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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pliometrik 

1. Pengertian Pliometrik  

Pliometrik adalah latihan-latihan atau ulangan yang bertujuan untuk 

menghubungkan gerakan kecepatan dan kekuatan untuk menghasilkan 

gerakan-gerakan eksplosif. Bentuk latihan ini sering digunakan dalam 

menghubungkan gerakan lompat dan loncat yang berulang-ulang atau latihan 

reflek regangan dari otot-otot yang terlibat untuk menghasilkan reaksi yang 

eksplosif secara cepat dan dinamis sebelum otot berkontraksi kembali 

(Johansyah Lubis, 2009). Konsep latihan pliometrik dilaksanakan 

berdasarkan tiga kelompok otot secara cepat sebelum kontraksi eksentrik 

pada otot yang sama, yaitu : 1) latihan untuk anggota gerak bagian bawah 

(Tungkai dan Pinggul), 2) latihan untuk batang tubuh (Togok) dan, 3) latihan 

untuk anggota gerak atas (Dada dan lengan), Radcliefe dan Farentinous yang 

dikutip oleh (Johansyah Lubis, 2009). 

Menurut A. Chu (2010), ada dua faktor yang terpenting dalam 

pliometrik yaitu;  

1) Elatisitas komponen otot, dimana termasuk di antara tendon dan 

karakteristik jembatan silang pada actin dan myosin yang menutupi serabut 

otot.
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2) Sensor kumparan otot (muscles spindle) dalam peranannya saat sebelum terjadi

regangan otot dan masukan oleh sensory dan dihubungkan ke peregangan otot

cepat untuk bergerak yaitu disebut “stretch reflex”.

B. Latihan Pliometrik

1. Latihan

Menurut Sukadiyanto (2010), menyatakan latihan berasal dari kata dalam 

bahasa Inggris yang dapat mengandung beberapa makna seperti: practice, excercies, 

dan training. Pengertian latihan yang berasal dari kata practice adalah aktivitas untuk 

meningkatkan keterampilan (kemahiran) berolahraga dengan menggunakan berbagai 

peralatan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan cabang olahraganya. Artinya, selama 

dalam proses kegiatan berlatih melatih agar dapat menguasai keterampilan gerak 

cabang olahraganya selalu dibantu dengan menggunakan berbagai peralatan 

pendukung. Dalam proses berlatih melatih practice sifatnya sebagai bagian dari 

proses latihan yang berasal dari kata exercises. Artinya, dalam setiap proses latihan 

yang berasal dari kata exercises pasti ada bentuk latihan practice. 

Latihan   adalah   proses   sistematis   dari   berlatih   atau   bekerja,   yang 

dilakukan    secara berulang-ulang,  dengan  kian  hari  kian  menambah  beban 

latihan   atau   pekerjaanya.   Pada   latihan   fisik   yang   dilakukan   hendaknya 

memperhatikan    hukum-hukum  dan  prinsip  latihan.  Hukum-hukum  latihan 

dipakai  karena  hasil    latihan  dari  latihan  kondisi  fisik  tidak  selalu  positif  dan 

optimal (Hadi, 2007 dalam Mufidatul, 2013). Latihan adalah penerapan rangsangan 

fungsional secara sistematis dalam ukuran semakin tinggi dengan tujuan untuk 

meningkatkan prestasi. Pada prinsipnya latihan menurut Sukadiyanto (2010), 

menyatakan latihan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu 
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untuk meningkatkan: kualitas fisik, kemampuan fungsional peralatan tubuh, dan 

kualitas psikis anak latih. Jadi untuk pencapaian suatu prestasi dibutuhkan suatu 

progam latihan yang sistematis, sehingga adanya adaptasi dalam tubuh. 

 

2. Tujuan Latihan  

Sasaran dan tujuan utamanya langsung diarahkan pada peningkatan unsur-

unsur yang mendukung kinerja fisik, di antaranya seperti kekuatan, kecepatan, 

ketahanan, power, kelincahan, kelentukan, dan keterampilan teknik cabang olahraga 

(Sukadiyanto,  2010). Pada setiap sesi latihan harus memiliki sasaran yang jelas agar 

tujuan latihan dapat tercapai seperti yang direncanakan. 

 

3. Latihan Pliometrik 

Latihan pliometrik memerlukan suatu pemberian beban yang cepat yang di 

sebut fase eksentrik pada otot. Latihan pliometrik memerlukan fase di mana 

sekelompok otot atau lainnya dipertahankan dalam posisi isometric sebelum fase 

eksplosif atau kontraksi konsentrik. Resistensi refleks secara instan ini mencoba untuk 

mencegah tungkai bergerak cepat dari asumsi posisi isometrik yang merupakan akibat 

dari refleks peregangan dinamik atau refleks beban. (Mahfudin, 2008). Latihan 

pliometrik bekerja dalam konteks mekanisme saraf yang kompleks. Sebagai akibat dari 

latihan pliometrik perubahan terjadi pada tingkat otot dan saraf yang memfasilitasi dan 

meningkatkan performa atau penampilan yang lebih cepat dan gerakan keterampilan 

yang sangat kuat (Mahfudin, 2008).  

