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ABSTRAK 
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV FISIOTERAPI 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

SKRIPSI, 2013 
 

LILA HERUNING SRIATI 
“PENGARUH  LATIHAN ISOTONIK DAN ISOKINETIK OTOT 
GASTROCNEMIUS TERHADAP KELINCAHAN KAKI PEMAIN BOLA 
BASKET SISWA KELAS I SMUN I GONDANGREJO KARANGANYAR”. 
 Untuk meraih kemenangan dalam bola basket, pemain bola basket tidak 
hanya membutuhkan kemampuan dalam teknik tetapi juga harus didukung oleh 
kecepatan, kelincahan dan daya tahan tubuh, Menurut Sudjarwo (1991) 
kelincahan adalah merupakan kemampuan merubah arah dan posisi dengan situasi 
yang di hadapi. 
 kontraksi isotonik, yaitu suatu kontraksi di mana otot bekerja mengalami 
pemendekan dari panjang asal. Pada proses pemendekan, kecepatan tidak konstan 
dengan menanggung beban yang besarnya tidak proporsional dengan 
kekuatannya. Latihan isokinetik adalah pola latihan yang mengikuti kaidah 
kontraksi isokinetik, yakni suatu kontraksi dimana otot bekerja dengan kecepatan 
konstan dengan menanggung beban yang besarnya secara proporsional dengan 
kekuatannya. 

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif jenis eksperimen, 
dengan pendekatan Quasi Experimental Design two groups pre and post test 
design. dengan jumlah sampel sebanyak 40 responden dengan metode 
pengambilan purposive sampling dari murid ekstrakulikuler bola basket SMA 
Negeri 1 Gondang Rejo Karanganyar.   

Uji normalitas Shapiro-Wilk untuk pengukuran kelincahan dengan Agility 
T test mendapatkan hasil p > 0,05 yang berarti distribusi data normal, maka di uji 
analisis data menggunakan Paired Sampel t test. Dari hasil uji tersebut 
menunjukkan adanya hubungan antara latihan isotonik dan isokinetik dengan 
peningkatan kelincahan. Pada uji beda pengaruh mendapatkan hasil bahwa latihan 
isokinetik lebih berpengaruh terhadap peningkatan kelincahan. Diharapkan akan 
adanya penelitian selanjutnya dengan menambah jumlah variabel yang diteliti 
guna memperluas penelitian yang akan datang.  

 
Kata kunci : Latihan Isotonik, Latihan Isokinetik, Kelincahan 
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PENDAHULUAN 

 

Olahraga bola basket merupakan olahraga yang dilakukan pertama kali di 

Swedia pada tahun 1890, dimana menjadi olahraga dengan peraturan dan sistem 

penilaian yang dipakai hingga sampai saat ini. Olahraga bola basket menjadi 

olahraga yang populer di negara Afrika Selatan dan Amerika Serikat. Olahraga 

bola basket adalah olahraga yang membutuhkan energi besar dalam 

melakukannya karena dalam olahraga ini terdapat gerakan memotong umpan 

lawan, mengoper bola, melompat, melakukan tembakan baik jarak jauh maupun 

jarak dekat dan berlari untuk menciptakan alur formasi. Untuk meraih 

kemenangan dalam bola basket, pemain bola basket tidak hanya membutuhkan 

kemampuan dalam teknik tetapi juga harus didukung oleh kecepatan, kelincahan 

dan daya tahan tubuh (Ellis and Smith, 2000). 

   Kelincahan adalah kemampuan mengubah arah dengan cepat dan tepat 

tanpa kehilangan keseimbangan (Sharkey, 1984). Menurut Sudjarwo (1991) 

kelincahan adalah merupakan kemampuan merubah arah dan posisi dengan situasi 

yang dihadapi. Sedangkan menurut Suharno (1980) kelincahan adalah 

kemampuan dari seseorang untuk merubah arah dan posisi secepat mungkin 

sesuai dengan situasi yang dikehendaki dan dihadapi. Kelincahan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor diantarannya kekuatan, daya tahan otot, dan fleksibilitas. 

Komponen lain terdiri dari kecepatan reaksi dan gerak, keseimbangan, power, dan 

koordinasi (Yosep, 1982). 

