
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Olahraga sangat erat kaitannya dengan aktivitas kehidupan 

manusia sehari–hari, Menurut Pradana & Widodo (2016) pada dasarnya 

olahraga dalam kehidupan manusia merupakan kebutuhan untuk menjaga 

fisik dan kesehatan. Kesehatan sangat penting bagi manusia, karena tanpa 

kesehatan yang baik manusia akan sulit menjalani aktivitasnya sehari-hari. 

Salah satu olah raga yang paling digemari saat ini adalah sepak bola, 

Fédération Internationale de Football Association (2007) pada tahun 2007  

ada 265 juta pria maupun wanita yang menggemari sepak bola dan 270 

juta orang aktif di sepak bola, FIFA menegaskan jumlah ini lebih banyak 

10% dari survey pada tahun 2000. 

Menurut Bloomfield et al (2007) dalam Jovanovic et al (2011) 

Sepak bola merupakan olahraga yang menguras fisik dan mental, untuk 

pemain sepak bola salah satu kemampuan pemain harus mempunyai 

agility yang bagus yaitu mengubah arah bola dan badan tanpa hilangnya 

keseimbangan. sepak bola menuntut semua pemain mempunyai kekuatan, 

kecepatan, kelincahan, keseimbangan dan daya tahan yang baik. 

Bermain dengan intensitas yang tinggi dapat mengakibatkan 

kelelahan otot dan mengurangi performa pemain atau tidak bisa bermain 

secara maksimal. Otot yang di gunakan dengan intensitas tinggi akan 

penurunan secara progresif hal ini akan kembali normal setelah beristirahat
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mengakibatkan penurunan secara progresif hal ini akan kembali normal 

setelah beristirahat (Allen et al, 2008). 

Menurut Giriwijoyo (2010) dalam Widiyasmono (2013) Pada saat 

berlatih dengan intensitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan energinya 

otot yang bekerja akan meningkatkan metabolismenya, sedangkan 

metabolisme yang paling cepat adalah metabolisme yang tidak 

memerlukan oksigen tapi metabolisme ini menghasilkan sisa hasil 

metabolisme berupa asam laktat, penumpukan asam laktat akan 

menyababkan kelelahan pada otot. Mekanisme kelelahan selama latihan 

intensif sudah di pelajari selama beberapa dekade terakhir ini, penelitian 

mungkin melihat dari beberapa faktor dan jenis latihan serta tergantung 

pada jenis latihan yang dilakukan pada setiap individu. Latihan dengan 

intensif dapat menyebabkan gangguan pada ionik salah satunya laktat 

(Hostrup & Bangsbo, 2016). Dengan hal ini tentunya pemain akan 

mengalami penurun performa termasuk penurunan agililty. 

Dalam kompetisi sepak bola marathon pemain dituntut untuk 

selalu menjaga performanya setelah bertanding, untuk memaksimalkan 

pertandingan selanjutnya pemain harus memulihkan performanya dengan 

cepat salah satu intervensi pemulihan adalah dengan static stretching, 

stretching disarankan sebagai strategi pemulihan kelelahan otot setelah 

berolahraga. pertandingan sepak bola kompetitif per musim termasuk 

domestik dan pertandingan internasional sangat tinggi (Rodenburg et al, 

1993) dalam (Mika et al, 2007). Selama musim 2009 sampai 2010 

berakhir dengan piala dunia Afrika Selatan, beberapa pemain Spanyol 
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bermain 70 pertandingan kompetitif. Partisipasi dalam satu pertandingan 

menyebabkan kelelahan fisik ditandai dengan penurunan kinerja fisik 

selama beberapa jam sampai keesokan harinya (Ndelec et al, 2012). 

