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PENGARUH PEMBERIAN SPECIFIC FOOTWORK TRAINING 

TERHADAP AGILITY PADA PEMAIN BASKET 

DI SMAN 1 KARTASURA 

 

Abstrak 

Agility berperan sangat besar dalam basket, hal ini dikarenakan agility merupakan salah 

satu skill dasar yang harus dimiliki dalam permainan ini. Teknik-teknik permainan dalam 

basket membutuhkan adanya kecepatan, kekuatan, koordinasi/keseimbangan, dan 

fleksibilitas yang baik, dan semua itu merupakan komponen-komponen yang ada dalam 

agility  itu sendiri. Latihan agility dapat meningkatkan kecepatan, waktu reaksi, 

keseimbangan dan koordinasi. Banyak latihan yang dapat digunakan dalam usaha 

meningkatkan agility seseorang, salah satu diantaranya dengan menggunakan footwork 

training. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari pemberian specific footwork 

training terhadap agility pada pemain basket SMAN 1 Kartasura. Jenis penelitian ini 

adalah jenis eksperimental dengan pendekatan quasi eksperimen, yaitu penelitian dengan 

melakukan percobaan untuk mengetahui gejala atau pengaruh yang timbul akibat suatu 

perlakuan atau eksperimen tertentu, Dengan rancangan penelitian  Two Groups Pre Test 

and Post Test Design. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 23 sampel dengan 12 

sampel pada kelompok perlakuan dan 11 sampel pada kelompok kontrol yang diambil 

sesuai kriteria inklusi. Uji statistik dalam pemberian specific footwork training terhadap 

agility pada pemain basket di SMAN 1 Kartasura didapatkan hasil p = 0,002 yang berarti 

ada pengaruh dari pemberian specific footwork training tersebut dalam peningkatan 

agility yang dimiliki oleh pemain basket di SMAN 1 Kartasura. Uji beda pengaruh dalam 

penelitian ini mendapatkan hasil p = 0,00 < 0,05 yang berarti ada beda pengaruh antara 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Ada pengaruh pemberian specific footwork 

training terhadap agility pada pemain basket di SMAN 1 Kartasura 

Kata Kunci: Agility, basket, specific footwork training 

 

Abstract 

Agility has a really great role in basketball, it is because agility is one of the basic skills 

that must be possessed in this game. The techniques in basketball game requires speed, 

strength, coordination / balance, and  a good flexibility, and all the components are 

present in agility itself. Agility exercises can improve the speed, reaction time, balance 

and coordination. Many exercises that can be used in an effort to improve one's agility, 

one of them by using footwork training. To determine whether there is influence of a 

specific footwork training for agility on basketball players in SMAN 1 Kartasura. This 

type of research is a kind of quasi experimental approach, the research by conducting 

experiments to determine the symptoms or effects arising as a result of a treatment or a 

particular experiment, the design of the study is two groups pre test and post test design. 

Number of samples in this study were 23 samples with 12 samples in the treatment group 

and 11 in the control group samples were taken according to the inclusion criteria. 

Statistical test in the specific training for agility on basketball player at SMAN 1 

Kartasura showed p = 0.002, which means there is an influence from specific footwork 

training in improving agility possessed by basketball players at SMAN 1 Kartasura. The 

influence of different test in this study shows p = 0.00 <0.05, which means there is a 

difference between the treatment group and the control group.There was an effect of 

specific footwork training on agility for basketball players in SMAN 1 Kartasura 

Keywords: Agility, basket, specific footwork training 
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1. PENDAHULUAN 

Sehat merupakan salah satu kebutuhan primer manusia dalam kehidupan 

sehari-hari. Dengan badan yang sehat, maka segala aktivitas dapat dikerjakan 

dengan baik. Untuk mencapai hidup yang sehat salah satu hal yang harus 

dilakukan adalah berolahraga. Olahraga merupakan bentuk gerak badan atau 

aktifitas yang bertujuan menguatkan dan menyehatkan tubuh, selain itu 

olahraga dapat berfungsi mendapatkan prestasi dari setiap cabang-cabang 

olahraga  (Irwansyah 2006). Banyak jenis olahraga yang dapat dilakukan 

dalam mewujudkan hidup sehat, salah satunya dengan basket.  

