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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Remaja 

1. Definisi 

Remaja adalah suatu masa dimana individu berkembang dari saat 

pertama kali ia menunjukan tanda-tanda seksual sekundernya sampai 

mencapai kematangan seksual (Sarwono, 2011). Masa remaja disebut 

sebagai masa perubahan, meliputi perubahan dalam sikap dan fisik 

(Pratiwi, 2012). Remaja pada tahap tersebut mengalami banyak 

perubahan baik secara emosi, tubuh, minat, pola perilaku dan juga penuh 

dengan masalah-masalah yang harus diatasi (Hurlock, 2011). 

Batasan usia remaja berbeda-beda sesuai dengan sosial budaya 

daerah setempat. WHO membagi kurun usia dalam dua tahap, yaitu 

remaja awal 10-14 tahun dan remaja akhir 15-20 tahun. Di indonesia 

Batasan usia remaja terjadi pada 11-24 tahun dan belum menikah 

(Sarwono, 2011).  

2. Tahapan Remaja 

Menurut (Sarwono 2011, dan Hurlock 2011) ada tiga tahap 

perkembangan remaja, yaitu : 

a. Remaja awal (early adolescence) usia 11-13 tahun 

 

Pada tahap ini seorang remaja mengalami banyak 

perubahan di dalam tubuhnya seperti mempunyai ketertarikan 

sama lawan jenis, mudah terangsang dan dapat mengembangkan 
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ide-ide. Tahap ini remaja sangat sulit untuk mengerti atau 

dimengerti oleh orang dewasa.  

b. Remaja madya (middle adolescence) 14-16 tahun 

 

Pada fase remaja madya ini mulai timbul keinginan untuk 

berkencan dengan lawan jenis dan berkhayal tentang aktivitas 

seksual sehingga remaja mulai mencoba aktivitas-aktivitas seksual 

yang mereka inginkan dan juga terdapat kecenderungan mencintai 

diri sendiri dan juga sering merasa bingung dalam memilih atau 

menentukan sesuatu. 

c. Remaja akhir (late adolescence) 17-20 tahun 

 

Tahap ini adalah masa menuju periode dewasa yang 

ditandai dengan pencapaian-pencapaian seperti menentukan minat 

terhadap fungsi intelektual, terbentuknya identitas seksual yang 

tidak akan berubah lagi, memiliki egosentrisme yaitu terlalu 

memusatkan perhatian pada diri sendiri, serta dapat memisahkan 

kehidupan yang pribadi dan yang boleh diketahui publik yaitu : 

3. Fisiologis Pada Remaja  

Masa remaja ialah masa yang mempunyai peranan penting 

terhadap perkembangan individu, pada masa ini dimana terdapat fase 

peralihan dari masa kanak-kanak yang masih tergantung pada orang tua 

jauh lebih mandiri. Saat individu beranjak remaja, yang paling banyak 

mengalami perubahan adalah fisik dan petumbuhan remaja tersebut 

(Sarwono, 2000). 
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Olahraga yang cocok untuk dilakukan pada masa remaja adalah 

latihan beban dengan hati-hati salah satunya untuk meningkatkan 

kekuatan otot. Hal ini diperkuat dengan teori yang dikemukakan oleh 

(Ismaryati, 2006) kekuatan adalah tenaga kontraksi otot yang dicapai 

dalam sekali usaha maksimal. Usaha maksimal ini dilakukan oleh otot 

atau sekelompok otot untuk mengatasi suatu tahanan. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa aktivitas fisik yang dilakukan oleh remaja secara 

teratur dan terprogram dapat meningkatkan kesehatan dan kebugaran 

jasmani. 

Kekuatan otot adalah kualitas yang memungkinkan 

pengembangan tegangan otot dalam kontraksi otot yang maksimal atau 

bisa diartikan sebagai kemampuan menggunakan gaya untuk melawan 

beban atau hambatan (Sudarsono, 2011). 

