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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Bola Basket 

1. Pengertian Permainan Bola Basket 

Bola basket merupakan 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 

memasukkan bola ke basket atau keranjang lawan. Dalam permainan bola 

basket banyak memerlukan kontak badan dengan pemain lainnya atau 

pemain lawan, maka kondisi fisik yang baik sangat diperlukan. Kondisi 

fisik yang baik yang harus dimiliki oleh seorang pemain basket dua di 

antaranya adalah kelincahan dan kecepatan (Sugito, 2013). 

Menurut John Oliver (2007) permainan bola basket adalah suatu 

permainan oleh dua regu yang masing-masing regu terdiri dari lima orang 

pemain. Dalam permainan bola basket pemain dapat mennggiring bola, 

melempar bola ke segala penjuru lapangan permainan, melakukan 

gerakan putaran menggunakan satu poros, memasukkan bola kedalam 

ring lawan dan mencetak poin. 

 

2. Tehnik dalam Permainan Bola Basket 

 Gerakan teknik dasar dalam permainan bola basket adalah gerakan 

yang paling mendasar untuk mencapai keterampilan bermain bola basket.
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Keterampilan bermain bola basket akan tercapai apabila menguasai teknik 

gerakan yang efektif dan efesien. Menguasai keterampilan dasar 

merupakan modal yang paling penting guna memperoleh kemenangan di 

suatu pertandingan. Menurut Danny Mielke (2007) teknik dasar dalam 

bermain bola basket mencakup gerakan kaki (footwork), menembak bola 

ke dalam keranjang (shooting), melempar (passing), menangkap, 

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

bertahan. Teknik dasar keterampilan bermain bola basket adalah sebagai 

berikut : 

a. Teknik melempar dan menangkap bola (Passing)

Lempar dan menangkap bola didalam permainan bola basket 

sangat berperan penting, ini merupakan keterampilan yang harus 

dimiliki oleh setiap pemain bola basket. Lempar tangkap di dalam 

permainan bola basket mempunyai tujuan yang sangat penting yaitu 

mendekatkan bola ke basket. Menurut Danny Mielke (2007) adalah 

seni memindahkan momentum bola dari satu pemain ke pemain lain. 

Melakukan passing haruslah dilakukan secara cepat dan tepat untuk 

mendapatkan peluang memasukan bola sebanyak-banyaknya.  

Passing adalah salah satu kunci keberhasilan serangan sebuah 

tim dan sebuah unsur penentuan tembakan-tembakan yang berpeluang 

besar mencetak angka (Jon Oliver, 2007). Melalui passing peluang 

untuk mencetak angka akan semakin besar. Tim yang hebat adalah 

tim yang mempunyai kerjasama yang baik, kerjasama itu dijuwudkan 

dengan passing. Teknik dasar mengoper (passing) dalam permainan 

bola basket sebagai berikut:  
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1) Mengoper bola setinggi dada (Chest pass)  

Operan ini digunakan untuk jarak pendek dengan jarak 

5 sampai 7 meter. Dengan operan ini akan menghasilkan 

kecepatan, ketepatan, dan kecermatan di dalam mengoper 

bola. Teknik ini membutuhkan otot lengan yang kuat karena 

cepat laju bola tergantung pada kekuatan otot lengan, cara 

melakukan teknik ini haruslah benar agar mendapatkan hasil 

yang maksimal (Nuril Ahmadi, 2007). 

2) Mengoper bola dari atas kepala (Overhead pass)  

Operan ini dilakukan dari atas kepala, keuntungan 

pemain yang memiliki tubuh lebih tinggi daripada lawannya 

yang memanfaatkan teknik overhead pass ini bertujuan untuk 

mengoperkan bola kepada kawan dengan arah bola melampui 

daya raih lawan. Modal dari teknik overhead pass ini adalah 

postur tubuh yang tinggi (Muhammad, 2009). 

