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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Lanjut Usia 

 

1. Definisi Lanjut Usia  

Lansia atau lanjut usia adalah seseorang yang usianya di atas 60 tahun, 

pada umumnya memiliki tanda-tanda terjadinya penurunan fungsi-fungsi 

biologis, psikologis, social, dan ekonomi (BKKBN, 2009). Menjadi tua adalah 

suatu proses berkurang bahkan menghilangnya secara perlahan kemampuan 

jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi 

normalnya sehingga pada umumnya tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan 

memperbaiki kerusaka yang diderita (Pieter, Janiwarti, 2011).  

2. Klasifikasi Lanjut Usia 

Usia lanjut yaitu usia yang diklasifisikan menjadi 3 golongan 

(Notoatmodjo, 2007) yaitu : 

 Tabel 2.0 Klasifikasi Lanjut usia (Notoatmodjo, 2007) 

                     Klasifikasi                      Rentang Usia 

(Tahun) 

Usia Pertengahan (Midle Age)                        45-59  

Usia Lanjut (Elderly Age)                                60-75 

Usia Tua (Old)                                                 76-90 

Usia Sangat Tua (Very Old)                              >90 

  

Melihat batasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut lanjut usia 

adalah orang yang telah berumur 60 tahun ke atas (Nugroho, 2008). 
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3. Teori – Teori  Menua 

Terdapat tiga dasar fundamental yang dipakai untuk menyusun berbagai 

teori pada proses menua (fatmah,2010 dalam Marlita dkk, 2018) yaitu :  

a. Pola penuaan pada hamper semua makhluk atau spesies mamalia itu sama.  

b. Lajunya penuaan ditentukan oleh gen/keturunan yang sangat bervariasi pada 

setiap spesies. 

c. Kecepatan penuaan bias diperlambat, akan tetapi tidak dapat dihindari atau 

dicegah. 

d. Perubahan Pada lansia  

Aspek-aspek kesehatan yang terdapat pada lansia ditandai dengan 

adanya perubahan faali akibat proses penuaan, meliputi (Notoatmojo, 2007 

dalam Marlita dkk, 2018) : 

1) Gangguan penglihatan  

Biasanya gangguan penglihatan ini disebabkan oleh adanya 

degenerasi makular senilis, katarak dan glaucoma. 

2) Perubahan komposisi tubuh  

Bertambahnya usia maka massa bebas lemak (terutama pada 

otot) akan berkurang 6,3% berat badan per decade seiring dengan 

bertambahnya massa lemak 2% per decade. Massa air mengalami 

penurunan sebesar 2,5% per decade.  

3) Saluran cerna  

Bertambahnya usia maka jumlah gigi akan berangsur-angsur 

berkurang karena tanggal atau ekstrasi atas indikasi tertentu. Tidak 

lengkapnya alat cerna mekanik atau berkurangnya kenyamanan makan 

dan membatasi jenis makanan yang dapat di makan. Produksi air liur 
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dengan berbagai enzim yang terkandung didalamnya juga mengalami 

penurunan. Selain mengurangi kenyamanan makan, pada kondisi mulut 

yang kering juga mengurangi kelancaran saat makan.  

4) Hepar  

Hati saat menua juga mengalami penurunan aliran darah sampai 

35% pada usia 80 tahun keatas, sehingga obat-obatan yang 

membutuhkan proses metabolisme yang ada pada organ ini harus 

ditentukan dosisnya agar lansia terhindar dari efek samping yang tidak 

diinginkan.  

5) Ginjal 

Ginjal adalah alat untuk mengeluarkan sisa metabolisme tubuh 

melalui air seni. Darah yang masuk ke ginjal kemudian akan disaring 

dengan unut terkecil ginjal (nefron). Pada lansia akan terjadi penurunan 

jumlah nefron sebesar 5-7% per decade dimulai sejak usia 25 tahun. 

