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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Futsal 

1. Definisi futsal 

Futsal merupakan salah satu cabang olahraga yang digemari oleh 

seluruh lapisan masyarakat mulai dari laki-laki hingga wanita. Futsal juga 

dijadikan sebagai salah satu hobi yang rutin dilakukan oleh sebagian orang 

ketika selesai bekerja, yaitu ketika malam hari. Hal tersebut membuktikan 

bahwa sebagian besar orang menyukai permainan futsal dibandingkan dengan 

permainan lain, baik masyarakat di wilayah perkotaan maupun pedesaan 

(Noviada, 2014). 

Gambar 2.1 Lapangan Futsal 

Sumber : FIFA (2009) 

Futsal merupakan salah satu olahraga yang begitu kompleks karena 

memerlukan teknik dan taktik khusus. Permainan futsal membutuhkan 

kecepatan dalam bermain, maka dari itu dibutuhkan kemampuan kelincahan 

yang bagus oleh setiap pemain (Ajis, 2014). 

Futsal adalah permainan sepak bola yang dilakukan di dalam ruangan. 

Permainan ini sendiri dilakukan oleh 5 pemain setiap tim berbeda dengan 
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sepak bola konevensional yang memiliki 11 pemain setiap tim. Ukuran 

lapangan dan ukuran bolanya pun lebih kecil dibandingkan dengan ukuran 

bola yang  digunakan sepak bola lapangan rumput (Ajis, 2014).  

2. Teknik dasar permainan futsal 

Untuk dapat menunjang permainan futsal yang baik maka seorang 

pemain harus dibekali denga teknik dasar yang baik pula. Tidak hanya 

sekedar menendang bola, tapi juga diperlukan keahlian dalam menguasai dan 

mengontrol bola. Ada beberapa macam teknik dasar yang harus dimiliki 

seorang pemain futsal menurut Asmar Jaya (2008) : 

a. Menendang (kicking) 

Menendang bola merupakan salah satu karakteristik utama yang 

harus dimiliki oleh pemain futsal. Pemain yang memiliki teknik 

menendang yang baik akan dapat bermain dengan efisien.  

1) Menendang dengan kaki bagian dalam 

Pada umumnya teknik menendang dengan kaki bagian dalam 

digunakan untuk mengoper jarak pendek (short passing) yang 

dilakukan dengan posisi badan menghadap sasaran di belakang  bola 

dan kaki tumpu berada di samping bola, serta lutut sedikit ditekuk. 

Kemudian kaki ditarik kebelakang dan dorong kedepan hingga 

menyentuh bola. Perkenaan kaki pada bola tepat pada mata kaki 

menyentuh tengah bola.  

2) Menendang dengan punggung kaki bagian dalam 

Pada umumnya teknik menendang dengan punggung kaki 

bagian dalam digunakan untuk mengoper jarak jauh (long passing) 

yang dilakukan dengan posisi badan berada di belakang bola, sedikit 
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serong, dan kaki tumpu diletakkan disamping bola. Kemudian kaki 

ditarik kebelakang dan dorong kaki ke depan hingga menyentuh bola. 

Perkenaan kaki pada bola tepat di punggung kaki bagian dalam dan 

tepat pada tengah bawah bola.  

3) Menendang dengan punggung kaki 

Pada umumnya menendang dengan punggung kaki digunakan 

untuk menembak ke gawang (shooting at the goal). Dilakukan dengan 

posisi badan dibelakang bola sedikit condong ke depan, kaki tumpu 

diletakkan di samping bola dengan ujung kaki menghadap ke sasaran, 

serta lutut sedikit ditekuk. Kemudian kaki tendang berada di belakang 

bola dengan punggung kaki tetap menghadap ke sasaran. Perkenaan 

kaki pada bola tepat pada punggung kaki penuh dan tepat pada tengah 

bola. 

b. Menerima atau menghentikan bola 

Tujuan menerima atau menghentikan bola adalah untuk 

mengontrol bola agar dapat mengatur tempo permainan, mengalihkan laju 

permainan, dan mempermudah passing. 