B. Aktivitas Fisik 

1. Definisi 

Aktivitas fisik adalah otot rangka mengkhasilkan gerakan tubuh 

yang dapat memerlukan pengeluaran energi. Aktivitas fisik yang 

minimal merupakan faktor resiko untuk penyakit kronis, dan 

diperkirakan dapat menyebabkan kematian secara global (WHO, 2010; 

Physical Activity. In Guide to Communitu Preventive Servise Web site, 

2008). 

2. Tipe-tipe Aktivitas Fisik  

Aktivitas fisik adalah suatu pergerakan tubuh yang dihasilkan 

oleh otot-otot rangka yang terdapat dalam tubuh manusia dan gerakan 

tersebut membutuhkan suatu energi (WHO dalam Asrofina, 2016). 
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Terdapat 3 jenis aktivitas fisik dalam menjaga  kondisi kesehatan 

tubuh antara lain (Nurmalina, 2011) :  

a. Endurance 

 

memiliki manfaat yang baik untuk organ tubuh seperti pada 

organ sistem pernafasan, kardiovaskuler, musculo dan sistem 

sirkulasi darah dan membuat lebih energik dan sehat. Untuk 

memperoleh ketahanan fisik yang baik maka aktivitas fisik dapat 

dilakukan selama 30 menit (4-7 hari per minggu), ada beberapa 

kegiatan dalam membangun ketahanan tubuh seperti berjalan kaki, 

bermain tenis, berenang, berkebun. 

b. Kelenturan (flexibility) 

 

Aktivitas fisik ini bermanfaat untuk membantu otot lebih 

lentur dan lebih mudah untuk digerakan serta sendi tulang dapat 

berfungsi dengan baik. Untuk membangun flexibility dalam tubuh 

maka aktivitas fisik dapat dilakukan dengan durasi 30 menit (4-7 

hari per minggu) serta melakukan kegiatan seperti senam atau 

yoga, melakukan pekerjaan rumah tangga yaitu mencuci kendaraan 

ataupun pakaian, dan dapat melakukan peregangan secara teratur 

dengan durasi 10-30 detik. 

 
c. Kekuatan (strength) 

 

Otot yang kuat saat membawa beban berat, sendi tulang yang 

sehat dan terhindar dari penyakit osteoporosis merupakan manfaat 

dari jenis aktivitas fisik kekuatan. Untuk mendapatkan manfaat 
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tersebut kita dapat melakukan aktivitas dengan durasi sekitar 30 

menit (2-4 hari per minggu) dengan beberapa kegiatan seperti 

push-up, naik turun tangga dan mengangkat beban yang berat. 

3. Cara mengukur aktivitas fisik 

 

Dalam mengukur kekuatan fisik terdapat Metode yang dapat 

dilakukan yaitu dengan penggunaan kuisioner, yaitu International 

Physical Activity Questionaire (IPAQ), pada kuisioner ini terdapat 

kelebihan yaitu bisa dilakukan kepada banyak orang, cepat, sudah 

divalidasi di berbagai negara . akan tetapi kekurangannya ialah pengisian 

bergantung pada ingatan subjek tentang kebiasaan secara akurat. Selain 

itu, kuesioner juga sulit untuk mengonversikan informasi aktivitas yang 

kualitatif (misalnya bermain selama 30 menit) menjadi data yang 

kuantitatif (misalnya kkal/waktu latihan).  

Sehingga konversi ini bergantung pada faktor aktivitas atau faktor 

intensitas yang disebut metabolic equivalents (METs) untuk tiap 

aktivitas, Metabolic Equivalent of task (MET) merupakan satuan yang 

dapat digunakan untuk memperkirakan dari energi yang dikeluarkan dari 

aktivitas fisik (Miles, 2007). 

C. Kekuatan otot perut 

1. Definisi Kekuatan (Strength) 

Kekuatan adalah komponen tentang kemampuan seseorang 

dalam menggunakan otot saat menerima beban pada waktu bekerja 

maksimal (Ahmadi, 2007). Kekuatan merupakan unsur kondisi fisik 

yang sangat penting dalam berolahraga karena dapat membantu 
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meningkatkan komponen-komponen seperti kecepatan, kelincahan dan 

ketepatan. Kekuatan yaitu kemampuan kondisi fisik manusia yang di 

perlukan untuk meningkatkan prestasi belajar gerak (Chan, 2012). 