Latihan plyometric didefinisikan sebagai gerakan yang cepat dan kuat yang 

melibatkan kontraksi eksentrik, yang kemudian diikuti oleh kontraksi konsentrik yang 

kuat. Latihan plyometric dapat merangsang sifat elastis dan propioceptif tubuh untuk 
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menghasilkan keluaran tenaga yang maksimal dalam waktu singkat (Clark & Luccet, 

2010). 

Dalam latihan plyometric pada dasarnya fokus pada pengaktifan siklus 

peregangan dan pemendekan (stretch-shorthening cycle) secara cepat untuk 

menghasilkan power yang maksimal. Secara fungsinya otot ditarik sebelum kontraksi 

konsentris maksimal, lalu diikuti gerakan cepat dari fase eksetrik ke konsentrik yang 

membantu menstimulasi propioseptor untuk memfasilitasi peningkatan muscle 

recruitment dalam waktu yang minimal (Shah, 2012).  

Kisner (2007), menjelaskan ada tiga fase dalam latihan plyometric yang disebut 

stretch-shorthening cycle yaitu: fase selama pemanjangan disebut juga strech cycle, dan 

fase pemendekan atau disebut juga shortening cycle. Sedangkan periode waktu antara 

fase pemanjangan dan pemendekan disebut fase amortization. Pada fase pemanjangan 

(strech cycle) terjadi peningkatan aktivitas muscle spindle sebelum terjadi aktivasi 

pemanjangan otot. Secara umum energi tersimpan dalam komponen elastik dari otot 

selama fase ini. Dengan memperlambat fase ini maka akan mengurangi hasil maksimal 

dari terjadinya myotatic strech reflex. Fase amortization adalah fase transisi yang mana 

terjadi electromicanical delay antara kontraksi eksentrik dan konsentrik dimana otot 

harus beralih dari melemahkan gaya ke menghasilkan gaya dalam arah yang 

diinginkan. Kemudian diikuti fase pemendekan (shortening cycle) yang mengakibatkan 

terjadinya kontraksi konsentrik, dan peningkatan kinerja otot yang mana diikuti 

pemanjangan kontraksi otot (Clark and Luccet, 2010). 

Dengan banyaknya motor unit yang teraktifasi maka neural adaptation akan 

meningkat. Dengan meningkatnya neural adaptation maka akan dapat mempengaruhi 

kelincahan, terutama untuk meningkatkan koordinasi intermuskular (Vaczi et al., 

2011). Dalam penelitian sebelumnya latihan plyometric juga dapat meningkatkan 
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propioceptor yang mana merupakan faktor penting dalam kelincahan (Vaczi et al., 

2011). 

 

4. Bentuk-bentuk latihan Pliometrik 

Latihan Pliometrik teridiri dari 9 kategori yaitu; Jump in place, Depth jump, 

throws, trunk plyometric, plyometic push-up, standing jumps, multiple hops and jumps, 

bounds, and box drills. Dalam latihan pliometrik box drills terdapat beberapa latihan 

lagi yang dimana kesemua latihan dalam box drills menggunakan sebuah kotak yang 

dinamakan plyo box dengan menggunakan satu atau kedua tungkai untuk melakukan 

latihan ini. Latihan box drills ini terdapat beberapa macam latihan yaitu: single-leg 

push-off, alternate-leg push-off, lateral push-off, side-to-side push-off, squat box jump, 

lateral box jump, jump from box, dan jump to box (Baechle, 2008). 

a. Latihan Pliometrik Knee Tuck Jump 

Knee tuck jump yaitu latihan meloncat untuk mencapai ketinggian 

yang maksimum yang diperlukan dalam latihannya. Sedangkan kecepatan 

merupakan faktor yang kedua, jarak horizontal tidak diperlukan dalam 

loncatan. Dalam dunia olah raga yang paling dibutuhkan yaitu daya ledak otot 

tungkai dan pinggul, khususnya untuk atlit sepak bola, yang mana daya ledak 

itu terbagi menjadi dua unsur yaitu kecepatan dan kekuatan, selain dua unsur 

tersebut juga diperlukan teknik dasar menendang bola dengan baik dan benar 

agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam setiap tendanganya (Agung, 

2013). Knee tuck jump merupakan suatu latihan yang dilakukan ditempat yang 

rata dan berbekas seperti rumput, matras atau keset. Latihan knee tuck jump ini 

dilakukan dalam satu rangkaian loncatan eksplosif yang cepat (Ansori, 2010). 

Mekanisme pelatihan knee tuck jump yang menekankan pada 

ketinggian maksimum yang dilakukan dengan menolakkan kaki ke atas dan ke 
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depan secara  bersamaan  dengan  cepat khususnya kerja fleksor dan extensor 

paha dan pinggul yang melibatkan otot-otot seperti sartorius, iliacus, gracilis, 

bicep femoris, semitendinosus, semimembranosus, gluteus maximus dan 

gluteus medius. Gerakan melompat yang di lakukan secara berulang-ulang ini 

akan memberikan kontraksi pada otot tungkai (Harimbawa, 2014). Petunjuk 

latihan daya ledak otot tungkai menggunakan Knee tuck jump adalah sebagai 

berikut : 

1) Posisi awal 

Ambil sikap berdiri tegak lurus. Tempatkan kedua telapak tangan di 

depan dada dan menghadap ke bawah. 

