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PENGARUH LATIHAN LATERAL CONE HOPS DAN ZIG ZAG DRILL 

TERHADAP KELINCAHAN PADA PEMAIN BOLA BASKET 

 SMA N 1 SUKOHARJO 

 

Abstrak 

Kelincahan merupakan salah satu faktor terpenting dalam bermain bola basket. 

Penurunan kelincahan dapat memperlambat pola pergerakan ketika bermain 

sehingga menjadi salah satu penyebab kekalahan dalam pertandingan. Latihan 

lateral cone hops dan zig zag drilldapat meningkatkan kelincahan. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui pengaruh latihan lateral cone hops dan zig zag 

drill terhadap peningkatan kelincahan pada pemain bola basket SMA N 1 

Sukoharjo. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan quasi experiment 

dengan desain pre dan post test design with control gruop. Subjek penelitian 16 

pemain bola basket di ekstrakurikuler bola basket SMA N 1 Sukoharjo dibagi 

menjadi 2 gruop yang dipilih secara acak. Hasil dari penelitian ini setelah diuji 

statitiska diperoleh adanya pengaruh pada kelompok perlakuan 1 setelah diberikan 

latihan lateral cone hops dan zig zag drill dengan nilai p=0,0001, Kelompok 

perlakuan 2 setelah diberikan latihan lateral cone hops terdapat pengaruh dengan 

nilai p=0,0001. Kesimpulan dari penelitian ini terdapat pengaruh latihan lateral 

cone hops dan zig zag drill terhadap peningkatan kelincahan. 

 

Kata kunci: Lateral cone hops, zig zag drill, plyometric, pemain bola basket, 

kelincahan. 

 

Abstract 

Agility is one of the most important factors in playing basketball. Decreasing 

agility can slow down the movement pattern when playing so that it becomes one 

of the causes of defeat in the match. Lateral training of cone hops and zig zag drill 

can increase agility. To determine the effect of lateral cone hops and zig zag drill 

exercises on increasing agility in basketball players in SMA N 1 Sukoharjo.This 

research method uses a quasi-experimental approach with the design of pre and 

post test design with gruop control. Research subjects 16 basketball players at the 

basketball extracurricular in SMA N 1 Sukoharjo were divided into 2 randomly 

selected grubs. The results of this study after testing the statistic showed that there 

was an effect on treatment group 1 after being given lateral cone hops and zig zag 

drill exercises with a value of p = 0.0001. Treatment group 2 after being given 

lateral cone hops training had an effect with a value p = 0.0001.There is the effect 

of lateral cone hops and zig zag drill exercises on increasing agility. 

 

Keyword: Lateral cone hops, zig zag drill, plyometric, basketball player, agility. 

 

1. PENDAHULUAN 

Bola basket merupakan permainan olahraga beregu yang menggunakan bola, 

setiap regunya berjumlah 5 orang pemain. Olahraga ini dapatdimainkan dalam 
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ruangan indoor atau outdoor. Olahraga bola basket sudah menjadi salah satu 

ekstrakurikuler yang diminati di sekolah-sekolah. 

Kegiatan ekstrakurikuler di SMA N 1 Sukoharjo kurang memperhatikan 

pengaruh kelincahan terhadap keterampilan dasar bermain bola basket. Sehingga 

ketika pemain melakukan dribble sering direbut oleh lawan, mengakibatkan tim 

bola basket SMA N 1 Sukoharjo tidak bisa melanjutkan ke babak selanjutnya. 

Menurut Yusuf dan Wibowo (2017), kelincahan pemain berpengaruh pada 

kemampuan tim yang digunakan untuk melewati lawan dengan cepat. Kelincahan 

pemain jika mengalami penurunan maka menyebabkan seorang pemain mudah 

direbut bolanya oleh lawan. Dengan hal tersebut permainan bola basket 

membutuhkan kelincahan untuk mengecoh lawan dengan dribble atau pergerakan 

tanpa bola. 