 Kekuatan adalah kemampuan sekelompok otot dalam menahan 

beban secara maksimal (Nurhasan, 2005). Sehingga disimpulkan ialah 

kekuatan otot adalah kemampuan kondisi fisik dalam mempergunakan 

otot untuk menerima beban dan menahan beban sewaktu bekerja secara 

maksimal. 

Kekuatan otot ialah istilah umum yang mempunyai pengertian 

yang bermacam- macam, antara lain kekuatan otot adalah sebuah 

kemapuan otot atau grup otot menghasilkan tegangan dan tenaga selama 

usaha maksimal baik secara dinamis maupun statis. Kekuatan otot dapat 

juga berarti kekuatan maksimal otot yang ditunjang oleh cross-sectional 

otot yang merupakan kemampuan otot untuk menahan beban maksimal 

pada sendi (Lesmana, 2012). 

Dalam seluruh aktifitas, kekuatan merupakan sebuah dasar yang 

fundamental untuk mempengaruhi aspek biomotor yang lainnya. 

Kekuatan otot adalah komponen yang paling penting untuk 

meningkatkan kondisi fisik secara menyeluruh (Anwar, 2012).. 

Menurut (Nurhasan, 2005) Kekuatan adalah besarnya tenaga 

yang digunakan oleh otot atau sekelompok otot saat melakukan 

kontraksi. Secara fisiologis, kekuatan otot adalah kemampuan otot atau 

sekelompok otot untuk melakukan satu kali kontraksi secara maksimal 
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melawan tahanan atau beban. Kekuatn adalah tenaga kontraksi otot yang 

dicapai dalam sekali usaha maksimal (Ismaryanti, 2009). 

2. Kekuatan Otot Perut 

Menurut (Sugiyanto yang diikutip Sudarsono, 2011) ialah 

kekuatan otot adalah kualitas yang memungkinkan pengembangan 

tegangan otot dalam kontraksi otot yang maksimal dalam arti sebagai 

kemampuan menggunakan gaya untuk melawan beban atau hambatan, 

kekuatan ditentukan oleh volume otot dan kualitas control yang 

bersangkutan. 

 Kekuatan otot mempunyai hubungan dengan sistem 

neuromuskuler yaitu seberapa besar kemampuan sebuah sistem saraf 

yang dapat mengaktifasi otot untuk dapat melakukan kontraksi, sehingga 

semakin banyak serabut otot yang teraktifasi, maka semakin besar juga 

kekuatan yang akan dihasilkan dari otot tersebut (Pangemanan, 2012). 

Kekuatan otot merupakan kemampuan otot atau sekelompok otot 

yang melakukan sebuah aktivitas dengan menahan beban yang 

diangkatnya. Otot yang kuat akan membuat kerja otot sehari-hari menjadi 

efisien dan  membuat bentuk tubuh menjadi lebih baik. Otot – otot yang 

tidak dilatih karena kecelakaan, bisa membuat otot menjadi lemah karena 

serat-seratnya mengecil (artrofi). Dalam perkembangan teknologi saat 

ini membuat kehidupan yang cenderung menjadi lebih mudah yang 

berakibat pada aktivitas manusia dalam bergerak (hipokinetik), seperti 

penggunaan remote control, computer, lift, dan escalator tanpa diimbangi 

dengan aktivitas fisik yang memadai (Pangemanan, 2012). 
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 Aktivitas fisik dalam kategori rendah bisa mempengaruhi 

kekuatan otot perut sehingga dapat menyebabkan timbul berbagai 

masalah kesehatan dalam tubuh. Bila otot tidak diaktifkan dalam rentan 

waktu yang cukup lama, maka fungsi nya akan terhenti, oleh karena itu, 

gerak pada badan merupakan hal yang penting dalam mempertahankan 

fungsi otot dalam tubuh (Pangemanan, 2012). 