Fisioterapis sesuai dengan standar profesinya berperan dalam 

mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh, sehingga 

memiliki tanggung jawab dalam peningkatan kapasitas fisik dan kesegaran 

jasmani. Latihan fisik akan meningkatkan kualitas penampilan seseorang dan 

kualitas penampilan itu sendiri adalah komponen yang harus dimiliki dan menjadi 

tujuan dilakukan latihan fisik berupa Isotonik dan Isokinetic Exercise. Isotonik 

exerice adalah latihan yang mengikuti kaidah kontraksi isotonik, yaitu suatu 

kontraksi di mana otot bekerja mengalami pemendekan dari panjang asal. Pada 

proses pemendekan, kecepatan tidak konstan dengan menanggung beban yang 
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besarnya tidak proporsional dengan kekuatannya. Secara mikro peristiwa isotonik 

yang terjadi di dalam sarcomere adalah adanya tarikan aktin oleh kepala myosin 

yang berulang kali dari triponin satu ketroponin berikutnya. 

Efek dari tarikan yang berulang-ulang mengakibatkan sarcomere mengalami 

pemendekan. Respon kekuatan kontraksi isotonik sangat tergantung pada 

besarnya beban yang ditanggungnya. Bila beban yang ditanggung ringan atau 

lebih kecil dari kekuatan aksimum otot, maka hanya beberapa fasciculus saja yang 

bekerja, sebaliknya bila beban yang ditanggung berat atau sebesar kekuatan 

maksimum otot, maka seluruh fasciculus dari otot tersebut akan dikerahkan 

(Rustiadi, 2012). 

 

LANDASAN TEORI 

 

Olahraga bola basket merupakan olahraga yang dilakukan 

pertama kali dilakukan di Swedia pada tahun 1890, olahraga bola basket 

menjadi olahraga yang populer di negara Afrika Selatan dan Amerika 

Serikat. Dimana olahraga ini membutuhkan energi besar dalam 

melakukannya karena dalam olahraga bola basket terdapat gerakan 

memotong umpan lawan, mengoper bola, melompat, melakukan shoot 

baik jarak jauh maupun jarak dekat dan berlari untuk menciptakan alur 

formasi, untuk itu pemain bola basket harus didukung kemampuan dalam 

teknik dan juga harus didukung oleh kecepatan, kelincahan dan dayatahan 

tubuh (Ellis and Smith, 2000). 

Pemain bola basket hampir menggunakan semua anggota gerak 

badannya untuk bermain, dimana otot-otot pada pemain bola basket 

digunakan untuk melakukan gerakan cepat dan mendadak, seperti halnya 

otot Hamstring, Quadriceps dan Gastrocnemius yang digunakan untuk 

berlari, otot Gastrocnemius untuk awalan dalam melakukan gerakan 

membelokkan tubuh diiringi dengan sikap condong tubuh untuk 

mengambil arah, otot-otot gluteus yang digunakan sebagai tenaga 

pendorong saat melakukan loncatan, kemampuan kemampuan otot-otot 
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ekstremitas bawah ini digunakan sebagai otot utama dimana didalamnya 

membutuhkan kekuatan dan fleksibilitas yang tinggi untuk permainan bola 

basket yang sangat mobile dalam bergerak (Rhea et al., 2002). 

Otot Hamstring berperan dengan kontraksi eksentrik guna 

mencegah terjadinya hiperekstensi dari knee, peran otot hamstring sebagai 

stabilisator dari fase fase gait memegang peranan dengan kontraksi 

eksentrik maupun konsentrik. Otot Quadriceps sebagai penggerak dari 

ekstensi knee mempunyai peran penting dalam melakukan awalan 

lompatan maupun bergerak membelokkan badan (Whittle, 2007). 

a. Kelincahan dalam Bola Basket 

Kelincahan menurut Sharkey (1984) adalah kemampuan tubuh 

mengubah arah dengan cepat dan tepat tanpa kehilangan keseimbangan. 

Kelincahan merupakan bagian dasar dari semua macam olahraga maupun 

aktifitas yang memerlukan perubahan posisi badan secara cepat. Faktor 

dasar yang mempengaruhi kelincahan adalah daya tahan aerobik dan 

kebugaran otot yaitu kekuatan, daya tahan otot dan fleksibilitas. 

Komponen lain dari kecepatan reaksi dan gerak, keseimbangan, power dan 

koordinasi, faktor-faktor tersebut saling berkaitan membentuk suatu 

kelincahan yang merupakan bagian penting pada performance seseorang. 

a. Pada pemain bola basket kelincahan juga berperan dalam kesiapan untuk 

bergerak dengan merubah posisi cepat, membantu meningkatkan 

kecepatan gerak dengan arah gerakan yang berbelok-belok. Kelincahan 

digunakan untuk menghindari lawan yang mencoba menutupi arah gerak, 

berlari dan melompat tiba-tiba untuk mencetak poin dan menutup 

pergerakan lawan yang datang menyerang (Ellis and Smith, 2000). 

b.  Isotonik Exercise 

Isotonik exerice adalah latihan yang mengikuti kaidah kontraksi 

isotonik, yaitu suatu kontraksi di mana otot bekerja mengalami pemendekan 

dari panjang asal. Pada proses pemendekan, kecepatan tidak konstan dengan 

menanggung beban yang besarnya tidak proporsional dengan kekuatannya. 

