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BAB II 

TINJAUAN PUSAKA 

A. Bola Basket 

 Bola Basket dikenal sebagai permainan yang mengggunakan 

kelincahan tangan, kaki dan reflek tubuh. Bola basket beranggotakan lima 

orang dalam satu regu, biasanya satu regu terdiri dari orang laki-laki atau 

perempuan. Bertujuan untuk memasukkan bola kedalam keranjang (Ring) 

sebagai score, dan dari tim lawan bisa berusaha mencegah terjadinya gol 

(Fauzi, 2015).  

1. Sejarah Bola Basket 

  Olahraga bola basket yang kini digemari kalangan anak muda 

sekarang merupakan olahraga yang diciptakan oleh seorang guru 

pendidikan jasmani dari Amerika Serikat yang bernama Dr. Jemes A. 

Naismith pada tahun 1891. Dr. Jemes A. Naismith menciptakan 

permainan ini karena rasa bosannya terhadap anggota Young Men’s 

Christian Association (YMCA). Menyadari hal ini kepala sekolah 

bagian olahraga dan guru pendidikan jasmani mengsulkan kegiatan 

olahraga yang baru dan menarik, yang bisa dimainankan di dalam 

ruangan saat musim dingin. Rekannya yang ikut membantu 

mengsulkan Dr. James A. Naismith untuk melakukan beberapa 

eksperimen, sehingga munculah sebuah ide untuk menciptakan 

permainan yang bisa dimainankan di dalam ruangan sesuai dengan 

gaya dan permaianan yang diinginkan. Permaian ini dipertandingkan 

dengan dua tim yang masing-masingnya beranggotakan lima orang 

laki-laki atau perempuan, bertujuan untuk memasukkan bola kedalam 
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keranjang (ring) lawan untuk menciptakannya sebuah gol. Permaianan 

bola basket memerlukan kelincahan dan kekuatan untuk saling 

mendukung tim saat bertanding, seperti melakukan gerakan Shooting 

atau Passing dan harus mengetahui cara memegang bola basket yang 

benar, sehingga kordinasi gerakan dari tim terlihat baik. Keterampilan 

bermain bola basket memerlukan teknik dasar dalam menguasai bola 

basket untuk terjadinya sebuah gol, teknik yang sangat umum dan 

efesien untuk terciptanya sebuah gol, pada dasarnya adalah  teknik 

dasar yang harus di kuasai oleh pamain bola basket (Maritana, 2014). 

a. Teknik Permaianan Bola Basket 

 Teknik dasar permainanan Bola basket yang harus dimiliki 

oleh pemain basket antara lain : Teknik melempar dan menangkap 

bola basket, Teknik Menggiring bola basket, Teknik Menembak, 

Teknik Lay-up. 

 Teknik melempar dan menangkap bola basket berarti 

melempar bola dan menerima bola dari tim, kegiatan tersebut 

sering berlangsung dalam permain atau latihan. Apa bila tim 

menerima bola maka ia harus melemparkan ke arah tim untuk 

terciptanya teknik dasar melempar dan menangkap bola basket. 

Dalam melempar bola basket ada teknik yang dinamakan dengan 

Cheest pass (Soeparno, 2010) 
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1. Cheest pass 

 Mengoper bola basket ke arah tim dengan kedua tangan 

dari depan dada merupakan teknik cheest pass berupa operan 

jarak dekat dan jarak jauh hal ini sering dilakukan dalam 

permaianan bola basket untuk membantu tim agar di lihat 

memiliki kerjasama yang baik. (Soeparno, 2010) 

 

  Gambar 2.1 : Cheest Pass (Martiana, 2014) 

2. Teknik menggiring bola basket 

 Menggiring bola basket harus dikenalkan pada pemain 

saat belajar pada awal bermainan bola basket dimana 

komponen yang di perlukan hanyalah bola basket itu sendiri. 

menggiring bola basket adalah salah satu cara yang di 

perbolehkan dalam peraturan untuk membawa lari bola basket 

kesegala arah memantulkan bola basket ke lantai dengan cara 

berlari ataupun berjalan untuk tujuan menghindari lawan 

mengambil bola basket yang sudah di pegang demi mencari 

peluang untuk menerobos pertahanan lawan dan 

memperlambat tempo dari permainan (Yusuf dan Wibowo, 

2017). 
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a. Bentuk-bentuk mengiring bola basket antara lain : 

