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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kelelahan (fatigue) adalah suatu fenomena fisiologis, suatu proses terjadinya 

keadaan penurunan toleransi terhadap kerja fisik. Penyebabnya sangat spesifik 

bergantung pada karakteristik kerja tersebut (Septiani, 2010). Aktivitas 

berlebihan, kurang istirahat, kondisi fisik lemah, olahraga dan tekanan sehari-hari 

dapat menyebabkan kelelahan (Akoso, 2009). Kelelahan dibagi dalam dua tipe, 

yaitu kelelahan mental dan kelelahan fisik. Kelelahan mental adalah kelelahan 

yang merupakan akibat dari kerja mental seperti kejemuan sebab kurangnya 

minat. Sedangkan kelelahan fisik disebabkan karena kerja fisik atau kerja otot 

(Giriwijoyo, 2012). 

      Menurut Giriwijoyo (2006) Kelelahan dapat terjadi oleh berbagai penyebab 

yang dapat menimbulkan terjadinya sumber daya habis, tertimbunnya asam laktat 

di dalam tubuh, terganggunya keseimbangan elektrolit di dalam tubuh dan 

terganggunya keseimbangan pemasukan dan pengeluaran air didalam tubuh. 

     Pada olahraga dengan intensitas tinggi dan durasi singkat, pemenuhan 

kebutuhan energi meningkat hampir seratus kali lipat. Tubuh  tidak mampu 

menghasilkan energi yang besar dalam waktu singkat, sehingga pemenuhan 

kebutuhan energi pada olahraga ini bergantung pada sistem fosfagen dan 

glikolisis anaerob. Sistem fosfagen hanya dapat menyediakan energi untuk 

aktivitas dengan rentan waktu dibawah sepuluh detik, sehingga glikolisis 

anaerobik merupakan jalur metabolisme utama pada olahraga dengan intensitas 
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tinggi. Namun jalur metabolisme glikolisis anaerobik ini menghasilkan produk 

samping yaitu asam laktat. Penimbunan asam laktat dapat menyebabkan 

terjadinya kelelahan (Septiani, 2010). Asam laktat dalam otot akan menghambat 

kerja enzim-enzim dan mengganggu reaksi kimia di dalam otot. Keadaan ini akan 

menghambat kontraksi otot sehingga menjadi lemah dan akhirnya otot menjadi 

kelelahan (Widiyanto, 2012). 

 Banyak cara yang bisa di lakukan untuk mempercepat pemulihan setelah 

mengalami kelelahan salah satunya yaitu dengan metode massage dan 

contrasbath (Giriwijoyo, 2010). Massage (pijatan) adalah suatu pijatan yang di 

lakukan untuk membantu mempercepat proses pemulihan dengan menggunakan 

sentuhan tangan dan tanpa memasukkan obat kedalam tubuh yang bertujuan 

untuk meringankan atau mengurangi keluhan atau gejala pada beberapa macam 

penyakit yang merupakan indikasi untuk di pijat. Tujuan dari teknik manipulasi 

tangan (massage) antara lain adalah rileksasi otot, perbaikan fleksibilitas, 

pengurangan nyeri, dan perbaikan sirkulasi darah (Wiyoto, 2011). 

 Menurut Mulyono (2011) cara lain untuk mempercepat pemulihan dari hasil 

penelitian yaitu menggunakan contrasbath. Dimana di peroleh nilai prosentasi 

kelompok yang di berikan contrasbath sebesar 96,72%, kelompok tanpa 

perlakuan (istirahat pasif) memberikan prosentasi sebesar 92,82% sehingga dapat 

di simpulkan bahwa metode contrasbath lebih baik di banding isntirahat pasif. 

Cochrane (2004) menjelaskan bahwa contrasbath digunakan atlet dalam 

pemulihan setelah latihan. Teknik contrasbath sangat cepat dalam pemulihan 

dengan meningkatkan sirkulasi darah sehingg membantu menghilangakan sisa 

metabolik (asam laktat).  
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             Dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk ,mengaji lebih dalam lagi 

apakah terdapat pengaruh efektifitas contrasbath dan massage terhadap 

penurunan kelelahan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada pemulihan  kelelahan dengan pemberian massage setelah 

olahraga? 

2. Apakah ada pemulihan kelelahan dengan pemberian contrasbath setelah 

olahraga? 

3. Apakah ada perbedaan diantara kedua metode untuk pemulihan kelelahan 

setelah olahraga? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui adanya pemulihan kelelahan setelah olahraga melalui metode 

massage. 

2. Mengetahui adanya pemulihan kelelahan setelah olahraga melalui metode 

contrasbath. 

3. Mengetahui adanya perbedaan yang signifikan diantara kedua metode 

pemulihan kelelahan setelah olahraga. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini nantinya adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Membantu dalam mempelajari beberapa teknik-teknik pemulihan kelelahan 

pasca olahraga, membantu mendalami ilmu massage dan contrasbath. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk mengatasi 

kelahan pasca olahraga, dan memberikan kontribusi bagi atlet dalam menjaga 

peforma agar tetap prima. 


