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Abstract. Nutrition Status Survey of Futsal Extracurricular Participants in 

Unismuh Makassar 1 Senior High School. 

FAWZAN SUMA, 2018. Nutrition Status Survey of Futsal Extracurricular 

Participants in Unismuh Makassar 1 Senior High School. Essay.  

 This study aims to determine the nutritional status of futsal extracurricular 

participants in Unismuh Makassar 1 Senior High School. This research is 

descriptive by using independent variables. The population of this study was all 

students who participated in futsal extracurricular activities at Unismuh Makassar 

1 Senior High School with a total sample of 25 people selected by saturated 

sampling. The data analysis technique used is descriptive analysis technique 

(percentage) using the SPSS Version 16.00 system. 

 Based on the results of data analysis, this study concluded that: from 25 

research samples mean = 19.93, median = 19.50, mode = 16.66, standard deviation 

= 3.54, range = 16.14. the maximum value = 30.88, the minimum value = 14.74, 

sum = 498.36. Based on the recapitulation of the nutritional status of futsal 

extracurricular participants at Unismuh Makassar 1 Senior High School, it appears 

that out of the 25 samples that had underweight categories were 9 people (36.0%), 

the normal category was 13 people (52.0%), the overweight category ( overweight) 

as much as 1 person (4.0%), the category of obesity I as much as 1 person (4.0%), 

and the category of obesity II as much as 1 person (4.0%). For the percentage of 

body fat content, which has a low category of 4 people (16.0%), a normal category 

of 19 people (76.0%), a slighty high category of 1 person (4.0%) and a high category 

of 1 person (4.0%). 

 Thus it can be concluded that the nutritional status of futsal extracurricular 

students in Unismuh Makassar 1 Senior High School is predominantly in the normal 

category. 

Keywords: Nutritional Status and Futsal Extracurricular 
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ABSTRAK 

FAWZAN SUMA, 2018. Survei Status Gizi Siswa Peserta Ekstrakurikuler Futsal 

di SMA Muhammadiyah 1 Unismuh Makassar.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status gizi siswa peserta 

ekstrakurikuler futsal di SMA Muhammadiyah 1 Unismuh Makassar. Penelitian ini 

bersifat deskriptif dengan menggunakan variable bebas. Populasi penelitian ini 

adalah seluruh siswa peserta ekstrakurikuler futsal di SMA Muhammadiyah 1 

Unismuh Makassar dengan jumlah sampel penelitian 25 orang yang dipilih secara 

sampling jenuh. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 

deskriptif (persentase) dengan menggunakan sistem SPSS Versi 16.00. 

Berdasarkan hasil analisis data, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa: 

dari 25 sampel penelitian mean = 19.93, median = 19.50, mode = 16.66, standart 

deviation = 3.54, range = 16.14. nilai maksimum = 30.88, nilai minimum = 14.74, 

sum = 498.36. Berdasarkan rekapitulasi status gizi siswa peserta ekstrakurikuler 

futsal di SMA Muhammadiyah 1 Unismuh Makassar nampak bahwa dari 25 sampel 

yang memiliki kategori berat badan kurang (underweight) sebanyak 9 orang 

(36.0%), kategori normal sebanyak 13 orang (52.0%), kategori berat badan lebih 

(overweight) sebanyak 1 orang (4.0%), kategori obesitas I sebanyak 1 orang (4.0%), 

dan kategori obesitas II sebanyak 1 orang (4.0%). Untuk persentase kadar lemak 

tubuh, yang memiliki kategori low sebanyak 4 orang (16.0%), kategori normal 

sebanyak 19 orang (76.0%), kategori slighty high sebanyak 1 orang (4.0%) dan 

kategori high  sebanyak 1 orang (4.0%). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa status gizi siswa peserta 

ekstrakurikuler futsal di SMA Muhammadiyah 1 Unismuh Makassar dominan 

berada pada kategori normal. 

