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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Olahraga adalah suatu bentuk aktivitas fisik yang terencana dan terstruktur 

yang melibatkan gerakan tubuh yang berulang-ulang yang bertujuan untuk 

meningkatkan kebugaran jasmani. Olahraga berhubungan erat dengan kegiatan 

sehari-hari karena dapat meningkatkan kebugaran yang diperlukan dalam 

melakukan tugasnya. Pada dasarnya menjaga fisik dan kesehatan merupakan 

kebutuhan manusia karena tanpa menjaga kesehatan, akan sulit untuk melakukan 

kegiatan sehari-hari. Salah satu cabang olahraga adalah olahraga permainan bola 

besar. Olahraga permainan bola besar antara lain bola voli, sepak bola, bola 

tangan dan bola basket. Olahraga yang banyak disukai adalah olahraga futsal 

(Pradana & Widodo, 2016). 

Futsal berasal dari bahasa Spanyol yang terdiri dari kata kata futbol yang 

artinya permainan sepakbola dan sala yang artinya dalam ruangan. Sehingga futsal 

merupakan permainan sepak bola di dalam ruangan (Murhananto, 2008). Dalam 

olahraga  futsal dibutuhkan daya tahan atau kondisi fisik yang sangat baik. Salah 

satu komponen kondisi fisik yang dibutuhkan pemain futsal adalah kekuatan otot.  

Anggoro (2015), dalam penelitiannya mengatakan bahwa kekuatan otot 

adalah kemampuan untuk menghasilkan tegangan dan resultan gaya berdasarkan 

permintaan didalam otot. Jika kekuatan otot berkurang, maka power dan agility 

juga akan menurun. Semakin kuat otot dan jaringan, maka akan terhindar dari 

cidera dan tubuh akan mampu mengatasi beban pada saat terjadi pertandingan. 

Sehingga atlet akan lebih cekatan saat melakukan gerakan yang diperlukan dalam 

cabang olahraga.  



2 

 

Allen  et al (2008) dalam Izzuddin (2018), mengatakan bahwa bermain 

dalam intensitas tinggi dapat mengakibatkan kelelahan otot dan dapat mengurangi 

kondisi fisik pemain. kelelahan otot merupakan suatu kondisi yang terjadi akibat 

dari pemendekan dan pemanjangan otot yang kuat dan dalam jangka waktu yang 

lama, kelelahan otot dapat terjadi pada semua kalangan mulai dari anak-anak 

sampai lansia. didalam metode pengukuran, kelelahan otot bisa dikatakan pada 

saat terjadinya pemulihan otot yang tertunda, ataupun  kekuatan otot yang 

menurun (Sayono, 2011). Kelelahan otot dalam latihan singkat yang maksimum 

maupun saat bertanding berkaitan dengan menurunnya oksigen dan peningkatan 

kadar asam laktat didalam darah dan otot yang menyebabkan terganggunya 

keseimbangan cairan dan elektrolit didalam tubuh, mengakibatkan penurunan 

kekuatan dan kecepatan kontraksi atau pergerakan otot (Simon, 2017) 

Greig et al, (2010), mengatakan bahwa dari data English Championship 

soccer matches menunjukkan bahwa adanya penurunan kekuatan otot pada akhir 

pertandingan yang disebabkan adanya kelelahan. Menurut Oliver et al, (2007), 

mengatakan bahwa setelah melakukan latihan spesifik, terjadi penurunan 

kekuatan otot. penurunan kekuatan otot terbesar adalah pada saat gerakan  drop 

jump yang menunjukkan pengaruh kekuatan otot yang berkurang ketika lelah. 

Menurut Robineau et al, (2012), mengatakan bahwa dengan sistem permainan 90 

menit yang terdiri dari dua periode  yang dipisahkan oleh istirahat 15 menit  terjadi 

kelelahan selama dan setelah pertandingan yang mempengaruhi berkurangnya 

kekuatan otot quadriceps. 

Setelah melakukan program  latihan fisik yang berlebih maupun saat 

mengikuti pertandingan, hal yang perlu diperhatikan adalah fase pemulihan 

(istirahat) yang cukup untuk atlet.  Kesalahan yang terkadang tidak diketahui ialah 
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pendapat bahwa untuk memperoleh kualitas fisik yang bagus dengan cara 

melakukan latihan secara berlebihan tanpa memperkirakan waktu istirahat. 

Sedangkan tubuh manusia itu mempunyai batas kemampuan maksimum  serta 

memerlukan waktu untuk istirahat yang cukup, selain untuk pemulihan kekuatan 

otot, istirahat yang cukup juga dapat digunakan untuk memperbarui jaringan otot 

yang rusak selama berlatih, sehingga mendapatkan  kualitas otot yang lebih baik 

dari sebelumnya (Parwata, 2015). Kegiatan pemulihan adalah hal yang begitu 

penting, jadi metode pemulihan harus dipilih secara tepat. Sesuai dengan 

perkembangan jaman, saat ini terdapat berbagai cara pemulihan yang digunakan 

dalam olahraga. Salah satunya adalah teknik pemulihan yang memakai air sebagai 

media. Teknik pemulihan ini disebut hidroterapi (Reny, 2015). Hydrotherapy 

yang dimaksud antara lain contrast bath dan ice bath. 

Contrast bath merupakan modalitas termal dimana bagian tubuh direndam 

secara bergantian dalam air panas dan air dingin untuk suhu, waktu dan durasi 

untuk meningkatkan kekuatan otot, mengurangi nyeri otot, menyembuhkan 

kerusakan otot (Francois et al, 2013). Contrast bath dilakukan dengan suhu panas 

38ºC dan suhu dingin 15ºC dengan waktu 10 menit. Perendaman contrast bath 

akan menyebabkan vasokontriksi dan vasodilatasi yang akan memperlancar aliran 

darah lokal, meningkatkan elastisitas otot dan menurunkan kejang otot (Brukner, 

2001).  

