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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa 

kanak-kanak dan masa dewasa dimulai dari usia 12 dan 13 tahun dan 

berakhir pada usia awal 20-an tahun (Papali dan Olds 2001). Aktivitas 

fisik pada manusia dimulai sejak masa anak-anak, remaja hingga 

orang dewasa  dan saat ini kini cenderung menurun. Saat ini orang 

lebih suka melakukan aktivitas seperti duduk di depan televisi, 

bermain computer, bermain gadget, menggunakan lift ataupun 

eskalator, pergi menggunakan motor dan lain- lain. Aktivitas seperti 

inilah yang disebut dengan aktivitas yang sedentary. Mahasiswa ialah 

individu yang memasuki usia dewasa muda dengan rentang usia (18-

30 tahun). Mahasiswa ialah orang yang belajar di perguruan tinggi 

(Kamus Bahasa Indonesia Online). 

Aktivitas perukuliahan yang sangat padat membuat mahasiswa 

kurang mempunya minat dalam berolahraga. Kesadaran bergerak 

dalam berolahraga menurun diakibatkan tuntutan belajar yang tinggi. 

Badan kesehatan dunia (World Health Organitation / WHO) 

menyebutkan sekitar dua juta orang di seluruh dunia meninggal akibat 

gaya hidup malas dan kurang berolahraga dan juga stres yang dialami 

pekerja atau mahasiswa juga mengeraskan pembuluh darah sehingga 

menyebabkan serangan jantung. Sebenarnya kunci menengah hal ini 

adalah kebugaran, daya tahan serta kekebalan tubuh, yakni 
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membiasakan diri untuk mencintai olahraga dan sering bergerak sejak 

dini. Menurut data Riset Kesehatan Dasar Kementrian Kesehatan 

Indonesia tahun 2013, saat ini 42,0 persen masyarakat berusia lebih 

dari 10 tahun kekurangan aktivitas fisik. Berdasarkan kelompok umur 

terdapat kecenderungan semakin bertambah umur semakin menurun 

aktivitas fisik dan pada usia ≥50 tahun mulai terjadi penurunan yang 

nyata (Widiyani, 2013). 

Kriteria aktifitas fisik adalah individu yang melakukan aktifitas 

fisik berat atau sedang bahkan keduanya, sedangkan kriteria kurang 

aktif adalah individu yang tidak melakukan aktifitas fisik sedang 

maupun berat. Menurut (Almatsier,2003) aktifitas fisik adalah gerakan 

fisik yang dilakukan oleh otot tubuh dan sistem penunjangnnya. 

Menurut (Kristanti, 2002) aktivitas fisik adalah dalam setiap 

pergerakan tubuh mengakibatkan pengeluaran energy akibat dari 

aktifitas otot-otot skeletal. Perilaku sedentary adalah perilaku santar 

antara lain duduk, berbaring dan lain sebagainya dalam sehari-hari 

baik ditempat kerja (keja menggunakan komputer, membaca dan lain-

lain), dirumah (menonton tv, main game dan lain-lain), 

diperjalanan/transportasi (bis, kereta, motor) tetapi tidak termasuk 

waktu tidur (depkes,2013).  

Berdasarkan penelitian di Semarang tahun 2012 pada remaja usia 

18-20 tahun didapatkan hasil perilaku sedentari, 89,5% memiliki 

kebiasaan menonton televisi, 100% memiliki kebiasaan bekerja 

dengan komputer atau laptop, 26,7% memiliki kebiasaan bermain 
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video game, 100,0% memiliki kebiasaan duduk-duduk, 48,8% remaja 

memiliki lama waktu tidur yang buruk (Cahyani, 2012). 

Terdapat beberapa komponen fisik  bagi tubuhantara lain 

Kekuatan, daya tahan, daya ledak, kecepatan, kelentukan, 

keseimbangan, koordinasi, kelincahan, kecepatan, dan reaksi. Dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari kekuatan otot perut merupakan salah 

satu komponen paling penting dari kebugaran jasmani. Kekuatan otot 

perut adalah kemampuan otot perut untuk berkontraksi berulang kali 

tanpa mengalami kelelahan dengan mudah (Altres & Schiff, 2013). 

