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MANIKUR  DAN  PEDIKUR 

A.  Kuku 

Kuku merupakan lempeng tanduk yang menutupi ruas akhir jari-jari 
tangan dan kaki. 
Bagian-bagian kuku terdiri atas : 

a. Hiponikum yaitu lipatan kulit di bawah sisi lepas kuku 
b. Lempeng kuku atau badan kuku 
c. Alur kuku yaitu alur yang terdapat antara gil-gili kuku dan badan 

kuku (nail groove) 
d. Palungan kuku (nail bed) 
e. Tanggul kuku (paronikium) atau nail wall. 
f. Bulan sabit (lunula). 
g. Selaput kuku (kutikula atau eponikum) yaitu pinggiran lipatan kulit 

yang menutupi akar kuku. 
h. Akar kuku, yaitu bagian kuku yang terdapat di bawah lipatan kulit 

yang membentuk kutikula, pertumbuhan kuku terjadi di bagian akar 
kuku yang disebut matriks kuku 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bagian atau bangunan-bangunan di sekitar kuku terdiri atas : 
1. Lempeng kuku atau badan kuku 
2. Akar kuku, bagian kuku yang terdapat di bawah lipatan kulit yang 

membentuk kutikula, pertumbuhan kuku terjadi di bagian akar kuku 
yang disebut matriks kuku 

3. Bulan sabit atau lunula 
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4. Selaput kuku (eponikum atau kutikula) yaitu pinggiran lipatan kulit 
yang menutupi akar kuku 

5. Tanggul kuku (paronikium) atau nail wall 
6. Palungan kuku (nail bed) 
7. Alur kuku yaitu alur yang terdapat antara gili-gili kuku dan badan 

kuku 
8. Hiponikium yaitu lipatan kulit di bawah sisi lepas kuku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bila kuku dibelah pada bagian tengah, dapat dilihat bagian-bagian 
kuku sebagai berikut : 
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B. Perawatan  Tangan  Dan  Kaki (Manikur  Dan  Pedikur) 

Istilah manikur dan pedikur berasal dari bahasa Latin yaitu 
manus artinya tangan; pes artinya kaki;  dan cura artinya merawat. 
Jadi manikur dan pedikur merupakan perawatan tangan dan kaki 
termasuk pemeliharaan kuku tangan, ujung kaki dan kuku jari kaki. 
Maksud pemeliharaan tangan, kuku, dan kaki adalah untuk 
meningkatkan penampilan tangan, kuku, dan kaki, sehingga lebih 
indah dipandang mata dan penampilan  menjadi  fashionable  serta  
modis. 

Dalam perawatan tangan dan kaki, terlebih dahulu perlu dilakukan 
diagnosis tangan, kaki dan kuku. Tujuan melakukan diagnosis yaitu : 
1. Menentukan jenis kulit tangan dan kaki serta bentuk kuku 
2. Mengetahui berbagai kelainan pada tangan, kaki dan kuku 
3. Menentukan tindakan perawatan atau pengobatan 
4. Memilih kosmetik perawatan yang sesuai  

Diagnosis Tangan dan Kaki 

Sebelum dilakukan diagnosis tangan, terlebih dahulu tangan, 
kaki dan kuku harus dibersihkan dengan air hangat, begitu pula kuku 
harus dibersihkan dari cat kuku dengan menggunakan nail polish 
remover. Selanjutnya lakukan diagnosis yang meliputi : 

1. Jenis Kulit Tangan dan Kaki 

  Jenis kulit tangan dan kaki sama dengan jenis kulit lainnya yaitu 
kulit berminyak (cirinya mengkilat, tebal, kasar dan lengket), kulit 
normal (cirinya segar, bagus, kenyal dan tidak bercacat) serta kulit 
kering (cirinya kusam, keriput, bersisik halus atau menggerisik dan 
tipis) 
 
2. Bentuk Tangan, kuku dan kaki 

Perhatikan bentuk tangan mulai dari pergelangan tangan sampai 
ke ujung-ujung jari, tidak termasuk panjangnya kuku yang dipelihara. 
Bentuk tangan terdiri atas tangan persegi, tangan berkelok, tangan 
runcing, tangan kipas dan tangan ramping.  
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Bentuk kuku ditentukan tanpa memperhitungkan cara 
pemeliharaannya (panjang atau pendek). Bentuk kuku dapat bulat, 
persegi, persegi panjang dan lonjong.  
 

