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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Bola Basket 

1. Definisi Bola Basket 

Bola basket adalah cabang olahraga beregu yang dimainkan oleh dua 

regu yang terdiri atas lima pemain dengan tujuan mencetak angka sebanyak-

banyaknya, setiap regu berusaha untuk memasukkan bola ke dalam keranjang 

lawan yang mencegah regu lawan memasukkan bola atau mencetak angka. 

Bola bisa dioper, dilempar, ditepis, digilingkan atau dipantulkan ke segala 

arah sesuai dengan peraturan (Perbasi, 1994). 

Sifat permainan bola basket ibarat “musik jazz yang penuh unsur 

improvisasi”. Terdapat unsur kebebasan berbuat, eksplosif, penuh alunan 

irama cepat maupun lambat yang dinamis, dan menggetarkan. Terdapat pula 

sifat individualistis, namun di dalam permainannya tetap membutuhkan 

kerjasama tim dengan semangat persatuan yang utuh (Dinata, 2008:8). 

Muhyi (2009) komponen kondisi fisik yang termasuk dalam permainan 

bola basket adalah kelincahan (agility), kekuatan (strenghth), keseimbangan 

(balance), kecepatan gerak dan reaksi (speed), daya tahan (endurance), 

kelentukan (flexibility) dan koordinasi (coordination). Teknik dasar dalam 

permainan bola basket adalah melempar dan menangkap (passing), 

menggiring (dribbling), menembak (shooting). 

2. Teknik Dasar Bola Basket 

Wissel (2009) teknik dasar dalam bermain bola basket mencakup 

gerakan kaki (footwork), menembak bola (shooting), melempar (passing), 
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menangkap (catching), menggiring (dribble), bergerak dengan bola, bergerak 

tanpa bola, dan bertahan. 

a. Teknik melempar dan menangkap bola (Passing) 

Danny Mielke (2007) passing adalah seni memindahkan momentum 

bola dari satu pemain ke pemain lain. Passing harus dilakukan secara cepat 

dan tepat untuk mendapatkan peluang memasukan bola sebanyak-

banyaknya. Melalui passing peluang untuk mencetak angka akan semakin 

besar. Tim yang hebat adalah tim yang mempunyai kerjasama yang baik, 

kerjasama itu dapat dijuwudkan dengan passing. 

b. Teknik menggiring bola (Dribble) 

Oliver (2007) menggiring adalah salah satu dasar bola basket yang 

pertama kali diperkenalkan kepada awam, keterampilan ini sangat penting 

bagi pemain yang terlibat dalam pertandingan bola basket. Kegunaan 

dribbling adalah menerobos pertahanan lawan, mencari peluang serangan 

dan memperlambat tempo permainan (Ahmadi, 2007). 

Dribbling harus menggunakan satu tangan dan ketika melangkah bola 

harus dipantulkan. Bentuk menggiring bola ada 2 yaitu menggiring bola 

tinggi dan menggiring bola rendah. Menggiring bola tinggi digunakan 

dalam gerakan yang cepat dan menggiring bola rendah digunakan untuk 

mengontrol dan menguasai bola terutama ketika melakukan terobosan ke 

daerah lawan (Ahmadi, 2007).  

c. Teknik menembak (Shooting) 

Dalam permainan bola basket teknik menembak mempunyai peran 

yang sangat penting karena tembakan ini digunakan untuk mencetak angka 

sebanyak-banyaknya seperti tujuan utama permainan bola basket. Pemain 
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yang mempunyai tembakan dengan akurasi bagus dapat dipastikan timnya 

akan memperoleh kemenangan.  

d. Teknik tembakan lay up 

  Lay-up adalah tembakan yang dilakukan dengan jarak dekat sekali 

dengan ring basket, sehingga seolah-olah bola diletakkan ke dalam 

keranjang basket yang didahului dengan gerakan dua langkah (Ahmadi, 

2007). Berikut ini cara melakukan tembakan lay-up menurut Ahmadi 

(2007): 

a. Bola dipegang dengan posisi badan melayang 

b. Saat melangkah menggunakan dua langkah, langkah pertama haruslah 

panjang guna mendapat jarak sejauh mungkin dan langkah kedua untuk 

mendapatkan awalan tolakan agar melompat setinggi-tingginya 

c. Saat melepas bola haruslah menggunakan kekuatan kecil. 

