


1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penerimaan mahasiswa baru merupakan salah satu kewajiban 

perguruan tinggi untuk dapat menjalankan proses belajar mengajar dalam 

Fakultas Ilmu Keolahragaan  sudah seharusnya memiliki tingkat 

kesegaran jasmani yang baik serta antropometri yang baik pula sehingga 

dapat menunjang aktivitas perkuliahan nantinya. Olahraga merupakan 

suatu kegiatan jasmani yang bermaksud untuk memelihara kesehatan. 

Kegiatan ini dalam perkembangannya dapat dilakukan sebagai kegiatan 

yang menghibur, menyenangkan, atau juga dilakukan dengan tujuan 

untuk meningkatkan prestasi disetiap cabang olahraga secara optimal. 

Kondisi fisik adalah salah satu prasyarat yang sangat diperlukan 

dalam usaha peningkatan prestasi seorang atlet, bahkan dapat dikatakan 

sebagai keperluan dasar yang tidak dapat ditunda atau ditawar-tawar lagi 

(M. Sajoto: 1988).  Setiap masing-masing atlet memiliki kondisi fisik yang 

berbeda satu sama lain, sehingga kemampuan fisik yang berbeda 

tersebut dapat menghasilkan kemampuan individu yang berbeda pula 

sehingga untuk pemberian program latihan pun berbeda dan harus sesuai 

dengan kemampuan atlet itu sendiri.  

Antropometri memegang peranan penting dalam dunia olahraga. 

Bagian dari antropometri adalah tentang umur, tinggi badan dan berat 

badan, tinggi badan serta tipe badan. Aspek tinggi dan berat badan 

sangat mendukung keterampilan teknik seorang atlet untuk menunjukan 

kemampuan yang dimilikinya. Dibeberapa cabang olahraga dituntut 

memiliki tinggi dan berat badan yang harus disesuaikan oleh peraturan 

pertandingan yang telah ditentukan serta karakter cabang olahraga. Pada 

olahraga panjat tebing, berat badan dan tinggi badan secara tidak 

langsung berpengaruh pada setiap pertandingan. Untuk berat badan 

khususnya, seorang pemanjat harus mempunyai berat badan yang ideal 

karena pada saat memanjat yang menjadi beban adalah berat badan itu 
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sendiri dan untuk tinggi badan atlet panjat tebing tidak dituntut untuk tinggi 

karena setiap tinggi badan ada kelebihan dan kekurangannya. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa 

kemampuan fisik masing-masing mahasiswa berbeda satu dengan yang  

lainnya, Kemampuan fisik tersebut sangatlah penting untuk diketahui agar 

dapat menjadi tolak ukur dalam proses pencapaian prestasi dan 

pembinaan yang disesuaikan dengan kemampuan fisik masing-masing 

mahasiswa. Hal tersebut yang mendasari pemikiran saya untuk 

mengadakan penelitian tentang profil antropometri bagi mahasiswa baru. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut “Bagaimanakah profil antropometri 

mahasiswa Program Studi Ilmu Keolahragaan Tahun 2014/ 2015”? 

 

C. Kegunaan Penelitian 

 Pada akhirnya penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk: 

1. Mengetahui profil antropometri mahasiswa Program Studi Ilmu 

keolahragaan Tahun 2014/ 2015 

2. Memberikan informasi kepada khalayak umum khususnya 

mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta 

tentang pengukuran antropometri tubuh 

3. Memberikan wawasan mengenai antropometri tubuh yang ideal 

dan proporsional 
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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

A. Kerangka Teoretis 

1. Hakikat Profil Antropometri 

Profil sering dihubungkan dengan data. Data yang dideskripsikan 

sehingga dapat memperjelas persepsi seseorang mengenai sesuatu yang 

dijelaskan tersebut. Contohnya profil mengenai pesepakbola terbaik di 

dunia Cristiano Ronaldo, di dalamnya menjelaskan mengenai umur, 

tempat dan tanggal lahir, prestasi yang telah dicapai, dan lain 

sebagainya. Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  profil  yaitu: 

pandangan  dari samping (tentang wajah orang), lukisan (gambar) orang 

dari samping, sketsa biografis, penampang (tanah, gunung, dan 

sebagainya) grafik atau ikhtisar yang memberi fakta-fakta tentang hal-

hal khusus.  

Antropometri berasal dari Yunani yaitu Antropos yang berarti 

manusia dan metros/ meter yang berarti mengukur/ pengukuran (tubuh 

manusia.  Jadi antropometri adalah ilmu yang mempelajari pengukuran 

dimensi tubuh manusia (ukuran, berat, volume dan lain-lain). Antropometri 

memegang peranan penting dalam dunia olahraga. Bagian dari 

antropometri adalah tinggi badan, berat badan, tinggi duduk, rentang 

tangan dan lebar bahu. Aspek tinggi dan berat badan sangat mendukung 

keterampilan teknik seorang atlet untuk menunjukan kemampuan yang 

dimilikinya. Dibeberapa cabang olahraga dituntut memiliki tinggi dan berat 

badan yang harus disesuaikan oleh peraturan pertandingan yang telah 

ditentukan serta karakter cabang olahraga. Pada olahraga panjat tebing, 

berat badan dan tinggi badan secara tidak langsung berpengaruh pada 

setiap pertandingan. Untuk berat badan khususnya, seorang pemanjat 

harus mempunyai berat badan yang ideal karena pada saat memanjat 

yang menjadi beban adalah berat badan itu sendiri dan untuk tinggi badan 

atlet panjat tebing tidak dituntut untuk tinggi karena setiap tinggi badan 

ada kelebihan dan kekurangannya. Selain tinggi dan berat badan dalam 



4 

 

cabang olahraga panjat tebing yang perlu diperhatikan adalah panjang 

tungkai dan panjang lengan. 