3. Anatomi Otot Perut 

Otot merupakan suatu organ atau alat paling penting yang dapat 

membuat tubuh bergerak. Dalam menjalankan sistem otot juga saling 

berhubungan dengan sistem syaraf. Otot rangka merupakan sebuah alat 

yang mampu menguasai gerak aktif dan memelihara sikap tubuh. Pada 

saat istirahat otot tidak terjadi kendur tetapi mempunyai ketegangan yang 

sedikit disebut dengan tonus. Tonus pada setiap manusia berbeda 

tergantung pada umur, jenis kelamin, dan keadaan tubuh. Ditinjau dari 

aspek fisiologik, otot merupakan jaringan yang kenyal di tubuh manusia 

dan hewan yang berfungsi sebagai motor untuk menggerakkan setiap 

bagian tubuh (Pangemanan dkk., 2012). 

Menurut (Santoso dan Dikdik, 2012) anatomi adalah tugas fisik 

yang harus dilakukan, seperti tinggi badan, kelengkapan anggota badan, 

ukuran berbagai bagian badan, berat badan dan terhadap tugas fisik yang 

harus dilaksanakan dengan struktur tubuh yang setara atau sesuai. 

Anatomi atau ilmu yang mempelajari tentang suatu bentuk dengan 

menguaraikannya ke dalam bagian-bagiannya (Munandar, 1979 dalam 

Laksono, 2016). Anatomi adalah struktur tubuh manusia yang 

berkembang dari tingkat terendah (atom dan molekul) sampai tingkat 
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yang lebih tinggi dan juga lebih kompleks untuk membentuk keseluruhan 

tubuh (Subagyo, 2008). 

Otot abdominal meliputi rectus abdominis, yang dapat membuat 

tubuh bisa menekuk atau melentur, dan oblique external, yang juga 

membantu tubuh dalam berputar dan melengkung ke arah samping 

(Siregar, 2000 dalam Laksono, 2016) . 

 

Gambar 2.1 Otot Perut 

(sumber : Lukman, 2017) 

 

Pada bagian otot perut terdapat dua otot paralel yang dipisahkan 

oleh sebuah garis tengah dari jaringan ikat yang disebut dengan linea 

alba (garis putih). Rektus dilintasi oleh tiga garis fibrosa yang 

dihubungkan oleh persimpangan tendon. Menurut (Wicaksono, 2016) 

terdiri atas : muskulus tranverus abdominus, muskulus tendinous 

interseksi, muskulus rektur abdominus, muskulus obligus ekternus, 

muskulus obligus internus, muskulus aponerosisi eksternal. 

Terdapat empat otot yang menyusun dinding abdomen, terdiri 

atas: 

a. Musculus Oblique External Abdominal 
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otot yang terbesar dan superfisial dari tiga otot abdominal 

anterolateral dan berada pada belakang tulang rusuk bagian 

bawah yang melintas menuju panggul. berfungsi sebagai 

penunjang pergerakan pada tulang belakang dan menjaga 

kestabilan tulang belakang saat melakukan latihan pada saat 

tubuh meneku ke samping (Hartanto, 2013). 

b. Musculus Oblique Internal Abdominal 

Berada dibawah musculus oblique external abdominal serta 

otot ini juga berfungsi sebagai penekan dan juga penopan viscera 

abdominal, memfleksikan, dan merotasi batang tubuh (Hartanto, 

2013). 

c. Musculus Transverse Abdominal 

Otot ini berada paling dalam diantara ketiga otot yang lain, 

transverse abdominal sehingga mempunyai peran untuk 

menstabilkan punggung bagian bawah. Dalam melakukan aktivitas 

seperti berjalan, berlari, dan sebagainya, otot ini yang pertama kali 

bergerak aktif (Hartanto, 2013). 

d. Musculus Rectus Abdominal 

Musculus Rectus Abdominal adalah otot mirip ambin, lebar, 

dan panjang. Otot ini merupakan otot vertical utama pada dinding 

abdomen anterior dan fungsi utama untuk memfleksikan tubuh 

(vertebra lumbalis) dan menekan viscera abdominal, 

menstabilkan, dan mengontrol kemiringan panggul (antilordosis) 