 

 

Gambar 2.1 : Tembakan lay up 

Sumber Gambar: Ahmadi (2002) 

e. Teknik bertumpu satu kaki (Pivot) 

  Ahmadi (2007) pivot adalah menggerakkan salah satu kaki ke segala arah 

dengan kaki yang satunya tetap ditempat sebagai poros. Teknik dasar ini 

digunakan untuk melindungi bola dari lawan yang akan merebut bola, 
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kemudian bola di oper kepada rekan satu tim. Berikut ini adalah cara 

melakukan teknik pivot menurut Ahmadi (2007) : 

a. Jika mendapat bola dengan posisi sejajar, boleh melangkahkan kaki ke 

segala arah dengan salah satu kaki sedangkan kaki yang satu tetep berpijak 

dengan lantai sebagai poros.  

b. Bila mendapat bola saat posisi berlari dan berhenti dalam posisi kaki tidak 

sejajar maka yang menjadi poros adalah kaki belakang. 

 

 

 

Gambar 2.2: Gerakan kaki saat pivot 

Sumber Gambar: Ahmadi (2002) 

B. Kondisi Fisik 

1. Definisi Kondisi Fisik 

Kondisi fisik ditinjau dari segi faal merupakan kemampuan seseorang 

dapat diketahui sejauh mana kemampuanya sebagai pendukung aktivitas 

berolahraga. Kondisi fisik adalah salah satu kesatuan utuh dari komponen-

komponen yang tidak dapat dipisahkan, baik peningkatan dan 

pemeliharaannya (Sajoto, 1988). 

Kondisi fisik merupakan aspek penting dan menjadi dasar dalam 

mengembangkan teknik, taktik, strategi dan mental. Menurut Sugianto (1993) 
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kemampuan fisik adalah memfungsikan organ-organ tubuh dalam melakukan 

aktivitas fisik. Kemampuan fisik sangat penting untuk mendukung 

mengembangkan aktifitas psikomotor seseorang.  

2. Manfaat Kondisi Fisik 

Dalam berolahraga, kondisi fisik seseorang akan sangat berpengaruh 

bahkan menentukan gerak penampilannya. Menurut Harsono (1988) kondisi 

fisik yang baik akan sangat berpengaruh terhadap fungsi dan sistem organ 

tubuh, antara lain: 

a. Terjadi peningkatan kemampuan sistem sirkulasi dan kerja jantung 

b. Terjadi peningkatan kekuatan, kelentukan, dan kondisi fisik lainnya 

c. Terjadi ekonomi gerak yang lebih baik pada waktu latihan 

d. Terjadi pemulihan yang lebih cepat dalam organ tubuh setelah latihan 

e. Terjadi respon yang cepat dari organisme tubuh sewaktu-waktu respon 

tersebut diperlukan. 

3. Komponen Kondisi  Fisik 

  Sajoto (1988) mengatakan, kondisi fisik adalah satu kesatuan yang 

utuh dari komponen kesegaran jasmani yang tidak dapat dipisahkan, baik 

dalam peningkatan dan pemeliharaanya. Meskipun dalam pengembanganya 

nanti berorientasi kepada skala prioritas suatu komponen tertentu sesuai 

dengan periodesasi, kebutuhan dan tipe gerak dalam olahraga. Sajoto (1988) 

mengatakan, komponen kondisi fisik dibagi menjadi sepuluh, yaitu kekuatan 

(strenght), daya ledak otot (power), daya tahan (endurance), kecepatan 

(speed), kelentukan (flexibility), keseimbangan (balance), koordinasi 

(coordination), kelincahan (agility), ketepatan (accurary) dan reaksi 

(reaction). 
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a. Daya Tahan (Endurance) 

 Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan 

ototnya untuk berkontraksi secara terus-menerus dalam waktu yang relatif 

lama. Daya tahan berpacu pada kemampuan berkerja yang ditentukan 

intensitasnya dalam suatu waktu tertentu, hal ini disebut dengan stamina. 

