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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Olahraga adalah hal yang disenangi oleh semua kalangan, dikarenakan 

manfaat dari olahraga tersebut. Banyak juga masyarakat melakukan olahraga 

untuk memenuhi standart kesehatan masing-masing individu, seperti olahraga 

fisik maupun non fisik maka dari itu pengembangan kesehatan sangat diperlukan 

untuk memenuhi standart kesehatan, Pendidikan jasmani dan kesehatan 

merupakan bagian dari pengembangan aspek jasmani dari keterampulan gerak, 

keterampilan berfikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, 

tindak moral, dan aspek pola hidup sehat, pemberian agility berpengaruh dalam 

meningkatkan performa seseorang untuk mencapai sebuah tujuan(Widia, 2015).  

 Pemain yang menghasilkan agility dengan baik tentunya di perlukan 

latihan fisik, yang dilatih melalui kecepetan. Tetapi banyak yang tidak mampu 

mengatasi bergerak dengan cepat dan mampu bergerak dengan lincah, akan  

tetapi dalam menggiring bola di perlukan agility yang berpengaruh pada pemain 

bola basket (Nugraha, 2017). Agility juga di pengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu  kekutan otot, waktu reaksi keseimbangan, kordinasi, kecepatan dan daya 

ledak yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan agility yang pada dasarnya 

agility berperan untuk melibatkan anggota gerak tubuh yang berubah-rubah 

dengan cepat dan tetap menjaga keseimbangan (Yuliawan dan Sugiyanto, 2013). 

 Menurut Amar, (2017) Agility pada seseorang di pelukan untuk 

meningkatkan performa, sehingga pada penelitiannya mengatakan kurangnya 

agility yang dimiliki pada pemain bulutangkis sekitar 50% Senada dengan 

Fatahilah, (2018)yang mengatakan kekurangan penurunan agility yang di miliki 
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dari atlet basket sekitar 56.84 % sehingga agility perlukan untuk  peningkatan 

performa seorang pemain atau atlet. Seorang atlet atau pemain yang baik 

menguasai Agility mampu melakuan gerakan yang sangat efisien dan efektif 

untuk meningkatkan performa. Di samping itu, agility juga persyaratan dalam 

mempelajari perbaikan keterampilan gerak terutama gerakan yang membutuhkan 

kordinasi pada teknik olahraga. (Yuliawan dan Sugiyanto, 2013). 

 Masyarakat yang sangat beragam memiliki ketertarikan dalam 

berolahraga salah satunya bermain bola basket, Permainan bola basket digemari 

oleh semua kalangan dari usia muda maupun yang dewasa. Permainan bola 

basket yangdiciptakan untuk menghilangkan rasa bosan  berasal dari negara 

Amerika Serikat, yang menyebar sampai ke masyarakat Indonesia. Tahun ke-

tahun permainan bola basket menigkat hingga berkembang pesat, khususnya di 

negara Afrika Selatan, Eropa Selatan, dan Indonesia baik dari penggemar 

ataupun permainannya. Permainan Bola Basket merupakan permainan yang 

bertujuan untuk memberikan cara mengontrol bola menggunakan tangan, baik 

dari cara dribling, Lay-up maupun Shooting, Bola basket boleh dipantulkan ke 

lantai sambil berjalan dan di oper ke teman satu tim, untuk tujuan memasukkan 

bola ke ring lawan. Teknik dasar itu harus dikuasai oleh pemain bola basket 

untuk mendapatkan point. Permaianan bola basket semakin menarik ketika para 

pemain memperagakan teknih shooting dengan berbagai atraksi antara lain 

three-point shoot, lay-up dan slam-dunk. Pada kelompok bertanding dalam bola 

basket terdiri satu regu, putra atau putri yang beranggotakan dari lima orang 

pemain(Nugroho, 2014). 
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 Latihan agility merupakan komponen penting dalam permainan bola 

basket yang menunjang keberhasilan dalam melakukan gerakan, sehingga ada 

perbedaan performa keterampilan bola basket dengan atlet atau pemain yang 

memiliki agility yang tinggi dan agility yang rendah (Yuliawan dan Sugiyanto, 

2013). 

 Latihan Plyometrik adalah latihan gerakan yang sangat dinamis sehingga 

latihan ini sangat sering digunakan dalam latihan permainan bola basket untuk 

memungkinkan pemain dalam bergerak lincah sertamemungkinkan otot untuk 

mencapai kekuatan maksimal dalam waktu yang sesingkat mungkin. Latihan ini 

menggabungkan kekuatan stretching dan kontraksi pada otot yang bertujuan 

menggembangkan kekuatan gerakan secara cepat dalam waktu yang singkat. 

