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ABSTRAK 
Latar Belakang : Kelelahan merupakan menurunnya kemampuan dalam melakukan 
aktivitas fisik, secara umum gejala kelelahan yang lebih dekat adalah pada pengertian 
kelelahan fisik atau physical fatigue dan kelelahan mental atau mental fatigue. Pada 
olahraga kelelahan ini diakibatkan oleh banyak faktor antara lain intensitas, durasi 
hingga menyebabkan kurangnya energi dalam aktitas dan adanya penumpukan asam 
laktat hasil sisa metabolisme. Pada saat berlari, otot yang bekerja akan meningkatkan 
kecepatan metabolismenya untuk berusaha memenuhi kebutuhan akan energi. 
Metabolisme yang dapat menghasilkan energi paling cepat adalah metabolisme yang 
tidak menggunakan oksigen. tetapi metabolisme jenis ini akan menghasilkan sisa 
metabolisme berupa asam laktat. Penumpukan asam laktat di dalam otot ini adalah salah 
satu hal yang menyebabkan timbulnya rasa lelah pada otot. Dengan melakukan 
pendinginan atau Cooling down, penumpukan asam laktat paska latihan akan berkurang. 
Selain Cooling down terdapat intervensi lain yaitu berupa Massage pada otot yang lelah. 
Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui pengaruh pemberian massage dan cooling 
down terhadap penurunan tingkat kelelahan pada atlet olahraga sepak bola di SSB 
Angkasa Surakarta. 
Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan metode quasi eksperiment, dengan 
pendekatan pre and post test two groups design. Jumlah sampel pada penelitian ini 24 
sampel. Cara pengambilan sampel menggunakan metode Random Sample sesuai 
dengan criteria inklusi dan eksklusi. 
Hasil Penelitian :  
Kesimpulan : Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan ada pengaruh massage terhadap 
penurunan tingkat kelelahan sedangkan cooling down tidak berpengaruh terhadap 
penurunan tingkat kelelahan pada atlet olahraga sepak bola di Sekolah Sepak Bola 
Angkasa Surakarta.  
Kata Kunci : Massage, Cooling down, Kelelahan. 
 



PENDAHULUAN 

Kelelahan merupakan menurunnya kemampuan dalam melakukan aktivitas fisik, 

secara umum gejala kelelahan yang lebih dekat adalah pada pengertian kelelahan fisik 

atau physical fatigue dan kelelahan mental atau mental fatigue. Pada olahraga kelelahan 

ini diakibatkan oleh banyak faktor antara lain intensitas, durasi hingga menyebabkan 

kurangnya energi dalam aktitas dan adanya penumpukan asam laktat hasil sisa 

metabolisme (Parahita, 2009).  

Pada saat berlari, otot yang bekerja akan meningkatkan kecepatan 

metabolismenya untuk berusaha memenuhi kebutuhan akan energi. Metabolisme yang 

dapat menghasilkan energi paling cepat adalah metabolisme yang tidak menggunakan 

oksigen. tetapi metabolisme jenis ini akan menghasilkan sisa metabolisme berupa asam 

laktat. Penumpukan asam laktat di dalam otot ini adalah salah satu hal yang 

menyebabkan timbulnya rasa lelah pada otot (Giriwijoyo, 2010). 

Dengan melakukan pendinginan atau Cooling down, penumpukan asam laktat 

paska latihan akan berkurang. Kontraksi otot ringan yang terjadi pada saat atlet 

melakukan pendinginan, akan membantu otot memompa aliran darah yang akan 

membawa asam laktat 'keluar' dari otot. Dengan pendinginan, kita akan menurunkan 

frekuensi denyut jantung dan tekanan darah secara lebih bertahap. Hal ini membantu 

mendapatkan kembali kondisi tubuh yang maksimal setalah berolahraga. Namun 

penurunan ini tidak boleh terjadi terlalu cepat karena memberi dampak yang buruk bagi 

kesehatan jantung, atau bahkan dapat membahayakan sesorang yang memang 

sebelumnya mengalami masalah jantung.  



Selain Cooling down terdapat intervensi lain yaitu berupa Massage pada otot 

yang lelah, Massage menurut Basiran dkk (2010) memberikan efek untuk 

mengendurkan dan meregangkan otot dan jaringan lunak lain pada tubuh sehingga akan 

mengurangi ketegangan otot, hal ini dikarenakan massage mempercepat pengosongan 

dan pengisian cairan sehingga sirkulasi darah, membantu pengeluaran zat sisa-sisa 

metabolisme pada otot dan membantu mempercepat otot untuk recovery. 

Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengaruh pemberian massage 

dan cooling down terhadap penurunan tingkat kelelahan pada atlet olahraga sepak bola 

di Sekolah Sepak Bola Angkasa Surakarta. 

TUJUAN 

Tujuan di lakukannya penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian massage terhadap penurunan tingkat 

kelelahan pada atlet olahraga sepak bola di SSB Angkasa Surakarta. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pemberian cooling down terhadap penurunan 

tingkat kelelahan pada atlet olahraga sepak bola di SSB Angkasa Surakarta. 