Kata Kunci : Status Gizi dan Ekstrakurikuler Futsal                  
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A. PENDAHULUAN 

Masa remaja merupakan 

periode dari pertumbuhan dan proses 

kematangan manusia, pada masa ini 

terjadi perubahan yang sangat unik 

dan berkelanjutan. Perubahan fisik 

karena pertumbuhan yang terjadi 

akan mempengaruhi status kesehatan 

dan gizinya. Ketidakseimbangan 

antara asupan kebutuhan atau 

kecukupan akan menimbulkan 

masalah gizi lebih maupun kurang. 

Masalah gizi pada remaja akan 

berdampak negatif pada tingkat 

kesehatan masyarakat, misalnya 

penurunan konsentrasi belajar, dan 

penuruna kesegaran jasmani.  

Mempertahankan kesehatan 

tubuh yang optimal salah satunya 

adalah dengan menjaga status gizi 

yang seimbang, artinya semua zat gizi 

yang dibutuhkan tubuh harus 

terpenuhi dengan tepat guna. Status 

gizi setiap orang dipengaruhi oleh 

faktor langsung dan tidak langsung. 

Salah satu faktor langsung yaitu 

asupan energi dan protein. Status gizi 

baik atau status gizi optimal terjadi 

bila tubuh memperoleh cukup zat-zat 

gizi yang dikomsumsi secara efisien, 

sehingga memungkinkan 

pertumbuhan fisik, perkembangan 

otak, kemampuan kerja dan kesehatan 

secara umum pada tingkat setinggi 

mungkin. 

Faktor tidak langsung yang 

mempengaruhi status gizi adalah 

tingkat pengetahuan gizi. Tingkat 

pengetahuan gizi seseorang 

berpengaruh terhadap sikap dan 

prilaku dalam memilih makanan, 

yang menentukan mudah tidaknya 

seseorang memahami manfaat 

kandungan gizi dari makanan yang 

dikomsumsi. Pengetahuan gizi yang 

baik diharapkan mempengaruhi 

komsumsi makanan yang baik 

sehingga dapa menuju status gizi 

yang baik pula. 

Sekolah adalah suatu lembaga 

pendidikan yang mempunyai gerbang 

utama untuk menuju kesuksesan. 

Adanya pendidikan yang berkualitas 

sangat berpengaruh terhadap prestasi 

belajar peserta didiknya. Salah satu 

wadah pembinaan siswa di sekolah 

adalah kegiatan ekstrakurikuler. 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan 

satu wadah pembinaan siswa di 

sekolah yang terkordinasi, terarah, 

dan terpadu yang dilakukan bersama 

di sekolah sebagai kegiatan tambahan 

tetapi bukan merupakan kegiatan 

utama di sekolah. 

Manfaat kegiatan 

ekstrakurikuler dinataranya dapat 

mengurangi masalah prilaku seperti 

kejahatan dan kenakalan, 

meningkatkan kemampuan 

psikososial seperti menahan emosi 

dan peningkatan prestasi belajar 

siswa. Prestasi belajar siswa sendiri 

dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain faktor status gizi. 

Pada umumnya kondisi status gizi 

yang baik memungkinkan seseorang 

melakukan aktifitas yang tinggi pula 

sehingga dapat menunjang 

peningkatan prestasi akademik, 

dimana prestasi akademik erat 

hubungannya dengan tingkat 

kecerdasan dan aktifitas fisik dengan  

kesehatan tubuh secara menyeluruh. 

SMA Muhammadiyah 1 

Unismuh Makassar merupakan salah 

satu Sekolah Menengah Atas Swasta 

yang merupakan labschool dari 

Unismuh Makassar yang terletak di 
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Jl. Sultan Alauddin No. 259 

Makassar. Sekolah dengan visi 

“Sinergi, Unggul, Cerdas, dan Islami” 

ini memiliki segudang prestasi 

utamanya di beberapa ekstrakurikuler 

mulai dari tingkat kota bahkan tingkat 

provinsi. SMA Muhammadiyah 1 

Unismuh Makassar adalah salah satu 

sekolah yang mempunyai kegiatan 

ekstrakurikuler yang sangat beragam. 

