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SOMATOTIPE DALAM ANTROPOMETRI OLAHRAGA

Herin Setianingsih

ABSTRACT : Many Experts of human anthropometry measurements, have been done by several

methods to determine the shape of the human body somatipe recently. Hippocrates has been classified

previously as a formal body into two types, with the dominant habitus phthisicus vertically descriptions

that have characteristics of long and thin, and with the dominant habitus apoplecticus horizontally

descriptions that have characteristics of short and fat. After Hippocrates many other scientists who

classi$ body shape into two to five types (Tucker and Lessa, 1940). This category has become common

and not all people have a place to fit in that category.
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PERKEMBANGAN METODE PENGGO.
LONGAIT SOMATOTIPE

Somatotipe adalah sejumlah ungkapan atau

deskripsi secara morfologi mengenai bentuk
tubuh seseorang, yang terdiri dari tiga golongan

besar, contohnya adalah 3r/r-5-1. Tiga urutan
angka ini selalu dicatat pada posisi yang sama

untuk mendeskripsikan sebagian nilai-nilai dari
komponen fisik yang ada (Duquet dan Carter,

2008).

METODE SI{ELDON
Kata somatotipe ditemukan olehWilliam H.

Sheldon, yang mengembangkan metode baru
dalam mengklasifikasikan bentuk tubuh manusia

dengan menggunakan gambaran fotograf dari
depan; belakang dan dari samping dan juga
melalui pengukuran pada foto yang dilakukan
pada 4000 subyek laki-laki (Sheldon, Stevens dan

Tucker, 1940). Metode ini didasarkan pada

adanya ciri khas yang ekstrim ada pada manusia

sendiri, dan menjadi dasar dari sistem yang

dulunya akan dikembangkan pada abad ke-20
terakhir. Sheldon menolak tipe-tipe penggolongan

klasik dan membuat penggolongan sendiri secara

fisik yang terdiri dari endomorfi, mesomorfi, dan

ectomorphy. Setiap orang merupakan campuran

dari ketiga komponen tersebut yang menurut
Sheldon karena manusia secara embrionik berasal

dari satu jaringan embrio yang sama. Sheldon,

Dupertuis, dan McDermot (1954) mengembang-

kan metode tersebut dan melakukan penelitiannya

secara fotografi pada 1175 pria yang berusia
antara 18-65 tahun dan mewakili 88 somatotipe
pada kelompok tersebut, dan membandingkannya
juga dengan kelompok yang lain pada daerah

tersebut, kemudian dia membuat skala yang

disesuaikan dengan usia untuk memperjelas
pendapatnya ini, dia menulis bukunya tahun 1940

yang menyimpulkan bahwa somatotipe manusia

sangat dipengaruhi oleh faktor genotip olehkarena

itu tidak mudah berubah selama dewasa.
Keberatan utama dari metode ini adalah adanya

somatotipe itu permanen dan tidak bisa berubah

dan hanya terbatas pada skala 7 angka.

METODE PART{ELL
Richard Parnell (1958) meneliti hubungan

antara bentuk fisik seseorang dengan perilakunya

dan mengembangkan penelitian Sheldon lebih
lanjut dengan memperluas sampel yang ada

menjadi pria dan wanita. Parnell menggunakan

metode antropometri dan menemukan diagram
.deviasi M4 yang berisi catatan ukuran-ukuran
tubuh yang digolongkan secara obyektif dan

menghapuskan ketergantungan terhadap foto
untuk menentukan somatotipe. Parnell juga
mengajukan pertanyaan adanya pehgaruh unsur
genotip dan juga fenotif di dalamnya, dan telah

mempertimbangkan skala yang dibuatnya dengan

konsep yang telah dibuat Sheldon sebelumnya.