1) Menerima bola dengan kaki bagian dalam 

Posisi badan segaris dengan arah datangnya bola dan kaki 

tumpu mengarah pada bola dengan lutut ditekuk. Kaki diangkat 

sedikit dengan permukaan bagian dalam kaki dijulurkan ke depan 

segaris dengan arah datangnya bola dan tengah bola tepat menyentuh 

kaki bagian dalam.  
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2) Menghentikan bola dengan punggung kaki 

Posisi badan menghadap arah datangnya bola dan kaki  berada 

tepat pada garis datangnya bola dengan lutut ditekuk. Kemudian kaki 

diangkat sedikit dan dijulurkan kedepan menjemput datangnya bola. 

Bola menyentuh kaki persis pada punggung kaki. 

3) Menghentikan bola dengan telapak kaki 

Posisi badan lurus dengan arah datangnya bola dan kaki berada 

pada garis datangnya bola dengan lutut ditekuk. Kemudian kaki 

diangkat sedikit dengan telapak kaki dijulurkan searah dengan 

datangnya bola. Pada saat bola masuk ke telapak kaki, ujung kakai 

diturunkan sehingga bola berhenti di depan. 

4) Menghentikan bola dengan paha 

Posisi badan menghadap arah datangnya bola dan kaki berada 

pada garis datangnya bola dengan lutut ditekuk. kemudian paha 

diangkat tegak lurus dengan badan ditekuk tegak lurus dengan paha. 

Bola mengenai tengah paha tepat diantara lutut dan pangkal paha. 

5) Menghentika bola dengan dada 

Posisi badan menghadap kearah datangnya bola dan kedua 

kaki dibuka selebar bahu dengan kedua lutut sedikit ditekuk. 

Kemudian dada sedikit dibusungkan ke depan menghadap arah 

datangnya bola. Perkenaan bola tepat pada tengah dada.  

c. Menggiring bola (dribblling) 

Menggiring bola adalah menendang secara pelan-pelan dan 

terputus-putus dengan tujuan untuk mendekati jarak ke sasaran, melewati 

lawan, dan menghambat permainan.  
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d. Menyundul bola (heading) 

Tujuan menyundul bola dalam permainan futsal untuk mengoper, 

mencetak bola, dan mematahkan serangan lawan atau membuang bola. 

Pemain harus bisa menyundul bola dengan dahi bukan ubun-ubun karena 

pemain harus menyadari mereka akan menyundur bola, bukan 

membenturkan kepala dengan bola. Posisi yang dilakukan bisa dengan 

berdiri atau sambil meloncat. 

e. Lemparan ke dalam (throw in) 

Pada saat bola melewati garis lapangan, pemain akan melakukan 

lemparan ke dalam. Posisi pelempar harus memegang bola dan 

melemparnya dengan kedua tangan. Posisi bola harus ada dibelakang 

kepala dan dilempar melewati kepala. Kedua kaki tidak boleh bergerak 

selama melakukan lemparan dan posisi badan sesuai dengan arah 

lemparan. 

f. Merampas bola (tackling) 

Merampas bola adalah upaya untuk merebut bola dari lawan yang 

dapat dilakukan sambil berdiri (standing tackling) atau sambil meluncur 

(sliding tackle). 

g. Penjaga gawang (goal keeper) 

Penjaga gawang merupakan pertahanan paling akhir di dalam 

permainan futsal. Penempatan posisi yang tepat dan benar membantu 

penjaga gawang untuk menangkap bola dengan baik dan sempurna. 

Penjaga gawang harus bergerak cepat ke posisi dibawah mistar gawang, 

memantau kemungkinan arah datangnya bola, dan bersiap diposisi tepat 

untuk menangkapnya. 
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B. Kelincahan (agility) 

1. Definisi kelincahan 

Menurut Timo Schunemann (2012) kelincahan adalah kemampuan 

pemain merubah arah dan kecepatan baik saat mengolah bola maupun saat 

melakukan pergerakan tanpa bola. Unsur fisik kelincahan ini sangat 

dibutuhkan hampir pada setiap cabang olahraga. Sedangkan menurut 

Mappaompo (2011), kelincahan adalah suatu bentuk gerakan yang 

mengharuskan seorang 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. 

Kelincahan sebagai suatu kemampuan gerak individu untuk merubah 

posisi dan arah gerak secara cepat dan tepat dalam situasi yang dihadapi dan 

dikehendaki dengan melibatkan unsur fisik lain yang mendukung proses 

tersebut (Ismoyo, 2014).  