Akibatnya berkurang kemampuan ginjal untuk mengeluarkan sisa 

metabolisme melalui air seni termasuk sisa obat-obatan. 

6) Sistem Kardiovaskular 

Adanya perubahan pada jantung bisa dilihat dari jaringan 

kolagen yang bertambah, ukuran miocard bertambah, jumlahnya 

berkurang, jumlah jaringan air berkuran. Akan terjadi juga penurunan 

jumlah sel-sel yang memacu jantung dan serabut berkas His dan 

Purkinye. Keaadaan itu akan berakibat menurunnya kekuatan dan 

kecepatan kontraksi miokard dan disertai memanjangnya waktu 

pengisian diastolik.  
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4. Fisiologi Lansia 

Proses menuju tua atau menua merupakan proses yang normal atau 

berlangsung secara terus menerus secara alamiah. Dimulai sejak manusia lahir 

bahkan sebelumnya dan umumnya dialami seluruh makhluk hidup (Stanley, 

2006). Proses terjadinya penuaan adalah suatu proses menghilangnya secara 

perlahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan 

mempertahankan fungsi secara normal sehingga tidak dapat bertahan terhadap 

infeksi serta memperbaiki kerusakan yang dialami (Maryam et all, 2008). 

Setiap orang akan mengalami penuaan, akan tetapi penuaan pada tiap 

seseorang berbeda tergantung berbagai faktor yang mempengaruhi. Faktor-

faktor tersebut dapat berupa faktor herediter, nutrisi, stress, status kesehatan 

dan lain-lain (Stanley, 2008). 

B. Tekanan Darah 

1. Definisi Tekanan Darah 

Tekanan darah adalah daya yang diperlukan agar darah dapat mengalir 

dalam pembuluh darah dan beredar mencapai semua jaringan tubuh manusia. 

Selain itu darah juga berfungsi sebagai pengangkut sisa hasil metabolism yang 

tidak berguna lagi dari jaringan tubuh (Olvista, 2012). Terdapat dua macam 

kelainan tekanan darah , antara lain yang dikenal sebagai hipertensi atau 

tekanan darah tinggi dan hipotensi atau tekanan darah rendah. Hipertensi telah 

menjadi penyakit yang menjadi perhatian di banyak Negara di dunia, karena 

hipertensi seringkali menjadi penyakit tidak menular nomor satu di banyak 

negara (Anggara, 2013). 
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2. Klasifikasi Tekanan Darah 

 Berikut adalah klasifikasi dari tekanan darah  

Tabel 2.1 Klasifikasi Tekanan Darah 

(Aras, Ahmad, et all2016) 

 

Normal <119 sistolik <79 diastolik 

Pra Hipertensi 
120-139 sistolik 80-89 diastolik 

Hipertensi derajat 1 
140-159 sistolik 90-99 diastolik 

Hipertensi derajat 2 
>160 sistolik >100 diastolik 

 

3. Alat Ukur Tekanan Darah 

Blood Pressure adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan 

kekuatan dimana darah menekan dinding arteri sebgaimana kekuatan yang 

sama diterima oleh seluruh tubuh. Setiap kali jantung berdenyut, jantung 

memompa darah ke dalam pembuluh arteri, menghasilkan tekanan darah yang 

lebih tinggi sebagai kontraksi jantung (Aras, Ahmad, Andy, 2016). 

Blood Pressure Test adalah satu-satunya cara untuk mengetahui apakah 

tekanan darah seseorang terlalu tinggi atau terlalu rendah (Aras, Ahmad, 

Andy, 2016). 