3) Mengoper bola pantulan (Bounce pass)  

Operan ini digunakan untuk menerobos lawan dengan 

cara bola dipantul ke samping kanan dan kiri lawan. Operan 

ini hampir sama dengan operan chest pass hanya saja operan 

ini dipantulkan terlebih dahulu. Teknik bounce pass ini 

digunakan ketika ada pemain lawan dan tidak ada ruang untuk 

memberikan bola kepada kawan, alternatifnya menggunakan 

teknik bounce pass dengan memantulkan bola terlebih dahulu 

(Kosasih, 2008). 
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b. Teknik menggiring (dribbling)  

Menurut Sugito (2013) menggiring adalah salah satu dasar 

bola basket yang pertama kali diperkenalkan kepada pemula, karena 

keterampilan ini sangat penting bagi setiap pemain yang terlibat 

dalam pertandingan bola basket. Seorang pemula, pertama kali yang 

harus diajarkan adalah menggiring bola karena menggiring bola 

merupakan dasar untuk melakukan serangan.  

Tujuan permainan bola basket adalah memasukan bola 

sebanyak mungkin keranjang lawan, serta menahan lawan agar jangan 

memasukan bola ke keranjang sendiri dengan cara lempar tangkap, 

menggiring bola, dan menembak. Dari tujuan permainan bola basket 

tersebut, untuk melakukan serangan tentu menggunakan dribbling. 

Dengan menguasai teknik dribbling yang bagus akan dengan mudah 

melakukan serangan ke daerah lawan (Kosasih, 2008).  

Dalam permainan bola basket teknik dribbling bola paling 

banyak digunakan, karena dengan teknik dribbling ini akan membawa 

bola mendekati ring dan memudahkan untuk mencetak angka dari 

jarak yang tidak begitu jauh untuk melakukan tembakan. Kegunaan 

menggiring (dribbling) adalah mencari peluang serangan, menerobos 

pertahanan lawan, ataupun memperlambat tempo permainan (Nuril 

Ahmadi, 2007). 

 Melakukan (dribbling) harus menggunakan satu tangan dan 

saat melangkah bola harus dipantulkan. Cara menggiring bola yang 

dibenarkan adalah salah satu tangan (kanan atau kiri), kegunaan 

menggiring bola adalah untuk mencari peluang serangan, menerobos 
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pertahanan lawan, dan memperlambat tempo permainan (Sugito, 

2013). 

 

c. Teknik tembakan (shooting)  

Teknik ini adalah teknik yang paling banyak dipakai untuk 

menciptakan goal. Angka tercipta apabila bola masuk ke dalam 

keranjang. Kemenangan suatu tim ditentukan oleh ketepatan 

menembak. Untuk itu keterampilan menembak memang sangat 

penting dikuasai oleh para pemain. Menembak dalam permainan bola 

basket adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh hasil 

kecepatan (accuracy), yaitu dalam hal ini masuknya bola ke dalam 

keranjang (Jon Oliver, 2007). 

Di dalam melakukan tembakan, poin yang diperoleh berbeda-

beda tergantung posisi pada saat kita melakukan tembakan, misalnya: 

tembakan dilakukan dari dalam lingkaran, maka nilai yang didapat 2 

poin, namun jika dilakukan di luar lingkaran maka nilai yang 

diperoleh adalah 3 poin. Teknik dasar menembak (shooting) dalam 

permainan bola basket adalah sebagai berikut:  

1) Tembakan satu tangan (one hand set shoot) Tembakan dengan 

satu tangan ini banyak digunakan untuk menembak, baik 

dalam mencetak 2 poin atau 3 poin. Tembakan satu tangan hal 

yang terpenting adalah menggunakan tangan terkuat. Teknik 

tembakan ini haruslah disertai koordinasi yang baik antara 

mata dan tangan, dengan koordinasi yang baik akan 

menghasilkan ketepatan yang bagus. Dalam permainan bola 
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basket teknik tembakan ini mempunyai peran yang sangat 

penting karena tembakan ini digunakan untuk menghasilkan 

angka sebanyak banyaknya seperti tujuan permainan bola 

basket. Pemain yang mempunyai tembakan dengan akurasi 

bagus dapat dipastikan timnya akan memperoleh kemenangan 

(Faruq, 2009).  