1. Menggiring bola basket tinggi dengan kecepatan  

2. Mengiring bola rendah untuk menguasai permainan 

lawan, terutama jika pemain  lawan mulai menerobos 

pertahanan yang sudah di bentuk 

3. Mengiring campuran untuk situasi yang kondisional 

b. Maanfaat menggiring bola basket antara lain : 

1. Membuat peluang untuk menembak ke arah ring lawan 

2. Memperbaiki posisi saat tim lawan ingin menyerang, dan 

memberikan operan ke rekan satu tim 

3. Memberikan perhatian kepada tim lawan dan membantu 

rekan tim  untuk lolos dari penjagaan tim musuh 

4. Memindahkan bola basket keluar dari padatnya daerah 

penjaggaan musuh di lapangan  

   

Gambar 2.2 :Teknik Menggiring bola basket (Martiana, 2014) 

3. Teknik Menembak (Shooting) 

 Shooting merupakan usaha untuk memasukkan bola basket 

kedalam keranjang (ring) lawan untuk memperoleh 



13 
 

 
 

scoresebanyak-banyaknya, shooting merupakan hal terpenting 

dalam kunci kemenangan tim dikarenakan untuk mendapatkan 

kemenangan adalah dengan mengumpulkan score sebanyak-

banyaknya (Martiana,2014). 

   

 Gambar 2.3 : Teknik menembak Shooting (Martiana, 2014) 

4. Lay-Up  

  Lay-Up adalah tembakan yang di lakukan dengan jarak 

dekat sekali sehingga terlihat seperti melangkah, meloncat dan 

langsung memasukkan bola basket ke dalam keranjang (ring). 

Teknik tersebut dapat dilakukan jika melangkahkan kaki dua 

kali kemudian mengoper bola atau menembak ke keranjang 

lawan. Lay-Up harus di latih berulang-ulang untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal. Tembakan ini bisa 

dilakukan dengan dua sisi yaitu sisi kanan dan kiri dari arah 

keranjang lawan, dalam teknik lay-up tidak sembarangan 

melangkah ada cara melangkah untuk lay-up. Lay-up yang di 

lakukan dari sisi kanan maka harus menggunakan tangan 

kanan begitu juga sebaliknya, pada bagian kaki yang 

melangkah akan berlawanan dengan tangan. (Soeparno, 2010). 
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   . 

               Gambar 2.4 : Lay-Up (Yusmawati, 2014) 

B. Agility (Kelincahan) 

1. Definisi 

  Agility merupakan aktivitas berupa gerakan yang berpindah-pindah 

dari satu sisi ke sisi yang lain yang dapat mempengaruhi kegiatan 

sehari-hari (Sulistila, 2014). Sehingga banyak dipergunakan dalam 

berbagai cabang olahraga yang bertujuan untuk menambah agility 

performa seorang atlet khususnya pada bidang olahraga bola basket. 

  Agility merupakan kemampuan untuk mengubah arah dan posisi 

tubuh seseorang dengan waktu yang cepat saat sedang begerak, 

sehingga tidak kehilangan keseimbangan dan kesadaran dengan posisi 

tubuh (Samsudin dan Furkan, 2017). 

   Agility juga adalah kemampuan seseorang untuk mengubah posisi 

atau bergerak pada waktu tertentu dalam waktu yang singkat, sehingga 

pemain yang memliki Agility yang baik akan membuat lawan kesulitan 

dalam membaca gerakan dari sesorang (Dwiantoro, 2015). Komponen 

biomotorik  terkait dengan kelincahan yaitu kordinasi, keseimbangan, 

dan kecepatan, sehingga ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

kelincahan yaitu : Kordinasi, kesimbangan, power, speed, kekuatan 

otot, serta waktu reaksi dari seorang atlet. Maka dari itu agility 
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diperlukan dalam bebagai cabang olahraga yang bersifat game, sehingg 

prinsipnya berperan penting dalam pengembangan dan melibatkan 

gerak tubuh yang berubah-rubah dengan tetap menjaga kestabilan dari 

tubuh (Yuliawan, 2015). 