(Hartanto, 2013). 
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4. Pengukuran Kekuatan Otot Perut 

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kekuatan otot perut 

adalah curl up test (partial sit up test dan crunch test). Alat yang 

digunakan  berupa kertas pembatas dengan lebar 3,5 inci (8,89 cm) serta 

panjang 30 inci (76,2 cm), dilakukan pada bidang yang datar dan dalam 

penghitungan waktu berupa jam tangan atau stopwatch  (Trisnowiyanto, 

2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Pengukuran Curl Up Test 

(sumber : Hoffman, 2006) 

 

Prosedur pengukuran curl up test: 

a. Posisi subyek tidur terlentang pada bidang yang datar dengan posisi 

kedua tangan lurus kedepan dan menempel pada paha, lutut di tekuk, 

serta memastikan kaki subyek tidak terlalu berdekatan dengan 

pantat.  

b. Setelah itu berikan kertas pembatas diantara kedua kedua kaki dan 

pantat, pastikan jari sangat dekat dengan bagian ujung kertas 

pembatas lalu pengukur bersiap-siap menghitung apabila terjadi 

kesalahan dalam gerakan akan dihentikan. 
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c. Jaga agar tumit tetap menyentuh lantai. Subyek melakukan tes curl 

up dengan cara mengangkat kepala dan bahu secara perlahan dengan 

jarak dagu dengan dada ±5 cm, tangan bergerak melewati pembatas, 

lalu kembali keposisi semula. 

d. Pengulangan dilakukan perlahan dengan irama 1 curl selama 3 detik 

dilakukan sebanyak mungkin. penilaian yang diambil yaitu berapa 

banyaknya curl up yang dilakukan tes dihentikan apabila subyek 

sudah mencapai 75 curl up (Trisnowijayanto, 2016). 

Tabel 2.1 Normal Curl up Test 

Sumber : (McArdle et al., 2000 dalam Mackenzie,2005) 

 

Klasifikasi 

(Umur) 

Excellent Good Fair Poor 

<35 60 45 30 15 

35-44 50 40 25 10 

>45 40 25 15 5 
 

D. Weight Training 

 Latihan beban merupakan rangsangan motoric (gerak) yang dapat 

diatur dan dikontrol untuk memperbaiki kualitas fungsional berbagai organ 

tubuh, dan biasanya berhubungan dengan komponen-komponen latihan 

yaitu intensitas, volume, recovery, dan interval (Sukadiyanto, 2005). 

Program latihan yang baik berisikan materi teori, materi praktek metode dan 

sasaran latihan yang dirinci pada saat tahap periodesasi (Sukadiyanto, 

2011). 

 Menurut Suharjana (2007) latihan beban adalah latihan yang dilakukan 

menggunakan beban sebagai alat untuk menambah kekuatan otot dalam 

memperbaiki kondisi fisik atlet, mencegah terjadinya cedera atau untuk 
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tujuan kesehatan. Latihan beban dapat dilakukan dengan menggunakan 

beban dari berat badan sendiri (beban dalam) atau menggunakan beban luar. 

 Ada dua macam latihan beban, yaitu beban luar dan beban dalam 

(Sukadiyanto, 2011). Beban luar adalah rangsangan motorik yang dapat 

diatur dan dikontrol oleh pelatih maupun olahragawan dengan cara 

memvariasikan beban latihan melalui perngaturan komponen-komponen 

(intensitas, volume, recovery, dan interval). Sedangkan beban dalam adalah 

perubahan fungsional yang terjadi pada peralatan tubuh sebagai akibat dari 

pengaruh beban luar.  

Bentuk latihan beban luar menggunakan latihan, yaitu beban bebas 

(free weight) seperti dumbbell, barbell, atau mesin beban (gym machine) 

yang bervariasi sesuai dengan tujuan latihan serta perkenaan otot nya. 

Sedangkan bentuk latihan yang menggunakan latihan beban dalam yang 

paling banyak digunakan seperti chin-up, push-up, back-up, plank atupun 

crunch exercise. pakar olahraga meyakini bahwa untuk membangun 

kekuatan otot, metode yang paling efektif adalah dengan menggunakan 

latihan beban (Weight training) (Suharjana, 2007). 