2. Kelincahan pada pemain futsal 

Kelincahan merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh 

pemain futsal karena dengan kelincahan yang tinggi pemain dapat 

menghemat tenaga dalam suatu permainan. Kelincahan juga sangat penting 

ketika membebaskan diri dari kawalan lawan dengan menggiring bola 

melewati lawan dengan menyerang untuk menciptakan suatu gol. Pada 

pemain yang kurag lincah dalam melakukan suatu gerakan akan sulit untuk 

menghindari sentuhan-sentuhan perseorangan yang dapat mengakibatkan 

kesalahan dalam permainan tim (Herwin, 2006). 

 

 



16 
 

 
 

3. Fisiologi kelincahan 

Menurut Ruslan (2012) kelincahan terjadi karena gerakan tenaga 

eksplosif. Besarnya tenaga ditentukan oleh kekuatan dari kontraksi serabut 

otot. Kecepatan otot tergantung dari kekuatan dan kontraksi serabut otot. 

Kecepatan kontraksi otot tergantung dari daya rekat serabut-serabut otot dan 

kecepatan transmisi impuls saraf.  

Elastisitas otot juga sangat penting karena semakin panjang otot 

tungkai dapat terulur, makin kuat dan cepat otot dapat memendek atau 

berkontraksi. Latihan fisik akan membuat otot-otot akan menjadi lebih elastis 

dan ruang gerak sendi akan semakin baik sehingga persendian akan menjadi 

sangat lentur sehingga ayunan tungkai dalam melakukan langkah-langkah 

menjadi sangat lebar. Keseimbangan dinamis juga akan terlatih karena dalam 

latihan fisik harus mampu mengontrol keadaan tubuh saat melakukan 

pergerakan. Dengan meningkatnya komponen-komponen tersebut maka 

kelincahan juga akan mengalami peningkatan (Pratama et al., 2014). 

Menurut Mc. Ardle (2010) jenis pelatihan fisik yang diberikan secara 

cepat dan kuat akan memberikan perubahan yang meliputi peningkatan 

subtrak anaerobic seperti ATP-PC, keratin dan glikogen serta peningkatan 

pada jumlah dak aktivitas enzim. Secara teoritis sudah dibuktikan bahwa 

dengan dilakukannya pelatihan fisik maka unsur kebugaran jasmani akan 

mengalami peningkatan fungsi secara fisiologis sehingga akan berpengaruh 

terhadap peningkatan kelincahan kaki. 

4. Komponen dalam kelincahan 

Kelincahan termasuk salah satu gerak yang rumit, di mana dalam 

kelincahan (agility) terdapat beberapa unsur menurut Sarjoto (2003), seperti :  
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a. Keseimbangan (balance) 

Keseimbangan merupakan kemampuan untuk mempertahankan 

kesetimbangan tubuh ketika ditempatkan di berbagai posisi.  

b. Kelentukan (flexibity) 

Kelentukan merupakan aktivitas seseorang dalam menyesuaikan diri 

untuk segala aktivitas dengan penguluran tubuh secara maksimal. 

c. Kecepatan (speed) 

Kecepatan merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan 

gerakan keseimbangan dalam bentuk yang sama dan dalam waktu yang 

singkat. 

d. Koordinasi (coordination) 

Koordinasi merupakan kemampuan seseorang untuk 

mengintegrasikan berbagai macam gerakan yang berbeda dalam pola 

gerakan tunggal dengan tepat. 

5. Faktor yang mempengaruhi kelincahan 

Menurut Moeloek (1984) faktor-faktor yang mempengaruhi kelincahan 

adalah sebagai berikut : 

a. Tipe tubuh 

Pemain yang tergolong mesomorfi dan mesoektomorfi lebih tangkas 

daripada orang yang tergolong sektomorf dan endomorph. 

b. Usia 

Kelincahan meningkat sampai sekitar usia 12 tahun, selama periode 

tersebut kelincahan tidak meningkat dan bahkan menurun. Setelah masa 

pertumbuhan berlalu, kelincahan secara mantap sampai mencapai 

maturitas dan setelah itu menurun kembali. 
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c. Jenis kelamin 

Laki-laki menunjukkan kelincahan sedikir lebih baik dari pada wanita 

sebelum mencapai pubertas. Setelah pubertas perbedaan akan tampak lebih 

mencolok. 

d. Berat badan 

Berat badan yang berlebihan secara langsung akan mengurangi 

kelincahan seseorang. 

e. Kelelahan 

Kelelahan mengurangi ketangkasan terutama menurunnya koordinasi. 