Seorang atlet dapat dikatakan memiliki daya tahan yang baik jika dia 

tidak mudah lelah atau terus bergerak dalam keadaan lelah (Sajoto, 1988). 

b. Daya Ledak Otot (Power) 

 Daya ledak otot adalah kemampuan seseorang untuk 

mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerjakan dalam waktu 

sesingkat-singkatnya. Daya tahan otot dipengaruhi oleh kekuatan otot dan 

kecepatan kontraksi otot sehingga semua faktor yang mempengaruhi 

kedua hal tersebut akan mempengaruhi daya ledak otot. Jadi daya ledak 

otot adalah kualitas yang memungkinkan otot atau sekelompok otot untuk 

melakukan kerja fisik secara tiba-tiba (Sajoto, 1988). 

c. Kecepatan (Speed) 

 Kecepatan adalah kemampuan yang memungkinkan seseorang 

berubah arah atau melakukan gerakan yang sama atau tidak secepat 

mungkin. Kecepatan ada dua yaitu kecepatan gerak dan kecepatan 

eksplosif (Dwikusworo, 2000). 

d. Kelenturan (Flexibility)  

 Kelenturan adalah kemungkinan gerak maksimal yang dapat 

dilakukan oleh suatu persendian. Daya lentur yang buruk juga 

mempengaruhi kecepatan dan daya tahan karena otot harus bekerja keras 

untuk mengatasi tahanan (Dwikusworo, 2000). 
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e. Kelincahan (Agility) 

 Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk mengubah posisi 

di posisi tertentu, seseorang yang mampu mengubah satu posisi yang 

berbeda dalam kecepatan tinggi dengan koordinasi yang baik mempunyai 

kelincahan yang cukup baik (Sajoto, 1988). 

f. Keseimbangan (Balance) 

 Keseimbangan adalah kemampuan seseorang dalam 

mengendalikan organ-organ saraf otot tetap terjaga (Sajoto, 1988). 

Keseimbangan adalah kemampuan mempertahankan sikap tubuh yang 

tepat dan benar pada saat melakukan suatu gerakan (Dwikusworo, 2000). 

g. Kekuatan (Strength) 

 Kekuatan adalah kemampuan otot atau sekelompok otot seseorang 

untuk menahan atau menerima beban (Dwikusworo, 2000). Kekuatan 

memegang peranan penting, karena kekuatan adalah daya penggerak 

aktivitas dan merupakan persyaratan untuk meningkatkan prestasi seorang  

atlet. 

h. Koordinasi (Coordination) 

 Koordinasi adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan 

bermacam gerakan yang berbeda ke dalam pola gerakan tunggal secara 

efektif (Sajoto, 1988). Seorang atlet dikatakan memiliki koordinasi yang 

baik ketika ia mampu melakukan skill dengan baik dan cepat dan dapat 

menyelesaikan tugas latihan. 

i. Ketepatan (Accuracy) 

 Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan 

suatu gerakan bebas terhadap suatu sasaran, sasaran ini dapat merupakan 
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jarak atau suatu objek langsung yang harus mengenai salah satu anggota 

tubuh (Sajoto, 1988). 

j. Reaksi (Reaction) 

 Reaksi adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak cepat 

dan tepat dalam menanggapi suatu rangsangan yang ditimbulkan lewat 

indera saraf. Reaksi dapat dibedakan menjadi tiga macam tingkatan reaksi 

yaitu rangsang tandang, reaksi pendengaran dan reaksi rasa (Sajoto, 

1988). 

  Bompa (1994) mengatakan, komponen dasar dari biomotor seorang 

atlet meliputi kekuatan, kecepatan, ketahanan, koordinasi, dan fleksibilitas. 