Dalam buku (Napitupulu WP: 1982).  Antropometri adalah ukuran-

ukuran bagian tubuh seperti tinggi badan, lingkaran badan, berat badan, 

panjang tungkai, dan sebagainya. Antropometri dibidang olahraga sangat 

menunjang dalam pembentukan gerak sesuai dengan kebutuhan cabang 

olahraga itu sendiri oleh karena itu dalam olahraga tertentu membutuhkan 

bentuk-bentuk postur tubuh tertentu sesuai yang akan ditekuni agar dapat 

mencapai prestasi yang optimal. 

Sebagian besar penelitian terdahulu dalam bidang pembuatan dan 

penggembangan pengukuran (measurement) adalah tentang umur, tinggi, 

dan berat serta tipe badan. Tujuan akhir dari pengukuran antropometri 

adalah menetapkan bentuk atau tipe badan seseorang. Adapun faktor-

faktor yang mempengaruhi antropometri adalah sebagai berikut: 

a. Umur  

Ukuran tubuh manusia berkembang dari saat lahir-20 tahun untuk 

pria dan 17 tahun untuk wanita. Ada kecenderungan berkurang 

setelah 60 tahun. 

b. Jenis Kelamin 

Pria pada umumnya memiliki dimensi tubuh yang lebih besar 

kecuali bagian dada dan pinggul. 

c. Rumpun dan Suku 

d. Sosial Ekonomi dan Konsumsi Gizi yang diperoleh 

Kondisi ekonomi dan gizi juga berpengaruh terhadap ukuran 

antropometri meskipun juga bergantung pada kegiatan yang 

dilakukan. 

e. Pekerjaan/ Aktivitas Sehari-hari 

f. Kondisi Waktu Pengukuran 

Pengukuran tubuh dapat dipengaruhi oleh waktu pengukuran. 

Contoh mengukur tinggi badan di pagi hari akan berbeda hasilnya 

dengan mengukur di malam hari. 
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Pengukuran Antropometri 

Ada beberapa jenis pengukuran antropometri yaitu: 

a. Tinggi Badan 

Tinggi badan manusia bergantung pada faktor lingkungan dan genetik. 

Tinggi badan manusia beragam menurut pengukuran antropometri. 

Kelainan variasi tinggi badan (sekitar 20% penyimpangan dari rata-rata) 

menyebabkan seseorang mengalami gigantisme atau dwarfisme, bila tak 

lebih dari variasi tersebut masih bisa dikatakan normal. Pertumbuhan rata-

rata untuk setiap jenis kelamin dalam populasi berbeda secara bermakna, 

di mana pria dewasa rata-rata lebih tinggi daripada wanita dewasa. Selain 

itu, tinggi badan manusia juga berbeda menurut kelompok etnis. 

Pertumbuhan tinggi badan biasanya berhenti ketika lempeng 

pertumbuhan (lempeng efifisis) di ujung tulang menutup. Penutupan ini 

terjadi sekitar usia 16 tahun pada wanita atau 18 tahun pada pria. Tetapi, 

kadang-kadang pada sebagian orang, baru menutup pada usia sekitar 20-

21 tahun.  

Tulang rangka (skeletum) manusia merupakan bangunan tubuh yang 

memberi bentuk dan sebagai penyangga tubuh. Tulang dapat tumbuh 

karena adanya lapisan pertumbuhan tulang (Epifise dan Diafise) pada 

bentuk tulang panjang. Tingkat pertumbuhan tulang ditandai dengan 

bersatunya Epifise dan Diafise dimana Epifise distalis bersatu pada usia 

17-19 tahun, sedangkan Epifise lateralis bersatu kemudian antara usia 19-

20 tahun. Cara pengukuran perlu diketahui agar data yang diperoleh tidak 

menyesatkan. Cara berdiri, letak bagian tubuh yang harus diukur, cara 

penggunaan alat pengukur, dan cara yang tepat untuk membaca data 

harus benar-benar diperhatikan untuk mendapatkan hasil pengukuran 

tinggi badan yang tepat. 

b. Berat Badan 

Istilah berat badan digunakan dalam bahasa sehari-hari, dalam ilmu 

biologi dan medis untuk merujuk kepada massa atau berat badan 

seseorang. Berat badan diukur dalam satuan kilogram. Berat badan 

adalah berat dari seseorang tanpa diikuti dengan suatu apapun, akan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gigantisme
http://id.wikipedia.org/wiki/Dwarfisme
http://id.wikipedia.org/wiki/Jenis_kelamin
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tetapi berat badan selalu diikuti dengan berat pakaian, sepatu, aksesoris 

berat seperti ponsel dan dompet karena pada saat orang mengukur berat 

badan mereka sering tidak menanggalkan semua barang-barang tersebut. 

Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam mengetahui berat 

badan seseorang. Salah satu yang paling sederhana adalah dengan 

menimbang berat badan dengan mengunakan alat timbang berat badan 

yang dinyatakan dalam satuan kilogram (kg). Berat badan sebenarnya 

ditentukan oleh jumblah cairan, kadar lemak, protein dan mineral yang 

ada dalam tubuh manusia (+60%). 

Lemak tubuh laki-laki rata-rata 12-15% dari berat badan dan 

perempuan 18-25% dari berat badan. Jumlah protein dan mineral kurang 

lebih 25% dari berat badan. Berat badan yang ideal dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus Body Mass Indeks (BMI). 

c. Rentang Tangan 

Rentang lengan adalah jarak horizontal antara ujung jari tengah 

dengan lengan terentang secara menyamping setinggi bahu.rentang 

lengan meliputi lebar kedua bahu.dan panjang anggota badan bagian atas 

(tangan).rentang lengan berkaitan dengan olahraga,seperti dalam 

olahraga dayung dan melempar,yang terentang lengan yang lebar,karena 

sangat bermanfaat bagi penampilannya. 

d. Tinggi Duduk 

Duduk di atas kursi Antropometer Anda. Pasang segmometer atau 

meteran di bagian alas duduk. Kemudian, tarik segmometer atau meteran 

Anda hingga ke bagian paling atas kepala Anda. Gunakan alat bantu 

penggaris untuk memastikan dimensi tubuh yang Anda ukur. Catat hasil 

pengukuran dimensi tinggi dalam posisi duduk Anda ke 

dalam checksheet.  

Tinggi duduk adalah jarak vertikal dari alas permukaan tempat testi 

duduk hingga batas atas (vertex) kepala.pengukuran ini meliputi panjang 

togok,leher,dan sampai panjang kepala.perbandingan tinggi duduk 

dengan tinggi badan pada saat berdiri adalah berkaitan dengan 
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penampilan dalam berbagai cabang olahraga.misalnya dengan lompat 

tinggi,perbandingannya adalah tungkai lebih panjang dari pada togok. 

e. Lebar Bahu 

Jarak horizontal antara sisi paling luar bahu kiri dan sisi paling luar 

bahu kanan.  

 

Dengan tersedianya data antropometri tubuh manusia Indonesia, 

maka kita dapat mengetahui ukuran yang presisi dan akurat sesuai 

dengan ukuran dimensi tubuh manusia Indonesia.Karakteristik fisik sangat 

erat hubungannya dengan tipe tubuh. Tidak ada dua orang yang memiliki 

tipe dan bentuk tubuh yang benar-benar sama sekalipun anak kembar. 

Manusia memiliki berbagai ukuran tubuh manusia yang berbeda antara 

manusia yang satu dengan lainnya, seperti berat badan (kurus, sedang, 

dan berat), ukuran tinggi tubuh ketika posisi berdiri (kecil, sedang, dan 

tinggi), lingkar tubuh (kecil, sedang, dan besar) serta posisi ketika 

merentangkan tangan, panjang tungkai, dan sebagainya. Data 

antropometri tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, seperti 

perancangan stasiun kerja, fasilitas kerja, dan desain produk agar 

diperoleh ukuran-ukuran yang sesuai dan layak dengan dimensi anggota 

tubuh manusia yang akan menggunakannnya. Dan sampai saat ini, belum 

tersedia data untuk antropometri tubuh manusia Indonesia yang relevan 

dan lengkap. 

Dengan demikian terdapat bentuk dan tipe tubuh yang beraneka 

ragam. Agar memudahkan dalam membentuk tipe tubuh yang sesuai 

dengan karakteristik cabang olahraga maka beberapa pengelompokan 

(klasifikasi) tipe tubuh atau yang sering disebut dengan somatotipe. 

Secara garis besar pengelompokan dalam tipe tubuh menggunakan 

dasar-dasar yang hampir sama, diantaranya adalah: 

a. Klasifikasi yang dibuat oleh Sheldon (1964) tentang somatotipe 

didasarkan atas tiga komponen sebagai berikut: 
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1. Endomorph 

Ciri-ciri tipe tubuh bulat dan lunak gemuk, pendek, perut 

menonjol, leher dan ekstriminitas relatif pendek. 

2. Mesomorph 

Ciri-ciri tubuh berotot dan tampak jantan, otot-otot menonjol dan 

kuat, tulang-tulang pada ekstriminitas umumnya. 

3. Ectomorph 

Ciri-ciri tipe tubuh tinggi dan langsing, lemah dengan tubuh kecil, 

tulang-tulangnya kecil dengan otot yang tipis dan ekstriminitas 

relatif panjang dan togok yang pendek. 

b. Klasifikasi menurut Kretscmer mengelompokan bentuk tubuh 

menjadi tiga tipe, yaitu : 

1. Tipe Piknis 

Ciri-ciri pendek, gemuk, leher kuat, dada bulat, dan pencernaan 

menonjol. Suka makan, pencernaan makanan mudah dan 

mempunyai simpanan energi 

2. Tipe Asthenis 

Bertubuh tinggi, langsing, dada tipis dan rata, bahu agak ke 

muka. Mempunyai kesukaran dalam pencernaan makanan 

disebabkan karena alat-alat tubuh bagian dalam lemah dan 

mempunyai energi yang sedikit. 