C. Core Stability Exercise 

1. Definisi 

Core stability merupakan kemampuan untuk mengontrol posisi dan 

gerakan sentral pada tubuh diantaranya head and neck alignment, alignment 

of vetebral column thorax and pelvic stability/mobility. Core stability akan 

memelihara postur tubuh dalam melakukan gerakan dan menjadi dasar untuk 

semua gerakan ekstremitas (Karren, 2008). 

Pada prinsipnya, core stability exercise merupakan latihan untuk 

mengontraksikan otot stabilisator trunk, yaitu multifidus, tranversus 

abdominis, internal oblique. Sebuah interaksi antara koordinasi dan kekuatan 

otot abdominis, trunk, diafragma, dan otot gluteus selama aktifitas untuk 

memastikan vertebrae tetap stabil dan kuat dalam pergerakannya. Manfaat 

core stability exercise untuk memperbaiki stabilitas postural dengan latihan 

motor kontrol, dengan adanya efek stabilisasi ko-kontraksi dapat disamakan 

dengan mengaktifkan deep muscle untuk mendukung segmen vertebrae 

(Francka, 2010). 



19 
 

 
 

2. Fisiologi core stability 

Menurut Kibler (2006) core stability adalah kemampuan untuk 

mengontrol posisi dan gerakan batang badan melalui panggul dan kaki 

sehingga memungkinkan menghasilkan kinerja gerakan tubuh yang 

optimal dan dapat mengontrol kekuatan gerakan dalam sebuah aktifitas 

rantai kinetik terintegrasi. 

Mekanisme terbentuknya stabilisasi oleh otot core terjadi karena 

stimulasi dari gerak extremitas (aktifitas propioseptive) melalui 

pembebanan serta kondisi postural yang kemudian diinterpretasikan oleh 

sistem saraf pusat sebagai keputusan akan adanya kebutuhan untuk 

melakukan stabilisasi. Kemudian disampaikan ke otot inti dan 

mengaktivasi otot tersebut untuk menghasilkan stabilisasi serta kontrol 

saraf. Hal tersebut dikenal dengan mekanisme Feed Forward Mechanism 

(Kibler, 2006).   

Core stability yang baik memilik fungsi untuk meningkatkan 

penampilan gerak serta untuk mencegah terjadinya cidera. Kekuatan dari 

otot-otot ini berasal dari regio spine yang bertugas untuk membantu 

mengontol kondisi kekuatan, memperhalus gerakan, serta koordinasi gerak 

yang efisien dan lebih baik pada anggota gerak. Kondisi core muscle yang 

baik juga membantu mengurangi resiko terjadinya cidera akibat posisi 

postur yang buruk (Manurung, 2012).  

Sistem stabilitas telah dibagi menjadi 3 subsistem yang berbeda, yaitu 

subsistem pasif, subsistem otot aktif, dan subsistem saraf. Subsistem pasif 

terdiri dari ligament tulang belakang, permukaan sendi antar vertebrae 

yang berdekatan. Subsistem pasif memunginkan tulang belakang lumbar 
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untuk mendukung beban yang terbatas (sekitar 10 kg), kurang dari beban 

tubuh. Oleh karena itu dibutuhkannya subsistem otot aktif untuk 

memungkinkan memberikan dukungan dari massa tubuh ditambah beban 

tambahan terkait dengan latihan tahanan dan aktivitas dinamis (Nugroho, 

2018). 

Subsistem aktif dibagi kedalam 2  kelompok berdasarkan peran utama 

dalam core stability, yaitu kelompok lokal dan global. Otot global terdiri 

dari otot besar, otot superficial yang mentransfer kekuatan antara toracal 

dan pelvic yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan intra abdominal. 

Otot local berfungsi sebagai pertahanan postur dan mengontrol gerakan 

intrasegmental. Otot-otot ini dapat disamakan ketegangan dengan 

dikendalikan oleh subsistem saraf. 