2) Pelaksanaan  

Pelaksanaan latihan Knee tuck jump dimulai dengan posisi Quarter-

Squad , kemudian loncat ke atas dengan cepat dan berulang-ulang. 

Gerakan ini dilakukan 2-4 set dengan ulangan 8-12 kali dan waktu 

istirahat tiap set 1-2 menit. 

 

Gambar 2.1. Teknik Knee tuck jump 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Abraham (2010) 
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b. Latihan Pliometrik Half Squat Jump  

Latihan half squat jump pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk 

latihan berbeban guna meningkatkan dan mengembangkan kekuatan otot 

tungkai. Latihan half squat jump adalah suatu bentuk latihan yang dilakukan 

secara sistematis dan berulang-ulang dengan menggunakan beban internal atau 

eksternal. Menurut Jayadi (2010), bahwa: “Squat jump dengan jalan 

melentukkan lutut dan pinggul sampai bahu dan pangkal paha paralel dengan 

lantai”. Dengan penjelasan kutipan tersebut, half squat jump tentunya hanya 

dilakukan dengan setengah jongkok.  

Latihan half squat jump merupakan latihan yang bertujuan untuk 

menguatkan kaki, betis, paha, dan otot punggung. Latihan half squat jump 

merupakan latihan untuk meningkatkan kekuatan, daya ledak dan daya tahan 

otot tungkai. Dalam pelaksanaan half squat jump terdapat empat fase gerakan, 

yaitu fase awal, tolakan, melayang dan mendarat.daya ledak dan daya tahan 

otot tungkai. Dalam pelaksanaan half squat jump terdapat empat fase gerakan, 

yaitu fase awal, tolakan, melayang dan mendarat.  

1) Fase awal: Posisi kaki menghadap ke depan dalam keadaan sejajar. 

Kira-kira berjarak satu jengkal dari kaki yang satu dan titik berat badan 

ditolak oleh kedua kaki, tangan berada di belakang kepala. 

2) Fase tolakan: Posisi dalam keadaan lurus, berat badan direndahkan agar 

memperoleh kekuatan. Untuk memperoleh tolakan lutut agak 

dibengkokkan dilanjutkan dengan tolakan. 

3) Fase melayang: Posisi badan dalam keadaan tegak lutut dalam keadaan 

lurus hingga sampai pada ketinggian maksimal. 



15 
 

 

4) Fase mendarat: Sikap mendarat pada sesaat sebelum mendarat posisi 

badan tetap dalam keadaan tegak dan pandangan lurus ke depan. Pada 

waktu mendarat letak kedua kaki seperti semula dengan keadaan jinjit. 

Pandangan ke depan untuk menjaga keseimbangan badan agar tidak 

berpindah tempat. 

5) Adapun latihan half squat jump tempo cepat yaitu melakukan gerakan 

half squat jump dengan kecepatan tahanan 1 detik, sesuai dengan irama 

metronom 60 ketukan/menit. Sedangkan latihan half squat jump  

tempo  lambat  yaitu melakukan   gerakan   half  squat  jump   dengan 

kecepatan tahanan 3 detik. Hal ini dapat disesuaikan dengan irama 

metronom 20 ketukan/menit. 

 

Gambar 2.2 Tehnik Latihan Half squat jump 

 

 

 

 

  

Sumber : Meylan C & Malatesta D. (2009) 

C. Agility (Kelincahan) 

1. Pengertian Agility 

Agility atau Kelincahan didefinisikan sebagai kemampuan manuver dari tubuh, 

yaitu kemampuan merubah posisi dan arah tubuh atau bagian tubuh dengan cepat. 

Sedangkan menurut beberapa ahli lainnya, agility didefinisikan sebagai kemampuan 
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untuk merubah arah dan posisi tubuh dengan cepat dalam keadaan bergerak, tanpa 

kehilangan keseimbangan. Faktor heriditer atau genetik merupakan faktor utama pada 

tingkat agility seseorang. Agility juga tergantung pada kekuatan otot, kecepatan, 

koordinasi, dan keseimbangan dinamik (Miller, 2010). 

Agility adalah kemampuan untuk merubah arah dan posisi tubuh dengan cepat 

dalam keadaan bergerak, tanpa kehilangan keseimbangan. Pendapat para ahli bahwa 

agility adalah kemampuan untuk merubah arah dan posisi tubuh dengan cepat dalam 

keadaan bergerak, tanpa kehilangan keseimbangan. Agility terdiri pada beberapa 

komponen yaitu kekuatan otot, kecepatan, koordinasi, dan keseimbangan dinamik 

(Mark, 2010).  