METODE HEATH CARTER
Metode yang saat ini digunakan dalam

penggolongan somatotipe adalah metode Heath
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dan Carter (1967) dan Carter dan Heath (1990)

yang menyempurnakan metode Sheldon dan

Parnell sebelumnya dengan menyimpulkan
penilaian secpra lebih obyektif pada tubuh

manusia &Uanaingtcan dengan metode yang lain

sebelumnya. Penilaian ini dibuat dengan

menggunakan skala komponen mulai dari Yz - | 6+

untuk endomorfr, Yr -12+ untuk mesomorfi dan

Vz-9+ untuk ektomorfi. Skala ini lebih terbuka/

tidak terbatas dan bisa melampaui penilaian yang

lebih baik jika diperkuat dengan data yang ada,

dan menghasilkan tambahan data yang penting

dengan menunjukkan adanya variasi pada setiap

subpopulasi di seluruh dunia, di mana pada

banyak kasus obesitas secara individual yang

ditemukan dibagi dalam 7 kategori endomorfi,

demikian juga pada individu dengan mesomorfi

di masukkan dalam 7 kategori mesomorfi dan

lebih dari 7 kategori padayang ektomorfi. Lebih

lanjut lagi para atlet mesomorfi, khususnya atlet

yang bertanding dalam bidang senam, angkat

berat dan pembentukan tubuh, nilainya lebih dari

7 pada mesomorfi. Hal yang sama telah dilakukan

Nilotes yang menilai beberapa orang yang

nilainya ektomorfi lebih dari 7.

Modifikasi penting yang lainnya dalam

metode Heath-Carter adalah penggolongan

somatotipe sesuai dengan kelompok fenotifnya.

Penggolongan ini memungkinkan dibuat
penggolongan tersendiri mulai dari anak-anak

sampai dengan usia tua dengan menggunakan

kriteria yang sama.

Pada metode Heath-Carter komponen

somatotipe digolongkan sebagai berikut :

o Endomorfi - ciri yang menonjol karena

jaringan lemak adiposanya dibandingkan

dengan yang lain.
o Mesomorfi - ciri yang menonjol karena

kekekaran atau robustisitas dari jaringan

muskuloskeletalnYa.
o Ektomorfi - ciri yang menonjol karena

linieritas atau kerampingan secara fisik
. dibandingkan dengan Yang lain.

Definisi dari endomorfik dan mesomorfik

merujuk pengamatan mulai dari bentuk dan

komposisi tubuh dan model secara anatomis dari

manusia yang dinilai, dengan pengamatan seperti

kategori di atas, dan pada ektomorfi
penggolongan bisa juga dilakukan dengan
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menghitung height-weight ratio (HWR).

Penggolongan ini dapat dibuat dengan

menggunakan tiga metode Yaitu :

o Somatotipe fotoqkopik, berdasarkan

standar fotografi" somatotipe mulai dari

depan, samping dan belakang, dengan

menggunakan tabel kriteria dengan

memperhatikan kriteria HWR dan

fotoskopik
o Somatotipe antropometrik, berdasarkan

pengukuran kriteria antropometrik tubuh'

o Metode kriteria, merupakan gabungan dari

metode SomatotiPe fotoskoPik dan

SomatotiPe antroPometrik.

Heath dan Carter (1967) mengembangkan

rumusan baru dengan membuat catatan

antropometrik dari ukuran tubuh dalam suatu

standar khusus, di mana hasil pengukuran

somatotipe yang didapat dimasukkan dalam suatu

somatocharr (gambar 1.1) di mana somatotipe

yang sudah dimasukkan dalam somatochart ini
disebut dengan somatoplots. Somatoplols dapat

menunjukkan deskripsi menurut komponen-

komponen yang sudah ditentukan.

lambar 
l.l somatochart

METODE HEATII CARTER
Metode antropometrik Heath Carter dalam

rnenentukan somatotipe (Carter dan Heath, 1 990)

yang dihitung menggunakan formulir penilaian

(Duquet dan Carter, 2008) atau menggunakan

program komputer (Goulding, 2002). Bagian ini

menggambarkan ilustrasi menggunakan metqde
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formulir penilaian karena memberikan pandangan

prinsip utama dalam melakukan proses penilaian

secara berurutan. Persamaannya adalah pada

lokasi dari titik yang diukur secara antropometri
pada somatochart dengan menggunakan
koordinat X,Y untuk dipetakan ke dalam
somatochart (Carter dan Marfbll-Jones
1994;Goulding,2002).

