
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Dunia olahraga khususnya dalam bidang sepak bola membutuhkan kondisi fisik

yang baik guna mecapai sebuah prestasi dalam pertandingan melalui pembinaan 

kesehatan jasmani, kesehatan rohani, kesehatan sosial, yang merupakan konsep sehat 

paripurna sesuai konsep sehat World Health Organization (Giriwijoyo & Sidik, 

2012). Perkembangan sepak bola yang semakin maju menjadikan olahraga ini 

menjadi persaingan bagi pemainnya. Persaingan yang ketat berpengaruh terhadap 

kualitas pemain sehingga para pelaku sepakbola berlomba lomba meningkatkan 

kualitas dengan cara latihan fisik, latihan Skill individu, taktik dan mental guna 

meraih prestasi. Latihan fisik dibutuhkan sebagai dasar kemampuan pemain untuk 

menjaga kondisi agar tetap prima. Latihan fisik ini biasanya diarahkan oleh seorang 

pelatih dengan metode latihan tertentu yang telah disusun intensitas dan volumenya. 

Latihan rutin yang dilakukan terus menerus dan berat ini dapat memungkinkan 

timbulnya masalah baru yaitu resiko terjadinya cedera akibat aktifitas fisik yang 

berulang. 

Cedera  olahraga  merupakan  masalah  yang  terjadi  pada  sistem  intergumen,  

otot  dan  rangka  tubuh  yang  disebabkan  oleh  aktifitas  olahraga.  Seseorang  yang   

mengalami  cedera  akibat  olahraga  akan  mengalami  gangguan dalam  melakukan  

aktifitas  sehari – hari   sehingga  membutuhkan  penanganan  segera  untuk  

pemulihan  dari  cedera  agar  dapat  beraktifitas  secara  normal  kembali (Arovah, 

2010). 

Salah satu keadaan cedera yang sering dijumpai adalah cedera pergelangan kaki 

(sprain ankle). Sprain ankle didefinisikan sebagai cedera traumatik yang terjadi pada 
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ligamen sendi ankle karena adanya gerakan inversi berlebih atau gerakan platar flexi 

kombinasi gerakan adduksi pada kaki. Akibat dari cedera ini seseorang akan 

mengalami beberapa gejala seperti bengkak, nyeri, pergelangan kaki tidak stabil. 

Cedera ini dapat terjadi berulang pada lokasi yang sama apabila tidak mendapatkan 

pemulihan yang tepat (Calatayud et al.,2014). Terhitung 3-5% angka kejadian sprain 

ankle di Depatemen Gawat Darurat Inggris atau sekitar 5.600 kejadian per hari 

(Doherty et al., 2013). Cedera sprain ankle merupakan salah satu cedera yang 

banyak dialami oleh populasi atlet, di Amerika Serikat sekitar 30% terjadi pada kasus 

cedera olahraga. Menurut riwayat terjadinya cedera hampir dari separuh kejadian 

sprain ankle (49,3%) terjadi pada saat atlet melakukan aktivitas. Sedangkan pada 

sepak bola sprain ankle merupakan penyebab cedera yang tertinggi kedua setelah 

olahraga basket. Jenis kelamin, ras, usia dan aktivitas atlet secara signifikan 

mempengaruhi tingkat kejadian sprain ankle (waterman et al., 2010). 

Seorang pemain sepak bola yang mengalami cedera memerlukan pemulihan 

yang cepat agar dapat kembali lagi ke lapangan, penyembuhan cedera pada 

olahragawan harus diusahakan tuntas dan sempurna karena sangat mempengaruhi 

tingginya puncak prestasi yang dapat dicapai. Terapi latihan adalah salah satu 

pengobatan dalam fisioterapi yang pelaksanaannya menggunakan latihan – latihan 

gerak tubuh, baik secara aktif maupun pasif. Tujuan terapi latihan adalah rehabilitasi 

untuk mengatasi gangguan fungsi dan gerak, mencegah timbulnya komplikasi, 

mengurangi nyeri dan oedem serta melatih aktivitas fungsional (Damping, 2012) 