3. Untuk mengetahui beda pengaruh pemberian massage dan cooling down 

terhadap penurunan tingkat kelelahan pada atlet olahraga sepak bola di SSB 

Angkasa Surakarta. 

METODE 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai Juli 2013 di Sekolah Sepak 

Bola Angkasa Surakarta terhadap 24 responden dengan karakteristik kelelahan sesuai 

dengan criteria penelitian. Jenis penelitian yang dilakuka adalah penelitian quasi 



eksperiment. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer yaitu dengan 

melakukan pengukuran menggunakan Visual Analogue Scale for Fatigue (VAS-F) 

sebelum dan sesudah perlakuan Massage dan Cooling down.sebelumnya responden 

diberikan penjelasan tentang cara pengisian Visual Analogue Scale for Fatigue (VAS-

F). Hasil pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan dicatat sebagai data yang akan  

diuji dengan normalitas data dan uji statistik.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian massage dan 

cooling down terhadap penurunan tingkat kelelahan pada atlet olahraga sepak bola di 

Sekolah Sepak Bola Angkasa Surakarta. Penelitian ini mendapatkan data dengan 

menggunakan Visual Analogue Scale for Fatigue (VAS-F), dan penelitian mendapatkan 

jumlah sampel penelitian sebanyak 24 orang. Responden dibagi menjadi dua kelompok 

perlakuan, yaitu kelompok massage dan cooling down. 

1. Karakteristik responden menurut umur 

Distribusi responden berdasarkan umur disajikan pada tabel di bawah ini: 
Tabel 4.1. Distribusi Responden Berdasarkan Umur 

Umur Frekuensi Prosentase 
14-15 17 71 % 
16-17 7 29 % 

Jumlah 24 100 % 
Sumber : Hasil pengolahan data 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas diketahui bahwa responden terbanyak adalah 

rentan umur 14-15 tahun sebanyak 17 orang (71%). 

 

 



2. Hasil nilai pre Visual Analogue Scale for Fatigue (VAS-F)  

Tabel 4.2. Distribusi Responden Berdasarkan VAS-F pre 

No VAS-F Pre Frekuensi 
Massage Cooling down 

1 1 - - 
2 2 - - 
3 3 2 3 
4 4 1 2 
5 5 4 4 
6 6 4 3 
7 7 - - 
8 8 1 - 
9 9 - - 

10 10 - - 
Jumlah 12 12 

 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas diketahui bahwa responden terbanyak pada VAS-

F pre massage adalah 5 dan 6 sebanyak 4 responden. Sedangkan pada kelompok 

cooling down terbanyak pada nilai VAS-F 5 sebanyak 4 responden. 

3. Hasil nilai post Visual Analogue Scale for Fatigue (VAS-F) 

Tabel 4.3. Distribusi Responden Berdasarkan VAS-F post 

No VAS-F Post Frekuensi 
Massage Cooling down 

1 1 - - 
2 2 5 - 
3 3 1 2 
4 4 4 6 
5 5 1 4 
6 6 - - 
7 7 1 - 
8 8 - - 
9 9 - - 

10 10 - - 
Jumlah 12 12 



Berdasarkan tabel 4.3 di atas diketahui bahwa responden terbanyak pada VAS-

F post massage adalah 2 sebanyak 5 responden. Sedangkan pada kelompok cooling 

down terbanyak pada nilai VAS-F 4 sebanyak 6 responden. 

 

Analisa data dilakukan kepada hasil pengukuran pada hasil nilai kelelahan 

dengan menggunakan Visual Analogue Scale for Fatigue (VAS-F), dan waktu 

tempuh lari 100 meter dengan menggunakan stopwatch. 

Tabel 4.4. Distribusi data selisih beda VAS-F pada kelompok massage dan cooling 
down 

No VAS-F  Frekuensi 
Massage Cooling down 

1 -4 1 - 
2 -3 3 - 
3 -2 3 1 
4 -1 3 6 
5 0 1 1 
6 1 1 4 

Jumlah 12 12 
 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas diketahui bahwa responden terbanyak pada selisih 

VAS-F massage adalah -3, -2 dan -1 sebanyak 3 responden. Sedangkan pada 

kelompok cooling down terbanyak pada nilai selisih VAS-F -1 sebanyak 6 

responden. 

1. Uji Pengaruh kelompok massage dan cooling down  

Pengujian pengaruh antara pemberian latihan massage dan cooling down 

terhadap penurunan tingkat kelelahan pada atlet olahraga sepak bola di Sekolah 



Sepak Bola Angkasa Surakarta menggunakan uji komparatif Wilcoxon Test. dengan 

hasil sebagai berikut:  

Tabel 4.5. Hasil Uji Wilcoxon Test 
No Massage Signifikansi Cooling Down Signifikansi 
1 VAS-F .006 VAS-F .166 

Sumber : hasil pengolahan data 

Hasil pada penilaian uji komparatif Wilcoxon Test menunjukkan nilai 

signifikansi p < 0,05 pada kelompok intervensi massage, dimana berarti terdapat 

pengaruh massage terhadap penurunan tingkat kelelahan. Sedangkan untuk 

kelompok cooling down mendapatkan nilai signifikansi p > 0,05 yang menunjukkan 

bahwa tidak terdapat pengaruh intervensi cooling down terhadap penurunan tingkat 

kelelahan dan waktu tempuh. 