Salah satunya adalah ekstrakurikuler 

futsal. Ekstrakurikuler futsal ini 

merupakan salah satu ekstrakurikuler 

terbesar di SMA Muhammadiyah 1 

Unismuh Makassar. Ekstrakurikuler 

ini berdiri atas perjuangan dari 

beberapa siswa-siswi dan seorang 

guru yang ditunjuk sebagai Pembina, 

dengan tujuan untuk melahirkan 

siswa yang berprestasi pada cabang 

olahraga futsal, sportif, mandiri. 

Seorang pemain futsal harus 

memperhatikan kondisi fisik dan 

mental agar dapat selalu tampil secara 

prima dalam setiap pertandingan. 

Makanan yang memenuhi gizi 

seimbang memegang peranan penting 

agar pemain dalam kondisi sehat, 

bugar, dan berprestasi. Seorang 

pemain yang mengkomsumsi 

makanan dengan gizi seimbang 

secara terencana akan berada pada 

status gizi yang baik. 

Dalam penelitan ini objek yang 

akan diteliti adalah siswa peserta 

ekstrakurikuler futsal di SMA 

Muhammadiyah 1 Unismuh 

Makassar. Untuk mendukung 

kegiatan tersebut seorang anak harus 

didukung oleh gizi yang seimbang. 

Berdasarkan rumusan tersebut dapat 

diasumsikan bahwa siswa yang 

mendapatkan asupan gizi yang 

seimbang, proporsional cenderung 

akan memiliki tingkat status gizi yang 

baik. Penelitian ini dilakukan karena 

belum diketahui status gizi siswa 

peserta ekstrakurikuler futsal di SMA 

Muhammadiyah 1 Unismuh 

Makassar. Oleh karena itu, hal ini 

akan menjadi bahan pembahasan 

utama dalam penelitian ini dengan 

judul: “Survei Status Gizi Siswa 

Peserta Ekstrakurikuler Futsal di 

SMA Muhammadiyah 1 Unismuh 

Makassar”. 

B. KAJIAN PUSTAKA 

1. Survei 

Survei adalah suatu cara 

penelitian deskriptif yang dilakukan 

terhadap sekumpulan objek yang 

biasanya cukup banyak dalam jangka 

waktu tertentu (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2005 : 140).  

Musfiq Fadhil, Yulia Stevany, 

dkk dalam Margono (2005) 

mendefenisikan metode penelitian 

survei adalah pengamatan/ 

penyeledikan yang kritis untuk 

mendapatkan keterangan yang terang 

dan baik terhadap suatu persoalan 

tertentu dan di dalam suatu daerah 

tertentu. Penelitian survei umumnya 

bertujuan untuk mencapai 

generalisasi, dan sebagian lain juga 

untuk membuat prediksi. 

Dari beberapa pendapat di 

atas maka dapat disimpulkan bahwa 

penelitian survei adalah salah satu 

metode penelitian yang um umnya 

mengkaji populasi yang besar dengan 

menggunakan sampel populasi yang 

bertujuan untuk membuat deskriptif, 

generalisasi, atau prediksi tentang 

opini, perilaku, dan karakteristik yang 

ada dalam populasi tersebut. 
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Menurut Masri Singgarimbun 

(1989 : 4) tujuan penelitian survei 

dapat digunakan untuk maksud : 

a. Penjajagan (eksploratif), 

penelitian ini bersifat terbuka, 

masih mencari-cari dan menggali. 

b. Deskriptif, penelitian ini 

dimaksudkan untuk pengukuran 

yang cermat terhadap fenomena 

sosial tertentu, misalnya 

perceraina, pengangguran. Peneliti 

mengembangkan konsep dan 

menghimpun fakta, tetapi tidak 

melakukan pengujian hipotesa. 

c. Penjelasan (explanatory), peneliti 

menjelaskan hubungan kausal 

antara variabel-veriabel melalalui 

pengujian hipotesa. 

d. Evaluasi, yang menjadi pokok 

pertanyaan adalah sampai 

seberapa jauh tujuan yang 

digariskan pada awal progam 

tercapai atau mempunyai tanda-

tanda akan tercapai. 

e. Prediksi, mengadakan 

prediksi/perkiraan mengenai suatu 

fenomena sosial tertentu. 

f. Penelitian Operasioanal, Pusat 

perhatian adalah variabel-variabel 

yang berkaitan dengan aspek 

operasional suatu progam. 

g. Pengembangan indokator-

indikator sosial, indikator-

indikator sosial dapat   

dikembangkan bersadarkan survei-

suevei secara berkala. 

