi), 

sulitnya atlet menguasai teknik-teknik permainan, sulit meorientasikan kondisi lawan 

dan lingkungan serta meningkatkan resiko cedera. Indikasi diatas sangat berpengaruh 

terhadap penurunan prestasi tim (Sugito, 2013). 

Meningkatkan agility ada berbagai macam cara, salah satunya melalui bidang 

fisioterapi olahraga. Menurut Sholahuddin (2015) fisioterapi olahraga ialah pelayanan 

kesehatan yang ditujukan kepada individu atau masyarakat untuk mengembangkan, 

memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi khusus dalam bidang olahraga. Dalam 

bidang fisioterapi banyak metode untuk meningkatkan agility salah satu nya ialah 
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plyometric dengan latihan front cone hops. Front cone hops ialah bentuk latihan 

melompat-lompat dengan menggunakan alat berupa cone (kerucut), dalam bentik 

latihan melompati cone lurus kedepan, dimana kerucut berjumlah 6 ditata segaris. 

Ukuran tinggi cone 30 cm, dengan jarak antar cone 1 m (Donald, 2003) 

Berdasarkan studi pendahuluan, rata-rata pemain tim basket fikes memiliki 

postur tubuh dengan tinggi badan yang kurang dari 170 cm. Sehingga pemain ini 

memiliki agility yang kurang bagus dan hal ini mempengaruhi kinerja tim untuk 

meraih prestasi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya serta meningkatkan 

pengaruh resiko cedera. 

Berdasarkan studi pendahuluan dan latar belakang dengan truun nya performa 

dan tingkat resiko cidera di karenakan turun nya agility pada atlet tim basket Fikes 

Universitas Muhammadiyah Malang maka peneliti tertarik meneliti tentang “Pengaruh 

Latihan Front Cone Hops Terhadap Tingkat Agility Pada Tim Basket Fikes Universitas 

Muhammadiyah Malang”. 

B. Rumusan masalah 

Bagaimana pengaruh latihan front cone hops terhadap tingkat agility pada tim 

basket Fikes Universitas Muhammadiyah Malang ? 

C. Tujuan penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui pengaruh latihan front cone hops terhadap tingkat agility pada tim 

basket Fikes Universitas Muhammadiyah Malang. 
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2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi tingkat rata-rata agility para pemain basket sebelum 

latihan front cone hops pada Tim Basket Fikes Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

b. Mengidentifikasi tingkat rata-rata agility para pemain basket sesudah 

latihan front cone hops pada Tim Basket Fikes Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

c. Menganalisis pengaruh latihan front cone hops pada pemain basket Fikes 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

D. Manfaat penelitian 

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

a. Menambah wawasan dan pengatahuan bagi fisioterapi sehubungan dengan 

manfaat latihan front cone hops terhadap tingkat agility pemain basket. 

b. Melihat pengaruh latihan front cone hops terhadap tingkat agility pemain 

basket. 

2. Bagi institusi pelayanan 

a. Sebagai referensi tambahan untuk mengetahui intervensi fisioterapi dengan 

menggunakan pemberian latihan front cone hops terhadap tingkat agility pada 

atlet basket. 

b. Agar fisioterapi dapat memberikan pelayanan fisioterapi yang tepat 

berdasarkan ilmu pengetahuan fisioterapi. 

3. Bagi institusi pendidikan 

a. Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan informasi untuk program 

fisioterapi. 

b. Sebagai referensi dan bahan pembanding penelitian selanjutnya. 
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4. Bagi peneliti 

a. Penelitian ini sangat berguna untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan 

kesempatan bagi penulis untuk mempelajari manfaat latihan front cone hops 

terhadap tingkat agility pada atlet basket. 

b. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama 

perkuliahan. 

5. Bagi klub basket 

Memberikan masukan akan pentingnya terapi latihan front cone hops dalam 

mendukung latihan fisik untuk meningkatkan agility serta prestasi prestasi 

bermain para atlet basket dan mengurangi faktor resiko cidera. 

6. Bagi peserta penelitian 

Menambah pengetahuan dalam meningkatkan prestasi diri dalam bermain 

basket dan cara-cara untuk mengolah potensi prestasi diri tersebut dengan terapi 

latihan fisik yang telah diberikan. 

E. Keaslian penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

N

o

. 

Nama 

Peneliti 

dan 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Instru

men 

Peneliti

an 

Hasil Penelitian Perbedaan 

dengan 

Penelitian yang 

Akan 

Dilakukan 

1 Raggi 

Irawan 

(2010) 

Perbedaan 

Pengaruh 

Latihan 

Pliometrik 

Front Cone 

Hops dan 

Latihan Zig-zag 

Drill Terhadap 

Peningkatan 

Power Otot 

Tungkai Pada 

a. Variabel 

bebas: 

Pliometrik 

front cone 

hops dan 

zig-zag drill 

b. Variable 

kontrol : 

Peningkatan 

power otot 

tungkai  

Standin

g broad 

jump 

Tidak 

terdapat 

perbedaan 

pengaruh yang 

signifikan antara 

latihan 

pliometrik front 

cone hops dan 

latihan zig- zag 

drill terhadap 

peningkatan 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian yang 

membandingkan 

antara latihan 

front cone hops 

dan zig-zag drill 

terhadap 

peningkatan 

power otot 

tungkai, 
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Siswa Putra 

Ekstrakurikuler 

Pencak Silat 

SMP Negeri 02 

Mojogedang 

Kabupaten 

Karangayar 

power otot 

tungkai. 

sedangkan 

penelitian yang 

peneliti lakukan 

adalah mencari 

pengaruh latihan 

front cone hops 

terhadap 

peningkatan 

agility. 