E. Sit Up Exercise 

1. Definisi Sit Up Exercise 

latihan ini dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan otot 

perut. Gerakan sit up dilakukan dalam posisi setengah badan terlentang 

dan kaki dilipat (posisi lipatan kaki dan rentangan punggung membentuk 

sudut 90
o
), posisi tangan berada pada bagian belakang kepala, kemudian 

mengangkat setengah badan sampai siku menyentuh lutut (Meiriawati, 
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2013). Gerakan sit-up juga dibantu oleh otot-otot fleksor hip yaitu 

m.iliopsoas, m.rectus femoris dan m. tensor fascia latae (Harasin, 2012). 

Dosis untuk sit-up exercise yaitu dilakukan dalam 3 set latihan yang 

terdiri dari 15 kali hitungan dalam setiap set dan dilakukan 3 kali dalam 

seminggu selama 4 minggu (Deska, 2016). 

2. Manfaat Sit Up Exercise 

Manfaat pada latihan sit up ialah dapat meningkatkan kekuatan 

otot, pada dasarnya latihan ini menggunakan tekhnik pembebanan 

anaerob, sehingga menyebabkan kontraksi otot yang paling kuat 

sebagai respon dari pembebanan dan pergerakan cepat saat latihan, 

sehingga akan terjadi peningkatan tonus otot, massa otot dan serabut 

otot perut sehingga akan meningkatkan kekuatan otot perut itu pula 

(Meiriawati, 2013). 

3. Metode dan tekhnik gerakan Sit Up Exercise 

Gambar 2.3 Posisi Sit-Up Exercise 

(Sumber : Data primer, 2018) 

 

Cara melakukan gerakan sit up menurut (Suharjana, 2013) : 
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a. Subyek memposisikan badan terlentang pada bidang yang datar 

dengan kedua kaki di tekuk sebesar 90
 o

, kedua tangan membentuk 

huruf X dan diletakan di depan dada. 
 

b. Angkat badan dari lantai hingga menyentuh kedua lutut tanpa ada 

pergerakan dari kedua kaki (diam). 

c. Kemudian relax-kan badan dengan tidur kembali. 

d. Lakukan gerakan secara berulang dengan dosis yang bertahap. 

F. Plank Exercise 

1. Definisi Plank Exercise 

Plank exercise adalah latihan isometrik yang melatih kekuatan 

dan melibatkan kerja seluruh otot dalam mempertahankan posisi tubuh 

yang sama seperti push-up selama mungkin. kontraksi isometrik adalah 

meningkatnya ketegangan otot pada saat memanjang, panjang otot dalam 

keadaan tetap atau tidak terjadi perubahan akan tetapi berkontraksi 

(Sukadiyanto, 2011). Latihan ini dapat dilakukan sebanyak 2-3 kali 

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

dan Bret, 2013). 

Menurut (Dan john yang dikutip oleh Schuler, 2015) melakukan 

latihan Plank selama kurang lebih 2 menit dapat memberikan kekuatan 

dan stabilitas core. Ketika seseorang tidak dapat menahan beban 

tubuhnya selama 2 menit berarti terlalu gemuk, terlalu lemah dan latihan 

dilakukan dalam posisi yang salah. 

2. Manfaat Prone Plank Exercise 

Menurut (Makara,2018) manfaat dari Prone Plank Exercise adalah : 

a. Menguatkan otot perut 
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b. Meredakan nyeri punggung 

c. Menjaga Keseimbangan tubuh 

d. Menanangkan suasana hati 

3. Metode Dan Tekhnik Prone Plank Exercise 

a. Subyek diarahkan untuk berbaring telungkup. 

b. Kemudian rentangkan kedua kaki dan tekuk siku sambal 

mengepalkan kedua tangan. 

c. Buka kaki selebar pinggul, dan siku selebar bahu, tumpuan berada 

di siku. 

d. Angkat badan lalu kontraksi abdoment dan gluteus. 

