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Gumantan Pendidikan Olahraga, Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Teknokrat Indonesia aditya.gumantan@teknokrat.ac.id Eko Bagus Fahrizqi Pendidikan
Olahraga, Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan, Universitas Teknokrat Indonesia
eko.bagus@teknokrat.ac.id ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
IMT (Indeks Massa Tubuh) atlet UKM Sepakbola Univetsitas Teknokrat Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu, “suatu penelitian yang
berusaha menggambarkan peristiwa-peristiwa dan kejadian serta gejala (fenomena)
yang ada pada masa sekarang. Sampel dalam penelitian ini adalah atlet UKM sepakbola
Universitas Teknokrat Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa
rata-rata Indeks Massa Tubuh (IMT) Atlet UKM Sepakbola Universitas Teknokrat
Indonesia adalah 20,463 berdasarkan norma pada tabel berada pada kategori berat
badan normal.
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa hasil IMT Atlet UKM Sepakbola
Universitas Teknokrat Indonesia, antara lain hasil pengukuran tinggi badan, memiliki
tinggi badan rata-rata 171,5 cm dengan tinggi badan tertinggi tercatat 178 cm dan
terpendek 165 cm. Hasil pengukuran berat badan, rata-rata 59,75 Kg dengan berat
badan terberat tercatat 69 Kg dan teringan 53 Kg. Dalam bermain sepakbola, dengan
berat badan yang ideal atlet dapat melakukan gerakan-gerakan dalam sepakbola
dengan baik secara keseluruhan. Kata kunci: IMT (Indeks Massa Tubuh), Sepakbola
ABSTRACT The purpose of this study was to determine the BMI (Body Mass Index)
Universitas Teknokrat Indonesia Football athlete.

This study uses qualitative research, namely, "a study that attempted to describe events
and happenings as well as symptoms (phenomena) that exist in the present. The sample
in this study is football athlete of Universitas Teknokrat Indonesia Football. Based on the
results, the resultsthat the average Body Mass Index (BMI) College Football Athletes of
Universitas Teknokrat Indonesia are 20.463 norms on the table is in the normal weight
category. The conclusion of this study isthat the results of IMT Football Athletes of
Universitas Teknokrat Indonesia, among others, the results of measurement of height,
has an average height of 171.5 cm with the highest recorded height 178 cm and 165 cm
shortest.
The results of measurements of weight, average weight 59.75 kg with 69 kg carrying the
heaviest and lightest 53 Kg. In playing football, with an ideal body weight athletes can
perform the movements in overall good football. Keywords: BMI (Body Mass Index),
Football

PENDAHULUAN Olahraga merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Olahraga
bertujuan untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta
membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat. Sepakbola merupakan
suatu olahraga permainan yang menggunakan bola lapangan dan dimainkan oleh dua
regu yang masing-masing regu terdiri dari 11 orang.
Permainan sepakbola memiliki tujuan untuk memasukkan bola sebanyak mungkin ke
gawang lawan dan menjaga agar gawang tidak kemasukan bola. Permainan sepakbola
memerlukan kerjasama yang baik antar pemain dan harus didukung dengan teknik dan
fisik yang baik. Pemain dengan teknik dasar yang baik akan cenderung bermain
sepakbola dengan baik seperti yang diharapkan. Sepakbola merupakan permainan
beregu yang paling popular di dunia dan bahkan telah menjadi permainan nasional bagi
setiap negara di dunia. Sepakbola mempunyai daya tarik sendiri dibandingkan dengan
olahraga lainnya.
Daya tarik sepakbola adalah keterampilan dalam memperagakan kemampuan mengolah
bola, penampilan dengan penuh perjuangan, gerakan yang dinamis, disertai dengan
kejutan taktik yang membuat penonton kagum melihanya. Permainan sepak bola
merupakan olahraga yang digemari dan populer, terbukti hampir diseluruh belahan
dunia memainkannya. Olahraga ini sangat berguna sebagai pendidikan, sarana rekreasi,
maupun sebagai tujuan pembentukan prestasi. Permainan sepak bola butuh kerja sama
tim yang baik. Selain itu, variasi dan kombinasi teknik dasar tentu diperlukan pula dalam
permainan ini.
