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KATA PENGANTAR  

 

 

Mata kuliah ilmu lulut adalah mata kuliah wajib di Fakultas Ilmu Olahraga yang harus 

diambil oleh seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Olahraga dari lima program studi. Mata kuliah 

ilmu lulut meliputi mata kuliah teori dan praktek, untuk menunjang perkuliahan ilmu lulut 

diperlukan buku ajar, oleh sebab itu penulisan buku ini dalam rangka melengkapi 

perkuliahan ilmu lulut. 

Ilmu lulut/pijat/massage banyak berbagai teori dan dari berbagai negara serta dengan 

metode dan caranya masing-masing, salah satu ilmu lulut/pijat/massage yang penulis 

gunakan sebagai referensi dalam perkuliahan ilmu lulut adalah sistem Swedia. 

Tujuan penulisan buku ajar ini adalah untuk menjadi salah satu buku referensi wajib 

bagi mahasiswa perkuliahan ilmu lulut di Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Jakarta 

dan tidak tertutup kemungkinan mahasiswa mencari referensi tambahan dalam rangka 

pengayaan pengembangan ilmu lulut. 

Buku ini disusun oleh penulis dari berbagai naskah/makalah dari berbagai kegiatan 

yang penulis ikuti baik seminar, penataran maupun diskusi-diskusi serta berbagai buku 

bacaan tentang ilmu lulut serta dari sumber internet. 

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan buku ini banyak 

kekurangan dan keterbatasan, oleh sebab itu saran dan perbaikan dari pembaca sangat 

penulis harapkan. 

 

Jakarta, 30 Oktober 2017 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Aktivitas olahraga pada umumnya dan pendidikan jasmani pada khususnya 

adalah merupakan aktivitas yang menggunakan otot-otot besar, dalam beraktivitas yang 

pada akhirnya akan berakibat pada kelelahan otot, di mana adanya penimbunan sisa-

sisa pembakaran (asam laktat) yang berakibat pada kelelahan otot yang dialami oleh si 

pelaku.  

Pada sisi lain aktivitas olahraga dan pendidikan jasmani juga berdampak pada 

kegiatan yang mengakibatkan cidera otot dalam beraktivitas. Cidera tersebut 

diakibatkan karena kesalahan dalam bergerak atau berbenturan selama pelaku olahraga 

dalam beraktivitas olahraga sehingga dibutuhkan pemulihan dari cidera tersebut. 

Sebagai pemulihan setelah melakukan aktivitas olahraga dan pendidikan jasmani 

serta pemulihan dari cidera yang diakibatkan aktivitas jasmani dan olahraga maka 

seorang pelatih olahraga atau guru pendidikan jasmani harus melengkapi diri dengan 

kompetensi untuk pemulihan dari kelelahan olahraga dan cidera olahraga, dan ilmu 

tersebut adalah ilmu lulut. 

Ilmu lulut/pijat/massage banyak berbagai teori dan dari berbagai negara serta 

dengan metode dan caranya masing-masing, salah satu ilmu lulut/pijat/massage yang 

penulis gunakan sebagai referensi dalam perkuliahan ilmu lulut adalah sistem Swedia. 

Baik dan buruknya suatu sistem ilmu lulut ditentukan oleh hasil pelaksanaan 

pijatnya. Jadi setelah menguasai teori dan mempraktekkannya maka akan tercapai 

tujuan pijatnya, maka barulah dapat disimpulkan bahwa teori tersebut adalah baikk.  

Fakultas Ilmu Olahraga adalah fakultas yang akan menghasilkan sarjana di 

bidang olahraga dan di bidang pendidikan jasmani, oleh sebab itu mahasiswa di 

Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Jakarta perlu dibekali ilmu lulut yang nantinya 

akan bermanfaat dan menjadi bekal lulusan dalam mendukung pekerjaannya di 

lapangan. 

Mata kuliah ilmu lulut merupakan mata kuliah teori dan praktek yang diwajibkan 

diambil oleh seluruh mahasiswa pada semester 5 dan selanjutnya, hal ini terkait dengan 

prasyarat mata kuliah ilmu lulut yaitu mata kuliah anatomi, mata kuliah fisiologi, dan 

mata kuliah pertolongan pertama cidera olahraga. Mata kuliah prasyarat tersebut 

merupakan dasar-dasar keilmuan yang mendukung dan menunjang perkuliahan ilmu 

lulut. 
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Dalam pelaksanaanya mata kuliah ilmu lulut meliputi teori dan praktek selama 16 

kali pertemuan. Dimana teori dan praktek akan berjalan sejalan dalam pelaksanaannya. 

Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan secara penuh karena kompetensi yang 

diharapkan merupakan kompetensi praktek sehingga menuntut mahasiswa untuk terlibat 

secara langsung dalam pelaksanaan perkuliahan secara tatap muka, terstruktur dan 

mandiri. 

 

B. Tujuan  

Tujuan penulisan buku ini adalah: 

1. Menanamkan pengetahuan dan pemahaman tentang ilmu lulut 

2. Meningkatkan keterampilan dalam mempraktekkan ilmu lulut 

3. Mengimplementasikan pemantapan dan penggunaan ilmu lulut dalam berlatih 

olahraga dan pembelajaran pendidikan jasmani.  

4. Meningkatkan pengusahaan ilmu lulut dalam rangka pengembangan kompetensi 

mahasiswa pada ilmu lulut. 

5. Pengembangan potensi mahasiswa yang berminat dalam ilmu lulut sebagai suatu 

profesi tambahan. 

 

C. Ruang Lingkup Materi  

Ruang lingkup materi pada buku massage meliputi: 

1. Pendahuluan  

Berisi latar belakang, tujuan, ruang lingkup dan manfaat penulisan buku. 

2. Ilmu lulut  

Pengertian, tujuan, jenis, dan penggunaan serta berbagai aspek yang terkait 

dengan massage  

 

3. Anatomi dan fisiologi  

Membahas tentang anatomi manusia, fisiologi otot, sistem sirkulasi, sistem syaraf, 

sistem kerangka dan sendi, serta sistem pergerakan otot. 

4. Manipulasi dalam pemijatan 

Berisi manipulasi dan penerapannya dalam ilmu lulut 

5. Pijat kebugaran 

Uraiannya adalah pengertian posisi pemijatan dalam memijat kebugaran 

6. Pijat pengobatan 

Membahas pengertian, langkah-langkah serta gerakan manipulasi dalam pijat 

pengobatan 
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7. Pijat kecantikan  

Membahas pengertian dan posisi pemijatan serta langkah-langkah pemijatan 

kecantikan. 

8. Kode etik  

Membahas kode etik dan prinsip-prinsip tindakan dalam pijat 

 

D. Manfaat  

Penulisan buku ini mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mempelajari antara 

lain:  

1. Mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang ilmu lulut  

2. Menambah wawasan mengenai ilmu lulut 

3. Mempunyai keterampilan dalam aplikasi ilmu lulut 

4. Berani memanfaatkan ilmu lulut pada saat bekerja 

5. Sebagai kompetensi untuk mengembangkan profesi baru. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4 

BAB II 

ILMU LULUT (PIJAT) 

 
A. Pengertian 

 Di Indonesia ilmu lulut dikenal sebutan pijatan atau pijitan (massage). Pijatan terdiri 

dari pijatan-pijatan lembut dengan jari. Cara memijit atau memijat belum mempunyai 

landasan teori, sehingga pijitan atau pijatan belum dikategorikan kepada massage. 

 Massage berasal dari bahasa Arab, mass yang berarti menekan, dengan 

imbuhan age dari bahasa Perancis. Sedangkan kalau diambil dari bahasa Yahudi 

Maschesch yang berarti meraba. Yang menggunakan kata massage ialah Lepage, 

seorang bangsa Perancis pada tahun 1813. 

  Pijat atau massage artinya pijatan atau urut, dan pijat/massage Swedia ini memang 

agak beda dengan yang terdapat di Timur, lebih mengutamakan kesegaran fisik maupun 

mental. Cara ini telah banyak diterapkan di Panti Pijat di negara kita.  

  Massage banyak dari berbagai teori atau berbagai negara dengan metode dan 

cara-caranya masing-masing. Dalam buku akan menggunakan massage sistem Swedia. 

Massage sistem Swedia ini merupakan salah satu dari bermacam-macam sistem massage 

yang ada di berbagai negara dewasa ini. Mengenai baik atau tidaknya suatu sistem 

massage ditentukan oleh berhasilnya pelaksanaan massage tersebut. Jadi setelah 

menguasai teorinya barulah mempraktekkannya. Sejauh teori tersebut dapat dipraktekkan 

dan dapat mencapai tujuannya, maka barulah dapat dikatakan bahwa teori dari sistem 

tersebut adalah baik. 

  Prof. George Downing merupakan salah seorang ahli dalam pijat Swedia, didalam 

menyusun buku Massage Gaya Swedia mendapat bantuan penuh dari Gertrude Beard R.N., 

R.P.T. dan Elizabeth C. Wood.,A.M.,M.S.,R.P.T dua orang ahli kesehatan dan pengobatan 

yang tergabung di dalam Associate Professor of Physical Theraphy-Chidago-Illinois. 

  Di Indonesia pijat atau massage sudah tidak asing lagi bagi kita, karena disetiap 

daerah sampai pelosok desa kita dapat mudah menemukan tukang pijat baik laki-laki 

(masseur) ataupun biasanya sebagai pekerjaan sambilan, dan ada pula memijat ini sebagai 

pekerjaan utama mereka (profesinya). 

  Pada umumnya hasil pemijatan mereka memberikan rasa enak dan memuaskan 

pasien, sehingga pasien tersebut pada kesempatan berikutnya akan meminta pijat lagi. 

Tidak jarang pula ada tukang pijat yang tidak berhasil membuat pasien menjadi enak yang 

disebabkan karena tekanan-tekanan yang diberikan terlalu keras dan juga ada kesalahan 

dalam melakukan pijatan pada pasiennya. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya 

pengalaman atau kurang pengetahuan tentang tehnik memijat secara baik dan benar. 
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  Di negara kita masih jarang adanya program pelatihan massage yang dilandasi 

ilmu-ilmu pendukung seperti Ilmu Anatomi, Fisiologi dan ilmu penunjang lainnya.  

Akibatnya setiap pemijatan yang dilakukan oleh tukang pijat yang kurang terdidik mereka 

tidak menggunakan cara yang benar dan hanya menggunakan cara mereka masing- 

masing. 

  Melalui pendidikan di YPAC Solo pada tahun 1960 massage sistem Swedia mulai 

diajarkan.  

 

B. Tujuan Dipijat/massage 

  Pijatan/massage mempunyai beberapa tujuan antara lain: 

1. Tujuan terapi, pijat/massage dengan tujuan terapi dapat memberikan pengaruh yang baik 

terhadap keadaan patologi dan postrauma.  

2. Tujuan kecantikan atau keluwesan, pijat/massage dengan tujuan kecantikan dapat 

menyalurkan darah kulit yang baik untuk menghindari pembentukan keriput dan 

kekeringan kulit.  

3. Tujuan kesehatan atau hygiene, pijat/massage dengan tujuan kesehatan dapat 

menormalkan fungsi organ, serta berguna dalam menghindari penyakit dan kelainan.  

4. Tujuan Olahraga, pijat/massage dengan tujuan olahraga dapat mempertahankan tubuh, 

memperbaiki atau menghilangkan akibat kelelahan berolahraga yang merugikan.  

Pemijatan dapat dilakukan terhadap suami/istri, keluarga dan kawan-kawan. Baik 

juga untuk orang tua, bayi atau siapa saja yang anda cintai. Melakukan pemijatan secara 

alamiah dapat menolong seseorang memelihara kesehatan tubuhnya masing-masing. 

Bertentangan dengan hikayat-hikayat bahwa pemijatan adalah teknik seksuil yang lebih 

mendalam, tetapi pijatan ini merupakan ilmu pengobatan. Biasanya bila dilakukan terhadap 

orang yang kita cintai, dapat meningkatkan / memberikan rasa tenang, tenteram yang dapat 

dirasakan keseluruhan bagian tubuh bagi kedua belah pihak. Karena pemijatan merupakan 

salah satu cara yang baik untuk  mengenal jiwa seseorang lebih mendalam. 

Pusat pemijatan ini terletak pada caranya yang unik yaitu tanpa berkomunikasi hanya 

dengan rabaan dan jepitan. Walau bagaimanapun juga pemijatan dapat menyembuhkan/ 

meringankan penyakit seseorang  dengan cara yang baru dan berbeda. Lebih tepat dapat 

dikatakan pula bahwa dengan melakukan pemijatan kita dapat mencegah timbulnya  

rasa sakit. 

Karena pada pemijatan yang baik dapat membuat seseorang sukar menerangkan 

bagaimana keadaannya pada waktu sedang menerima pijatan. 
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Itulah yang merupakan inti dari pemijatan yang dapat membuat kita merasa lebih 

puas. Tangan-tangan anda mempunyai kekuatan untuk memberikan pemijatan kepada 

orang lain. Percayalah dengan adanya kekuatan tersebut, anda akan lebih cepat mahir dan 

menguasainya. 

 
C. Jenis-jenis Pijat/massage 

  Massage sistem Swedia ini adalah merupakan salah satu dari bermacam-macam 

sistem massage yang ada diberbagai negara dewasa ini dan sistem ini dibagi menjadi 3 

(tiga) macam massage yang terdiri dari: 

  1. Sport Massage  

  2. Segment Massage  

  3. Cosmetic Massage  

  Dari ketiga macam massage ini pelaksanaan pemijatannya terdiri dari bermacam-

macam cara pegangan atau manipulasi. Tiap-tiap manipulasi atau grip mempunyai maksud 

dan tujuan tersendiri.  

   
1. Sport Massage  

Sport Massage ada suatu massage yang ditujukan kepada semua orang yang sehat. 

Dalam hal ini tidak mempunyai pengertian bahwa sport massage hanya untuk 

olahragawan saja, tetapi boleh juga diberikan kepada siapa saja, baik orang tua maupun 

orang muda, pria ataupun wanita. Termasuk mereka yang menderita cidera-cidera ringan 

dapat disembuhkan dengan sport massage. 

 

2. Segment Massage  

 Segment massage ialah suatu massage yang bertujuan untuk pengobatan antara lain 

dapat dipakai untuk menolong orang-orang yang menderita sakit-sakit tertentu misalnya: 

 a) Penyakit Ishias (Nervus Ishiasdicus) 

 b) Penyakit pembuluh darah  

 c) Penyakit kolon (usus besar) 

 d) Penyakit legan atas dan sendi bahu  

 e) Penyakit pinggang dan sebagainya 

 

3. Cosmetic Massage 

 Cosmetic massage ialah suatu massage khusus yang ditujukan untuk pemeliharaan 

kecantikan. Tempat-tempat pemijatannya terbatas terutama di daerah muka (Wajah). 
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D. Penggunaan Pijat/Massage 

 Sesuai dengan fungsi massage seperti yang telah diterangkan di muka, maka 

massage boleh diberikan kepada siapa saja dan kapan saja sesuai dengan kebutuhan, 

massage yang diberikan kepada olahragawan, yang dalam hal ini termasuk kategori 

orang-orang sehat, maka dengan menggunakan manipulasi-manipulasi sport-massage 

sudah cukup untuk mengatasi segala sesuatu yang terjadi pada olahragawan.  

 Perlu diingat bahwa apabila pemberian massage yang dosisnya berlebihan atau 

terlalu banyak tidak akan menaikkan kesegaran jasmani seperti yang diharapkan tetapi 

bahkan pasien tersebut akan menjadi lemas dan loyo, malas-malasan. Sebaliknya suatu 

massage yang terlalu kurang dosisnya, maka kurang mempunyai pengaruh bagi 

kesegaran jasmani. Sedang massage yang terlalu keras memberikan tekanan-tekanannya 

akan mengakibatkan memar atau rasa sakit bekas pijatan. 

 Jadi massage yang paling baik adalah yang sesuai dengan kebutuhan pasien 

tersebut, dengan cara memperhatikan kondisi otot pasien sehingga dosisinya tidak 

berlebihan. Hal tersebut perlu ketajaman feeling (perkiraan) yang dalam hal ini dapat 

dilatih dengan banyak praktek melakukan pemijatan. Khususnya bagi olahragawan yang 

memerlukan kesegaran jasmani sebelum bertanding, maka pada waktu-waktu  tertentu 

massage mempunyai tujuan-tujuan tertentu pula, misalnya : 

  a) Massage selama latihan intensif, boleh dimassage seluruh tubuh maximum satu 

sampai dua kali seminggu, utamakan otot-otot yang banyak dipergunakan sesuai 

dengan cabang olahraganya. Disamping itu, apabila terjadi suatu kelainan, maka 

pijatlah sampai tuntas, meskipun harus mengulang setiap hari.  

 b) Massage sebelum pertandingan, makin mendekati pertandingan dosisnya harus 

semakin dikurangi, pijatlah bagian-bagian yang perlu saja tanpa mengurangi 

perhatiannya terhadap otot-otot yang akan dipergunakan. Usahakan agar atlit 

selalu dalam keadaan fit.  

 c) Massage selama pertandingan, biasanya waktunya singkat yakni pada saat 

istirahat menjelang pertandingan selanjutnya. Karena timbul kelelahan, maka 

manipulasinya antara lain berupa: effleurage, shaking, dan tapotement ringan. 

Utamakan Otot-otot yang dipergunakan. 

 d) Massage sehabis pertandingan, kalau kelelahan terlihat berlebihan, maka 

massage tangguhkan keesokan harinya, tetapi kalau tidak, boleh langsung 

diberikan massage pelan-pelan secukupnya. Apabila terjadi kelainan-kelainan 
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semalam. Esoknya usahakan kelainan itu dapat dimassage sampai sembuh. Bila 

belum berhasil, ulangi lagi setiap hari.  

 Olahragawan yang terlalu menderita kelelahan kurang baik untuk langsung di 

massage, sebab otot-ototnya terdapat banyak endapan azam susu, sehingga  

terjadi kekakuan dan pengerasan pada otot tersebut, kalau ditekan-tekan akan terasa 

sakit.  

 Setiap massage seseorang tidak dapat ditentukan oleh waktu atau jasa terapi 

tetapi ditentukan oleh keadaan otot pasien tersebut, makin banyak pengerasan atau 

ketegangan otot, maka makin banyak waktu yang diperlukan untuk menyembuhkannya.  

 

E. Kondisi Tidak Boleh dipijat/massage 

Kontra indikasi, yaitu seseorang yang pantang atau tidak boleh  

di massage apabila orang tersebut sedang dalam keadaan sebagai berikut :  

a) Fractur (rusak tulang)  

b) Dislocatic (lepas sendi) 

c) Farion (ada pendarahan) 

d) Luxatio (daging sendi)  

e) Tumor (daging tumbuh)  

f) Deman (temperatur badan naik karena sakit)  

g) Desentri (mulas-mulas) 

 Untuk para pelatih hendaknya mengetahuinya olahragawan mana yang perlu 

dimassage dan yang mana tidak usah dimassage. Hal ini penting untuk menghindari 

suatu kebiasaan, sebab orang akan lebih merasa enak setelah di massage. Untuk cidera-

cidera berupa kram, sama sekali tidak boleh langsung dimassage sebab rangsangan dari 

pemijatan akan merupakan rangsangan otot untuk berdiscontrestic, dengan demikian 

pengerutan otot tersebut akan mengendor tetapi bertambah mengkerut, ini berarti tidak 

akan membantu dalam penyembuhan. Yang benar adalah, otot  yang sedang mengkerut 

atau mengejang tersebut harus ditarik agar memanjang kembali ke asal. Biasanya 

penarikan ini dilakukan berulang-ulang sampai otot tidak mengkerut kembali. Setelah itu 

orang tersebut lebih baik disuruh istirahat. Beri obat gosok yang memanaskan tempat 

kram dan hangatkan badan menggunakan trainningpack.  
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F. Manfaat Pijat/Massage 

1. Manfaat Bagi Tubuh 

Manfaat pijat berbeda untuk setiap area tubuh. Namun, menguntungkan seluruh sistem 

tubuh kita. Sebelum pemijatan dilakukan sebaiknya kita mengetahui teorinya.  

Pijat yang diterapkan pada bagian tubuh yang berbeda, dapat memberikan manfaat 

yang beragam pula. Berikut manfaat pemijatan yang dilakukan pada berbagai area 

tubuh. 

2. Kaki Dan Telapak Kaki 

Pemijatan daerah kaki terutama berguna untuk memulihkan kondisi tubuh setelah 

bekerja keras atau berjalan jauh, juga mengatasi varises dan kejang otot. Pada kaki 

yang terlampau lelah biasanya muncul pembengkakan di daerah pergelangan kaki 

dan belakang lutut. Untuk menguranginya, lakukan pemijatan dari bagian bawah ke 

atas secara perlahan. 

3. Punggung 

Di daerah punggung biasanya banyak terdapat trigger point (gumpalan urat) yang 

muncul akibat tekanan fisik maupun psikis. Dengan menguraikan simpul-simpul 

tersebut, anda dapat merasa santai dan terbebas dari sakit punggung dan rasa lelah 

akibat bekerja keras. 

4. Tangan dan Telapak Tangan 

Tangan adalah bagian yang selalu bergerak. Daerah ini rentan terhadap cidera. Pijat 

bagian ini secara perlahan dan hati-hati untuk menguraikan gumpalan urat dan 

menjaga kestabilan fungsinya. 

5. Perut 

Pemijatan pada daerah ini dapat membantu mengatasi konstipasi (sembelit), 

pembengkakan pada tubuh, serta menguraikan lemak yang tertimbun di sekitar perut. 

Hati-hati, jangan menerapkannya jika Anda sedang mengandung, atau baru menjalani 

operasi. 

6. Dada dan Leher 

Daerah dada terutama berkaitan dengan sirkulasi pernapasan. Karena itu, pemijatan 

di daerah ini berperan mengaktifkan organ-organ pernapasan dan membantu 

mengatasi penyakit, seperti asma dan sesak napas. DI daerah leher, terjadi 
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ketegangan otot yang menyebabkan pusing kepala. Pijat daerah ini dengan lembut, 

untuk menguraikan gumpalan urat yang tegang. 

7. Wajah 

Pemijatan di daerah wajah adalah cara yang paling efektif untuk meredakan sakit 

kepala yang ditimbulkan oleh stres, sinusitis, serta sindrom pramenstruasi dan 

masalah pencernaan. Selain itu, pemijatan juga berfungsi memperlancar peredaran 

darah dan membuat wajah tampak awet muda. Jangan lupa melepas kacamata dan 

lensa kontak sebelumnya.  

Pemijatan yang dilakukan dengan baik dapat membawa efek yang menguntungkan 

bagi keseluruhan sistem yang ada di dalam tubuh manusia, yaitu pada:  

8. Sistem Saraf 

Pijat membawa efek menenangkan dan berfungsi meredam tekanan pada sistem 

saraf. Penyakit akibat tekanan pada saraf, seperti insomnia dan sakit kepala, dapat 

diatasi dengan menerapkan pemijatan di area yang tepat. Selain itu, pemijatan dapat 

merangsang saraf untuk ‘memerintahkan’ jaringan otot dan pembuluh darah agar 

meningkatkan aktivitasnya. 

 

9. Sistem Otot 

Fungsi otot dipengaruhi oleh keseimbangan antara kontraksi dan relaksasi, yang 

dapat dijaga dengan melakukan pijatan secara teratur. Keseimbangan tersebut 

mampu mengatasi rasa kaku pada otot serta mengurangi produksi zat racun yang 

muncul akibat aktivitas berlebihan. 

 

10. Sistem Tulang 

Secara tidak langsung, pembentukan tulang dipengaruhi oleh proses pemijatan. 

Perbaikan terhadap sirkulasi darah di otot dapat meningkatkan asupan gizi yang 

diperoleh tulang 

 

11. Sistem Sirkulasi 

Pijat dapat mengurangi tekanan pada pembuluh arteri dan vena, serta melancarkan 

aliran darah ke seluruh tubuh. Pijat dapat menurunkan frekuensi detak jantung serta 

menurunkan tekanan darah. Pembengkakan yang kerap timbul akibat trauma, juga 
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dapat dikurangi dengan pijatan yang melancarkan sirkulasi cairan yang dihasilkan 

oleh pembuluh getah bening. 