Basket merupakan salah satu bentuk olahraga tim yang banyak digemari oleh 

kalangan remaja sampai dewasa. Basket adalah sebuah permainan yang 

dimainkan secara beregu dengan beranggotakan lima orang dengan cara 

pemain melemparkan bola ke keranjang lawan untuk mencetak skor (Room 

2010). Olahraga basket menuntut dan mewajibkan pemainnya untuk memiliki 

kecepatan, kelincahan, kekuatan tubuh bagian atas dan bawah, serta daya 

tahan dan power yang maksimal (Miller et al., 2006).  

       Seperti halnya penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, salah satu 

kemampuan yang harus dimiliki oleh pemain basket adalah kelincahan atau 

agility. Sedangkan definisi dari agility itu sendiri adalah kemampuan untuk 

stop, start, merubah arah tubuh atau bagian tubuh secara cepat dan dengan 

gerakan yang terkontrol. Definisi lain dari agility adalah kemampuan untuk 

mengubah posisi tubuh secara cepat tanpa kehilangan keseimbangan, dan 

memerlukan kombinasi dari koordinasi, kecepatan, reflek, kekuatan, daya 

tahan, dan stamina (Brown, 2004).  

Agility berperan sangat besar dalam basket, hal ini dikarenakan agility 

merupakan salah satu skill dasar yang harus dimiliki dalam permainan ini. 

Teknik-teknik permainan dalam basket membutuhkan adanya kecepatan, 

kekuatan, koordinasi/keseimbangan, dan fleksibilitas yang baik, dan semua itu 

merupakan komponen-komponen yang ada dalam agility  itu sendiri. Latihan 

agility dapat meningkatkan kecepatan, waktu reaksi, keseimbangan dan 

koordinasi. Selain itu latihan agility dapat memperkuat otot dan tendon pada 
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sendi-sendi besar yang mana akan membantu mencegah terjadinya cidera 

dengan meningkatkan body control melalui gerakan mekanik yang benar. 

Oleh karena itu latihan untuk meningkatkan agility para pemainnya sangat 

perlu dilakukan. Banyak latihan yang dapat digunakan dalam usaha 

meningkatkan agility seseorang, salah satu diantaranya dengan menggunakan 

footwork training. 

       Footwork training adalah latihan yang menggunakan gerakan kaki 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan para pemain, baik dalam kecepatan 

kaki, kontrol kaki, koordinasi pendaratan, keseimbangan, dan gerakan maju 

dan mundur. Footwork training dapat digunakan oleh semua level pemain 

karena latihan ini bagus untuk memaksimalkan performa di lapangan dan 

mengurangi resiko cidera. Specific footwoork training yang dimaksud disini 

adalah beberapa footwork training yang terpilih untuk dilakukan dalam 

penilitian ini dengan tujuan meningkatkan agility secara keseluruhan, baik dari 

sisi offense maupun deffense. 

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah jenis eksperimental dengan pendekatan quasi 

eksperimen, yaitu penelitian dengan melakukan percobaan untuk mengetahui 

gejala atau pengaruh yang timbul akibat suatu perlakuan atau eksperimen 

tertentu (Notoatmodjo, 2012). Dengan rancangan penelitian  “Two Groups 

Pre test and Post Test Design”. Penelitian ini dilakukan di SMAN 1 

Kartasura. Waktu penelitian pada bulan 25 Oktober - 2 Desember 2016. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota klub ekstrakurikuler 

basket di SMAN 1 Kartasura yang berjumlah 28 orang sebagai kelompok 

perlakuan dan anggota ekstrakurikuler basket di SMAN 4 Surakarta yang 

berjumlah 26 orang sebagai kelompok kontrol. Metode pengambilan sampel 

pada penelitan ini adalah purposive sampling, dan sampel yang didapatkan 

berdasarkan kriteria inklusi dan ekslusi sebesar 12 orang dari populasi 28 

orang anggota ekstrakurikuler basket di SMAN 1 Kartasura sebagai 

kelompok perlakuan, dan 11 orang dari populasi 26 orang anggota 

ekstrakurikuler basket di SMAN 4 Surakarta sebagai kelompok kontrol. 
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Adapun kriteria inklusi yaitu a. Anggota ekstrakurikuler basket di SMAN 1 

Kartasura; b. Pemain dalam kondisi fit; c. Berjenis kelamin laki-laki; d. 

Pemain yang bersedia menjadi responden; e. Pemain yang berusia 15-17 

tahun. Kriteria ekslusi yaitu pemain yang memiliki riwayat cidera atau 

trauma. Sedangkan kriteria drop out yaitu a. Pemain yang tidak memenuhi 

frekuensi latihan; b. Pemain yang mengundurkan diri sebagai responden. 

