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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Upaya fisioterapi dalam peningkatan dan pencegahan (promotif dan 

preventif), Pelayanan fisioterapi dapat dilakukan pada pusat kebugaran, pusat 

kesehatan kerja, sekolah, kantor, pusat panti usia lanjut, pusat olahraga, tempat 

kerja/industri dan pada pusat-pusat pelayanan umum (wikipedia, 2016). Usaha 

fisioterapi dilihat dari pelayanan yang dapat dilakukan di sekolah, pusat 

kebugaran, dan pusat olahraga erat kaitannya.  

Olahraga sendiri menurut definisi dari Menurut Coles & Jones dalam 

Maksum (2005) mendefinisikan olahraga sebagai aktivitas fisik berupa 

permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain, 

ataupun diri sendiri dan memiliki kompleksitas organisasi. Ada berbagai macam 

jenis dan cabang olahraga salah satu contohnya permainan bola besar dan bola 

kecil, cabang gymnastic, seni beladiri dan lain-lain. 

Salah satu permainan bola besar ialah bola basket yang merupakan 

permainan beregu yang sangat menarik di mana dua regu saling berhadapan 

untuk memungkinkan kontak langsung antar pemain. Setiap individu harus 

memiliki kerja sama kelompok dan harus menghargai lawan, apalagi keputusan 

wasit. Pertandingan bola basket hakikatnya kedua regu saling mempertahankan 

ring basketnya dan memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke ring basket lawan. 

Untuk mencapai kemenangan yang baik setiap regu harus memiliki kerjasama 

antar-pemain. Permainan basket ini setiap regu harus menerapkan taktik strategi 

pola pertahanan maupun pola penyerangan untuk memenangkan suatu 

pertandingan yang sesuai dengan kemampuan para pemain (Wisahati & Santosa, 

2010) 
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Faruq (2008) menyebutkan Beberepa unsur kebugaran yang penting 

dalam permainan bola basket adalah keseimbangan (balance), kelincahan 

(agility), kekuatan (strength), Keepatan gerak reaksi (speed), daya tahan oto 

kardiovaskular (endurance), kelentukan (flexibility), koordinasi (coordination). 

Kelincahan merupakan kombinasi antara kekuatan otot, fleksibilitas, kecepatan, 

keseimbangan, kecepatan reaksi, dan koordinanasi neuromuskular, kelincahan 

terjadi karena gerakan tenaga yang eksplosif. Besarnya tenaga ditentukan oleh 

kekuatan dari kontraksi serabut otot. 

Kecepatan kontraksi otot tergantung dari daya serabut-serabut otot dan 

kecepatan transmisi impuls saraf, seseorang yang mampu mengubah arah dari 

posisi ke posisi yang berbeda dalam kondisi dan kemampuan gerak yang baik 

berarti memiliki kelincahan yang cukup tinggi (Wahjoedi dalam kinanti, 2015). 

Berbagai macam kondisi fisik tersebut, kondisi kelincahan merupakan salah satu 

aspek komponen dasar kondisi fisik yang sangat penting dalam olahraga bola 

basket, seperti saat melakukan dribbling, shooting, penguasaan posisi tubuh 

(body control), penjagaan terhadap lawan. Jika seorang pemain tidak memiliki 

kelincahan yang bagus saat melakukan dribbling, shooting, penguasaan posisi 

tubuh (body control), penjagaan terhadap lawan, mengoper dan menangkap yang 

dilakukan percuma dan menguntungkan bagi lawan ( Yono, 2015). 