 

2. Status Gizi 

Status gizi adalah keadaan 

tubuh sebagai akibat komsumsi 

makanan dan penggunaan zat-zat gizi, 

dapat dikatakan bahwa status gizi 

adalah indikator baik buruknya 

penyediaan makanan sehari-hari. 

(Sunita Almatsier, 2003 : 3). 

Sedangkan menurut Supariasa dalam 

Suparyanto (2011) status gizi adalah 

ekspresi dari keadaan keseimbangan 

dalam bentuk tertentu atau 

perwujudan dari nutriture dalam 

bentuk variabel. 

3. Gizi 

Kata gizi berasal dari bahasa 

Arab “Ghidza” yang berarti makanan. 

Menurut dialek Mesir, ghidza dibaca 

ghizi (Ari Yuniastuti 2008 : 1). Gizi 

adalah suatu proses penggunaan 

makanan yang dikomsumsi secara 

normal oleh suatu organisme melalui 

proses digesti, absorbsi, transportasi, 

penyimpanan, metabolisme dan 

pengeluaran zat-zat yang tidak 

digunakan untuk mempertahankan 

kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi 

normal dari organ-organ, serta 

menghasilkan energi (Atikah 

Proverawati dan Erna Kusuma Wati, 

2010 :1). 

Fungsi utama zat gizi tersebut 

ialah:  

a. Sebagai sumber energi atau tenaga 

b. Menyumbang pertumbuhan badan 

c. Memelihara jaringan tubuh, 

mengganti sel yang rusak atau aus 

d. Mengatur metabolisme dan 

mengatur keseimbangan air, 

mineral dan asam-basa di dalam 

cairan tubuh. 

e. Berperan dalam mekanisme 

pertahanan tubuh terhadap 

penyakit sebagai antibodi dan 

antioksidan 

Zat gizi tersebut menyediakan 

tenaga bagi tubuh, mengatur proses 

dalam tubuh, dan membuat lancarnya 

pertumbuhan serta memperbaiki 

jaringan tubuh. Zat gizi utama yang 

berfungsi sebagai sumber energi 



 
6 

 

SMA Muhammadiyah 1 Unismuh Makassar 

 

adalah karbohidrat, lemak, dan 

protein. Zat gizi utama yang berfungsi 

untuk pertumbuhan dan 

mempertahankan jaringan adalah 

protein, lemak, vitamin, mineral, dan 

air. Zat gizi utama yang berfungsi 

untuk mengatur proses di dalam tubuh 

adalah vitamin, mineral dan air ( Ari 

Yuniastuti, 2008 : 7). 

Zat gizi digolongkan ke dalam 

enam kelompok utama yaitu: 

karbohidrat, lemak, protein, vitamin, 

mineral, dan air. Penggolongan lain 

mengelompokkan zat gizi makro dan 

mikro. Zat gizi juga dapat 

digolongkan menjadi esensial dan 

tidak esensial (Proverawati dan Wati, 

2010 : 5). 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Ari Yuniastuti : 2008 

 

4. Metode Penilaian Status Gizi    

    dengan Antropometri 

 Antropometri berasal dari kata 

Anthropo (manusia) dan metric 

(ukuran), yaitu ukuran tubuh 

manusia. Antropometri gizi 

berhubungan dengan berbagai macam 

pengukuran dimensi tubuh dan 

komposisi tubuh dari berbagai tingkat 

tubuh dan tingkat gizi. Pengukuran 

variasi dimensi fisik, proporsi dan 

komposisi kasar tubuh manusia pada 

umur dan status gizi berbeda. 