 

12. Sistem Pernapasan 

Aktivitas pada paru-paru dapat dirangsang oleh pijatan. Jika pemijatan dilakukan 

dengan baik, orang yang dipijat akan terdorong untuk menarik napas yang dalam dan 

panjang, sehingga menambah jumlah oksigen yang masuk ke dalam paru-paru. 

13. Sistem Pencernaan dan Pembuangan 

Pijat dapat merangsang gerak peristaltik (meremas) pada usus, sehingga 

mempermudah penyerapan nutrisi yang dibutuhkan serta pengeluaran zat-zat sisa. 

Pijatan pada punggung bagian belakang dapat merangsang ginjal untuk bekerja lebih 

baik sehingga mengurangi penahanan cairan yang tidak diperlukan tubuh serta 

melancarkan sistem pembuangan. 

14. Sistem Reproduksi 

Sindrom prahaid dan sebelum menopause, seperti sakit kepala, rasa nyeri, dan 

perubahan mood, dapat diatasi dengan pijat. 

15. Sistem Permukaan Tubuh (kulit) 

Pijat dapat melancarkan pengeluaran kotoran melalui kulit dan melancarkan 

pernapasan lewat kulit, sehingga membuat kulit terasa kenyal. 

 

G. Pelicin (Minyak Dan Bedak) Dalam Pijat/Massage 

Cara yang benar-benar baik dalam melakukan pijatan yaitu pemijatan yang 

dilakukan dengan menggunakan minyak. Anda akan merasa kurang puas apabila 

melakukan pemijatan tanpa minyak, karena minyak dapat mengisi fungsi tersebut lebih 

baik daripada apapun juga. 

Ada dua macam minyak yang biasanya banyak digunakan untuk melakukan 

pemijatan: minyak sayur dan minyak kelapa. Sejauh mana minyak ini dipergunakan dapat 

memberikan kepuasan. 

Dalam hal ini saya lebih condong menyarankan untuk menggunakan minyak sayur 

saja, karena minyak sayur mengandung vitamin. 

Ada beberapa alat pelicin, antara lain: 
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a) Yang berupa minyak air :  parafine, minyak goreng, minyak   kelapa, baby oil 

b) Yang berupa vaseline :  rheumason, vicks, balsam 

c) Yang berupa bedak :  baby talk, salicil talk 

d) Yang berupa cream :  counterpain, stop-X 

e) Yang berupa sabun :  sabun mandi, sabun cuci dan   sebagainya 

 Berbagai alat pelicin yang dapat dipakai untuk massage yang baik adalah yang 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a) Tidak mengganggu kulit pasien, misalkan yang tidak tahan rheumason karena 

panasnya akan menimbulkan bintik-bintik pada pori-pori kulit. 

b) Tidak berbau terlalu tajam, sehingga mengganggu pasien. 

c) Tidak terlalu cepat menguap, kalau cepat kering pasien akan sakit.  

d) Selesai massage jangan banyak alat pelicin yang tertinggal di kulit.  

Cara menggunakan minyak pada tubuh kawan anda merupakan persoalan yang 

sangat sederhana, tetapi ada beberapa cara yang perlu diketahui. Pertama, jangan 

tuangkan minyak langsung ke tubuh kawan anda yang akan menerima pemijatan. 

Janganlah mencoba menuangkan minyak lebih dari tiga-perempat sendok teh pada 

tangan anda untuk sekali pemijatan. Tuangkanlah sedikit dan apabila memerlukannya 

dapat anda tuangkan sedikit lagi. Jika minyak tersebut secara dingin, gosok-gosoklah 

diantara telapak tangan hingga menjadi hangat. 

Letakkan tangan anda pada bagian tubuh pasien yang akan anda pijat, untuk 

menghindari penyerapan minyak ke dalam kulit pasien sebelum anda pijat, gunakanlah 

cara yang sederhana dalam memberikan pemijatan sehingga dalam waktu yang 

bersamaan pula pasien anda akan merasa santai/relax. Secara sistematis pijatlah seluruh 

bagian termasuk sudut-sudut tubuh. 

 

H. Tempat Pemijatan 

Cara yang termudah untuk melakukan pemijatan adalah pemijatan yang 

dipraktekkan apabila pasien terbaring di atas meja. Tetapi untuk hal ini anda tidak perlu 

kuatir, jika anda tidak mempunyai meja untuk mempraktekkan pemijatan-pemijatan di atas 

lantai. Pemijatan yang diberikan di atas lantai akan mendatangkan rasa lelah dan sulit.  

Pertama, apabila anda ingin melakukan pemijatan di atas ranjang/pembaringan, 

lakukanlah apapun juga yang anda inginkan tetapi janganlah melakukan pemijatan yang 

serius di atas ranjang. Karena ranjang tidak dapat menahan tekanan yang keras jika anda 

sedang melakukan penekanan. Biasanya ranjang merupakan tempat pemijatan yang tidak 

baik dalam memberikan pemijatan, sebaiknya anda melakukannya di lantai saja.  
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Bagaimanapun juga saya akan memberikan 2 nasihat yang akan berguna bagi 

anda untuk melakukan pemijatan: 

Pertama, apabila pemijatan dilakukan di atas lantai  sebaiknya anda memberikan 

pemijatan yang tidak terlalu lama, karena akan membuat anda lelah. Kedua, bungkukkan 

punggung anda sedikit mungkin ketika sedang memberikan pemijatan. Ini berarti dapat 

membuat anda merasa puas dalam memberikan pemijatan yang baik bagi kawan anda 

tersebut. Sebagai peringatan selanjutnya, janganlah melakukan pemijatan di dekat 

perapian. 

Perlengkapan yang baik dan ruang yang tepat dapat membuat anda melakukan 

pemijatan yang lebih baik. Kawan anda akan merasa lebih nyaman dan anda juga akan 

merasakannya. DI dalam memilih tempat untuk memberikan pemijatan, pertama ruang 

tersebut harus bersih dan tenang, kedua ruangan itu harus hangat. Yang menjadi 

persoalan ialah dalam menggunakan minyak. 

Bila seseorang dipijat dengan minyak, permukaan kulitnya akan cepat menjadi 

dingin. Oleh karena itu sebaiknya temperatur kamar dimana anda memberikan pemijatan 

harus kira-kira 70° atau kurang, dan ruang tersebut harus bebas dari masuknya angin 

(jendela harus ditutup, supaya ruangan menjadi hangat). 

Selain itu anda harus pula menyediakan selembar kain untuk menutupi sebagian 

tubuhnya yang pada saat itu belum dipijat untuk menghindari rasa dingin. Aturlah meja 

dimana pasien anda akan menerima pemijatan sehingga anda dapat bergerak secara 

leluasa dalam memberikan pemijatan tersebut. 

Periksalah tangan anda sebelum memberikan pemijatan. Yang terpenting adalah 

anda harus yakin bahwa kuku-kuku anda harus pendek, juga cucilah tangan anda dan 

panaskan terlebih dahulu telapak tangan anda dengan menggosok-gosokkannya satu 

sama lain. Jika anda mempunyai rambut yang panjang, ikatlah terlebih dahulu supaya 

tidak menutupi mata. 

Dalam mengenakan pakaian, pilihlah pakaian yang ringan atau sedemikian rupa 

agar anda dapat leluasa melakukan pemijatan. 

Bagi pemijat ataupun yang dipijat akan menjadi haus setelah melewati pemijatan 

yang lama dan sebaiknya disediakan minuman air jeruk yang dingin. 

 
I. Posisi Pemijatan 

Ada beberapa hal-hal dasar yang harus diketahui sebelum menerima pemijatan. 

Jika anda adalah orang yang harus memberikan pemijatan anda mungkin akan 
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memberitahukan kawan anda mengenai sesuatunya dari komentar-komentar  

berikutnya ini. 

Cara yang terbaik dalam menerima pemijatan adalah dalam keadaan tanpa 

pakaian, atau dapat juga dengan pakaian berenang tanpa barang-barang perhiasan. 

Siapapun juga yang memberikan anda pemijatan akan memberitahukan apakah 

pertama-tama anda harus berbaring tengkurap atau terlentang. Berbaringlah dengan mata 

tertutup dan pusatkanlah perhatian anda pada pernafasan, bernafaslah melalui hidung 

ataupun mulut, dengan panjang dan halus, lepaskanlah segala pikiran anda.  

Bila berbaring tengkurap putarlah kepala anda ke kiri atau ke kanan setiap waktu 

leher anda terasa kaku. 

Pada saat itu yang pertama-tama anda rasakan adalah adanya hubungan fisik 

antara tubuh anda dengan yang memijat. Selama pemijatan berlangsung anda harus 

dapat mengatur pernafasan. 

Akhirnya apabila pemijatan telah selesai, anda tidak boleh terus/langsung bangun. 

Tetaplah berbaring dengan mata tertutup, dan biarkan tubuh anda relax selama beberapa 

menit. 

Dalam memberikan pemijatan seluruh tubuh bagi seseorang yang mengalami 

kelelahan akibat suatu kegiatan berolahraga atau lainnya, maka posisi pasien mula-mula 

harus sikap telungkup, tanpa batal, tangan bebas di samping badan, pergelangan kaki 

diganjal guling dan kepala menoleh ke kanan atau ke kiri, relax. Kalau bagian  

belakang tubuh telah selesai, pasien berbalik sikap terlentang. Kepala dengan bantal, 

tangan bebas di samping badan dan guling diletakkan di bawah lutut.  

 

J. Penggunaan Tangan 

Mengetahui bagaimana caranya  menjadi satu dengan tangan anda merupakan inti 

pemijatan ini, dan merupakan teknik pemijatan yang nyata. Lebih banyak anda melakukan 

pemijatan lebih banyak pula anda akan mengetahui teknik-teknik pemijatan tersebut. 

Tangan-tangan merupakan cara yang sukar diketahui, dan untuk mempelajarinya kita 

memerlukan waktu. 

Praktekkanlah tekanan bila anda sedang melakukan pemijatan: Pertama kali anda 

mempelajari beberapa macam cara memijat, kekuatan tekanan tangan anda akan 

tergantung pada cara pemijatannya yang khusus dan bagian tubuh yang dipijat. Karena 
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tekanan-tekanan hampir selalu diperlukan pada setiap pemijatan. Merupakan pengalaman 

saya bahwa banyak orang pada mulanya mempelajari pemijatan menjadi nervous, mereka 

takut secara sadar ataupun tidak sadar melukai kawannya dengan tangan mereka, dan 

akibatnya mereka memijat tanpa tekanan. Janganlah kuatir, kawan anda akan merasa 

senang dengan tekanan tangan anda bila dilakukan dengan baik seperti juga anda akan 

merasa nyaman apabila sedang dipijat. Cobalah pelajari tekanan-tekanan yang berbeda. 

Ingatlah, kapanpun anda merasa ragu, apakah tekanan  anda terlalu keras, anda dapat 

segera menanyakan kawan anda yang sedang menerima pijatan tersebut.  

Relaxkan tangan anda. Gerakkanlah tangan-tangan anda seflexibel mungkin ketika 

anda sedang memijat. Hal ini merupakan cara yang sulit, mungkin lebih sulit dar ipada apa 

yang pernah diucapkan. Pertama merelaxkan anggota badan kita bila sedang memijat 

adalah lebih sukar daripada apabila kita melakukannya ketika kita sedang istirahat/diam. 

Kedua, hampir tidak ada orang yang dapat melakukannya, mereka dapat merasakan 

ketegangan pada tangannya ketika sedang melakukan apapun juga. Ada cara untuk 

menghindari ketegangan semacam ini, yaitu melakukan pemijatan untuk diri sendiri, hal 

ini merupakan salah satu cara yang baik. 

Cara tersebut mungkin akan memerlukan waktu sebulan atau dapat juga setahun. 

Oleh karena itu mulailah memberikan perhatian penuh terhadap tangan anda dengan 

mencoba merelaxkannya. Sesuaikan tangan anda ketika sedang melakukan pemijatan. 

Walaupun cara-cara tertentu diperlukan seperti yang telah anda ketahui, yaitu hanya 

sebagian dari tangan anda yang dipergunakan, kebanyakan cara-cara pemijatan 

tergantung dari pada penggunaannya, keahlian telapak tangan dan jari-jari anda yang 

selalu berhubungan dengan orang yang sedang anda pijat. Sebagai contoh, jari -jari 

tangan anda ketika sedang meluncur melakukan pemijatan di pinggang dari satu bagian 

kebagian lain harus tepat dan lurus jangan menghadap ke atas. 

Peliharalah keseimbangan kecepatan dan tekanan pada waktu pemijatan. Cobalah 

jangan gemetar atau berhenti-henti yang tidak diperlukan. Buatlah perubahan kecepatan 

tanpa menambah atau mengurangi tekanan tersebut. Lakukanlah gerakan-gerakan 

tangan anda sedapat mungkin tetap perlahan-lahan dan halus. 

Janganlah ragu dengan kecepatan atau tekanan tangan anda. Irama merupakan 

syarat pemijatan yang penting. Anda dapat mempraktekkan kecepatan serta tekanan yang 

berbeda tanpa mengurangi kemantapan gerakan-gerakan anda. Macam-macam irama 

pemijatan tidak sama banyak dengan irama-irama pada musik; perubahan-perubahan 

waktu dapat membantu menghindari irama-irama yang menonton. 
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Tentukan dan selidikilah susunan tubuh pasien anda. Buatlah pertanyaan 

mengenai jaringan dan tulang bawah. Hubungkanlah dengan susunannya dari otot 

stratum. Apakah tipis atau tebal? Kencang atau kendur? Tidak berbentuk atau nyata? Di 

bagian manapun anda menjumpai/menekan tulang, cobalah menguraikan bentuknya. 

Memberitahukan mengenai keadaan tubuh kawan anda merupakan aspek pemijatan yang 

paling penting. 

Gunakanlah berat tubuh anda dalam melakukan pemijatan. Hanya omong kosong 

saja bahwa seseorang harus mempunyai kekuatan phisik yang tinggi untuk melakukan 

pemijatan. Kapanpun anda ingin melakukan tekanan ekstra, lakukanlah dengan 

mencondongkan berat badan atas ke tangan anda daripada hanya mengeraskan otot -otot 

di lengan atau di pinggang. Ketegangan ini akan membuat tangan anda menjadi kaku, 

memperlambat gerakan-gerakan dan membuat punggung anda terasa lelah. 

Lakukanlah pemijatan dengan dengan pemusatan seluruh tubuh anda, tidak hanya 

dengan tangan. Saya tidak mengartikan bahwa anda harus berbaring juga di atas meja 

atau di atas tubuh kawan anda, tetapi tangan-tangan anda harus hidup dengan 

pemusatan otot seluruh tubuh. 

Perhatikan bagaimana cara anda berdiri, duduk dan berlutut. Ketika anda sedang 

memberikan pemijatan di atas meja, sebaiknya kaki anda satu sama lain terpisah, lutut 

ditekuk sedikit dan punggung harus lurus, mungkin posisi ini pada permulaannya agak 

sulit tapi lama kelamaan akan memberikan faedahnya juga pada anda. Apabila anda 

melakukan pemijatan di atas lantai yaitu harus duduk atau berlutut. Berhubung anda 

melakukannya di lantai menyebabkan punggung mudah tertekuk kedepan. Cobalah anda 

duduk atau berlutut dengan punggung yang lurus, untuk menghindari rasa lelah.  

Ingat-ingatlah selalu bahwa anda sedang memijat kawan anda, bukannya 

serangkaian mesin-mesin yang rumit. Agar saya dapat membuat suatu hasil yang nyata, 

di sini ada sebuah latihan yang harus anda coba. Buatlah kawan anda berbaring 

tengkurap dan tuangkanlah sedikit minyak di atas punggungnya, kemudian gosok-

gosoklah dengan telapak tangan anda. Sedangkan bagi yang dipijat tidak perlu kuatir 

apakah pemijat akan melakukan beberapa macam pijatan atau tidak. Bila anda sedang 

melakukan pemijatan, cobalah lakukan dengan tekanan yang berbeda serta kecepatan 

yang berbeda pula. Lakukanlah selama 5 menit, 10 menit atau beberapa menit yang anda 

rasakan baik. Kembalilah kepada latihan-latihan pijatan yang anda sukai, karena dengan 

demikian akan selalu memberikan sesuatu yang baru dan ini adalah dasar untuk 

menguasai sebagian sistem pemijatan.    
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K. Keunggulan Pijat/Massage 

Pada prinsipnya pijat atau massage adalah merupakan sentuhan dimana sentuhan 

memberikan perasaan aman, nyaman, serta membawa kesenangan, kehangatan, dan 

kesegaran. Dengan sentuhan, kita tahu bahwa kita tidak sebatangkara di dunia ini. 

Banyaknya sentuhan berupa pelukan yang diberikan sejak kecil, mempengaruhi persepsi 

orang terhadap dirinya sendiri. Dengan memperoleh sentuhan yang cukup, seseorang 

akan merasa dicintai dan merasa nyaman terhadap kondisi dirinya. 

Sentuhan adalah bentuk ekspresi rasa simpati dan cinta. Perwujudan cinta antara 

pasangan suami-istri juga lazim diungkapkan dalam bentuk pelukan, kecupan, belaian, 

dan rengkuhan. Semakin banyak sentuhan antara Anda dan pasangan, semakin kuat pula 

jalinan cinta terjadi. 

Pijat adalah teknik penyembuhan yang diterapkan dalam bentuk sentuhan 

langsung dengan tubuh penderita. Kata pijat atau massage berasal dari ‘mash’, kata 

dalam bahasa Arab yang berarti ‘ditekan pelan’, atau ‘massein’, kata dalam bahasa 

Yunani, yang berarti ‘meremas’. Di Mesir, objek lukisan berupa pemijatan tangan dan 

kaki, ditemukan pada lukisan dinding yang dibuat pada tahun 2330 SM. Teknik pijat 

Ayurveda juga sudah dipelajari di India sejak tahun 1800 SM. 

Pada zaman Romawi kuno, ‘dokter’ memberikan resep obat berupa pijat untuk 

para gladiator yang terluka, atau yang hendak dikirim ke arena pertarungan. Bahkan, 

Julius Caesar secara rutin mendapat perawatan pijat untuk menyembuhkan penyakit sakit 

kepala dan neuralgia yang kerap dideritanya. 

Hippocrates, tokoh pengobatan Yunani yang dikenal sebagai father of medicine, 

menulis dalam jurnal pribadinya bahwa usapan yang cukup kuat, jika diberikan pada 

tubuh dalam jumlah yang tepat, mampu berfungsi memperbaiki proses tumbuh kembang 

di dalam tubuh. Tulisan inilah yang kemudian menjadi dasar penelitian tentang teknik 

pemijatan di dunia pengobatan modern. Bukan sekadar menyentuh, seorang  

ahli pijat harus pula menguasai ilmu anatomi tubuh manusia serta memperdalam ilmu 

psikologi. 
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BAB III 

MANFAAT MASSAGE  

 
 
  Pijatan (Sentuhan) terarah bersifat terapis yang biasa disebut pijat mungkin bukan 

hal baru bagi Anda. Khasiatnya yang dapat mendatangkan rasa relaks dan mengatasi berbagai 

keluhan fisik juga sudah diketahui secara umum. Namun, ada lagi khasiat pijat yang sangat 

spesifik: menambah keintiman suami istri. Pijat yang dilakukan oleh pasien dapat menjadi sarana 

untuk mengungkapkan perasaan cinta dan sayang. Ajak pasien Anda untuk ikut mempelajari 

seluk beluk pijat, dari persiapan hingga pemilihan minyak aromaterapi. Bukankah ia juga ingin 

membahagiakan Anda? 

 
A. Manfaat Pijatan (Sentuhan) 

 Pijatan (sentuhan) memberikan perasaan aman, nyaman, serta membawa 

kesenangan, kehangatan, dan kesegaran. Dengan Pijatan (Sentuhan), kita tahu bahwa 

kita tidak sebatangkara di dunia ini Banyaknya Pijatan (Sentuhan) berupa pelukan yang 

diberikan sejak kecil mempengaruhi persepsi orang terhadap dirinya sendiri. Dengan 

memperoleh Pijatan (Sentuhan) yang cukup, seseorang akan merasa dicintai dan 

merasa nyaman terhadap kondisi dirinya. 

  Pijatan (Sentuhan) adalah bentuk ekspresi rasa simpati dan cinta. Perwujudan 

cinta antara pasien suami-istri juga lazim diungkapkan dalam bentuk pelukan, kecupan, 

belaian, dan rengkuhan. Semakin banyak terjadi Pijatan (Sentuhan) antara Anda dan 

pasien, semakin kuat pula jalinan cinta yang terjadi. 

  Pijat adalah teknik penyembuhan yang diterapkan dalam bentuk sentuhan 

langsung dengan tubuh penderita. Kata pijat atau massage berasal dari 'mash', kata 

dalam bahasa Arab yang berarti 'ditekan pelan', atau 'massein', kata dalam bahasa 

Yunani yang berarti 'meremas'. Di Mesir, objek lukisan berupa pemijatan tangan dan 

kaki, ditemukan pada lukisan dinding yang dibuat pada tahun 2330 SM. Teknik pijat 

Ayurveda juga sudah dipelajari di India sejak tahun 1800 SM. 

  Pada zaman Romawi kuno, 'dokter' memberikan resep obat berupa pijat untuk 

para gladiator yang terluka, atau yang hendak dikirim ke arena pertarungan. Bahkan, 

Julius Caesar secara rutin mendapat  perawatan pijat untuk menyembuhkan penyakit 

sakit kepala dan neuralgia yang kerap dideritanya. 

  Hippocrates, tokoh pengobatan Yunani yang dikenal sebagai father of medicine, 

menulis dalam jurnal pribadinya bahwa usapan yang cukup kuat jika diberikan pada 

tubuh dalam jumlah yang tepat, manipu berfungsi memperbaiki proses tumbuh kembang 
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di dalam tubuh. Tulisan inilah yang kemudian menjadi dasar penelitian tentang teknik 

pemijatan di dunia pengobatan modern. Bukan sekadar menyentuh, seorang ahli pijat 

harus pula menguasai Ilmu anatomi tubuh manusia serta memperdalam ilmu psikologi. 

 

B. Manfaat Khusus Bagi Tubuh  

    Manfaat pijat berbeda untuk setiap area tubuh. Namun, menguntungkan seluruh 

sistem tubuh kita. Sebelum pemijatan dilakukan sebaiknya kita mengetahui teorinya. 

    Pijat yang diterapkan pada bagian tubuh yang berbeda, dapat memberikan 

manfaat yang beragam pula. Berikut manfaat pemijatan yang dilakukan pada berbagai 

area tubuh. 

1) Kaki dan Telapak Kaki 

    Pemijatan daerah kaki terutama berguna untuk memulihkan kondisi tubuh 

setelah bekerja keras atau berjalan jauh, juga mengatasi varises dan kejang otot. 

Pada kaki yang terlampau lelah biasanya muncul pembengkakan di daerah 

pergelangan kaki dan belakang lutut. Untuk menguranginya, lakukan pemijatan dari 

bagian bawah ke atas secara perlahan. 

 

2)  Punggung 

Di daerah punggung biasanya banyak terdapat trigger point (gumpalan urat) 

yang muncul akibat tekanan fisik maupun psikis. Dengan menguraikan simpul-simpul 

tersebut, Anda dapat merasa santai dan terbebas dari sakit punggung dan rasa lelah 

akibat bekerja keras. 

 

3)  Tangan dan telapak tangan 

Tangan adalah bagian yang selalu bergerak. Daerah ini rentan terhadap 

cedera. Pijat bagian mi secara perlahan dan hati-hati untuk menguraikan gumpalan 

urat dan menjaga kestabilan fungsinya. 

 

4)  Perut 

Pemijatan pada daerah ini dapat membantu mengatasi konstipasi (sembelit), 

pembengkakan pada tubuh, serta menguraikan lemak yang tertimbun di sekitar perut. 

Hati-hati, jangan menerapkannya jika Anda sedang mengandung, atau baru 

menjalani operasi. 
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5)  Dada dan Leher 

Daerah dada terutama berkaitan dengan sirkulasi pernapasan. Karena itu, 

pemijatan di daerah ini berperan mengaktifkan organ-organ pernapasan dan 

membantu mengatasi penyakit, seperti asma dan sesak napas. Di daerah leher, 

terjadi ketegangan otot yang menyebabkan pusing kepala. Pijat daerah ini dengan 

lembut, untuk menguraikan gumpalan urat yang tegang. 