Agility merupakan hal dasar yang dimiliki tubuh baik untuk beraktivitas 

fungsional, kemampuan dalam berolahraga seperti kemampuan untuk gerak cepat dan 

berhenti mendadak, perubahan arah dengan cepat, efisien dan penyesuaian gerak kaki 

pada tubuh atau bagian tubuh pada saat melakukan aktivitas olahraga. Setiap individu 

dengan agility yang baik memiliki kesempatan lebih baik untuk sukses dalam 

aktivitas fisik dibandingkan dengan individu dengan agility yang buruk. Dikatakan 

demikian karena agility sendiri merupakan aspek dari beberapa kondisi fisik yang 

harus dimiliki untuk meningkatkan performa dan menghindari individu dari cidera 

(Jay, 2011).  

Kelincahan merupakan kemampuan tubuh atau bagian tubuh untuk mengubah 

arah secara mendadak dalam kecepatan yang tinggi (Mutohir, T.C et al., 2007 dalam 

Kuswendi, U., 2012). Kelincahan adalah kemampuan untuk mengubah arah atau 

posisi tubuh dengan cepat yang dilakukan bersama-sama dengan gerakan lainnya 

(Widiastuti, 2011 dalam Sukma, 2015). Kelincahan merupakan kemampuan 

seseorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak 
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tanpa kehilangan keseimbangan (Ismaryati, 2008 dalam Kuswendi, U., 2012). 

Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk berlari cepat dengan mengubah-ubah 

arahnya. Seseorang yang mampu mengubah satu posisi ke posisi yang berbeda, 

dengan kecepatan tinggi dan koordinasi gerak yang baik, berarti kelincahannya cukup 

baik (Sumiyarsono, D., 2006 dalam Sukma 2015). 

Kelincahan merupakan kemampuan untuk mengubah posisi tubuh atau arah 

gerakan tubuh dengan cepat ketika sedang bergerak cepat, tanpa kehilangan 

keseimbangan atau kesadaran orientasi terhadap posisi tubuh (Nala, 2011). Oleh 

karena itu, seseorang yang memiliki kelincahan yang baik dapat dengan mudah 

merubah posisi tubuhnya dengan tetap menjaga keseimbangan.  

Di samping itu, menurut Mappaompo (2011), kelincahan adalah suatu bentuk 

gerakan yang mengharuskan seorang atau pemain untuk bergerak dengan cepat dan 

mengubah arah serta tangkas. Pemain yang lincah adalah pemain yang bergerak tanpa 

kehilangan keseimbangan dan kesadaran akan posisi tubuhnya. Kelincahan 

merupakan persyaratan untuk mempelajari dan memperbaiki keterampilan gerak dan 

teknik olahraga, terutama gerakan-gerakan yang membutuhkan koordinasi gerak. 

Ditinjau dari keterlibatannya atau perannya dalam beraktivitas, kelincahan 

dikelompokan menjadi dua macam yaitu, kelincahan umum (General Agility) dan 

kelincahan khusus (Special Agility).  

Berdasarkan jenis kelincahan tersebut menunjukkan bahwa, kelincahan umum 

digunakan untuk aktivitas sehari-hari atau kegiatan olahraga secara umum yang 

melibatkan gerakan seluruh tubuh. Sedangkan kelincahan khusus merupakan 

kelincahan yang bersifat khusus yang dibutuhkan dalam cabang olahraga tertentu. 

Kelincahan yang dibutuhkan memiliki karakteristik tertentu sesuai tuntutan cabang 
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olahraga yang dipelajari dan hanya melibatkan segmen tubuh tertentu (Ismaryanti, 

2008). 

 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Agility 

Agility merupakan kombinasi dari kecepatan, kekuatan otot, kecepatan reaksi, 

keseimbangan, fleksibilitas, dan koordinasi neuromuskular. Dengan kata lain faktor –

faktor yang mempengaruhi agility ialah kecepatan, kekuatan otot, keseimbangan, 

fleksibilitas, dan koordinasi neuromuscular.  

a. Kekuatan Otot 

Kekuatan otot adalah kemampuan otot atau group otot menghasilkan tegangan 

dan tenaga selama usaha maksimal baik secara dinamis maupun statis. Kekuatan 

otot juga dapat diartikan sebagai kekuatan maksimal otot yang ditunjang oleh 

cross-sectional otot yang merupakan kemampuan otot menahan beban maksimal 

pada aksis sendi (Carolyn, 2007). 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 (Carolyn, 2007). 

b. Fleksibilitas  

Fleksibilitas merupakan kemampuan untuk menggerakan sendi-sendi dalam 

jangkauan gerakan penuh dan bebas. Keluwesan otot dan kebebasan gerak 

persendian sering dikaitkan dengan hasil pergerakan yang terkoordinasi dan 

efisien. Kelenturan diarahkan kepada kebebasan luas gerak sendi atau ROM. 
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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 (Carolyn, 2007). 

c. Kecepatan  

“Kecepatan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk bergerak sangat cepat 

atau sesingkat mungkin. Kecepatan juga seperti kemampuan biomotorik lain,dapat 

dikembangkan menjadi beberapa tipe atau macam. Bisa berarti seluruh badan 

bergerak, dan kecepatan maksimal seperti dalam sprint” (Widodo, 2007). 

d. Keseimbangan  

Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan equilibrium baik 

statis maupun dinamis tubuh ketika di tempatkan pada berbagai posisi (Delitto, 

2003). Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan pusat gravitasi 

atas dasar dukungan, biasanya ketika dalam posisi tegak. Keseimbangan terbagi 

menjadi 2 yaitu statis dan dinamis (Abrahamova & Hlavacka, 2008). 

