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OLAHRAGA YANG DISARANKAN 

GERAKAN YANG PERLU DIHINDARI 

LATIHAN UNTUK NYERI PUNGGUNG BAWAH 

Menguatkan otot perut 

Mengurangi kelengkungan tu-

lang punggung dan menguatkan 

otot bokong 

Mengulur otot paha bagian 

belakang dan punggung 
Mengulur otot punggung 

Menguatkan otot paha bagian 

depan 

Mengulur otot panggul bagian 

depan 

(LOW BACK PAIN/ LBP) 



PENGERTIAN NYERI PUNGGUNG BAWAH 

1. Sikap tubuh yang salah/ kebiasaan duduk yang salah 
2. Kurang berolahraga 
3. Kegemukan dan perut buncit 
4. Duduk terlalu lama/ berdiri terlalu lama 
5. Panjang tungkai yang tidak sama 
6. Memakai sepatu dengan tumit yang tinggi 
7. Cidera pada tulang punggung 
8. Lain-lain: 

a. Tulang belakang yang bengkok (scoliosis) 
b. Tulang belakang yang keropos (osteoporosis) 
c. Keganasan  (kanker/ tumor) 

BENAR SALAH BENAR SALAH 
Rasa nyeri di daerah punggung bawah atau tulang punggung 

bagian bawah yang terasa hingga pantat dan paha. 

Nyeri Punggung Bawah disebabkan karena adanya 

kerusakan jaringan ataupun kesalahan dalam posisi 
mengangkat barang atau posisi duduk, sehingga penderita 

mengalami keterbatasan dalam beraktivitas  

PENYEBAB NYERI PUNGGUNG BAWAH 

1. Kompres  
Untuk membantu meredakan ketegangan otot 
yang menyebabkan nyeri punggung, penderita 
dapat mengompres area yang sakit dengan 
kompres hangat. 

2. Posisi Tidur 
Perubahan posisi tidur dapat membantu untuk mereda-
kan nyeri dan mengurangi tekanan pada punggung. Ji-
ka penderita nyeri punggung terbiasa tidur telentang, 
dapat menempatkan bantal di bawah lutut. 
Sementara jika terbiasa tidur menyamping, penderita 
dapat mengangkat tungkai ke arah 
dada, lalu menempatkan bantal di 
antara kedua tungkai. 
Posisi-posisi ini akan membantu 
menjaga postur punggung tetap 
pada posisi normal. 

3. Datang ke Fisioterapi 

TATA LAKSANA NYERI PUNGGUNG BAWAH 

GERAKAN YANG PERLU DIHINDARI 

BENAR SALAH 

1 2 

3 4 

Cara Bangun Tidur dengan Benar 