Ada dua angka yang dicatat ketika mengukur tekanan darah. Angka 

yang lebih tinggi (sistolik), mengarah pada tekanan di dalam pembuluh arteri 

ketika jantung berkontraksi dan memompa darah ke seluruh tubuh. Angka 

yang lebih rendah (diastolik), mengarah pada tekanan di dalam arteri ketika 

jantung beristirahat dan diisi dengan darah. Keduanya, tekanan sistolik dan 

diastolic di catat sebagai “mm Hg” (millimeter of mercury) (Aras, Ahmad, 

Andy, 2016). 
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Bunyi yang terdengar selama mengukur tekanan darah dinamakan 

bunyi Koroktkoff. Bunyi yang terdengr pertama kali dicatat s ebagai sistolik, 

dan yang terdengar di akhir dicatat sebagai diastolic. 

Alat Ukur Tekanan Darah 

 

  Gambar 2.1 Alat Ukur Tekanan Darah (Sphygmomanometer) 

                            Sumber : (Aras, Ahmad, et all 2016) 

a. Prosedur pemeriksaan tekanan darah (Aras, Ahmad, et all 2016) : 

1) Pastikan peralatan sudah lengkap 

Ukran cuff dipastikan tepat, karena apabila tidak tepat mengakibatkan 

pengukuran yang tidak akurat. 

2) Persiapan pasien : Jelaskan kepada pasien prosedur test, misalnya 

lokasi tekanan darah yang akan diukur, tujuannya untuk mengurangi 

kecemasan pasien dan memastikan pasien kooperatif. Beri posisi 

pasien senyaman mungkin dalam posisi telentang atau duduk. 

Usahakan tangan yang akan di test bebas dari pakaian, karena dapat 

menghambat atau menyebabkan hasil pengukuran ysng tidak akurat. 

b. Berikut ini adalah teknik-teknik operasional : 

1) Palpasi arteri brachialis 

2) Tempatkan cuff tepat diatas arteri brachialis pada lekukan elbow. Cuff 

harus sedikit lebih tinggi sehingga stethoscope tidak tertekan. 

3) Posisi stethoscope diatas arteri brachialis dan tahan dengan jari. 

4) Lakukan pemompaan pada cuff hingga terdengar bunyi Kototkoff,     

lalu  kempiskan cuff secara perlahan-lahan  
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4. Definisi Hipertensi 

Hipertensi atau penyakit “darah tinggi” merupakan kondisi ketika 

seseorang mengalami kenaikan tekanan darah baik secara lambat ataupun 

mendadak yang menyebabkan tersumbat atau pecahnya pembuluh darah 

apabila kenaikannya terlalu tinggi (Agoes, 2011). 

5. Faktor Risiko Hipertensi 

Banyak faktor yang dapat memperbesar risiko seseorang terkena 

hipertensi, diantaranya ciri-ciri dari dirinya sendiri seperti umur, jenis 

kelamin, dan suku, faktor genetic atau keturunan serta faktor lingkungan 

yang meliputi obesitas, stress, konsumsi garam, merokok, konsumsi 

alkohol dan sebgainya (Kaplan, 1958 dalam Anggara, 2013). 

6. Patofisiologi Hipertensi 

Peningkatan abnormal tekanan darah dalam pembuluh darah arteri 

yang mengangkut darah dari jantung dan memompa keseluruh jaringan 

dan organ–organ tubuh secara terus–menerus lebih dari suatu periode 

(Irianto, 2014). 

Pengaturan tekanan darah adalah proses yang kompleks 

menyangkut pengendalian ginjal terhadap natrium dan retensi air, serta 

pengendalian sistem saraf terhadap tonus pembuluh darah. Ada dua faktor 

utama yang mengatur tekanan darah, yaitu darah yang mengalir dan 

tahahan pembuluh darah perifer (Baradero, 2005). Tubuh memiliki 3 

metode pengendalian ke tekanan darah. Pertama adalah reseptor tekanan 

di berbagai organ yang dapat mendeteksi perubahan kekuatan maupun 

kecepatan kontraksi jantung, serta resistensi lokal terhdao tekanan 

tersebut. Kedua adalah ginjal yang bertanggung jawab atas penyesuaian 
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tekanan darah dalam jangka panjang melalui sistem reninangiotensin yang 

melibatkan banyak senyawa kimia. Kemudian sebagai respon terhadap 

tingginya kadar kalium atau angiotensin, steroid aldosteron dilepaskan dari 

kelenjar adrenal, yang salah satunya berada dipuncak setiap ginjal, dan 

meningkat retensi (penahanan) natrium dalam tubuh (Kowalski, 2010). 