2) Tembakan menggunakan dua tangan (two hand set shoot) 

Tembakan ini sering dilakukan dengan jarak yang cukup jauh, 

misalnya: melakukan tembakan 3 poin tidak kuat 

menggunakan satu tangan dapat menggunakan dua tangan, 

tidak menutup kemungkinan menembak jarak dekat 

menggunakan dua tangan. Tembakan ini hampir sama dengan 

tembakan menggunakan satu tangan, akan tetapi perbedaannya 

terletak pada penggunaan tangan yang digunakan untuk 

mendorong bola. Teknik ini juga membutuhkan koordinasi 

yang baik antara mata dan tangan (Jon Oliver, 2007).  

3)  Tembakan lay-up adalah tembakan yang dilakukan dengan 

jarak dekat sekali dengan keranjang basket, sehingga seolah-

olah bola diletakkan ke dalam keranjang basket yang didahului 

dengan gerak dua langkah. Tembakan lay-up mempunyai 

kesempatan besar untuk menciptakan angka karena jarak bola 

dengan ring saat dekat. Lay-up adalah tembakan yang 

berpeluang paling tinggi untuk mencetak angka dalam 

permainan bola basket. Tentunya teknik ini harus dikuasai 

oleh para pemain bola basket agar dapat menciptakan angka 
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dengan mudah. Untuk menguasai tembakan lay-up ini harus 

dengan latihan berulang-ulang, agar saat pertandingan tidak 

kaku lagi melakukan gerakkan lay-up (Sugito, 2013). 

 

d. Teknik bertumpu satu kaki (pivot)  

Menurut Nuril Ahamdi (2007), pivot adalah menggerakkan 

salah satu kaki ke segala arah dengan kaki yang lainnya tetap ditempat 

sebagai poros. Teknik dasar ini berguna untuk melindungi bola dari 

lawan yang merebut bola, kemudian bola di oper kepada rekan tim. 

Gerakan pivot ialah berputar ke segala arah dengan bertumpu pada 

salah satu kaki (kaki poros) pada saat pemain tersebut menguasai 

bola. Gerakan pivot berguna untuk melindungi bola dari perebutan 

pemain lawan, untuk kemudian bola tersebut dioperkan kepada 

kawannya untuk mengadakan tembakan.  

 

B. 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 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). 
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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. Unsur atau komponen biomotorik yang 

saling terkait dengan unsur kelincahan terdiri atas koordinasi, 

keseimbangan, dan kecepatan. 

Menurut Mendes (2016), agility adalah kemampuan untuk mengubah 

arah tubuh dalam pola yang efisien dan efektif serta untuk mencapai suatu 

kombinasi dari : 

a. Balance (keseimbangan) adalah kemampuan untuk mempertahankan 

posisi tubuh ketika diam atau bergerak (bukan jatuh) melalui aksi 

koordinasi dari fungsi sensorik (mata, telinga dan organ 

proprioceptive pada sendi-sendi). 

Keseimbangan merupakan interaksi yang kompleks dari 

integrasi atau interaksi sistem sensorik (vestibular, visual, dan 

somatosensorik termasuk proprioceptor) dan muskuloskeletal (otot, 

sendi, dan jar lunak lain) yang dimodifikasi atau diatur dalam otak 

(kontrol motorik, sensorik, ganglia basallis, cerebellum, area asosiasi) 

sebagai respon terhadap perubahan kondisi internal dan eksternal. 