Di kehidupan sehari-hari, otot perut dengan otot lain 

memiliki hubungan dengan core. fungsinya yaitu untuk 

mempertahankan posisi organ dalam, menjaga postur tubuh ataupun 

aktivitas fungsional seperti mengangkat benda berat, duduk 

berdiri,berjalan dan berlari, melompat serta berbagai bentuk gerak. 

daya tahan otot yang memadai membuat seseorang bisa melakukan 

sebuah aktivitas dengan waktu yang lebih lama dan tidak mudah dalam 

mengalami kelelahan (Cole & Seabourne, 2003). 

Tipe serabut, jenis kelamin, umur, nutrisi dan kekuatan otot 

merupakan kemampuan yang dapat mempengaruhi kekuatan otot 

perut (Naternicola, 2015; Hoeger dan Hoeger, 2015) . Core stability 

merupakan bagian penting dari otot perut, core stability adalah 

kemampuan dalam mengontrol posisi batang tubuh yang melalui 

panggul dan kaki sehingga mengahsilkan kinerja gerakan tubuh yang 

optimal serta membantu dalam pemeliharaan postur yang baik dan 
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memberikan dasar untuk semua gerakan lengan dan kaki (Kibler et al., 

2006). Gerakan fleksi trunk merupakan fungsi utama dari otot perut 

(Saladin, 2012). 

Otot – otot perut yang lemah harus dihindari dengan 

melakukan latihan penguatan otot perut berupa latihan fisik atau 

exercise. Exercise merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjaga 

dan meningkatkan keburagaran tubuh serta untuk mencegah terjadinya 

berbagai penyakit. Latihan fisik juga memiliki manfaat salah satunya 

untuk meningkatkan kekuatan otot perut, Selain itu latihan fisik yang 

ringan dilakukan secara rutin dapat meningkatkan daya tahan dan 

kebugaran tubuh (Dumat, Engka & Sapulete, 2016). sit-up, plank dan 

crunch exercise sebagai latihan fisik yang menggunakan beban dari 

tubuh yang bertujuanuntuk meningkatkan kekuatan ototperut, dan juda 

ketiga latihan ini mekanisme kerjanya berfokus pada otot-otot bagian 

perut (abdominal). 

Sit-up adalah bentuk latihan kekuatan otot perut yang dalam 

pelaksanaannya mengacupada prinsip kontraksi otot secara isometris. 

Latihan sit-upmerupakan suatulatihan yang menggunakan sistem 

energi predominan anaerob, Aktivitas olahraga pada umumya tidak 

hanya secara murni menggunakan salah satu system aerobic atau 

anaerobik saja. Melainkan menggunakan gabungan system aerobic 

dan anaerobic, akan tetapi porsi kedua system tersebut berbeda pada 

setiap cabang olahraga (Fox et all., 1988 dan Janssen, 1989). Sit-up  
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merupakan salah satu cabang olahraga yang menuntut aktivitas fisik 

dengan waktu relative singkat, sistem energi predominannya yang 

dipakai adalah anaerobik. Ciri khusus dari sistem ini ialah kontraksi 

otot yang kuat merupakan respon dari pembebanan pada otot-otot 

perut,makaakan mengakibatkan terjadinya peningkatan tonus otot, 

masa otot, dan serabut otot perut yang dapatmeningkatkan kekuatan 

otot perut umumnya dilakukan latihan sebanyak 15 kali repitisi 

(Meiriawati, 2013). 

Plank merupakan jenis latihan yang bersifati sometrik yaitu 

latihan statik kontraksi dengan kontraksi muscular melawan tahanan 

tanpa adanya perubahan panjang otot. Manfaat latihan dari plank 

adalah dapat meningkatkan kekuatan otot secara maksimal dan untuk 

merehabilitasi pasca cidera. Metode isometrik cocok untuk latihan 

pada cabang olahraga yang bersifat kontakbadan langsung, angka 

berat, dan nomorlempar dalam atletik Brad & Bret yang dikutip 

(Wijayanti, 2016). Latihan ini dapat dilakukan sebanyak 2-3 kali 

perminggu, dapat dilakukan selama 15-30 detik pada setiap sesinya 

(Brad & Bret, 2013) 