  Agility dalam permainan bola basket sangat berperan untuk 

mengontrol dribbling dari seorang pemain atau melakukan shooting 

dengan mudah, sehingga teman satu tim juga akan mudah 

mendapatkan suatu kemenangan dikarenakan performa dari seorang 

atlet yang sangat mendukung (Fatahilah, 2018). 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa agility sangat diperlukan pemain 

dalam bermain bola basket, fungsinya mengontrol berbagai gerakan 

juga memberikan power dan kemampuan bergerak dengan cepat, yang 

semuanya sangat diperlukan oleh pemain bola basket. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Agility 

 Agility merupakan komponen dari speed, power, kordinasi, 

kesimbangan, dan kekuatan otot dari kordinasi neuromuscular,  yang  

sangat mempengaruhi untuk performa seorang atlet. Diantaranya ada 

faktor-faktor yang berperan dalam komponen agility yaitu : 

a. Kekuatan 

 Kekuatan merupakan energi untuk melawan suatu tahanan 

atau membangkitkan suatu tegangan yang ada pada tubuh, 

sehingga kekuatan juga sangat membantu dalam proses kontraksi 

otot. Difinisi dari kekuatan sendiri adalah mengeluarkan tenaga 

secara maksimal dalam suatu usaha atau kemampuan yang 
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memungkinkan terjadinya potensi kontraksi pada otot seseorang 

(Chan, 2012). 

b. Speed 

 Kecepatan merupakan kemampuan seseorang dalam 

menempuh jarak tertentu dalam waktu yang sangat cepat, dan 

dipengaruhi oleh waktu reaksi dari seseorang untuk melakukan 

gerakan yang sejenis secara berulang-ulang dalam waktu singkat 

yang bertujuan untuk menempuh suatu jarak (Kusuma dan 

Kardiawan, 2017). 

c. Flexibility 

 Kelentukan merupakan kemampuan seseorang dalam 

menyesuaikan diri dari segala aktifitas dengan mengulurkan 

anggota tubuh, pada ruang persendian dan elastisitas pada otot 

sehingga kemampuan kelentukan pada otot bisa menggerakkan 

seluruh ruang geraknya (Rogue, 2012). 

3. Alat ukur Agility 

  Alat ukur agility menggunakan ilinois test, sehingga sering 

digunakan untuk mengukur tolak ukur kelincahan dari seseorang untuk 

berlari dan berputar pada sudut yang berbeda, yang panjanganya 10 

meter dan lebar 5 meter pada lintasan, kemudian dipasangkan sebuah 

kerucut sebagai tanda adanya awal garis dan akhir garis, yang 

menempatkan 4 kerucut di tengah dengan masing-masing jarak 2,5 

meter (Reina et al, 2017). 
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Gambar : 2.5 Ilinois Test (Reina et al, 2017) 

1. Prosedur pelaksanaan 

a. Peneliti memberikan 4 cone pada setiap sudut lapangan dengan luas 

10 x 5 meter dan memberikan 4 cone pada sisi tengah dengan jarak 

2,5 meter di lapangan dengan Start pada sudut kiri bawah, 

kemudian Finish pada sudut kanan bawah 

b.  Kemudian peneliti menjelaskan kepada responden untuk 

memberikan arah dari cone pertama untuk memulai start 

c.  Setelah diberikannya arahan maka responden menerima aba-aba 

dari peneliti untuk berlari memutar cone tanpa menyentuh cone 

tersebut 

d.  Peneliti menjalankanstopwacthkemudian menghitung hasil dari 

kelincahan responden dengan satuan Second yang akan di 

cocokkan dengan Illinois Agility Run Ratting 
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Tabel 2.1 Nilai Normal Ilinois tes run ratting (Reina et al, 2017) 

Gender Exellent Above 

Avarage 

Average Below 

Avarage 

Poor 

Mele <15.2 secs 15.2-16.1 secs 16.2-18.1 secs 18.2 secs >19.3 secs 

Female <17.0 secs 17.0-17.9 secs 18.0-21.7 secs 21.8-

23.0 secs 

>23.0 secs 

 

