
9 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Bola Basket

1. Definisi Permainan Bola Basket

Bola basket ialah cabang olahraga permainan yang menggunakan bola 

boleh di oper atau di lempar ke teman. Bola dipantulkan ke lantai di tempat 

atau sambil berjalan dan tujuannya adalah memasukan bola ke basket atau 

keranjang dari tim lawan. Dalam permainan bola basket banyak memerlukan 

kontak fisik dangan pemain lainnya atau pemain lawan, maka kondisi badan 

yang baik sangat diperlukan. Kondisi fisik yang baik yang harus dimiliki 

seorang pemain basket dua diantaranya adalah kelincahan dan kecepatan 

(Sugito, 2013). 

2. Teknik dalam Permainan Bola Basket

Gerakan teknik dasar permainan bola basket ialah gerakan yang paling 

mendasar untuk mencapai keterampilan bermain bola basket. Keterampilan 

bermain bola basket akan tercapai bila menguasai teknik gerakan yang efektif 

dan efisien. Menguasai keterampilan dasar ialah modal yang paling penting 

untuk memperoleh kemenangan di suatu pertandingan. Mielke tahun 2007 

teknik dasar dalam bermain bola basket mencakup gerakan kaki (footwork), 

menembakan bola kedalam keranjang (shooting), melempar (passing), 

menangkap, menggiring bola (drible), bergerak dengan bola, bergerak tanpa 

bola, dan bertahan.  

a. Teknik Passing

Oliver tahun 2007 Passing merupakan salah satu kunci 

keberhasilan sebuah serangan dan sebuah unsur penentu tembakan-
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tembakan yang berpeluang besar mencetak angka. Dalam teknik 

passing, pemain harus bisa meorientasikan kondisi lawan dan 

lingkungan dengan koordinasi dan komunikasi yang baik antar para 

pemain.  

 

Gambar 2.1 Teknik Passing (Ardiani, 2012) 

b. Teknik Drible 

Nuril tahun 2007 dalam permainan bola basket teknik drible 

bola paling banyak digunakan, karena teknik drible akan membawa 

bola mendekati dan memudahkan pemain menembakkan bola ke dalam 

ring dan mencetak angka. Kegunaan drible yaitu untuk mencari 

peluang serangan, menerobos pertahanan lawan, ataupun 

memperlambat tempo permainan. Dalam teknik dribling pemain harus 

bisa meorientasi lawan dan lingkungan sekitar sehingga dapat 

menentukan keputusan yang tepat dalam suatu bentuk penyerangan.  
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Gambar 2.2 Teknik drible (Pamungkas, 2009) 

c. Teknik Shooting 

Teknik ini merupakan teknik yang paling banyak di pakai untuk 

menciptakan angka. Angka akan tercipta apabila bola masuk ke dalam 

keranjang. Kemenangan suatu tim ditentukan oleh ketepatan shooting. 

Teknik ini sangat penting dikuasai oleh para pemain. Dalam shooting, 

pemain harus memiliki akurasi ketepatan yang baik dengan faktor 

keseimbangan dan agility yang baik saat perpindahan gerakan sebelum 

nya ke gerakan shooting (Oliver, 2007).  

 

Gambar 2.3 Teknik shooting (Mashuri, 2012) 
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d. Teknik Pivot 

Pivot ialah menggerakan salah satu kaki kesegala arah dengan 

kaki yang lain tetap ditempat sebagai poros. Pivot berguna melindungi 

bola dari lawan yang ingin merebut bola, kemudian bola dioper kepada 

rekan tim. Gerakan nya berputar kesegala arah pada tumpu salah satu 

kaki (poros). Dalam teknik ini di perlukan keseimbangan dan agility 

pemain serta orientasi terhadap lawan dan lingkungan sekitar yang baik 

(Ahamdi, 2007). 