C. Chair Based Exercise 

1. Definisi Chair Based Exercise  

Chair Based Exercise adalah intervensi yang kompleks karena 

CBE banyak melibatkan beberapa komponen yang berhubungan. CBE 

digunakan untuk orang tua yang sudah tidak mampu karena keterbatasan 

aktivitas yang akut atau yang jangka panjan. CBE terbagi menjadi tiga sesi, 

yaitu pemanasan, latihan inti, dan pendinginan dikombinasikan dengan 

latihan pernafasan yang tujuannya untuk menguatkan otot-otot bantu 

pernafasan dan memberikan peningkatan pada pola pernafasan 

(Amacsport, 2015). Dengan dosis 3 kali dalam satu minggu selama 1 bulan 

selama 30 menit dengan 2 set (8 kali hitungan/set). 

2. Manfaat Chair Based Exercise  

Manfaat-manfaat CBE antara lain untuk meningkatkan kekuatan 

otot, mobilitas sendi, koordinasi, kebugaran, dan kepercayaan diri. 

3. Prosedur Chair Based Exercise (Hanna &Annete Norman, 2011) : 

a. Pemanasan : Pemanasan melibatkan gerakan-gerakan yang akan 

membantu meningkatkan sirkulasi darah dan untuk meregangkan otot 

dan sendi, mencegah terjadinya cedera. Dan juga dapat sebagai bentuk 

persiapan emosional, baik fisiologis maupun pasikologis untuk 

melakukan berbagai macam latihan-latihan olahraga . 
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b. Gerakan inti : Untuk mengetahui adanya penurunan tekanan darah, 

meningkatkan kekuatan otot, mobilitas sendi, koordinasi, kebugaran, 

mengurangi stress. 

c. Pendinginan : Membantu mengembalikan kondisi tubuh seperti semula, 

memncegah cedera dan pegal-pegal saat olahraga.  

4. Indikasi Chair Based Exercise : 

a. Menderita Hipertensi  

b. Mengalami kecemasan dan gangguan tidur 

c. Kelemahan otot 

5. Kontra Indikasi : 

a. Riwayat fraktur dan post operative 

b. Pusing dan mual 

c. Pucat 

d. Berkeringat  

e. Sedang mengkonsumsi obat (Amlodipin). 
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1. Gerakan Pemanasan 

Lakukan latihan pernafasan sebelum melakukan gerakan.  

a. Gerakan Latihan pernafasan  

Lakukan latihan pernafasan sebelum melakukan gerakan.  

 
Gambar 2.2  Tarik Nafas 

Sumber : Data Prbadi, 2018 

1) Posisi duduk diatas kursi, badan tegak, kepala lurus menghadap 

kedepan,  kedua tangan disamping. 

2) Tarik nafas dalam melalui hidung dan keluarkan perlahan melalui 

mulut. 

3) Lakukan sebanyak 2 set (8 kali pengulangan/set) 

b. Gerakan pertama 

Melatih oto pada lengan dan tangan (musculos pronatorteres, musculos 

flexor carpi radialis) 

 
Gambar 2.3 Tangan bertemu 

Sumber : Data pribadi, 2018 

1) Posisi duduk tegak diatas kursi dengan nyaman. 

2) Mempertemukan kedua tangan. 
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c. Gerakan kedua 

Melatih oto bahu (musculos bicep, musculos flexor) 

 
Gambar 2.3 Buka nutup tepuk 

Sumber : Data Pribadi, 2018 

1) Posisi duduk tegak diatas kursi dengan nyaman. 