C. Plyometrik 

1. DefinisiPlyometrik 

  Plyometrik adalah suatu bentuk latihan untuk meningkatkan 

daya ledak dan power, dalam berbagai cabang olahraga latihan 

Plyometrik memerlukan kombinasi kecepatan dan kekuatan secara 

bersama-sama untuk meningkatkan power dari seorang atlet (Sukono, 

2011). Latihan Plyometrik merupakan komponen dari stretching, 

gerakan tersebut diikuti dengan pemendekan otot dan jaringan 

(concentric action). Latihan-latihan tersebut masuk dalam kategori 

streach shortening cycle (SSC) ada beberapa fase dalam (SSC) 

pertama fase pemanjangan yang di kategorikan stretch cycle dan yang 

kedua adalah fase shortening cycle dan interval fase waktu 

pemanjangan dan pemendekan itu terjadi (Shah, 2012). Secara umum 

latihan Plyometrik memiliki arti yang sangat luas dalam dunia 

olahraga, dan secara khusus latihan Plyometrik juga sangat 

berpengaruh untuk meningkatkan performa seorang atlet (Shah, 

2012).  

 

 



19 
 

 
 

2. Manfaat Plyometrik 

  Potensi latihan Plyometrik didesain secara khusus untuk 

membantu performa otot mencapai tingkat maksimalnya dalam waktu 

yang sesingkat mungkin. Karena kecepatan dan kekuatan merupakan 

komponen dari yang bisa dikombinasikan untuk menghasilkan tenaga 

dan daya tahan dari seorang atlet, metode dari latihan Plyometrik 

dapat meningkatkan reaksi reflek invidu selama ada kontraksi otot 

yang menghasilkan kontraksi eksentrik (Kalfi, 2013). Seorang atlet 

yang menginginkan performa yang baik sangat cocok menggunakan 

latihan Plyometrik, dimana latihan ini bisa meningkatkan agility, 

kecepatan berlari, dan kekuatan yang maksimal.  

3. Indikasi Plyometrik 

Ada beberapa indikasi latihan Plyometrik menurut (Davieset al, 2015) 

a. Peningkatan Power pada atlet semaksimal mungkin 

b. Peningkatan pada aktivasi otot  

c. Mengurangi pembebanan pada tendon golgi tendon organ 

4. Kontra Indikasi Plyometrik 

Beberapa indikasi latihan Plyometrik menurut (Davies et al, 2015) 

a. Ketebatasan gerak pada jaringan lunak pasca oprasi 

b. Ditemukannya rasa nyeri 

c. Sendi tidak stabil 

 Menurut Candra, (2016) latihan Plyometrik sangat bagus dilakukan 

dengan rest-interval atau istrahat di setiap repetisi. Pada metode latihan 

yang berbeda-beda, ada latihan yang lebih mengutamakan rest-
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intervalpada saat metode latihan utama beristirahat. Dapat disimpulkan 

interval training adalah pelatihan yang memasukkan istrahat dengan 

latihan-latihan kecil dan di tambah menggunakan beban-beban ringan 

dalam jangka waktu singkat tetapi dilakukan dengan berulang-ulang. 

a. Prinsip-prinsip latihan Plyometrik 

 Latihan Plyometrik yang ditekuni seorang atlet dikaitkan dalam 3 

jenis kontraksi otot, yaitu konsentrik (memendek), isometrik (tetap) 

dan aksentrik (memanjang). Pada 4 jenis kontraksi memiliki tipe 

gerakan yang akurat yaitu cepat, kuat, eksplosif dan reaktif.  Latihan 

Plyometrik memiliki manfaat bagi seorang atlet untuk meningkatkan 

kulitas fisik (Wibintoro, 2009). 

1. Peregangan pada otot (Streach) 

 Peregangan pada otot yang dilakukan dengan cepat 

sebelum melakukan kontraksi akan memberikan efek fisiologis 

sehingga, dapat memberi panjang optimum pada otot di awal 

gerakan, memberikan tenaga elastis dan memunculkan reflek 

regangan pada otot. 