Pemain yang bermain di premier league atau liga Inggris juga mengalami 

kelelahan saat bermain, penelitian menunjukan penurunan lebih dari 50% 

dari jadwal pertandingan liga Inggris. (Carling & Dupont, 2011) 

Salah satu intervensi recovery atau pemulihan setelah cooling 

down pada pemain sepak bola adalah contrast bath, sejumlah strategi 

pemulihan dilakukan oleh fisioterapis salah satunya dengan contrast bath 

teknik ini menggunakan aplikasi dingin dan panas dengan metode bolak-

balik. Hasil pemberian air dingin melalui penurunan suhu kulit, subkutan 

dan otot menyebabkan vasokontriksi pada otot dan pembuluh darah 

membuat menurunya pembengkakan akibat perlambatan dari produksi 

metabolisme metabolit. sebaliknya aplikasi panas memberikan 

peningkatan suhu kulit, produksi metabolit dan menimbulkan efek sedatif  

atau rasa nyaman terjadinya vasodilatasi pada pada otot dan pembuluh 

darah sehingga kerja otot menurun dan rasa nyeri berkurang (Cochrane, 

2004) dalam (Hing et al,2007). Suhu untuk setiap modalitas dingin 10-

15
0
C sedangkan suhu untuk modalitas panas 38-40

0
C, dengan total waktu 

14 menit rasio 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:5 dan 10:1 (Vaile et al, 2008). 

Strategi pemulihan juga bisa menggunakan ice bath, survei strategi 

pemulihan yang digunakan oleh tim sepak bola professional 

mengungkapkan bahwa contras bath dan cold water therapy merupakan 

pemulihan yang paling umum digunakan dalam tim sepak bola Prancis, 
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sebanyak 88% tim sepak bola Prancis menggunakanya. Perendaman air 

dingin segera dilakukan setelah selesai berolahraga (Nedelec et al, 2013). 

Cold water therapy umumnya berhubangan dengan suhu, durasi dan 

tingkat perendaman. Kompromi yang terbaik belum ditentukan. Ada 

beberapa teknik perendaman cold water therapy suhu perendaman berkisar 

10-15
0
C dalam waktu 5-15 menit (Vaile et al, 2008) dalam (Nedelec et al, 

2013). 

Perendaman air dingin selama 15 menit dengan suhu 10-15
0
C 

dapat mengurangi aliran darah ke kaki dan lengan serta mendorong 

pengalihan aliran darah dari pinggir ke inti dengan demikian pembuluh 

darah mengalami vasokontriksi dan efisiensi jantung (Vaile et al, 2011). 

Air dingin juga bisa mengurangi peradangan akut yang diakibatkan oleh 

kerusakan otot, perendaman air dingin juga memiliki efek analgesic 

jangka pendek dengan pengurangan kecepatan konduksi saraf, aktifitas 

spindle otot, stretchreflex respon, dan spastisitas sehingga menghambat 

siklus rasa sakit dalam (Nedelec et al, 2013). 

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan sampel penelitian adalah 

mahasiswa yang mengikuti UKM sepak bola di Universitas 

Muhammadiyah Malang. Karena jadwal latihan yang teratur dan sering 

mengikuti kompetisi sepak bola. Saat mengikuti kompetisi tentunya 

pertandingan yang padat dan sedikit waktu istirahat akan menurunkan 

performa atau agility pemain. UKM sepak bola Universitas 

Muhammadiyah Malang belum pernah menggunakan metode pemulihan 

saat mengikuti kompetisi. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang 
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peneliti lakukan terhadap ukm sepak bola Universitas Muhammadiyah 

Malang di kampus 3 dengan metode wawancara didapatkan hasil bahwa 

35 mahasiswa aktif mengikuti UKM sepak bola. Peneliti ingin 

mengaplikasikan metode contras bath dengan ice bath  untuk mengetahui 

mana yang lebih efektif terhadap pemulihan agility setelah bertanding. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah perbandingan antara contrast bath dengan ice bath 

terhadap pemulihan agility pada pemain sepak bola? 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui perbandingan antara contrast bath dengan Ice bath 

terhadap pemulihan agility pada pemain sepak bola UMM. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menganalisis perbandingan contrast bath dengan ice bath terhadap 

pemulihan agility pada pemain sepak bola. 

b. Mengidentifikasi pemulihan agility sesudah bertanding dengan 

diberikan contrast bath. 

c. Mengidentifikasi pemulihan agility sesudah bertanding dengan 

diberikan ice bath. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi Mahasiswa Fisioterapi 

Sebegai referensi dalam pembelajaran mahasiswa berkaitan dengan 

teknik pemberian contrast bath dan ice bath sebagai langkah 

pemulihan agility. 
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2. Manfaat bagi Masyarakat Umum 

Sebagai wawasan terkait adanya fisioterapi untuk pemulihan agility  

3. Manfaat bagi Peneliti 

Peneliti mendapatkan pengetahuan, pemahaman dan penanganan 

fisioterapi untuk pemulihan agility. Peneliti juga mengembangkan dan 

menambah keterampilan untuk pemulihan  agility. 