Footwork Training adalah latihan yang menggunakan gerakan kaki 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan para pemain, baik dalam 

kecepatan kaki, kontrol kaki, koordinasi pendaratan, keseimbangan, dan 

gerakan maju dan mundur. Dosis yang diberikan untuk melakukan footwork 

training adalah sebanyak 3 kali dalam seminggu, dengan waktu 30-45 menit. 

Terdapat 3 set dalam 1 latihan, setiap latihannya dilakukan 3 kali 

pengulangan. Sedangkan agility adalah kemampuan untuk mengubah posisi 

tubuh secara cepat tanpa kehilangan keseimbangan, dan memerlukan 

kombinasi dari koordinasi, kecepatan, reflek, kekuatan, daya tahan, dan 

stamina (Brown 2004). Pengukuran agility dilakukan setelah selesai diberikan 

latihan. Untuk pengukurannya dilakukan dengan menggunakan Agility T-

Test, gerakan-gerakan yang terdapat dalam tes ini adalah forward running, 

lateral running, dan backwards running. Penilaian dalam Agility T-test 

berdasar pada waktu yang ditempuh oleh setiap pemain. Penelitian ini 

menggunakan analisis uji wilcoxon untuk mengetahui apakah tedapat 

pengaruh antara hasil pre test dan post test sebelum dan sesudah diberikan 

footwork training dengan nilai signifikan jika p < 0,05 berarti ada pengaruh 

pemberian footwork training terhadap peningkatan agility pada pemain 

esktrakurikuler basket dan jika p > 0,05 berarti tidak ada pengaruh pemberian 

footwork training terhadap peningkatan agility pada pemain ekstrakurikuler 

basket. Uji beda pengaruh pada penelitian ini menggunakan uji mann-

Whitney dengan signifikan p < 0,05. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Gambaran karakteristik responden berdasarkan usia  

Tabel 1 Gambaran Responden Berdasarkan Usia 

 

 

 

Pada tabel 1 tentang gambaran responden berdasarkan usia, menunjukan 

bahwa responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini memiliki usia yang 

berbeda yaitu 15 tahun, 16 tahun, dan 17 tahun. Dengan responden terbanyak 

pada kelompok perlakuan berusia 15 tahun dan pada kelompok kontrol 

berusia 16 tahun. 

3.2 Gambaran karakteristik responden berdasarkan standar penilaian Agility 

T-test 

Tabel 2 Gambaran Responden pada Kelompok Perlakuan  

Kategori Pre-Test Persentase Post-Test Persentase 

Excellent (<9.5) 0 0% 0 0% 

Good (9.5-10.5) 0 0% 3 25% 

Average (10.5-11.5) 4 33% 8 67% 

Poor (>11.5) 8 67% 1 8% 

Jumlah 12 100% 12 100% 

 Pada tabel 2 tentang gambaran responden pada kelompok perlakuan 

berdasarkan standar penilaian agility t-test, menunjukan bahwa pada saat pre-

test responden yang masuk kedalam kategori average sebanyak 4 orang 

(33%) dan yang masuk dalam kategori poor sebanyak 8 orang (67%). 

Sedangkan untuk hasil post test didapatkan responden yang masuk kategori 

good sebanyak 3 orang (25%), kategori average sebanyak 8 orang (67%) dan 

poor 1 orang (8%) 

Tabel 3 Gambaran Responden pada Kelompok Kontrol  

Kategori Pre-Test Persentase Post-Test Persentase 

Excellent (<9.5) 0 0% 0 0% 

Good (9.5-10.5) 2 18% 3 28% 

Average (10.5-11.5) 5 46% 4 36% 

Poor (>11.5) 4 36% 4 36% 

Jumlah 11 100% 11 100% 

Usia Perlakuan Kontrol 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

15 tahun 7 58% 4 36% 

16 tahun 2 17% 5 46% 

17 tahun 3 25% 2 18% 

Jumlah 12 100% 11 100% 
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Pada tabel 4.3 tentang gambaran responden pada kelompok kontrol 

berdasarkan standar penilaian agility t-test, menunjukan bahwa pada saat pre-

test responden yang masuk dalam kategori good sebanyak 2 orang (18%), 

average sebanyak 5 orang (46%) dan poor sebanyak 4 oranf (36%). 

Sedangkan untuk hasil post test didapatkan hasil responden yang masuk 

kategori good sebanyak 3 orang (28%), average sebanyak 4 orang (36%) dan 

poor sebanyak 4 orang (36%). 