Subsistem saraf bertugas untuk memantau dan menyesuaikan 

kekuatan otot berdasarkan umpan balik yang diberikan oleh otot-otot 

spindle, golgi tendon, dan ligament tulang belakang. Subsistem safar harus 

bekerja bersamaan untuk memastikan stabilitas yang cukup dan juga 

memungkinkan untuk gerakan bersama yang diinginkan terjadi. Dengan 

stabilitas inti yang baik akan memberikan landasan atau pondasi yang 

dapat mengontrol posisi dan gerak dari trunk sampai pelvic yang 

digunakan untuk melakukan gerakan-gerakan ekstremitas atas dan 

ekstremitas bawah secara optimal dalam melakukanperubahan gerak 

secara cepat.  
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3. Teknik latihan 

Ada beberapa macam model latihan yang termasuk ke dalam core 

stability exercise dan dapat dilakukan untuk meningkatkan kelincahan 

(agility) menurut Chabut (2009) : 

a. Plank position 

Latihan ini biasa digunakan pada saat awal latihan core stability 

exercise. Latihan ini bisa digunakan sebagai pemanasan yang baik 

karena melibatkan semua otot core. Latihan dilakukan dengan posisi 

tubuh lurus segaris dari kepala sampai tumit dengan jari-jari kaki 

sebagai penahan tubuh bagian bawah. Posisi ini dipertahankan selama 

15-50 detik dengan menjaga posisi agar tidak berubah. Untuk 

meningkatkan kesulitan atau intensitas gerakan ini, bisa dilakukan 

dengan mengangkat satu tangan dengan tetap mempertahankan posisi 

selama 10 detik. Dilakukan secara bergantian dengan sisi yang lain. 

b. Oblique plank 

Latihan ini melibatkan otot-otot yang seringkali terabaikan 

namun juga sangat penting dalam core stability, yaitu stabilitator 

lateral dari ankle sampai bahu. Latihan ini dilakukan dengan posisi 

tubuh menyamping segaris dari kepala sampai kaki. Posisi 

dipertahankan selama 15-60 detik, dan harus dilakukan pada kedua sisi 

badan. Untuk meningkatkan kesulitan atau intensitas gerakan ini, 

dilakukan dengan mengangkat tungkai yang tidak menyangga badan 

setinggi beberapa inchi, dan dipertahankan selama 10 detik.  
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c. Abdominal cycling 

Latihan ini merupakan salah satu latihan terbaik untuk 

penguatan otot rectus abdominis serta internal dan external obliques. 

Latihan ini dilakukan pada posisi berbaring dengan lutut menekuk tegak 

lurus terhadap lantai. Angkat bahu dari lantai dan satu tungkai kanan 

diluruskan, serta tekuk lutut kiri ke arah bahu kanan. Kembalikan bahu 

ke lantai tanpa istirahat, ulangi pada sisi yang lain dengan meluruskan 

tungkai kiri dan tekuk lutut kanan ke arah bahu kiri. Dilakukan dengan 

perlahan dan diulangi 10-25 pengulangan untuk tiap sisi.  

A. Sprint Training 

1. Definisi 

Sprint training merupakan salah satu bentuk variasi dan cara yang 

dilakukan untuk meningkatkan kelincahan (agility). Ada beberapa prinsip 

melatih kecepatan, diantaranya didahulukan dengan pemanasan, atlet tidak 

dalam keadaan lelah, diberikan pada awal latihan, bervariasi, intensitas, 

durasi, volume frekuensi, dan waktu istirahat yang diberikan. Secara 

umum kecepatan merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan 

gerak atau serangkaian gerak secepat mungkin sebagai jawaban terhadap 

rangsang (Sukadiyanto, 2005).  

Ada dua macam kecepatan menurut Harsono (1988), yaitu 

kecepatan reaksi dan kecepatan gerak. Kecepatan reaksi adalah 

kemampuan seseorang dalam menjawab suatu rangsang dalam waktu 

singkat. Sedangkan kecepatan bergerak adalah kemampuan seseorang 

melakukan gerak atau serangkaian gerak dalam waktu secepat mungkin. 
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2. Fisiologi sprint 

Karakteristik otot rangka secara fisiologis ada 4 aspek, yaitu 

contractility, extensibility, elasticity, dan exsitability. Contractility yaitu 

kemampuan otot untuk mengadakan respon (memendek) apabila 

dirangsang. Exstensibility yaitu kemampuan otot untuk memanjang apabila 

otot ditarik atau ada gaya yang bekerja pada otot tersebut bila otot rangka 

diberi beban. Elasticity yaitu kemampuan otot untuk kembali ke bentuk 

dan ukuran semula setelah memanjang atau memendek. Exsitability yaitu 

kemampuan untuk merespon terhadap rangsangan tertentu dengan 

memproduksi sinyal-sinyal listrik yang disebut tindakan potensi (Tortora, 

2009). 