 

Gambar 2.4 Teknik pivot (Ahamdi, 2007) 

B. Agility (Kelincahan) 

1. Definisi 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  (Miller, 2010). 
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a. Balance ialah kemampuan mempertahanklan tubuh ketika diam 

atau bergerak (tidak jatuh) melewati aksi koordinasi dari fungsi 

sensorik (mata, telinga dan organ propriceptive pada sendi-sendi). 

b. Speed ialah kemampuan menggerakkan seluruh bagian tubuh 

dengan cepat. Kemampuan untuk menghasilkan suatu gerakan 

tubuh dalam waktu sesingkat mungkin. Speed di definisikan 

sebagai laju gerak, dapat berlaku untuk tubuh secara keseluru atau 

bagian tubuh tertentu (Novriza, 2015). 

c. Power ialah kemampuan seseorang untuk mempergunakan 

kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-

pendeknya. Power merupakan hasil dari kekuatan dan speed. 

Power otot tungkai digunakan untuk mengeluarkan power 

maksimal yang tertumpu pada tungkai (Mahmud, 2007). 

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Agility 

Agility  ialah kombinasi dari kecepatan, kekuatan otot, kecepatan 

reaksi, keseimbangan, fleksibilitas dan koordinasi neuromuscular. Dengan 

kata lain faktor –faktor yang mempengaruhi agiliti adalah kecepatan, 

kekuatan otot, keseimbangan, fleksibilitas, dan koorniasi neuromuscular. 

a. Kekuatan otot 

Merupakan kemampuan otot (grup otot) menghasilkan 

tegangan dan tenaga selama usaha maksimal baik secara dinamis 

maupun statis. Wilujeng & Hartoto tahun 2013 kekuatan otot dapat 

diartikan sebagai kekuatan maksimal otot yang di tunjang oleh cross-

sectional otot yang merupakan kemampuan otot menahan beban 

maksimal pada aksis sendi. 
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Otot dalam berkontraksi dan menghasilkan tegangan 

memerlukan suatu tenaga atau kekuatan. Kekuatan mengarah kepada 

output tenaga dari kontraksi otot dan secara langsung berhubungan 

dengan jumlah tension yang dihasilkan oleh kontraksi otot, sehingga 

meningkatnya kekuatan otot berupa level tension, hipertropi, dan 

rekruitment serabut otot. Karena kekuatan merupakan salah satu 

komponen dari kecepatan, maka semangkin besar kekuatan dalam 

melakukan suatu gerakan, semangkin besar pula tenaga eksplosif yang 

terjadi sehingga akan mampu meningkatkan agility (Faruq, 2008). 

b. Fleksibilitas 

Wilojeng & Hartono tahun 2013 fleksibilitas ialah kemampuan 

untuk menggerakan sendi-sendi dalam jangkauan gerakan penuh dan 

bebas. Fleksibilitas otot dan kebebasan gerak persendian sering 

dikaitkan dengan hasil pergerakan yang terkoordinasi dan efisien. 

Kelenturan diarahkan kepada kebebasan luas gerak sendi atau ROM. 

Fleksibilitas juga faktor penting yang mempengaruhi agility. 

Semangkin lentur jaringan otot atau jaringan yang secara bersama-

sama bekerja seperti sendi, ligament, dan tendon akan di dapat 

peningkatan agility. 

c. Kecepatan 

Merupakan kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan 

yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya, atau kemampuan untuk menempuh sesuatu jarak dalam 

waktu yang sesingkat-singkatnya. Kecepatan bukan hanya berarti 

menggerakan seluruh tubuh dengan cepat, akan tetapi dapat pula 
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terbatas pada menggerakkan anggota-anggota tubuh dalam waktu yang 

sesingkat-singkatnya. Maksum tahun 2007 Kecepatan ialah 

keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mencapai 

kecepatan pergerakan tinggi. Kecepatan tergantung dari faktor yang 

mempengaruhinya, yaitu kekuatan, waktu reaksi (reaction time), dan 

fleksibilitas. 