METODE ANTROPOMETRI TIEATH
CARTER

Sejumlah 10 macam ukuran yang diperlukan
untuk menentukan somatotipe untuk
menggunakan metode International Society for
the advancement of Kinanthropometry (ISAK
2001). Tebal lipatan kulit, lebar dada dan lingkar
dada yang diletakkan pada sisi kanan tubuh.
Catatlah informasi berikut dalam formulir
penilaian seperti pada gambar L.2 ukuran
antropometri yang dipakai adalah tebal lipatan
kulit, triseps, subskapular, supraspinal, tebal
lipatan kulit betis, lingkar dada, biepikondilar
humerus dan lingkar femur, lingkar lengan dan

betis, tinggi dan massa tubuh.

untuk menilai endomorfi, mesomorfi dan

ENDOMORFI
Ada tiga tahap yang harus dilalui untuk

menggolongkan somatotipe endomorfi yaitu :

l. Jumlahkan tiga ukuran tebal lipatan kulit
(triseps, subskapular dan supraspinal).

2. Kalikan jumlah dari tiga tebal lipatan kulit
dengan I 70. 1 8/stature).

3. Lingkarilah nilai terdekat dalam tabel dan

lingkarilah nilai dasar dari kolom itu.
Endomorfi -0,7.182+0,1415(X)-
0,00068(x2)+0,00000 I 4(x3)
Dimana X = tebal lipatan kulit triseps+tebal
lipatan kulit subskapular+tebal lipatan kulit
supraspinal

MESOMORFI
Tahapan yang dilalui adalah:

l. Ukur tinggi subyek pada skala tinggi
kemudian pada barisan dibawahnya
lingkarilah angka terdekat dengan nilai
tersebut.

2. Pada setiap lingkar dada, lingkarilah angka

pada baris yang tepat yang terdekat dengan

ukuran yang sesungguhnya.

3. Kurangilah lingkar betis dengan tebal lipatan
kulit triseps dalam centimeter, dan dari lingkar

betis dengan tebal lipatan kulit betis dalam

centimeter juga, sebelum melingkari gambar

pada baris yang sesuai yang terdekat dengan

nilai yang dihitung.
4. Pertimbangkan barisan lebar dan keliling saja,

hitunglah penjumlahan dari kolom deviasi (D)
dari kolom yang tinggi yarg dilingkari, deviasi

yang positif menuju ke kanan, deviasi negatif
menuju ke sebelah kiri dari kolom Tinggi
badan contohnya seperti pada gambar 1.3,

dimana D:*9 I -2: *7
Pertimbangkan ukuran tinggi badan, faktor
pembetulan (K) perlu ketika tinggi badan

subyek tidak sama dengan angka tinggi badan

yang dilingkari seperti padagambar 1.3. faktor
pembetulannya negatif jika tinggi badan

subyek lebih besar dari nilai yang dilingkari,
faktor pembetulannya positifjika tinggi badan

subyek lebih kecil dari nilai yang dilingkari.
Hitunglah nilai mesomorfi dengan rumus D/
g+K+4.0
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Gambar 1.2 : formulir penilaian somatotipe Heath
Carter

PROSEDTIR PENILAIAI\I
Prosedur untuk menghitung setiap

komponen somatotipe melibatkan beberapa
tahapan tertentu, dalam bagian ini kita
menggambar-kan prosedur tersebut digunakan

5.

6.
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7. Lingkarilah nilai penilaian terdekat dan
berhati-hatilah j ika perhitungannya diantara
dua nilai yang tidak bula! biasanya dibulatkan
dengarry:#1$a yan g terdekat.

Mesomorfi : {(0,858x diameter biepikondilus
humeri) + (0,601x diameter
biepicondilus femur) + {0,188x
(lingkaran lengan atas - tebal
lipatan kulit triseps)) + {0,l6lx
(lingkaran betis-tebal lipatan kulit
betis))-(tinggi badan x 0,131) +
4,51

EKTOMORFI
Ad,a 2 tahapan yang diperlukan untuk

menghitung ektomorfi
l. Hitunglah rasio tinggi badan dengan

menggunakan akar pangkat tiga dari massa
tubuh dan kemudian catatlah nilai ini.

2. Lingkarilah angka terdekat dengan skala
tersebut dan lingkarilah nilai yang diperoleh
pada kolum itu

Ektomorfi : HWR x0,732- 28,58
Dimana : tinggi badan/berat badan akar tiga.
Jika FIWR : kurang dari 40,75 dan lebih dari
38,25 makq ektomorfi: HWRx 0,463 - 17,63.
Jika HWR: sama atau kurang dari 38,25 maka
nilai ektomorfi:0,1.