Klub Sepak Bola Sumberejo FC merupakan salah satu klub sepak bola yang ada 

di Kota Batu yang juga memiliki permasalahan cedera pada pemainnya baik pada 

waktu latihan maupun pada saat pertandingan. Berdasarkan pengamatan dan 

wawancara terhadap manajemen Badan Liga Sepak bola Sumberejo FC didapatkan 
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informasi bahwa di setiap latihan maupun pertandingan ditemukan kasus cedera yang 

mayoritas terkena cedera pergelangan kaki (ankle). Setelah ditelusuri ada beberapa 

pemain yang pernah mengalami cedera ankle berulang (kronis) sehingga rentan 

terkena cedera kembali. Penanganan yang dilakukan terhadap pemain yang 

mengalami cedera hanya sebatas penanganan pada saat kondisi akut sedangkan tidak 

ada latihan tindak lanjut agar tidak terjadi cedera yang berulang pada pemain 

tersebut. 

Beberapa metode dasar terapi latihan yang digunakan sebagai modalitas 

fisioterapi antara lain adalah isotonic, isokinetic dan isometric exercise. Metode 

isometric exercise  paling sering diaplikasikan karena dianggap tepat dan mudah 

dipahami oleh pasien. Selain itu latihan ini juga aman dilakukan di rumah karena 

tidak memerlukan alat bantu dan dapat meningkatkan kekuatan secara cepat. Dalam 

penelitian yang menerapkan metode terapi isometric exercise pada kasus 

Osteoartritis lutut menunjukkan bahwa dalam 5 minggu intervensi tersebut dapat 

mengurangi nyeri secara signifikan dan meningkatkan kekuatan fungsional pada grup 

otot Quadriceps serta menambah stabilitas pada sendi lutut (Anwer & Alghadir, 

2014). 

Beberapa metode intervensi fisioterapi lain yang dapat diberikan kepada atlet 

yang mengalami cedera. Menurut Calatayud et al. (2014) latihan neuromuscular 

efektif dalam pencegahan sprain ankle, menambah fungsional sendi dan 

memperbaiki postur. Latihan neuromuscular terdiri dari beberapa jenis antara lain 

latihan keseimbangan, latihan kekuatan dan latihan plyometrik. 

Sedangkan menurut Wilson & Bialocerkowski (2015) berdasarkan hasil 

penelitian dari 276 responden menganjurkan penggunaan Kinesiotaping untuk 

mencegah terjadinya cedera sprain ankle. Efek dari penggunaan kinesiotaping 
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sendiri dalam cedera ini adalah untuk koreksi postur, manajemen pergelangan kaki 

yang cedera, ketahanan otot dan support dalam aktivitas.  

Penelitian yang lain menyebutkan, penggunaan alat brace untuk pergelangan 

kaki dapat digunakan untuk rehabilitasi kasus sprain ankle dan  membantu lebih 

cepat untuk kembali normal. Kekurangan dari alat ini adalah harganya yang masih 

mahal meskipun efektif daripada alat bantu lainnya (Slade, 2012). Perbedaan 

penelitian yang akan dilakukan dengan yang sebelumnya adalah terkait dengan 

metode intervensi fisioterapi yang diberikan terhadap atlit yang mengalami cedera 

ankle.  Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang Efektifitas Latihan Isometrik terhadap penurunan nyeri pada kasus 

sprain ankle kronis di Klub Sepak Bola Sumberejo FC. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana efektifitas pemberian latihan isometrik terhadap penurunan nyeri 

gerak pada kasus sprain ankle kronis di Klub Sepak Bola Sumberejo FC? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui efektifitas pengaruh latihan isometrik terhadap penurunan 

nyeri gerak pada kasus sprain ankle kronis di Klub Sepak Bola Sumberejo 

FC. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi nyeri gerak sebelum diberikan terapi. 

b. Mengidentifikasi nyeri gerak setelah diberikan terapi. 

c. Membandingkan tingkat nyeri gerak antara sebelum dan sesudah diberikan 

terapi. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan untuk 

membuat penelitian selanjutnya serta sebagai pengalaman dalam proses 

pembelajaran. 

2. Bagi Klub Sepak Bola Sumberejo FC 

Hasil dari penelitian dapat diterapkan sebagai bentuk terapi yang 

digunakan dalam proses penyembuhan bagi pemain yang cedera. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan menambah koleksi pengetahuan dan 

meningkatkan pemahaman terhadap terapi latihan metode isometric exercise 

untuk menangani cedera. 