2) Menepuk tangan dengan lebar. 

d. Gerakan ketiga 

Melatih kognitif (konsentrasi) dan fleksibilitas pada tangan 

 
Gambar 2.4 Cupit Tangan  

Sumber : Data Pribadi 2018 

1) Posisi duduk tegak diatas kursi dengan nyaman. 

2) Cupit-cupitkan kedua Tangan bergantian. 
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e. Gambar kempat 

Melatih otot tibialis anterior, gastok nemius 

 
Gambar 2.5 Tari kaki ke atas 

Sumber : Data Pribadi, 2018 

1) Posisi duduk tegak diatas kursi dengan nyaman. 

2) Tarik kedua telapak kaki ke atas. 

3) Tahan 4-5 detik 2 kali pengulangan. 

4) Pergelangan kaki di ekstensikan sampai terasa tertarik. 

5) Lakukan selama 2 set 8 kali pengulangan. 

6) Jari-jari kaki mengarah kedepan. 

f. Gerakan kelima 

Meningkatkan sirkulasi darah, relaksasi paha atau panggul dan 

latihan berjalan dalam posisi duduk (musculos quadratus, musculos 

hamstring) 

 
Gambar 2.6 Angkat kaki & tekuk lutut  

Sumber : Data Pribadi, 2018 

1) Posisi duduk tegak diatas kursi dengan nyaman dengan kedua tangan 

berada disamping badan. 

2) Angkat salah satu kaki setinggi 10cm. 

3) Ditahan selama 8 detik, lalu bergantian dengan kaki lainnya. 
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g.  Gerakan keenam 

Melatih koordinasi, mobilisasi dan melatih otot ekstremitas atas 

(musculos infraspinatus, musculos seratus anterior). Dapat melatih 

keseimbangan. 

 
Gambar 2.7 Mengayuh dayung 

Sumber : Data Pribadi, 2018 

1) Posisi duduk tegak diatas kursi dengan nyaman. 

2) Tangan saling menggenggam erat dan diarahkan kea arah sisi 

samping paha. 

3) Tarik lengan dari bawah ke atas dengan posisi menyilang dengan  

bersamaan.  

h.  Gerakan ketujuh 

Melatih otot bicep, tricep dan supraspinatus 

 
Gambar 2.8 Gerakan meninju  

Sumber : Data Pribadi, 2018 

1) Posisi duduk tegak diatas kursi dengan nyaman. 

2) Tangan menggenggam, lalu dorong kedepan. 

3) Lalu Tarik kebelakang. 

4) Ulamg gerakan sebanyak 2 set (8 kali pengulangan/set). 
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i. Gerakan kedelapan 

Melatih keseimbangan, melatih koordinasi kaki dengan tangan pada 

musculos bicep, tricep dan hamstring 

  
Gambar 2.9 Gerakan lari posisi duduk 

Sumber : Data Pribadi, 2018 

1) Posisi duduk tegak diatas kursi dengan nyaman. 

2) Angkat salah satu kaki setinggi 10 cm. 

3) Satu sisi lengan diayunkan kedepan dan kebelakang. 

4) Lakukan gerakan menyilang. 

5) Lakukan gerakan selama 2 set (8x pengulangan/set). 

a) Gerakan Inti 

Lakukan latihan pernafasan sebelum melakukan gerakan 

 
Gambar 2.10 Tarik nafas 

Sumber : Data Pribadi, 2018 

1) Posisi duduk diatas kursi, badan tegak, kepala lurus menghadap 

kedepan, kedua tangan disamping. 

2) Tarik nafas dalam melalui mulut dan keluarkan perlahan melalui 

mulut. 

3) Lakukan sebanyak 2 set (8 kali pengulangan/set). 
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a. Gerakan pertama 

Melatih musculos quadricep 

 
  Gambar 2.11 Irama tepuk paha  

(Sumber : Data pribadi, 2018) 

 

1) Posisi duduk diatas kursi dengan badan sedikit condong kedepan. 