Ice bath merupakan perendaman dengan menggunakan air dingin dengan 

suhu 10ºC dengan waktu 15 menit (Ingram et al, 2009). Perendaman air dingin 

akan menginduksi vasokonstriksi perifer (peiffer et al, 2009). Sehingga  dapat 

mengurangi permeabilitas pembuluh kapiler, seluler dan limfatik setelah 

vasokonstriksi akan mencegah pembengkakan dari difusi cairan (Eston & Peters, 
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1999), sehingga membatasi respon inflamasi akut setelah kerusakan otot akibat 

latihan. Dapat mengurangi nyeri, antiinflamasi, relaksasi otot, relaksasi psikologi, 

menghambat kerusakan  otot, mengurangi edema, menurunkan suhu jaringan 

(Rifan, 2014). 

Berdasarkan hasil dari tes kekuatan otot bahwa didapatkan 30 pemain 

futsal mengalami penurunan kekuatan otot setelah bertanding dan belum pernah 

menerapkan teknik pemulihan dengan hydrotherapy. Maka dari itu untuk 

pemulihan pemain futsal setelah bertanding berangsur cukup lama. 

Berdasarkan permasalahan diatas sehingga membuat peneliti tertarik 

bahwa belum pernah diterapkannya teknik pemulihan dengan contrast bath dan 

ice bath di SMA Negeri 8  Kota Malang. Pada penelitian sebelumnya belum 

pernah ada yang melakukan perbandingan dengan menggunakan 2 perlakuan 

dalam pemulihan pemain futsal setelah mengikuti pertandingan.  

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana perbandingan pengaruh contrast bath dan ice bath terhadap 

pemulihan kekuatan otot pada pemain futsal SMA Kota Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui perbandingan pengaruh contrast bath dan ice bath terhadap 

pemulihan kekuatan otot pada pemain futsal SMA Kota Malang.  

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi pemulihan kekuatan otot sebelum dan sesudah latihan 

dengan diberikan contrast bath pada pemain futsal SMA Kota Malang 

b. Mengidentifikasi pemulihan kekuatan otot sebelum dan sesudah latihan 

dengan diberikan ice bath pada pemain futsal SMA Kota Malang 
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c. Menganalisa perbandingan pengaruh contrast bath dan ice bath terhadap 

pemulihan kekuatan otot pada pemain futsal SMA Kota Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi Mahasiswa Fisioterapi  

Sebagai sarana dalam pembelajaran mahasiswa terkait metode contrast bath 

dan ice bath sebagai tahapan pemulihan kekuatan otot. 

2. Manfaat bagi Masyarakat 

Menambah pengetahuan tentang adanya fisioterapi untuk pemulihan kekuatan 

otot. 

3. Manfaat bagi Peneliti  

Memperoleh pemahaman dan cara penanganan untuk memulihkan kekuatan 

otot serta dapat mengembangkan keterampilan untuk pemulihan kekuatan otot.  

E. Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian-

penelitian sebelumnya, antara lain:  

1.  Jeremy Ingram et al (2007), jurnal dengan topik penelitian Effect of water 

immersion methods on post-exercise recovery from simulated team sport 

exercise. Penelitian ini menggunakan metode Eksperimental metode Pre Test 

– Post Test Group Design dengan instrumen penelitian baseline measures of 

performance (10 m × 20 m sprints and isometric strength of quadriceps, 

hamstrings and hip flexors), 20-m shuttle run test. Penelitian ini 

menunjukkan pemberian cold water immersion untuk latihan tim simulasi 

olahraga yang ekstensif menawarkan manfaat pemulihan yang lebih besar 

daripada contrast water immersion atau perawatan kontrol. Perbedaan 

penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah membandingkan pengaruh 



6 

 

pemberian contrast bath dan ice bath terhadap pemulihan kekuatan otot pada 

pemain futsal. Dengan instrumen penelitian leg Dynamometer dan lokasi 

penelitian di SMA Negeri 8 Kota Malang. 

2. Darryl J. Cochrane (2004), jurnal dengan topik penelitian Alternating hot and 

cold water immersion for athlete recovery: a review. Penelitian tersebut 

menggunakan metode deskriptif dengan mencari literatur menggunakan 

SportDiscus, Medline dan Web of Science. Penelitian ini meunjukkan bahwa 

pencelupan terapi panas dan dingin membantu untuk mengurangi cedera 

tahap akut. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah 

membandingkan pengaruh pemberian contrast bath dan ice bath terhadap 

pemulihan kekuatan otot pada pemain futsal. Dengan instrumen penelitian 

leg Dynamometer dan lokasi penelitian di SMA Negeri 8 Kota Malang.  

3. Antonio asceanso et al (2011), jurnal dengan topik penelitian “Effect of cold 

water immersion on the recovery of physical performance and muscle 

damage following a one-off soccer match”. Penelitian ini memakai metode 

eksperimental dengan protocol test. Penelitian menunjukkan hasil bahwa 

berendam di air dingin seusai mengikuti pertandingan sepak bola dapat 

mengurangi rasa ketidaknyamanan, dan kerusakan otot, karena berkontribusi 

lebih dalam pemulihan fungsi neuromuskular. Perbedaan penelitian yang 

akan dilakukan peneliti adalah membandingkan pengaruh pemberian 

contrast bath dan ice bath terhadap pemulihan kekuatan otot pada pemain 

futsal. Dengan instrumen penelitian leg Dynamometer dan lokasi penelitian 

di SMA Negeri 8 Kota Malang.  