2. Beda Pengaruh antara kelompok massage dan cooling down. 

Pengukuran perbedaan kelompok massage dan cooling down terhadap 

penurunan tingkat kelelahan pada atlet olahraga sepak bola di Sekolah Sepak Bola 

Angkasa Surakarta menggunakan uji Mann Whitney test, mendapatkan  hasil sebagai 

berikut :  

Tabel 4.6. Hasil uji Mann Whitney test 
No Data Uji Nilai Signifikansi 
1 VAS-F ,014 

Sumber : hasil pengolahan data 

Hasil interprestasi dari uji Mann Whitney test menunjukkan bahwa nilai p = 

0,014 pada uji beda pengaruh VAS-F. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai selisih 

antara kelompok massage dan kelompok cooling down terdapat perbedaan. 



1. Pengaruh pemberian massage terhadap penurunan tingkat kelelahan pada atlet 

olahraga sepak bola di SSB Angkasa Surakarta. 

Hasil pada penilaian pengaruh massage terhadap nilai kelelahan menunjukkan 

nilai signifikansi p = ,006 (p <0,05) dimana berarti pemberian massage effleurage 

yang dilakukan dengan jari-jari tangan rapat mencakup otot dan dilanjutkan dengan 

gosokan menuju arah jantung secara berirama dan kontinyu memberikan pengaruh 

membantu kerja pembuluh darah balik (vena). Pengaruh fisiologis dari gosokan yang 

kuat mempengaruhi sirkulasi darah pada jaringan yang paling dalam dan di otot-otot 

sedangkan gosokan sedang mengaktifkan sirkulasi pada pembuluh getah bening 

(lymphe) (Kolt et al., 2005).  

Hal ini bertujuan untuk mengelurakan asam laktat sisa metabolisme yang 

menjadi sumber kelelahan pada saat setelah berlari. Karena dalam berlari otot yang 

bekerja akan meningkatkan kecepatan metabolismenya untuk berusaha memenuhi 

kebutuhan akan energi. Metabolisme yang dapat menghasilkan energi paling cepat 

adalah metabolisme yang tidak menggunakan oksigen (Giriwijoyo, 2010). 

2. Pengaruh pemberian cooling down terhadap penurunan tingkat kelelahan pada atlet 

olahraga sepak bola di SSB Angkasa Surakarta. 

Hasil pada penilaian pengaruh cooling down terhadap nilai kelelahan 

menunjukkan nilai signifikansi p = ,166 (p >0,05) dimana menunjukkan bahwa 

pemberian static stretching yang dilakukan tidak memiliki efek terhadap nilai 

kelelahan pada atlet sepak bola. Seperti pada pengertian static stretching, yaitu 

gerakan peregangan pada otot-otot yang dilakukan perlahan-lahan hingga terjadi 



ketegangan dan mencapai rasa nyeri atau rasa tidak nyaman pada otot. Untuk 

selanjutnya posisi pada rasa tidak nyaman tersebut dipertahankan untuk beberapa 

saat. Sasaran peregangan statis adalah untuk meningkatkan dan memelihara 

kelenturan (elastisitas otot yang direngangkan) dan meningkatkan lingkup ruang 

sendi. hal ini mengacu kepada Quinn (2011) bahwa pemberian static stretching baru 

akan memberikan pengaruh yang signifikan setelah dilakukan selama 6 minggu, 

dalam tahap cooling down memang diindikasikan memberikan manfaat tetapi lebih 

kepada tingkat kelenturan dari otot. 

3. Beda pengaruh pemberian cooling down terhadap penurunan tingkat kelelahan pada 

atlet olahraga sepak bola di SSB Angkasa Surakarta. 

Dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan pengaruh 

antara pemberian massage dan cooling down terhadap kelelahan.  Hal ini 

dikarenakan pada pemberian massage memberikan efek bahwa massage terbukti 

lebih memberikan efek relaksasi yang cepat dan sedatif dengan adanya efek 

propioseptif yang diberikan oleh sentuhan tangan dan gosokan yang dilakukan. Hal 

ini ditunjukkan dengan persentase keberhasilan sebesar 83,3%. Sedangkan pada 

cooling down dengan melakukan static stretching memberikan efek lain yang tidak 

diharapkan, yaitu efek penurunan kerja otot akut setelah dilakukan static stretching, 

dengan mendapatkan hasil persentase keberhasilan 58,3% (Lee et al., 2009). 

Dilihat dari fungsi utama dari static stretching yang sebenarnya menurut Quinn 

adalah meningkatkan nilai fleksibilitas dari otot dan perluasan cakupan dari sendi 

tertentu, walau didalamnya terdapat penekanan pada otot yang memungkinkan 



adanya pumping action dari otot untuk mengantarkan sisa metabolisme, tetapi nilai 

tersebut tidak cukup besar dengan penekanan yang diberikan oleh intervensi dari 

massage.  
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