2 Dian 

Erfianto 

(2017) 

Efektifitas 

Pemberian 

latihan 

Plyometric 

“Depth Jump” 

Untuk 

Peningkatan 

Agility Pada 

Tim Basket 

Fikes 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang 

a. Variabel 

bebas : 

Latihan 

plyometric 

depth jump 

b. Variabel 

kontrol : 

Peningkatan 

agility 

Illinois 

agility 

run test 

Ada pengaruh 

pemberian 

latihan 

plyometric depth 

jump terhadap 

penigkatan 

agility para 

pemain basket 

Fikes 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang 

Penelitian ini 

mencari 

pengaruh 

pemberian 

latihan 

plyometric depth 

jump terhadap 

peningkatan 

agility, 

sedangkan 

penelitian yang 

peneliti lakukan 

adalah mencari 

pengaruh latihan 

plyometric front 

cone hops 

terhanap 

Peningkatan 

agility 

3 Rif’an 

T. 

Arafat, 

Edy 

Mintart

o, 

Nining 

W. 

Kusnan

ik 

(2018) 

The Exercise 

Effect Of Front 

Cone Hops And 

Zig-Zag Cone 

Hops Due To 

Agility And 

Speed 

a. Variabel 

bebas : 

Latihan 

Plyometric 

front cone 

hops dan 

zig-zag 

cone hops 

b. Veriabel 

kontrol : 

peningkata

n agility 

dan speed 

The 

term of 

hypothe

ses test 

Front cone hops 

memberikan 

efek yang lebih 

baik dari zig-zag 

cone hops dalam 

meningkatkan 

agility dan 

speed. 

Penelitian ini 

membandingkan 

latihan front 

cone hops 

dengan zig-zag 

cone hops 

terhanap 

peningkatan 

agility dan 

speed, 

sedangkan 

penelitian yang 

peneliti lakukan 

adalah mencari 

pengaruh latihan 

plyometric front 

cone hops 

terhanap 

peningkatan 

agility. 
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4 Yani 

Novrida 

(2016) 

Perbedaan 

Pengaruh 

Latihan Front 

Cone Hops 

Dengan Latihan 

Barrier Hop 

Terhadap 

Peningkatan 

Kecepatan 

Tendangan 

Maegeri 

Chudan Pada 

Atlet Putra 

Sabuk Biru 

Perguruan 

INKANAS 

Dojo Brimob 

Medan  

a. Variabel 

bebas : 

Latihan 

front cone 

hops  dan 

barrier hop 

b. Variabel 

kontrol : 

Peningkata

n kecepatan 

tendangan 

maegeri 

chudan 

 Latihan Front 

Cone Hops lebih 

baik daripada 

latihan Barrier 

Hop terhadap 

peningkatan 

kecepatan 

tendangan 

Maegeri Chudan 

Penelitian ini 

membandingkan 

antara latihan 

front chone hops 

dengan barrier 

hops  terhadap 

peningkatan 

kecepatan 

tendangan 

maegeri chudan, 

sedangkan 

penelitian yang 

dilakukan 

peneliti adalah 

mencari 

pengaruh latihan 

front cone hops 

terhadap 

peningkatan 

agility 

5 Noor 

Saadah 

(2017) 

Pengaruh 

Latihan 

Skipping 

Terhadap 

Peningkatan 

Agility Otot 

Tungkai Pada 

Klub Voli Yuso 

Yogyakarta 

a. Variabel 

bebas : 

Latihan 

skipping 

b. Variabel 

kontrol : 

peningkata

n agility 

Agility 

T-test 

Ada pengaruh 

latihan skipping 

terhadap 

peningkatan 

agility otot 

tungkai 

Penelitian ini 

mencari 

pengaruh latiha 

skipping 

terhadap 

peningkatan 

agility, 

sedangkan 

penelitian yang 

dilakukan 

peneliti adalah 

untuk mencari 

pengaruh latihan 

front cone hops 

terhadap 

peningkatan 

agility 

6 Fachrur

rozi 

Ramada

n 

(2017) 

Pengaruh 

Pemberian Core 

Stability 

Exercise dan 

Latihan Shuttle 

Run Terhadap 

Peningkatan 

Agility Pemain 

Futsal 

a. Variabel 

bebas : core 

stability 

exercise 

dan shuttle 

run 

b. Variabel 

kontrol : 

peningkata

n agility 

Illinois 

agility 

run test 

Core stability 

exercise dan 

shuttle run dapat 

meningkatkan 

agility pemain 

futsal. Akan 

tetapi pemberian 

shuttle run lebih 

efektif dalam 

meningkatkan 

agility 

dibandingkan 

Penelitian ini 

membandingkan 

antara core 

stability exercise 

dengan shuttle 

run terhadap 

peningkatan 

agility, 

sedangkan 

penelitian yang 

dilakukan 

peneliti ialah 

mencari 
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core stability 

exercise. 

pengaruh latihan 

front cone hops 

terhadap 

peningkatan 

agility 

 