Menurut Augustyn (2012) Permainan sepakbola dalam memainkan-nya setiap pemain
diperbolehkan untuk menggunakan seluruh anggota badan kecuali lengan, hanya
penjaga gawang diperbolehkan memainkan bola dengan kaki dan lengan. Sepakbola
hampir seluruhnya menggunakan kemahiran kaki, kecuali penjaga gawang yang bebas
menggunakan anggota tubuh manapun. Menurut Luxbacher (2012), “Gerakan pemain
yang lancar dan terkontrol mengekspresikan individualitasnya dalam permainan beregu.
Kecepatan, kekuatan, stamina, keterampilan dan pengetahuan mengenai taktik,
semuanya merupakan aspek yang penting dari penampilan”.
Kualitas teknik dasar setiap pemain terlepas dari faktor kondisi fisik maupun taktik
sangat menentukan pada tingkat permainan kesebelasan sepak bola. Semakin baik
penguasaan teknik dasar, maka semakin cepat serta cermat kerja sama secara kolektif
yang akan tercapai. Dengan demikian, kesebelasan akan lebih lama menguasai bola dan
akan mendapatkan keuntungan secara fisik dan taktik. Permainan sepakbola menuntuk
setiap pemainnya untuk memiliki kondisi fisik yang prima serta aspek-aspek pondasi
fisik. Gratz (2009) Pondasi fisik sangat penting untuk menunjang seorang pemain dalam

bermain sepakbola.
Tanpa pondasi fisik yang baik, seseorang akan kesulitan dalam meyesuaikan diri pada
permainan yang memerlukan kondisi fisik yang prima. Kondisi fisik yang prima ini
didukung dengan struktur tubuh seorang atlet. Hampir semua cabang olahraga yang
menjadi faktor dan menentukan prestasi terletak dari struktur tubuh seorang Atlet.
Sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga permainan yang menuntut memiliki
Indek Massa Tubuh yang ideal. Indeks Massa Tubuh (IMT) merupakan cara untuk
mengetahui kategori berat badan ideal dan memprediksi risiko gangguan kesehatan.
Metode ini digunakan dalam menentukan kategori berat badan yang sesuai berat dan
tinggi badan.
Angka indeks massa tubuh atau dalam bahasa Inggris Body Mass Index (BMI) digunakan
untuk menunjukkan kategori berat badan seseorang apakah sudah proporsional atau
belum. Melalui IMT, seseorang akan tahu apakah berat badannya termasuk kategori
normal, kelebihan, atau justru kekurangan. Indeks massa tubuh didapat dengan
membagi berat badan seseorang dalam satuan kilogram dengan tinggi mereka dalam
meter kuadrat. Indeks massa tubuh (IMT) merupakan nilai yang diambil dari perhitungan
hasil bagi antara berat badan (BB) dalam kilogram dengan kuadrat dari tinggi badan
(TB) dalam meter (Dhara & Chatterjee, 2015).
Menurut departemen gizi dan kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (2010) IMT
digunakan untuk, mengetahui proporsi badan (gemuk, normal, kurus) dan indikator
setatus gizi saat ini. IMT hingga kini dipakai secara luas untuk menentukan status gizi
seseorang. IMT dipercayai dapat menjadi indikator atau menggambarkan kadar
adipositas dalam tubuh seseorang. IMT merupakan petunjuk untuk menentukan
kelebihan berat badan berdasarkan indeks quatelet {berat badan dalam kilogram dibagi
dengan kuadrat tinggi badan dalam meter (kg/m2 ).
IMT merupakan alternatif untuk tindakan pengukuran lemak tubuh dan komposisi
tubuh. Menurut Fenanlampir (2015) Komposisi tubuh yang di maksud adalah yang
terkait dengan karakteristik tubuh seseorang termasuk didalamnya adalah tinggi, berat,
dan ketebalan lemak. Berat badan dan tinggi badan dapat digunakan untuk mengukur
tingkat Overweight responden dengan menggunakan standar BMI (body Mass Index)
Body massa Indeks = Berat badan (kg) Tinggi Badan (m).