 

6)  Wajah 

Pemijatan di daerah wajah adalah cara yang paling efektif untuk meredakan 

sakit kepala yang ditimbulkan oleh stres, sinusitis, serta sindrom pramenstruasi dan 

masalah pencernaan. Selain itu, pemijatan juga berfungsi memperlancar peredaran 

darah dan membuat wajah tampak awet muda. Jangan lupa melepas kacamata dan 

lensa kontak sebelumnya. 

Pemijatan yang dilakukan dengan baik dapat membawa efek yang 

menguntungkan bagi keseluruhan sistem yang ada di dalam tubuh manusia, yaitu 

pada: 

 

7)  Sistem Saraf 

Pijat membawa efek menenangkan dan berfungsi meredam tekanan pada 

sistem saraf. Penyakit akibat tekanan pada saraf, seperti insomnia dan sakit kepala, 

dapat diatasi dengan menerapkan pemijatan di area yang tepat. Selain itu, pemijatan 

dapat merangsang saraf untuk 'memerintahkan' jaringan otot dan pembuluh darah 

agar meningkatkan aktivitasnya. 

 

8) Sistem Otot 

Fungsi otot dipengaruhi oleh keseimbangan antara kontraksi dan relaksasi, 

yang dapat dijaga dengan melakukan pijatan secara teratur. Keseimbangan tersebut 

mampu mengatasi rasa kaku pada otot serta mengurangi produksi zat racun yang 

muncul akibat aktivitas berlebihan. 

 

9)  Sistem Tulang 

Secara tidak langsung, pembentukan tulang dipengaruhi oleh proses 

pemijatan. Perbaikan terhadap sirkulasi darah di otot dapat memngkatkan asupan 

gizi yang diperoleh tulang. 
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10) Sistem Sirkulasi 

Pijat dapat mengurangi tekanan pada pembuluh arteri dan vena, serta 

melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh. Pijat dapat menurunkan frekuensi detak 

jantung serta menurunkan tekanan darah. Pembengkakan yang kerap timbul akibat 

trauma, juga dapat dikurangi dengan pijatan yang melancarkan sirkulasi cairan yang 

dihasilkan oleh pembuluh getah bening. 

11) Sistem Pernapasan 

Aktivitas pada paru-paru dapat dirangsang oleh pijatan. Jika pemijatan 

dilakukan dengan baik, orang yang dipijat akan terdorong untuk menarik napas yang 

dalam dan panjang, sehingga menambah jumlah oksigen yang masuk ke dalam 

paru-paru. 

12) Sistem Pencernaan Dan Pembuangan 

Pijat dapat merangsang gerak peristaltik (meremas) pada usus, sehingga 

mempermudah penyerapan nutrisi yang dibutuhkan serta pengeluaran zat-zat sisa. 

Pijatan pada punggung bagian belakang dapat merangsang ginjal untuk bekerja lebih 

baik sehingga mengurangi penahanan cairan yang tidak diperlukan tubuh serta 

melancarkan sistem pembuangan. 

13) Sistem Reproduksi 

Sindrom prahaid dan sebelum menopause, seperti sakit kepala, rasa nyeri, 

dan perubahan mood, dapat diatasi dengan pijat. 

14) Sistem Permukaan Tubuh (Kulit) 

Pijat dapat melancarkan pengeluaran kotoran melalui kulit dan melancarkan 

pernapasan lewat kulit, sehingga membuat kulit terasa kenyal. 
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BAB IV 

TATA LAKSANA PEMIJATAN 

 

A.  Tahapan Pemijatan  

  Dalam pelaksanaan pemijatan ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar 

dalam pelaksanaan dapat berjalan dengan baik, antara lain : 

1. Lakukan penyesuaian dengan pasien yang akan dipijat. Caranya: letakkan telapak 

tangan Anda selama beberapa detik di daerah yang akan dipijat. 

2. Pemijatan dimulai dengan membalurkan minyak di tangan pemijat selanjutnya 

diusapkan di daerah yang akan dipijat. Pijat dengan posisi telungkup dimulai dari 

paha bagian belakang, betis, tumit, pantat, pinggang-punggung, dan tengkuk-bahu. 

Setelah itu, posisi terlentang dimulai dari paha bagian depan, tungkai, punggung dan 

telapak kaki, tangan, dada dan perut.  

3. Setelah usai memijat tubuh, baru lakukan pemijatan di bagian wajah dan kepala. 

Anda dapat meminta pasien untuk dipijat sambil duduk 

 

B.  Penataan Ruangan  

   Ada 9 faktor pendukung pemijatan yang bisa membuat acara pijat Anda bersama 

pasien lebih nikmat dan nyaman.  Sebelum mulai memijat, ada baiknya Anda atur dahulu 

setting ruangan di rumah. Anda dapat memilih beberapa tempat yang sesuai, seperti 

menggelar niatras di teras yang teduh atau di ruang duduk yang sejuk. Untuk menjamin 

kenyamanan Anda berdua, ada beberapa ketentuan yang dapat diikuti. 

 

1. Tenang  

Syarat pertama ini sifatnya vital. Pastikan Anda memilih saat yang senggang, 

ketika Anda dan pasien dapat berduaan tanpa diganggu, serta tidak sedang diburu 

waktu untuk mengerjakan Hal lain. Matikan suara telepon Anda. 

 

2. Bersih 

Cuci tangan sebelum memijat. Sebaiknya kuku dipotong pendek agar tidak 

menggores tubuh pasien. Jangan kenakan cicin, gelang, dan perhiasan apa pun kala 

memijat. 

 

3. Alas Tubuh 

Jika tidak memiliki meja khusus pijat, Anda dapat melakukannya dengan 

menggelar niatras di lantai. Jangan gunakan kasur untuk tidur. Karena, sifatnya yang 
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empuk malah menyerap tekanan pijatan yang seharusnya sampai ke tubuh orang 

yang dipijat. Selain itu, Anda juga dapat merasakan suasana yang berbeda dengan 

berbaring di tempat lain selain tempat tidur. Saat pasien berbaring telentang, 

tempatkan bantal di bawah kepala dan di bawah lutut, untuk menghilangkan tekanan 

pada punggung belakang. Jika berbaring telungkup, tempatkan bantal di bawah kaki, 

kepala, bahu, dan di bawah perut. Anda juga perlu menyiapkan bantal untuk 

menyangga lutut ketika sedang bersimpuh, agar tidak lekas lelah. 

 

4. Minyak 

Minyak gosok membantu melancarkan gerakan tangan dan menghindar 

pengikisan kulit. Jangan mengoleskan minyak terlalu banyak.  

5. Pencahayaan 

Redupkan lampu ruangan agar cahaya terang tidak jatuh ke mata pasien 

yang sedang dipijat. Cahaya yang menyilaukan dapat menimbulkan ketegangan 

pada otot sekitar mata. Penggunaan cahaya lilin dapat juga diterapkan, asalkan 

asapnya tidak sampai mengganggu pernapasan. 

 

6. Suhu Ruangan 

Lakukan pemijatan dalam ruangan bersuhu kamar, antara 19°-20°C. Udara 

yang terlalu dingin dapat menyebabkan orang yang dipijat merasa tidak nyaman dan 

tegang. Sebaliknya, suhu yang terlalu hangat dapat menimbulkan rasa gerah pada si 

pemijat. Jangan lupa untuk menghangatkan dulu telapak tangan Anda dengan cara 

digosok, sebelum menyentuh tubuh pasien. 

 

7. Warna 

Gunakan warna bernuansa pastel, seperti hijau, biru, krem, atau pink pucat 

pada handuk, kain pelapis matras, dan selimut. Warna-warna yang menyala, seperti 

merah dan oranye, akan mempersulit Anda untuk dapat berelaksasi. 

 

8. Pakaian 

Jika Anda yang mendapat giliran memijat, gunakan pakaian yang nyaman, 

seperti celana katun dan kaus yang longgar. Kala dipijat, Anda dapat mengenakan 

kemben atau meletakkan handuk atau kain penutup pada bagian-bagian tertentu 

yang belum mendapat giliran dipijat. Selain menjaga kehangatan tubuh, kain penutup 

juga berfungsi menjaga privasi selama pemijatan, jika dirasakan perlu. 
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9. Musik dan Wewangian, 

Untuk Pijatan (Sentuhan) akhir, Anda dapat memasang musik instrumental 

atau musik berirama lembut dengan volume pelan. Pilih jenis musik yang dapat 

dinikmati sekaligus oleh Anda berdua. Anda juga dapat memasang wewangian 

beraroma lembut, yang tidak 'bertabrakan' dengan aroma minyak gosok. 

Penempatan kristal yang berefek menenangkan, seperti kristal rose quartz, di sekitar 

tempat memijat, juga dapat Anda lakukan. 

 

C.  Latihan Untuk Pemijat  

   Untuk dapat menjadi seorang pemijat yang baik perlu melakukan beberapa 

latihan meliputi : 

1. Beberapa bentuk latihan berikut dapat Anda lakukan sebelum memijat. Lakukan 

secara teratur untuk meningkatkan fleksibilitas, kekuatan, dan sensitivitas tangan 

Anda. 

2. Genggam bola karet berukuran kecil, kemudian remas sekuat tenaga dan lepaskan 

kembali. Ulangi beberapa kali pada kedua belah tangan. 

3. Rentangkan kelima jari sejauh mungkin, kemudian kembali ke posisi semula. Setelah 

itu, gerakan jari ke segala arah secara berirama. 

4. Putar pergelangan tangan secara perlahan, searah dan berlawanan dengan arah 

jarum jam. Anda dapat melakukannya dengan jari terbuka atau mengepal. 

5. Rapatkan kedua telapak tangan di depan dada (seperti posisi berdoa), kemudian 

gosokkan keduanya dengan kuat ke arah yang berlawanan. 

6. Tangkupkan kedua telapak tangan di depan dada hingga nyaris berpijatan 

(Sentuhan). Kemudian, tutup mata Anda sambil berkonsentrasi untuk merasakan 

perubahan suhu, suara, dan bau-bauan di sekitar Anda. Pisahkan telapak tangan 

sejauh 5 cm sambil tetap berkonsentrasi. Lakukan gerakan yang sama dengan jarak   

antara telapak tangan yang satu dengan yang lain   10 cm. 

7. Duduk santai dengan pasien yang berada tepat di hadapan Anda. Kemudian, 

gerakkan telapak tangan Anda ke sekujur tubuh pasien, dari kepala hingga kaki, 

tanpa menyentuhnya. Anda mungkin akan merasakan perbedaan suhu serta 

pemusatan energi pada tempat-tempat tertentu. 

8. Dengan mata terpejam, letakkan sebuah koin di bawah majalah, kemudian cari lokasi 

koin tersebut dengan meraba majalah menggunakan ujung jari. Tambahkan jumlah 

majalah jika Anda berhasil melakukan latihan sebelumnya. Sebagai variasi koin, 
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letakkan sehelai rambut di bawah selembar kertas dengan mata terpejam, dan cari 

lokasinya dengan meraba permukaan kertas. Tambahkan jumlah kertas jika Anda 

berhasil melakukan latihan sebelumnya. 

9. Tempatkan beberapa benda yang terbuat dari material berbeda-beda (kayu, logam, 

karet, kertas, dan plastik) di depan Anda. Kemudian, dengan mata tertutup, rasakan 

perbedaan tekstur dan suhu benda-benda tersebut. 
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BAB IV 

ANATOMI DAN FISIOLOGI TUBUH 

 

 

A. Pengantar 

 Anatomi adalah ilmu yang mempelajari letak, bentuk dan susunan tubuh manusia, 

serta hubungan antar bagian yang ada di dalamnya. Fisiologi adalah ilmu yang 

mempelajari fungsi atau kerja tubuh manusia dalam keadaan normal. Dengan  

demikian anatomi dan fisiologi yang akan dipelajari disini pada dasarnya untuk 

mengetahui letak, bentuk dan susunan organ tubuh manusia beserta cara kerjanya. Untuk 

memudahkan pemahaman, maka akan dipelajari organ tubuh manusia sejak dari luar 

sampai ke dalam. 

 

B. Kulit 

 Permukaan dan rongga tubuh manusia ditutupi oleh kulit. Kulit yang menutup 

permukaan tubuh bagian luar dan dalam yang berhubungan dengan udara luar disebut 

epitel, sedangkan yang menutup rongga tubuh bagian dalam dan tak berhubungan 

langsung dengan udara luar (misal lubang pembuluh darah, dan kelenjar) disebut endotel. 

Fungsi kulit adalah melindungi permukaan tubuh terhadap berbagai gesekan, 

mikroorganisme, dan mencegah hilangnya cairan tubuh secara berlebihan. Fungsi 

perlindungan terutama dilakukan oleh keratin pada epidermis. Fungsi lain adalah sebagai 

pengatur suhu yang dilakukan oleh mekanisme berkeringat, dan sebagai indra peraba 

terhadap sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu.  
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Gambar 4.1. Jaringan pada kulit manusia 

Sumber : http://sentramuslim.wordpress.com/2010/01/25/ 

      kebenaran-al-quran-kulit-sebagai-panca-indera 

 
Kulit mempunyai beberapa lapisan antara lain adalah epidermis, dermis, dan 

hypodermis. Kulit mempunyai berat 15% dari seluruh berat tubuh, luas 1,5 – 1,75 m2, 

tebal rata-rata 1-2 mm. Area yang tebal ada di telapak tangan dan kaki. Lapisan epidermis  

merupakan lapisan luar yang menyelimuti permukaan tubuh. Lapisan ini mengalami 

pergantian sel terus menerus. Pelepasan sel memerlukan waktu 14-28 hari dengan 

rincian 14 hari untuk proses pembelahan, dan 14 hari berikutnya untuk proses pelepasan 

sel. Pada lapisan ini tidak ada pembuluh darah, sehingga kiriman nutrisi sangat 

tergnatung dari kiriman darah di lapisan dermis. Serabut saraf juga tidak dijumpai dalam 

lapisan ini, namun ada sel langerhans yang dapat melawan mikroorganisme penyebab 

infeksi. 

Lapisan dermis mempunyai ketebalan empat kali lipat dari lapisan epidermis, dan 

tersusun dari jaringan penghubung serta penyokong. Lapisan ini terdiri atas lapisan 

papilari dan lapisan retikuler. Lapisan papilari merupakan lapisan tipis yang terdiri dari 

jaringan penghubung yang longgar dan menghubungkan epidermis dengan subkutis. 

Pada lapisan ini juga terdapat sejumlah elastin dan kolagen. Lapisan retikuler merupakan 

http://sentramuslim.wordpress.com/2010/01/25/
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lapisan tebal yang terdiri atas jaringan penghubung padat dengan susunan yang tidak 

merata. Serat elastin dan kolagen sangat tebal dan saling berangkai menyerupai jaring-

jaring. Serat inilah yang membuat kulit menjadi kuat, utuh, kenyal, dan meregang dengan 

baik. Pada lapisan ini terkandung banyak struktur khusus yang melaksanakan fungsi kulit, 

yaitu: 

1. Kelenjar lemak (kelenjar sebasea) yang menghasilkan lemak untuk melumasi 

permukaan kulit, Dikeluarkan melalui folikel rambut, dan pada orang dengan jenis kulit 

berminyak, kelenjar lemak lebih aktif memproduksi minyak/lemak. Bila lapisan kulit 

tertutup oleh kotoran, debu, atau kosmetik akan menyebabkan sumbatan kelenjar, 

sehingga terjadi pembengkakan. 

2. Kelenjar keringat bertugas mengatur penguapan untuk mendinginkan tubuh saat suhu 

lingkungan meningkat dengan mengeluarkan keringat dan membuang sisa 

metabolisme tubuh terutama garam dan urea. Keringat dikeluarkan melalui 2-3 juta 

pori-pori yang ada di permukaan tubuh. 

3. Pembuluh darah yang cukup padat pada lapisan dermis ini akan memberi nutrisi dan 

oksigen untuk kulit. Disamping itu pembuluh darah juga bertugas untuk mengatur suhu 

tubuh melalui pelebaran pembuluh darah. 

4. Serat elastin dan kolagen yang bertugas untuk mengikat semua bagian kulit menjadi 

satu. Serat ini dibuat dari protein yang dihasilkan oleh sel fibroblast. Serat elastin dan 

kolagen bersama-sama menentukan derajat kelenturan kulit. 

 

C. Fisiologi Otot 

Fungsi dari otot adalah berkontraksi agar dapat menggerakkan tubuh dan bagian-

bagiannya. Untuk mengetahui kerja otot perlu diketahui struktur dasar otot. Otot 

mengandung protein kontraktil, sehingga apabila ada rangsangan, otot akan berkontraksi. 

Jaringan otot mempunyai sifat dapat mengubah tenaga kimia menjadi tenaga mekanik 

disertai pelepasan panas. 

Ada 3 macam otot yaitu: 

1. Otot rangka 

2. Otot jantung 

3. Otot polos 

 

1. Otot Rangka 
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Setiap berkas otot mengandung sejumlah besar serat otot, diameter 10-80 µ, 

letaknya sejajar memandang. Tiap serat otot merupakan satu sel otot, dibungkus oleh 

membrane sel yang disebut: Sarkolema, mengandung inti berbentuk silinder dan terletak 

asimetris. Dipersarafi oleh ujung saraf yang terletak di tengah serat otot. Antara satu sel 

dengan sel otot lain berhubungan, baik strukturnya maupun fungsinya.  

Di dalam sitoplasma (sarkoplasma) terdapat banyak mitokondria dan granula-

granula glikogen yang merupakan cadangan energi sel. Terdapat pula mioglobin yaitu 

protein berwarna merah yang mengandung zat besi dan berfungsi sebagai tempat 

penyimpanan oksigen. Di dalam sarkoplasma terdapat pula sejumlah besar ion K, Mg, 

PO4 dan enzim-enzim. Di dalam satu serat otot terdapat beratus-ratus myofibril dan di 

dalam setiap mimofibril terdapat sejumlah miofilamen. Filamen adalah elemen kontraktil 

yang berperan pada mekanisme kontraksi otot yang merupakan kumpulan protein, terdiri 

dari filamen tebal (miosin) dan filamen tipis (aktin, troponin dan tropomiosin). 

Secara mikroskopis filamen tebal terletak sejajar dan berselang seling dengan 

filamen tipis, disertai adanya daerah yang saling tumpang tindih, sehingga memberi 

gambaran lurik/bergaris lintang, ini adalah ciri khas otot rangka. Bagian gelap dibentuk 

oleh filamen tebal, disebut pita-A. Bagian terang dibentuk oleh filamen tipis disebut 

sebagai pita-I dan bagian tengah pita-A terdapat bagian lebih terang disebut Zone-H, dan 

di tengah Zona-H terdapat garis tipis berwarna gelap disebut garis-M. Tiap filamen tipis 

berakhir pada garis Z, suatu protein gepeng yang tampak sebagai garis tipis dan gelap, 

terletak tegak lurus terhadap miofibril. Daerah antara 2 garis-Z disebut Sarkomer yang 

akan memendek pada waktu otot berkontraksi. Tiap molekul miosin mempunyai sebuah 

kepala menjorok ke arah filamen aktin. Kepala miosin secara fungsional terdiri atas 3 

bagian, yaitu : 

a. Bagian miosin yang akan membentuk jembatan ikatan (cross bridge) dengan 

filament aktin. 

b. Miosin yang mengikat ATP 

c. Myosin-ATP-ase, yaitu enzim yang mengkatalisa hidrolisis ATP pada waktu terjadi 

kontraksi otot. 

Bila otot berkontraksi, filamen miosin akan menarik filamen aktin di depannya, 

sehingga filamen aktin di kedua sisi zona-H akan saling mendekati. Setiap sarkomer akan 

memendek akibat pergeseran filamen tipis menuju ke tengah. Secara keseluruhan terlihat 

bahwa garis-Z akan saling mendekati, pita-I menyempit sedangkan pita-A akan berubah. 
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Gambar 4.2. Otot tubuh manusia tampak dari depan 
Sumber : http://www.musclesmagic.com/muscles-diagram 
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Gambar 4.3. Otot tubuh manusia tampak dari samping 
Sumber : http://caamtp.wordpress.com/2009/01/14/double-block-muscles- 

and-connective-tissues/ 
 
 
 

http://caamtp.wordpress.com/2009/01/14/double-block-muscles-
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Gambar 4.4. Otot tubuh manusia tampak dari belakang 
Sumber : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Muscle_posterior_ 

labeled.png 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Muscle_posterior_
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2. Motor Unit 

Satu motor unit terdiri dari 1 motor neuron dan beberapa serat otot yang 

dipersarafinya. Besar 1 motor unit sangat bervariasi. Pada otot yang digunakan untuk 

melakukan gerakan halus, cepat dan terampil didapatkan sedikit serabut dalam 1 motor unit 

(misalnya: otot mata luar, 3-6 serta otot dalam 1 unit). Sebaliknya otot bergerak lambat dan 

kasar yang digunakan untuk mempertahankan sikap tubuh dapat mengandung 500-1000 

serat otot dalam 1 motor unit. Tidak semua serat otot dalam 1 motor unit letaknya 

berdekatan, sehingga tidak semua serat otot dalam 1 motor unit akan berkontraksi pada saat 

yang bersamaan. Di samping itu tidak semua serat otot dalam 1 motor unit memiliki ambang 

rangsang yang sama, sehingga belum tentu semua serat otot dalam 1 motor unit akan 

berkontraksi pada pemberian ambang rangsang di motor neuron. 

 

 

 

Gambar 4.5. Otot Polos 

Sumber : http://kamulagingapain.blogspot.com/2009/10/sistem-otot- 

manusia.html 
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Gambar 4.6. Penampang Otot (Epimisium) 

Sumber : http://www.teachpe.com/anatomy/structure_skeletal_muscle.php 

 

 

 

 

 
Gambar 4.7. Penampang Otot (Perimisium) 

Sumber : http://www.mc.vanderbilt.edu/histology/labmanual2002/ 

labsection1/Muscle03.htm 

Jaringan Pembungkus 
Epimisium 
 
Terdiri dari beratus-ratus sel 
otot, pembuluh darah dan 
saraf 

Satu bundel otot dipisahkan 
dari yang lain oleh jaringan 
pembungkus 

http://www.teachpe.com/anatomy/structure_skeletal_muscle.php
http://www.mc.vanderbilt.edu/histology/labmanual2002/
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Gambar 4.8. Penampang Otot (Endomisium) 

Sumber : http://www.viswiki.com/en/Endomysium 

 

 

 

 

Gambar 4.9. Penampang Otot (Endomisium) 

Sumber : http://www.vucutcu.com/forum3/viewtopic.php?t=3735 

Sel otot dengan inti yang 
banyak, gambaran bergaris-
garis 

http://www.viswiki.com/en/Endomysium
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Gambar 4.10. Penampang Otot (Sarkomer) 

Sumber : http://traningslara.se/blogg/muskelarkitektur-och- 

pennationsvinklar/ 

 

 

 

 
 

Gambar 4.11. Struktur otot rangka manusia 
Sumber : http://www.sport-fitness-advisor.com/muscle-anatomy.html 

http://traningslara.se/blogg/muskelarkitektur-och-
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3. Jenis-jenis Kontraksi Otot 

Pada kontraksi otot, pergeseran filament elemen kontraktil menyebabkan panjang 

otot berkurang. Disamping itu di dalam otot terdapat juga unsur-unsur yang bersifat elastis 

dan kenyal, yang memungkinkan otot berkontraksi tanpa disertai perubahan panjang otot. 

Pada keadaan ini terjadi peningkatan tegangan otot disertai pengeluaran panas. 

Berdasarkan hal ini, terdapat 2 jenis kontraksi otot, yaitu: 

1. Kontraksi Isotonik 

Proses kontraksi otot yang menyebabkan pemendekan panjang otot disebut 

kontraksi isotonik. Pada keadaan ini tegangan/tonus otot tidak berubah. Terjadi 

pemendekan dari semua sarkomer. Contoh: kontraksi ini adalah pada waktu 

mengengkat beban yang ringan, saat berjalan atau menendang. 

2. Kontraksi Isometris 

Pada jenis ini, tidak terjadi pemendekan otot (bahkan sebaliknya, mungkin terjadi 

sedikit pemanjangan), tetapi terjadi peningkatan tegangan dalam otot. Contoh: usaha 

mengangkat beban berat sekali atau pada waktu berdiri dengan sikap tegak 

(menahan berat badan terhadap tarikan gaya berat bumi). 