Hasil somatotipe yang ditunjukkan pada
gambar 1.3 adalah l%-5-3 itu merupakan ekto-
mesomorfi. Somatotipe ini akan ditempatkan di
antara somatotipe l.:5-3r'dan 2-5-3 pada
somatochart. Ketika anak-anak/dewasa muda
diukur, kolom mesomorfik akan menuju ke kiri
(kebawah) atau kolom mesomorfik akan menuju
kanan atas untuk subyek yang benar-benar tua.

Nilai rerata somatotipe tiap jenjang umur,
diplotkan pada somatochart dengatmenghitung
koordinat X danY menggunakan rumus (Carter-
Heath, 1990).
X : ektomorfi-endomorf i,
Y : 2x mesomorfi-(endomorfi+ektomorfi).

SOMATOTIPE DAN PRESTASI
BEROLAIIRAGA

Somatotipe merupakan karakteristik fisik
secara umum dan hanya merupakan satu
indikator, disamping indikator yang lain dalam
pencapaian prestasi seorang atlet. Satu variabel
ini harus digabungkan dengan variabel-variabel
yang lain seperti komposisi tubuh,
proporsionalitas, kekuatan dan kemampuan dari
seorang atlet.

SOMATOTIPE DAI\ PRESTASI TINGKAT
TINGGI

Penampilan fisik mempunyai peranan yang
penting pada seleksi atlet untuk suatu
pertandingan. Ada banyak faktor lain yang juga
berpengaruh misalnya kecocokan variasi
somatotipe tertentu dalam suatu jenis olahraga,
tetapi juga kejadian-kejadian tertentu atau juga
posisi atlet dalam berolahraga (Carter 2003).
Sebagian besar faktor melibatkan penampilan
fisik seorang atlet, sebagian besar literaturjuga
menjelaskan bahwa somatotipe seorang atlet
sangat menentukan kesuksesan seorang atlet.

PERBEDAAI\ AIYTARA PRIA DAI\T WANTIA
Perbedaan yang luas antara pria dan wanita

sangat berkaitan dengan faktor karakteristik yang
dianggap sebagai dimorfisme seksual. Dalam hal
ini, perbandingannya adalah antara jenis-jenis
olahraga yang ada. Data yang ada yang
dikumpulkan sebelum tahun 1960 pada atlet-atlet
dengan prestasi baik ada pada pria, kemudian
pada dekade terakhir ini mulai berubah.
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Gambar 1.3 penghitungan antropometrik somatotipe

_ Heath Carter
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Penelitian dalam olahraga dengan
mempertimbangkan dimorfisme seksual telah

dipelajari, data yang ada menunjukkan bahwa

atlet wanitayang mempunyai prestasi baik secara

umum mempunyai somatotipe lebih endomorfik

dan kurang mesomorfik dibandingkan dengan

yang pria, tetapi akan mempunyai prestasi yang

sama pada yang ektomorfik. Perbedaan-
perbedaan ini dapat digambarkan dengan

menggunakafi somatochart. Menurut buku
petunjuk yang sudah ada yang telah dipakai

sebagai patokan oleh para ilmuwan di bidang

olahraga ini, menunjukkan bahwa:
o Pada lari sprint,wanitabiasanya sekitar 1.0

unit lebih endomorfik dan 1.0-1.5 kurang

mesomorfik, dengan ektomorfik pada level

yang sama. Pada lari jarak menengah,

wanita biasanya sekitar 0.5 lebih
endomorfik dan 1.0 kurang dalam
mesomorfik, dengan ektomorfik pada level

yang samajuga.
o Kisaran perbedaan antara pria dan wanita

perenang adalah sama. Bagaimanapun

ketika unsur utama tubuh lebih besar atau

mempunyai kekuatan yapg lebih dahsyat

sangat diperlukan pada olahraga yang
menggunakan unsur pertandingan di
lapangan seporti judo, wanita pada

olahragajenis ini akan mempunyai angka

endomorfik lebih tinggi sampai 2.0 unit
dan 2.0 lebih rendah dalam mesomorfik

dibandingkan pria. Ektomorfiknya secara

umum sama, tetapi mungkin bervariasi
sampai dengan 0.5 pada beberapa kasus.

Carter dan Heath (1990) menyarankan

bahwa latihan yang lebih intensif pada

posisi tertinggi tidak akan signifikan
mengubah perbedaan ini, dan bahwa hal

ini mungkin akan dapat menjelaskan
terjadinya perbedaan prestasi latihan pada

pria dan wanita.