2) Kedua tangan menepuk paha dengan seirama. 

3) Lakukan sebanyak 2 set (8 kali pengulangan/set) 

b. Gerakan kedua 

Melatih musculos gastrok nemius dan soleus 

 

 
Gambar 2.12Put the calf 

Sumber :Data Pribadi, 2018 

1) Posisi duduk diatas kursi condongkan badan kedepan. 

2) Posisi kedua tangan menepuk bagian samping betis. 

3) Lakukan sebanyak 2 set (8 kali pengulangan/set). 
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c. Gerakan ketiga 

Melatih kekuatan musculos deltoideus dan rotator cuff 

 
Gambar 2.13 Penguatan lengan  

 Sumber : Data Pribadi, 2018 

 

1) Posisi duduk tegak diatas kursi. 

2) Angkat kedua tangan keatas dengan tinggi. 

d. Gerakan keempat 

Melatih musculos flexor carpi radialis dan ulnaris, deltoideus  

 
Gambar 2.14 Pull the teraband 

Sumber: Data Pribadi, 2018 

1) Posisi duduk dengan tegak diatas kursi, kepala lurus kedepan. 

2) Kedua tangan menggenggam terrabend lalu menarik ulur. 

3) Lakukan sebanyak 2 set (8 kali pengulangan/set). 
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e.  Gerakan kelima 

Melatih kekuatan musculos bicep dan levator scapula 

 
Gambar 2.15 Tarik atas teraband 

Sumber : Data Pribadi, 2018 

1) Posisi duduk tegak diatas kursi, kepala lurus kedepan. 

2) Posisi kedua tangan menggenggam sambil menarik terabend kearah 

atas sesuai kemampuan. 

3) Lakukan sebanyak 2 set (8 pengulangan/set). 

f. Gerakan keenam 

Melatih kekuatan musculos quadriceps dan bicep  

 
Gambar 2.16 Pull the teraband, knee flexion 

Sumber : Data Pribadi, 2018 

1) Posisi duduk tegak dikursi, kepala lurus kedepan. 

2) Terrabend diletakkan dibawah salah satu telapak kaki. 

3) Tarik terrabend keatas dengan menekuk lutut. 

4) Lakukan sebanyak 2 set (8 kali pengulangan/set). 
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g. Gerakan ketujuh 

Melatih kekuatan musculos hamstring, quadriceps, bicep, tricep, 

gastroc 

 
Gambar 2.17 Teraband with one light  

Sumber : Data Pribadi, 2018 

 

1) Posisi duduk tegak diatas kursi, kepala lurus kedepan. 

2) Terrabend diletakkan dibawah salah satu telapak kaki. 

3) Tarik terrabend dengan meluruskan kaki kedepan. 

h. Gerakan kedelapan 

Melatih kekuatan musculos pektoralis major, bicep, tricep, latisimus 

dorsi, erector spine 

 

Gambar 2.18 Teraband chest movement 

Sumber : Data Pribadi, 2018 

1)  Posisi duduk tegak diatas kursi, kepala lurus kedepan. 

2) Letakkan terraband melingkar dari belakang badan. 

3) Tarik terrabend sesuai kemampuan. 
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b) Gerakan Pendinginan  

Lakukan latihan pernafasan sebelum melakukan gerakan. 

 
Gambar 2.19 Tarik Nafas 

Sumber : Data Pribadi, 2018 

1) Posisi duduk tegak diatas kursi, kepala lurus kedepan, tangan 

disamping. 

2) Tarik nafas dalam melalui hidung dan keluarkan perlahan melalui 

mulut. 

3) Lakukan sebanyak 2 set (8 kali pengulangan/set). 

 

a. Gerakan pertama 

Rileksasi (elevasi) musculos trapezius dan levator scapula, seratus 

anterior 

Rileksasi (depresi) musculos pectoralis major-minor, latisimus dorsi 

 
Gambar 2.20 Lift Shoulder Movement 

Sumber : Data Pribadi 2018 

1) Posisi duduk dengan tegak diatas kursi. 