E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No

. 

Nama 

Peneliti 

Judul Instrumen 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan Penelitian 

1. Antonio 

Ascensao,M

arco Leite, 

Antonio N. 

Rebelo, 

Sergio 

Magalhaes, 

Jose 

Magalaes. 

Effects of cold 

water 

immersion on 

the recovery of 

physical 

performance 

and muscle 

damage 

following a 

one-off soccer 

match 

Telemetric 

photoelectri

c 

Hasilnya 

menunjukan 

bahwa 

perendaman 

air dingin 

setelah 

pertandingan 

sepak bola 

mengurangi 

kerusakan otot 

dan nyeri, 

mungkin 

berkontribusi 

pada 

pemulihan 

fungsi 

neuromuskular 

yang lebih 

cepat. 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

efektifitas cold water 

untuk pemulihan 

performa dan 

kerusakan otot 

setelah pertandingan 

sepak bola 

sedangkan penelitian 

yang peneliti 

lakukan adalah 

membandingkan 

efektifitas pemberian 

contras bath dengan 

ice bath setelah 

cooling down 

terhadap pemulihan 

agility pada pemain 

sepak bola 

2. TrevorR. 

Higgins, I. 

Tim 

Heazlewood

, Mike 

Climstein 

A Random 

Control Trial 

of 

ContrastBaths 

And Ice Baths 

for Recovery 

During 

Competition in 

U/20 Rugby 

Union 

Phosphate 

decrement 

test 

Hasilnya 

menunjukan 

bahwa contrast 

bath lebih 

cenderung 

mendapatkan 

pemulihan di 

permainan 

rugby. 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

perbedaan contrast 

bath dan ice bath 

untuk pemulihan 

setelah kompetisi 

rugby sedangkan 

penelitian yang 

peneliti lakukan 

adalah 
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membandingkan 

efektifitas pemberian 

contras bath dengan 

ice bath setelah 

cooling down 

terhadap pemulihan 

agility pada pemain 

sepak bola. 

3. Paul G. 

Montgomer

y, David B. 

Pyne, Will 

G. Hopkins, 

Jason D. 

Dorman, 

Katherine 

Cook, Clare 

L. Minahan 

The effect of 

recovery 

strategies on 

physical 

performance 

and 

cumulative 

fatigue in 

competitive 

basketball 

20-m 

acceleration

, basketball 

line-drill, 

YoYo Level 

1 

intermittent 

recovery 

test, vertical 

jump test, 

basketball-

specific 

agility test, 

sit-and-

reach 

flexibility 

test 

Hasilnya 

menunjukan 

perendamair es 

lebih baik dari 

karbohidrat 

dan stretching 

dalam 

pemulihan 

performa fisik 

pada kompetisi 

basket. 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

perbandingan 

efektifitas pemberian 

cold water dengan 

carbohydrate dan 

stretching pada 

kompetisi basket 

sedangkan penelitian 

yang peneliti 

lakukan adalah 

membandingkan 

efektifitas pemberian 

contras bath dengan 

ice bath setelah 

cooling down 

terhadap pemulihan 

agility pada pemain 

sepak bola. 

