
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sepak takraw merupakan salah satu cabang olahraga permainan bola yang 

dimainkan oleh dua regu yang masing-masing terdiri dari tiga pemain, dimana 

sepak takraw merupakan kombinasi dari permainan sepak bola dengan bola voli 

yang dimainkan di lapangan bulu tangkis, dan mempunyai peraturan dimana bola 

tidak boleh menyentuh tanah (Sofyan Hadi, 2016). Sepak takraw dominan 

dimainkan oleh kaki dan mengandung unsur gerak lompat (Saeful Huda, 2015). 

Sepak takraw merupakan cabang olahraga yang membutuhkan gerakan-gerakan 

yang sangat kompleks, kemampuan fisik atau ketahanan kardiorespirasi yang 

tinggi dalam permainannya, sehingga kadar VO2max seorang atlet sangat 

berpengaruh terhadap kebugaran fisik seseorang (Yusuf, 2001). Kebugaran fisik 

dapat ditingkatkan melalui berbagai cara salah satunya dengan pola makan yang 

baik. 

Pola makan sebelum latihan sangat penting dan difokuskan pada asupan 

karbohidrat. Makanan yang diberikan harus mengandung karbohidrat untuk 

memaksimalkan simpanan glikogen diperlukan oleh tubuh (Jegathesan, 2010). 

Berdasarkan penelitian BM. Wara Kushartanti (2009) pengaturan makanan selama 

latihan membutuhkan makanan baik dari segi kuantitas, kualitas, variasi, maupun 

strateginya. Selama latihan atlet membentuk otot, membesarkan gudang energi 

(mitokhondria), menambah volume dan sel darah terutama sel darah merah. Untuk 

mendukung selama latihan, makanan diatur dengan memperhatikan keseimbangan 

energi dan variasi makanan, menambah sayur, buah, dan susu serta mengurangi 



gula, garam, dan lemak. Selama latihan atlet juga mengatur berat badan, 

memperbaiki kebiasaan makan yang kurang benar. 

Menurut penelitian yang telah dilakukan Muhamad Santoso pada tahun 

2016 didapatkan hasil bahwa pola konsumsi atlet sepak takraw di Jawa tengah 

dengan asupan energi, protein, lemak, karbohidrat, serta vitamin diperoleh dari 

melalui metode recall. Hasil penelitian rata-rata IMT atlet sepak takraw adalah 

20,5 kg/m2 (normal), rata-rata kebutuhan energinya 67,53% dengan kategori 

sangat kurang (Muhamad Santoso, 2016).  

Pentingnya prestasi atlet didasari dengan adanya kebiasaan makan yang 

baik dalam segi kualitas dan kuantitas akan memberikan pengaruh yang baik 

terhadap kebugaran seorang atlet. Secara umum kebugaran merupakan rangkaian 

kemampuan seseorang untuk mengerjakan aktifitas fisik secara spesifik (Fatmah 

& Ruhayati, 2011). Kebugaran berperan penting bagi olahragawan untuk 

peningkatan prestasi. Kebugaran berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kerja 

bagi siapapun yang memilikinya sehingga dapat melakukan tugas-tugasnya secara 

optimal untuk mendapatkan hasil yang lebih baik (Wiarto 2013). 

Dari hasil wawancara peneliti kepada Pembina dan beberapa atlet sepak 

takraw di Persatuan Sepak Takraw Bangli, dapat diperoleh dari 6 atlet yang 

memiliki kebugaran fisik cukup sebesar 50% dan kebugaran fisik baik sebesar 

50%. Selain itu tidak ada pengaturan makanan selama latihan, sedangkan 

frekuensi latihan sebanyak tiga kali dalam seminggu. Sehingga dari rata-rata 

kebutuhan energinya 65% dengan kategori kurang, hal ini mengakibatkan 

ketidakseimbangan dalam melakukan kegiatan dan kebugaran fisik atlet menjadi 

kurang pada saat latihan. 



Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih jauh mengenai bagaimana pola makan sebelum, selama dan setelah latihan 

serta kebugaran fisik atlet sepak takraw di Persatuan Sepak Takraw Kabupaten 

Bangli sehingga kedepannya dapat diketahui pengaturan yang tepat sesuai dengan 

frekuensi latihan yang akan mengoptimalkan prestasi atlet. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian 

ini adalah bagaimana pola makan sebelum, selama dan setelah latihan serta 

kebugaran fisik atlet sepak takraw di Persatuan Sepak Takraw Kabupaten Bangli? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pola makan sebelum, selama dan setelah latihan serta 

kebugaran fisik atlet sepak takraw di Persatuan Sepak Takraw Kabupaten Bangli. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi jenis makanan sebelum dan setelah latihan. 

b. Mengidentifikasi jumlah makan sebelum dan setelah latihan. 

c. Mengidentifikasi waktu makan sebelum dan setelah latihan.  

d. Menilai kebugaran fisik atlet sepak takraw.  

e. Menganalisis kecendrungan kebugaran fisik berdasarkan pola makan 

sebelum, selama dan setelah latihan.  

 

 

 

 

 

 



D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan tentang variabel 

pola makan yang berkaitan dengan kebugaran fisik atlet sepak takraw.  

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat, pelayanan kesehatan dan atlet mengenai pola makan sebelum, 

selama, dan setelah latihan serta kebugaran fisik atlet sepak takraw. 

 