Latihan ini sangat tergantung pada kecepatan explosive power dengan beban 

yang berlebih, tahanan yang di hasilkan dalam latihan Plyometrik biasanya 

berupa memindahkan beban atau  tekanan dan memindahkan anggota tubuh 

secara cepat. Seperti gerakan melawan gravitasi loncatan, lompatan dan 

sebagainya (Chandra, 2016) 

 Dalam komponen bola basket bisa memasukkan gerakan depthjump 

untuk menambah daya ledak dari otot Explosive Power agarpeenambah power 

pada otot tungkai yang dibutuhkan oleh pemain basket agar memkasimalkan 

hasil dari lompatan dan agility untuk shooting dan mengoper bola ke arah tim 

(Candra, 2016)Latihan ini sangat berguna untuk meningkatkan kekuatan reaktif 

atau eksentrik yang bisa bermaanfaat untuk meningkatakan Agility. 

  Studi pendahuluan yang di lakukan oleh peneliti pada bulan September 

pada tim pemain bola basket FIKES UMM, di lokasi yang ingin dilakukan 
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penelitian, terlihat belum mendapatkan latihan khusus yang betujuan untuk 

meningkatkan agility secara maksimal. Latihan yang diberikan terlihat tidak 

terprogram, artinya sebelum memulai permainan basket, para pemain hanya 

diminta pelatih untuk melakukan pemanasan sekedarnya.  

Setelah kegiatan latihan selesai, peneliti berkesempatan melakukan 

wawancara dengan pelatih Tim Basket FIKES UMM. Berdasarkan hasil 

wawancara, peneliti mengambil kesimpulan, selama ini latihan yang diberikan 

kepada pemain bola basket FIKES UMM belum ada latihan untuk meningkatan 

agility. Latihan lebih banyak langsung melakukan permainan bola basket dengan 

membagi pemain menjadi 2 tim untuk kemudian bermain basket. Jadi ketika 

pemain datang ke lapangan, mereka hanya melakukan pemanasan ringan, seperti 

lari keliling lapangan, peregangan otot, kemudian mulai bermain basket.  

Menurut asumsi peneliti, permainan bola basket sangat memerlukan 

agility untuk dapat bermain secara maksimal. Agility yang baik akan 

menghasilkan gerakan yang lincah dalam permainan bola basket untuk 

mendukung gerakan-gerakan utama dalam permainan ini seperti kecepatan 

shooting bola, rebound, kecepatan assist,  dan gerakan utama lainnya. 

Salah satu bentuk latihan untuk meningkatkan agility  adalah latihan 

kombinasi  Plyometrik Depth Jump  dan Dynamic Streching. Kedua jenis latihan 

ini kemungkinan juga dapat diterapkan pada pemain basket FIKES UMM. Oleh 

karena itu peneliti menganggap sangat perlu dilakukan latihan kombinasi 

Plyometrik Depth Jump dan Dynamic stretching diberikan pada pemain bola 

basket FIKES UMM.  
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Berdasarkan latar belakang inilah, sehingga peneliti tertarik melakukan 

penelitian yang mengangkat judul “Pengaruh latihan kombinasi latihan 

Plyometrik depth jump dengan Dynamic Stretching terhadap peningkatan 

Agilitypemain bola basket FIKES UMM” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka masalah 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Apakah pemberian kombinasi latihan Plyometrik depth jump dengan dynamic 

streching dapat meningkatkan Agility pada pemain bola basket FIKESUMM ? 

C. Tujuan Umum 

 Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :  

Mengetahui ada tidaknya peningkatan Agility pemain bola basket FIKES UMM 

setelah diberikan kombinasi latihan Plyometrik depthjump dengan dynamic 

stretching  

D. Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi Agility sebelum diberikan latihan kombinasi Plyometrik 

depth jump dan dynamic stretching pada pemain bola basket FIKES 

UMM 

2. Mengidentifikasi peningkatan Agility sesudah diberikan latihan kombinasi 

Plyometrik depth jump dengan dynamic stretching pada pemain bola 

basket FIKES UMM 

3. Menganalisa pengaruh latihan kombinasai Plyometrik depth jump dan 

dynamic stretching terhadap agility  pemain bola basket FIKES UMM. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi fisioterapi 

   Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai Pengaruh 

kombinasi latihan Plyometrik depth jump dengan dynamic stretching 

terhadap peningkatan Agility pada Pemain bola basket FIKES UMM 

2. Bagi institusi 

   Memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan 

khususnya di bidang fisioterapi tentang Pengaruh kombinasi latihan 

Plyometrik depth jump dengan dynamic stretching terhadap peningkatan 

Agility pada pemain bola basket FIKES UMM  

3. Bagi Peneliti 

   Menambah wawasan bagi peneliti mengaplikasikan 

penatalaksanaan pengaruh kombinasi latihan Plyometrik depth jump 

dengan dynamic stretching terhadap peningkatan Agilitypada pemain bola 

basket FIKES UMM 

4. Bagi Masyarakat 

   Memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar mengetahui 

Pengaruh Kombinasi latihan Plyometrik depth jump dengan dynamic 

straching terhadap peningkatan Agility pada pemain bola basket FIKES 

UMM. 