 

4.  Jenis Serat Otot 

 Ada 2 jenis serat otot yaitu : 

1. Slow twitch 

Adalah serat merah, karena mengandung banyak miglobin dan terutama ditemukan 

pada atlet endurans. Mengandung banyak kapiler, lemak, dan enzim. 

2. Fast twitch 

Adalah serat putih, berfungsi secara anaerobik, memiliki sedikit miglobin, lemak, 

enzim dan kapiler. 

 Proporsi ke 2 jenis serat ini, bervariasi pada setiap orang. 

 

5.  Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Kontraksi Otot 

1. Suhu 

2. Panjang Awal 

3. Jenis Pembebanan 

4. Cara Perangsangan 

5. Jenis Kontraksi 
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Seringkali otot menjadi kaku setelah olahraga berat sebab ada jaringan sikatrik atau 

pemendekan otot secara refleks. Salah satu keuntungan melakukan massage adalah efektif 

memulihkan kekakuan otot dan mengembalikan otot pada panjang otot istirahat yang 

optimal. Juga membuat otot lebih lentur, meningkatkan aliran darah dan mengurangi 

kekakuan otot. Kekakuan otot biasanya tidak terjadi pada seluruh berkas otot tetapi hanya 

pada bagian tertentu dari bagian otot terbesar, atau pada hubungan antara otot dan  

tendon (jaringan penghubung otot). Sedangkan peregangan umumnya dilakukan untuk 

memanjangkan otot secara keseluruhan. Sedangkan untuk meregangkan area tertentu di 

otot sulit. Dalam hal ini massage dapat dilakukan secara langsung pada area yang akan di 

massage dan lebih baik bila dapat dikombinasikan dengan teknik peregangan yang tepat 

untuk mencapai kelenturan otot optimal. 

 

D. Sistem Sirkulasi 

 Sistem sirkulasi terdiri dari jantung, pembuluh darah dan darah. Jantung terletak di 

dada sebelah kiri. Di depan dilindungi oleh tulang dada dan di sebelah belakang dilindungi 

oleh tulang belakang. Jantung terdiri dari 4 rongga, yang berfungsi untuk memompakan 

darah ke seluruh tubuh. Sisi kiri jantung memompakan darah yang tidak mengandung 

oksigen ke paru-paru. Dari sisi kiri jantung darah akan memasuki aorta (pembuluh darah 

besar), lalu bercabang-cabang ke seluruh tubuh. Setelah terjadi pertukaran oksigen dan 

nutrisi, darah yang mengandung sisa makanan akan dihantarkan ke sisi jantung kanan. 

Fungsi sistem sirkulasi sangat penting yaitu mengangkut bahan makanan (nutrient), oksigen  

dan karbondioksida serta sisa makanan dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Sisa 

makanan dan substansi yang berbahaya akan dikeluarkan melalui ginjal. Fungsi lain dari 

darah adalah mengatur pH darah dan suhu tubuh. Keuntungan melakukan massage dalam 

kaitannya dengan sistem sirkulasi adalah kemampuan untuk meningkatkan pengembalian 

darah vena ke jantung dan meningkatkan aliran darah otot, yang keduanya dapat memberi 

efek signifikan pada pemulihan dan regenerasi jaringan otot setelah latihan olahraga. 
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Gambar 4.12. Sistem Peredaran Darah Manusia 
Sumber : http://www.harunyahya.com/indo/mitra/edisi9.html 

 

 
 

Gambar 4.13. Sistem Peredaran Darah dengan kandungan Oksigen 
Sumber : http://www.bit.lipi.go.id/pangan-kesehatan/index.php/artikel-jantung 

http://www.bit.lipi.go.id/pangan-kesehatan/index.php/artikel-
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E. Sistem Limfatik 

Jaringan tubuh dikelilingi oleh cairan yang disebut cairan intersisial, yang berfungsi 

sebagai medium untuk pertukaran bahan nutrisi dan sisa makanan antara sistem sirkulasi 

dan jaringan tubuh. Cairan intersisial berasal dari kapiler yang sebenarnya adalah plasma 

yang merupakan 55-60% bagian dari darah. Selama pertukaran bahan-bahan tadi, cairan 

intersisial masuk ke dalam pembuluh limfatik. Sistem limfatik mirip dengan sirkulasi (vena), 

juga bercabang-cabang di seluruh tubuh. Di sepanjang pembuluh limfatik terdapat nodus-

nodus atau kelenjar, misalnya di daerah leher, selangkang, dada, perut dan ketiak. Kelenjar 

ini mengandung limfosit yang memproduksi antibodi untuk sistem pertahanan tubuh. Secara 

konstan terdapat sirkulasi cairan limfe dari kapiler ke ruang antar sel, ke sistem limfe lalu ke 

pembuluh darah. Cidera pada otot akan menyebabkan cairan dalam sel dan beberapa 

komponen sel mengalir ke ruang antar sel, kerusakan kapiler akan membuat cairan dan 

darah lebih banyak di ruang antar sel. Akibat meningkatknya jumlah cairan intersisial akan 

menyebabkan terjadinya pembengkakan jaringan yang disebut: Edema. Secara normal 

pembuluh limfe akan mengalirkan kembali cairan intersisial yang berlebihan ke sistem 

sirkulasi darah. 

Dalam hal ini massage tidak dapat digunakan untuk membantu pengembalian darah 

yang tertimbun di cairan intersisial pada edema ke sistem sirkulasi darah untuk 

menghilangkan pembengkakan. Bahkan dianjurkan untuk tidak melakukan massage pada 

jaringan tubuh yang mengalami pembengkakan atau edema,. 
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Gambar 4.14. Sistem Limfa 

Sumber :http://www.britannica.com/EBchecked/topic-art/283636/17656/ 
The-human-lymphatic-system-showing-the-lymphatic-vessels- 

and-lymphoid 
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F. Sistem Saraf 

Sistem saraf terdiri dari 2 bagian, yaitu: sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. 

Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan medulla spinalis, yang menginterpretasi informasi 

dari luar tubuh. Sistem saraf tepi, terdapat di seluruh tubuh yang menghubungkan reseptor 

dengan sistem saraf pusat. Saraf eferen membawa informasi dari otak atau medulla spinalis 

ke seluruh tubuh, yang terbagi atas 2 bagian, yaitu: saraf volunter yang bertanggung jawab 

mengatur otot dan saraf involunter (otonomik). Saraf involunter atau sistem saraf otonom 

terdiri dari sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Jadi sistem saraf tepi mengumpulkan dan 

menyampaikan sinyal ke susunan saraf pusat dan tubuh akan memberikan reaksi terhadap 

sinyal tersebut. Bila sinyal dihantarkan ke otot akan merangsang terjadinya kontraksi otot, 

dan pada akhirnya akan menimbulkan gerakan. 

Hanya sedikit penelitian yang ada mengenai kaitan sistem saraf dengan massage, 

tetapi umumnya massage yang ringan dan sedang akan merangsang saraf sedangkan 

tekanan yang kuat akan menekan/ mematikan rangsang. Untuk itu hanya tekanan yang 

ringan dan singkat yang dianjurkan setelah aktivitas berat, untuk merangsang otot agar 

kembali siap lalu setelah itu massage yang lebih dalam dan ritmik dilakukan untuk 

merelaksasikan otot. 
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Gambar 4.15. Sistem Saraf Manusia 
Sumber : http://drbudisetiawan.blogspot.com/2007/12/ilustrasi-mata- 

kuliah- psikologi-faal.html 

http://drbudisetiawan.blogspot.com/2007/12/ilustrasi-mata-
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Gambar 4.16. Sistem Saraf Manusia 
Sumber : http://blog.unila.ac.id/wasetiawan/2009/10/29/sistem-regulasi- 

hewan-saraf/ 

http://blog.unila.ac.id/wasetiawan/2009/10/29/sistem-regulasi-
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G. Sistem Kerangka dan Sendi 

Tulang kerangka berhubungan satu dengan yang lain melalui sendi. Ada 3 jenis 

sendi, yaitu: 

1. Sendi Fibrosa 

Jaringan yang menghubungkan antar tulang adalah jaringan ikat. Pada sendi ini tak ada 

gerakan. 

Contoh: - Pada tulang kranium disebut sendi sutural 

2. Sendi tulang rawan (kartilaginosa) 

Jaringan yang menghubungkan antar tulang adalah tulang rawan, gerakan agak 

terbatas. 

Contoh:  

-  lempeng invertebral 

-  antara kostae dan sternum 

3. Sendi sinovial 

Hubungan antar tulang disini lebih rumit. Sendi ini adalah sendi yang terbanyak 

ditemukan di tubuh yang memungkinkan pelbagai gerakan yang kompleks, meskipun 

dapat pula kaku jika perlu untuk menopang beban tertentu. 
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Gambar 4.17. Kerangka tubuh manusia (dari depan) 
Sumber : http://www.bit.lipi.go.id/pangan-kesehatan/index.php/ 

artikel-jantung 
 

http://www.bit.lipi.go.id/pangan-kesehatan/index.php/
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Gambar 4.18. Kerangka tubuh manusia (dari depan) 

Sumber :http://www.horseracinghistory.co.uk/hrho/jsp/education/skeleton.jsp 
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Gambar 4.19. Kerangka tubuh manusia (dari belakang) 
Sumber : http://morfhine.blogspot.com/2009_08_01_archive.html 
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Macam-macam sendi sinovial 

1. Sendi datar 

Disebut pula Gliding Joint, permukaan artikularnya rata. 

Contoh: interkarpal dan intertarsal, di antara prosesus artikular vertebra. 
 

 
 

Gambar 4.20. Sendi gliding 
Sumber : http://ovrt.nist.gov/projects/vrml/h-anim/jointInfo.html 

 
 

 
2. Sendi engsel 

Disebut pula Hinge Joints, merupakan sendi dengan satu aksis. 

Contoh : sendi siku dan lutut 

 
 

Gambar 4.21. Sendi Lutut 
Sumber : http://newdirectionfitness.wordpress.com/2009/10/26/i-just-blew- 

out-my-knee/ 
 

http://newdirectionfitness.wordpress.com/2009/10/26/i-just-blew-
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3. Sendi putar 

Disebut pula Pivot Joints, gerakan mengitari ujung tulang lain. 

Contoh : di antara bagian proksimal radius dan ulna. 

 
 
 

Gambar 4.22. Sendi Siku 
Sumber : http://pediatricinfo.wordpress.com/2009/03/22/hati- 

hati-dengan-pulled-elbow/ 
 
 
4. Sendi buku jari 

Disebut pula Condyloid Joints, kedua permukaan artikular berbentuk oval. 

Contoh : radiokarpal pada pergelangan tangan  

    Metakarpopalamgeal 
 

 
5. Sendi pelana 

Disebut pula Saddle Joints, salah satu tulangnya berbentuk pelana. 

Contoh : Sendi ibu jari kaki antara metatarsal dan falang. 
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Gambar 4.23. Sendi Ibu Jari Kaki 
Sumber : Evelyn C. Pearce, Anatomi dan Fisiologi untuk Paramedis, Gramedia, 2002. 

 
 

6. Sendi peluru 

Disebut pula Ball & Socket Joints. Ujung tulang yang satu bulat dan lainnya cekung, 

menyebabkan gerakan melingkar. 

Contoh: sendi bahu dan panggul. 
 
 

 
 

Gambar 4.24. Sendi Bahu 
Sumber : http://binhasyim.wordpress.com/2008/01/22/fisioterapi-pada- 

frozen-shoulder-akibat-hemiplegia/ 

http://binhasyim.wordpress.com/2008/01/22/fisioterapi-pada-frozen-shoulder-akibat-hemiplegia/
http://binhasyim.wordpress.com/2008/01/22/fisioterapi-pada-frozen-shoulder-akibat-hemiplegia/
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Gambar 4.25. Sendi Bahu 
Sumber : Evelyn C. Pearce, Anatomi dan Fisiologi untuk Paramedis, Gramedia, 2002. 

 
 
 
 
 

 
 

Gambar 4.26. Sendi Panggul 
Sumber : Evelyn C. Pearce, Anatomi dan Fisiologi untuk Paramedis, Gramedia, 2002. 
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Gambar 4.27. Macam-macam Sendi 
Sumber : http://morfhine.blogspot.com/2009_08_01_archive.html 
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H. Sistem Pergerakan Otot 

 Gerakan tubuh disebabkan oleh kontraksi otot yang melalui sebuah sendi. Otot terdiri 

dari gabungan serat-serat otot. Ujung kepala otot disebut: ORIGO dan ujung lain disebut: 

INSERSI, bagian yang melekat pada tulang. Perlekatan dapat sempit pada satu atau 

beberapa tulang atau melebar. Pada kontraksi otot, tulang tempat insersi akan bergerak ke 

arah origo, makin dekat letak insersi terhadap sendi makin besar gerakan yang terjadi. 

 

Berbagai gerakan pokok otot dan jenis otot 

1. Fleksi :  sudut antara 2 tulang mengecil. Ototnya disebut: otot Fleksor 

 Contoh :  otot Bisep untuk siku dan otot Hamstring untuk lutut 

2. Ekstensi :  sudut antara 2 tulang membesar. Ototnya disebut  Ekstensor 

 Contoh  :  otot Trisep untuk siku otot Quadrisep untuk lutut 

3. Aduksi :  Gerakan mendekati garis tengah tubuh. Ototnya  disebut Aduktor 

 Contoh  :  otot-otot aduktor paha 

4. Abduksi :  Gerakan menjauhi garis tengah tubuh. Ototnya disebut Abduktor. 

 Contoh  :  otot Deltoid pada bahu 

5. Rotasi :  Gerakan memutar pada sumbu memanjang. 

 Contoh  :  kepala radius berputar terhadap ulna. Pada tangan   terjadi gerakan 

Pronasi dan Supinasi. 

6. Sirkumduksi :  gerakan memutar pada sendi bahu dan sendi panggul. Merupakan 

gerakan terkoordinasi berurutan berupa fleksi, abduksi, ekstensi dan 

aduksi. 

a. Gambar gerak memutar ibu jari (rotasi) 

 
Gambar 4.28 gerak memutar ibu jari (rotasi) 

Sumber : http://bimaariotejo.wordpress.com/2009/06/07/cva- 
cerebrovaskular accident/x 

b. Gambar gerak menekuk tangan (fleksi) 

http://bimaariotejo.wordpress.com/2009/06/07/cva-cerebrovaskular%20accident/x
http://bimaariotejo.wordpress.com/2009/06/07/cva-cerebrovaskular%20accident/x
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Gambar 4.29. gerak menekuk tangan (fleksi) 

Sumber : http://bimaariotejo.wordpress.com/2009/06/07/cva- 

cerebrovaskular-accident/ 

 

 

 

c. Gambar gerak menekuk kaki (fleksi) 

 

 
 

Gambar 4.30. gerak menekuk kaki (fleksi) 

Sumber : http://bimaariotejo.wordpress.com/2009/06/07/cva-  

          cerebrovaskular-accident/ 

 

 

http://bimaariotejo.wordpress.com/2009/06/07/cva-
http://bimaariotejo.wordpress.com/2009/06/07/cva-
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d. Gambar gerak meluruskan tangan (ekstensi) 

 
Gambar 4.31. gerak meluruskan tangan (ekstensi) 

Sumber : http://bimaariotejo.wordpress.com/2009/06/07/cva- 

cerebrovaskular-accident/ 

 

 

e. Gambar gerak meluruskan kaki (ekstensi) 

 

 
 

Gambar 4.32. gerak meluruskan kaki (ekstensi) 

Sumber : http://bimaariotejo.wordpress.com/2009/06/07/cva- 

cerebrovaskular-accident/ 

 

 

http://bimaariotejo.wordpress.com/2009/06/07/cva-
http://bimaariotejo.wordpress.com/2009/06/07/cva-


 
 

 

57 

f. Gambar gerak abduksi dan gerak adduksi tangan 

  
Gambar 4.33. Gerak abduksi dan gerak adduksi tangan 

 

 

 

g. Gambar gerak sirkumduksi 

 

 
Gambar 4.34. gerak sirkumduksi 
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h. Gambar gerak gerak tangan dan kaki 

 

 
Gambar 4.35. gerak tangan dan kaki 

 

i. Gambar Gerakan-gerakan pada tubuh dan anggota gerak tubuh bawah 

 

Gambar 4.36. Gerakan-gerakan pada tubuh dan anggota  
gerak tubuh bawah 
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BAB V 

MANIPULASI DALAM PEMIJATAN 
 

 
A. Manipulasi  

  Manipulasi adalah posisi pegangan jari-jari pada saat melakukan pijatan pada 

pasien. Ada pun macam-macam manipulasi adalah : 

1. Effleurage (Menggosok) 

 Maksud :  Memberikan rangsang kepada persyarafan dan jaringan dibawah kulit. 

 Tujuan : a) Membantu kerja pembuluh darah balik (vena)  

   b) Memanaskan badan 

 Teknik : Effleurage pada umumnya selalu dilaksanakan menyusur mengikuti 

perpanjangan otot dan menuju kearah jantung. Hal ini mempunyai 

pengertian bahwa pembuluh-pembuluh darah yang ada di tepi (di kulit), 

adalah pembuluh-pembuluh darah balik (vena) yang berisi darah mengalir 

kembali menuju jantung. Pelaksanaannya dapat dikerjakan dengan 

mempergunakan jari-jari, ibu jari, satu tangan, kedua tangan bergantian atau 

bersama-sama sesuai dengan daerah yang dipijatnya, lebar atau sempit. 

 

Gambar 5.1. Gerakan Effleurage 

 
2. Petrisage (memijat-mijat) 

 Maksud : Menghancurkan sisa pembakaran dan melemaskan kekakuan di dalam 

jaringan.  

 Tujuan :  Untuk memudahkan pengangkutan. 

 Teknik :  Pelaksanaan petrisage untuk tempat-tempat yang lebar dapat dikerjakan 

dengan kedua tangan bersama-sama atau kedua tangan bergantian secara 

berurutan. Untuk daerah yang sempit cukup dikerjakan dengan ujung-ujung 

jari. Sedang arahnya naik turun bebas.  

59 
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Gambar 5.2. Gerakan Petrisage 

 

3. Shaking (menggoncang-goncangkan) 

Maksud  : menempatkan bangunan-bangunan dibawah kulit (otot, pembuluh darah, 

persyarafan) pada tempatnya masing-masing. 

 Tujuan :  untuk memudahkan pengaliran atau pertukaran zat dalam bangunan-

bangunan tersebut, pada tempatnya masing-masing.  

 Teknik :  pada umumnya shaking dapat dikerjakan dengan satu tangan, tetapi dapat 

pula dikerjakan dengan dua tangan bersama-sama. Khususnya tempat 

yang lebar-lebar, misalnya di daerah perut atau di paha bagian atas. Arah 

naik turun bebas, yang penting diharapkan sejumlah otot yang ada di situ 

harus tergoncangkan semuanya. Dengan shaking diharapkan dapat 

membantu mengendorkan ketegangan-ketegangan. 

 

Gambar 5.3. Gerakan Shaking 
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4. Tapotement (Memukul-mukul) 

 Maksud : mempunyai tonus otot syaraf vegetatior (tak sadar) pada jaringan perifeer 

(tepi). 

 Tujuan : mempertinggi tonus otot dan mempergiat peredaran darah pada kulit. 

 Teknik : pada umumnya tapotement dikerjakan dengan kedua tangan bergantian. 

Sikap tangan dapat berupa setengah mengepal, jari-jari terbuka atau rapat, 

dapat pula dengan punggung jari-jari, atau dengan mencekungkan tapak 

tangan jari-jari rapat. Bisanya tapotament diberikan di daerah pinggang, 

punggung dan pantat, tetapi boleh juga diberikan di tempat lain apabila 

diperlukan. Arahnya naik turun bebas.  

 

 

 

Gambar 5.4. Gerakan Tapotement 

 

5. Friction (Menggerus) 

Maksud : menghancurkan bekuan-bekuan dan pengerasan-pengerasan didalam 

jaringan ikat dan otot.  

 Tujuan  : menormalkan sirkulasi (peredaran) darah dan pertukaran zat.  

 Teknik : Friction dapat dikerjakan dengan ujung-ujung jari, ibu jari, atau pangkal 

tapak tangan, disesuaikan dengan keadaan. Caranya dengan menekankan 

ujung-ujung jari tersebut dan putar-putarkan berurutan sambil jalan atau di 

tempat. Biasanya digunakan untuk menghancurkan kekakuan-kekakuan 

otot, ujung-ujung otot dan pada persendian. Arahnya naik turun bebar. 
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Gambar 5.5. Gerakan Friction 

 

6. Walken (Menggosok Melintang Otot) 

 Maksud  : maksud dan tujuan dari walken adalah sama dengan maksud effleurage 

hanya berbeda dalam pelaksanaan-nya.  

 Tujuan    :  untuk memudahkan pengaliran atau pertukaran zat dalam bangunan-

bangunan tersebut, pada tempatnya masing-masing 

 Teknik  : Walken diberikan hanya di tempat-tempat yang lebar dan pelaksanaannya 

melintang otot, sedang effleurage dapat diberikan dimana saja dan pada 

umumnya menyusur perpanjangan otot. Walken selalu dikenakan dengan 

kedua tangan, jari-jari rapat. Dengan tekanan, gosokkan kedua tangan 

tersebut dengan arah yang berlawanan, satu menarik dan satu mendorong. 

Arahnya naik turun bebas. 

 

Gambar 5.6. Gerakan Walken 
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7. Vibration (Menggetarkan) 

 Maksud  : dengan halus merangsang syaraf vegetative pada alat-alat dalam melalui 

luar.  

 Tujuan : untuk mempengaruhi alat-alat yang penting. 

 Teknik  : getaran ini dapat diberikan melalui ujung satu jari, dua jari maupun tiga jari 

dirapatkan. Caranya dengan membengkokkan siku, jari-jari ditekankan 

pada tempat yang dikehendaki kemudian kejangkan seluruh lengan 

tersebut. Cobalah ini, biasanya diberikan pada tempat-tempat yang sensitif 

(peka) misalnya dibawah lekuk kepala, sekeliling persendian, di sudut luar 

scapula dan sebagainya. Vibration ini termasuk manipulasi segment 

massage dan sangat efektif untuk memacu persyaratan dalam usaha 

penyembuhan.  

 

 

Gambar 5.7. Gerakan Vibration 

 
 

8. Skin Rolling (Menggeser Lipatan Kulit) 

 Maksud  : a) Melepaskan kulit dari jaringan ikat 

    b) Melebarkan pembuluh darah kapillair 

 Tujuan  : mempertinggi tunas dan memperbaiki pertukaran zat serta peredaran 

darah dibawah kulit. 

 Teknik  : Untuk tempat-tempat yang kecil dapat dikerjakan dengan satu tangan saja 

sedangkan untuk tempat-tempat yang lebar dikerjakan dengan kedua 

tangan bersama-sama. Caranya dengan mencubit kulit, ibu jari, 
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didorongkan dengan jari-jari yang lain melangkah-langkah berjalan  

ke depan. Ski rolling termasuk manipulasi pengobatan dapat berfungsi 

menggantikan sistem kerokan untuk menghilangkan masuk angin. 

Umumnya skin rolling dilakukan melintang otot. Arahnya naik turun  

bebar.  

 

 

Gambar 5.8. Gerakan Skin Rolling 

 

9. Stroking (Mengurut) 

 Maksud  : a) Mempengaruhi syaraf vegetatief pada jaringan-jaringan di bawah kulit. 

    b) Mencari atau mengetahui kelainan-kelainan jaringan. 

 Tujuan : melemaskan jaringan sehingga sirkulasi darah dan pertukaran zat menjadi 

baik.  

 Teknik : dengan ujung dan dua jari, tiga jari empat ujung jari yang dirapatkan, 

kemudian dengan tekanan, gerakan jari-jari tersebut menyusur antar otot 

(inter mosculair) antar tiga (inter costae) dan lain-lain. Dengan gerakan ini 

akan dapat menemukan kelainan-kelainan yang berupa pengerasan-

pengerasan, ketegangan-ketegangan, atau benjolan-benjolan pada otot 

tersebut. Dengan menemui-kan kelainan tersebut akan mempermudah untuk 

mengobatinya. Gerakan stroking dapat dilakukan dari bagian ujung kearah 

pangkal, atau dapat pula dari bagian samping menuju ke arah tengah di 

daerah punggung.  
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Gambar 5.9. Gerakan Stroking 

 

B.  Penerapan 

  Dari ke-9 macam manipulasi pokok yang dipakai dalam pemijatan sistem 

Swedia ini, khusus manipulasi-panipulasi vibration, skin rolling, dan stroking 

merupakan manipulasi-manipulasi pengobatan.  

