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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sepak bola  merupakan olahraga yang banyak digemari oleh semua 

kalangan masyarakat dan sekarang ini banyak pemain yang berlomba-lomba  

ingin menjadikan dirinya popular lewat olahraga tersebut sehingga tidak 

jarang banyak sekolah sepak bola menggunakan berbagai cara untuk 

memperoleh  prestasi yang maksimal. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut 

tidaklah mudah bagi seorang pemain, karena harus menguasai teknik, taktik, 

mental dan fisik yang baik. Pada saat pertandingan sepak bola berlangsung 

para pemain memerlukan kualitas fisik yang baik (Hero, 2012). 

Sepak bola adalah permainan yang menantang secara fisik dan mental. 

Seorang pemain harus mampu melakukan gerakan yang terampil dibawah 

kondisi permainan yang waktunya terbatas. Ketika mulai mempersiapkan diri 

untuk bermain bola keterampilan utama yang harus diperhatikan adalah 

penguasaan bola dengan kaki saat bergerak. Untuk penguasaan kaki saat 

bergerak kebutuhan atlit yang utama yaitu kelincahan merupakan kemampuan 

untuk mengubah arah dan posisi tubuh dengan cepat dan tepat pada saat 

bergerak tanpa kehilangan keseimbangan (Huda, 2011). 

Untuk menjadi atlit yang professional, hal yang harus diperhatikan 

yaitu kelincahan. Untuk memperoleh kelincahan seorang atlit harus  latihan 

secara terus menerus dan bertahap. Latihan dengan intensitas tinggi dapat 



2 
 

mengakibatkan kelelahan yang akan mengganggu sistem muskuloskeletal dan 

mengakibatkan latihan tidak maksimal. Untuk memaksimalkan latihan 

berikutnya kinerjasanya yang penting adalah pulih secepat mungkin   

(Reilly, 2005).  

Pemulihan yang dimanfaatkan setelah latihan antara lain  pendinginan 

(coolling down), makan dan minum yang cukup, tidur serta perendaman air 

hangat dingin (contrsat bath). Diantara intervensi pemulihan setelah latihan 

yang dimanfaatkan yaitu contrasbath dan cooling down. Contrasbath 

merupakan perendaman air panas dan dingin dengan suhu 38ºC-15ºC dengan 

waktu 10 menit. Perendaman hangat dingin secara bergantian akan 

menyebabkan vasokontriksi dan vasodilatasi yang akan melancarkan aliran 

darah lokal, meningkatkan elastisitas otot dan mengurangi kejang otot 

(Brukner, 2001).  

Meningkatnya sirkulasi pada pembuluh darah akan berpengaruh 

terhadap kelancaran suplai oksigen pada sel yang membantu mendaur ulang 

asam laktat menjadi sumber energi. Dengan kembalinya energi tersebut yang 

berasal dari asam laktat akan memulihkan kelelahan yang berdampak pada 

performa atlit.      

Untuk pemulihan yang kedua dilakukan coolling down yang dapat 

menyebabkan otot, suhu dan laju respirasi menurun menyebabkan kulit terasa 

dingin dan turunnya denyut jantung dan laju respirasi atau pernafasan. Ada 

dua bagian coolling down yaitu yang pertama melakukan aktivitas 

kardiovaskuler yang ringan seperti berjalan untuk menurunkan denyut jantung 
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dan suhu tubuh, yang kedua peregangan statis seperti meluruskan group otot 

sampai otot merasa tertarik dan tidak sakit fungsinya meningkatkan 

fleksibilitas tanpa menyebabkan cedera (Santoso, 2010). 

Setelah membaca dan mengumpulkan informasi dari beberapa sumber 

diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh 

penambahan contrasbath pada coolling down terhadap pemulihan kelincahan 

atlit setelah latihan olahraga sepak bola.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut, yaitu: 

1. Apakah ada pengaruh penambahan contrasbath setelah coolling down 

terhadap pemulihan kelincahan setelah latihan zig zag run? 

2. Apakah ada pengaruh coolling down terhadap pemulihan kelincahan 

setelah latihan zig zag run? 

3. Apakah beda pengaruh penambahan contrasbath setelah cooling down dan 

coolling down terhadap pemulihan kelincahan setelah latihan zig zag run? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh penambahan contrasbath setelah cooling down 

terhadap pemulihan kelincahan setelah latihan zig zag run. 

2. Mengetahui pengaruh coolling down terhadap pemulihan setelah latihan 

zig zag run 
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3. Mengetahui beda pengaruh penambahan contrasbath setelah cooling 

down dan coolling down terhadap pemulihan kelincahan setelah latihan 

olahraga sepak bola.   

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan dalam bidang 

fisioterapi khususnya tentang contrasbath dan coolling down terhadap 

pemulihan kelincahan setelah laihan zig zag run. 

2. Manfaat Praktis 

Menambah dan memperkaya pengetahuan fisioterapi khususnya fisioterapi 

olahraga dan diharapkan dapat menjadi alternatif setelah latihan olahraga 

sehingga mampu meningkatkan profesionalisme seorang atlit untuk 

kedepannya. 

 

 

 

 

   