3. Tipe Athletis 

Berbentuk tubuh antara asthenis dan piknis, ukuran badan 

sedang dengan otot-otot yang kuat. Dada lebar, tangan dan kaki 

besar dan kuat.  

 Berdasarkan tipe-tipe tubuh di atas maka dalam pemilihan seorang 

atlet yang berbakat, postur tubuh memegang peranan sangat penting 

yang harus diperhitungkan oleh seorang pelatih dalam pencapaian 

prestasi yang optimal sesuai dengan karakteristik cabang olahraganya. 

Pengukuran antropometri bertujuan untuk menentukan status fisik 

yang diperluas sehingga mencakup perkembangan tipe tubuh manusia 
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dalam hubungannya dengan kesehatan, sikap, kemampuan fisik dan 

kualitas kepribadian ( William, Ganong: 2003). 

a) Hakikat Komposisi Tubuh 

Komposisi tubuh manusia terdiri dari : 

1) Cairan tubuh sebanyak  60% 

2) Protein sebanyak 18% 

3) Lemak sebanyak 15%, dan 

4) Mineral sebanyak 7%. 

Perbandingan antara berat lemak dan berat tubuh secara 

keseluruhan biasanya dinyatakan sebagai prosentase lemak tubuh 

dimana perbandingan ini juga sebagai acuan komposisi tubuh. Lemak 

merupakan salah satu penyusun terbesar komposisi tubuh setelah cairan 

dan protein, kurang lebih 15% dari tubuh disusun oleh lemak,  

keberadaannya dalam tubuh dianggap sebagai  sistem biologik terutama 

untuk cadangan energi dalam sel dan sebagai komponen membran sel. 

Lemak yang terdapat dalam makanan akan dicerna di dalam 

pencernaan yang dimulai dari duodenum. Penyerapan lemak paling besar 

terjadi pada bagian atas usus kecil (Yeyenum), tetapi sejumlah besar pula 

diserap dalam Ileum, 95% lemak dicerna dan diabsorpsi. Lemak beredar 

dalam sirkulasi darah dalam bentuk Kolesterol, Trigliserida dan Lipid. 

Lemak yang merupakan salah satu sumber energi tubuh (diubah dalam 

hati melalui metabolisme lipid), apabila tidak terpakai atau berlebih akan 

disimpan (secara khusus di subcutaneous dan retroperitoneal) sebagi 

cadangan energi. Karena itu pengukuran lemak bawah kulit dapat 

menggambarkan prosentase lemak tubuh seseorang. Cara yang paling 

mudah mengukur dan menghemat waktu dalam mengestimasi kadar 

lemak di tubuh yaitu dengan menggunakan alat Skinfold Caliper atau Fat 

Caliper (Arie Sutopo dan Alma Permana: 2006). Bagian-bagian tubuh 

yang diukur yaitu; 

1) Subscapula 

2) Abdomen 

3) Chest 
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4) Triceps 

5) Supra-Iliac 

6) Thight 

7) Biceps 

Tetapi sebagian orang memakai pengukuran lemak hanya di empat 

yaitu: Subscapula, Triceps, Supra-Iliac dan Biceps. Sehingga dapat 

disimpulkan semakin kecil prosentase lemak, maka akan semakin baik 

kinerja seseorang. 

 

2. Hakikat Mahasiswa Program Studi Ilmu Keolahragaan 

Mahasiswa Program Studi Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia didefinisikan bahwa mahasiswa adalah orang yang belajar di 

perguruan tinggi. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: 1988). 

Mahasiswa juga diartikan kelompok masyarakat yang sedang menekuni 

bidang ilmu tertentu dalam lembaga pendidikan formal dan menekuni 

berbagai bidang tersebut di suatu tempat yang di namakan universitas. 

Universitas Negeri Jakarta merupakan satu-satunya universitas 

yang memiliki Fakultas Ilmu Keolahragaan di Jakarta. Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta merupakan Lembaga 

Pendidikan Tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 

keolahragaan. Di Fakultas Ilmu Keolahragaan terdiri atas tiga jurusan 

yaitu Jurusan Olahraga Prestasi, Jurusan Olahraga Pendidikan dan 

Jurusan Rekreasi. Di setiap jurusan masing-masing memiliki beberapa 

program studi dimana memiliki perkuliahan yang bersifat praktek dan teori 

baik di kelas maupun di lapangan, salah satu program studi tersebuta 

adalah Program Studi Ilmu Keolahragaan. Program Studi Ilmu 

Keolahragaan merupakan program studi yang membekali mahasiswa di 

bidang kesehatan olahraga. 