F. Keaslian Penelitian 

 Pengaruh kombinasi latihan Plyometrik depth jump dengan dynamic 

straching terhadap peningkatan Agility pada pemain bola basket FIKES UMM belum 

pernah dilakukan. Berikut adalah daftar beberapa jurnal yang berkaitan dengan 

penelitian ini : 
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Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No Nama dan 

Tahun 

Analisis Data Hasil 

penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

1. Andika 

Fatahilah, 

2018 

Hubungan 

Kelincahan 

dengan 

kemampuan 

dribbling pada 

siswa 

ekstrakulikuler  

bola basket 

Menggunakan 

Purposive 

sampling 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

kelincahan 

memberikan 

kontribusi 

terhadap 

kemampuan 

dribbling bola 

bsaket sebesar 

43,16% 

Perbedaan dari 

penelitian terdahulu 

adalah 

menggunakan 20 

sampel pada 

ekstrekulikuler bola 

basket SMA 19 

palembang, dan 

instrument pada 

penelitian ini 

menggunakan 

Ilinois test 

2. Ibnu Yunshor 

Amar,  

2017  

Pengaruh 

latihan SAQ 

(Speed, Agility 

Quickness) 

Terhadap 

peningkatan 

kelincahan 

atlet 

bulutangkis 

kemlompok 

umur ganda 

puteri 

PB.Djarum 

Eksperimen 

pre-

eksperimental 

dengan 

menggunakan 

one grup pre-

test post- test 

design 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

nilai 

signifikan α = 

0,05 sebesar 

2,81 yang 

berarti t-

hitung =5,71 

lebih besar 

dari t-tabel 

=2,81 yang 

menyatakan 

(Hi) di terima 

latihan SAQ 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

peningkatan 

kelincahan 

atlet 

bulutangkis 

kelompok 

umur ganda 

remaja putri 

PB. Djarum 

Perbedaan dari 

penelitian terdahulu 

adalah 

menggunakan 8 

sampel  pada 

kelompok ganda 

puteri PB.Djarum, 

dan pada 

instrument pada 

penelitian ini 

menggunakan 

Court Agility Test 

3. Mashes Singh 

Dhapola and 

Barath Verma, 

2017 

Relationship 

of body mass 

index with 

agility and 

Eksperimental 

and grup 

control 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

Agility r = 

0,546 p< 0.05 

yang 

menunjukkan 

hubungan 

Perbedaan dari 

penelitian terdahulu 

pada sampel 

menggunakan 46 

pemain di 

universitas india 

Instrument 

penelitian 
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speed of 

university 

players 

antara berat 

badan dan 

agility 

menggunakan  

Shuttle run Test 

4. Mukesh 

Kumar Misra, 

and Vishan 

Singh Rathore, 

2016 

Speed and 

Agility as 

predictors of 

long jump 

performance 

of mele 

athletes 

Eksperimental 

and Grup 

control 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

Agility r = 

0.343 p< 0.05 

yang 

menunjukkan 

hubungan 

agility dengan 

tinggi 

loncatan pada 

atlet pria 

Perbedaan dari 

penelitian terdahulu 

pada sampel 

menggunakan 46 

atlet sekolah di 

india 

Intrstument 

penelitian 

menggunakan 

shuttle run test 

5. Heri Rustanto, 

2015 

Hubungan 

antara tinggi 

badan dan 

kelincahan 

tubuh terhadap 

hasil dribbling 

pada pemain 

bola basket 

Menggunakan 

Purposive 

Sampling 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

kemampuan 

dribbling bola 

basket 0,383 

dan 

sumbangan 

6,9% yang 

berarti 

terdapat 

hubungan tapi 

tidak 

signifikan dan 

korelasi 

sederhadana 

kelincahan 

dengan 

kemampuan 

dribbling  

sebesar -0,737 

yang artinya 

terdapat 

hubungan 

kelincahan 

terhadap hasil 

dribbling 

Perbedaan dari 

penelitian terdahulu 

pada sampel 

menggunakan 20 

sampel siswa SMP 

11 Pontianak 

Instrument yang di 

gunakan pada 

penelitian ini 

Dodging Run Test 
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