Dipengaruhi juga oleh faktor lain seperti, usia, motivasi, kognisi, 

lingkungan, kelelahan (Maksum, 2007). 

b. Speed (kecepatan) adalah kemampuan menggerakkan seluruh bagian 

tubuh dengan cepat. Kecepatan adalah suatu kemampuan untuk 

menghasilkan gerakan tubuh dalam waktu yang sesingkat mungkin. 
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Kecepatan diukur dengan satuan jarak dibagi satuan kemampuan 

untuk menghasilkan gerakan tubuh dalam waktu yang sesingkat 

mungkin. Disamping itu, kecepatan di definsikan sebagai laju  gerak, 

dapat berlaku unntuk tubuh secara keseluruh atau bagian tubuh 

tertentu (Novriza, 2015). 

Menurut Maksum (2007) kecepatan seseorang bisa digunakan 

tes lari cepat 30 m. Kecepatan gerak bukan saja kecepatan orang 

berlari, kecepatan berkenaan pula misalnya kecepatan memotong 

aliran bola lawan, kecepatan men-drible bola seorang pemain basket. 

Karena itu kecepatan gerakan didefiniskan sebagai kemampuan 

seseorang untuk menggerakkan tubuhnya atau begian-bagian 

tubuhnya melakukan satu ruang gerak tertentu. 

c. Power (kekuatan) adalah kemampuan seseorang untuk 

mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu 

yang sependek-pendeknya. Power adalah hasil dari kekuatan dari 

kekuatan dan kecepatan. Power otot tungkai digunakan untuk 

mengeluarkan kekuatan maksimal yang tertumpu pada tungkai 

(Mahmud et al, 2007) 

Power otot tungkai dalam permainan bola basket sangat 

dibutuhkan saat melakukan blocking dan lay up. Untuk itu apabila 

power otot tungkai tidak baik, maka sudah dapat dipastikan lompatan 

yang dilakukan tidak tinggi sehingga blocking maupun lay up tidak 

dapat dilakukan dengan maksimal (Faruq, 2008). 
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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 (Wilujeng & Hartoto, 2013).  

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 mingkatkan agility (Faruq, 2008). 

b. Fleksibilitas  

Fleksibilitas merupakan kemampuan untuk menggerakan 

sendi-sendi dalam jangkauan gerakan penuh dan bebas. Keluwesan 
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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 (Wilujeng & 

Hartoto, 2013). 

c. Kecepatan  

Kecepatan adalah 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 terbatas pada menggerakkan anggota-anggota tubuh dalam 

waktu yang sesingkat-singkatnya. Kecepatan adalah keterampilan dan 

kemampuan yang dibutuhkan untuk mencapai kecepatan pergerakan 

tinggi. Kecepatan tergantung dari faktor yang mempengaruhinya, 

yaitu kekuatan, waktu reaksi (reaction time), dan fleksibilitas. 

(Maksum, 2007). 

 

C. Latihan Plyometric  

1. Pengertian Plyometric 

Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan reaksi rangsangan syaraf 

terhadap peningkatan kemampuan reaktif dan sistem neuromuskular. 

Latihan plyometric ini melibatkan prestretching otot, sehingga 
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mengaktifkan stretchshorthening cycle. Adaptasi plyometric terhadap 

prinsip stretch-shorthening dapat digunakan untuk meningkatkan latihan 

dalam olahraga. Pada otot cenderung memiliki sifat elastis ketika terulur 

dengan cepat seperti karet gelang, artinya semangkin cepat otot 

berkontraksi secara eksentrik, maka semangkin besar pula stretch reflex 

yang dihasilkan.  

Kontraksi eksentrik-kosentrik ini bekerja secara berpasangan sebagai 

perangsang propioseptif untuk meningkatkan muscle reqruitment pada 

waktu minimum atau pada waktu yang singkat. Sehingga peningkatan 

sistem neuromuskular memungkinkan seseorang atau atlit mengontrol 

kontraksi ototnya menjadi lebih baik (Harmandeep et al, 2015). 