Program Studi Ilmu Keolahragaan merupakan pelaksana dari 

Lembaga Pendidikan Tinggi FIK UNJ yang menghasilkan Sarjana 

Olahraga ahli Olahraga Kesehatan berkemampuan akademis-profesional 
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yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan ilmu Keolahragaan, 

menguasai konsep dan dasar-dasar teori ilmu keolahragaan dan ilmu 

pendukungnya serta menguasai beberapa cabang olahraga pilihan 

sebagai sumberdaya manusia Indonesia yang berkualitas serta proaktif 

dalam membagun Bangsa dan Negara di Bidang Olahraga Kesehatan 

serta mampu memenuhi kebutuhan olahraga di masyarakat. 

Program Studi Ilmu Keolahragaan mengembangkan tugas dan 

fungsi melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat dalam rangka menghasilkan Sarjana Olahraga ahli 

Olahraga Kesehatan berkemampuan akademis-profesional yang memiliki 

kemampuan dalam mengembangkan ilmu Keolahragaan, menguasai 

konsep dan dasar-dasar teori ilmu keolahragaan dan ilmu pendukungnya 

serta menguasai beberapa cabang olahraga pilihan sebagai sumberdaya 

manusia Indonesia yang berkualitas serta proaktif dalam membagun 

Bangsa dan Negara di Bidang Olahraga Kesehatan yang profesional pada 

klub olahraga dan Fitness Centre dan Rumah Sakit. 

Selain berbekal dengan teori tentang kesehatan olahraga serta 

kebugaran jasmani, mahasiswa Program Studi Ilmu Keolahragaan juga 

dibekali dengan beberapa mata kuliah gerak, diantaranya adalah pencak 

silat, berenang, atletik dan beberapa mata kuliah gerak pilihan seperti bola 

voli, panahan, bola basket ataupun yang lainnya. Adapun aktivitas latihan 

lain diluar jam perkuliahan sesuai minat dan bakat masing-masing.  

Jadi dapat disimpulkan mahasiswa Program Studi Ilmu 

Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta 

adalah orang-orang yang menekuni di bidang ilmu keolahragaan yang 

meliputi kesehatan olahraga dan kebugaran jasmani dalam lembaga 

pendidikan formal untuk jenjang strata satu (S1) di Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta. 

 

B. Kerangka Berpikir 

Antropometri adalah ukuran-ukuran bagian tubuh seperti tinggi 

badan, lingkaran badan, berat badan, panjang tungkai, dan sebagainya. 
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Antropometri dibidang olahraga sangat menunjang dalam pembentukan 

gerak sesuai dengan kebutuhan cabang olahraga itu sendiri oleh karena 

itu dalam olahraga tertentu membutuhkan bentuk-bentuk postur tubuh 

tertentu sesuai yang akan ditekuni agar dapat mencapai prestasi yang 

optimal.  

Tidak ada dua orang yang memiliki tipe dan bentuk tubuh yang 

benar-benar sama sekalipun anak kembar. Manusia memiliki berbagai 

ukuran tubuh manusia yang berbeda antara manusia yang satu dengan 

lainnya, seperti berat badan (kurus, sedang, dan berat), ukuran tinggi 

tubuh ketika posisi berdiri (kecil, sedang, dan tinggi), lingkar tubuh (kecil, 

sedang, dan besar) serta posisi ketika merentangkan tangan, panjang 

tungkai, dan sebagainya berdasarkan tipe-tipe tubuh masing-masing 

individu maka dalam pemilihan seorang atlet yang berbakat, postur tubuh 

memegang peranan sangat penting yang harus diperhitungkan oleh 

seorang pelatih dalam pencapaian prestasi yang optimal sesuai dengan 

karakteristik cabang olahraganya. 

Begitu juga dengan mahasiswa Program Studi Ilmu Keolahragaan 

yang memiliki tipe tubuh yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. 

Hal ini bertujuan untuk meragamkan jenis atau bentuk tubuh seseorang 

agar dapat masuk dalam berbagai cabang olahraga yang ada. Karena 

setiap cabang olahraga memiliki karakteristik tipe tubuh yang berbeda 

sehingga perlu adanya keragaman tipe tubuh bagi mahasiswa yang 

diterima di Fakultas Ilmu Keolahragaan khususny di Program Studi Ilmu 

Keolahragaan. 

Seperti halnya pada mahasiswa Program Studi Ilmu Keolahragaan 

mengembangkan tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka 

menghasilkan Sarjana Olahraga ahli Olahraga Kesehatan berkemampuan 

akademis-profesional yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan 

ilmu Keolahragaan, menguasai konsep dan dasar-dasar teori ilmu 

keolahragaan dan ilmu pendukungnya serta menguasai beberapa cabang 

olahraga pilihan sebagai sumberdaya manusia Indonesia yang berkualitas 
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serta proaktif dalam membagun Bangsa dan Negara di Bidang Olahraga 

Kesehatan yang profesional pada klub olahraga dan Fitness Centre dan 

Rumah Sakit. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui profil antropometri 

mahasiswa Program Studi Ilmu Keolahragaan Tahun 2014/ 2015. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian dan pengambilan data dilakukan di Laboratorium 

Olahraga Prestasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 

Jakarta. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2014. 

 

C. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

metode analitik observasional dengan melakukan pengukuran. 

Pengukuran pada dimensi-dimensi tubuh manusia. 