3. Fisiologi Agility 

Agility  ialah salah satu komponen biomotorik yang diartikan sebagai 

kemampuan mengubah arah secara efektif dan cepat. Agility terjadi karena 

gerakan tenaga eksplosif. Besarnya tenaga ditentukan oleh kekuatan dari 

kontraksi serabut otot. Kecepatan otot tergantung oleh kekuatan dan 

kontraksi serabut otot. Kecepatan kontraksi otot tergantung dari daya rekat 

serabut-serabut otot serta kecepatan transmisi impuls saraf. Pemain yang 

mampu mengubah arah dari posisi awal ke posisi yang berbeda dalam 

kecepatan tinggi dan koordinasi gerak yang baik berarti agility-nya cukup 

tinggi. Elastisitas otot sangat penting karena makin panjang otot tungkai 

dapat terulur maka makin kuat dan cepat otot dapat memendek atau 

berkontraksi (Ruslan, 2012). 

4. Pengukuran agility 

a. Illinois agility run test 

Tes ini memiliki tujuan untuk mengukur agility seseorang. 

Dalam tes ini diperlukan 8 cone, stopwatch dan lapangan yang luas 

sekitar 10x 5 meter. 4 cone digunakan untuk menandai start, finish 

dan dua titik balik. 4 cone lainnya ditempatkan di tengah dangan 
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jarak yang sama. Setiap cone dibagian tengah berjarak 3,3 meter 

(Miller, 2010). 

 

Gambar 2.5 Illinois Agility Run Test (Miller, 2010). 

b. Klasifikasi illinois agility run tes 

           Tabel 2.1 Illinois agility run test (Ashok, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rating Males (s) Females (s) 

Excellent < 15.2 < 17.0 

Above average 15.2 – 16.1 17.0 - 17.9 

Average  16.2 – 18.1 18.0 – 21.7 

Below average 18.2 – 19.3 21.8 – 23.0 

Poor  > 19.3 >23.0 
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C. Latihan Front Cone Hops 

1. Definisi Front Cone Hops 

Latihan ini merupakan salahsatu latihan plyometric. 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) 

2. Pelaksanaan Front Cone Hops 

Front cone hops merupakan gerakan yang diawali dengan posisi berdiri 

dengan tegak dan membuka kaki selebar bahu, kemudian dilanjutkan 

dengan meloncat melewati cone atau melompat tiap rintangan satu persatu 

kearah depan menggunakan kedua kaki pada waktu yang bersamaan. 

Loncatan dengan mengayunkan kedua tangan dapat menambah kekuatan 

ketika meloncat. Cone yang digunakan dengan tinggi 30 cm dengan lebar 

jarak antar cone  1 meter. Berikut ini merupakan tahapan dari 

penatalaksanaan front cone hops (Ave, 2018). 

a. Posisi Awalan 

Siapkan cone berbentuk kerucut kemudian diatur sesuai 

dengan kebutuhan. Berdiri tegak lurus dengan kedua tangan berada di 

samping badan (Ave, 2018). 

b. Posisi Pelaksanaan 

Posisi quarter squad, kemudian meloncat melewati cone 

dengan cepat dan dilakukan secara berulang sebanyak cone yang telah 

disediakan. Jarak percone 1 meter dengan 1 set, 10 kali perlakuan 

(Ave, 2018). 
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Gambar 2.6 Latihan front cone hops (Donald, 2003) 

Dengan diberikan latihan, grup-grup otot akan menjadi lebih elastis dan 

ruang gerak sendi akan semakin bagus sehingga persendian akan menjadi 

sangat lentur sehingga menyebabkan ayunan tungkai dalam melakukan 

langkah-langkah menjadi sangat lebar dan jangkauan luas. Dengan otot 

yang elastis, tidak menghambat gerakan-gerakan otot tungkai sehingga 

langkah kaki dilakukan dengan cepat dan panjang. Keseimbangan dinamis 

juga akan terlatih karena latihan ini harus mampu mengontrol keadaan 

tubuh saat melakukan pergerakan. Dengan meningkatnya komponen-

komponen tersebut maka kelincahan akan mengalami peningkatan 

(Pratama, 2014). 