   Ke-9 manipulasi pokok ini dalam pelaksanaannya tidak selalu digunakan 

secara keseluruhan, tetapi hanya dipakai beberapa manipulasi saja sesuai dengan 

kebutuhan. Sebagai contoh misalnya: seorang mengalami kekakuan otot pada 

betisnya setelah mengikuti gerak jalan, maka pemijatannya cukup dengan 

memberikan manipulasi-manipulasi: Effleurage-Petrisage-Shaking-Effleurage. Bahwa 

mengapa hanya 3 (tiga) macam  manipulasi saja yang diperlukan, dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

   Kekuatan otot betis sesudah mengikuti gerak jalan adalah jelas akan 

merupakan suatu kelainan atau cidera yang serius. Terjadinya kekakuan otot adalah 

akibat dari tertimbunnya zat lemak azam susu pada otot tersebut. Dengan 

memberikan effleurage di situ, diharapkan peredaran darah di situ akan lebih lancar 

dan terseraplah endapan dalam azam susu tersebut mengikuti peredaran darah. 

Kemudian diberikan petrissage (memijat-mijat), dengan pengertian agar kekakuan 

otot tersebut menjadi lemas kembali, dan pengangkutan sisa pembakaran menjadi 

lancar. Berikutnya diberikan shaking (menggoncang-goncangkan) dengan pengertian 

bahwa apabila selama kekakuan otot terjadi penggeseran atau perpindahan sebagian 

otot, pembuluh darah, pembuluh lymphe atau persyarafan, maka dengan shkaing 

diharapkan organ-organ tersebut kembali ke tempatnya semula, kembali berfungsi 
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sebagaimana seharusnya dan pertukaran zat pun akan lebih lancar. Akhirnya diulang 

dengan effleurage lagi dengan maksud untuk mengadakan re-check (memeriksa 

kembali) apakah masih ada kekakuan otot di tempat tersebut atau tidak. Effleurage 

penutup dalam hal ini, selain mengadakan re-check juga memberikan rangsangan 

tambahan untuk memperlancar peredaran darah dan bertujuan pula untuk menambah 

rasa enak dan memuaskan pasien. Apabila ternyata setelah diberikan effleurage  

penutup masih terdapat sisa kekakuan, maka ulang lagi effleuragenya, petrissagenya, 

shakingnya sampai cukup dan kekakuannya pasti akan ada lagi. Pasien akan merasa 

fit kembali. Demikianlah uraian sebagai contoh suatu pemijatan pada betis yang 

mengalami kekakuan otot.  

   Contoh lain untuk seseorang yang mengalami kelelahan pada pinggang, maka 

susunan manipulasinya terdiri dari: effleurage-friktion-tapotement-walken dan 

effleurage kembali. Demikian seterusnya, penggunaan kombinasi manipulasi-

manipulasi pada tiap-tiap bagian otot-otot tubuh, susunan atau bentuk otot dan 

tempat dimana otot tersebut. Sebelum praktek massage dimulai biasanya diperlukan 

alat pelicin, yang fungsinya untuk melicinkan daerah yang sedang di massage agar 

tidak terjadi rasa sakit, terutama pada saat melakukan effleurage atau walken. Pada 

saat melakukan manipulasi-manipulasi yang lainnya, tanpa alat pelicin pun tidak akan 

mengurangi hasil dari pemijatannya. Dengan demikian alat pelicin bukan merupakan 

suatu keharusan. Apabila ada pasien yang tidak menanggalkan pakaiannya, maka 

alat pelicin tidak berguna lagi. Tetapi hasil pemijatannya tetap akan. Tercapai, yakni 

dengan cara meninggalkan effleurage dan walken, sedang manipulasi-manipulasi 

yang lain dosisnya ditambah. Dengan jalan ini tujuan tetap akan tercapai.  
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BAB VI 

PIJAT KEBUGARAN (SPORT MASSAGE) 

 

 

A. Pengertian  

 Sport Massage ada suatu massage yang ditujukan kepada semua orang yang sehat. 

Dalam hal ini tidak mempunyai pengertian bahwa sport massage hanya untuk olahragawan 

saja, tetapi boleh juga diberikan kepada siapa saja, baik orang tua maupun orang muda, pria 

ataupun wanita. Termasuk mereka yang menderita cidera-cidera ringan dapat disembuhkan 

dengan sport massage. 

 

B. Posisi Pemijatan 

1. Sikap Telungkup 

 a) Paha bagian belakang  : effleurage-petrissage-shaking-effleurage 

 b) Betis    : effleurage-petrissage-shaking-effleurage 

 c) Tumit   : effleurage-petrissage-effleurage 

 d) Pantat  : effleurage-friction-tapotement-walken-effleurage 

 e) Pinggang-punggung : effleurage-friction-tapotement-walken-effleurage 

 f) Tengkuk bahu  : effleurage-petrissage-shaking-effleurage 

 

2.  Sikap Telentang 

 a) Paha bagian depan : effleurage-petrissage-shaking-effleurage 

 b) Tungkai bawah  : effleurage-petrissage-shaking-effleurage 

  bagian depan 

 c) Punggung/tapak kaki : effleurage-petrissage-shaking-effleurage 

 d) Lengan   : effleurage-petrissage-shaking-effleurage 

 e) Punggung/tapak tangan : effleurage-petrissage-shaking-effleurage 

 f) Jari-jari  tangan : effleurage-petrissage-effleurage 

 g) Dada   : effleurage-friction-walken-shaking-effleurage 

 h) Perut   : effleurage-walken-shaking-effleurage 

 i) Dahi    : effleurage-petrissage 
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BAB VII 

MANIPULASI SIKAP TELUNGKUP 

 

A. Paha bagian Belakang 

 
 

Gambar 7.1 Paha bagian belakang 
Sumber : http://www.sport-fitness-advisor.com/muscle-anatomy.html 

Jenis manipulasi : Effleurage-Petrissage-Shaking-Effleurage 

1) Effleurage (Menggosok) 

Maksud  :  Memberikan rangsang kepada persyarafan dan jaringan dibawah kulit. 

Tujuan  : a) Membantu kerja pembuluh darah balik (vena)  

   b) Memanaskan badan 

Teknik  : Effleurage pada umumnya selalu dilaksanakan menyusur mengikuti 

perpanjangan otot dan menuju kearah jantung. Hal ini mempunyai 

pengertian bahwa pembuluh-pembuluh darah yang ada di tepi (di kulit), 

adalah pembuluh-pembuluh darah balik (vena) yang berisi darah mengalir 

kembali menuju jantung. Pelaksanaannya dapat dikerjakan dengan 

mempergunakan jari-jari, ibu jari, satu tangan, kedua tangan bergantian 

atau bersama-sama sesuai dengan daerah yang dipijatnya, lebar atau 

sempit. 

2) Petrissage (memijat-mijat) 

 Maksud : Menghancurkan sisa pembakaran dan melemaskan kekakuan di dalam 

jaringan.  

 Tujuan :  Untuk memudahkan pengangkutan. 

 Teknik :  Pelaksanaan petrisage untuk tempat-tempat yang lebar dapat dikerjakan 

dengan kedua tangan bersama-sama atau kedua tangan bergantian secara 

berurutan. Untuk daerah yang sempit cukup dikerjakan dengan ujung-ujung 

jari. Sedang arahnya naik turun bebas.  
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3) Shaking (menggoncang-goncangkan) 

Maksud   : menempatkan bangunan-bangunan dibawah kulit (otot, pembuluh darah, 

persyarafan) pada tempatnya masing-masing. 

Tujuan  :  untuk memudahkan pengaliran atau pertukaran zat dalam bangunan-

bangunan tersebut, pada tempatnya masing-masing.  

Teknik  :  pada umumnya shaking dapat dikerjakan dengan satu tangan, tetapi dapat 

pula dikerjakan dengan dua tangan bersama-sama. Khususnya tempat 

yang lebar-lebar, misalnya di daerah perut atau di paha bagian atas. Arah 

naik turun bebas, yang penting diharapkan sejumlah otot yang ada di situ 

harus tergoncangkan semuanya. Dengan shaking diharapkan dapat 

membantu mengendorkan ketegangan-ketegangan. 

4) Effleurage (Menggosok) 

Maksud  :  Memberikan rangsang kepada persyarafan dan jaringan dibawah kulit.  

Tujuan  : a) Membantu kerja pembuluh darah balik (vena)  

   b) Penutup pijatan 

Teknik  : Effleurage pada umumnya selalu dilaksanakan menyusur mengikuti 

perpanjangan otot dan menuju kearah jantung. Hal ini mempunyai 

pengertian bahwa pembuluh-pembuluh darah yang ada di tepi (di kulit), 

adalah pembuluh-pembuluh darah balik (vena) yang berisi darah mengalir 

kembali menuju jantung. Pelaksanaannya dapat dikerjakan dengan 

mempergunakan jari-jari, ibu jari, satu tangan, kedua tangan bergantian 

atau bersama-sama sesuai dengan daerah yang dipijatnya, lebar atau 

sempit. 

 
B.  Betis    

 

Gambar 7.2. Betis  
Sumber : http://www.sport-fitness-advisor.com/muscle-anatomy.html 

http://www.sport-fitness-advisor.com/muscle-anatomy.html
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Jenis Manipulasi : Effleurage-Petrissage-Shaking-Effleurage 

1) Effleurage (Menggosok) 

Maksud :  Memberikan rangsang kepada persyarafan dan jaringan dibawah kulit. 

 Tujuan : a) Membantu kerja pembuluh darah balik (vena)  

   b) Memanaskan badan 

 Teknik : Effleurage pada umumnya selalu dilaksanakan menyusur mengikuti 

perpanjangan otot dan menuju kearah jantung. Hal ini mempunyai 

pengertian bahwa pembuluh-pembuluh darah yang ada di tepi (di kulit), 

adalah pembuluh-pembuluh darah balik (vena) yang berisi darah mengalir 

kembali menuju jantung. Pelaksanaannya dapat dikerjakan dengan 

mempergunakan jari-jari, ibu jari, satu tangan, kedua tangan bergantian atau 

bersama-sama sesuai dengan daerah yang dipijatnya, lebar atau sempit. 

  

2) Petrissage (memijat-mijat) 

Maksud  : Menghancurkan sisa pembakaran dan melemaskan kekakuan di dalam 

jaringan.  

Tujuan  :  Untuk memudahkan pengangkutan. 

Teknik  :  Pelaksanaan petrisage untuk tempat-tempat yang lebar dapat dikerjakan 

dengan kedua tangan bersama-sama atau kedua tangan bergantian 

secara berurutan. Untuk daerah yang sempit cukup dikerjakan dengan 

ujung-ujung jari. Sedang arahnya naik turun bebas.  

  

3) Shaking ( engguncang-goncangkan) 

Maksud  : menempatkan bangunan-bangunan dibawah kulit (otot, pembuluh darah, 

persyarafan) pada tempatnya masing-masing. 

Tujuan  :  untuk memudahkan pengaliran atau pertukaran zat dalam bangunan-

bangunan tersebut, pada tempatnya masing-masing.  

 Teknik :  pada umumnya shaking dapat dikerjakan dengan satu tangan, tetapi dapat 

pula dikerjakan dengan dua tangan bersama-sama. Khususnya tempat 

yang lebar-lebar, misalnya di daerah perut atau di paha bagian atas. Arah 

naik turun bebas, yang penting diharapkan sejumlah otot yang ada di situ 

harus tergoncangkan semuanya. Dengan shaking diharapkan dapat 

membantu mengendorkan ketegangan-ketegangan. 
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4) Effleurage (Menggosok) 

Maksud :  Memberikan rangsang kepada persyarafan dan jaringan dibawah kulit. 

Tujuan  : a) Membantu kerja pembuluh darah balik (vena)  

   b) Penutup pijatan 

Teknik  : Effleurage pada umumnya selalu dilaksanakan menyusur mengikuti 

perpanjangan otot dan menuju kearah jantung. Hal ini mempunyai 

pengertian bahwa pembuluh-pembuluh darah yang ada di tepi (di kulit), 

adalah pembuluh-pembuluh darah balik (vena) yang berisi darah mengalir 

kembali menuju jantung. Pelaksanaannya dapat dikerjakan dengan 

mempergunakan jari-jari, ibu jari, satu tangan, kedua tangan bergantian 

atau bersama-sama sesuai dengan daerah yang dipijatnya, lebar atau 

sempit. 

 

C. Tumit   

 

Gambar 7.3. Tumit 
Sumber : http://www.sport-fitness-advisor.com/muscle-anatomy.html 

 

Jenis manipulasi : Effleurage-Petrissage-Effleurage 

1) Effleurage (Menggosok) 

Maksud  :  Memberikan rangsang kepada persyarafan dan jaringan dibawah kulit. 

Tujuan  : a) Membantu kerja pembuluh darah balik (vena)  

   b) Memanaskan badan 
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Teknik  : Effleurage pada umumnya selalu dilaksanakan menyusur mengikuti 

perpanjangan otot dan menuju kearah jantung. Hal ini mempunyai 

pengertian bahwa pembuluh-pembuluh darah yang ada di tepi (di kulit), 

adalah pembuluh-pembuluh darah balik (vena) yang berisi darah mengalir 

kembali menuju jantung. Pelaksanaannya dapat dikerjakan dengan 

mempergunakan jari-jari, ibu jari, satu tangan, kedua tangan bergantian 

atau bersama-sama sesuai dengan daerah yang dipijatnya, lebar atau 

sempit. 

2) Petrissage (memijat-mijat) 

Maksud  : Menghancurkan sisa pembakaran dan melemaskan kekakuan di dalam 

jaringan.  

Tujuan  :  Untuk memudahkan pengangkutan. 

Teknik  :  Pelaksanaan petrisage untuk tempat-tempat yang lebar dapat dikerjakan 

dengan kedua tangan bersama-sama atau kedua tangan bergantian 

secara berurutan. Untuk daerah yang sempit cukup dikerjakan dengan 

ujung-ujung jari. Sedang arahnya naik turun bebas.  

3) Effleurage (Menggosok) 

Maksud  :  Memberikan rangsang kepada persyarafan dan jaringan dibawah kulit. 

Tujuan  : a) Membantu kerja pembuluh darah balik (vena)  

   b) Penutup pijatan 

Teknik  : Effleurage pada umumnya selalu dilaksanakan menyusur mengikuti 

perpanjangan otot dan menuju kearah jantung. Hal ini mempunyai 

pengertian bahwa pembuluh-pembuluh darah yang ada di tepi (di kulit), 

adalah pembuluh-pembuluh darah balik (vena) yang berisi darah mengalir 

kembali menuju jantung. Pelaksanaannya dapat dikerjakan dengan 

mempergunakan jari-jari, ibu jari, satu tangan, kedua tangan bergantian 

atau bersama-sama sesuai dengan daerah yang dipijatnya, lebar atau 

sempit. 
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D. Pantat  

 
Gambar 7.4. Pantat  

Sumber : http://www.sport-fitness-advisor.com/muscle-anatomy.html 

Jenis Manipulasi : Effleurage-Friction-Tapotement-Walken-Effleurage 

1) Effleurage (Menggosok) 

Maksud  :  Memberikan rangsang kepada persyarafan dan jaringan dibawah kulit. 

Tujuan  : a) Membantu kerja pembuluh darah balik (vena)  

   b) Memanaskan badan 

Teknik  : Effleurage pada umumnya selalu dilaksanakan menyusur mengikuti 

perpanjangan otot dan menuju kearah jantung. Hal ini mempunyai 

pengertian bahwa pembuluh-pembuluh darah yang ada di tepi (di kulit), 

adalah pembuluh-pembuluh darah balik (vena) yang berisi darah mengalir 

kembali menuju jantung. Pelaksanaannya dapat dikerjakan dengan 

mempergunakan jari-jari, ibu jari, satu tangan, kedua tangan bergantian 

atau bersama-sama sesuai dengan daerah yang dipijatnya, lebar atau 

sempit. 

2) Friction (menggerus) 

Maksud : menghancurkan bekuan-bekuan dan pengerasan-pengerasan didalam 

jaringan ikat dan otot.  

Tujuan  : menormalkan sirkulasi (peredaran) darah dan pertukaran zat.  

Teknik : Friction dapat dikerjakan dengan ujung-ujung jari, ibu jari, atau pangkal 

tapak tangan, disesuaikan dengan keadaan. Caranya dengan menekankan 
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ujung-ujung jari tersebut dan putar-putarkan berurutan sambil jalan atau di 

tempat. Biasanya digunakan untuk menghancurkan kekakuan-kekakuan 

otot, ujung-ujung otot dan pada persendian. Arahnya naik turun bebar. 

 

3) Tapotement (memukul-mukul) 

Maksud  : mempunyai tonus otot syaraf vegetatior (tak sadar) pada jaringan perifeer 

(tepi). 

Tujuan  : mempertinggi tonus otot dan mempergiat peredaran darah pada kulit. 

Teknik  : pada umumnya tapotement dikerjakan dengan kedua tangan bergantian. 

Sikap tangan dapat berupa setengah mengepal, jari-jari terbuka atau rapat, 

dapat pula dengan punggung jari-jari, atau dengan mencekungkan tapak 

tangan jari-jari rapat. Bisanya tapotament diberikan di daerah pinggang, 

punggung dan pantat, tetapi boleh juga diberikan di tempat lain apabila 

diperlukan. Arahnya naik turun bebas.  

 

4) Walken (menggosok melintang otot) 

 Maksud  : maksud dan tujuan dari walken adalah sama dengan maksud effleurage 

hanya berbeda dalam pelaksanaan-nya.  

 Teknik  : Walken diberikan hanya di tempat-tempat yang lebar dan pelaksanaannya 

melintang otot, sedang effleurage dapat diberikan dimana saja dan pada 

umumnya menyusur perpanjangan otot. Walken selalu dikenakan dengan 

kedua tangan, jari-jari rapat. Dengan tekanan, gosokkan kedua tangan 

tersebut dengan arah yang berlawanan, satu menarik dan satu mendorong. 

Arahnya naik turun bebas. 

 

5) Effleurage (Menggosok) 

Maksud  :  Memberikan rangsang kepada persyarafan dan jaringan dibawah kulit. 

Tujuan  : a) Membantu kerja pembuluh darah balik (vena)  

   b) Penutup pijatan 

Teknik  : Effleurage pada umumnya selalu dilaksanakan menyusur mengikuti 

perpanjangan otot dan menuju kearah jantung. Hal ini mempunyai 



 
 

 

75 

pengertian bahwa pembuluh-pembuluh darah yang ada di tepi (di kulit), 

adalah pembuluh-pembuluh darah balik (vena) yang berisi darah mengalir 

kembali menuju jantung. Pelaksanaannya dapat dikerjakan dengan 

mempergunakan jari-jari, ibu jari, satu tangan, kedua tangan bergantian 

atau bersama-sama sesuai dengan daerah yang dipijatnya, lebar atau 

sempit. 

 
E. Pinggang-punggung  

 

Gambar 7.5. Pinggang-punggung 
Sumber : http://www.sport-fitness-advisor.com/muscle-anatomy.html 

Jenis Manipulasi : Effleurage-Friction-Tapotement-Walken- Effleurage 

1) Effleurage (Menggosok) 

Maksud  :  Memberikan rangsang kepada persyarafan dan jaringan dibawah kulit. 

Tujuan  : a) Membantu kerja pembuluh darah balik (vena)  

   b) Memanaskan badan 

Teknik  : Effleurage pada umumnya selalu dilaksanakan menyusur mengikuti 

perpanjangan otot dan menuju kearah jantung. Hal ini mempunyai 

pengertian bahwa pembuluh-pembuluh darah yang ada di tepi (di kulit), 

adalah pembuluh-pembuluh darah balik (vena) yang berisi darah mengalir 

kembali menuju jantung. Pelaksanaannya dapat dikerjakan dengan 

mempergunakan jari-jari, ibu jari, satu tangan, kedua tangan bergantian 

atau bersama-sama sesuai dengan daerah yang dipijatnya, lebar atau 

sempit. 
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2) Friction (menggerus) 

Maksud : menghancurkan bekuan-bekuan dan pengerasan-pengerasan didalam 

jaringan ikat dan otot.  

Tujuan  : menormalkan sirkulasi (peredaran) darah dan pertukaran zat.  

Teknik : Friction dapat dikerjakan dengan ujung-ujung jari, ibu jari, atau pangkal 

tapak tangan, disesuaikan dengan keadaan. Caranya dengan menekankan 

ujung-ujung jari tersebut dan putar-putarkan berurutan sambil jalan  

atau di tempat. Biasanya digunakan untuk menghancurkan kekakuan-

kekakuan otot, ujung-ujung otot dan pada persendian. Arahnya naik turun 

bebar. 

3) Tapotement (memukul-mukul) 

Maksud  : mempunyai tonus otot syaraf vegetatior (tak sadar) pada jaringan perifeer 

(tepi). 

Tujuan  : mempertinggi tonus otot dan mempergiat peredaran darah pada kulit. 

Teknik  : pada umumnya tapotement dikerjakan dengan kedua tangan bergantian. 

Sikap tangan dapat berupa setengah mengepal, jari-jari terbuka atau rapat, 

dapat pula dengan punggung jari-jari, atau dengan mencekungkan tapak 

tangan jari-jari rapat. Bisanya tapotament diberikan di daerah pinggang, 

punggung dan pantat, tetapi boleh juga diberikan di tempat lain apabila 

diperlukan. Arahnya naik turun bebas.  

4) Walken (menggosok melintang otot) 

 Maksud  : maksud dan tujuan dari walken adalah sama dengan maksud effleurage 

hanya berbeda dalam pelaksanaan-nya.  

 Teknik  : Walken diberikan hanya di tempat-tempat yang lebar dan pelaksanaannya 

melintang otot, sedang effleurage dapat diberikan dimana saja dan pada 

umumnya menyusur perpanjangan otot. Walken selalu dikenakan dengan 

kedua tangan, jari-jari rapat. Dengan tekanan, gosokkan kedua tangan 

tersebut dengan arah yang berlawanan, satu menarik dan satu mendorong. 

Arahnya naik turun bebas. 
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5) Effleurage (Menggosok) 

Maksud  :  Memberikan rangsang kepada persyarafan dan jaringan dibawah kulit. 

Tujuan  : a) Membantu kerja pembuluh darah balik (vena)  

   b) Penutup pijatan 

Teknik  : Effleurage pada umumnya selalu dilaksanakan menyusur mengikuti 

perpanjangan otot dan menuju kearah jantung. Hal ini mempunyai 

pengertian bahwa pembuluh-pembuluh darah yang ada di tepi (di kulit), 

adalah pembuluh-pembuluh darah balik (vena) yang berisi darah mengalir 

kembali menuju jantung. Pelaksanaannya dapat dikerjakan dengan 

mempergunakan jari-jari, ibu jari, satu tangan, kedua tangan bergantian 

atau bersama-sama sesuai dengan daerah yang dipijatnya, lebar atau 

sempit. 

 

F. Tengkuk Bahu  

 

Gambar 7.6. Tengkuk Bahu  
Sumber : http://www.sport-fitness-advisor.com/muscle-anatomy.html 

 

Jenis Manipulasi : Effleurage-Petrissage-Shaking-Effleurage 

1) Effleurage (Menggosok) 

Maksud  :  Memberikan rangsang kepada persyarafan dan jaringan dibawah kulit. 

Tujuan  : a) Membantu kerja pembuluh darah balik (vena)  

   b) Memanaskan badan 
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Teknik  : Effleurage pada umumnya selalu dilaksanakan menyusur mengikuti 

perpanjangan otot dan menuju kearah jantung. Hal ini mempunyai 

pengertian bahwa pembuluh-pembuluh darah yang ada di tepi (di kulit), 

adalah pembuluh-pembuluh darah balik (vena) yang berisi darah mengalir 

kembali menuju jantung. Pelaksanaannya dapat dikerjakan dengan 

mempergunakan jari-jari, ibu jari, satu tangan, kedua tangan bergantian 

atau bersama-sama sesuai dengan daerah yang dipijatnya, lebar atau 

sempit. 