Antropometri sebagai indikator status 

gizi dapat dilakukan dengan 

mengukur beberapa parameter seperti 

dibawah ini: 

a. Pengukuran tinggi badan/panjang 

badan 

b. Pengukuran berat badan 

c. Pengukuran lingkaran lengan atas 

(LLA atau LILA) 

d. Pengukuran lingkar dada 

e. Rasio pinggang-panggul 

f. Tinggi lutut 

g. Tebal lemak bawah kulit (TLBK) 

h. Indeks massa tubuh (IMT) 

 

5. Permainan Futsal 

 Futsal diciptakan di 

Montevideo, Uruguay pada tahun 

1930, oleh Juan Carlos Ceriani saat 

piala dunia digelar di Uruguay. 

Olahraga baru itu dinamai futebol de 

salao(bahasa Portugis) atau futbol 

sala (bahasa Spanyol) yang 

maknanya sama, yakni sepak bola 

ruangan. Dari kedua bahasa itu 

muncullah singkatan yang lebih 

mendunia yaitu futsal. 

 Permainan ini sekarang 

dimainkan di bawah perlindungan 

Federation Internationale de 

Football Association (FIFA) di 

seluruh dunia, dari Eropa hingga 

Amerika Tengah dan Amerika 

Utaraserta Afrika, Asia, dan Oseania. 

Pertandingan international pertama 

diadakaan pada tahun 1965, Paraguay 

menjuarai Piala Amerika Selatan 

pertama. Kejuaraan dunia futsal 

pertama diadakan atas bantuan 

FIFUSA (sebelum anggota-

anggotanya bergabung dengan FIFA 

pada tahun 1989) di Sao Paulo, Brazil 

Karbohidrat 

Lemak 

Mineral 

Vitamin 

Air 

Sumber Energi 

Pertumbuhan 

jaringan tubuh 

Regulasi proses 

dalam tubuh 

Protein 
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tahun 1982 dan berakhir dengan 

Brazil di posisi pertama.  

 Pada tahun 2002, olahraga 

futsal mulai merambah ke Indonesia. 

Dengan cepat mendapat tempat di hati 

para pecinta olahraga sepak bola, 

mulai dari lingkungan sekolah, 

kampus, sampai perusahaan. Tak 

jarang pihak perusahaan kerap 

mengadakan turnamenfutsal di 

lingkungannya untuk menjalin 

keakraban diantara sesama karyawan. 

Tren inilah yang kemudian 

ditangkap`sebagai peluang bisnis 

oleh pengusaha (Asmar Jaya, 2008 : 

2). 

 Menurut Asmar Jaya (2008 : 

67) untuk dapat bermain futsal 

dengan baik seorang pemain harus 

dibekali dengan skill/teknik dasar 

yang baik. Ada beberapa macam 

skill/teknik dasar yang harus dimiliki 

seorang pemain futsal, diantaranya: 

a. Menendang (kicking) 

b. Menerima/menghentikan bola 

c. Menggiri Bola (dribbling) 

d. Menyundul Bola (heading) 

e. Merampas Bola 

f. Penjaga gawang (goal keeper) 

  

6. Ekstrakurikuler  Futsal di SMA   

    Muhammadiyah     1   Unismuh  

     Makassar 

 
 Ekstrakurikuler adalah kegiatan 

yang dilakukan siswa sekolah atau 

universitas, diluar jam belajar kurikulum 

standar (id.m.wikipedia.org). 

 SMA Muhammadiyah 1 

Unismuh Makassar adalah salah satu 

sekolah yang mempunyai kegiatan 

ekstrakurikuler yang sangat beragam. 

Salah satunya adalah ekstrakurikuler 

futsal. Ekstrakurikuler futsal ini 

merupakan salah satu ekstrakurikuler 

besar di SMA Muhammadiyah 1 

Unismuh Makassar. Ekstrakurikuler 

ini berdiri atas perjuangan dari 

beberapa siswa-siswi dan seorang 

guru yang ditunjuk sebagai Pembina. 

