
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Olahraga adalah sarana untuk meningkatkan kebugaran tubuh yang 

berkaitan erat dengan kegiatan manusia sehari-hari (Huda, 2017). Pradana & 

Widodo (2016), menyatakan 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. 

Futsal adalah permainan menggunakan bola yang dimainkan oleh dua tim 

beranggotakan 5 orang pertim dengan durasi 2 kali 20 menit dan istirahat selama 

10 menit. Unsur dari pertandingan ini, untuk menciptakan gol 

sebanyak-banyaknya dan mempertahankan gawang dari kemasukan bola dari 

tim lawan. Olahraga futsal berdurasi waktu yang lebih sebentar dari olahraga 

sepak bola tetapi mempunyai tingkat gerakan yang tinggi sehingga dapat 

menyebabkan kelelahan (Pan American Games, 2007).   

Kelelahan adalah suatu kondisi dimana tubuh tidak bertenaga lagi, yang 

diakibatkan karena aktivitas yang terlalu tinggi (Yoga, 2015). Menurut Parahita 

(2009), kelelahan bisa dikarenakan oleh faktor intensitas dan durasi. Intensitas 

dan durasi dalam sebuah aktivitas dapat diakibatkan menurunnya energi dan 

menumpuknya asam laktat (Parahita, 2009). Peningkatan asam laktat dapat 

ditimbulkan dari beban kerja yang berat maka dapat mengakibatkan tubuh tidak 

mampu memasok sumber energi aerobik sehingga terjadi peningkatan sumber 

energi anaerobik dan menimbulkan kelelahan (Widianto, 2007). 
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Saat mengalami kelelahan, pemulihan merupakan aspek yang penting. 

Pemain dapat mempertahankan tingkat kebugarannya setelah bertanding dengan 

cara melakukan pemulihan yang baik dan diharapkan dapat memberikan 

keunggulan kompetitif saat bertanding (Rifan, 2014). Metode atau cara 

pemulihan secara cepat ketika mengalami kelelahan dilakukan untuk 

melanjutkan aktivitas fisik dalam kondisi bugar dan dijelaskan dibeberapa 

penelitian (Rifan, 2014). Metode yang digunakan untuk melakukan pemulihan 

yaitu istirahat pasif dan aktif, sport massage, acupressure, accupunture, 

relaksasi (perendaman air hangan dan air dingin) (Mark et al, 2010). Metode 

pemulihan dengan air yaitu Hydrotherapy yang terdiri dari contrast bath dan ice 

bath (Hendrawati, 2015). 

Contrast bath adalah terapi dimana sebagian tubuh atau seluruh tubuh 

direndam di air hangat bersuhu 38ºC selama 3 menit lalu diikuti dengan 

perendaman air dingin bersuhu 15ºC selama 1 menit (Brukner, 2001). 

Perendaman hangat dingin secara bergantian akan menyebabkan terjadinya 

vasokontriksi lalu vasodilatasi yang dapat melancarkan aliran darah lokal, 

meningkatkan elastisitas otot dan dapat mengurangi kejang otot (Brukner, 2001). 

Ice bath adalah terapi dimana merendam anggota tubuh dengan air dingin 

dengan suhu 10°C selama 10 menit dengan tujuan untuk proses pemulihan 

setelah melakukan pertandingan yang berat dan mengurangi terjadi nyeri otot 

(Nadler, 2004). Terapi dingin akan menyebabkan terjadinya vasokontriksi 

sehingga aliran darah akan melambat, pengembalian kerja metabolisme jaringan 

otot, pengedaran O2, menurunkan inflamasi dan kejang otot (Nadler, 2004). 

Hasil yang didapatkan dari studi pendahuluan dengan menggunakan 

kuesioner di SMA Negeri 8 Malang didapatkan 30 orang yang mengikuti 
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ekstrakulikuler futsal, semua pemain belum menerapkan teknik pemulihan 

dengan metode hydrotherapy ketika mengalami kelelahan setelah bertanding. 