Adapun komponen yang lain merupakan perpaduan dari beberapa komponen 

sehingga membentuk satu peristilahan sendiri. Diantaranya seperti, power 

yang merupakan gabungan atau hasil dari kekuatan dan kecepatan,  dan 

kelincahan yang merupakan gabungan dari kecepatan dengan koordinasi. 

 

Skema 2.1. Keterkaitan antar Kemampuan Biomotor 

Sumber: ( Bompa, 1994) 

C. Power (Daya Ledak) 

1. Definisi Power 

Power merupakan kekuatan dan kecepatan kontraksi otot yang dinamis 

dan eksplosif yang melibatkan pengeluaran kekuatan otot yang maksimal 
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dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pendapat ini didukung oleh KONI 

pusat dimana daya ledak otot (power) adalah kualitas yang memungkinkan 

suatu otot atau sekelompok otot untuk melakukan kerja fisik secara eksplosif 

(Widikdo, 2012). 

Daya ledak (power) adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan 

kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya. Dapat dikatakan bahwa daya ledak (power) sama dengan kekuatan 

(force) dikali kecepatan (velocity), seperti dalam lompat tinggi, tolak peluru 

serta gerakan lain yang bersifat ekplosif (Halim, 2011). 

Power banyak digunakan pada cabang olahraga yang bersifat eksplosif 

yang menggunakan unsur kekuatan dan kecepatan sebagai komponen utama, 

seperti bela diri, atletik (sprint, lompat, lempar), sepak bola, bola voli, 

bulutangkis, bola basket dan lain sebagainya (Sukadiyanto, 2011). 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Power 

 a. Kekuatan 

 Kekuatan adalah kemampuan sekelompok otot yang digunakan untuk 

menahan beban dalam waktu maksimal, maka kekuatan dapat dikatakan 

sebagai kemampuan otot untuk menahan serta menerima beban sewaktu 

bekerja yang dapat diperlihatkan setiap individu untuk mendorong atau 

menekan suatu objek (Dachlan, 2016). 

b. Kecepatan 

 Salah satu kemampuan biometric yang sangat penting dalam olahraga 

adalah kecepatan dan kapasitas untuk bergerak dengan sangat cepat, dengan 

kata lain kecepatan merupakan yang memungkinkan seseorang untuk 

bergerak secepat mungkin (Dachlan, 2016). 
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c. Usia 

 Apabila daya ledak otot tidak sering dilatih, maka pada usia 25 tahun 

kekuatan dan kecepatan akan mengalami penurunan (Dachlan, 2016). 

Larsen dalam Dova (2006) dalam penelitiannya ditemukan kekuatan statis 

dan dinamis terlihat meningkat pada usia 20-29 tahun, selanjutnya 

kecepatan hampir konstan sampai pada usia 40-49 tahun, kemudian pada 

usia 50 tahun dan selanjutnya kekuatan serta kecepatan menurun sejalan 

dengan bertambahnya usia (Arsil, 1999 dalam Putra, 2014). 

d. Indeks Massa Tubuh (IMT) 

  Indeks Massa Tubuh (IMT) adalah cara sederhana melihat status gizi 

seseorang, khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan 

berat badan. IMT ditemukan oleh Quetelet seorang ahli statistik negara 

Belgia dari perhitungan secara konvensional dengan membagi berat badan 

(Kg) dengan kuadrat dari tinggi badan (meter). IMT dibagi menjadi 

underweight, normal, overweight dan obesitas (Lailani, 2013). 

IMT =  

IMT diinterpretasikan menggunakan kategori status berat badan 

standar yang sama untuk semua umur dan jenis kelamin. Kemenkes RI 

telah mempublikasikan standar baru untuk IMT pada tahun 2010 

(Vembianto, 2016). 