Secara mikro peristiwa isotonic yang terjadi di dalam sarcomere adalah 
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adanya tarikan aktin oleh kepala myosin yang berulang kali dari triponin 

satu ketroponin berikutnya (Bastian et al., 1996). 

Efek dari tarikan yang berulang-ulang mengakibatkan sarcomere 

mengalami pemendekan. Respon kekuatan kontraksi isotonic sangat 

tergantung pada besarnya beban yang di tanggungnya. Bila beban yang 

ditanggung ringan atau lebih kecil dari kekuatan aksimum otot, maka hanya 

beberapa fasciculus saja yang bekerja, sebaliknya bila beban yang 

ditanggung berat atau sebesar kekuatan maksimum otot, maka seluruh 

fasciculus dari otot tersebut akan dikerahkan (Rustiadi, 2012). 

 

 

METODELOGI PENELITIAN 

 

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif jenis eksperimen, 

dengan pendekatan quasi experimental two groups pre and post test design. 

 Pelaksanaan dari Isotonic exercise adalah dengan posisi responden tidur 

tengkurap dan kaki bebas lurus kemudian diberikan beban pada telapak kaki yang 

diikatkan dengan beban, kemudian responden disuruh untuk menggerakkan kaki 

dorsal fleksi dengan beban tersebut. Pemberian 3 sets latihan dengan 12 kali 

repetisi dengan beban yang bias ditoleransi oleh responden. Pelaksanaan 

dilakukan selama 6 minggu latihan. Pelaksanaan latihan Isokinetik adalah dengan 

latihan pembebanan dengan posisi yang sama dengan latihan isotonic, hanya saja 

dalam gerak latihan isotonic memiliki kecepatan yang berbeda dengan diawali 

dengan gerakan pelan kemudian diikuti gerak cepat setelahnya dan pembebanan 

yang diawali dari 60% dari berat tubuh hingga 100% (Bastian et al., 1996). 

 

 

HASIL PENELITIAN 

 

Penelitian yang dilakukan pada pemain bola basket SMA Negeri 1 Gondang 

Rejo Karanganyar dengan jumlah responden 40 orang, data yang diperoleh 
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diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin mendapatkan jenis kelamin terbanyak 

adalah perempuan dengan jumlah sebanyak 15 orang pada kelompok isotonik dan 

16 orang pada kelompok isokinetik. 

Pemberian latihan isotonik dan isokinetik pada pemain bola basket SMA 

Negeri 1 Gondang Rejo Karanganyar didapatkan hasil bahwa kedua latihan baik 

isotonik ataupun isokinetik sama-sama berpengaruh terhadap peningkatan 

kelincahan pemain bola basket, dan latihan isokinetik lebih berpengaruh 

dibandingkan dengan latihan isotonik. pengukuran kelincahan dalam penelitian ini 

diukur dengan menggunakan Agility T test. 

. 

Hasil pada penilaian pengaruh latihan isotonik terhadap kelincahan pada 

pemain bola basket SMA Negeri 1 Gondang Rejo Karanganyar menunjukkan 

hasil nilai signifikansi  (p <0,05) yang berarti latihan isotonik berpengaruh 

terhadap nilai kelincahan pada pemain bola basket. Pemberian latihan isotonik  

dimana dalam pelaksanaan gerakannya menerapkan gerakan dengan kecepatan 

yang tidak konstan dan menanggung beban yang besarnya tidak proporsional 

dengan kekuatannya. Secara mikro peristiwa isotonic yang terjadi di dalam 

sarcomere adalah adanya tarikan aktin oleh kepala myosin yang berulang kali 

dari triponin satu ketroponin berikutnya (Bastian et al., 1996). 

Efek dari tarikan yang berulang-ulang dalam latihan isotonik 

mengakibatkan terjadi pemendekan pada sarcomere. Respon kekuatan 

kontraksi isotonic sangat tergantung pada besarnya beban yang di 

tanggungnya. Bila beban yang ditanggung ringan atau lebih kecil dari kekuatan 

maksimum otot, maka hanya beberapa fasiculus saja yang bekerja, sebaliknya 

bila beban yang ditanggung berat atau sebesar kekuatan maksimum otot, maka 

seluruh fasciculus dari otot tersebut akan dikerahkan (Rustiadi, 2012). 