Metode latihan yang digunakan dalam hal meningkatkan kelincahan yaitu 

dengan latihan plyometric. Salah satunya adalah lateral cone hops dan zig zag 

drill. Lateral cone hops salah satu latihan plyometric untuk meningkatkan power 

tungkai bawah. Latihan zig zag drill untuk meningkatkan kecepatan dan kekuatan 

otot tungkai. 

 

2. METODE 

Metode penelitian menggunakan pendekatan quasi experiment dengan design two 

group pre dan post test design. Kelompok perlakuan 1 diberikan latihan lateral 

cone hops dan zig zag drill dan perlakuan 2 diberikan latihan lateral cone hops. 

Bertempat di lapangan basket SMA N 1 Sukoharjo. Sebanyak 16 subjek dipilih 

secara acak dan dibagi menjadi 2 kelompok sesuai dengan kriteria inklusi a) 

Berumur 15-18 tahun, b) bersedia menjadi resonden, c) anggota ekstrakurikuler 

bola basket SMA N 1 Sukoharjo, d) jenis kelamin laki-laki, e) kriteria pengukuran 

illinois dalam katagori ''cukup'' dan ''perlu perbaikan''. 

Kriteria eksklusi a) memiliki cidera bagian tungkai, b) memiliki penyakit 

yang membahayakan, c) memiliki riwayat operasi tulang belakang. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Data 

Tabel 1. Karakteristik Subyek Berdasarkan Usia 

Karakteristik 

Kelompok 

Perlakuan  1 

Kelompok 

Perlakuan 2 P-value 

n % n % 

Usia     0.642 

Mean ± SD 

15.62 ± 

0.518  

15.50 ± 

0.535   
Minimal 15 37.5% 15 50%  
Maksimal 16 62.5% 16 50%  
Median 16  15.5   

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 1 diperoleh jumlah subjek pada kelompok perlakuan 1 yaitu 8 

orang, subjek dengan usia 15 tahun sebanyak 37,5% dan subjek dengan usia 16 

tahun sebanyak 62,5%. Usia minimum pada kelompok perlakuan 1 yaitu berumur 

15 tahun dan usia maksimum kelompok perlakuan 1 yaitu 16 tahun. Jumlah 

subjek pada kelompok perlakuan 2 sebanyak 8 orang, subjek dengan usia 15 tahun 

sebanyak 50%, subjek usia 16 tahun sebanyak 50%. Usia minimum pada 

kelompok perlakuan 2 yaitu berumur 15 tahun dan usia maksimum kelompok 

perlakuan 2 yaitu 16 tahun. 

Tabel 2. Karakteristik Subyek Berdasarkan Berat Badan 

Karakteristik 

Kelompok 

Perlakuan 1 

Kelompok 

Perlakuan 2 P-value 

n  n  
Berat Badan       0.670 

Mean ± SD 

57.00 ± 

3.338  

57.88 ± 

4.612   

Minimal 50  52   

Maksimal 60  68   

Median 58  57   

Sumber: Data Primer, 2019 

 

Berdasarkan tabel 2 diperoleh hasil berat badan pada kelompok perlakuan 1 

memiliki rata-rata sebesar 57.00. Berat badan minimum pada kelompok perlakuan 

1 yaitu 50 dan berat badan maksimum sebesar 60. Hasil berat badan pada 

kelompok perlakuan 2 memiliki rata-rata sebesar 57.88. Berat badan minimum 

pada kelompok perlakuan 2 yaitu 52 dan berat badan maksimum sebesar 68. 
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Tabel 3. Karakteristik Subyek Berdasarkan Kelincahan Pre Test 

Karakteristik 

Kelompok 

Perlakuan  1 

Kelompok 

Perlakuan 2 

P-

value 

n  n  
 

Kelincahan Pre      0.794 

Mean ± SD 

22.838 ± 

0.5999  

22.725 ± 

1.0375   
Minimal 21.7  21.3   
Maksimal 23.6  24.8   
Median 22.9  22.7   

Sumber: Data Primer, 2019 

 