 

D. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu 

Keolahragaan. Dengan sampel penelitian adalah mahasiswa Program 

Studi Ilmu Keolahragaan Tahun 2014/ 2015 sebanyak 61 orang, teknik 

pengambilan sampel dengan menggunakan teknik Nonprobabilistic 

Sampling jenis Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan sampel 

dengan menggunakan kriteria tertentu. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan 

melakukan pengukuran pada dimensi-dimensi tubuh manusia seperti 

tinggi badan, berat badan, rentang tangan, tinggi duduk dan lebar bahu 

dengan menggunakan alat yang telah ditentukan. Setelah didapatkan 

hasil dari pengukuran maka data tersebut diolah sesuai dengan 

dimensinya menggunakan rumus yang ada. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara 

melakukan pengukuran pada dimensi tubuh seperti tinggi badan, berat 

badan, rentang tangan, tinggi duduk dan lebar bahu dengan 

menggunakan alat meteran dan timbangan. 

 

G. Teknik Analisa Data 

Teknik yang digunakan untuk mengolah data adalah teknik 

statistik analisis dokumenter atau teknik standar deviasi yaitu 

menjumlahkan setiap dari  hasil  tes  yang  dilakukan  dan  akan  

diberikan  kesimpulan  untuk mengetahui hasil dari tiap-tiap item tes 

dengan rumus-rumus sebagai berikut: 

1. Menentukan nilai tertinggi dari setiap item tes 

2. Menentukan nilai terendah dari setiap item tes 

3. Menentukan nilai rata-rata dari masing-masing item tes  

 

4. Range atau rentang adalah selisih antara nilai tertinggi dan 

nilai terendah 

5. Median: nilai tengah setelah data diurutkan 

6. Modus: data yang paling sering muncul 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

Setelah melakukan pengolahan data dengan teknik statistik maka 

diperoleh olahan data beserta analisisnya. Data mentah diperoleh dari 

sampel yang disusun dan diolah untuk kemudian disajikan deskripsi 

datanya agar memudahkan dalam membaca dan menganalisanya. 

 

A. Deskripsi Data 

Deskripsi data dalam penelitian ini meliputi nilai terendah, nilai 

tertinggi, rata-rata, median, modus dan range pada masing-masing 

variabel tes yaitu, tinggi badan (TB), berat badan (BB), rentang tangan 

(RT), tinggi duduk (TD) dan lebar bahu (LB). Berikut data lengkapnya: 

 

Tabel 1. Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Variabel 
NILAI 

TB BB RT TD LB 

Nilai Terendah 146,8 40 132,3 71 16 

Nilai Tertinggi 188 87,5 192 98,1 50 

Rata-rata 163,06 60,15 168,42 86,65 40,5 

Median 166 59 168 87 42 

Modus 161 53 168 87 42 

Range 41,20 47,50 59,70 27,10 34,00 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata, median, 

modus, nilai minimal, nilai maksimal dan range dari tinggi badan, berat 

badan, rentang tangan, tinggi duduk dan lebar bahu mahasiswa program 

studi ilmu keolahragaan tahun 2014. Nilai rata-rata tinggi badan adalah 

163,06; median 166, modus 161, nilai minimal 146,8; nilai maksimal 188 

dan range 41,20. Nilai rata-rata berat badan adalah 60,15; median 59, 

modus 53, nilai minimal 40; nilai maksimal 87,5 dan range 47,50. Nilai 
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rata-rata rentang tangan adalah 168,42; median 168, modus 168, nilai 

minimal 132,3; nilai maksimal 192 dan range 59,70. Nilai rata-rata tinggi 

duduk adalah 86,65; median 87, modus 87, nilai minimal 71, nilai 

maksimal 98,1 dan range 27,10. Dan nilai rata-rata lebar bahu adalah 

40,5; median 42, modus 42, nilai minimal 16, nilai maksimal 50 dan range 

34,00. 

 

1. Tinggi Badan (TB) 

Tinggi badan untuk keseluruhan mahasiswa Program Studi 

Ilmu keolahragaan tahun 2014/ 2015 yang tertinggi 188 cm dan 

terendah 146,8 cm, dengan rata-rata 163,06 cm; median 166 cm, 

modus 161 dan range tinggi badan 41,20 cm. 

 
Tabel 2. Distribusi Frekuensi Tinggi Badan Mahasiswa Program 

Studi Ilmu Keolahragaan Tahun 2014/ 2015 
 

No. Kelas Interval Nilai Tengah Frekuensi % 

1 146 - 152 149 2 3,28 

2 153 - 159 156 6 9,84 

3 160 - 166 163 28 45,9 

4 167 - 173 170 18 29,5 

5 174 - 180 177 5 8,2 

6 181 - 187 184 1 1,64 

7 188 - 194 191 1 1,64 

  Jumlah   61 100 

 

Berdasarkan tabel diatas jika dibandingkan dengan nilai rata-rata, 

terlihat mahasiswa yang berada pada kelas rata-rata sebanyak 28 orang 

(45,9%), mahasiswa yang berada dibawah kelas rata-rata sebanyak 8 

orang (13,12%) dan mahasiswa yang berada di atas rata-rata sebanyak 

25 orang (40,98%). 