3.3 Hasil Analisis Data 

Tabel 4 Hasil Uji Wilcoxon Kelompok Perlakuan 

 

Berdasarkan hasil uji wilcoxon menunjukan p = 0,002 yang berarti ada 

pengaruh pemberian footwork training terhadap agility pada pemain basket di 

SMAN 1 Kartasura. 

Tabel 5 Hasil Uji Wilcoxon Kelompok Kontrol 

Variabel Mean Z p Keterangan 

Pre-Test 11,4127 
-0,801 0,42 

Signifikan 
Post-Test 11,3300 

Berdasarkan hasil uji wilcoxon menunjukan p = 0,42 yang berarti tidak 

ada peningkatan agility pada kelompok kontrol. 

Tabel 6 Hasil Uji Mann-Whitney 

Kelompok Mean SD Z Sig 

Perlakuan 17,25 0,837 
-3,882 0,000 

Kontrol 6,27 0,511 

Dilihat dari tabel diatas, hasil uji mann whitney menunjukan bahwa p = 

0,00 < 0,05 maka Ho diterima yang berarti ada beda pengaruh antara 

kelompok perlakuan dengan diberikan speicific footwork training dan 

kelompok kontrol yang tidak diberikan specific footwork training dalam 

peningkatan agility pada pemain basket. 

3.4 Pembahasan 

Seperti yang tertera pada tabel 1 tentang gambaran responden berdasarkan 

usia, menunjukan bahwa responden yang berpartisipasi dalam penelitian 

Variabel Mean Z p Keterangan 

Pre-Test 12,5967 
-3,059 0,002 

Signifikan 
Post-Test 11,0742 
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berusia 15-17 tahun. Selain itu, seluruh responden dalam penelitian ini 

berjenis kelamin laki-laki dan merupakan anggota tim dari ekstrakurikuler 

basket di sekolah. Hal ini dikarenakan pemain laki-laki pada usia 15-17 tahun 

memiliki kekuatan otot quadriceps dan hamstring yang lebih bagus apabila 

dibandingkan dengan pemain pada usia 11-13 tahun sehubungan terhadap 

massa tubuh yang dimiliki pemain.  Pemain laki-laki pada 15-17 tahun juga 

memiliki keunggulan dari segi kekuatan otot quadriceps dan hamstring 

dibanding pemain wanita pada usia yang sama (Buchanan and Vardaxis, 

2003). 

Menurut Buchanan and Vardaxis (2003) dan Sathya et. al. (2016), pemain 

pada usia 15-20 tahun mengalami resiko cidera lebih rendah dibandingkan 

dengan pemain pada usia 21-25 tahun. Hal ini dikarenakan pada usia pubertas 

terjadi perubahan fisiologis yang memicu meningkatnya kadar hormon 

sehingga mempengaruhi kontraksi otot. Kontraksi otot tersebut berperan 

dalam menjaga kekuatan struktur sendi sehingga mengurangi resiko cidera. 

Seperti yang sudah diketahui, pengertian agility merupakan teknik dalam 

merubah arah secara cepat, tepat dan tanpa kehilangan keseimbangan, dengan 

menggunakan kombinasi dari kekuatan, power, dan koordinasi yang baik. 

Untuk mendapatkan agility yang bagus, perlu dilakukan latihan secara rutin 

dan terprogram sehingga dapat diterima oleh otak sebagai suatu rutinitas. 

Menurut Warrington (2010), latihan memiliki efek yang sangat positif 

terhadap sistem muskuloskeletal yang mencakup otot, tulang, tendon, dan 

ligamen. Komponen-komponen ini lah yang berperan menggerakan tubuh 

hingga terjadi suatu pergerakan. Hal ini kemudian menyebabkan adanya 

adaptasi otot terhadap latihan-latihan tersebut sehingga otot-otot yang 

bersangkutan akan mengalami peningkatan respon terhadap suatu rangsang. 

Oleh karena itu dilakukan latihan-latihan footwork ini dengan tujuan 

membiasakan sistem muskuloskeletal terhadap latihan-latihan tersebut. 