Keseimbangan statis adalah kemampuan untuk mempertahankan posisi tubuh 

dimana Center of Gravity (COG) tidak berubah. Contoh keseimbangan statis saat 

berdiri dengan satu kaki, menggunakan papan keseimbangan.  

Keseimbangan dinamis adalah kemampuan untuk mempertahankan posisi 

tubuh dimana (COG) selalu berubah, contoh saat berjalan. Keseimbangan 

merupakan integrasi yang kompleks dari system somatosensorik (visual, vestibular, 

proprioceptive) dan motorik (musculoskeletal, otot, sendi jaringan lunak) yang 

keseluruhan kerjanya diatur oleh otak terhadap respon atau pengaruh internal dan 

eksternal tubuh. Bagian otak yang mengatur meliputi, Basal ganglia, Cerebellum, 

area assosiasi (Batson, 2009). 
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3. Manfaat latihan Agility 

Latihan kelincahan sangat bermanfaat untuk gerakan tubuh agar lebih mudah 

digerakan. Menurut Moh. Gilang (2007) kegunaan secara langsung kelincahan antara 

lain:  

1.) Mengkoordinasikan gerakan-gerakan berganda (simultan). 

2.) Mempermudah penguasaan teknik-teknik tinggi.   

3.) Gerakan efisien,efektif, dan ekonomis. 

4.) Mempermudah orientasi terhadap lawan dan lingkungan. 

 

D. Hubungan latihan Pliometrik terhadap Agility 

Terdapat dua jenis reseptor yang berfungsi pada reflek regang sebagai dasar  

kontraksi  otot,  yaitu muscle  spindle dan organ  tendon  golgi. Gerakan pliometrik  

diyakini  berdasarkan  pada  kontraksi  reflek  dari  serat  otot  yang diakibatkan  dari  

beban  yang  cepat  dan  penguluran  pada  serat  otot  yang sama. Reseptor  serat  otot  

secara  cepat  adalah muscle  spindle, yang  mampu merespon  baik  tingkat  

perubahan  maupun  besarnya  dalam  panjang  serat otot.  

Fungsi utama muscle spindle yaitu untuk mendapatkan reflek meregang atau 

reflek miotatik yang dipertimbangkan dalam proses neuromuscular yang 

melambangkan dasar gerak pliometrik. Ketika serat otot secara cepat dibebani dengan 

kekuatan dari luar, maka menyebabkan peregangan secara tiba-tiba, pemanjangan 

serat terdeteksi oleh muscle spindle, yang mendatangkan respon dinamis ini. Suatu 

ledakan impuls yang besar di kirim ke saraf tulang belakang melalui saraf afferent 

bersinapsis langsung degan saraf motorik alpha, mengirimkan kembali secara kuat 

impuls menuju serat otot rangka dan menyebabkan otot ini berkontraksi, sehingga 

menguasi kekuatan eksternal. (Mahfudin, 2008). 
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Pengendalian kontraksi otot melibatkan organ tendon golgi. Mekanoreseptor 

ini terletak pada tendon itu sendiri dan di stimulasi oleh kekuatan yang dapat 

meregangkan yang dihasilkan oleh kontraksi oleh kontraksi serat otot yang melekat 

pada tendon tersebut merespon secara maksimal dengan tiba-tiba meningkatkan 

tekanan dan mentransmisikan suatu tingkat impuls yang lebih rendah dan terus-

menerus ketika tekanan tersebut menurun (Mahfudin, 2008). Reflek organ tendon 

golgi terjadi ketika tekanan otot meningkat, sinyal mentransmisikan pada saraf tulang 

belakang yang menyebabkan suatu respon inhibitor atau feed back pada otot yang 

berkontraksi, sehingga menjegah sejumlah besar tekanan yang berkembang dalam 

otot tersebut.  

Organ tendon golgi dianggap sebagai alat pelindung, yang mencegah 

penyobekan otot dan atau tendon dalam kondisi ekstrim, tapi dapat pula bekerja 

bersama-sama dengan refleks muscle spindle dalam mencapai pengendalian 

keseluruhan atas kontraksi otot dan gerakan tubuh (Mahfudin, 2008).  

Elemen kontraktil yang merupakan serat otot. Bagian tertentu otot merupakan 

non kontraktil: ujung lapisan serat otot tempat melekatnya dengan tendon, membran 

silang serat otot dan tendon bersama dengan bagian otot non kontraktil membentuk 

apa yang dikenal sebagai serangkaian komponen elastis. Bukti terakhir menganjurkan 

bahwa perlengkapan serat otot dapat menyumbangkan serangkaian komponen elastik. 