Power akan meningkat ketika kekuatan otot dan proses stretch-

shorthening cycle berlangsung dengan cepat sehingga menghasilkan 

agility yang baik pada tubuh. Bentuk latihan yang diberikan sesuai 

dengan kebutuhan yang diperlukan dalam peningkatan agility, yaitu box 

jump, knee tuck jump, half squat jump dan depth jump  (Sari & Rahayu, 

2008). 

 

2. Bentuk-bentuk latihan Plyometric 

a) Box Jump 

Box jump adalah sebuah latihan yang memakai beberapa kotak 

dengan metode latihan dilakukan dengan berbagai gerakan dimana 

ukuran dan tinggi kotak dapat disesuaikan. Latihan box jump 

merupakan latihan melompat ke atas kotak balok kemudian meloncat 
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turun kembali ke belakanga seperti sikap awal dengan menggunakan 

kedua tungkai bersama-sama (Reyment, 2016). 

1) Awalan berdiri dengan posisi kaki membuka selebar pinggul. 

2) Posisi badan menghadap ke kotak. 

3) Jongkok sedikit dan langsung melompat dari tanah ke kotak. 

4) Gunakan lengan ayinan ganda. 

5) Kaki mendarat ke tanah secara spontan 

6) Dan ulangi. 

b) Knee Tuck Jump 

Knee tuck jump merupakan suatu 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, latihan Knee tuck Jump 

digunakan untuk melatih daya ledak otot tungkai untuk 

meningkatkan kualitas tendangan lambung jauh, 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).  

1) Posisi awal ambil sikap berdiri tegak lurus. Tempatkan kedua 

telapak tangan di depan dada dan menghadap ke bawah. 

2) latihan Knee tuck jump dimulai dengan posisi Quarter-Squad, 

kemudian loncat ke atas dengan cepat dan berulang-ulang. 
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Gerakan ini dilakukan 2-4 set dengan ulangan 10-20 kali dan 

waktu istirahat tiap set 1-2 menit. 

c) 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. 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 (Umaya, 2017).  

1) 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. 
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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. 

d) Depth jump 

Depth jump adalah metode yang paling populer dan paling 

efektif untuk pengembangan power dan juga merupakan metode 

yang paling efektif untuk mengembangkan kemampuan reaktif dan 

sistem neuromuskuler. Ketika otot ditarik, itu mengembangkan 

kekuatan elastis. Ini bukan proses metabolisme, itu adalah murni 

fisik. Depth jump adalah salah satu bentuk latihan yang sangat baik 

untuk membantu meningkatkan vertical jump. Tujuan dari latihan 

depth jump adalah untuk meningkatkan kekuatan reaktif seorang 

atlet, semakin sedikit lentur dari lutut dan semakin sedikit waktu 

kaki berada dalam kontak dengan tanah akan lebih efektif (Thomas, 

2009). 

Depth jump membutuhkan berat tubuh atlet dan gravitasi 

untuk menggunakan kekuatan yang berlawanan dengan tanah. Depth 

jump dilakukan dengan melangkah keluar dari kotak dan 

menjatuhkan ketanah, kemudian berusaha untuk melompat ke 

belakang hingga setinggi kotak. Depth jump memerlukan intensitas 

juga diperlukan asalkan tidak mengurangi manfaatnya, dan gerakan 

ini dilakukan secepat mungkin. Kuncinya membentuk latihan ini dan 
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menurunkan fase amortisasi adalah untuk menekan aksi “sentuhan 

dan pergi” mendarat ke tanah (Elsayed, 2012). 

 

Gambar 2.1 Tehnik depth jump box to box 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Harmandeep, 2015. 

 

1) Berdiri perlahan dari kotal atau platform, dengan kaki membuka 

selebar bahu. 