Crunch Exercise bekerja pada otot-otot perut, sehingga crunch 

exercise dapat diaplikasikan terhadap masalah kelebihan lemak pada 

perut (prashida, 2017) latihan crunch juga dapat meningkatkanotot 

perut bagian depan. yaitu berolahraga minimal 2 kali seminggu yang 

dilakukan minimal 30 menit setiap kali latihan selama minimal 4-8 

minggu akan dapat menurunkan berat badan (Amalia, 2005).  
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Dari survei yang dilakukan dengan media kuisioner online 

dengan cara menghitung seberapa banyak aktifitas yang dilakukan 

selama 7 hari kebelakang dengan menggunakan IPAQ pada 12 

Oktober 2018, hasil sementara yang didapatkan dari survei adalah 

mendapatkan mahasiswi dengan kategori aktivitas fisik sedang 

sebanyak 15 dari 30 orang, aktivitas fisik rendah ialah sebanyak 9 

orang dan 6 orang lainnya termasuk dalam aktivitas fisik tinggi. 

banyaknya jumlah mahasiswi yang termasuk dalam kategori aktivitas 

fisik rendah bisa berdampak pada kekuatan otot perut jika tidak 

banyak melakukan pergerakan otot perut nya. 

Berdasarkan berbagai ulasan tersebut mengenai permasalahan 

pada kekuatan otot perut berupa sit-up exercise, plank exercise dan 

crunch exercise maka peneliti memutuskan akan meneliti lebih dalam 

mengenai “Pengaruh Kombinasi Sit-Up, Plank Dan Crunch Exercise 

Terhadap Kekuatan Otot Perut dengan Aktivitas Sedang”. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh kombinasi sit-up, plank dan crunch 

exercise terhadap kekuatan otot perut mahasiswa dengan aktivitas 

fisik sedang ? 

C. Tujuan Umum Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian kombinasi sit-up, plank 

dan crunch exercise terhadap kekuatan otot perut mahasiswa dengan 

aktivitas fisik sedang 
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D. Tujuan Khusus Penelitian 

1. Untuk mengidentifikasi kekuatan otot perut sebelum diberikan 

kombinasi sit-up, plank dan crunch exercise terhadap peningkatan 

kekuatan otot perut pada mahasiswi dengan aktivitas sedang. 

2. Untuk mengidentifikasi kekuatan otot perut sesudah diberikan 

kombinasi sit-up, plank dan crunch exercise terhadap peningkatan 

kekuatan otot perut pada mahasiswi dengan aktivitas sedang. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kombinasi sit-up, plank dan crunch 

exercise terhadap peningkatan kekuatan otot perut pada mahasiswi 

dengan aktivitas sedang. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah mengenai 

pengaruh kombinasi sit-up, plank dan crunch exercise terhadap 

peningkatan kekuatan otot perut. 

2. Manfaaat Praktis 

a. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini maka peneliti 

dapat menganalisa mengenai pengaruh kombinasi sit-

up,plank dan crunch exercise terhadap peningkatan kekuatan 

otot perut. 

b. Bagi peneliti selanjutnya, dengan adanya penelitian ini maka 

diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi sumber referensi 

untuk penelitian selanjutnya. 
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c. Bagi responden, dengan adanya penelitian ini maka 

responden dapat mengetahui macam-macam latihan untuk 

mengatasi kelemahan otot perut. 

d. Bagi masyarakat, denan adanya penelitian ini maka 

masyarakat dapat menambah wawasan dan pemahaman 

mengenai permasalahan kelemahan otot perut serta macam-

macam latihan untuk mengatasinya. 

F. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian penelitian 

No Nama 

peneliti 

dan tahun 

penelitian 

Judul 

penelitian 

  

Instrume

nt 

penelitian 

Hasil 

penelitian 

Perbedaan dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

1 Ramdani 

berry 

Makara 

(2018) 

Perbandingan 

efektivitas 

antara latihan 

sit-up dan 

latihan plank 

terhadap 

kekuatan daya 

tahan otot perut 

dan penurunan 

lingkar perut 

Curl-up 

tes dan 

pita ukur 

Hasil 

menunjukan 

ada pengaruh 

yang 

siginifikan dari 

latihan plank 

terhadap 

kekuatan daya 

tahan otot perut 

dan sit-up  

tidak terjadi 

pengaruh yang 

dignifikan 

untuk 

penurunan 

lingkat perut 

tetapi terdapat 

pengaruh pada 

kekuatan daya 

tahan otot 

perut. 

