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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

       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 (Noyes et al. 

2008). 

       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 
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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 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 
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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.

B. Rumusan Masalah

       Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, masalah 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh dari pemberian specific footwork training 

terhadap agility pada anggota eksrakurikuler basket di SMAN 1 

Kartasura?

2. Apakah ada beda pengaruh dari pemberian specific footwork training 

terhadap agility pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol?

C. Tujuan Penelitian

       Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini 

dapat bertujuan untuk mngetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari pemberian footwork 

training terhadap agility pada pemain basket SMAN 1 Kartasura

2. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh specific footwork training 

dalam meningkatkan agility pemain basket SMAN 1 Kartasura
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D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Bagi para pemain basket SMAN 1 Kartasura yang menjadi sampel 

dalam penelitian ini serta pelatih tim basket, penelitian ini dapat 

menambah pengetahuan dan wawasan tentang latihan-latihan yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan kelincahan (agility) dalam 

bermain basket, sekaligus mengetahui metode latihan seperti apa yang 

lebih efektif untuk mencapainya. 

2. Praktis

a. Bagi pelatih dan para pemain tim basket SMAN 1 Kartasura dapat 

mempraktikan latihan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai sehingga dapat meningkatkan performa tim 

menjadi lebih maksimal

b. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengalaman tentang 

seberapa efektif latihan yang diberikan dalam meningkatkan agility 

dengan menggunakan specific footwork training. 


