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ABSTRAK 
 
Prestasi atlet arung jeram Indonesia di tingkat internasional sangat di luar dugaan karena 
dalam partisipasi yang relatif singkat dibandingkan negara-negara lain, prestasi yang 
mampu diraih atlet-atlet Indonesia cukup membuat mereka disegani kualitasnya dan 
dianggap sebagai rising star. Kini dalam setiap kejuaraan arung jeram tingkat dunia, tim 
Indonesia selalu dikategorikan dalam negara unggulan peraih juara. Penelitian ini 
bertujuan untuk mencari tahu faktor apakah yang dimiliki atlet-atlet arung jeram 
Indonesia sehingga mampu meraih prestasi dalam waktu yang singkat dan menjadikan 
tim Indonesia meraih peringkat dua terbaik dunia. Peneliti menggunakan variabel 
somatotipe untuk menjawab fenomena tersebut. Somatotipe adalah melihat konstitusi 
tubuh berdasar morfologi, fisiologi, dan karakter psikologi seseorang yang banyak 
dipengaruhi oleh faktor genetis yang termodifikasi dengan beberapa variasi akibat 
pengaruh lingkungan. Menjadi apa yang bisa dilihat pada seseorang tersebut. Tipologi 
tubuh seseorang sangat berkaitan erat dengan kemampuan tubuhnya saat berolahraga dan 
kesuksesannya dalam olahraga yang digeluti. Dengan mengambil 27 sampel atlet arung 
jeram Indonesia yang berprestasi nasional dan internasional, peneliti mencari tahu apakah 
terdapat hubungan somatotipe atlet arung jeram dengan prestasi yang telah diraihnya. 
Penelitian ini menggunakan standar ukuran Indeks Rohrer untuk menentukan somatotipe 
yang dimiliki oleh para atlet dan uji tes chi-square untuk menguji data-data yang telah 
dimiliki sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya hubungan (asosiasi) antar variabel. 
Dari hasil perhitungan uji test chi-square, ternyata somatotipe sebagai bentuk dasar telah 
terbukti dalam penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh secara langsung terhadap 
prestasi dalam olahraga arung jeram. Namun demikian, jika diperhatikan bahwa olahraga 
ini memerlukan memiliki variasi gerak yang memerlukan kerja otot, maka perlu 
dipertimbangkan di sini bahwa prestasi dalam arung jeram dapat dipengaruhi oleh faktor 
lain misalnya, lama latihan, porsi latihan, besarnya otot, kekuatan otot, masa tulang, dan 
sebagainya. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-
faktor apa yang mempengaruhi prestasi sehingga pemilihan atlet dapat lebih selektif dan 
prestasi menjadi cepat tercapai.  
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