Pada penelitian ini 

menggunakan 3 

variabel untuk 

melihat adanya 

pengaruh kombinasi 

Sit-up, Plank, dan 

crunch Exercise 

terhadap kekuatan 

otot perut. 

 

 

 

 

2. Setiyawan 
(2013) 

Hubungan 
antara tinggi 

badan, daya 

tahan otot 

perut 

Instrumen 
yang 

digunakan

: 

Hasil 
penelitian 

didapatkan : 

tidak terdapat 

hubungan 

Peneliti 
menggunakan 

metode pre-

experimental untuk 

mengetahui 
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kelentukan dan 

kelincahan 

dengan 

kemampuan 

bermain 

bulutangkis 

peserta 

ekstrakulikuler 

bukutangkis 

Smp N 1 

Candimulyo 

Stadiomet

er untuk 

mengukur 

tinggi 

badan, 

shit-up 

melihat 

daya tahan 

otot perut, 

seat and 

reach 

mengukur 

kelentuka

n, dan 

kelincahan 

digunakan 

untuk 

sguttle 

run. 

antara tinggi 

badan dan 

kemampuan 

bermain bulu 

tangkis, akan 

tetapi terdapat 

hubungan 

antara daya 

tahan otot 

perut, 

kelentukan, 

dan kelincahan 

Terhadap 

kemampuan 

bermain bulu 

tangkis. 

pengaruh kombinasi 

pada variabel 

independen 

terhadap variabel 

dependen. 

3. Nindia 

(2018) 

Perbedaan 

pengaruh 

crunch 

exercise dan 

sit-up exercise  

dalam 

menurunkan 

lingkar perut 

pada wanita 

Alat ukur 

yang 

digunakan 

ialah 

midline 

crunch 

exercise 

mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan 

untuk 

menurunkan 

lingkar perut 

dibandingkan 

sit-up. 

peneliti 

mengkombinasikan 

antara Sit-up, 

Crunch dan Plank 

exercise terhadap 

kekuatan otot perut. 

4. Winata 

(2014) 

Pengaruh 

latihan 

pliometrik 

depth jump dan 

plank training 

terhadap 

peningkatan 

power otot 

tungkai dan 

kekuatan otot 

perut pada 

pemain sepak 

bola pemula 

Pengukura

n yang 

digunakan 

untuk 

pliometrik 

depth 

jump ialah 

back and 

leg 

dynamome

ter dan 

untuk 

melihat 

adanya 
peningkat

an 

kekuatan 

Hasil yang 

didapatkan 

yaitu untuk 

kelompok 

kontrol p>0,05 

dan kelompok 

experimen 

p<0,05 yang 

menunjukan 

adanya 

pengaruh 

terhadap power 

otot tungkai 

dan kekuatan 
otot perut 

pemain sepak 

bola pemula. 

peneliti memakai 

sampel mahasiswi 

untuk melihat 

peningkatan 

kekuatan otot perut 

setelah diberikan 

kombinasi plank, 

crunch, dan sit-up 

exercise. 
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otot perut 

dengan 

sit-up. 

5. Andita 

(2015) 

Hubungan 

kekuatan otot 

tungkai dan 

otot perut 

terhadap 

akurasi 

shooting pada 

ekstrakurikuler 

futsal sma 

muhammadiah 

2 yogyakarta 

Instrumen 

yang 

digunakan 

adalah leg 

and back 

dynamome

ter (BFD), 

tes sit up, 

dan tes 

shooting 

gawang 

bertarget 

Hasil dari 

penelitian ialah 

ada hubungan 

yang signifikan 

antara 

kekuatan otot 

tungkai, 

kekuatan otot 

perut dan 

gabungan 

antara 

kekuatan otot 

tungkai dan 

kekuatan otot 

perut dengan 

akurasi 

shooting futsal. 

Perbedaan yang 

digunakan dalam 

penelitan ini adalah 

pengaruh kombinasi 

sit-up, plank dan 

crunch exercise 

terhadap 

peningkatan 

kekuatan otot perut 

mahasiswi dengan 

aktivitas fisik 

sedang. 

 