Adapun jadwal pelaksanaan 

terstruktur dan diadakan 2 kali dalam 

sepekan yaitu pada hari Rabu dan 

Jum’at dan Minggu, semua 

dilaksanakan pada sore hari pukul 

16.00 – 17.30 WITA. 

C. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini dengan masalah 

penelitian ini penulis menggunakan 

menggunakan jenis penelitian 

deskriptif 

Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kuantitatif karena 

data penelitian berupa angka-angka 

dan analisisnya menggunakan 

statistik. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui gambaran status 

gizi siswa peserta ekstrakurikuler 

Futsal di SMA Muhammadiyah 1 

Unismuh Makassar. 

Sehubungan dengan penelitian 

ini, maka perlu memberikan 

penjelasan tentang definisi 

operasional variabel sebagai berikut:  

Status gizi adalah keadaan yang 

menggambarkan kondisi tubuh siswa 

peserta ekstrakurikuler Futsal SMA 

Muhammadiyah 1 Unismuh 

Makassar yang diukur melalui 

perbandingan antara berat badan 

dengan tinggi badan dengan Indeks 

Masa Tubuh (IMT) dengan 

menggunakan alat ukur meteran dan 

timbangan berat badan dan 

pengukuran kadar lemak tubuh. 
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Adapun populasi dalam 

penelitian ini adalah keseluruhan 

jumlah siswa peserta ekstrakurikuler 

futsal di SMA Muhammadiyah 1 

Unismuh Makassar yang berjumlah 

25 orang siswa. dengan teknik  

penarikan sampel yang digunakan 

adalah sampling jenuh yaitu teknik 

penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. 

Jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 25 orang siswa. 

Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan tes 

dan pengukuran yang meliputi : 

Pengukuran Indeks Massa Tubuh 

dengan mengukur tinggi badan dan 

berat badan menggunakan meteran 

dan timbangan, pengukuran kadar 

lemak tubuh dengan menggunakan 

alat body fat monitor. Teknik analisis 

data menggunakan teknik analisis 

deskriptif persentase dengan 

memnggunakan program SPSS versi 

16.00 

D. HASIL PENELITIAN 

Data hasil tes status gizi, akan 

dianalisis dengan tehnik statistik 

deskriptif dan persentase. Statistik 

deskriftif dan persentase 

dimaksudkan untuk mendapatkan 

gambaran tentang data penelitian 

variabel.  

Adapun hasil analisis deskriptif 

status gizi dengan Indeks Massa 

Tubuh diuraikan sebagai berikut: N 

atau jumlah data yang valid 25. Mean 

atau nilai rata-rata 19.93, Median atau 

nilai tengah 19.50, Mode atau nilai 

yang paling sering muncul 16.66, 

Standart deviation 3.54, Range 16.14, 

nilai max 30.88,  nilai min 14.74, Sum 

atau jumlah keseluruhan data 498.36.  

Analisis deskriptif kadar lemak 

tubuh diuraikan sebagai berikut: N 

atau jumlah data yang valid 25. Mean 

atau nilai rata-rata 14,12, Median atau 

nilai tengah 12,80, Mode atau nilai 

yang paling sering muncul 12,80, 

Standart deviation 5.62, Range 26.40, 

nilai max 31,80,  nilai min 5,40, Sum 

atau jumlah keseluruhan data 353,20.  

2. Persentase Data 

Hasil persentase frekuensi data 

status gizi siswa peserta 

ekstrakurikuler futsal di SMA 

Muhammadiyah 1 Unismuh 

Makassar tercantum pada uraian 

berikut ini: 

   Tabel  1.   Persentase   Data  Indeks  

                    Massa Tubuh  

Interval Frek Persen Kriteria 

<18.5 9 36.0 (underweight) 

18.5 - 22.9 13 52.0 Normal 

23.0 - 24.9 1 4.0  (overweight) 