2) Tangan disamping bahu diangkat keatas kebawah tanpa merubah 

posisi duduk. 

3) Lakukan sebanyak 2 set (8 kali pengulangan/set) 



30 

 

 

 

 

b. Gerakan kedua  

Rileksasi (protraksi) musculos levator scapula, seratus anterior 

Rileksasi (retraksi)rumboid, trapezius, latisimus dorsi 

  
Gambar 2.21  Front and back shoulder 

Sumber : Data Pribadi, 2018 

1) Posisi duduk dengan tegak diatas kursi. 

2) Kedua tangan disamping badan dan gerakkan bahu kebelakang 

(membusung). 

3) Lalu gerakkan bahu kedepan. 

4) Lakukan sebanyak 2 set (8 kali pengulangan/set) 

c. Gerakan ketiga 

Relaksasi musculos oblique eksternal, deltoideus, teres minor-major, 

pectoralis major 

  
Gambar 2.22 Genggam erat samping  

(Sumber : Data Pribadi, 2018) 
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1) Posisi duduk dikursi, miringkan badan. 

2) Satu tangan mengepal tangan satunya lalu arahkan kesamping 

badan, usahakan tangan tetap lurus. 

3) Lakukan sebanyak 2 set (8 kali pengulangan/set). 

d. Gerakan keempat 

Relaksasi musculos trapezius, latisimus dorsi, rumboid 

  
  Gambar 2.23 Bahu Tarik kebelakang 

Sumber : Data Pribadi 2018 

1) Posisi duduk tegak agak mencondong kedepan diatas kursi dengan 

kedua tanga memegang ganggang kursi belakang. 

2) Busungkan dada selama 5 detik. 

e. Gerakan kelima 

Relaksasi musculos upper trapezius, seratus anterior 

 
Gambar 2.24 Satu tangan keatas 

Sumber : Data Pribadi, 2018 

1) Posisi duduk tegak diatas kursi dengan nyaman. 

2) Satu sisi lengan berada di belakang pinggang dan satu sisi lainnya 

fleksi shoulder. 

3) Tahan dalam 8 kali hitungan dan ulangi sebanyak 2 set. 

4) Lakukan bergantian. 
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f. Gerakan keenam 

Relaksasi musculos illiotibialband, quadricep 

   
Gambar 2.25 Peregangan keatas 

Sumber : Data Pribadi, 2018 

1) Posisi duduk tegak di atas kursi dengan nyaman. 

2) Rapatkan kedua sisi paha. 

3) Badan sedikit fleksi trunk, letakkan kedua tangan diatas paha.  

4) Dorong keluar, paha sedikit dibuka. 

5) Tahan selama 8 kali hitungan, ulangi sampai 2 set. 

g. Gerakan ketujuh 

Relaksasi musculos rectus abdominis, erector spine, gluteus maksimus 

 
Gambar 2.26 Trunk stretching and Tumit high down  

Sumber : Data Pribadi, 2018 

1) Posisi duduk tegak diatas kursi dengan nyaman. 

2) Tubuh sedikit membungkuk, angkat tumit mencungkit keatas. 

3) Tahan selama 8 kali hitungan, ulangi sebanyak 2 set 
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h. Gerakan kedelapan 

Relaksasi musculos gastroc, hamstring, tendon achilles 

 
Gambar 2.27 One foot forwat 

Sumber : Data Pribadi, 2018 

1) Posisi duduk tegak diatas kursi dengan nyaman. 

2) Posisi satu kaki lurus dengan telapak kaki terangkat, tumit tetap 

menempel di lantai. 

3) Posisi satu kaki lainnya membentuk sudut 45°. Letakkan kedua tangan 

slaing bertumpangan diatasnya. 

4) Tahan selama 8 kali hitungan, ulangi sebanyak 2 set. 