2. Peningkatan beban pada tubuh 

 Latihan plyomterik bisa diterapkan sebagai tahanan atau 

beban yang meningkat pada tubuh, sebagai bentuk pemindahan 

tubuh yang begerak secara cepat dan menimbulkan reaksi tekanan 

yang meningkat, seperti memantul, meloncat, dan melambung. 
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a. Komponen Penunjang Plyometrik 

 Komponen Plyometrik merupakan gerakan yang sederhana 

menimbulkan efek yang begitu kompleks, terutama pada gerakan depth 

jump yang memerlukan beberapa komponen pendukung dalam lingkup 

geraknya(Genurianto, 2016). 

1. Kecepatan 

  Kecepatan merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan 

gerakan dalam waktu singkat demi mencapai tujuannya, kecepatan 

merupakan gerakan yang dilakukan dalam waktu singkat , Difinisi dari 

kecepatan merupakan kemampun gerak seseorang dalam merespon 

gerakan atau suatu rancangan secepat mungkin (Mansur et al, 2015) 

2. Kekuatan 

  Kekuatan merupakan suatu kemampuan dari neuro muscular 

menahan beban dari luar atau dalam untuk mengatasi suatu tahanan 

selama aktivitas berlangsung, pada tingkat kekuatan seseorang sangat 

dipengaruhi oleh panjang pendeknya dari otot tersebut untuk 

pemanfaatan potensi sebagai kemampuan kontraksi otot (Genurianto, 

2016). 

  Menurut Effendi, (2015)  kemampuan otot  dalam 

mengembangkan tegangan dalam suatu tahanan, kemampuan otot yang 

sangat efesien sangat mempermudah pekerjaan seseorang 

didefenisikan sebagai kemampuan sekelompok otot untuk mengatasi 

suatu tahanan. 
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3. Power 

  Power merupakan kemampuan dari seesorang untuk melakukan 

kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat cepat, power sangat di 

butuhkan oleh atlet untuk menunjang kemampuan dari seorang atlet di 

lapangan (Iqbalet al, 2016). Power yang berupa daya ledak dari otot 

dan mengatasi tahanan beban dengan kecepatan tinggi dalam suatu 

gerakan dan menghasilkan tenaga yang eksplosif untuk mendukung 

dari kemampuan gerakan seorang atlet (Marlina, 2015). 

b. Fisiologi Plyometrik 

 Fisiologi pada latihan Plyometrik berupa kontrakasi otot kekuatan 

dan kecepatan, yang disebabkan oleh peregangan (streach) pada otot dari 

gerakan otot yang dipendekkan (concentric) dengan menggunakan reflek 

(Shah, 2012). Latihan reflexive pada plyometik yang bergantung kepada 

aktivitas muscle spindle. Bertujuan untuk meningkatkan sensitifitas pada 

organ proprioceptif terhadap tingkat besarnya peregangan yang terjadi. 

Pada latihan Plyometrikmuscle spindel di rangsang dengan peregangan 

otot yang cepat bertujuan untuk memancing cara kerja otot reflexive.  

 Menurut Shah, (2012) gerakan Plyometriksangat berpengaruh pada 

peningkatan power yang terjadi pada seorang atlet, sangat di butuhkan 

dalam dunia olahraga untuk memberikan peningkatan yang signifikan. ada 

beberapa fase yang sangat berpengaruh dalam fisiologis Plyometrik 

antaralain : 1. Fase eccentric (pemanjangan), 2. Fase amortuzarttion 

(transisi), 3. Fase concentric (pemendekan). 
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D. Depth Jump 

1. Difinisi Depth Jump 

  Depth jump merupakan gerakan Plyometrik yang melompat 

dengan menggunakan sebuah box (kotak) berukuran 30-80 cm, 

gerakan ini dilakukan dengan cara melompat dari box yang bertujuan 

untuk memaksimalkan loncatan (Kalfi, 2013). Depth jump merupakan 

metode yang termasuk efektif dalam mengatasi pengembangan power 

pada seorang atlet, dapat menambah kemampuan reaktif 

neuromuscular ketika otot di tarik dan mengembangkan kekuatan 

elastisitas pada otot, kekuatan daya ledak dari otot yang masuk dalam 

unsus depth jump merupakan bentuk latihan yang sangat membantu 

kekuatan reaktif dan eksentrik (Hasanah, 2013). 