Peregangan serangkaian komponen elastik ini selama kontraksi otot menghasilkan 

suatu energi potensial elastis yang serupa dengan pegas yang dibebani. Ketika energi 

ini dilepaskan, ini menambah tingkat energi tertentu pada kontraksi yang dihasilkan 

oleh serat otot (Mahfudin, 2008). 

Kelincahan merupakan salah satu komponen biomotorik yang didefinisikan 

sebagai kemampuan mengubah arah secara efektif dan cepat. Kelincahan terjadi 
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karena gerakan tenaga eksplosif (Ruslan, 2012). Kelincahan juga merupakan 

kombinasi antara power dengan flexibility. Besarnya tenaga ditentukan oleh kekuatan 

dari kontraksi serabut otot. Kecepatan otot tergantung dari kekuatan dan kontraksi 

serabut otot. Kecepatan kontraksi otot tergantung dari daya rekat serabut-serabut otot 

dan kecepatan transmisi impuls saraf. Seseorang yang mampu mengubah arah dari 

posisi ke posisi yang berbeda dalam kecepatan tinggi dengan koordinasi gerak yang 

baik berarti kelincahannya cukup tinggi.  

Elastisitas otot sangat penting karena makin panjang otot tungkai dapat 

terulur, makin kuat dan cepat otot dapat memendek atau berkontraksi. Dengan 

diberikan pelatihan, otot-otot akan menjadi lebih elastis dan ruang gerak sendi akan 

semakin baik sehingga persendian akan menjadi sangat lentur sehingga menyebabkan 

ayunan tungkai dalam melakukan langkah-langkah menjadi sangat lebar. Dengan otot 

yang elastis, tidak akan menghambat gerakan-gerakan otot tungkai sehingga langkah 

kaki dapat dilakukan dengan cepat dan panjang. Keseimbangan dinamis juga akan 

terlatih karena dalam pelatihan ini harus mampu mengontrol keadaan tubuh saat 

melakukan pergerakan. Dengan meningkatnya komponen-komponen tersebut maka 

kelincahan akan mengalami peningkatan (Pratama et al., 2014).  

Pelatihan fisik yang teratur akan menyebabkan terjadinya hipertropi fisiologi 

otot, yang dikarenakan jumlah miofibril, ukuran miofibril, kepadatan pembuluh darah 

kapiler, saraf tendon dan ligamen, dan jumlah total kontraktil terutama protein 

kontraktil myosin meningkat secara proposional. Perubahan pada serabut otot tidak 

semuanya terjadi pada tingkat yang sama, peningkatan yang lebih besar terjadi pada 

serabut otot putih (fast twitch) sehingga terjadi peningkatan kecepatan kontraksi otot. 

Sehingga meningkatnya ukuran serabut otot yang pada akhirnya akan meningkatkan 
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kecepatan kontraksi otot sehingga menyebabkan peningkatan kelincahan (Womsiwor, 

2014).  

Kelincahan merupakan salah satu komponen biomotorik yang didefinisikan 

sebagai kemampuan mengubah arah secara efektif dan cepat. Kelincahan terjadi 

karena gerakan tenaga eksplosif (Ruslan, 2012 dalam Sukma 2015). Kelincahan juga 

merupakan kombinasi antara power dengan flexibility. Besarnya tenaga ditentukan 

oleh kekuatan dari kontraksi serabut otot. Kecepatan otot tergantung dari kekuatan 

dan kontraksi serabut otot. Kecepatan kontraksi otot tergantung dari daya rekat 

serabut-serabut otot dan kecepatan transmisi impuls saraf. Seseorang yang mampu 

mengubah arah dari posisi ke posisi yang berbeda dalam kecepatan tinggi dengan 

koordinasi gerak yang baik berarti kelincahannya cukup tinggi. Elastisitas otot sangat 

penting karena makin panjang otot tungkai dapat terulur, makin kuat dan cepat otot 

dapat memendek atau berkontraksi. Selain itu elastisitas otot juga mempengaruhi 

flexibility seseorang. 

Pada saat latihan, otot-otot akan menjadi lebih elastis dan ruang gerak sendi 

akan semakin baik sehingga persendian akan menjadi sangat lentur sehingga 

menyebabkan ayunan tungkai dalam melakukan langkah-langkah menjadi sangat 

lebar. Dengan otot yang elastis, tidak akan menghambat gerakan-gerakan otot tungkai 

sehingga langkah kaki dapat dilakukan dengan cepat dan panjang. Keseimbangan 

dinamis juga akan terlatih karena dalam pelatihan ini harus mampu mengontrol 

keadaan tubuh saat melakukan pergerakan. Dengan meningkatnya komponen-

komponen tersebut maka kelincahan akan mengalami peningkatan (Pratama et al., 

2014 dalam Sukma, 2015). 
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E. Bola Voli 

1. Pengertian Bola Voli 

Nuril Ahmadi (2007) menegaskan bahwa permainan bola voli merupakan 

suatu permainan yang kompleks yang tidak mudah untuk dilakukan oleh setiap 

orang, diperlukan pengetahuan tentang teknik-teknik dasar dan teknik-teknik 

lanjutan untuk dapat bermain bola voli secara efektif. Muhajir (2007) menyatakan 

“permainan bola voli cukup dikenal di Indonesia. Bola voli dimainkan oleh dua 

regu yang tiap regu terdiri atas enam pemain. Tiap regu berusaha menempatkan 

bola didaerah lawan agar mendapat angka (poin). Regu yang pertama mencapai 

angka 25 adalah regu yang dinyatakan sebagai pemenang”. 