Distribusi tinggi badan mahasiswa Program Studi Ilmu 

Keolahragaan Tahun 2014/ 2015 dapat dilihat pada diagram dibawah ini: 
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40,98%

45,90%

13,12%

Diatas rata-rata

Dibawah rata-

rata
Rata-rata

 

Gambar 1. Diagram Pie Tinggi Badan Mahasiswa Program Studi Ilmu 
Keolahragaan 2014/ 2015 

 

2. Berat Badan (BB) 

Berat badan untuk keseluruhan mahasiswa Program Studi 

Ilmu keolahragaan tahun 2014/ 2015 yang tertinggi 87,5 kg dan 

terendah 40 kg, dengan rata-rata 60,15 kg; median 59 kg, modus 

53 kg dan range berat badan 47,5 kg. 

 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Berat Badan Mahasiswa Program 
Studi Ilmu Keolahragaan Tahun 2014/ 2015 

     No. Kelas Interval Nilai Tengah Frekuensi % 

1 40 - 46 43 2 3,28 

2 47 - 53 50 16 26,23 

3 54 - 60 57 20 32,79 

4 61 - 67 64 11 18,03 

5 68 - 74    71 6 9,83 

6 75 - 81 78 3 4,92 

7 82 - 88 85 3 4,92 

  Jumlah   61 100 

 

Berdasarkan tabel diatas jika dibandingkan dengan nilai rata-rata, 

terlihat mahasiswa yang berada pada kelas rata-rata sebanyak 11 orang 

(18,03%), mahasiswa yang berada dibawah kelas rata-rata sebanyak 38 

orang (62,3%) dan mahasiswa yang berada di atas rata-rata sebanyak 

12 orang (19,67%). 
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Distribusi berat badan mahasiswa Program Studi Ilmu 

Keolahragaan Tahun 2014/ 2015 dapat dilihat pada diagram dibawah ini: 

19,76%

62,30%

18,03%

Diatas rata-rata

Dibawah rata-rata

Rata-rata

 

 

Gambar 2. Diagram Pie Berat Badan Mahasiswa Program Studi Ilmu Keolahragaan 
2014/ 2015 

 

3. Rentang Tangan (RT) 

Rentang Tangan untuk keseluruhan mahasiswa Program Studi 

Ilmu keolahragaan tahun 2014/ 2015 yang tertinggi 192 cm dan 

terendah 132,3 cm, dengan rata-rata 168,42 cm; median 168 cm, 

modus 168 cm dan range rentang tangan 59,70 cm. 

 

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Rentang Tangan Mahasiswa Program 
Studi Ilmu Keolahragaan Tahun 2014/ 2015 

     No. Kelas Interval Nilai Tengah Frekuensi % 

1 132 - 140 136 1 1,64 

2 141 - 149 145 1 1,64 

3 150 - 158 154 4 6,56 

4 159 - 167 163 21 34,43 

5 168 - 176 172 23 37,7 

6 177 - 185 181 10 16,39 

7 186 - 194 190 1 1,64 

  Jumlah   61 100 

 

Berdasarkan tabel diatas jika dibandingkan dengan nilai rata-rata, 

terlihat mahasiswa yang berada pada kelas rata-rata sebanyak 21 orang 

(34,43%), mahasiswa yang berada dibawah kelas rata-rata sebanyak 6 

orang (9,84%) dan mahasiswa yang berada di atas rata-rata sebanyak 

34 orang (55,73%). 
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Distribusi rentang tangan mahasiswa Program Studi Ilmu 

Keolahragaan Tahun 2014/ 2015 dapat dilihat pada diagram dibawah ini: 

55,73%

9,84%

34,43%
Diatas rata-rata

Dibawah rata-rata

Rata-rata

 

 

Gambar 3. Diagram Pie Rentang Tangan Mahasiswa Program Studi Ilmu Keolahragaan 
2014/ 2015 

 

4. Tinggi duduk (TD) 

Tinggi duduk untuk keseluruhan mahasiswa Program Studi 

Ilmu keolahragaan tahun 2014/ 2015 yang tertinggi 98,1 cm dan 

terendah 71 cm, dengan rata-rata 86,65 cm; median 87 cm, modus 

87 cm dan range tinggi duduk 27,10 cm. 

 

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Tinggi Duduk Mahasiswa Program 
Studi Ilmu Keolahragaan Tahun 2014/ 2015 

     No. Kelas Interval Nilai Tengah Frekuensi % 

1 71 - 74 72,5 1 1,64 

2 75 - 78 76,5 2 3,28 

3 79 - 82 80,5 7 11,47 

4 83 - 86 84,5 17 27,87 

5 87 - 90 88,5 26 42,62 

6 91 - 94 92,5 6 9,84 

7 95 - 98 96,5 2 3,28 

  Jumlah   61 100 

 

Berdasarkan tabel diatas jika dibandingkan dengan nilai rata-rata, 

terlihat mahasiswa yang berada pada kelas rata-rata sebanyak 17 orang 

(27,87%), mahasiswa yang berada dibawah kelas rata-rata sebanyak 10 
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orang (16,39%) dan mahasiswa yang berada di atas rata-rata sebanyak 

34 orang (55,74%). 