25.0 - 29.9 1 4.0 Obesitas I 

≥30 1 4.0 Obesitas II 

  Jumlah       25      100                  -                    

  
Persentase hasil data indeks 

massa tubuh siswa peserta 

ekstrakurikuler Futsal SMA 

Muhammadiyah 1 Unismuh 

Makassar dari jumlah sampel 

sebanyak 25 orang, yang memiliki 

kategori berat badan kurang 

(underweight) sebanyak 9 orang 

(36 %), kategori normal sebanyak 13 

orang (52 %), kategori berat badan 

lebih (overweight) sebanyak 1 orang 

(4 %), kategori berat badan obesitas I 

sebanyak 1 orang (4 %), dan kategori 

berat badan obesitas II sebanyak 1 

orang (4 %). 
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   Tabel  2.  Persentase   Data   Kadar        

                   Lemak Tubuh 

Interval Frek Persen Kriteria 

< 10 4 16.0 Low 

10 - 19.9 19 76.0 Normal 

20 - 24.9 1 4.0 Slighty High 

≥ 25 1 4.0 High 

  Jumlah       25       100                  -                    

  
Persentase data lemak tubuh 

siswa siswa peserta ekstrakurikuler 

Futsal SMA Muhammadiyah 1 

Unismuh Makassar dari jumlah 

sampel sebanyak 25 orang, yang 

memiliki kategori low sebanyak 4 

orang (16 %), kategori normal 

sebanyak 19 orang (76 %), kategori 

slighty high sebanyak 1 orang (4 %) 

dan kategori high sebanyak 1 orang 

(4 %). 

E. PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil dari analisis data 

yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka berikut ini diuraikan 

pembahasan penelitian yang 

sekaligus merupakan jawaban dari 

rumusan masalah yang ada dalam 

penelitian. 

 Hasil analisis data tentang 

Indeks Massa Tubuh siswa peserta 

ekstrakurikuler futsal di SMA 

Muhammadiyah 1 Unismuh 

Makassar  dominan pada kategori 

normal dengan persentase kadar 

lemak tubuh dominan pada kategori 

normal. 

Kebutuhan energi dapat 

diperoleh dengan mengkomsumsi 

bahan makanan sumber karbohidrat, 

protein, dan lemak untuk aktifitas 

dalam latihan dan pertandingan futsal. 

Kecukupan energi bagi seorang 

tercermin pada berat badan dan tinggi 

badan yang normal atau ideal. Untuk 

dapat melakukan tugas dan aktifitas 

sehari-hari dengan baik diperlukan 

adanya energi sebagai penggerak. 

Komsumsi energi yang tidak 

seimbang akan menyebabkan 

keseimbangan positif atau negatif. 

Kelebihan energi dari energi yang 

dikeluarkan akan diubah menjadi 

lemak tubuh sehingga berat badan 

berlebih atau kegemukan. Keadaan 

tersebut tidak hanya kelebihan asupan 

karbohidrat, dan lemak, tetapi juga 

disebabkan karena kurang bergerak 

atau kurang aktifitas fisik. 

Kegemukan beresiko terhadap 

kejadian penyakit degeneratif seperti 

diabetes melitus, hipertensi, kanker, 

jantung koroner dan usia harapan 

hidup lebih pendek. Sebaliknya, bila 

asupan energi lebih kurang dari yang 

dikeluarkan, terjadi keseimbangan 

negatif. Akibatnya, berat badan lebih 

rendah dari normar atau ideal 

(Departemen Gizi dan Kesehatan 

Masyarakat FKM UI, 2014 : 86). 

Seorang pemain futsal harus 

memperhatikan kondisi fisik dan 

mental agar dapat selalu tampil secara 

prima dalam setiap pertandingan, 

makanan yang memenuhi zat gizi 

seimbang memegang peranan penting 

agar pemain tetap dalam kondisi sehat 

dan berprestasi. Seorang pemain yang 

mengkomsumsi makanan dengan gizi 

seimbang secara terencana akan 

berada pada status gizi yang baik. 

Gizi dikatakan baik apabila terdapat 

keseimbangan dan keserasian antara 

pertumbuhan fisik dan perkembangan 

mental. 

Pengaturan makanan selama 

pemusatan latihan harus mengandung 

energi yang cukup terutama makanan 
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yang mengandung karbohidrat untuk 

mengganti cadangan glikogen yang 

telah dipakai selama latihan. 

