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PENGARUH THERAPEUTIC AQUATIC TERHADAP NYERI PADA LOW 

BACK PAIN MYOGENIC 

 

Abstrak  

Low Back Myogenic adalah nyeri pungung bawah yang disebabkan oleh gangguan 

pada unsur muskuloskeletal tanpa disertai dengan adanya gangguan neurologis. 

Low back pain myogenic disebabkan melakukan aktifitas yang berlebihan, seperti 

posisi duduk yang salah, terlalu lama membungkuk dengan durasi yang lama, 

mengakibatkan aktivitas saat bekerja terganggu. Therapeutic aquatic merupakan 

metode terapi menggunakan air pada temperatur suhu sekitar 33-37°C. Jenis 

penelitian ini menggunakan metode pendekatan quasi experimental design dengan 

menggunakan two pre-test and post-test with control group design. Sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 20 responden dengan dibagi 10 kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol. Instrumen pengukuran nyeri yaitu Visual Analog Scale (VAS). 

Berdasarkan uji statistik menunjukan adanya pengaruh pemberian therapeutic 

aquatic dengan p<0,05. Uji paired sample t-test pada kelompok perlakuan 0.000 

dan kelompok kontrol diperoleh 0,443. Kesimpulan: terdapat pengaruh pemberian 

therapeutic aquatic terhadap penurunan nyeri pada LBP myogenic. 

 

Kata Kunci: low back pain myogenic, therapeutic aquatic, nyeri 
 

Abstrack 

Myogenic Low Back is lower back pain caused by a disruption of the 

musculoskeletal element without accompanied by a neurological disorder. 

Myogenic low back pain is caused by excessive activity, such as a wrong sitting 

position, too long bowing for a long duration, resulting in disrupted activities 

during work. Therapeutic aquatic is a therapeutic method using water at 

temperatures around 33-37 ° C. This type of research uses a quasi experimental 

design method using two pre-test and post-test with control group design. The 

sample in this study were 20 respondents divided into 10 treatment groups and 

control groups. Pain measurement instruments are Visual Analog Scale (VAS). 

Based on statistical tests showed the effect of therapeutic aquatic administration 

with p <0.05. The paired sample t-test in the treatment group 0,000 and the 

control group obtained 0.443. Conclusion: there is an effect of therapeutic aquatic 

administration on decreased pain in myogenic LBP. 

 

Keyword : low back pain myogenic, therapeutic aquatic, pain 

 

1. PENDAHULUAN 

Keselamatan saat bekerja dan kesehatan kerja sangat dikenal dengan masyarakat. 

Banyak yang bekerja tidak memperhatikan pekerjaannya, sehingga resiko yang 

dialami sangat bervariasi dan tergantung pekerjaannya (Rinaldi et al., 2015). 

Salah satu contohnya yaitu low back pain myogenic. LBP merupakan salah satu 
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masalah kesehatan yang sering di jumpai masyarakat sehingga menyebabkan 

nyeri, disabilitas, keterbatasan fungsional (WHO, 2003).  

Sebagian besar pasien yang terkena dampak low back pain myogenic 

menunjukan aktivitas fisik berkurang dapat menyebabkan penurunan mobilitas 

sendi, kehilangan kekuatan, daya tahan dan koordinasi otot (Costantino & Romiti, 

2014). LBP myogenic sebagian besar berkontribusi pada otot-otot yang ada di 

punggung bawah, sehingga nyeri berasal atau bersumber dariotot yang disebabkan 

oleh spasme otot (Hendrawan & Lestari, 2017). 