Untuk mengetahui nilai IMT ini, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: Berat
Badan (kg) Kuadrat Tinggi Badan (m2) Cara penilaian status gizi dengan menghitung
Indeks Masa Tubuh ini digunakan untuk mengetahui status gizi orang dewasa berusia
18 tahun atau lebih. Tinggi badan diukur dengan keadaan berdiri tegak lurus, tanpa

menggunakan alas kaki, kedua tangan merapat ke badan, punggung menempel pada
dinding serta pandangan diarahkan ke depan. Lengan tergantung relaks di samping
badan dan bagian pengukur yang dapat bergerak disejajarkan dengan bagian teratas
kepala dan harus diperkuat pada rambut kepala yang tebal, sedangkan berat badan
diukur dengan posisi berdiri diatas timbangan berat badan.
Indeks Massa Tubuh (IMT) pada setiap orang berbeda-beda, faktor yang mempengaruhi
Indeks Massa Tubuh (IMT) diantaranya: Usia, pola makan, aktifitas fisik, jenis kelamin.
Berdasarkan pemaparan diatas bahwa peneliti merasa pentingnya indeks massa tubuh
untuk menunjang prestasi. Berat badan yang ideal menandakan setatus gizi seseorang
yang baik. Hal ini sesuai dengan, pendapat Sidik (2019) “upaya meningkatkan prestasi
olahraga bagi seorang atlit tidak hanya berdasarkan minat yang tinggi saja. Prestasi
seorang atlet bergantung pada ukuran, bentuk, proporsi, komposisi tubuh.
METODE PENELITIAN Jenis Penelitian pada penelitian ini tergolong kedalam jenis
penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan
suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan
sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. menurut Arikunto (2010)
mengatakan penelitian evaluasi mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta
situasi tertentu termasuk kegiatan sikap, pandangan dan proses yang berlangsung serta
pengaruh-pengaruh fenomena tertentu.
Karena yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana IMT (Indeks Massa Tubuh)
atlet UKM Sepakbola Universitas Teknokrat Indonesia. Rancangan penelitian dapat
dilihat pada gambar berikut ini: Gambar.1. Rancangan penelitian Teknik pengambilan
sampel menggunakan teknik total sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan
mengambil seluruh anggota populasi sebagai sampel. Jadi sampel dalam penelitian ini
adalah Atlet UKM Sepakbola Universitas Teknokrat Indonesia yang berjumlah 20 orang.
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu pengukuran IMT Atlet UKM
Sepakbola Universitas Teknokrat Indonesia.
Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: Berat Badan (kg) Kuadrat Tinggi Badan
(m2) Tabel 1. Kategori IMT Indek Massa Tubuh _Kategori _ _< 18.5 _Berat badan kurang
_ _18.5 – 22.9 _Berat badan normal _ _= 23.0 _Berat badan lebih _ _23.0 -24.9 _Pra
Obesitas _ _25.0 -29.9 _Obesitas I _ _= 30.0 _Obesitas II _ _ Setelah pengumpulan data
maka selanjutnya dilakukan penghitungan hasil rata-rata untuk setiap peserta tes IMT
dengan
menggunakan rumus berikut ini:
?? ?? = N ?? = Nilai rata-rata ?? = Jumlah nilai ?? N = Jumlah Sampel HASIL
PENELITIAN Tabel 2. Hasil Pengukuran berat badan dan tinggi badan No _Sampel

_Tinggi Badan _Berat Badan _IMT _Kategori _ _1 _Sampel 1 _168 _55 _19.48 _Normal _ _2
_Sampel 2 _174 _60 _19.81 _Normal _ _3 _Sampel 3 _165 _53 _19.46 _Normal _ _4