Selama melakukan latihan, sistem muskuloskeletal akan mengalami adaptasi 

terhadap keadaan yang dihadapi sehingga semakin sering latihan dilakukan, 

agility yang dihasilkan pun semakin bagus. 
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Latihan fisik yang terprogram, terukur dan teratur memberikan 

penyesuaian terhadap kerja fisik yang meningkat, baik dari segi fisiologis 

maupun psikologis. Akibat latihan yang dijalani selain menimbulkan 

perubahan-perubahan dalam tubuh yang bersifat fisiologis, juga menimbulkan 

akumulasi nilai dari manfaat latihan sehingga meningkatkan “dayakarsa” 

untuk mengikuti latihan. Perubahan fisiologis yang terjadi akibat latihan 

ditandai dengan meningkatnya fungsi organ tubuh dan otot, pada gilirannya 

memberikan efisiensi gerak bagi pelakunya. Perubahan terjadi pada tingkat 

jaringan otot akibat latihan yang bersifat anaerobik meliputi: (1) peningkatan 

sistem ATP-PC seiring dengan meningkatnya cadangan ATP-PC; (2) 

peningkatan cadangan glukosa dan enzim-enzim glikolitik; (3) meningkatnya 

kecepatan kontraksi otot; (4) hipertropi pada serabut-serabut otot cepat; (5) 

meningkatnya densitas kapiler per serabut otot; (6) meningkatnya kekuatan 

tendon dan ligamen, (7) meningkatkan kemampuan rekruitmen motor unit; 

(8) meningkatnya berat tubuh tanpa lemak. Perubahan fisiologis yang lain 

adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada struktur saraf motorik. Riset 

fisiologis dari latihan terfokuskan pada perubahan-perubahan dalam otot 

skelet, memusatkan perhatiannya pada neuromuscular junction dan 

motoneuron karena kedua struktur saraf ini menunjukkan perubahan sebagai 

akibat hasil latihan. Perubahan-perubahan ini termasuk adaptasi seluler dan 

subselder dalam strukturnya, perubahan kecepatan refleks tubuh, respons 

biokimia dan motoneurn (Ismaryati, 2008). Latihan footwork juga 

menyebabkan perubahan dalam sistem saraf yang membuat seseorang lebih 

baik dalam kontrol koordinasi aktivasi kelompok ototnya, dengan demikian 

menyebabkan terjadinya peningkatan agility.  

Agility berkaitan dengan adaptasi saraf. Mekanisme “adaptasi saraf” yang 

terjadi akibat latihan footwork menyebabkan meningkatnya gaya kontraksi 

otot yang disadari secara langsung. Peningkatan tersebut terjadi karena 

meningkatnya aktivasi otot-otot penggerak utama, otot-otot sinergis 

berkontraksi lebih tepat, dan meningkatnya inhibisi otot-otot antagonis. 

Peningkatan aktivasi refleks otot-otot penggerak utama merupakan 
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peningkatan eksitasi jaringan motoneuron, yang pada gilirannya dapat 

menghasilkan peningkatan masukan eksitatori dan mengurangi masukan 

inhibitori. Implikasinya pada orang yang sudah terlatih melakukannya dapat 

mengaktifkan otot-ototnya secara maksimal dalam kondisi normal yang 

secara fungsional simpanan energinya dapat segera digunakan sebagai usaha 

maksimal yang disadari (Ismaryati, 2008). 

Dalam penelitian ini kelompok perlakuan dengan 12 responden diberikan 

specific footwork training yang berupa agility jump, sprint-jog-sprint, dan z 

drill yang dilakukan selama 60 menit dan diawali oleh pemanasan selama 10 

menit dan diakhiri oleh pendinginan selama 10 menit. Setelah penelitian 

selesai dilakukan, hasil dari latihan diukur dengan menggunakan agility t-test. 

Pada penelitian ini, responden dari kelompok perlakuan mengalami 

peningkatan agility yang bisa dilihat dari hasil data dengan angka mean 17,25 

dan angka mean untuk kelompok kontrol adalah 6,27. Hal ini membuktikan 

bahwa responden yang diberikan perlakuan dengan footwork training 

mengalami peningkatan agility dibandingkan dengan responden yang tidak 

diberikan latihan. 

1.5 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti tidak dapat mengontrol aktifitas responden 

diluar kegiatan footwork training 

4. PENUTUP 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada pemain basket di SMAN 1 

Kartasura didapatkan kesimpulan bahwa pemberian specific footwork 

training berpengaruh dalam meningkatkan agility pada pemain basket di 

SMAN 1 Kartasura tersebut, serta terdapat perbedaan pengaruh antara 

kelompok perlakuan yang diberikan specific footwork training dan kelompok 

kontrol yang tidak diberikan specific footwork training terhadap peningkatan 

agility. Adapaun saran untuk peneliti selanjutnya agar memperbanyak sampel 

dan menambah waktu penelitian serta perlu memberikan target yang harus 

dicapai  dalam peningkatan agility tersebut. 
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