  Depth jump yang dilakukan dengan gerakan melangkah keluar 

dari kotak meloncat dan memantul ketanah, kemudian berusaha 

melompat kebelakang dengan tinggi yang sama dengan kotak 

membutuhkan intensitas yang diperlukan untuk melakukan gerakan, 

pada ketinggian loncatan yang dilakukan seorang atlet dengan daya 

ledak yang sudah dimaksimalkan dalam melakukan latihan pada depth 

jump berikut cara pelaksanaannya : 

a. Berdiri di atas box  dengan membuka kaki selebar bahu. 

b. Melompat dengan kedua kaki secara bersamaan. 

c. Gerakan tangan mengayun pada saaat melompat dapat menambah 

kecepatan dari segi lompatan. 

d. Saat lompatan sudah dilakukan, segera berhenti sejenak untuk 

medapatkan keseimbangan. 
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e. Punggung harus diluruskan saat mendarat. 

f. Pandangan lurus kedepan. 

 

Gambar : 2.6 Depth jump (Hasanah, 2013) 

 

2. Manfaat Depth jump 

 Meningkatnya latihan pada depth jump terlihat pada peningkatan 

power yang ada pada seorang atlet, peningkatan power pula sangat 

berpengaruh pada hasil Agility. (Sariet al, 2008). Peningkatan yang terjadi 

dengan adanya adaptasi kekuatan otot menciptakan efek  tertentu dalam 

latihan depth jump, demikian pada latihan depth jump ada pertimbangan 

yang penting pada frekuensi, intensitas durasi latihan serta kekhususan 

latihan (Gambetta, 2006 dalam Sari et al, 2008). 

3. Fisiologis Depth jump 

 Depth jump merupakan gerakkan eksplosif untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kekuatan otot secara cepat, sehingga kordinasi dari 

neuromuscular mendapatkan perubahan-perubahan arah secara cepat dan 

lebih kuat. Pada gerakan Plyometrik depth jump ada kontraksi reflek, yang 

memberikan pembebanan sebagai proses peregangan (streach), reseptor 
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sensori utama yang berperan dalam pemanjangan dan peregangan otot 

adalah muscle spindle, yang memberikan respon pada kecepatan, besaran 

dan perubahan panjang serabut otot, sehingga tendon golgi memberikan 

sinyal, jika ada kontraksi yang kuat dan peregangan yang terjadi pada otot, 

sehingga tendon golgi berfungsi melindungi dan mencegah supaya tidak 

terjadinya otot/tendon yang robek pada kondisi yang ekstrim (Sari et al, 

2008). Lompatan pada pemain bola basket dipengaruhi pada kondisi fisik 

pemain, lompatan yang dianggap kurang maksimal dipengaruhi oleh daya 

ledak otot tungkai yang lemah. Peningkatan daya ledak otot tungkai sangat 

berperan penting dalam metode latihan Plyometrik depth jump terutama 

dalam berbagai cabang olahraga khususnya pada teknik melompat (Rozali, 

2017). 

4. Dosis Latihan Depth jump 

Tabel 2.2 Dosis Latihan Depth jump 

Minggu ke - Tinggi 

box 

Set Repetisi Waktu istrahat 

1 40 cm 5 8x 1 menit 

2 40 cm 5 8x 1 menit 

3 40 cm 5 8x 1 menit 

4 40 cm 5 8x 1 menit 

 

E. Stretching 

1. Difinisi Stretching 

 Stretching merupakan metode atau cara yang bertujuan untuk 

meningkatakan dan menjaga flexiblity dan mobilitas pada otot dan juga 

persendian, stretching juga mampu untuk mengurangi terjadinya cedera 
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dan gangguan postur pada tubuh manusia (Junaidi et al, 2017). Stretching 

dapat dikategorikan secara luas diantaranya adalah pasif stretching, 

dynamic stretching, aktif stretching, asisted stretching, ballistic stretching 

namun beberapa kategoi ini dapat dibagi lagi berdasarkan karakteristik 

pergerakannya yaitu static stretching,ballistic stretching dan dynamic 

stretching. 

a. Indikasi Stretching 

1. Keterbatasan gerak yang menyebabkan deformitas struktural yang 

seharusnya dapat dicegah. 