4. Greg J. 

Rowsell, 

Aaron J. 

coutts, Peter 

Reaburn, 

Stephen 

Hill-Hass 

Effect of post-

match cold-

water 

immersion on 

subsequent 

match running 

performance in 

junior soccer 

players during 

tournament 

play 

20-m 

maximal 

sprint 

Hasilnya 

menunjukan 

perendaman 

air es 

merupakan 

presepsi upaya 

menghilangkan 

kelelahan dan 

pemulihan 

performa 

terkait dengan 

pertandingan 

turnamen 

selama 4 hari. 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

perendaman air es 

setelah pertandingan 

sesuai dengan 

running 

performance, 

physiological 

measures,dan 

presepsi kelelahan 

serta pemulihan saat 

turnamen sepak bola 

selama 4 hari. Di 

hipotesiskan bahwa 

cold water lebih 

efektif untuk 

pemulihan 

dibandingkan 

thermoneutral 
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sedangkan penelitian 

yang peneliti 

lakukan adalah 

membandingkan 

efektifitas pemberian 

contras bath dengan 

ice bath setelah 

cooling down 

terhadap pemulihan 

agility pada pemain 

sepak bola. 

5. Anne 

Delextrat, 

Julio 

Calleja 

Gonzals, 

Audrey 

Hippocrate, 

Neil David 

Clarke 

Effects of 

sports massage 

and 

intermittent 

cold-water 

immersion on 

recovery from 

matches by 

basketball 

players 

shuttle-run 

sprints of 30 

m 

Hasilnya 

menunjukan 

perendaman 

air es lebih 

efektif dari 

pada massage 

untuk 

pemulihan 

setelah 

pertandingan 

basket, 

terutama pada 

wanita. 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

perbandingan 

efektifitas pemberian 

cold water dengan 

massage terhadap 

pemulihan setelah 

pertandingan basket 

pada pria dan wanita 

sedangkan penelitian 

yang peneliti 

lakukan adalah 

membandingkan 

efektifitas pemberian 

contras bath dengan 

ice bath setelah 

cooling down 

terhadap pemulihan 

agility pada pemain 

sepak bola. 

6. Trevor R. 

Higgins, 

Mike 

Climstein, 

Melainie 

Cameron 

Evaluation of 

Hydrotherapy, 

Using Passive 

Test and 

Power Test, 

for Recovery 

Across a 

Cyclic Week of 

Competitive  

Rugby Union 

countermov

ement jump 

test, 10- and 

40-m 

sprints test, 

sessional 

rating of 

perceived 

exertion 

(RPE), 

thigh 

circumferen

ce, self-

reported 

delayed 

onset 

Hasilnya 

menunjukan 

xontrast bath 

sedikit lebih 

bermanfaat 

untuk 

pemulihan 

setelah 

pertandingan 

rugby. 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

memberikan 

informasi untuk 

pelatih dan pemain 

rugby efektifitas 

hydrotherapy 

sebagain modalitas 

pemulihan untuk 

pemain rugby 

sedangkan penelitian 

yang peneliti 

lakukan adalah 

membandingkan 

efektifitas pemberian 

contras bath dengan 
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muscle 

soreness 

(DOMS) 

ice bath setelah 

cooling down 

terhadap pemulihan 

agility pada pemain 

sepak bola. 

7. Laura 

E.Jullif, 

Shona L. 

Halson,Darr

el L. 

Bonetti, 

Nathan G. 

Versey, 

Matthew W. 

Driller, 

Jeremiah J. 

Peiffe   

Influence of 

Contrast 

Shower and 

Water 

Immersion  on 

Recovery in 

Elite  

Netballers 

Agility test 

(Illinois)  

Hasilnya 

menunjukan 

Contrast 

therapy  dan 

contrast 

showers tidak 

mempercepat 

pemulihan 

fisik  di 

pemain netball, 

namun 

manfaat 

psikologis dari 

dua intervensi 

harus di 

pertimbangkan 

saat 

menentukan 

kesesuaian 

dalam 

menentukan 

intervensi 

pemulihan di 

tim olahraga. 

Penelitian ini 

bertujan untuk 

menguji 

pengaruhContrast 

therapy dan  contrast 

showers pada 

pemulihan setelah 

rangkaian latihan 

spesifik netball 

sedangkan penelitian 

yang peneliti 

lakukan adalah 

membandingkan 

efektifitas pemberian 

contras bath dengan 

ice bath setelah 

cooling down 

terhadap pemulihan 

agility pada pemain 

sepak bola. 

 