2) Petrissage  (memijat-mijat) 

Maksud  : Menghancurkan sisa pembakaran dan melemaskan kekakuan di dalam 

jaringan.  

Tujuan  :  Untuk memudahkan pengangkutan. 

Teknik  :  Pelaksanaan petrisage untuk tempat-tempat yang lebar dapat dikerjakan 

dengan kedua tangan bersama-sama atau kedua tangan bergantian secara 

berurutan. Untuk daerah yang sempit cukup dikerjakan dengan ujung-ujung 

jari. Sedang arahnya naik turun bebas.  

3) Shaking (menggoncang-goncangkan) 

Maksud  : menempatkan bangunan-bangunan dibawah kulit (otot, pembuluh darah, 

persyarafan) pada tempatnya masing-masing. 

Tujuan  :  untuk memudahkan pengaliran atau pertukaran zat dalam bangunan-

bangunan tersebut, pada tempatnya masing-masing.  

Teknik  :  pada umumnya shaking dapat dikerjakan dengan satu tangan, tetapi dapat 

pula dikerjakan dengan dua tangan bersama-sama. Khususnya tempat 

yang lebar-lebar, misalnya di daerah perut atau di paha bagian atas. Arah 

naik turun bebas, yang penting diharapkan sejumlah otot yang ada di situ 

harus tergoncangkan semuanya. Dengan shaking diharapkan dapat 

membantu mengendorkan ketegangan-ketegangan. 

 

4) Effleurage (Menggosok) 

Maksud  :  Memberikan rangsang kepada persyarafan dan jaringan dibawah kulit. 

Tujuan  : a) Membantu kerja pembuluh darah balik (vena)  

   b) Penutup pijatan 
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Teknik  : Effleurage pada umumnya selalu dilaksanakan menyusur mengikuti 

perpanjangan otot dan menuju kearah jantung. Hal ini mempunyai 

pengertian bahwa pembuluh-pembuluh darah yang ada di tepi (di kulit), 

adalah pembuluh-pembuluh darah balik (vena) yang berisi darah mengalir 

kembali menuju jantung. Pelaksanaannya dapat dikerjakan dengan 

mempergunakan jari-jari, ibu jari, satu tangan, kedua tangan bergantian 

atau bersama-sama sesuai dengan daerah yang dipijatnya, lebar atau 

sempit. 
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BAB VIII 

MANIPULASI SIKAP TELENTANG 
 
 

A. Paha Bagian Depan 
 

 
Gambar 8.1. Paha bagian depan  

Sumber : http://www.sport-fitness-advisor.com/muscle-anatomy.html  
 

Jenis Manipulasi : Effleurage-Petrissage-Shaking-Effleurage 

1) Effleurage (Menggosok) 

Maksud :  Memberikan rangsang kepada persyarafan dan jaringan dibawah kulit. 

 Tujuan : a) Membantu kerja pembuluh darah balik (vena)  

   b) Memanaskan badan 

 Teknik : Effleurage pada umumnya selalu dilaksanakan menyusur mengikuti 

perpanjangan otot dan menuju kearah jantung. Hal ini mempunyai 

pengertian bahwa pembuluh-pembuluh darah yang ada di tepi (di kulit), 

adalah pembuluh-pembuluh darah balik (vena) yang berisi darah mengalir 

kembali menuju jantung. Pelaksanaannya dapat dikerjakan dengan 

mempergunakan jari-jari, ibu jari, satu tangan, kedua tangan bergantian atau 

bersama-sama sesuai dengan daerah yang dipijatnya, lebar atau sempit. 

2) Petrissage (memijat-mijat) 

Maksud  : Menghancurkan sisa pembakaran dan melemaskan kekakuan di dalam 

jaringan.  

Tujuan  :  Untuk memudahkan pengangkutan. 

Teknik  :  Pelaksanaan petrisage untuk tempat-tempat yang lebar dapat dikerjakan 

dengan kedua tangan bersama-sama atau kedua tangan bergantian secara 

berurutan. Untuk daerah yang sempit cukup dikerjakan dengan ujung-ujung 

jari. Sedang arahnya naik turun bebas.  

80 
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3) Shaking (menggoncang-goncangkan) 

Maksud  : menempatkan bangunan-bangunan dibawah kulit (otot, pembuluh darah, 

persyarafan) pada tempatnya masing-masing. 

Tujuan  :  untuk memudahkan pengaliran atau pertukaran zat dalam bangunan-

bangunan tersebut, pada tempatnya masing-masing.  

Teknik  :  pada umumnya shaking dapat dikerjakan dengan satu tangan, tetapi dapat 

pula dikerjakan dengan dua tangan bersama-sama. Khususnya tempat 

yang lebar-lebar, misalnya di daerah perut atau di paha bagian atas. Arah 

naik turun bebas, yang penting diharapkan sejumlah otot yang ada di situ 

harus tergoncangkan semuanya. 

 

4) Effleurage (Menggosok) 

Maksud  :  Memberikan rangsang kepada persyarafan dan jaringan dibawah kulit. 

Tujuan  : a) Membantu kerja pembuluh darah balik (vena)  

   b) Penutup pijatan 

Teknik  : Effleurage pada umumnya selalu dilaksanakan menyusur mengikuti 

perpanjangan otot dan menuju kearah jantung. Hal ini mempunyai 

pengertian bahwa pembuluh-pembuluh darah yang ada di tepi (di kulit), 

adalah pembuluh-pembuluh darah balik (vena) yang berisi darah mengalir 

kembali menuju jantung. Pelaksanaannya dapat dikerjakan dengan 

mempergunakan jari-jari, ibu jari, satu tangan, kedua tangan bergantian 

atau bersama-sama sesuai dengan daerah yang dipijatnya, lebar atau 

sempit. 
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B. Tungkai Bawah Bagian Depan 
 

 

 

Gambar 8.2 Tungkai bawah bagian depan 
Sumber : http://www.sport-fitness-advisor.com/muscle-anatomy.html  

 

 

Jenis Manipulasi  : Effleurage-Petrissage-Shaking-Effleurage 

1) Effleurage (Menggosok) 

Maksud  :  Memberikan rangsang kepada persyarafan dan jaringan dibawah kulit. 

Tujuan  : a) Membantu kerja pembuluh darah balik (vena)  

   b) Memanaskan badan 

Teknik  : Effleurage pada umumnya selalu dilaksanakan menyusur mengikuti 

perpanjangan otot dan menuju kearah jantung. Hal ini mempunyai 

pengertian bahwa pembuluh-pembuluh darah yang ada di tepi (di kulit), 

adalah pembuluh-pembuluh darah balik (vena) yang berisi darah mengalir 

kembali menuju jantung. Pelaksanaannya dapat dikerjakan dengan 

mempergunakan jari-jari, ibu jari, satu tangan, kedua tangan bergantian 

atau bersama-sama sesuai dengan daerah yang dipijatnya, lebar atau 

sempit. 
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2) Petrissage (memijat-mijat) 

 Maksud : Menghancurkan sisa pembakaran dan melemaskan kekakuan di dalam 

jaringan.  

 Tujuan  : Untuk memudahkan pengangkutan. 

 Teknik  : Pelaksanaan petrisage untuk tempat-tempat yang lebar dapat dikerjakan 

dengan kedua tangan bersama-sama atau kedua tangan bergantian secara 

berurutan. Untuk daerah yang sempit cukup dikerjakan dengan ujung-ujung 

jari. Sedang arahnya naik turun bebas.  

  

3) Shaking (menggoncang-goncangkan) 

Maksud   : menempatkan bangunan-bangunan dibawah kulit (otot, pembuluh darah, 

persyarafan) pada tempatnya masing-masing. 

Tujuan  :  untuk memudahkan pengaliran atau pertukaran zat dalam bangunan-

bangunan tersebut, pada tempatnya masing-masing.  

Teknik  :  pada umumnya shaking dapat dikerjakan dengan satu tangan, tetapi dapat 

pula dikerjakan dengan dua tangan bersama-sama. Khususnya tempat 

yang lebar-lebar, misalnya di daerah perut atau di paha bagian atas. Arah 

naik turun bebas, yang penting diharapkan sejumlah otot yang ada di situ 

harus tergoncangkan semuanya. Dengan shaking diharapkan dapat 

membantu mengendorkan ketegangan-ketegangan. 

4) Effleurage (Menggosok) 

Maksud  :  Memberikan rangsang kepada persyarafan dan jaringan dibawah kulit. 

Tujuan  : a) Membantu kerja pembuluh darah balik (vena)  

   b) Penutup pijatan 

Teknik  : Effleurage pada umumnya selalu dilaksanakan menyusur mengikuti 

perpanjangan otot dan menuju kearah jantung. Hal ini mempunyai 

pengertian bahwa pembuluh-pembuluh darah yang ada di tepi (di kulit), 

adalah pembuluh-pembuluh darah balik (vena) yang berisi darah mengalir 

kembali menuju jantung. Pelaksanaannya dapat dikerjakan dengan 

mempergunakan jari-jari, ibu jari, satu tangan, kedua tangan bergantian 

atau bersama-sama sesuai dengan daerah yang dipijatnya, lebar atau 

sempit. 
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C. Punggung / Tapak Kaki  
 

 

Gambar 8.3. Punggung/tapak kaki  
Sumber : http://www.sport-fitness-advisor.com/muscle-anatomy.html  

Jenis Manipulasi : Effleurage-Petrissage-Shaking-Effleurage 

1) Effleurage (Menggosok) 

Maksud  :  Memberikan rangsang kepada persyarafan dan jaringan dibawah kulit. 

Tujuan  : a) Membantu kerja pembuluh darah balik (vena)  

   b) Memanaskan badan 

Teknik  : Effleurage pada umumnya selalu dilaksanakan menyusur mengikuti 

perpanjangan otot dan menuju kearah jantung. Hal ini mempunyai 

pengertian bahwa pembuluh-pembuluh darah yang ada di tepi (di kulit), 

adalah pembuluh-pembuluh darah balik (vena) yang berisi darah mengalir 

kembali menuju jantung. Pelaksanaannya dapat dikerjakan dengan 

mempergunakan jari-jari, ibu jari, satu tangan, kedua tangan bergantian 

atau bersama-sama sesuai dengan daerah yang dipijatnya, lebar atau 

sempit. 

  

2) Petrissage (memijat-mijat) 

Maksud  : Menghancurkan sisa pembakaran dan melemaskan kekakuan di dalam 

jaringan.  

Tujuan  :  Untuk memudahkan pengangkutan. 

Teknik  :  Pelaksanaan petrisage untuk tempat-tempat yang lebar dapat dikerjakan 

dengan kedua tangan bersama-sama atau kedua tangan bergantian secara 

berurutan. Untuk daerah yang sempit cukup dikerjakan dengan ujung-ujung 

jari. Sedang arahnya naik turun bebas.  



 
 

 

85 

3) Shaking (menggoncang-goncangkan) 

Maksud   : menempatkan bangunan-bangunan dibawah kulit (otot, pembuluh darah, 

persyarafan) pada tempatnya masing-masing. 

Tujuan  :  untuk memudahkan pengaliran atau pertukaran zat dalam bangunan-

bangunan tersebut, pada tempatnya masing-masing.  

Teknik  :  pada umumnya shaking dapat dikerjakan dengan satu tangan, tetapi dapat 

pula dikerjakan dengan dua tangan bersama-sama. Khususnya tempat 

yang lebar-lebar, misalnya di daerah perut atau di paha bagian atas. Arah 

naik turun bebas, yang penting diharapkan sejumlah otot yang ada di situ 

harus tergoncangkan semuanya. Dengan shaking diharapkan dapat 

membantu mengendorkan ketegangan-ketegangan. 

 

4) Effleurage (Menggosok) 

Maksud  :  Memberikan rangsang kepada persyarafan dan jaringan dibawah kulit. 

Tujuan  : a) Membantu kerja pembuluh darah balik (vena)  

   b) Penutup pijatan 

Teknik  : Effleurage pada umumnya selalu dilaksanakan menyusur mengikuti 

perpanjangan otot dan menuju kearah jantung. Hal ini mempunyai 

pengertian bahwa pembuluh-pembuluh darah yang ada di tepi (di kulit), 

adalah pembuluh-pembuluh darah balik (vena) yang berisi darah mengalir 

kembali menuju jantung. Pelaksanaannya dapat dikerjakan dengan 

mempergunakan jari-jari, ibu jari, satu tangan, kedua tangan bergantian 

atau bersama-sama sesuai dengan daerah yang dipijatnya, lebar atau 

sempit. 
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D. Lengan   

 

Gambar 8.4. Lengan  
Sumber : http://www.sport-fitness-advisor.com/muscle-anatomy.html  

 

Jenis Manipulasi : Effleurage-Petrissage-Shaking-Effleurage 

1) Effleurage (Menggosok) 

Maksud  :  Memberikan rangsang kepada persyarafan dan jaringan dibawah kulit. 

Tujuan  : a) Membantu kerja pembuluh darah balik (vena)  

   b) Memanaskan badan 

Teknik  : Effleurage pada umumnya selalu dilaksanakan menyusur mengikuti 

perpanjangan otot dan menuju kearah jantung. Hal ini mempunyai 

pengertian bahwa pembuluh-pembuluh darah yang ada di tepi (di kulit), 

adalah pembuluh-pembuluh darah balik (vena) yang berisi darah mengalir 

kembali menuju jantung. Pelaksanaannya dapat dikerjakan dengan 

mempergunakan jari-jari, ibu jari, satu tangan, kedua tangan bergantian 

atau bersama-sama sesuai dengan daerah yang dipijatnya, lebar atau 

sempit. 

 

2) Petrissage (memijat-mijat) 

 Maksud : Menghancurkan sisa pembakaran dan melemaskan kekakuan di dalam 

jaringan.  

 Tujuan  :  Untuk memudahkan pengangkutan. 
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 Teknik  :  Pelaksanaan petrisage untuk tempat-tempat yang lebar dapat dikerjakan 

dengan kedua tangan bersama-sama atau kedua tangan bergantian secara 

berurutan. Untuk daerah yang sempit cukup dikerjakan dengan ujung-ujung 

jari. Sedang arahnya naik turun bebas.  

  

3) Shaking (menggoncang-goncangkan) 

Maksud   : menempatkan bangunan-bangunan dibawah kulit (otot, pembuluh darah, 

persyarafan) pada tempatnya masing-masing. 

Tujuan  :  untuk memudahkan pengaliran atau pertukaran zat dalam bangunan-

bangunan tersebut, pada tempatnya masing-masing.  

Teknik  :  pada umumnya shaking dapat dikerjakan dengan satu tangan, tetapi dapat 

pula dikerjakan dengan dua tangan bersama-sama. Khususnya tempat 

yang lebar-lebar, misalnya di daerah perut atau di paha bagian atas. Arah 

naik turun bebas, yang penting diharapkan sejumlah otot yang ada di situ 

harus tergoncangkan semuanya. Dengan shaking diharapkan dapat 

membantu mengendorkan ketegangan-ketegangan. 

 

4) Effleurage (Menggosok) 

Maksud :  Memberikan rangsang kepada persyarafan dan jaringan dibawah kulit. 

 Tujuan  : a) Membantu kerja pembuluh darah balik (vena)  

    b) Penutup pijatan 

 Teknik  : Effleurage pada umumnya selalu dilaksanakan menyusur mengikuti 

perpanjangan otot dan menuju kearah jantung. Hal ini mempunyai 

pengertian bahwa pembuluh-pembuluh darah yang ada di tepi (di kulit), 

adalah pembuluh-pembuluh darah balik (vena) yang berisi darah mengalir 

kembali menuju jantung. Pelaksanaannya dapat dikerjakan dengan 

mempergunakan jari-jari, ibu jari, satu tangan, kedua tangan bergantian  

atau bersama-sama sesuai dengan daerah yang dipijatnya, lebar atau 

sempit. 
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E. Punggung / Tapak Tangan 

   

Gambar 8.5. Punggung/tapak tangan  
Sumber : http://www.sport-fitness-advisor.com/muscle-anatomy.html  

Jenis Manipulasi : Effleurage-Petrissage-Shaking-Effleurage 

1) Effleurage (Menggosok) 

Maksud  :  Memberikan rangsang kepada persyarafan dan jaringan dibawah kulit. 

Tujuan  : a) Membantu kerja pembuluh darah balik (vena)  

   b) Memanaskan badan 

Teknik  : Effleurage pada umumnya selalu dilaksanakan menyusur mengikuti 

perpanjangan otot dan menuju kearah jantung. Hal ini mempunyai 

pengertian bahwa pembuluh-pembuluh darah yang ada di tepi (di kulit), 

adalah pembuluh-pembuluh darah balik (vena) yang berisi darah mengalir 

kembali menuju jantung. Pelaksanaannya dapat dikerjakan dengan 

mempergunakan jari-jari, ibu jari, satu tangan, kedua tangan bergantian 

atau bersama-sama sesuai dengan daerah yang dipijatnya, lebar atau 

sempit. 

2) Petrissage (memijat-mijat) 

Maksud  : Menghancurkan sisa pembakaran dan melemaskan kekakuan di dalam 

jaringan.  

Tujuan  :  Untuk memudahkan pengangkutan. 

Teknik  :  Pelaksanaan petrisage untuk tempat-tempat yang lebar dapat dikerjakan 

dengan kedua tangan bersama-sama atau kedua tangan bergantian secara 

berurutan. Untuk daerah yang sempit cukup dikerjakan dengan ujung-ujung 

jari. Sedang arahnya naik turun bebas.  
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3) Shaking (menggoncang-goncangkan) 

Maksud  : menempatkan bangunan-bangunan dibawah kulit (otot, pembuluh darah, 

persyarafan) pada tempatnya masing-masing. 

Tujuan  :  untuk memudahkan pengaliran atau pertukaran zat dalam bangunan-

bangunan tersebut, pada tempatnya masing-masing.  

Teknik  :  pada umumnya shaking dapat dikerjakan dengan satu tangan, tetapi dapat 

pula dikerjakan dengan dua tangan bersama-sama. Khususnya tempat 

yang lebar-lebar, misalnya di daerah perut atau di paha bagian atas. Arah 

naik turun bebas, yang penting diharapkan sejumlah otot yang ada di situ 

harus tergoncangkan semuanya. Dengan shaking diharapkan dapat 

membantu mengendorkan ketegangan-ketegangan. 

 

4) Effleurage (Menggosok) 

Maksud :  Memberikan rangsang kepada persyarafan dan jaringan dibawah kulit. 

Tujuan  : a) Membantu kerja pembuluh darah balik (vena)  

   b) Penutup pijatan 

Teknik  : Effleurage pada umumnya selalu dilaksanakan menyusur mengikuti 

perpanjangan otot dan menuju kearah jantung. Hal ini mempunyai 

pengertian bahwa pembuluh-pembuluh darah yang ada di tepi (di kulit), 

adalah pembuluh-pembuluh darah balik (vena) yang berisi darah mengalir 

kembali menuju jantung. Pelaksanaannya dapat dikerjakan dengan 

mempergunakan jari-jari, ibu jari, satu tangan, kedua tangan bergantian 

atau bersama-sama sesuai dengan daerah yang dipijatnya, lebar atau 

sempit. 
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F. Jari-jari  Tangan 

 
Gambar 8.6. Jari-jari tangan  

Sumber : http://www.sport-fitness-advisor.com/muscle-anatomy.html  
 

 

Jenis Manipulasi  : Effleurage-Petrissage-Effleurage 

1) Effleurage (Menggosok) 

Maksud  :  Memberikan rangsang kepada persyarafan dan jaringan dibawah kulit. 

Tujuan  : a) Membantu kerja pembuluh darah balik (vena)  

   b) Memanaskan badan 

Teknik  : Effleurage pada umumnya selalu dilaksanakan menyusur mengikuti 

perpanjangan otot dan menuju kearah jantung. Hal ini mempunyai 

pengertian bahwa pembuluh-pembuluh darah yang ada di tepi (di kulit), 

adalah pembuluh-pembuluh darah balik (vena) yang berisi darah mengalir 

kembali menuju jantung. Pelaksanaannya dapat dikerjakan dengan 

mempergunakan jari-jari, ibu jari, satu tangan, kedua tangan bergantian 

atau bersama-sama sesuai dengan daerah yang dipijatnya, lebar atau 

sempit. 

  

2) Petrissage (memijat-mijat) 

Maksud  : Menghancurkan sisa pembakaran dan melemaskan kekakuan di dalam 

jaringan.  

Tujuan  :  Untuk memudahkan pengangkutan. 
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Teknik  :  Pelaksanaan petrisage untuk tempat-tempat yang lebar dapat dikerjakan 

dengan kedua tangan bersama-sama atau kedua tangan bergantian 

secara berurutan. Untuk daerah yang sempit cukup dikerjakan dengan 

ujung-ujung jari. Sedang arahnya naik turun bebas.  

  

3) Effleurage (Menggosok) 

Maksud  :  Memberikan rangsang kepada persyarafan dan jaringan dibawah kulit. 

Tujuan  : a) Membantu kerja pembuluh darah balik (vena)  

   b) Penutup pijatan 

Teknik  : Effleurage pada umumnya selalu dilaksanakan menyusur mengikuti 

perpanjangan otot dan menuju kearah jantung. Hal ini mempunyai 

pengertian bahwa pembuluh-pembuluh darah yang ada di tepi (di kulit), 

adalah pembuluh-pembuluh darah balik (vena) yang berisi darah mengalir 

kembali menuju jantung. Pelaksanaannya dapat dikerjakan dengan 

mempergunakan jari-jari, ibu jari, satu tangan, kedua tangan bergantian 

atau bersama-sama sesuai dengan daerah yang dipijatnya, lebar atau 

sempit. 

 

G. Dada   

 

Gambar 8.7 Dada  
Sumber : http://www.sport-fitness-advisor.com/muscle-anatomy.html  
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Jenis Manipulasi : Effleurage-Friction-Walken-Shaking-Effleurage 

1)  Effleurage (Menggosok) 

Maksud  :  Memberikan rangsang kepada persyarafan dan jaringan dibawah kulit. 

Tujuan  : a) Membantu kerja pembuluh darah balik (vena)  

   b) Memanaskan badan 

Teknik  : Effleurage pada umumnya selalu dilaksanakan menyusur mengikuti 

perpanjangan otot dan menuju kearah jantung. Hal ini mempunyai 

pengertian bahwa pembuluh-pembuluh darah yang ada di tepi (di kulit), 

adalah pembuluh-pembuluh darah balik (vena) yang berisi darah mengalir 

kembali menuju jantung. Pelaksanaannya dapat dikerjakan dengan 

mempergunakan jari-jari, ibu jari, satu tangan, kedua tangan bergantian 

atau bersama-sama sesuai dengan daerah yang dipijatnya, lebar atau 

sempit. 

  
2) Friction (menggerus) 

 Maksud : menghancurkan bekuan-bekuan dan pengerasan-pengerasan didalam 

jaringan ikat dan otot.  

 Tujuan  : menormalkan sirkulasi (peredaran) darah dan pertukaran zat.  

 Teknik : Friction dapat dikerjakan dengan ujung-ujung jari, ibu jari, atau pangkal 

tapak tangan, disesuaikan dengan keadaan. Caranya dengan menekankan 

ujung-ujung jari tersebut dan putar-putarkan berurutan sambil jalan atau di 

tempat. Biasanya digunakan untuk menghancurkan kekakuan-kekakuan 

otot, ujung-ujung otot dan pada persendian. Arahnya naik turun bebar. 

3) Walken (menggosok melintang otot) 

 Maksud  : maksud dan tujuan dari walken adalah sama dengan maksud effleurage 

hanya berbeda dalam pelaksanaannya.  

 Teknik  : Walken diberikan hanya di tempat-tempat yang lebar dan pelaksanaannya 

melintang otot, sedang effleurage dapat diberikan dimana saja dan pada 

umumnya menyusur perpanjangan otot. Walken selalu dikenakan dengan 

kedua tangan, jari-jari rapat. Dengan tekanan, gosokkan kedua tangan 

tersebut dengan arah yang berlawanan, satu menarik dan satu mendorong. 

Arahnya naik turun bebas. 
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4)  Shaking (menggoncang-goncangkan) 

Maksud  : menempatkan bangunan-bangunan dibawah kulit (otot, pembuluh darah, 

persyarafan) pada tempatnya masing-masing. 