Berdasarkan hasil tabel 3 diperoleh hasil kelincahan pada kelompok 

perlakuan 1 memiliki rata-rata sebesar 22.8. Kelincahan minimum pada kelompok 

perlakuan 1 yaitu 21.7 dan kelincahan maksimum sebesar 23.6. Hasil kelincahan 

pada kelompok perlakuan 2 memiliki rata-rata sebesar 22.7. Kelincahan minimum 

pada kelompok perlakuan 2 yaitu 21.3 dan berat badan maksimum sebesar 24.8. 

3.2 Uji Normalitas Shapiro-Wilk 

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas 

Kelompok 

Mean Nilai 

Kelincahan P-Value Hasil 

Kelompok Perlakuan 1   
  

Pre Test 22.8 0.364 Normal 

Post Test 15 0.578 Normal 

Kelompok Perlakuan 2    
Pre Test 22.7 0.338 Normal 

Post Test 19.1 0.063 Normal 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 4menunjukan uji normalitas data menggunakan Shapiro-wilk 

dengan hasil uji bahwa data kelompok perlakuan 1 yang diberikan latihan lateral 

cone hops dengan penambahan latihan zig zag drill dan kelompok perlakuan 2 

yang diberikan latihan lateral cone hops  berdistribusi normal karena nila p>0,05, 

selanjutnya dilakukan uji paired t test. 
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3.3 Uji Pengaruh Skala Kelincahan 

Tabel 5. Hasil Uji Pengaruh Skala Kelincahan 

Kelompok 

Selisih 

Mean 

NDI (%) SD P-Value Kesimpulan  

Kelompok Perlakuan 1 7.8375 0.6070 0.0001 Ha diterima 

Kelompok Perlakuan 2 3.6250 0.5946 0.0001 Ha diterima 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 5diketahui bahwa hasilnya adalah 0.0001 yang artinya p<0,05 

Ha diterima dan menunjukan adanya pengaruh yang signifikan pada kelompok 

perlakuan yang diberikan latihan lateral cone hops dengan penambahan latihan 

zig zag drill pada peningkatan kelincahan, selanjutnya dilakukan uji Independent 

Sample t test. 

3.4 Uji Beda Pengaruh 

Tabel 6. Hasil Uji Beda Pengaruh 

Kelompok  n 

Mean 

(%) SD 

Levene's 

test 

p-

value 

Kelompok Perlakuan 1  8 7.838 0.6070 0.131 0.0001 

Kelompok Perlakuan 2 8 3.750 0.3964 
  

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 6, diketahui bahwa hasil uji beda pengaruh menggunakan uji 

Independent Sample t test nilai p<0,05 yang artinya menunjukan adanya 

perbedaan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kelincahan pada 

pemain basket antara  kelompok perlakuan 1 yang diberikan latihan lateral cone 

hops dengan penambahan latihan zig zag drill dan kelompok perlakuan 2 yang 

diberikan latihan lateral cone hops. 

3.5 Pembahasan 

Secara umum latihan lateral cone hops dan zig zag drill memiliki pengaruh yang 

signifikan yang dibuktikan uji tabel 5 diperoleh nilai p=0,0001, karena p<0,05 

maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh latihan lateral cone 

hops dan zig zag drill terhadap peningkatan kelincahan pada kelompok perlakuan 

1. 
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Lateral cone hops merupakan latihan plyometric untuk meningkatkan 

power tungkai bawah dengan gerakan meloncat-loncat kesamping. Pada tungkai 

bawah terdapat otot-otot  musculus gastrocnemius, soleus, peroneus longus, 

extensor digitorum. 