 
 
 
 
 
 

Bentuk kaki ditentukan mulai dari pergelangan kaki sampai 
ujung jari-jari kaki berikut telapak kaki. Perhatikan pula sela antar jari 
kaki apakah renggang atau tidak. Bentuk kaki ada yang besar, kecil, 
panjang dan sedang. Bentuk jari kaki dalam keseluruhannya, secara 
rata-rata tetapi tidak termasuk panjang kuku yang dipelihara. Bentuk 
jari kaki ada yang besar, kecil, sedang, dan panjang, serta ada yang 
jari kedua lebih panjang atau lebih pendek dari pada ibu jari. 

3. Kelainan pada tangan, kuku dan kaki 
Kelainan-kelainan yang mungkin timbul pada tangan yaitu : 
a. Pembuluh darah timbul (pembuluh darah pada punggung tangan 

kelihatan menonjol kebiru-biruan atau kemerah-merahan) 
b. Ruas-ruas jari besar (lihat ibu jari/jempol beruas dua dan jari-jari 

lain beruas tiga) 
c. Buku-buku jari besar (letaknya di antara ruas jari) 
d. Telapak tangan kasar (dapat diraba permukaannya) 
e. Kapalan (gangguan pertandukan kulit) 
f. Keringat yang berlebihan (Hyperhidrosis palmaris : telapak tangan 

basah karena keringat) 

Kelainan-kelainan yang mungkin timbul pada kuku tangan yaitu : 
a. Kuku rapuh (onychorrhexis) : yaitu kuku  yang mudah patah, 

terbelah dan mudah robek 
 

b. Onychauxis atau hypertrophy yaitu pertumbuhan kuku yang 
berlebihan, biasanya menurut tebalnya, yang disebabkan oleh 
infeksi. 
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c. Kuku berbintik-bintik putih (Leuconychia) yang disebabkan karena 
udara yang masuk ke dalam zat tanduk kuku atau oleh luka pada 
dasar kuku. 

 

d. Kuku bergaris-garis melintang (Beau’s lines). Garis-garis Beau 
artinya kuku bergaris melintang, dapat ditentukan dengan 
memperhatikan/meraba kuku tangan, terutama pada kuku ibu jari. 

 
e. Pterygium yaitu pertumbuhan kuku ke depan dari kulit kuku yang 

melekat pada dasar kuku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f. Anonychia yaitu suatu keadaan bila kuku tidak dibentuk sejak lahir, 
bersifat menurun, bila terjadi beberapa tahun kemudian, ini 
disebabkan penyakit yang merusak matriks kuku. 

 
g. Onychia yaitu suatu peradangan pada kuku dan matriksnya. Kuku 

menjadi buram, permukaan tidak rata dan terjadi rasa sakit. 
 
h. Paronychia (cantengan) yaitu suatu peradangan pada jarinan 

sekitar kuku, biasanya disebabkan oleh kuman-kuman piokokus, 
yaitu sejenis kuman pembentuk nanah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i. Onycholysis, yaitu lempeng kuku yang lepas dari 
palungan kuku (nail bed). Hal ini disebabkan oleh 
penyakit atau tumbuhan di bawah lempeng kuku 
yang mendesak lempeng kuku ke atas, misal 
kutil, atau jamur. 
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j. Hang nail yaitu adanya pelepasan sebagian kulit 
yang membatasi kuku. Hal ini disebabkan oleh 
perawatan manicure yang kurang baik dan 
kurang berhati-hati, dan ini menimbulkan rasa 
sakit. 