 Tujuan :  untuk memudahkan pengaliran atau pertukaran zat dalam bangunan-

bangunan tersebut, pada tempatnya masing-masing.  

 Teknik :  pada umumnya shaking dapat dikerjakan dengan satu tangan, tetapi dapat 

pula dikerjakan dengan dua tangan bersama-sama. Khususnya tempat 

yang lebar-lebar, misalnya di daerah perut atau di paha bagian atas. Arah 

naik turun bebas, yang penting diharapkan sejumlah otot yang ada di situ 

harus tergoncangkan semuanya. Dengan shaking diharapkan dapat 

membantu mengendorkan ketegangan-ketegangan. 

 

5) Effleurage (Menggosok) 

Maksud  :  Memberikan rangsang kepada persyarafan dan jaringan dibawah kulit. 

Tujuan  : a) Membantu kerja pembuluh darah balik (vena)  

   b) Penutup pijatan 

Teknik  : Effleurage pada umumnya selalu dilaksanakan menyusur mengikuti 

perpanjangan otot dan menuju kearah jantung. Hal ini mempunyai 

pengertian bahwa pembuluh-pembuluh darah yang ada di tepi (di kulit), 

adalah pembuluh-pembuluh darah balik (vena) yang berisi darah mengalir 

kembali menuju jantung. Pelaksanaannya dapat dikerjakan dengan 

mempergunakan jari-jari, ibu jari, satu tangan, kedua tangan bergantian 

atau bersama-sama sesuai dengan daerah yang dipijatnya, lebar atau 

sempit. 
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H. Perut   

 

Gambar 8.8. Perut  
Sumber : http://www.sport-fitness-advisor.com/muscle-anatomy.html  

 

Jenis Manipulasi : Effleurage-Walken-Shaking-Effleurage 

1) Effleurage (Menggosok) 

Maksud  :  Memberikan rangsang kepada persyarafan dan jaringan dibawah kulit. 

Tujuan  : a) Membantu kinerja pembuluh darah balik (vena)  

   b) Memanaskan badan 

Teknik  : Effleurage pada umumnya selalu dilaksanakan menyusur mengikuti 

perpanjangan otot dan menuju kearah jantung. Hal ini mempunyai 

pengertian bahwa pembuluh-pembuluh darah yang ada di tepi (di kulit), 

adalah pembuluh-pembuluh darah balik (vena) yang berisi darah mengalir 

kembali menuju jantung. Pelaksanaannya dapat dikerjakan dengan 

mempergunakan jari-jari, ibu jari, satu tangan, kedua tangan bergantian 

atau bersama-sama sesuai dengan daerah yang dipijatnya, lebar atau 

sempit. 

 

2) Walken (menggosok melintang otot) 

 Maksud  : maksud dan tujuan dari walken adalah sama dengan maksud effleurage 

hanya berbeda dalam pelaksanaannya.  

 Teknik  : Walken diberikan hanya di tempat-tempat yang lebar dan pelaksanaannya 

melintang otot, sedang effleurage dapat diberikan dimana saja dan pada 
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umumnya menyusur perpanjangan otot. Walken selalu dikenakan dengan 

kedua tangan, jari-jari rapat. Dengan tekanan, gosokkan kedua tangan 

tersebut dengan arah yang berlawanan, satu menarik dan satu mendorong. 

Arahnya naik turun bebas. 

 

3) Shaking (menggoncang-goncangkan) 

Maksud   : menempatkan bangunan-bangunan dibawah kulit (otot, pembuluh darah, 

persyarafan) pada tempatnya masing-masing. 

Tujuan  :  untuk memudahkan pengaliran atau pertukaran zat dalam bangunan-

bangunan tersebut, pada tempatnya masing-masing.  

Teknik  :  pada umumnya shaking dapat dikerjakan dengan satu tangan, tetapi dapat 

pula dikerjakan dengan dua tangan bersama-sama. Khususnya tempat 

yang lebar-lebar, misalnya di daerah perut atau di paha bagian atas. Arah 

naik turun bebas, yang penting diharapkan sejumlah otot yang ada di situ 

harus tergoncangkan semuanya. Dengan shaking diharapkan dapat 

membantu mengendorkan ketegangan-ketegangan. 

 

4) Effleurage (Menggosok) 

Maksud  :  Memberikan rangsang kepada persyarafan dan jaringan dibawah kulit. 

Tujuan  : a) Membantu kerja pembuluh darah balik (vena)  

   b) Penutup 

Teknik  : Effleurage pada umumnya selalu dilaksanakan menyusur mengikuti 

perpanjangan otot dan menuju kearah jantung. Hal ini mempunyai 

pengertian bahwa pembuluh-pembuluh darah yang ada di tepi (di kulit), 

adalah pembuluh-pembuluh darah balik (vena) yang berisi darah mengalir 

kembali menuju jantung. Pelaksanaannya dapat dikerjakan dengan 

mempergunakan jari-jari, ibu jari, satu tangan, kedua tangan bergantian 

atau bersama-sama sesuai dengan daerah yang dipijatnya, lebar atau 

sempit. 
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I. Dahi    
 

 

Gambar 8.9. Dahi  
Sumber : http://www.sport-fitness-advisor.com/muscle-anatomy.html  

 

Jenis Manipulasi : Effleurage-Petrissage 

1) Effleurage (Menggosok) 

Maksud  :  Memberikan rangsang kepada persyarafan dan jaringan dibawah kulit. 

Tujuan  : a) Membantu kerja pembuluh darah balik (vena)  

   b) Memanaskan badan 

Teknik  : Effleurage pada umumnya selalu dilaksanakan menyusur mengikuti 

perpanjangan otot dan menuju kearah jantung. Hal ini mempunyai 

pengertian bahwa pembuluh-pembuluh darah yang ada di tepi (di kulit), 

adalah pembuluh-pembuluh darah balik (vena) yang berisi darah mengalir 

kembali menuju jantung. Pelaksanaannya dapat dikerjakan dengan 

mempergunakan jari-jari, ibu jari, satu tangan, kedua tangan bergantian 

atau bersama-sama sesuai dengan daerah yang dipijatnya, lebar atau 

sempit. 

 
2) Petrissage (memijat-mijat) 

Maksud  : Menghancurkan sisa pembakaran dan melemaskan kekakuan di dalam 

jaringan.  

Tujuan  :  Untuk memudahkan pengangkutan. 

Teknik  :  Pelaksanaan petrisage untuk tempat-tempat yang lebar dapat dikerjakan 

dengan kedua tangan bersama-sama atau kedua tangan bergantian 

secara berurutan. Untuk daerah yang sempit cukup dikerjakan dengan 

ujung-ujung jari. Sedang arahnya naik turun bebas.  
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BAB IX 

PIJAT PENGOBATAN (SEGMENT MASSAGE) 
 
 
 
A. Pengertian  

 Segment massage ialah suatu massage yang bertujuan untuk pengobatan antara lain 

dapat dipakai untuk menolong orang-orang yang menderita sakit-sakit tertentu. 

 

B. Terapi Pijat Pengobatan 

Cidera olahragawan yang menyebabkan suatu pembekuan misalnya keseleo pada 

pergelangan kakinya sehingga bengkak besar dan terlihat hijau kebiru-burian. Kalau kita 

dapati hal seperti ini, janganlah segera cari rheumason atau sebagainya yang memberikan 

rasa panas dan dioleskan pada bengkakan tersebut. Ini adalah salah. 

 Peristiwa keseleo adalah terjadinya suatu gerakan yang berlebihan sehingga pada 

tempat tersebut ada penarikan otot tendon, atau ligmen yang berlebihan. Akibatnya 

terjadilah kerusakan-kerusakan pembuluh darah rabut (capillair), pembuluh darah lymphe, 

sehingga cairan darah dan lymphe keluar dari pembuluhnya. Cairan-cairan ini akan 

memenuhi tempat tersebut yang berupa pembengkakan.  

 Kalau keadaan yang seperti ini diberikan rheumason atau obat-obatan yang 

memberikan rasa panas, maka karena panas pembuluh-pembuluh rambut tadi akan tetap 

terbuka dan cairan akan keluar lagi. Pembengkakan akan bertambah besar. Disamping 

kompres dingin berilah pembalut (pembalut elastis) agar mengurangi rasa sakit dan 

menahan pembengkakan. Pertahankan kompres dingin maximum 2 x 24 jam. Setelah masa 

kompres dingin ini berakhir, maka mulailah massage boleh diberikan. Karena terjadi 

pembengkakan, maka peranan effleurage sangat diperlukan. Manipulasi yang lain diberikan 

pula misalnya frection, shakin, febraction. Kerjakan berulang-ulang sampai 

pembengkakannya berkurang. Sebelum macam-macam manipulasi diberikan, pemijatan 

sebelumnya adalah melemaskan bagian betis dan tungkai bawah bagian depan diutamakan 

terlebih dahulu sehingga tidak terjadi hambatan aliran darah. 

 Pemijatan daerah betis dan tungkai bawah bagian depan, manipulasi yang 

dipergunakan adalah: effleurage, petrissage, shaking, effleurage. Selain melemaskan bagian 

betis dan tungkai bawah bagian depan, perlu juga dilemaskan bagian punggung,kkai dan 

telapak kaki, sebab otot-otot di situ mempunyai hubungan dengan tempat yang sakit. 

 Hasil sekali memijat keseleo diatas biasanya belum cukup. Diperhatikan 

pengulangan sekitar 3 sampai 4 kali barulah cukup dan smebuh kembali seperti semula. 

Untuk memberikan pemijatan seluruh tubuh bagi seseorang yang mengalami kelelahan 
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akibat suatu kegiatan berolahraga atau lainnya, maka posisi pasien mula-mula harus sikap 

telungkup, tanpa bantal, tangan bebas disamping atau kekiri, relax. Kalau bagian belakang 

tubuh telah selesai, pasien berbalik sikap telentang. Kepala dengan bantal, tangan bebas 

disamping badan dan guling diletakkan dibawah lutut. 

 

 



 
 

 

99 

BAB X 

MANIPULASI TERAPI MASSAGE  
PADA CEDERA ENGKEL 

 
 
A. Gambar Engkel  

   

Gambar 10.1. Engkel  
Sumber : http://www.sport-fitness-advisor.com/muscle-anatomy.html  

 

B. Posisi tidur terlentang 

1) Lakukan efflurege kearah atas pada tungkai bawah posisi depan 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 10.2. Tungkai  
 

2) Lakukan Effleurage kearah atas pada bagian punggung kaki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.3. Tungkai  
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3) Lakukan Effleurage kearah atas pada sendi pergelangan kaki  depan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.4. Tungkai 

 

C. Posisi tidur telungkup 
 

1) Lakukan Effleurage kearah atas pada bagian tungkai kaki bawah belakang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.5. Tungkai dari samping  

2) Lakukan Effleurage kearah atas pada sendi pergelangan kaki  belakang 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 10.6. Tungkai dari samping  
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D. Lakukan traksi pada kaki 
 

1) Lakukan penarikan pada sendi kaki dengan posisi tidur terlentang. Posisi satu 

tangan memegang punggung kaki dan satu memegang tumit. lakukan penarikan ke 

bawah sampai terasa tertarik pada bagian sendi kaki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.7. Tungkai dari samping 



 
 

 

102 

BAB XI 

MANIPULASI TERAPI MASSAGE  

PADA CEDERA LUTUT 

 
 
A. Gambar Lutut 

 

 

Gambar 11.1. Lutut  
Sumber : http://www.sport-fitness-advisor.com/muscle-anatomy.html  

 
 
 

B. Posisi Tidur Terlentang 
 

1) Lakukan Effleurage kearah atas pada paha bagian depan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 11.2. Kedua kaki 
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2) Lakukan effleurage kearah atas pada lutut bagian samping luar dan samping dalam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 11.3. Posisi kaki ditekuk  
 

3) Lakukan effleurage kearah atas pada bagian depan sendi lututnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11.4. Tungkai depan  

4) Lakukan effleurage kearah atas pada tungkai kaki bawah bagian samping luar dan 

samping dalam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11.5. Posisi kaki ditekuk 



 
 

 

104 

C. Posisi tidur telungkup 
 

1) Lakukan Effleurage kearah atas pada paha belakang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11.6. Kedua kaki tampak belakang  

2) Lakukan effleurage kearah atas pada lutut bagian belakang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11.7. Kedua kaki tampak belakang 

3) Lakukan effleurage kearah atas pada tungkai kaki bawah bagian belakang/ betis 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gambar 11.8. Kedua kaki tampak belakang 
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D. Traksi pada sendi lutut 

1) Lakukan penarikan pada sendi lutut dengan posisi tidur terlentang. Posisi kedua 

tangan memegang kedua tungkai kaki bawah dan lakukan penarikan ke bawah 

sampai terasa tertarik pada bagian sendi lututnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11.8. Posisi kaki yang sdang ditraksi
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BAB XII 

MANIPULASI TERAPI MASSAGE  

PADA CIDERA PINGGANG 

 
 

A. Gambar Pinggang  
 

 

Gambar 12.1. Pinggang  
Sumber : http://www.sport-fitness-advisor.com/muscle-anatomy.html  

 

 

B. Posisi Tidur Tengkurap 

1) Lakukan effleurage ke arah atas pada otot di samping vertebre torakalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12.2. Pinggang dan kaki  
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2) Lakukan effleurage ke arah atas pada otot di samping vertebre lumbalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12.3. Pinggang dan kaki  

3) Lakukan effleurage ke arah samping pada otot di samping vertebre lumbalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12.4. Pinggang dan kaki 
C. Posisi duduk dengan badan tegak 

 
1) Lakukan effleurage ke arah atas pada otot di samping vertebre torakalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12.5. Pinggang pada posisi duduk  
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2) Lakukan effleurage ke arah atas pada otot di samping vertebre lumbalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12.6. Pinggang pada posisi duduk 

3) Lakukan effleurage ke arah samping pada otot di samping vertebre lumbalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 12.7. Pinggang pada posisi duduk 

 

D. Posisi duduk dengan badan di bungkukkan 

1) Lakukan effleurage ke arah atas pada otot di samping vertebre torakalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12.8. Pinggang pada posisi duduk 
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2) Lakukan effleurage ke arah atas pada otot di samping vertebre lumbalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12.9. Pinggang pada posisi duduk 

3) Lakukan effleurage ke arah samping pada otot samping vertebre lumbalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12.10. Pinggang pada posisi duduk 

E. Posisi duduk dengan badan di miringkan ke kanan dan ke kiri 

1) Lakukan effleurage ke arah atas pada otot di samping vertebre torakalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12.11. Pinggang pada posisi duduk 
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2) Lakukan effleurage ke arah atas pada otot di samping vertebre lumbalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12.12. Pinggang pada posisi miring 

3) Lakukan effleurage ke arah samping pada otot di samping vertebre lumbalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12.13. Pinggang pada posisi miring 

F. Posisi duduk dengan badan diliukan ke kanan dan ke kiri  
 

1)  lakukan effleurage ke arah atas pada otot disamping vertebre torakalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12.14. Pinggang pada posisi miring 
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2) lakukan effleurage ke arah atas pada otot disamping vertebre lumbalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12.15. Pinggang pada posisi miring 

3) lakukan effleurage ke arah samping pada otot disamping vertebre lumbalis 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 12.16. Pinggang pada posisi miring 
 

G. Traksi cidera pinggang pada posisi tidur terlentang 
 

1) Lakukan penarikan pada bagian pinggang dengan posisi ke dua tangan 

memegang bagian tungkai kaki bawah dan tarik sampai bagian otot pinggang 

atau vertebre lumbalis kembali pada posisinya. 

 
 
 

 

 

 

 

 
Gambar 12.17. Kedua kaki posisi tidur telungkup
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BAB XIII 

MANIPULASI TERAPI MASSAGE  

PADA CEDERA  PANGGUL 

 

 
 

A. Gambar Panggul  

 

Gambar 13.1 Panggul  
Sumber : http://www.sport-fitness-advisor.com/muscle-anatomy.html  

 

 

B. Posisi Tidur Terlentang 

1. Lakukan effleurage ke arah atas pada otot paha depan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13.2 Panggul tampak depan  
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2. Lakukan effleurage ke arah atas pada sendi panggul bagian depan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13.3 Panggul tampak depan 

3. Lakukan effleurage ke arah atas pada otot samping paha bagian luar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13.4 Panggul tampak depan 

4. Lakukan effleurage ke arah atas pada paha bagian dalam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13.5 Panggul tampak depan 
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5. Lakukan effleurage ke arah atas pada paha bagian belakang dengan posisi 

kaki yang mengalami cedera di silangkan di atas kaki satunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13.6 Panggul tampak samping  

C. Posisi Tidur Telungkup 

1. Lakukan effleurage ke arah atas pada otot disamping vertebre lumbalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13.7 Panggul tampak belakang  

2. Lakukan effleurage ke arah samping pada otot di samping vertebre lumbalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13.8 Panggul tampak belakang 
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3. Lakukan effleurage ke arah atas pada otot pantat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13.9 Panggul tampak belakang 

4. Lakukan effleurage ke arah atas pada bagian paha belakang 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 13.10 Panggul tampak belakang 
 
D. Traksi pada cedera sendi panggul dengan posisi tidur terlentang atau 

tengkurap 

 
1) Lakukan penarikan pada sendi panggul dengan posisi tidur terlentang. Posisi 

kedua tangan memegang satu tungkai kaki bawah pada panggul yang 

bergeser dan lakukan penarikan ke bawah sampai terasa tertarik pada bagian 

sendi panggulnya 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 13.11 Panggul posisi telungkup 
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BAB XIV 
MANIPULASI TERAPI MASSAGE 

PADA CEDERA LEHER 
 
 
A. Gambar Otot Leher  

 
Gambar 14.1. Otot Leher  

Sumber : http://www.sport-fitness-advisor.com/muscle-anatomy.html 
 

B. Langkah-langkah Manipulasi  

 

1. Lakukan effleurage pada bahu/di atas scapula kearah vertebrae (tulang belakang) pada 

cervicalis 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 14.2. Leher 

2. Lakukan effleurage kearah atas pada leher dengan posisi leher tegak 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14.3. Leher 
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3. Lakukan effleurage pada leher kearah atas dengan posisi kepala menoleh ke kiri dan ke 

kanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14.4. Leher tampak samping  

 

4. Lakukan effleurage pada leher dengan posisi kepala miring ke kiri dan ke kanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14.5. Leher posisi miring  

 

5. Lakukan effleurage kearah atas pada leher dengan posisi kepala menduk dan 

menengadah 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14.6. Leher tampak belakang  
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6. Lakukan traksi pada vertebrae cervic leher dengan posisi ke dua tangan memegang 

bagian rahang untuk menarik kepala kearah atas, pada posisi tersebut kepala di 

tolehkan kearah kiri dan kanan kemudian dikembalikan pada posisi semula 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14.6. Leher tampak depan 
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BAB XV 

MANIPULASI TERAPI MASSAGE  

PADA CEDERA BAHU 

 

A. Gambar Bahu  

    

Gambar 15.1. Bahu  
Sumber : http://www.sport-fitness-advisor.com/muscle-anatomy.html  

 

B. Posisi duduk dengan lengan lurus dan telapak tangan telungkup : 

 

1) Lakukan effleurage kearah atas pada otot lengan bawah 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15.2. Lengan  

2) Lakukan effleurage kearah atas pada otot lengan atas 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15.3. Lengan 
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3) Lakukan effleurage pada ligamen sendi bahu atau caput humeri bagian belakang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15.4. Lengan 

4) Lakukan effleurage pada ligamen sendi bahu bagian belakang ke arah vertebrae 

torakalis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 15.5. Lengan dan dada 
 
C. Posisi duduk dengan lengan lurus dan telapak tangan terlentang 

1) Lakukan effleurage kearah atas pada otot lengan bawah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15.6. Lengan 
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2) Lakukan effleurage kearah atas pada otot lengan atas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15.7. Lengan 

 

3) Lakukan effleurage pada ligamen sendi bahu atau caput humeri bagian depan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15.8. Lengan 

4) Lakukan effleurage diatas papilla mamae ke arah sternum 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 15.9. Dada  
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D. Posisi duduk untuk terapi pada bagian belakang bahu  

1) Lakukan effleurage pada bahu/di atas scapula ke arah vertebrae (tulang belakang) 

pada cervicalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15.10. Bahu  

2) Lakukan effleurage kearah atas pada leher bagian belakang/ tengkuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15.11. Bahu dan leher  

3) Lakukan effleurage pada scapula kearah vertebrae (tulang belakang) dengan posisi 

tangan pasien di tekuk menyentuh bahu yang satunya lagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 15.12. Bahu 
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4) Lakukan effleurage kearah bawah pada otot di bawah ketiak, dengan posisi tangan 

pasien memegang kepala 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15.13. Bahu posisi diangkat  

E. Posisi duduk, lakukan traksi pada bahu  

1) Lakukan traksi dengan posisi satu memegang lengan atas dan satunya lagi 

memegang lengan bawah. Kemudian dorong lengan ke atas lalu tarik ke arah bawah 

dengan pelan-pelan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15.14. Bahu dengan tangan diluruskan  

F. Posisi duduk, lakukan reposisi sendi bahu 

1) Lakukan reposisi sendi bahu dengan melakukan rotasi (memutar) pada bagian sendi. 

Posisi tangan pasien menekuk sejajar dengan bahu, kemudian posisi tangan 

masseur memegang siku pasien dan satunya lagi memegang bahu nya. Putarkan 

lengan kearah depan dan belakang sambil mendorong siku supaya kembali pada 

posisi sendinya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15.15. Bahu posisi diangkat 
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BAB XVI 

MANIPULASI TERAPI MASSAGE  

PADA CEDERA SIKU 

 
A. Gambar Siku  

 

Gambar 16.1. Siku  
Sumber : http://www.sport-fitness-advisor.com/muscle-anatomy.html  

 
B. Posisi duduk dengan lengan lurus dan telapak tangan telungkup. 

1) Lakukan effleurage kearah atas pada otot lengan bawah 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16.2. Siku dengan tangan lurus  

2) Lakukan effleurage kearah atas pada otot lengan atas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 16.3. Siku dengan tangan lurus 
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3)  Lakukan effleurage kearah atas pada ligamen sendi siku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16.4. Siku dengan tangan lurus 

  
C. Posisi duduk dengan lengan lurus dan telapak tangan terlentang 

1) Lakukan effleurage kearah atas pada otot lengan bawah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16.5. Siku dengan tangan lurus 

2) Lakukan effleurage kearah atas pada otot lengan atas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 16.6. Siku dengan tangan lurus 
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3) Lakukan effleurage kearah atas  pada ligamen sendi siku 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gambar 16.7. Siku dengan tangan lurus 

D. Posisi duduk, lakukan traksi pada siku. 

1) Lakukan traksi dengan posisi satu memegang lengan atas dan satunya lagi 

memegang lengan bawah. Kemudian tarik ke arah bawah dengan pelan-pelan 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 16.8. Siku dengan tangan lurus 
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BAB XVII 

MANIPULASI TERAPI MASSAGE  

PADA CEDERA PERGELANGAN TANGAN 

 

A. Gambar Pergelangan Tangan  

 

Gambar 17.1. Pergelangan tangan  
Sumber : http://www.sport-fitness-advisor.com/muscle-anatomy.html   

 

B. Posisi duduk dengan lengan lurus dan telapak tangan tertelungkup 

1) Lakukan effleurage kearah atas pada otot lengan bawah 

 

 

 

 

 

Gambar 17.2. Pergelangan tangan 

2) Lakukan effleurage kearah atas pada otot punggung tangan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17.3. Telapak tangan  
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3) Lakukan effleurage kearah atas pada ligamen sendi pergelangan tangan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17.4. Telapak tangan 

C. Posisi duduk dengan lengan lurus dan telapak tangan terlentang 

1) Lakukan effleurage kearah atas pada otot lengan bawah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17.5. Lengan  

 

2) Lakukan Effleurage kearah atas pada telapak tangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 17.6. Telapak tangan 
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3) Lakukan effleurage kearah atas pada ligamen sendi pergelangan tangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17.7. Telapak tangan 

 
D. Posisi duduk, lakukan traksi pada pergelangan 

1) Lakukan traksi dengan posisi satu tangan memegang lengan bawah dan satunya lagi 

memegang telapak tangan. Kemudian tarik ke arah bawah dengan pelan-pelan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17.8. Posisi Traksi Lengan 
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BAB XVIII 

MANIPULASI TERAPI MASSAGE  
PADA CEDERA JARI-JARI TANGAN 

 

 

A. Gambar Jari-jari Tangan  

 
Gambar 18.1 Jari-jari tangan  

Sumber : http://www.sport-fitness-advisor.com/muscle-anatomy.html  
 
 

B. Posisi duduk dengan lengan lurus dan telapak tangan telungkup 

1) Lakukan effleurage kearah atas pada otot punggung tangan 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 18.2 Jari-jari tangan 

2) Lakukan effleurage kearah atas pada otot jari tangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18.3 Jari-jari tangan 
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3) Lakukan effluerag kearah atas pada ligamen sendi jari tangan 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 18.4 Jari-jari tangan 

C. Posisi duduk dengan lengan lurus dan telapak tangan terlentang 

 
1) Lakukan effleurage kearah atas pada otot telapak tangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18.4 Telapak tangan 

2) Lakukan Effleurage kearah atas pada otot jari tangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18.5 Telapak tangan 
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3) Lakukan effleurage kearah atas pada ligamen sendi jari tangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18.6 Telapak tangan 

D. Posisi duduk, lakukan traksi pada jari tangan 

1) Lakukan traksi dengan posisi satu tangan memegang lengan bawah dan satunya lagi 

memegang jari tangan. Kemudian tarik ke arah bawah dengan pelan-pelan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18.7 Traksi jari-jari  
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BAB XIX 

PIJAT KECANTIKAN (COSMETIC MASSAGE) 
 

 

A. Pengertian 

 Cosmetic massage ialah suatu massage khusus yang ditujukan untuk  

pemeliharaan kecantikan. Tempat-tempat pemijatannya terbatas terutama di daerah muka 

(Wajah). 