2) Lompat perlahan dari kotak ke tanah dengan mendaratkan kedua 

kaki secara bersama. 

3) Gunakan tangan untuk menarik dan mengayun yang berfungsi 

untuk menambah kecepatan pada saat melompat. 

4) Bereaksi secepat mungkin dari tanag lompat ke kotak. 

5) Berhenti sejenak pada platform atau kotak untuk mendapatkan 

kembali keseimbangan. 

6) Punggung dalam keadaan netral tidak melengkung 

7) Pandangan lurus kedepan 

Depth jump adalah jenis latihan plyometric yang melibatkan 

produksi cepat, gerakan kuat secara berulang untuk periode waktu 

yang singkat. Latihan ini penting untuk cabang olahraga seperti 
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sepakbola, dan voli. Metode ini tidak hanya membantu 

meningkatkan stamina otot tetapi, juga untuk meningkatkan 

metabolisme setelah latihan, sehingga tubuh akan terus 

menggunakan lemak sebagai sumber utama energi selama tiga 

sampai enam jam (Umaya, 2017). 

Dalam olahraga, power sangat berperan penting karena dapat 

meningkatkan kemampuan otot tungkai yang sangat dibutuhkan 

dalam olahraga. Banyak bentuk latihan yang digunakan untuk 

meningkatkan power otot tungkai, akan tetapi pola latihan 

plyometric adalah salah satu bentuk latihan yang dapat digunakan 

dalam olahraga seperti basket dan voli. Salah satu pentingnya power 

di dalam permainan bola basket dan bola voli adalah saat pemain 

melakukan lompatan rebound untuk merebutkan bola atau 

melakukan blocking di udara dengan lawan. Semua pemain  dituntut 

wajib menguasai teknik lompatan yang bagus, salah satunya adalah 

dengan melatih power guna untuk meningkatkan tinggi lompatan. 

(Mahardika Novan, 2010).  

Plyometric juga dapat melatih untuk peningkatan agility para 

atlet, menurut Faruq (2009) para pemain dalam permainan bola 

basket membutuhkan tingkat kelincahan yang sangat tinggi, 

beberapa bentuk aktivitas di lapangan yang membutuhkan 

kelincahan adalah pada saat men-drible bola dengan cepat menuju 

ring melewati beberapa lawan yang menjaga daerah dengan formasi 

tertentu. Agar didapatkan kelincahan yang baik maka dibutuhkan 

komponen power dari otot tungkai yang maksimal (Sabin dan 
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Marcel, 2016). Sehingga, Miller et al. (2007) merancang bentuk 

latihan plyometric terprogram dalam membantu meningkatkan 

kelincahan melalui peningkatan power otot tungkai.  

MendefinisIkan latihan plyometric sebagai sebuah latihan 

yang mana biasanya melibatkan gerakan melompat berulang-ulang, 

berlari, dan mengubah arah gerakan secara eksplosif. Gerakan-

gerakan ini adalah komponen yang membantu dalam meningkatan 

kelincahan karena mengekploitasi adaptasi stretch shorthening cycle 

(SSC) melalui sistem neuromuskuler dalam membantu 

meningkatkan power otot tungkai sehingga peningkatan kecepatan 

dapat tercapai. 

3. 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. Pada setiap sesi latihan harus memiliki sasaran 

yang jelas agar tujuan latihan dapat tercapai seperti yang direncanakan 

(Sukadiyanto, 2010). 

Tujuan latihan plyometric dengan tehnik depth jump adalah untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh latihan depth jump terhadap 

peningkatan agility para atlet bola basket. 
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D. 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 atau 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 2.2 Illinois Agility Run Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Fitness Test Card, 2016 

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 
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terdapat sebuah cone diberi tanda start dan ujung kanan lapangan yang 

terdapat sebuah cone diberi tanda finish. 

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. 

 

2.1 Tabel Agility Run Ratings (Ashok, 2008) 

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 
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