 

 

Kelainan-kelainan yang mungkin timbul pada kaki dan kuku kaki 
adalah :  
a. Tapak kaki rata (pes planus): lengkung telapak kaki bawah 

menurun karena kelainan susunan tulang-tulang kaki serta adanya 
kelemahan ikat-ikat antar sendi telapak kaki. 

b. Pembuluh darah timbul : pembuluh-pembuluh darah menonjol 
pada punggung kaki/tungkai. 

c. Pecah-pecah pada tumit kaki (ragaden) : karena tebal dan 
keringnya lapisan tanduk telapak kaki, kulit tumit menjadi retak. 

d. Kapalan : dengan perabaan dan memperhatikan kulit sekitar 
telapak kaki/jari kaki menebal merata, kasar dan keras karena 
pertandukan kulit. 

e. Ketimumul (mata ikan) : pertandukan seperti duri ke dalam kulit 
karena tekanan menahun. 

f. Lepuh ringan atau bulla merupakan gelembung yang berisi cairan, 
biasanya lebih besar dari pada biji kacang tanah. Lepuh atau bulla 
disebabkan oleh gesekan pada pemakaian sepatu yang sempit, 
luka bakar, dan penyakit sejenis radang. 

g. Keluar keringat terlalu banyak : ditentukan dengan meraba kulit 
kaki hingga setinggi lutut terasa basah karena keringat. 

h. Kuku keras : dengan perabaan dapat diketahui keras atau 
rapuhnya kuku. 

i. Kuku kapur/tanduk (berwarna kuning atau hijau) : kuku sangat 
tebal dan berwarna kuning kehijau-hijauan, permukaan tidak rata 
dan tidak cerah karena tekanan sepatu. 

j. Kuku bergaris seperti pada kuku tangan (beau’s line). 

k. Varices, yaitu pelebaran pembuluh darah balik yang letaknya di 
bawah kulit. Varices disebabkan oleh katup vena yang menahan 
aliran darah balik kurang baik bekerjanya atau adanya sumbatan 
pada vena yang lebih dalam letaknya. Penyebab lain adalah 
kehamilan dan pekerjaan berdiri lama tanpa bergerak-gerak. 
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C.  Kosmetika, Alat Manikur dan Pedikur 

l. Kosmetika 

Beberapa kosmetik untuk perawatan tangan dan kuku yaitu : 

a. Nail Cleanser : semacam soap untuk merawat kuku. 

b. Nail Polish Removers : untuk melarutkan cat kuku lama pada kuku. 
 
c. Cuticle Oil : untuk melunakkan dan melemaskan kulit di sekitar 

kuku. 

d. Cuticle Removers (Solvent) : untuk melunakkan kulit ari yang ada 
di sekitar kuku sehingga kulit ari mudah dilepaskan. 

 
e. Cuticle Cream : untuk mencegah dan memperbaiki kuku yang 

rapuh dan kulit sekitar kuku yang kering. 
 
f. Cuticle shield : krim penutup kulit kuku  

g. Nail Bleaches : untuk menghilangkan noda-noda yang ada di 
bawah/di balik kuku dan pada ujung kuku. 

 
h. Abrasive (berbentuk pasta atau krim) : untuk melicinkan 

permukaan kuku. Bila dipakai di bawah/di balik kuku dan sisi kuku 
dapat menjaga ujung kuku tetap putih. 

 
i. Dry Nail Polish (berbentuk pasta atau serbuk) : untuk melicinkan 

kuku dan membuat kuku tetap kemilau 
 
j. Liquid Nail polish (cat kuku/kuteks) : untuk memberi warna dan 

atau mengkilapkan kuku. 
 
k. Nail Polish Solvent : untuk menipiskan cat kuku bila terlalu tebal. 

l. Nail Strengtheners digunakan sebelum menggunakan cat kuku 
dasar, untuk mencegah kuku membelah atau mengelupas. Cairan 
hanya digunakan pada ujung-ujung kuku. 

 
m. Base Coat (cat dasar) digunakan sebelum menggunakan cat kuku 

agar cat kuku melekat dengan segera pada permukaan kuku. 
 
n. Top Coat (sealer) : cairan yang digunakan di atas/setelah 

menggunakan cat kuku. 
 
o. Nail Dryer adalah spray untuk melindungi cat kuku dari 

kelengketan atau menjadi suram. Spray dipakai setelah 
menggunakan top coat. 

p. Hand Cream  atau Hand Lotion : untuk menjaga kulit tetap lunak 
dan mengatasi kulit kering. 
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D.  Alat Manikur dan Pedikur 

Peralatan yang digunakan dalam perawatan tangan dan kaki  : 
 

1. Orangewood Stick : alat untuk memberi krim, minyak atau obat 
pelarut pada kuku dan kulit kuku. 

 
2. Nail File (kikir kuku) : untuk membentuk dan melicinkan sisi kuku. 
 
3. Cuticle Pusher (pendorong kutikula) : alat untuk menekan ke 

belakang dan melepas kutikula 
 
4. Tang kulit kuku atau gunting kulit kuku : untuk merapihkan kulit 

kuku. 