Kondisi kelincahan yang prima dalam permainan bola basket, 

dibutuhkan program latihan yang baik, terencana, terprogram. Berbagai latihan 

yang dapat digunakan untuk melatih kondisi kelincahan agar meningkat pada 

taraf yang lebih prima. Berbagsai bentuk latihan kelincahan yaitu shuttle run, 

zig-zag run, wind sprint, squat trast, dot drill, trhee corner drill, down the-line 

drill, hexagon drill, grass drill, starting dan stoping run (Yono, 2015). 
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Berdasarkan penelitian  yang dilakukan oleh Kinanti (2016) dengan 

hasil ada pengaruh latihan  zig zag run untuk meningkatkan kelincahan pada 

pemain sepak bola usia 13-15 tahun. Metode latihan Zig-zag run adalah suatu 

macam bentuk latihan yang dilakukan dengan gerakan berkelok-kelok melewati 

rambu-rambu yang telah disiapkan, dengan tujuan untuk menguasai 

keterampilan lari, menghindar dari berbagai halangan baik orang maupun benda 

yang ada di sekeliling (Wedana dalam Kinanti, 2014). 

Berdasarkan  penelitian  yang dilakukan oleh Yono (2015) terdapat 

pengaruh latihan three corner drill terhadap peningkatan kelincahan pemain bola 

basket SMA Negeri 2 Lubuk Basung secara empiris. Three corner drill adalah 

suatu metode latihan Latihan kelincahan three corner drill mirip dengan latihan 

starting stoping run. Latihan trhee corner drill terdapat tiga titik yang 

membentuk segi tiga sama kaki dengan besar sudut 45 derajat dan sudut 90 

derjat. Teknik pelatihan pemain/atlit berlari melingkar ketiga titik tersebut 

secepatnya. 

Studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di SMPN 1 Klampis 

Bangkalan pada anak yang mengikuti ekstrakulikuler basket diberi latihan fisik 

dan strategi dalam melawan musuh namun, tidak diberikan latihan kelincahan 

sehingga mempengaruhi kemampuan dan prestasi dari pemain. Berdasarkan 

kedua penelitian di atas dan hasil studi pendahuluan maka peneliti ingin 

melakukan penelitian perbanfingan metode latihan zig zag run dan three corne 

drill terhadap peningkatan kelincahan pemain dalam permainan bola basket. 

 

 

 



4 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diketahui 

permasalhan yang ada. Permasalahan tersebut diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh latihan zig zag run terhadap peningkatan kelincahan 

pemain bola basket di SMP Negeri 1 Klampis Bangkalan? 

2. Bagaimana pengaruh latihan three corner drill terhadap peningkatan 

kelincahan pemain bola basket di SMP Negeri 1 Klampis Bangkalan? 

3. Latihan kelincahan manakah yang lebih berpengaruh antara latihan zig zag 

dan three corner drill dalam peningkatan kelincahan pemain bola basket di 

SMP Negeri 1 Klampis Bangkalan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dapat diketahui tujuan dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui: 

1. Tujuan umum 

Untuk mngetahui perbandingan metode latihan zig zag run dan 

three corner drill trhadap penigkatan kelincahan pemain dalam permainan 

bola basket. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengukur kelincahan pemain sebelum dan  sesudah melakukan latihan  zig 

zag run dalam peningkatan kelincahan pemain bola basket di SMP Negeri 1 

Klampis Bangkalan, 

b. Mengukur kelincahan pemain sebelum dan  sesudah melakukan latihan 

three corner drill adalam peningkatan kelincahan pemain dalam basket di 

SMP Negeri 1 Klampis Bangkalan. 
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c. Membandingkan Latihan kelincahan manakah yang lebih berpengaruh 

antara latihan zig zag dan three corner drill dalam peningkatan kelincahan 

pemain bola basket di SMP Negeri 1 Klampis Bangkalan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi penelti 

Hasil penelitian ini diarapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

keilmuan peneliti supaya dapat dijadikan pedoman dalam memilih metode 

latihan  untuk masa yang akan datang. 

2. Manfaat bagi pemain basket di SMP Negeri 1 Klampis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi latihan 

kelincahan yang nantinhya dapat meningkatkan prestasi pemain basket 

ekstra kulikuler pada lokasi penelitian yaitu SMPN 1 Klampis. 

3. Manfaat bagi program studi fisioterapi Universitas muhammadiyah malang 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refensi keilmuan 

khususnya bagi mata kuliah fisioterapi olahraga dan nantinya dapat 

bermanfaat bagi pengambilan keputusan dalam menentukan treatmen mana 

yang sesuai dalam menangani pasien yang akan datang. 