_Sampel 4 _170 _58 _20.06 _Normal _ _5 _Sampel 5 _176 _62 _20.01 _Normal _ _6
_Sampel 6 _169 _57 _22.05 _Normal _ _7 _Sampel 7 _167 _55 _19.72 _Normal _ _8
_Sampel 8 _171 _59 _20.17 _Normal _ _9 _Sampel 9 _172 _62 _20.95 _Normal _ _10
_Sampel 10 _170 _59 _20.41 _Normal _ _11 _Sampel 11 _176 _64 _20.66 _Normal _ _12
_Sampel 12 _169 _58 _20.30 _Normal _ _13 _Sampel 13 _172 _69 _23.32 _Lebih _ _14
_Sampel 14 _173 _57 _19.04 _Normal _ _15 _Sampel 15 _167 _55 _19.72 _Normal _ _16
_Sampel 16 _173 _58 _19.37 _Normal _ _17 _Sampel 17 _175 _63 _21.55 _Normal _ _18
_Sampel 18 _170 _59 _20.41 _Normal _ _19 _Sampel 19 _175 _60 _19.59 _Normal _ _20
_Sampel 20 _178 _63 _18.88 _Normal _ _Rata-rata _171.5 _59.75 _20.463 _ _ _Jumlah
_3430 _1195 _406.06 _ _ _ Selanjutnya hasil pada tabel diatas dilakukan perhitungan
untuk mencari rata-rata pengukuran IMT Atlet UKM Sepakbola Universitas Teknokrat
Indonesia yaitu sebagai berikut : ?? ?? = N 409,26 ?? = 20 = 20.
463 Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, didapatkan hasil rata-rata Indeks Massa
Tubuh (IMT) Atlet UKM Sepakbola Universitas Teknokrat Indonesia 20,463 berdasarkan
norma pada tabel berada pada kategori berat badan normal. Berdasarkan hasil tersebut
dapat ditarik kesimpulan bahwa IMT sangat mempengaruhi atlet dalam bermain
sepakbola. Hal ini dikarenakan IMT berpengaruh langsung pada penampilan atlet secara
keseluruhan. Indeks masa tubuh menandakan status gizi yang baik. Hal ini akan
berpengaruh positif terhadap hasil latihan yang dijalankan. Selain itu dengan berat
badan yang ideal seseorang akan dapat bergerak dengan cepat, lincah, dan kokoh
dibandingkan dengan seseorang dengan berat badan yang berlebih atau kurang.
Seorang atlet sepakbola yang memiliki IMT normal akan lebih baik dalam bermain
sepakbola. Hal ini sesuai dengan penelitian Fahrullah (2017) Dalam melakukan
keterampilan bermain sepakbola, dengan tinggi badan yang ideal atlet dapat melakukan
gerakan-gerakan dalam sepakbola dengan baik secara keseluruhan, apabila tinggi
badan atlet tidak ideal akan menyulitkan atlet dalam sepakbola, tinggi badan akan
menghambat atlet dalam mengembangkan kemampuan bermain sepakbola.
KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian, Analisis, dan pengolahan data yang telah
dilaksanakan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil IMT Atlet UKM
Sepakbola Universitas Teknokrat Indonesia, antara lain hasil pengukuran tinggi badan,
memiliki tinggi badan rata-rata 1 71.5 cm dengan tinggi badan tertinggi tercatat 178 cm
dan terpendek 165 cm. Hasil pengukuran berat badan, rata-rata 59,75 Kg dengan berat
badan terberat tercatat 69 Kg dan berat badan teringan 53 Kg. Dalam bermain
sepakbola, dengan berat badan yang ideal atlet dapat melakukan gerakan-gerakan
dalam sepakbola dengan baik secara keseluruhan sehingga akan meningkatkan prestasi

atlet. Indek massa tubuh bisa dijadikan acuan dalam pemilihan atlet sepakbola.
Hal ini, agar tim yang di bentuk dapat menjalankan program latihan dengan maksimal
yang akan berimbas pada performa dilapangan saat pertandingan. DAFTAR PUSTAKA
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