5. Nail Brush (sikat kuku) : untuk membersihkan kuku dan ujung-
ujung jari dengan bantuan air hangat yang mengandung soap. 

 
6. Emory Boards (kikir ampelas) : untuk membentuk, merapihkan dan 

menghaluskan kuku. 
 
7. Nail Buffer berfungsi untuk menggosok kuku. 

8. Pinset : untuk mengangkat potongan-potongan kulit yang kecil. 
 
9. Nail Clipper : jepitan kuku 

10. Pisau pengikis kapalan. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alat pelengkap manikur dan pedikur mencakup : absorbent 
cotton yaitu untuk mengenakan kosmetik kuku, soap yaitu semacam 
larutan sabun untuk finger bath, air hangat untuk membasuh jari 
tangan dan kaki, handuk yang disanitasi untuk mengeringkan tangan, 
kuku, dan kaki, serta cleansing tissue. 
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E. Teknik Manikur dan Pedikur 

1. Teknik Manikur 
a. Membersihkan tangan  

Lengan dan tangan dibersihkan dengan lap penyeka hangat 
mengarah ke atas. Hapus cat kuku dengan menggunakan nail polish 
removers dengan cara : ambil sepotong kapas, basahi dengan nail 
polish removers kemudian tempelkan pada kuku yang bercat, tekan 
sebentar dan hapuslah cat kuku dengan satu kali tarikan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Melakukan diagnosis tangan 

 Diagnosis tangan dan kuku dilakukan setelah tangan dan kuku 
dibersihkan. Tujuan diagnosis untuk mengetahui kondisi tangan dan 
kuku, mengetahui tindakan perawatan yang dapat dilakukan, dan 
mengetahui jenis kosmetik yang dapat diaplikasikan saat manicuring. 

c. Membentuk dan mengikir kuku 

Kuku dibentuk dengan menggunakan kikir kuku, mulai dari kuku 
jari kelingking sampai jempol tangan kiri, kemudian tangan kanan. 
Jika kuku terlalu panjang dapat dipotong dengan gunting kuku atau 
jepitan kuku sebelum dikikir menurut bentuk kuku.  
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Pengikiran kuku dikerjakan dengan kikir kuku (nail file) dari arah sisi 
tengah. Untuk merapihkan bentuk kuku gunakan kikir ampelas (emory 
boards). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

d. Merendam dan menyikat kuku 

Tangan direndam dan disikat dalam air hangat yang dibubuhi 
pelunak. Sambil direndam lepaskan pelan-pelan dan tekan kulit ari 
yang melekat pada kuku. Untuk melepaskan kulit ari, beri solvent 
(cuticle remover) di sekitar kuku dengan menggunakan orangewood 
stick. Lepaskan kulit ari menggunakan ujung pusher secara perlahan.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

e. Melakukan massage tangan dan lengan 

 Massage tangan dan lengan dilakukan agar tangan dan lengan 
lebih fleksibel, terpelihara dengan baik dan kulitnya lembut. Gunakan 
cream massage untuk mempermudah pengurutan. Pengurutan 
dilakukan dengan gerakan : effleurage, petrisage, vibratie, friction, 
tapotage dan paduan menurut sistem masing-masing. Semua 
pengurutan dan pembersihan dilakukan ke arah pangkal lengan atas. 
Lama pengurutan sedikitnya 5 menit. 
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Pengurutan pada perawatan tangan dilakukan dengan berbagai 
gerakan sebagai berikut  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Membuat lingkaran kecil   
      di  jari-jari  dengan  meng- 
     gunakan    ibu  jari,   mulai  
       dari    kelingking   tangan  
         kanan. Tiap  jari diulang  
             3 kali. 