Otot rangka memperlihatkan kemampuan berubah yang besar 

dalam memberi respon terhadap berbagai bentuk latihan. Beberapa organ 

tubuh akan mengalami perubahan akibat dilakukan pelatihan. Dengan 

latihan yang teratur, akan memberikan beberapa efek positif terhadap otot 

bahkan perubahan adaptif jangka panjang dapat terjadi pada serat otot, 

yang memungkinkan untuk respon lebih efisien terhadap berbagai jenis 

kebutuhan pada otot (Sudarsono, 2009). 

Kecepatan otot tergantung pada kekuatan dan kontraksi serabut 

otot. Kecepatan kontraksi otot juga tergantung pada daya rekat serabut-

serabut otot dan kecepatan transmisi impuls saraf (Ruslan, 2012). 

Pelatihan kecepatan secara teratur akan menyebabkan terjadinya 

hipertrofi otot dikarenakan jumlah miofibril, ukuran miofibril, kepadatan 

pembuluh darah kapiler, saraf tendon dan ligamen, dan jumlah protein 

kontraktil myosin meningkat secara proporsional. Peningkatan terbesar 
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terjadi pada serabut otot putih (fast twitch) sehingga terjadi peningkatan 

kecepatan kontraksi otot.  Meningkatnya ukuran serabut otot akan 

meningkatkan kecepatan kontraksi otot sehingga menyebabkan 

peningkatan kelincahan (Womsiwor, 2014). 

3. Teknik latihan 

Adapun bentuk aktivitasnya yaitu berlari dengan kecepatan 

maksimal (sprint) menempuh jarak yang pendek dan dilakukan secara 

berulang-ulang. Salah satunya seperti lari dengan kecepatan maksimal 

menempuh jarak antara 40 meter sampai 50 meter, repetisinya 16 sampai 

20 kali. Setiap repetisi diberi waktu recovery dan waktu interval yang 

lengkap (complete recovery). Perbandingan waktu recovery 1 : 9, 

sedangkan untuk waktu interval 1 : 12-13. Artinya bila waktu kerja 3 detik, 

maka waktu recovery yang diberikan berkisar 30 detik dan waktu interval 

36 detik (Sukadiyanto, 2005).  

B. Alat Ukur yang digunakan 

Seberapa lincah seorang pemain dan seberapa peningkatan 

kelincahannya bisa diketahui dengan melakukan pengukuran. Salah satu 

pengukuran kelincahan (agility) yang direkomendasikan oleh Federation of 

International Lacrosse (2014) adalah Illinois Agility Run Test. Tes tersebut 

merupakan tes yang sederhana dan hanya membutuhkan sedikit peralatan. 

Tes tersebut dapat menguji kemampuan pemain untuk mengubah arah yang 

berbeda dan dari sudut yang berbeda juga. 
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Gambar 2.2 Illinois Agility Run Test 

Sumber : Fitness Test Card, 2016 

 

Dalam menerapkan Illinois Agility Run Test diperlukan 8 cone, 

stopwatch, dan are lapangan yang luasnya 10 x 5 meter.  

  Prosedure pelaksanaannya adalah sebagai berikut : 

1. Peneliti memberikan tanda di lapangan yang memiliki luas 10 x 5 

meter, kemudian meletakkan 4 cone pada setiap ujung lapangan. Pada 

ujung kiri lapangan diberi tanda start tepat di depan cone dan pada 

ujung kanan diberi tanda finish tepat dibelakang cone. 

2. Letakkan 4 cone lainnya pada area tengah lapangan dan setiap cone 

diberikan jarak 3,3 meter. 

3. Pemain berdiri di depan start, kemudian pelatih memberikan 

penjelasan tentang jalur lari yang akan dilewati hingga finish. 

4. Ketika pelatih memberi aba-aba untuk mulai maka pemain berlari 

secepat mungkin mengikuti jalur lari hingga akhir tanpa menyentuh 

cone. 
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5. Pelatih mencatat waktu yang dicapai dan dicocokkan dengan tabel

Illinois Agility Run Ratings dalam seconds.

Tabel 2.1 Illinois agility run ratings 

Kategori Laki-Laki Perempuan 

Sangat baik <15,2 <17,0 

Baik 15,2 – 16,1 17,0 – 17,9 

Sedang 16,2 – 18,1 18,0 – 21,7 

Kurang 18,2 – 18,3 21,8 – 23,0 

Sangat kurang >18.3 >23,0