PERBEDAAN ANTARA ATLET DAN
NONATLET

Atlet pria dan wanita yang berprestasi baik

secara umum mempunyai somatotipe mesomorfik

dalam somatocharr dibandingkan populasi
normal, yang secara umum lebih endomorfik
dalam somatochart

PERUBAHAN SOMATOTIPE ATLET
DALAMWAKTU LAMA
Carter dan Heath (1990) telah menyatakan batrwa

somatotipe atlet dalam beberapa olahraga mulai

lebih dari 60 tahun yang lalu telah mengalami

banyak perubahan. Dalam periode ini, pria
perenang menjadi kurang endomorltk dan atlet-

atlet pertandingan lapangan lebih mesomorfik,

seperti pada atlet lompat tinggi dan lari 400 m

menjadi kurang mesomorfik dan lebih
ektomorfik. Dan pada pelari sprint menunjukkan

sedikit perubahan ke arah mesomorfik.

Perubahan yang terjadi mungkin disebabkan oleh

beberapa faktor antara lain :

l. Adanya faktor seleksi alam dalam olahraga

tersebut, dimana banyak individu dengan

somatotipe tertentu lebih cocok pada olahraga

tertentu. Atlet-atlet yang berasal dari berbagai

macam populasijuga sangat dipengaruhi oleh

variasi ras, dan etnik tertentu yang akhirnya

cocok pada olahraga tertentu, misalnya pria

dan wanita afiika cocok dan berprestasi dalam

lari jarak jauh.

2. Faktor-faktoryang berkaitan dengan intensitas

dan durasi latihan dari masing-masing atlet'

Hal ini sangat tergantung dari jenis olahraga

dan durasi latihan dan intensitas atlet tersebut

dalam olahraga yang ditekuni. Hal ini akan

mengurangi somatotipe endomorfik dan akan

meningkatkan ektomorfik dalam beberapa

olahraga, misalnya yang meningkatkan

ektomorfik adalah lari jarak jauh, sedangkan

yang meningkatkan mesomorfik contohnya

berenang, dan dayung.

3. Faktor yang ketiga adalah nutrisi dari para

atlet, nutrisi ini dapat disesuaikan denganjenis

olahraga dan kebutuhan dari para atletnya,

karena olahraga tertentu membutuhkan

somatotipe endomorfi dan ada juga yang

membutuhkan somatotipe ektomorfi .

MODIFIKASI SOMATOTIPE
Buku petunjuk diet dan latihan dapat

membantu individu membentuk somatotipe yang

diinginkan. Setiap atlet seharusnya mengetahui

somatotipenya dan posisinya dalam s omatochart

sehingga dapat membantunYa untuk
mengoptimalkan prestasi pada olahraga yang

ditekuninya.
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Beberapa hal yang dapat dicapai adalah :

l. Endomorfi : paraatletmungkinmenginginkan
meningkatkan atau menurunkan komponen
yang dip,apainya untuk mengoptimalkan
prestasiiiji{r sejumlah karbohidrat kompleks
dan asupan protein sangat diperlukan untuk
meningkatkan massa ototnya. Atlet-atlet yang
ingin menurunkan somatotipe ini harus
mengatur pola dietnya dan menambahkan
kekuatan latihannya.

2. Mesomorfi : sebagian besar atlet ingin
meningkatkan mesomorfiknya, mereka dapat
melakukan program sesuai dengan besarnya
mesomorfik yang dikehendaki.

3. Ektomorfi : komponen ini dapat diubah ketika
endomorfi atau mesomorfi atau kedua telah
diubah, atau dengan mengubah tinggi dan
berat badan.

KESIMPULAIY
Somatotipe merupakan karakteristik tertentu

dari individu dan merupakan kondisi yang sangat
penting untuk atlet dalam pencapaian prestasi
yang lebih baik. Untuk mencapai kesuksesan dan
prestasi tertentu seorang atlet harus mengetahui
tipe somatotipenya dalam somatochart.Terdapat
perbedaan yang sangat banyak dalam somatotipe
diantara berbagai jenis olahraga, yang sangat
sering tergantung dari posisi pemainnya dan
kategori somatotipenya. Beberapa prosedur dapat
dilakukan untuk memodifikasi somatotipe tetapi
yang besar peranannya adalah ketahanan latihan,
kekuatan, ketangkasan latihan dan nutrisi atlet.
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