Permainan bola voli sudah berkembang menjadi salah satu cabang olahraga 

yang digemari oleh berbagai lapisan masyarakat dari anak-anak sampai orang tua, 

laki-laki maupun perempuan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sebagaimana 

pendapat  Somantri dan Sujana (2009) yang menyatakan bahwa, “Permainan yang 

digemari oleh masyarakat mulai dari masyarakat pedesaan sampai masyarakat 

perkotaan”. Sedangkan menurut Yudiana dan Subroto (2010) “Permainan bola voli 

adalah permainan memantul-mantulkan bola (to volley) oleh tangan atau lengan 

dari dua regu yang bermain di atas lapangan yang mempunyai ukuran-ukuran 

tertentu”.  Permainan bola voli adalah salah satu cabang olahraga permainan yang 

dilakukan pada lapangan dengan ukuran 18 m x 9 m, yang dibatasi oleh net yang 

ketinggian netnya 2,43 m untuk putra dan 2,24m untuk putri, dimainkan oleh dua 

regu yang masing-masing regu terdiri dari enam orang (Anandita, 2010). 
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            Gambar 2.3 Bentuk Lapangan Bola Voli 

 

 

 

 

 

 

                                    Sumber : (Anandita, 2010) 

                      

2. Permainan Bola Voli 

Permainan bola voli merupakan permainan yang dimainkan secara beregu. 

Tiap-tiap regu terdiri dari enam orang pemain. Dalam permainan bola voli harus 

diimbangi dengan kemampuan teknik dasar yang baik dan benar. Pada materi 

pembelajaran bola voli diawali dengan teknik dasar yang mencakup servis, passing, 

smesh, dan blok. (Mashar & Windarhayu, 2010). Permainan bola voli suatu cabang 

olahraga dengan cara memainkannya dengan memvoli bola di udara bolak balik diatas 

jaring/net, dengan maksud menjatuhkan bola di dalam petak lapangan lawan untuk 

mencari kemenangan. memvoli dan memantulkan bola ke udara dapat menggunakan 

bagian tubuh mana saja asalkan perkenaannya harus sempurna (tidak ganda/dobol) 

(Kharisma, 2012). 

Teknik bermain pada permainan bolavoli terdiri atas teknik service, passing, 

smash dan block (Toho, Muhyi, Slamet, 2012). Awal permainan bola voli diawali 

dengan servis, sebagai sebuah awal serangan, perlu mendapat perhatian dari sebuah 

tim. Teknik melakukan servis, bisa dilakukan dengan berbagai cara bisa dengan servis 

bawah atau sevis atas. Servis bisa dilakukan dengan melompat dan tidak melompat. 

Pengertian servis sendiri, upaya memasukkan bola kearah lawan dengan cara 
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memukul bola menggunakan satu tangan oleh pemain dari baris belakang di daerah 

servis (Pardijono, 2015). Wisahati, Santosa (2010), permainan bola voli dilakukan 

oleh dua regu yang saling berhadapan dengan dipisahkan oleh sebuah jaring di tengah 

lapangan dan setiap regu terdiri dari 6 orang yang di batasi setiap satu setnya terdiri 

dari 25 point dengan sistem rally point dan dipimpin oleh dua orang wasit.  

Menurut Iskandar (2011), bola voli merupakan jenis permainan olahraga 

beregu yang masing-masing regu terdiri atas enam orang. Cara bermain voli adalah 

kedua regu yang bertanding berada dalam setiap lapangan permainan yang di 

pisahkan oleh net atau jaring. Tujuan dari permainan ini adalah setiap regu yang 

bermain berusaha melewatkan bola secara baik melalui atas net di antara dua antena 

(rod) sampai bola tersebut menyentuh tanah atau lantai (mati) di daerah lawan, dan 

mencegah agar bola yang dilewatkan tidak menyentuh lantai atau tanah dalam 

lapangan sendiri.  

Dalam permainan bola voli ada beberapa bentuk penguasaan teknik-teknik 

dasar yang harus dikuasai. Teknik dalam permainan bola voli dapat diartikan sebagai 

cara memainkan bola dengan efisien dan efektif sesuai dengan peraturan permainan 

yang berlaku untuk mencapai suatu hasil yang optimal. Tujuan permainan bola voli 

adalah memperagakan teknik dan taktik memainkan bola di lapangan untuk meraih 

kemenangan dalam setiap pertandingan. Penguasaan teknik-teknik dasar dalam 

permainan bola voli terdiri atas : service, passing, block, dan smash. Semua teknik 

dasar pada permainan bola voli harus dikuasai oleh pemain bertipe menyerang  atau 

bertipe bertahan karena sangat menentukan dalam sebuah pertandingan (Widoni, 

Santoso, 2011). 