 

B. Posisi Pemijatan  

Berdirilah atau berlutut di atas kepala kawan anda. Tuangkanlah sedikit minyak sayur 

di atas telapak tangan tetapi jangan melumas wajahnya dengan minyak, hanya pada bagian-

bagian yang akan dipijat. Dengan beberapa tetes minyak di jari tangan sudah cukup bagi 

anda untuk memulai memijat. 

Pada bagian kepala yang pertama-tama dilakukan pemijatan adalah wajah,  

dimulai dari dahi, kemudian turun ke pipi, dagu, telinga, leher dan akhirnya kulit kepala 

(rambut). 

 

C. Gambar Otot Muka  

 

 

 

Gambar 19.1. Muka 

Sumber : http://www.sport-fitness-advisor.com/muscle-anatomy.html 

 

133 



 
 

 

134 

D.  Langkah-Langkah Pemijatan 

 
Langkah 1 

Peganglah dahi kawan anda dengan kedua belah telapak tangan selama beberapa 

detik. Tutupi dahi tersebut dengan ujung telapak tangan sedangkan ujung-ujung jari ada 

pada bagian pelipis. Anda tidak perlu menekan tapi cukuplah dalam keadaan demikian 

selama beberapa detik sehingga membuat kawan anda tersebut menjadi biasa dengan 

sentuhan tangan anda.  

 

Gambar 19.2. Kepala  

 

Langkah 2 

Sekarang mulailah anda memijat dahi kawan anda dengan kedua ibu jari. Pertama 

bagilah dengan kedua ibu jari kearah pelipis secara mendatar/horizontal yang dimulai dari 

tengah dahi tepat di bawah garis rambut. Tekanlah dengan lembut ke arah pelipis dan pada 

tempat yang sensitive itu putarlah ibu jari anda dengan lebar 1½ inch. Kemudian ibu jari 

anda harus segera kembali lagi ke tengah-tengah dahi kemudian memijat ke arah alis mata. 

Ingatlah bahwa setiap akhir garis pemijatan, anda harus memberikan gerakan pijatan 

memutar pada pelipis. Gerak pijatan tersebut akan membuat teman anda merasa begitu 

baik/menyenangkan. 
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Gambar 19.3. Muka  

 

Langkah 3 

Untuk pijatan berikutnya adalah untuk sisi lekuk mata. Tekanlah dengan kedua ujung 

jari telunjuk pada sisi lekuk mata yang berhubungan dengan hidung. Tekanlah dengan cukup 

selama dua detik. Kemudian pindahkan ujung jari telunjuk anda pada setiap sisi lekuk  

mata agak ke atas kira-kira 1/3 inch, dan tekanlah kembali. Penekanan pada bagian ini juga 

dapat dirasakan lebih baik/nyaman bagi kebanyakan orang daripada hanya digosok-gosok 

saja. 

Lanjutkanlah penekanan-penekanan pada bagian ini, pindahkan ujung jari  

telunjuk anda kira-kira 1/3 inch pada setiap penekanan, sampai anda dapat mencapai titik 

tekan bagian luar dari lekuk mata (misalnya: titik yang paling jauh dari hidung). Kemudian 

kembali pada titik penekanan semula yaitu yang berada di dekat hidung dan mulailah 

kembali. 
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Gambar 19.4. Muka 

Langkah 4 

Apakah anda ingat bahwa sebelum mulai melakukan pemijatan anda harus 

menanyakan apakah kawan anda tersebut memakai contact lens atau tidak? 

Geser-geserlah ibu jari anda secara perlahan-lahan di atas kelopak mata kawan 

anda yang tertutup . Mulailah pemijatan dari arah kanan di samping hidung dan dipijat ke 

arah luar. Pijatlah dengan tekanan yang ringan saja, dan  anda dapat merasakan bahwa 

bolamata kawan anda tersebut bergerak dengan perlahan ketika ibu jari anda menekan di 

atas kelopak matanya. Lakukanlah ini tiga kali, gerakkan ibu jari anda pada arah yang sama 

dan pindahkan untuk kembali lagi pada posisi semula. 

 
Gambar 19.5. Pemijatan Muka 
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Langkah 5 

Sekarang letakkanlah ujung jari telunjuk, tengah dan jari manis dari kedua belah 

tangan anda tepat di sebelah hidung, dan tepat dibawah titik pijat dari sisi lekuk mata yang 

anda mulai pada pemijatan pertama. Tekanlah dengan kuat, tekanlah dengan ujung-ujung 

jari tersebut pada sudut tulang pipi melalui pipi, lantas ditekan ke arah telinga dan kemudian 

kembali ke atas menuju ke arah pelipis untuk putaran terakhir. 

Lakukanlah tekanan ini sedikitnya dua kali. 

 

 

Gambar 19.6. Pemijatan Muka 

Langkah 6 

Akhirilah separuh dari bagian wajah kawan anda sebelah bawah dengan serangkaian 

pijatan secara horizontal seperti yang pernah anda lakukan pada dahi. 

Pertama gunakanlah jari telunjuk dan jari tengah dari kedua belah tangan anda. 

Letakkanlah ujung-ujung jari tersebut di tengah-tengah antara hidung dan mulut. Tekanlah 

ke arah pipi dan kemudian ke atas ke arah pelipis. Diakhiri dengan pijatan putaran seperti 

biasa. 

Selanjutnya lakukanlah serangkaian pijatan dari 3 macam gaya/ cara dengan cara 

yang sama, di antara mulut dan ujung dagu. Mulailah selalu pada bagian tengah dan diakhiri 

pada bagian pelipis. Selusurilah sudut rahang sampai andadapat mencapai telinga, dan 

kemudian luncurkan jari telunjuk (atau dengan jari tengah juga, jika anda ingin) ke arah 

pelipis. 
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Gambar 19.7. Pemijatan Muka 

 

Langkah 7 

Pemijatan pada telinga 

1. Untuk percobaan pertama, sebaiknya anda melakukannya hanya pada satu telinga. 

Tetapi apabila anda dapat melakukannya dengan baik bagi kedua telinga akan lebih 

berguna lagi. Pertama gerakkanlah ujung-ujung jari anda beberapa kali ke arah atas dan 

bawah di belakang telinga yang berhubungan dengan garis akhir rambut. Gerak-

gerakkanlah dengan pelan dan halus. 

2. Kemudian luncurkanlah jari telunjuk anda beberapa kali ke muka dan ke belakang 

seperti huruf V yang dibentuk dari bagian atas daun telinga dan secara langsung 

berdekatan dengan tulang kepala. 

3. Kemudian cubitlah dengan perlahan bagian sisi luardaun telinga antara ibu jari dan jari 

telunjuk. Mulailah pada daun telinga sebelah kanan, gerakkanlah ibu jari dan jari telunjuk 

anda kira-kira 1/3 inch pada setiap kali pijatan. 

4. Selanjutnya dengan ujung jari telunjuk selusurilah bahagian dalam telinga, dimulai dari 

bagian sekitarnya ke arah tengah, dan tutuplah sebentar lubang telinganya. Jika anda 

telah melakukannya dengan satu telinga, sekarang lakukanlah dengan langkah-langkah 

yang sama untuk telinga yang satunya. 

5. Akhirnya tutuplah kedua lubang telinga kawan anda selama kira-kira 13 sampai 15  

detik.   
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Gambar 19.8. Pemijatan Muka 

 

Langkah 8 

Gaya-gaya pemijatan selanjutnya benar-benar merupakan cara yang baik bagi 

kawan anda. 

Letakkanlah kedua telapak tangan anda di atas kepalanya dengan tumit telapak 

tangan berdekatan dengan dahi sedangkan ujung-ujung jari tangan berdekatan dengan 

dagu, kemudian luncurkanlah secara perlahan-lahan ke arah bawah melalui telinga sampai 

jari-jari kelingking dari kedua belah tanagn mengenai meja. 

Kemudian mulai menekan dengan kedua belah tangan seakan-akan anda sedang 

mencoba mendorongnya pada waktu yang bersamaan. Mulailah dengan tekanan parlahan 

dan selanjutnya tambahlah tekanan sampai anda dapat mencapai titik tekanan yang akann 

dipijat sekuat anda dapat, lalu kurangi tekanan hanya sebagai selingan. Setelah anda 

melepaskan tekanan tersebut, relaxkan tangan anda sebelum melakukan pemijatan-

pemijatan berikutnya. 
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Gambar 19.9. Pemijatan Muka 
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Langkah 9 

Letakkanlah kedua telapak tangan anda di bawah leher, kemudian ketuk-ketuklah 

perlahan dengan jari-jari di sekitar leher, sedangkan punggung telapak tangan anda harus 

tetap terletak/menempel pada permukaan meja.T ekanlah cukup kuat, seakan-akan sedang 

main piano. Tekanlah ke atas, ke bawah leher sampai  anda dapat mencapai tulang 

punggung. 

 

 

Gambar 19.10. Pemijatan Muka 

 

Langkah 10 

Selanjutnya letakkanlah tangan anda di bawah bagian belakang kepala dan 

angkatlah sedikit dengan lembut. Kemudian putarlah perlahan-lahan ke arah kiri sampai 

bertumpu dengan mudah di atas telapak tangan kiri anda. Jika anda merasa bahwa teman 

anda bertahan atau ia menolak untuk diputar kepalanya, nasihatkanlah supaya ia dapat 

mengendurkan/ relaxkan bagian kepalanya. 

Sekarang putarlah tumit dari tangan kanan anda yang berada di atas bahu dengan 

ujung-ujung jari menghadap ke bawah dan di atas punggung. Tetaplah gerak-gerakkan jari-

jari anda di sepanjang punggungnya. Teruskanlah hingga ke bagian belakang lehernya, 

kemudian putarlah tangan anda kira-kira 90° sehingga jari-jari anda lebih banyak memutar 

ke arah luar dan tekanlah dengan perlahan, lalu kembalilah ke arah bawah dari sisi leher, 

kemudian gerakkan dari bagian atas hingga ke bahu dan ulangi pijatan tersebut tiga atau 

empat kali 

 



 
 

 

142 

 

 

 

Gambar 19.11. Pemijatan leher  

 

Langkah 11 

Dengan kepal masih tetap miring ke kiri, gerakkanlah jari-jari tangan kanan dalm 

lingkaran kecil kira-kira 1 inch lebar di belakang leher. Tekanlah dengan mantap. Ulangilah 

pijatan-pijatan tersebut hingga sisi bawah leher. 

 
Gambar 19.12. Pemijatan leher 
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Langkah 12 

Gerakkanlah jari-jari tangan dalam lingkaran kecil tepat di atas tonjolan tulang leher 

horizontal (kepala tetap dalam posis miring kekiri) tekanlah dengan mantap. 

 

Gambar 19.13. Pemijatan kepala bagian belakang  

 

Langkah 13 

Selanjutnya angkatlah kepalanya tidak terlalu jauh dari meja, gerakkanlah dengan 

perlahan hingga dagu mengenai dadanya. Lakukanlah satu atau dua kali ke atas ke bawah 

hingga kembali ke meja. 

 

 

Gambar 19.14. Pemijatan kepala bagian belakang 
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Langkah 14 

Angkatlah kembali kepala kawan anda dan putarlah ke kiri. Buatlah tangan anda seperti 

cengkeraman, pijatlah sisi kanan kepala dengan ujung-ujung jari. Tekanlah dengan kuat, 

gerakkanlah tangan anda dalam bentuk lingkaran kecil. Cobalah menekan dengan cukup 

kuat, dan luncurkan jari-jari tangan anda ke atas ke bawah hingga seluruh sisi kepala kanan 

akan terkena pijatan. Demikian pula untuk sisi kiri kepala.  

 

 

Gambar 19.15. Pemijatan kepala bagian belakang 

 
Sentuhan terarah bersifat terapis –yang biasa disebut pijat- mungkin bukan hal baru bagi 

Anda. Manfaatnya yang dapat mendatangkan rasa relaks dan mengatasi berbagai keluhan 

fisik juga sudah diketahui secara umum. Namun, ada lagi Manfaat pijat yang sangat spesifik 

: menambahkan keintiman suami istri. Pijat yang dilakukan oleh pasangan dapat menjadi 

sarana untuk mengungkapkan perasaan cinta dan sayang. Ajak pasangan Anda untuk ikut 

mempelajari seluk beluk pijat, dari persiapan hingga pemilihan minyak aromaterapi. 

Bukankah ia juga ingin membahagiakan Anda? 
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BAB XX 

KODE ETIK  

PERKUMPULAN TERAPIS MASSAGE INDONESIA  

 

 
A. Kode Etik Perkumpulan Terapis Massage Indonesia 

 Kode etik adalah norma/pedoman tentang etika / tingkah laku dalam 

melaksanakan aktivitas terapi massage. Kode etik bertujuan agar integritas profesi para 

ahli terapi dan keselamatan klien terlindungi. 

Rancangan kode etik Perkumpulan Terapis Massage Indonesia.  

Kode etik ini akan memberikan penampilan kerja sebagai berikut : 

1. Memiliki komitmen yang sungguh-sungguh dalam mempersiapkan kualitas perawatan 

yang paling prima bagi klien yang membutuhkan jasa profesional massage. 

2. Memperlihatkan kualifikasi secara jujur, termasuk di dalamnya soal latar belakang 

pendidikan dan keanggotaan profesi mereka dan hanya memberikan pelayanan sesuai 

dengan kualifikasi (kemampuan) massage. 

3. Memberi informasi secara akurat kepada klien, praktisi kesehatan lainnya dan 

masyarakat yang terbatas pada lingkup ruang kerja massage. 

4. Mampu mengakui adanya keterbatasan kemampuan mereka dan kontraindikasi dari 

terapi massage dan olah tubuh serta mampu memberi rujukan kepada profesional 

kesehatan lainnya bagi klien bilamana diperlukan. 

5. Melakukan tindakan hanya apabila yakin akan ada harapan yang memuaskan atau 

menguntungkan klien. 

6. Secara konsisten mampu menjaga dan meningkatkan pengetahuan dan kompetensi 

profesional, menunjukkan keunggulan profesional secara berkala melalui penilaian dan 

pengujian dan melalui pelatihan secara kontinyu agar diketahui kelebihan dan 

kekurangannya. 

7. Menjalankan bisnis dan aktivitas profesional secara jujur dan mempunyai integritas 

yang tinggi serta mampu menghargai nilai-nilai yang melekat pada setiap orang. 

8. Tidak membeda-bedakan klien atau profesi kesehatan lainnya. 

9. Menjaga kerahasiaan semua klien, kecuali atas dasar hukum yang kuat, perintah 

pengadilan atau apabila memang benar-benar diperlukan bagi kepentingan 

masyarakat luas. 
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10. Menghormati hak-hak klien atau pengacaranya untuk mendapatkan segala informasi 

yang diperlukan dan secara sukarela memberikan izin untuk melakukan tindakan 

perawatan. Izin ini bisa diberikan secara lisan maupun tulisan. 

11. Menghormati hak-hak klien untuk menolak perawatan, menambah-nya ataupun 

menghentikannya berdasarkan izin dan persetujuan yang telah diberikan sebelumnya. 

12. Menyediakan semua perlengkapan dan perawatan dengan baik agar keselamatan, 

kenyamanan dan privasi klien terjamin. 

13. Menggunakan hak untuk menolak memberikan perawatan kepada seseorang atau 

pada bagian tubuh tertentu dengan alasan yang masuk akal. 

14. Mampu menahan diri dalam segala situasi untuk melakukan atau terlibat dalam 

kegiatan secara seksual ataupun perilaku seksual yang melibatkan klien, walaupun 

ada indikasi bahwa klien hendak mengarah kepada hal tersebut. 

15. Menghindari segala ketertarikan, segala aktivitas atau pengaruh yang bertolak 

belakang dengan segala kewajiban dalam profesi terapi massage dan olah tubuh, dan 

harus bertindak profesional sesuai kepuasan klien. 

16. Menghormati batasan-batasan dengan klien dengan memperhatikan privasi, menjaga 

kerahasiaan, pengungkapan rahasia, memperhatikan ekspresi emosional, kepercayaan 

klien dan harapan klien terhadap keprofesionalan para praktisi terapi. Para praktisi 

terapi akan selalu menjaga dan menghargai otonomi kliennya. 

17. Mampu menolak setiap pemberian atau keuntungan lainnya yang dapat 

mempengaruhi segala keputusan, tindakan perawatan yang nyata-nyata hanya 

memberikan keuntungan pribadi dan bukan demi kebaikan pasien. 

18. Mengikuti semua kebijakan, prosedur, petunjuk/pedoman, peraturan, kode etik dan 

persyaratan-persyaratan yang dikeluarkan oleh Perkumpulan Terapis Massage 

Indonesia. 

 

B. Prinsip-prinsip Tindakan Terapi Massage 

Prinsip 1 

Para ahli terapi massage hendaknya membuat diri mereka bertindak sesuai dengan 

kode etik yang telah dikeluarkan oleh yang berwenang dimana dia melakukan praktik 

massage atau kode etik yang dikeluarkan oleh organisasi dimana mereka tergabung 

di dalamnya sebagai anggota. 
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Prinsip 2 

Para ahli terapi massage harus secara terus menerus meningkatkan pengetahuan 

mereka tentang tubuh manusia dan tentang terapi massage baik secara akademis 

maupun dengan melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan profesinya serta saling 

tukar menukar atau berbagi informasi dengan sesama rekan seprofesi. 

 

Prinsip 3 

Ahli terapi massage harus membuat tingkat pengukuran yang sesuai agar kesehatan, 

keselamatan, hak pribadi/privasi, dan kepercayaan pasien terlindungi serta harus 

memperlakukan kliennya dengan bermartabat dan terhormat. 

 

Prinsip 4 

Para ahli terapi massage harus menyediakan pelayanan kepada masyarakat tanpa 

memandang gender, ras, kebangsaan, leluhur, agama, kepercayaan, status 

pernikahan, aliran politik, ketidakmampuan, orientasi seksual dan status sosial dan 

ekonominya. 

 

Prinsip 5 

Para ahli terapi massage hanya menerapkan keahlian mereka yang benar-benar 

dikuasai dan mampu dilakukan, selama tidak melanggar bidang keahlian yang telah 

ditentukan oleh hukum yang dikeluarkan. 

 

Prinsip 6 

Para ahli terapi massage harus secara jujur menampilkan dan menerapkan keahlian 

mereka. 

 
Prinsip 7 

Para ahli terapi massage hendaknya mampu bertindak secara individu maupun 

secara kerja sama dengan ahli kesehatan lainnya dalam mengimplementasikan 

pelayanan profesional. 

 
Prinsip 8 

Para ahli terapi hendaknya tidak membuat diagnosa medis kecuali sesuai  

dengan kemampuan, pengalaman dan pengetahuannya. Mereka hendaknya 

menginformasikan kepada kliennya atau ahli kesehatan lainnya tentang penemuan-

penemuannya secara visual dan jelas, demikian juga dengan informasi-informasi 

yang sesuai untuk perawatan kliennya. 
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Prinsip 9 

Para ahli terapi massage hendaknya melaporkan semua tindakan yang tidak etis dan 

aktifitas-aktifitas profesi yang illegal dari rekan seprofesinya kepada yang berwenang. 

 

Prinsip 10 

Para ahli terapi massage hendaknya memperagakan praktek-praktek kesehatan dan 

kebersihan secara optimal pada kliennya dengan mengikuti cara hidup yang sehat 

dan bersih. 

 

C. Penutup 

 Demikian rancangan kode etik dan prinsip-prinsip kerja anggota Perkumpulan 

Terapis Massage Indonesia. 

 Besar harapan kami, saran dan masukan dari berbagai pihak demi perbaikan dan 

penyempurnaan kode etik dan prinsip-prinsip kerja serta penyempurnaan buku pegangan 

anggota Perkumpulan Terapis Massage Indonesia. 
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GLOSARIUM 

 

 

1. Mass : menekan 

2. YPAC :  Yayasan Pendidikan Anak Cacat 

3. Manipulasi : Gerakan memijat 

4. Fractur :  rusak tulang 

5. Dislocatic :  lepas sendi 

6. Farion :  ada pendarahan 

7. Luxatio : daging sendi 

8. Tumor :  daging tumbuh 

9. Deman :  temperatur badan naik karena sakit 

10. Desentri :  mulas-mulas 

11. Varises :  kelainan otot 

12. trigger point :  gumpalan urat 

13. gerak peristaltik :  meremas 

14. parafine :  minyak 

15. nervous :  ketegangan/grogi  

16. mash :  kata dalam bahasa Arab yang berarti ‘ditekan pelan’ 

17. massein :  kata dalam bahasa Yunani, yang  berarti ‘meremas’ 

18. kelenjar sebasea :  yang menghasilkan lemak untuk melumasi permukaan 

kulit 

19. Serat elastin dan kolagen  :  bertugas untuk mengikat semua bagian kulit menjadi 

satu 

20. kontraksi isotonik :  Proses kontraksi otot yang menyebabkan pemendekan 

panjang   otot  

21. pH :  kadar asam 

22. cairan intersisial :  berfungsi sebagai medium untuk   pertukaran bahan 

nutrisi dan sisa makanan antara sistem sirkulasi dan 

jaringan tubuh 

23. Edema :  Akibat meningkatknya jumlah cairan intersisial akan 

menyebabkan terjadinya pembengkakan jaringa 

24. Gliding Joint :  sendi datar 

25. Hinge Joints :  sendi engsel   

26. Pivot Joints :  sendi putar 

27. Condyloid Joints :  sendi buku jari 
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28. Saddle Joints :  sendi pelana  

29. Ball & Socket Joints :  sendi peluru   

30. Origo :  ujung kepala otot   

31. INSERSI  :  ujung otot yang melekat pada tulang  

32. Fleksi :  sudut antara 2 tulang mengecil 

 Ekstensi :  sudut antara 2 tulang membesar  

33. Aduksi :  Gerakan mendekati garis tengah tubuh 

34. Abduksi :  Gerakan menjauhi garis tengah tubuh 

35. Rotasi :  Gerakan memutar pada sumbu   memanjang 

36. Sirkumduksi : gerakan memutar pada sendi bahu dan sendi panggul. 

Merupakan gerakan terkoordinasi berurutan berupa 

fleksi, abduksi, ekstensi dan aduksi  

37. Efleurage :  Menggosok 

38. Petrissage :  memijat-mijat 

39. Shaking :  menggoncang-goncangkan 

40. Tapotement :  memukul-mukul 

41. Friction :  menggerus 

42. Walken :  menggosok melintang otot 

43. Vibration :  menggetarkan 

44. Skin rolling :  menggeser lipatan kulit 

45. Stroking :  mengurut 

46. Vena :  pembuluh darah balik 

47. traksi :  menarik  

48. Kode etik :  norma/pedoman tentang etika/tingkah laku  
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