         Membuat lingkaran kecil 
         di   ruas   jari   punggung   
         tangan menggunakan ibu     
           jari dan diulang 3 kali. 

       Membuat  lingkaran  di    
      tangan  dengan  meng- 
      gunakan   ibu jari,    
      No. 1. Punggung lengan  
        dari  pergelangan sam-  
          pai batas siku 
           No. 2 – 3   Gerakan   
           sama, di sisi lengan  
          
        Masing-masing  3 kali. 

      Membuat gerakan  
     mengusap di pung- 
    gung lengan sampai  
    ke siku 3 kali  
      (Eflurasi) 

     Membuat  gerakan  
      mendorong di per- 
         gelangan tangan  
         sambil melingkar  
      3 kali  
    (dengan 2 tangan) 

     Membuat tepukan  

      tapotage dari per- 
      gelangan   tangan  
      sampai siku bebe- 
      beberapa  kali 

Membuat  usapan-usapan di siku 
dengan telapak tangan beberapa kali. 

   Membuat gerakan me- 
   lingkar   di  telapak  ta- 
   ngan  dengan  ibu jari,  
   dan  jari  kelingking  di  
   bawah 
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f. Mengecat kuku 

Penampilan kuku dapat terlihat lebih menarik dan cantik jika         
dihiasi cat kuku (kuteks) dengan warna-warna yang indah.  

Ketika akan menggunakan kuteks (cat kuku), pastikan kuku             
dalam keadaan benar-benar bersih, agar warna-warna kuteks terlihat           
lebih cemerlang. Beberapa tips dalam pengecatan kuku yaitu : 

 

1) Bersihkan kuku dengan kapas yang diberi alkohol, sebelum kuteks 
dioleskan. 

2) Lapisi kuku dengan nail strengtheners untuk melindungi kuku       
dari kerusakan. Gunakan cat dasar kuteks (base coat), dengan 
cotton bird. 

 
 
 
 
 
 
3) Sebelum menggunakan kuteks, sapukan kuas pada ujung leher 

botol untuk menghindari kuteks yang menggumpal. Kenakan 
kuteks pada kuku secara tipis, mulai dari bagian tengah kemudian 
pada kedua sisi kuku. Sisakan jarak 1 mm dari kulit polesan secara 
cepat, supaya kelihatan rapih dan warnanya lebih hidup. 

4) Untuk menghasilkan kuteks yang cantik, biarkan kuteks mengering 
alami. 

5) Saat memoles kuku, lakukan sampai ke pinggir kuku dan ujung 
dalam kuku, agar tidak retak-retak lapisannya. 

6) Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya retakan kuteks, 
hilangkan kuteks pada ujung kuas setiap akan dipergunakan.  
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Kalau cat kuku agak kental, tambahkan sedikit pelarut cat kuku 
kemudian kocok sampai rata betul.  

7) Untuk menghilangkan cat kuku yang berlebih di sisi-sisi kuku, 
celupkan orangewood stick yang ujungnya dililit kapas ke dalam 
nail polish removers. Pakailah secara hati-hati di sekitar kulit kuku 
dan sisi kuku. 

 
 
 
 
 
 
 
 

8) Selanjutnya pakailah cairan lapisan penutup (top coat). Dan 
terakhir sesudah cat kuku benar-benar kering, pakailah hand lotion. 

9) Memilih warna cat kuku disesuaikan dengan warna dasar busana 
agar kelihatan serasi. 

2. Teknik Pedikur 

a. Membersihkan kaki dan kuku  

Dalam membersihkan kaki dan kuku kaki sebaiknya 
menggunakan sabun dan air hangat yang ditambahkan desinfektan 
dengan bahan antiseptik (dettol atau lisol) untuk kulit kaki terutama 
pada sela-sela jari kaki dan telapak kaki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b. Melakukan diagnosis kaki 

Diagnosis kaki dan kuku kaki sama dengan diagnosis yang tangan 
dan kuku tangan yang membedakan adalah kelainan-kelainan 
yang mungkin timbul pada kaki dan kuku kaki.  