2. Dapat digunakan atau sebelum dan setelah latihan berat untuk 

mengurangi nyeri otot pascalatihan. 

3. Kelemahan pada pemendekan jaringan otot yang berlawanan dapat 

menyebabkan keterbatasan ROM 

b. Kontraindikasi stretching 

1. Terjadi hipermobilitas 

2. Terdapat hematoma atau indikasi trauma jaringan lain 

3. Fraktur baru dan penyambungan tulang belum sempurna 

 

F. Dynamic stretching 

a. Difinisidynamic streatching 

 Dyamic stretchingmerupakan gerakan yang dilakukan secara 

berirama dengan menggerakkan otot pada bagian tubuh yang melibatkan 

sendi sehingga otot terstreach secara mendadak (Setiyawati & 

Suprihatiningsih, 2017). 
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 Senada dengan Suharjana, (2013) Latihan dynamic straching 

merupakan latihan untuk menggerakkan anggota tubuh secara berirama, 

yang dapat meningkkatkan peregangan secara dinamis dan meningkatkan 

ruang gerak sendi (ROM). Pada latihan ini dynamic stretching dapat 

menyebabkan rasa sakit  sehingga akan terjadi peningkatan flexiblitas dan 

agylity secara makasimal (Troumbley, 2010). 

b. Neurofisiologi stretching 

  Saat dilakukan pergeangan maka akan terjadi respon mekanis unit 

kontraktil yang menyebabkan perubahan struktur anatomis dan fungsi 

fisiologis (sarkomer) pada otot jika dilakukan peregangan pada latihan 

akan mengalami pemanjangan dan pemendekan selama priode waktu. 

Selama pergangan terjadi tranduksi gaya longitudinal dan lateral akan 

terjadi sehingga pemanjangan awal terjadi pada rangkaian komponen 

elastis (jaringan ikat) hal ini juga dipengaruhi oleh 2 organ sensori yaitu 

Gelendong otot dan organ tendon Golgi (Kisner dan Colby, 2014). 

1. Gelendong otot 

 Gelendong otot merupakan sensoris utama yang sangat 

sensitif terhdap peregangan, fungsi utamanya sebagai menerima 

dan menghantarkan informasi mengenai perubahan pada panjang 

otot dan kecepatan perubahan panjang. Gelondong otot terdiri dari 

ujung serabut sensoris aferen, ujung serabut motorik eferen dan 

serabut intrafulsal atau yang disebut dengan serabut otot khusus 

ketika diregangkan serabut interfulsal akan teregang sehingga akan 
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mengkibatkan rangsangan dan berkontraksi (Kisner dan Colby, 

2014) 

2. Oragan Tendon Golgi 

 Organ tendon golgi merupakan organ sensoris yang berada 

didekat serabut otot ekstrafusal fungsinya untuk mengawasi 

perubahan yang terjadi pada unit muskulo tendonesa organ ini 

sangat sensitif terhadap sedikit perubahan teganga pada suatu otot 

dan kontraksi selama gerak normal, Ketika dilakukan peregangan 

maka GTO akan teraktifasi sehingga sinyal GTO akan merambat 

ke medula spinalis yang akan mengakibatkan hambatan respon 

sehingga otot kembali rileksasi. (Kisner dan Colby, 2014). 

 

c. Gerakan dynamic stretching 

   

Gambar 2.7Butt Kickers (Trombley, 2010) 

 

Cara melakukan :  

1. Posisikan responden berdiri tegak  

2. Arahkan responden untuk menekuk dan mengangkat satu kaki kearah 

belakang  
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3. Berikan arahan kepada responden untuk sedikit menekuk kaki yang 

menjadi tumpuan 

4. Lakukan selama 10 repetisi dengan 3 set 

    

Gambar 2.8 : Frontal Plane Leg Swings (Troumbley, 2010) 

Cara melakukannya : 

1. Instruksikan responden untuk berdiri, dalam posisi berjalan 

2. Kemudian beri arahan kepada responden untuk melakukan gerakan 

kaki kedepan dan kebelakang secara bergantian 

3. Pada bagian tangan tetap seperti berlari untuk menjaga keseimbangan 

4. Lakukan selama 10 repetisi dengan 3 set 
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