e. Tahan selama 15 detik pada tahap awal, lalu rileks dengan cara 

turunkan badan ke posisi semula selama 10-15 detik. Lalu diulangi 

sebanyak 3 kali repitisi. 

f. durasi dapat ditambahkan ketika subjek kuat menahan beban posisi 

menjadi 30 detik untuk 3 kali repitisi dan atur pernafasan (Weller, 

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Gerakan Prone Plank 

(sumber : Data Primer, 2018) 
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G. Crunch Exercise 

1.  Definisi Crunch Exercise 

Crunch exercise bekerja pada otot-otot perut, sehingga crunch 

exercise dapat diaplikasikan untuk meningkatkan kekuatan otot perut 

(Parashida, 2007). Tekhnik crunch yang paling cocok digunakan untuk 

meningkatkan kekuatan otot perut adalah bicycle crunch exercise. 

Bicycle crunch exercise adalah latihan paling efektif yang bekerja pada 

otot rectus abdominus. Gerakan bicycle crunch exercise berupa gerakan 

memutar seperti mengayuh sepeda (Chabut, 2010). Ketika posisi seperti 

ini pada Cervical terjadi gerakan fleksi. Shoulder gerakan protaksi, 

lumbal gerakan semifleksi, m.erector spine teregang sehingga m.rectus 

abdominus, m. transversus abdominis berkontraksi. Crunch exercise 

dilakukan dengan cara 15 kali hitungan setiap set yang diulang sampai 3 

set, dilakukan 3 kai dalam seminggu selama 4 minggu (Jaya, 2016). 

2. Manfaat Bicycle Crunch Exercise  

 

a. Menjaga kestabilan dan kekuatan otot 

 

b. Memperbaiki postur 

 

c. Memperbaiki keseimbangan (Lestari, 2014). 

 

3. Metode dan tekhnik Bicycle Crunch Exercise 

 

a. Subyek tidur dengan posisi terlentang pada bidang yang datar, tekuk 

lutut dan paha tegak lurus dengan lantai, dan tangan dapat diletakkan 

dibelakang kepala atau di daun telinga. 
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b. Diarahkan untuk mengangkat bahu dari lantai saaat kaki kanan lurus 

dan bawa lutut ke kiri ke arah ketiak kanan, kemudian rileks kembali 

ke posisi awal lalu ulangi lagi gerakan disisi lainnya. 

c. Sebagai alternative kaki dalam gerakan mengayuh sepeda bisa 

dilakukan secara melambat sebanyak 15 kali sebanyak 3 set. 

d. Hal ini berfungsi untuk menjaga pernafasan agar tetap stabil 

(Chabut, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Bicycle Crunch 

(Sumber : Data primer, 2018) 

 

H. Indikasi dan Kontraindikasi Sit-up, Plank dan Crunch Exercise  

Ada beberapa indikasi dan kontraindikasi dari gerakan Sit-up 

exercise, Plank dan Crunch exercise sebagain berikut : 

1. Indikasi Latihan 

 

a. Terjadinya penguatan pada otot-otot core 

 
b. Adanya peningkatan keseimbangan dinamis 
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c. Dapat mengurangi mobilisasi lumbal dan mengurangi nyeri 

punggung bawah 

 

d. Menjaga fleksibilitas dan postur tubuh 

 

e. Meningkatkan kekuatan otot perut (Well, et al, 2014). 

2. Kontraindikasi Latihan 

 

a. Terdapat cidera dan fraktur tulang belakang. 

b. Kehamilan 

c. Pre- eklampsi 

d. Gangguan pada sendi tulang belakang (Well, et al. 2014). 

I. Pengaruh atau Mekanisme Sit-up, Plank, dan Crunch Exercise 

terhadap Peningkatan Kekuatan Otot Perut. 

Latihan Sit-up, Plank dan Crunch Exercise merupakan salah satu 

latihan beban yang menggunakan berat badan sendiri (Body Weight).  

Dengan latihan yang kontinuitas dan gerakan kontraksi otot maka akan 

terjadi peningkatan kekuatan otot – otot abdominal (Makara, 2018). 

 