Tabel 2.1 Klasifikasi Indeks Massa Tubuh 

(Sumber : Vembianto, 2016) 

 Kategori IMT 

Kurus 
Kekurangan BB tingkat berat <17,0 

Kekurangan BB tingkat ringan 17,0 – 18,4 

Normal Normal 18,5 – 25,0 

Gemuk 
Kelebihan BB tingkat ringan 25,1 – 27,0 

Kelebihan BB tingkat berat >27,0 
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3.  Tes Pengukuran Power  

Tinggi lompatan yang dilakukan seseorang tidak selamanya 

tergantung dari tinggi postur tubuh yang dimiliki, akan tetapi ditinjau dari 

power otot yang dimiliki. 

Tes merupakan instrumen yang digunakan untuk memperoleh 

informasi suatu objek atau seseorang. Pengukuran adalah proses 

pengumpulan informasi (Ngatman, 2011). Ada banyak cara untuk mengukur 

power tungkai, diantaranya menggunakan bench press dengan beban 

maksimal, free weight atau multi station weight machine, vertical jump test 

dan long jump test (Hatmisari et al, 2007). 

 a. Test Vertical Jump 

Tes vertical jump adalah tes untuk mengukur power atau daya 

ledak otot seseorang dengan posisi melompat ke atas. Tes ini dilakukan 

dengan mencari titik tertinggi saat berdiri dengan ujung jari lalu diberi 

tanda. Menekuk lutut sebagai awalan untuk melakukan lompatan ke atas 

dan menyentuh dinding pada saat badan mencapai puncak ketinggian. Tes 

dilakukan 3 kali dan diambil hasil yang terbaik (Annaningdyas, 2016). 

Tes Vertical Jump menurut peneliti adalah cara yang tepat untuk 

mengukur power otot tungkai atau quadriceps, karena tes vertical jump 

menolak keatas setinggi mungkin. 

b. Long Jump Test  

Tes ini memiliki reliabilitas sebesar 0,92 dan validitas sebesar 0,92 

(Jati, 2007). Tes ini diawali dengan ujung jari berada pada belakang garis 

awalan. Awali dengan menekuk lutut, ayunkan lengan bersamaan dengan 

melompat kedepan sejauh mungkin (Annaningdyas, 2016). 
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D. Vertical Jump 

1. Definisi Vertical Jump 

Peningkatan vertical jump adalah proses yang komplit dimana terlihat 

beberapa aspek berbeda yang memerlukan beberapa komponen yang pendukung, 

diantaranya fleksibilitas komponen sendi, kekuatan tendon, kekuatan otot, 

keseimbangan dan kontrol motor, fleksibilitas otot serta ketahanan otot. Jika 

peningkatannya berlebihan maka akan menurunkan nilai vertical jump. Vertical 

jump yang bagus didukung oleh peran utama dari otot pengerak tubuh yaitu 

kelompok otot quadriceps. Kerena itu peningkatan vertical jump harus bertahap 

dan diperlukan adaptasi dari otot quadriceps femoris sebagai penggerak utama. 

Fisioterapi disini berperan dalam proses latihan dengan memberikan 

program latihan kepada pemain dengan teknik latihan yang benar untuk 

meningkatkan power otot quadriceps, sehingga latihan wall squat dan double leg 

bound diberikan untuk membandingkan latihan mana yang lebih berpengaruh 

untuk peningkatan power otot quadriceps. 

2. Prosedur Penatalaksanaan Vertical Jump Test 

 a. Tujuan 

Mengukur daya ledak atau tenaga eksplosif. 

b. Alat dan Fasilitas 

(1) Papan berskala sentimeter, berukuran 30 x 150 cm, dipasang pada 

dinding yang rata atau tiang. Jarak antara lantai dengan angka 0 pada 

skala yaitu 150 cm.  

(2) Serbuk kapur.  

(3) Alat penghapus papan tulis.  

(4) Alat tulis.  
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c. Petugas Tes 

 Pengamat dan pencatat hasil. 

d. Sikap Permulaan 

(1) Ujung jari tangan peserta diolesi dengan serbuk kapur atau magnesium 

karborat.  