Bola voli menurut Sujarwo (2009), merupakan teknik dasar suatu gerak dasar 

yang harus dimiliki pemain bola voli baik dari gerakan kaki maupun gerakan 
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tubuhnya. Masing-masing individu tidak akan sama dalam setiap gerak dasarnya ini, 

tergantung dari postur tubuh dan gerak multilateral setiap orang. Dalam permainan 

bola voli paling tidak ada 6 teknik dasar yang harus dikuasai oleh setiap orang yang 

akan bermain yaitu : 1. Servis, 2. Passing bawah, 3. Passing atas, 4. Smash, 5. Block. 

 

F. Injury pada Bola Voli 

National Collegiate Athletic Asssociation's (NCAA) Injury Surveillance 

System (ISS) menyatakan cedera pergelangan kaki akut merupakan cedera terbanyak 

yang mengenai pemain bola voli indoor wanita diikuti dengan cedera lutut, bahu dan 

pinggang (Agel et al., 2007). Sedangkan pada penelitian lain didapatkan persentase 

cedera pada pemain bola voli terbanyak mengenai pergelangan kaki (23,03%), lutut 

(21,91%), bahu (11,79%), punggung (10,67%) Hamstring (9,55%), selangkangan 

(6,74%), jari (6,17%), tangan (3,93%) dan lain-lain (5,61%) (Jadhav et al., 2010). 

Cedera pergelangan kaki pada pemain bola voli paling banyak mengenai ligamentum 

dan berupa sprain, cedera ini berhubungan dengan beberapa faktor yang dapat berasal 

dari pemain itu sendiri maupun faktor dari luar.  

Faktor-faktor tersebut diantaranya lama berlatih, penggunaan brace atau tape, 

pemanasan, dan riwayat sprain sebelumnya (Doral MN et al., 2012). Penelitian yang 

dilakukan Dini Widyati di Surabaya menyebutkan cedera kaki merupakan cedera 

kedua terbanyak pada pemain bola voli wanita dengan persentase cedera berdasarkan 

lokasinya yaitu lutut (30%), kaki (26%), jari (24%) dan bahu (20%) (Widyati, 2012). 

Pada penelitian Yulianti (2013) tentang profil stamina dan kelincahan pada atlet voli 

di jawa tengah menunjukkan kelincahan yang dimiliki hanya sebesar 36,67 % pada 

atlet yang berarti tingkat kelincahanya masih kurang. 
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G. Alat Ukur yang di gunakan 

Kelincahan dapat diketahui meningkat atau menurun dengan melakukan 

pengukuran. Ada beberapa bentuk pengukuran kelincahan, yaitu SEMO agility, 

Illinois Agility Run Test dan Hexagonal Obstacle Agility Test. Pada penelitian ini, 

peneliti akan menggunakan metode pengukuran Illinois Agility Run Test. Tes ini 

bertujuan untuk mengukur kelincahan seseorang/atlet. Dalam tes ini, diperlukan 8 

cone, stopwatch dan area lapangan yang luasnya 10 x 5 meter. 4 cone digunakan 

untuk menandai start, finish, dan dua titik balik. 4 cone yang lainnya ditempatkan di 

tengah dengan jarak yang sama. Setiap kerucut di bagian tengah berjarak 3,3 meter. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Illinois Agility Run Test 

  (Putri, 2014) 

Prosedur pelaksanaan: 

1) Peneliti memberi tanda lapangan dengan luas 10 x 5 meter, kemudian letakkan 4 

cone pada setiap ujung lapangan. Ujung kiri lapangan yang terdapat sebuah cone 

diberi tanda start dan ujung kanan lapangan yang terdapat sebuah cone diberi 

tanda finish. 
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2) Letakkan 4 cone lainnya pada area pertengahan lapangan dan setiap cone 

jaraknya 3,3 meter. 

3) Pemain berdiri di depan cone start, kemudian asisten menjelaskan jalur lari yang 

harus dilakukan sampai finish. 

4) Ketika asisten memberi aba-aba “go” maka atlet berlari secepat mungkin 

mengikuti jalur lari sampai finish, tanpa menyentuh cone sementara asisten 

menjalankan stopwatch. 

5) Asisten mencatat waktu yang dicapai dan dicocokkan dengan tabel Illinois Agility 

Run Ratings dalam seconds. 

Rating Males (s) Females (s) 

Excellent <15.2 <17.0 

Good 16.1-15.2 17.9-17.0 

Average 18.1-16.2 21.7-18.0 

Fair 18.3-18.2 23.0-21.8 

Poor >18.3 >23.0 

Tabel 2.1 Agility Run Ratings (Ashok, 2008). 

 