Distribusi tinggi duduk mahasiswa Program Studi Ilmu 

Keolahragaan Tahun 2014/ 2015 dapat dilihat pada diagram dibawah ini: 

55,74%

16,39%

27,87%

Diatas rata-rata

Dibawah rata-rata

Rata-rata

 

Gambar 3. Diagram Pie Tinggi Duduk Mahasiswa Program Studi Ilmu Keolahragaan 

2014/ 2015 

 

5. Lebar Bahu (LB) 

Tinggi duduk untuk keseluruhan mahasiswa Program Studi 

Ilmu keolahragaan tahun 2014/ 2015 yang tertinggi 50 cm dan 

terendah 16 cm, dengan rata-rata 40,5 cm; median 42 cm, modus 42 

cm dan range lebar bahu 34 cm. 

 

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Lebar Bahu Mahasiswa Program 
Studi Ilmu Keolahragaan Tahun 2014/ 2015 

     No. Kelas Interval Nilai Tengah Frekuensi % 

1 16 - 20 18 5 8,2 

2 21 - 25 23 0 0 

3 26 - 30 28 0 0 

4 31 - 35 33 1 1,64 

5 36 - 40 38 10 16,39 

6 41 - 45 43 35 57,38 

7 46 - 50 48 10 16,39 

  Jumlah   61 100 

 

Berdasarkan tabel diatas jika dibandingkan dengan nilai rata-rata, 

terlihat mahasiswa yang berada pada kelas rata-rata sebanyak 10 orang 
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(16,39%), mahasiswa yang berada dibawah kelas rata-rata sebanyak 6 

orang (9,84%) dan mahasiswa yang berada di atas rata-rata sebanyak 

10 orang (73,77%). 

Distribusi lebar bahu mahasiswa Program Studi Ilmu 

Keolahragaan Tahun 2014/ 2015 dapat dilihat pada diagram dibawah ini: 

73,77%

9,84%

16,39%

Diatas rata-rata

Dibawah rata-rata

Rata-rata

 

Gambar 4. Diagram Pie Lebar Bahu Mahasiswa Program Studi Ilmu Keolahragaan 

2014/ 2015 

 

 

B. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan 

mengukur masing-masing variabel dari antropometri tubuh seperti 

tinggi badan, berat badan, rentang tangan, tinggi duduk dan lebar 

bahu.  

Tabel 7. Komponen Antropometri mahasiswa Program Studi 
Ilmu Keolahragaan Tahun 2014/ 2015 

 

No. Komponen Instrumen Nilai Rata-rata 

1 Tinggi Badan Meteran 163,06 cm 

2 Berat Badan Timbangan 60,15 kg 

3 Rentang Tangan Meteran 86,42 cm 

4 Tinggi Duduk Meteran 86,65 cm 

5 Lebar Bahu Meteran 40,5 cm 

 

Berdasarkan perbandingan rata-rata nilai antropometri 

mahasiswa Program Studi Ilmu Keolahragaan Tahun 2014/ 2015 
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terbagi menjadi tiga (3) kategori yaitu dibawah rata-rata, rata-rata, dan 

diatas rata-rata. Tabel diatas menunjukkan tabel rata-rata dari masing-

masing komponen antropometri tubuh mahasiswa.  

 

C. Analisis Data 

Interpretasi data hasil penelitian berdasarkan dimensi 

antropometri mahasiswa Program Studi Ilmu Keolahragaan Tahun 

2014/ 2015 sebagai berikut: 

Tabel 8. Prosentase Komponen Antropometri mahasiswa 
Program Studi ilmu Keolahragaan Tahun 2014/ 2015 

 

No. Komponen Rata-rata Prosentase 

1 Tinggi Badan 29,5% 

2 Berat Badan 32,79% 

3 Rentang Tangan 37,7% 

4 Tinggi Duduk 27,87% 

5 Lebar Bahu 16,3% 

 

Berdasarkan hasil data penelitian diatas mengenai beberapa 

komponen antropometri diantaranya tinggi badan yang menunjukkan 

hasil 29,5%, berat badan 32,79%, rentang tangan 37,7%, tinggi duduk 

27,87% dan lebar bahu 16,3%.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dengan 

didukung deskripsi teoretis dan kerangka berpikir serta analisis data maka 

hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa profil antropometri 

mahasiswa Program Studi Ilmu Keolahragaan Tahun 2014/ 2015 adalah 

sebagai berikut: 

1. Rata-rata tinggi badan adalah 163,06 cm dengan p 

2. Rata-rata berat badan adalah 60,15 kg 

3. Rata-rata rentang tangan adalah 168,42 cm 

4. Rata-rata tinggi duduk adalah 86,65 cm 

5. Rata-rata lebar bahu adalah 40,5 cm 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka 

disarankan: 

1. Diharapkan ada penelitian lanjutan untuk memantau 

perkembangan antropometri mahasiswa Program Studi Ilmu 

Keolahragaan  

2. Sebaiknya pengukuran dilakukan di pagi hari sebelum 

melakukan aktivitas yang lain agar hasil lebih maksimal 

3. Pengukuran dilakukan secara sistematis oleh profesional yang 

telah mahir dalam tes dan pengukuran olahraga 

4. Alat yang digunakan sebaiknya di validasi terlebih dahulu 

sebelum digunakan untuk mengukur 
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