E. Batasan Penelitian  

Adapun Batasan dalam penelitian kali ini sebagai berikut : 

1. Pemain yang menjadi responden penelitia adalah siswa-siswi SMP Negeri 1 

Klampis yang mengikuti ekstrakulikuler bola basket 

2. Latihan zig zag run yang digunakan merupakan latihan zig zag run dengan 

pola z pattern run. 

3. Latihan three corner drill yang digunakan merupakan three corner drill 

dengan pola L drill 



6 

 

 

 

F. Keaslian Penelitian 

1. Jika pada penelitian Yono (2015) dengan judul pengaruh latihan three 

cornel drill terhadap peningkatan kelincahan pemain bola basket, 

Variabelnya bebas three corner drill  dan Variabel terikat yaitu peningkatan 

kelincahan. Respondennya adalah pemain bola basket Di SMA Negeri 2 

Lubuk Basung, Padang, Sumatra Barat. Hasil penelitian yaitu terdapat 

pengaruh latihan three corner drill terhadap peningkatan kelincahan pemain 

bola basket secara empiris. Pada penelitian yang akan dilakukan peneliti 

memiliki variabel bebas latihan zig zag run dan latihan three corner drill 

dengan variabel terikat peningkatan kelincahan dengan responden pemain 

bola basket di SMP Negeri 1 Klampis, Bangkalan. 

2. Jika pada penelitian Radjulani, Rskin dan Datau (2014) dengan judul 

perbedaan pengaruh latihan zig zag dan latihan dodging run terhadap 

kelincahan dribbling pada pemain bola basket. Memiliki variabel bebas 

latihan zig zag run dan dodging run dan variable terikat peningkatan 

kelincahan dribbling dengan  responden pemain bola basket yang di SMA 

Negeri 1 Tibawa, Gorontalo. Hasil penelitian terdapat perbedaan pengaruh 

antara latihan zig-zag dan dodging run terhadap peningkatan kelincahan 

dribbling pada permainan bola basket siswa putra kelas X SMA Negeri 1 

Tibawa. Pada penelitian yang akan dilakukan peneliti memiliki variabel 

bebas latihan zig zag run dan latihan three corner drill dengan variabel 

terikat peningkatan kelincahan dengan responden pemain bola basket di 

SMP Negeri 1 Klampis, Bangkalan. 

3. Jika pada penelitian Trijaya (2014) dengan  judul pengaruh latihan dot drill 

dan three corner drill terhadap kecepatan menggiring bola dalam  
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permainan sepak bola.  Variabel bebasnya adalah latihan dot drill dan three 

corner dan variabel terikat kecepatan menggiring bola. Responden dalam 

penelitian ini adalah siswa SBB catur tunggal FC Bandar Lampung, Hasil 

penelitian yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari program 

latihan dot drill dan tree corner drill terhadap pengingkatan gerak dasar 

menggiring bola dalam sepakbola. Pada penelitian yang akan dilakukan 

peneliti memiliki variabel bebas latihan zig zag run dan latihan three corner 

drill dengan variabel terikat peningkatan kelincahan dengan responden 

pemain bola basket di SMP Negeri 1 Klampis, Bangkalan. 

4. Jika pada penelitian yang dilakukan Kinanti (2016) dengan judul pengaruh 

latihan zig zag run untuk meningkatkan kelincahan pada pemain sepak bola 

usia 13-15 tahun memiliki  variable bebas adalah latihan zig zag run dan  

variabel terikat yaitu peningkatan kelincahan. Responden adalah pada 

pemain sepak bola usia 13-15 tahun di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta, 

Jawa Tengah. Hasil penelitian yaitu pengaruh latihan zig zag run untuk 

meningkatkan kelincahan pada pemain sepak bola usia 13-15 tahun. Pada 

penelitian yang akan dilakukan peneliti memiliki variabel bebas latihan zig 

zag run dan latihan three corner drill dengan variabel terikat peningkatan 

kelincahan dengan responden pemain bola basket di SMP Negeri 1 Klampis, 

Bangkalan. 