(2) Peserta berdiri tegak dekat dinding dan kaki rapat. Papan skala berada 

di samping peserta. Tangan yang dekat dinding diangkat lurus ke atas, 

telapak tangan ditempelkan pada papan berskala, sehingga 

meninggalkan bekas raihan jarinya.  

 

 

Gambar 2.3 Sikap Menentukan Raihan Tegak 

Sumber: (Suharto, 1999) 

e. Gerakan 

1) Peserta mengambil awalan dengan sikap menekukkan lutut dan kedua 

lengan diayun ke belakang.  Kemudian peserta melompat setinggi 

mungkin sambil menepuk papan dengan ujung jari sehingga 

menimbulkan bekas. 

2) Lakukan tes ini sebanyak 3 kali secara berturut-turut. 
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f. Pencatatan Hasil 

1) Hasil ketiga raihan lompatan dicatat  

2) Raihan loncatan tertinggi di kurangi raihan tegak. Untuk mengetahui 

hasil raihan dari vertical jump dan mengetahui power otot tungkai 

(Wicaksono, 2013). 

Penentuan hasil vertical jump test dapat ditentukan berdasarkan 

kriteria hasil tinggi lompatan, berikut adalah kriteria dalam vertical jump 

test. 

Rating Male Female 

Excellent >65 cm >55 cm 

Good 60 – 64 cm 50 – 54 cm 

Average 55 – 59 cm 45 – 49 cm 

Fair 47 – 54 cm 37 – 44 cm 

Poor <46 cm <36 cm 

 

Tabel 2.2 Kriteria Kemampuan vertical jump test 

Sumber: (Abdillahtulkhaer, 2016) 

E. Otot Quadriceps 

1. Anatomi dan Fisiologi Otot Quadriceps 

Quadriceps merupakan grup otot pada sendi lutut yang terletak pada 

sisi depan yang berfungsi untuk gerakan ekstensi lutut. Grup otot ini terdiri 

daei beberapa otot yaitu: rectus femoris, vastus medial, vastus intermedius, 

vastus lateral. Otot ini paling aktif pada sendi lutut ketika posisi ekstensi. 

Vastus medial berasal dari linea aspera labium medial. Jika otot ini bersama 

vastus lateral dilihat sebagai satu otot dan dianggap sebagai struktur 

bipenniform maka serabutnya sedikit miring pada arah yang berlawanan 

terhadap otot rectus femoris. Vastus intermedius berasal dari facies anterior 

dan lateral femur. Otot ini mudah dibedakan dengan vastus lateral, tetapi 

sangat susah dipisahkan dari vastus medial. Otot ini menutupi otot sendi lutut 
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yang berasal dari bagian distal menuju ke capsul articular sendi lutut dan 

berada di bagian belakang otot rectus femoris. Vastus lateral berasal dari 

facies lateral trochanter major, linea intertrochanter, tuberositas gluteal dan 

linea aspera labium lateral. Semua grup otot quadriceps femoris dipersarafi 

oleh nervus femoralis (L2-L4). Keempat otot tersebut membentuk tendon 

bersama yang berinsertio pada tulang patella. Pada distal patella tendonnya 

berlanjut sebagai ligamen patella, dan berinsertio pada tuberositas tibia. 

Serabut-serabut dangkal berjalan menyilang pada patella, sedangkan serabut-

serabut tendon profunda berinsertio pada pinggir atas luar. Serabut-serabut 

otot vastus lateral dan rectus femoris membentuk retinaculum patella lateral 

dan serabut-serabut utama vastus medial dan sedikit serabut rectus femoris 

membentuk retinaculum patella medial. Serabut-serabut dari tractus 

illiotibial juga menuju ke retinaculum patella lateral. Retinaculum terbentang 

ke distal di sekitar patella terus ke condylus tibia (Hardjono, 2012). 

 

Gambar 2.4 Otot Quadriceps 

Sumber: (Liddane, 2013) 

 

Perbedaan ukuran panjang dan diameter otot menyebabkan 

karakteristik kontraksi dari setiap otot berbeda-beda tergantung fungsi otot itu 

sendiri. Berdasarkan karakteristik metabolisme dan kecepatan kontraksinya 
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maka serabut otot pada otot skeletal dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe 

serabut otot yaitu; serabut otot type I atau slow twitch fiber dan serabut otot 

type II yang sering disebut dengan fast twitch fiber (Hardjono, 2012). 