c. Membentuk dan mengikir kuku kaki 

Kuku kaki sebaiknya tidak dipelihara panjang untuk menghindari 
pertumbuhan kuku masuk ke dalam kulit. Kuku sebaiknya 
dipelihara pendek dan lurus dengan ujung kuku lepas + 3 mm. 
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d. Merendam dan menyikat kaki dan kuku kaki 

Kaki direndam dengan air hangat sampai mata kaki dan disikat 
dengan sikat kaki yang lunak 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

e. Melakukan massage atau pengurutan kaki 

Massage kaki dilakukan agar kaki lebih fleksibel, terpelihara 
dengan baik dan kulitnya lembut. Pengurutan dilakukan sampai 
mata kaki atau betis. Gunakan cream massage untuk 
mempermudah pengurutan. Gerakan pengurutan yang dilakukan 
yaitu : effleurage, petrisage, vibratie, friction, tapotage dan paduan 
gerakan-gerakan tersebut. Semua pengurutan dan pembersihan 
dilakukan ke arah atas. Lama pengurutan + 5 menit. Pengurutan 
pada perawatan kaki, dilakukan dengan gerakan sebagai berikut  : 
 
 

       1     2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3                                                   4      

   
 
 
 
 
 

     Memakai   ibu  jari  
    membuat  lingkaran  
  (petrisasi)  kecil-kecil  
 di jari-jari, dimulai dari  
   jari  kelingking   kaki  
   kanan,      kemudian   
     kaki   kiri   masing- 
      masing jari diulang  
       3 kali. 
       

    Membuat   gerakan   
    mencabut  di setiap  
     jari,    dimulai   dari  
     jari kelingking 3 kali 
 
       

        Membuat   lingkaran- 
       lingkaran   di   seluruh  
     punggung  kaki dengan  
   jari tengah dan jari manis  
     kedua  tangan   sampai  
      ke tumit 3 kali 

Dengan jari tengah dan jari manis 
kedua  tangan  dari  mulai  perge- 
langan  kaki  melingkar-lingkar  di  
sepanjang  sisi  kaki  sampai  di  
samping lutut 3 kali 
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                                            5 

                           6 

                                           
 
 
 
 
 
 
 

7                 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f. Mengecat kuku 

Secara teknis, mengecat kuku kaki sama dengan mengecat kuku 
tangan, hanya karena jarak antara jari-jari kaki sangat rapat, maka 
di antara jari-jari kaki diberi gulungan kapas atau spons untuk 
merenggangkan jari-jari kaki sehingga mempermudah pengecatan.           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 Perawatan terakhir tangan dan kaki adalah 
pemberian vitamin untuk keindahan, kehalusan 
serta kelembaban kulit tangan dan kaki dengan 
cara : tangan dan kaki diberi scrub yang 
mengandung sea salt, kemudian dipijat dengan 
minyak alami atau minyak aromatherapy  yang 
memberi rasa relaks. Untuk menjaga kelembaban 
kulit beri masker krim kemudian bungkus dengan 

aluminium foil untuk mendapatkan panas agar 
vitamin cepat meresap ke dalam kulit dan kedua 
tangan serta kaki dibungkus dengan handuk. 
Lama perawatan sekitar 45  menit. 

Membuat   usapan   (Effleurage)  
pada  betis kaki  dengan 4  jari  
kedua   tangan   bergantian  
dari mata kaki sampai di  
belakang  lutut 3 kali 

Membuat gerakan mendorong  

sambil melingkar di sepanjang  
kaki dari pergelangan sampai  
lutut dengan seluruh tangan 
3  kali. 

         Kaki   model   di- 
       letakkan pada lutut  
     pemijat,    membuat  
   gerakan  mendorong  
  di telapak kaki  bebe- 
   rapa kali. Tangan di- 
     genggam 3 kali. 

      Kaki  model   diletakkan  di  
      lutut,  dipegang  pada  per- 
       gelangan    kaki.    Tangan  
       kanan  memegang sisi jari  
        kemudian   membuat   ge- 
         rakan memutar  perlahan  
          ke  kiri 3 kali  ke kanan 3  
                       kali, terakhir kaki  
                           didorong kuat. 