Para pemain banyak mengeluhkan pemulihan setelah bermain futsal berangsur 

sangat lama. Berdasarkan alasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan membandingkan antara Contrast Bath dengan Ice 

Bath karena masih sedikit penelitian yang dilakukan dan belum pernah 

diterapkan setelah bertanding di SMA Negeri 8 Malang. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana perbandingan pengaruh contrast bath dan ice bath terhadap 

pemulihan kelelahan pada pemain futsal SMA Kota Malang ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan pengaruh contrast bath dan ice bath terhadap 

pemulihan kelelahan pada pemain futsal SMA Kota Malang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi pemulihan kelelahan sebelum dan sesudah latihan 

dengan diberikan contrast bath pada pemain futsal SMA Kota Malang. 

b. Mengidentifikasi pemulihan kelelahan sebelum dan sesudah latihan 

dengan diberikan ice bath pada pemain futsal SMA Kota Malang. 

c. Menganalisis perbandingan pengaruh contrast bath dan ice bath terhadap 

pemulihan kelelahan pada pemain futsal SMA Kota Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi Mahasiswa Fisioterapi  

Sumber dalam proses mengajar yang berhubungan dengan cara 

pemberian contrast bath dan ice bath untuk pemulihan kelelahan. 
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2. Manfaat bagi Masyarakat Umum 

Menambah pengetahuan untuk masyarakat terikat dengan adanya 

fisioterapi untuk pemulihan kelelahan. 

3. Manfaat bagi Peneliti  

Menambah pemahaman, ilmu dan pelatihan guna mengembangkan 

keterampilan dalam penanganan pemulihan kekuatan otot.  

E. Keaslian Penelitian 

Berikut adalah keaslian penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti-peneliti sebelumnya :  

1. Menurut Trevor R. Higgins et al (2017), dengan judul Effects Of Cold Water 

Immersion And Contrast Water Therapy For Recovery From Team Sport: A 

Systematic Review And Meta-Analysis. Penelitian ini menggunakan metode 

analitic dengan instrument penelitian Cohort Characteristis. Sampel 

penelitian berjumlah 606 partisipan. Penelitian menunjukkan hasil penelitian 

bahwa pemberian cold water immersion dapat memulihkan kelelahan serta 

meningkatkan kinerja otot setelah latihan. Perbedaan penelitian yang peneliti 

lakukan adalah membandingkan pengaruh pemberian contrast bath dan ice 

bath terhadap pemulihan kelelahan pada atlet. Sampel penelitian berjumlah 30 

atlet. Dengan instrumen penelitian kuisioner dan lokasi penelitian di SMA 

Negeri 8 Malang. 

2. Menurut Trevor Higgins et al (2012), dengan judul Evaluation of passive 

recovery, cold water immersion, and contrast baths for recovery, as 

measured by game performances markers, between. Penelitian ini 

menggunakan metode eksperimental. Penelitian menunjukkan hasil 

penelitian bahwa cold water immersion, and contrast bath dapat 



5 

 

memulihkan kelelahan setelah latihan yang sangat teratur. Perbedaan 

penelitian yang peneliti lakukan adalah membandingkan pengaruh pemberian 

contrast bath dan ice bath terhadap pemulihan kelelahan pada atlet. Sampel 

penelitian berjumlah 30 atlet. Dengan instrumen penelitian kuisioner dan 

lokasi penelitian di SMA Negeri 8 Malang. 

3. Menurut Darryl J. Cochrane (2004) dengan judul Alternating hot and cold 

water immersion for athlete recovery: a review. Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif dengan instrument penelitian Pencarian literatur dilakukan 

menggunakan SportDiscus, Medline dan Web of Science. Penelitian ini 

menunjukkan hasil penelitian bahwa pecelupan terapi panas dan dingin 

membantu untuk mengurangi cedera tahap akut. Penelitian menunjukkan 

hasil penelitian bahwa cold water immersion, and contrast bath dapat 

memulihkan kelelahan setelah latihan yang sangat teratur. Perbedaan 

penelitian yang peneliti lakukan adalah membandingkan pengaruh pemberian 

contrast bath dan ice bath terhadap pemulihan kelelahan pada atlet. Sampel 

penelitian berjumlah 30 atlet. Dengan instrumen penelitian kuisioner dan 

lokasi penelitian di SMA Negeri 8 Malang. 

4. Menurut K Bloulton (2011), dengan judul The effect cold water immersion on 

recovery from fatigue. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan 

instrument penelitian Loughborough Intermittent Shuttle Test, sprint test. 

Penelitian ini menunjukkan hasil penelitian bahwa bahwa cold water 

immersion  dapat memulihkan kelelahan setelah latihan. Perbedaan 

penelitian yang peneliti lakukan adalah membandingkan pengaruh pemberian 

contrast bath dan ice bath terhadap pemulihan kelelahan pada atlet. Sampel 
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penelitian berjumlah 30 atlet. Dengan instrumen penelitian kuisioner dan 

lokasi penelitian di SMA Negeri 8 Malang. 

 