F. Wall Squat Exercise 

1. Definisi 

Wall squat adalah latihan penguatan otot quadriceps dimana pada 

gerakan tersebut terjadi gerakan bersamaan pada kedua tungkai. Perubahan 

gerakan yang terjadi adalah dari posisi berdiri tegak lalu menurukan badan 

hingga membentuk posisi 900 atau seperti posisi duduk dan bersender di 

dinding (Sari, 2008). 

2. Manfaat 

Manfaat latihan wall squat adalah melatih kekuatan otot dan 

meningkatkan daya tahan otot quadriceps. Latihan wall squat ini sangat 

mudah untuk dilakukan dimana saja dan sangat praktis. Perubahan adaptasi 

pada serabut otot tipe I berkaitan dengan meningkatnya daya tahan otot (Sari, 

2008). Selain stabil, otot yang terlatih tadi akan terlihat lebih bagus. Dengan 

begitu, postur tubuh seseorang pun otomatis menunjukkan perubahan 

membaik (Lestari, 2014). 

3. Metode dan Teknik 

1) Berdirilah di samping atau depan dinding dengan kedua lengan di samping 

dan kaki dibuka selebar bahu 

2) Jaga kaki sekitar 18 sampai 24 inci keluar dari dinding atau permukaan 

yang mendukung 

3) Bersandar ke permukaan, dengan punggung lurus, dan leher sejajar dengan 

tulang belakang 
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4) Tekuk lutut dan geser ke bawah sampai anda berada dalam seperti posisi 

duduk 

5) Untuk melindungi lutut atur posisi lutut tetap sedikit di belakang atau di 

atas pergelangan kaki anda (Lawrence, 2007). 

 

Gambar 2.5 Wall Squat Exercise 

Sumber: (Lawrence, 2007) 

 

G. Double Leg Bound 

1. Definisi 

Double Leg Bound adalah salah satu bentuk latihan plyometric yang 

dilakukan dengan cara melompat menggunakan dua kaki kedepan sejauh 

mungkin (Primayanti, 2011). Dalam latihan ini yang dikembangkan adalah 

power otot-otot tungkai dan pinggul, khususnya gluteus, hamstring, quadriceps, 

dan gastrocnemius. Otot-otot lengan dan bahu secara tidak langsung juga terlibat 

dalam latihan ini. Latihan ini memiliki aplikasi yang luas pada berbagai cabang 

olahraga yang melibatkan lompat, lari, angkat besi, dan berenang (Dachlan, 

2016). 
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2. Manfaat 

Double leg bound bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan 

kecepatan untuk pembentukan power pada atlet (Novan, 2010). Manfaat 

lainnya adalah untuk meningkatkan tinggi lompatan, karena mekanisme 

gerakan pelatihan tersebut sebagian besar melibatkan otot-otot yang terdapat 

pada ekstremitas bawah terutama grup otot quadriceps (Car, 2003 dalam 

Cahyo et al, 2012). 

3. Metode dan Teknik 

 

Gambar 2.6 Double Leg Bound Exercise 

Sumber: (Widhiyanti, 2013) 

1) Posisi Awal : Posisi half-squat. Kedua tangan berada di samping badan, 

bahu condong kedepan dan melebihi posisi lutut. 

2) Pelaksanaan : Melompat kedepan, menggunakan ekstensi pinggul dan 

gerakan lengan untuk mendorong ke depan. Usahakan mencapai jarak 

sejauh mungkin ke depan dengan posisi tubuh tegak ketika mendarat. 

Setelah mendarat kembali lagi ke posisi awal dan memulai bounding 

berikutnya. 

3) Durasi : Lakukan sebanyak 3 – 5 kali repetisi 3 kali dalam seminggu 

(Widhiyanti,2013)