. Latihan isokinetik adalah suatu bentuk latihan dengan mengkontraksi otot 

dengan kecepatan konstan dan menanggung beban yang besarnya secara 

proporsional dengan kekuatannya. Secara fisiologis, dketahui bahwa tujuan pokok 

dari latihan adalah “membangun sumber energi yang diperlukan oleh otot” 

(Bastian et al., 1996).  
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Latihan ini secara keseluruhan dan dengan cepat dapat memperbaiki 

strengthening otot karena dengan adanya pembebanan dan kecepatan yang 

konstan maka otot lebih dapat meningkatan ukuran yang akan mempengaruhi 

kekuatan kontraksi yang dihasilkan. Hal ini juga yang menjadi alasan mengapa 

latihan isokinetik menjadi kebutuhan utama para atlet untuk menyambut 

kompetisi olahraga. 

Hasil interprestasi data dalam penelitian ini mendapatkan bahwa nilai 

Mean pada selisih latihan isokinetik lebih besar dengan nilai mean selisih 

sebesar 3,9  nilai ini lebih besar jika dibandingkan dengan nilai mean selisih 

perubahan pada latihan isotonik yang bernilai sebesar 2.8, perbedaan nilai ini 

menunjukkan bahwa latihan isokinetik lebih dapat meningkatkan kelincahan 

pada pemain bola basket dibandingkan dengan latihan isotonik. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Bastian dkk (1996) dalam penelitian 

tersebut mendapatkan hasil bahwa latihan isotonik dan isokinetik tidak terlalu 

jauh berbeda dalam memberikan dampak terhadap neuromuscular otot, tetapi 

bukan berarti bahwa tidak terdapat perbedaan sama sekali dalam hasilnya, hasil 

perbedaan yang signifikan dalam penelitian tersebut adalah bahwa latihan 

isokinetik lebih berpengaruh dalam peningkatan kekuatan otot dibandingkan 

dengan latihan isotonik.  

Kekuatan otot yang adekuat sangat penting ketika dibutuhkan untuk 

melakukan suatu gerakan baik dalam olahraga ataupun kegiatan sehari-hari. 

Kekuatan otot juga dapat meningkatkan nilai kelincahan, hal ini didasari bahwa 

kekuatan otot merupakan salah faktor penentu, karena dengan meningkatnya 

kekuatan otot kelambanan pada atlet dalam bergerak dan untuk berhenti 

mendadak yang  kemudian mengubah arah geraknya dapat dikurangi. 

Peningkatan kekuatan kontraksi otot pada latihan isokinetik ini berasal 

dari sumber energi aerobik dan anaerobik, maka kedua sumber energi inilah 

yang dibangun dalam peningkatan ukuran dan tenaga kontraksi yang dihasilkan 

maka dalam hal ini latihan isokinetik lebih baik dibandingkan dengan latihan 

isotonik yang hanya mengandalkan adanya kontraski yang berulang tanpa 

adanya pembebanan yang sesuai dengan keperluan dari kontraksi otot. Ditinjau 
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dari sudut fisiologis prinsip dasar latihan isokinetik juga lebih membuhi syarat 

dalam memberikan adanya pembebanan meningkat bertahap, prinsip 

pembebanan berlebih dan pola beban dan pola gerak sama dengan pola beban 

dan pola gerak sesungguhnya. Sedangkan pada isotonik latihan hanya 

mefokuskan diri pada pembebanan yang konstan, tidak ada peningkatan 

pembenanan dalam latihan. 

1. Keterbatasan penelitian. 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah kurangnya pengawasan dalam 

aktivitas sehari-hari dari responden, ditambahkan dengan banyaknya responden 

berjenis kelamin perempuan sehingga tidak dapat dilakukan uji terhadap 

pengaruh perubahan latihan isotonik ataupun isokinetik pada perbedaan jenis 

kelamin, akan lebih bagus penelitian jika didapatkan jumlah yang setara antara 

responden laki-laki dan perempuan. 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisa dan perhitungan uji statistik, menunjukan  

nilai signifikan p = ,000(p<0,05) dimana terdapat pengaruh pemberian latihan 

isokonetik terhadap kelincahan pada pemain bola basket SMA Negeri 1 Gondang 

Rejo Karanganyar. 

Saran 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik terhadap 

permasalahan peningkatan kesehatan dalam dunia olahraga baik dalam 

peningkatan hasil untuk tujuan prestasi ataupun penjagaan dari terjadinya cidera, 

perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menambah jumlah responden dan 
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memperpanjang waktu penelitian atau menambah variabel-variabel penunjang. 

Hal lain yang berperan penting dalam kemajuan suatu penelitian untuk 

meningkatkan hasil yang lebih baik adalah dengan kerjasama yang baik secara 

komunikasi maupun penerapan ilmu antara fisioterapis dengan pemain 

olahraga.signifikan. Serta penambahan jumlah sampel yang diambil lebih banyak 

dari penelitian sebelumnya. 
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