Pengaturan makanan pada periode 

pertandingan sangat penting untuk 

memperoleh penampilan yang 

optimal. Makanan perlu diatur 

sedemikian rupa sehingga sebelum 

pertandingan dimulai, proses 

pencernaan makanan sudah selesai 

agar aliran darah terkonsentrasi 

menuju otot rangka. Aliran darah ke 

otot rangka dimaksudkan untuk 

menyalurkan zat gizi dan oksigen 

yang dibutuhkan pada saat 

berkonsentrasi. Pengaturan makanan 

selama pemusatan latihan harus 

mengandung energi yang cukup 

terutama makanan yang mengandung 

karbohidrat untuk mengganti 

cadangan glikogen yang telah dipakai 

selama latihan. Pengaturan makanan 

pada periode pertandingan sangat 

penting untuk memperoleh 

penampilan yang optimal. Makanan 

perlu diatur sedemikian rupa sehingga 

sebelum pertandingan dimulai, proses 

pencernaan makanan sudah selesai 

agar aliran darah terkonsentrasi 

menuju otot rangka. Aliran darah ke 

otot rangka dimaksudkan untuk 

menyalurkan zat gizi dan oksigen 

yang dibutuhkan pada saat 

berkonsentrasi, misalnya menendang 

bola. 

Makanan dengan gizi seimbang 

adalah makanan yang mengandung 

jumlah kalori dengan proporsi 

sebagai berikut: 60-70% karbohidrat, 

10-15% protein, 20-25% lemak, serta 

cukup vitamin, mineral, dan air. 

Kebutuhan kalori dan protein pada 

pemain futsal bervariasi sesuai 

dengan umur, status gizi serta periode 

pelatihan atau pertandingan. Secara 

umum seorang pemain futsal 

memerlukan energi sekitar 4.500 

Kkal, kebutuhan kalori pemain futsal 

cukup tinggi mencapai rata-rata 1.5 – 

2 kali dibandingkan dengan orang 

biasa pada umur dan status gizi yang 

sama. Jadi kesimpulannya adalah 

nutrisi untuk para pemain futsal 

sangat dibutuhkan karena dapat 

menunjang performa dalam 

bertanding dan mencapai sebuah 

kemenangan, apapun yang 

dikomsumsi semua harus 

seimbang/balance agar tubuh tetap 

sehat(www.gizikebugaran.id). 

F. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data 

statistik dan pembahasan hasil yang 

telah dikemukakan sebelumnya, 

maka pada bagian ini disajikan 

jawaban yang merupakan kesimpulan 

pada penelitian ini. 

Adapun kesimpulan yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah 

status gizi siswa peserta 

ekstrakurikuler futsal di SMA 

Muhammadiyah 1 Unismuh 

Makassar dominan pada kategori 

normal dengan persentase kadar 

lemak tubuh juga dominan pada 

kategori normal.  

2. Saran 

Berdasarkan hasil analisis data dan 

kesimpulan, maka dapat 

dikemukakan saran-saran sebagai 

berikut: Kiranya SMA 

Muhammadiyah 1 Unismuh 

Makassar dapat memfasilitasi 

pembina kegiatan ekstrakurikuler 

futsal untuk dapat dikirim mengikuti 

pelatihan tentang gizi/nutrisi baik di 

http://www.gizikebugaran.id/
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tingkat daerah maupun di tingkat 

nasional. Para pembina sebagai 

penanggung jawab di lapangan, agar 

dapat lebih meningkatkan kualitas 

dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawab dengan baik, dan 

senantiasa kreatif mengatasi setiap 

hambatan yang terjadi. Upaya-upaya 

yang dapat menunjang peningkatan 

kondisi fisik pada siswa peserta 

ekstrakurikuler futsal di SMA 

Muhammadiyah 1 Unismuh 

Makassar hendaknya dapat 

dipertahankan dan ditingkatkan, 

sebaliknya hal-hal yang menjadi 

faktor penghambat agar dapat 

dihindari atau dihilangkan.  
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