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Pengelompokkan Bentuk tubuh

Kretschmer membagi menjadi 3 kelompok
1. astenis (tipe kurus)

- badan langsing kurus
- rongga dada kecil, sempit dan  pipih
- lengan dan tungkai kecil/kurus
- muka bulat telur
- BB relatif kurang (di bawah standar)



2. Athletis (tipe berotot)
- tulang dan otot tampak kuat

- badan kokoh dan tegap
- tinggi badan cukup
- bahu lebar, dada besar serta kuat
- muka bulat telur, bada lebih pendek

dari astenis
3. Piknis ( tipe berlemak )

- badan agak pendek
- dada bulat, perut besar dan bahu

tidak lebar
- leher pendek dan kuat
- lengan dan tungkai agak lemah



Sheldon membagi bentuk tubuh menjadi 3 kelompok
1. mesomorphy

- kokoh dan kuat
- otot berbidang
- tahan terhadap penyakit

2. endomorphy
- gemuk
- lemah
- tinggi badan relatif pendek

3. Ectomorphy
- jangkung
- dada kecil dan pipih
- lemah
- otot tidak tampak berkembang



Lembar kerja penentuan somatotipe



Somatochart bentuk tubuh



Bentuk somatotipe atlet putri nasional australia



Bentuk somatotipe atlet putra nasional australia



Penentuan bentuk somatotipe menurut
the Heath-Carter

Endomorphy, ada beberapa langkah, yaitu
1. Catat hasil pengukuran 4 macam skinfolds.
2. Jumlahkan pengukuran skinfolds dari triceps, subscapular,

dan supraspinale selanjutnya dikoreksi /dibagi dengan
tinggi badan (170.18/tinggi badan dalam cm).

3. Lingkari nilai yang paling dekat pada nomor 2 di sebelah
kanan (batas atas, nilai tengah, atau batas bawah) dan
tarik garis tegak lurus untuk menentukan nilai
endomorphy.



Mesomorphy, ada beberapa langkah cara menentukannya
1. catat tinggi badan dan lebar humerus dan femur pada

kotak sebelah kanan yang cocok. Catat koreksi skinfold
sebelum mengukur lingkar lengan (arm) keadaan tegang
dan rilek begitu juga lingkar betis (calf) dan konfersikan
nilai skinfold dari mm kedalam cm (dibagi 10).

2. Nilai tinggi badan langsung dilingkari nilai yang
mendekati tinggi sebenarnya.

3. tentukan nilai deviasi dengan menentukan sebelah kanan
dari tinggi badan nilainya positif dan sbelah kiri dari tinggi
badan nilainya negatif dan nilai nol terletak tegak lurus
dengan lingkaran nilai tinggi badan, kecuali pada nilai lingkar betis yang
dikoreksi dengan calf skinfolds tidak ada nilai nol tetapi nilainya
tergantung arahnya bisa negatif atau positif.

4.Hitung dan Jumlahkan  nilai deviasi dengan menggunakan
rumus ( D/8 + 4), selanjutnya lingkari nilai mesomorphy



Ectomorphy, ada beberapa langkah cara menentukannya
1. Catat berat badan dalam kg
2. Tinggi badan dibagi akar 3 dari berat badan (TB        )
3. lingkari nilai yang mendekati nilai no.2 dan tarik garis

vertikal untuk menentukan kelompok ectomorphy.

3 BB



Persaman untuk pendesimalisasian
antropometrik somatotipe cara kedua

Endomorphy = -0.7182 + 0.1451 x    SF -0.00068x     SF2- + 0.0000014 x
SF3

SF adalah jumlah triceps, subzcapular ,dan supraspinale
dibagi  dengan 170.18/TB.

Mesomorphy = 0.858 xlebar humerus + 0.601 x lebar femur + 0.188 x
koreksi lingkar lengan + 0.161 x koreksi lingkar betis – tinggi badan x 0.131 + 4.5











Ada 3 persamaan yang digunakan untuk
menghitung ectomorphy

Bila HWR (ratio TB dan BB) lebih besar atau
sama dengan 40.75 maka
Ectomorphy = 0.732 x HWR -28.58
Bila HWR kurang dari 40.75 dan besar dari 38.25
maka
Ectomorphy = 0.463 x HWR – 17.63
Bila HWR sama atau kecil dari 38.25 maka
Ectomorphy = 0.1



Endomorphy rating scale and characteristics



Mesomorphy rating scale and characteristics



Ectomorphy rating scale and characteristics



Lembaran Kerja anthropometry



Anatomi landmarks



Anatomical Landmarks for Skinfold
Triceps Subscapular



Anatomical Landmarks for skinfold
Measurement Biceps Measurement of the Illiac

Crest



Anatomical Landmarks for skinfold
Supraspinale landmarks Supraspinale skinfold



Anatomical Landmarks for skinfold
Abdominal Mid-axilla



Anatomical Landmarks for skinfold
Front Thigh Front Thigh skinfold