Penambahan latihan zig zag drill dapat meningkatkan kekuatan otot 

tungkai. Selama latihan otot-otot tungkai dituntut untuk melompat-lompat secara 

berulang-ulang. Dalam latihan ini gerakanya dilakukan dengan memantul secara 

zig-zag, sehingga sangat menuntut kecepatan dan keseimbangan gerak. Otot yang 

teraktivasi ketika melakukan latihan lateral cone hops dan zig zag drill yaitu 

ototabductor brevis, abductor longus, abductor femoralis, rektus femoris, 

vastuslateralis eksternal, vastusmedialis internal, vastus intermedial, biseps 

femoris, semi membranosus, semi tendinosus, sartorius, tibialis anterior, 

ekstensor falangus longus, tendo archilles (m. popliteus), falangus longus, tibialis 

posterior. 

Latihan lateral cone hops dan zig zag drill pada dasarnya fokus pada 

pengaktifan siklus peregangan dan pemendekan (stretch-shorthening cycle) secara 

cepat untuk menghasilkan power yang maksimal. Terdapat tiga fase dalam latihan 

plyometric yang disebut stretch-shorthening cycle yaitu: fase selama pemanjangan 

disebut juga strech cycle, dan fase pemendekan atau disebut juga shortening cycle. 

Sedangkan periode waktu antara fase pemanjangan dan pemendekan disebut fase 

amortization. 

Menurut Shah (2014), pada fase pemanjangan (strech cycle) terjadi 

peningkatan aktivitas muscle spindle sebelum terjadi aktivasi pemanjangan otot. 

Secara umum energi tersimpan dalam komponen elastik dari otot selama fase ini. 

Dengan memperlambat fase ini maka akan mengurangi hasil maksimal dari 

terjadinya myotatic strech reflex. Selanjutnya fase amortization yaitu fase transisi 

yang terjadi electromicanical delay antara kontraksi eksentrik dan konsentrik 

dimana otot harus beralih dari melemahkan gaya ke menghasilkan gaya dalam 

arah yang diinginkan. Kemudian diikuti fase pemendekan (shortening cycle) yang 

mengakibatkan terjadinya kontraksi konsentrik, dan peningkatan kinerja otot yang 

diikuti pemanjangan kontraksi otot. Dengan banyaknya motor unit yang teraktifasi 
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maka neural adaptation akan meningkat. Dengan meningkatnya neural 

adaptation maka akan dapat mempengaruhi kelincahan. Bentuk latihan lateral 

cone hops dan zig zag drill terdapat perbedaan otot yang bekerja terutama pada 

bagian vesikel. Gerakan latihan lateral cone hops dan zig zag drill yang bekerja 

semuanya, sedangkan pada gerakan latihan lateral cone hops saja vesikel yang 

bekerja hanya sebagian atau tidak maksimal. Tujuan dari lateral cone hops dapat 

meningkatkan eksplosif dan koordinasi. Keuntungan zig zag drill yaitu 

meningkatkan kekuatan, koordinasi, ketahanan otot dan pembentukan otot. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, didapatkan kesimpulan sebagai 

berikut: Ada pengaruh pada kelompok perlakuan 1 dengan pemberian latihan 

lateral cone hops danzig zag drill  terhadap peningkatan kelincahan pada pemain 

basket SMA N 1 Sukoharjo. Ada pengaruh pada kelompok perlakuan 2 dengan 

pemberian latihan lateral cone hops  terhadap peningkatan kelincahan pada 

pemain basket SMA N 1 Sukoharjo. Terdapat perbedaan pengaruh pada kelompok 

perlakuan 1 dengan latihan lateral cone hops dan zig zag drill dan kelompok 

perlakuan 2 dengan latihan lateral cone hops terhadap peningkatan kelincahan 

pada pemain basket SMA N 1 Sukoharjo. 

 Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan perspektif pengembangan mutu 

dan keilmuan dibidang fisioterapi olahraga. Dan untuk terapis, diharapkan untuk 

dapat mengaplikasikan latihan ini sesuai dosis yang sudah ditentukan untuk 

meningkatkan kelincahan. 
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