3. Konsep Front Cone Hops 

Dalam latihan front cone hops memiliki dua faktor terpenting yaitu 

bersambung elastisitas komponen otot, dimana termasuk diantara tendon 

dan karakteristik jembatan silang pada actin  dan myosin yang menutupi 

serabut otot. Sensor dalam otot spindel (prioceptors) dalam peranannya 

saat sebelum terjadi regangan otot dan masukan sensorik dihubungkan ke 

peregangan otot cepat untuk bergerak disebut strech reflex (Otto, 2003). 



19 
 

 
 

  Pada saat melompat, otot dapat dengan cepat menyimpan tegangan 

yang dihasilkan pada peregangan cepat, jadi otot memiliki sebuah bentuk 

energi elastis potensial. Seperti pita karet, bilamana terjadi peregangan, 

maka keberadaan potensi kembali dengan cepat kepanjang aslinya. Strech 

reflex merupakan mekanisme dari integral ke siklus peregangan-pendek. 

Streach reflex dialami otot quadriseps saat melompat dan mendarat. Pada 

gerakan eksentrik cepat menciptakan reflek peregangan yang 

menghasilkan otot konsentris lebih kuat. Semakin cepat otot ditarik maka 

semakin besar kekuatan yang dihasilkan dan semakin kuat juga gerakan 

otot. Dengan meningkatkan komponen kecepatan serta daya ledak 

kekuatan otot maka agility akan mengalami peningkatan (Otto, 2003) 

4. Indikasi dan Kontraindikasi Front Cone Hops 

a. Indikasi  

1) Kekuatan otot menurun 

2) Fleksibilitas menurun 

3) Kecepatan menurun. 

b. Kontraindikasi 

1) Demam  

2) Cedera pada ekstremitas atas dan bawah 

3) Adanya fraktur pada ekstremitas atas dan bawah 

4) Penyakit kardiovaskuler. 

D. Biomekanik Front Crone Hops 

Crespo 2002 mengemukakan bahwa biomekanik merupakan ilmu 

yangmempelajari mengenai gaya-gaya internal dan eksternal yang bekerja 

pada tubuh dengan sebab-akibat dari gaya-gaya tersebut. Mekanisme gerakan 
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front cone hops  dimulai dari berdiri tegak diikuti dengan posisi quarter squad, 

kemudian melompat secara horizontal. Muscle pengerakan dari ekstensor hip 

joint, knee joint, flexor plantaris dari ankle joint yang diikuti oleh dorsi flexi 

berkontraksi secara eksentrik untuk melakukan gerakan pada tahap awalan atau 

persiapan. Gerakan tersebut mengakibatkan otot pada hip joint, knee joint, flexi 

plantaris, quadriceps femoris, triceps surae dan tendon achiles mengalami 

pemendekan otot atau konsentris. Range of motion (ROM) ketika melakukan 

awalan merupakan komponen atau indikator penting yang harus diperhatikan. 

Loncatan dapat dicapai secara maksimal apabila sudut dari knee joint 35˚-45˚. 

Ketinggian atau jauhnya lompatan tergantung pada kecilnya sudut awalan atau 

take off  (Bartlett, 2007) 

E. Alat Ukur yang digunakan 

Pada penelitian ini, peneliti akan mengukur agility dengan mengunakan 

metode pengukuran Illinois Agility Run Test.  

F. Prosedur pelaksanaan : 

1. Peneliti memberi tanda lapangan dengan luas 10 x 5 meter, kemudian 

meletakkan 4 cone pada setiap ujung lapangan. Ujung kiri lapangan yang 

terdapat sebuah cone diberi tanda start dan ujung kanan lapngan yang 

terdapat cone diberi tanda finish. 

2. Letakkan 4 cone lainya pada area pertengahan lapangan dan setiap cone 

berjarak 3,3 meter. 

3. Pemain berdiri di depan cone start, kemudian peneliti menjelaskan alur lari 

yang harus dilakukan sampai finish. 
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4. Ketika peneliti memberi aba-aba ”yo” maka atlit berlari secepat mungkin 

mengikuti alur sampai finish, tanpa menyentuh cone sementara peneliti 

menjalankan stopwatch. 

5. Peneliti mencatat waktu yang di capai lalu dicocokan dengan tabel Illinois 

Agility Run Ratings dalam detik. 



22 
 

 
 

 