Menurut penelitiannya (Pratrisna, 2013) latihan therapeutic aquatic saat 

tubuh berada didalam air maka akan mengalami gaya tekan keatas. Ketika 

kedalaman air setinggi bahu maka akan 2 kali menurunkan gaya gravitasi karena 

efek buoyancy bisa menurunan penekanan pada sendi sehingga dapat menurunkan 

nyeri pada saat sendi bergerak pada posisi tubuh yang benar. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu quasi eksperimental design dengan two 

group pretest and post test design control. Kelompok perlakuan berjumlah 10 

responden diberikan therapeutic aquatic dan kelompok kontrol berjumlah 10 

responden diberikan modalitas fisioterapi berupa IR dan TENS. Penelitian ini 

dilakukan selama 4 minggu, pada kelompok perlakuan dilakukan 5 kali per 

minggu dan kelompok kontrol dengan modalitas IR TENS. Penelitian ini 

dilakukan pada tanggal 4 februari – 1 maret 2019 ditempat klinik PPSDM migas 

Cepu. Pengukuran nyeri dilakukan sebagai pemeriksaan awal dan evaluasi di 

akhir penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

3.1.1 Karakteristik Responden 

Tabel 1. Karakteristik Responden berdasarkan usia 

Usia 

(Tahun) 

Kelompok Perlakuan Kelompok kontrol 

Frekuensi  Presentase Frekuensi  Presentase  

31-40 0 0 1 10.0 

41-50 8 80.0 7 70.0 

51-60 2 20.0 2 20.0 

Total  10 100.0 10 100.0 

  

Berdasarkan tabel 1 pada usia pada kelompok perlakuan pada umur 41-50 tahun 

sebanyak (80%) dan yang paling sedikit 51-60 tahun (20%). Pada kelompok 

kontrol pada usia 41-50 tahun sebanyak (70%) dan yang paling sedikit pada umur 

51-60 sebanyak (20%) 

Tabel 2. Karakteristik Responden berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan  Kelompok perlakuan  Kelompok kontrol 

Frekuensi  % Frekuensi  % 

PNS 7 70,0 6 60,0 

IRT 3 30,0 4 40,0 

Total  10 100,0 10 100,0 

 

Pada tabel pekerjaan, berdasarkan kelompok perlakuan bekerja sebagi PNS 

sebanyak (70%) sedangkan yang IRT (30%). Pada kelompok kontrol responden 

yang bekerja sebagi PNS (60%) sedangkan yang bekerja IRT sebanyak (40%) 

Tabel 3. Karakteristik Responden berdasarkan IMT 

 

 

IMT 

Kelompok perlakuan Kelompok kontrol 

Frekuensi  % Frekuensi  % 

Normal  7 70,0 4 40,0 

Berlebih  3 30,0 6 60,0 

Obesitas  0 0 0 0 

Total  10 100,0 10 100,0 

 

 Pada tabel IMT rata rata kelompok perlakuan yang memiliki IMT normal 

sebanyak (70%) sedangkan rata-rata pada kelompok kontrol yang memiliki 

IMT berlebih sebanyak 60% 
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3.1.2 Uji normalitas  

Tabel 4. Uji normalitas pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 

Visual Analoge 

Scale 

Normalitas 

Kelompok perlakuan Kelompok kontrol 

Pre-test 0,670 0,658 

Post-test 0,072 0,938 

  

Berdasarkan uji normalitas data shapiro wilk test menyatakan data berdistribusi 

normal pada kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol, karena data bernilai 

P > 0,05. 

3.1.3 Uji Pengaruh  

Tabel 5. Uji Pegaruh kelompok perlakuan dan kontrol terhadap penurunan 

nyeri 

Kelompok  T pvalue Keterangan  

Perlakuan 12,778 0,000 Signifikan   

Kontrol -0,802 0,443 Tidak signifikan 

 

Berdasarkan tabel menunjukan hasil uji paired sample t-test pada kelompok 

perlakuan yang diberikan therapeutic aquatic didapat nilai p=0,000 atau P < 0,05 

sehingga Ha diterima atau dapat disimpulkan ada pengaruh therapeutic aquatic 

terhadap nyeri pada low back pain myogenic, sedangkan pada kelompok kontrol 

tidak terdapat adanya pengaruh yang signifikan. 

3.1.4 Uji beda pengaruh pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 

Tabel 6. Uji beda pengaruh kelompok perlakuan dan kontrol terhadap 

nyeri 

Kelompok Mean Selisih Sig (2-tailed) 

Perlakuan 2,1200 0,000 

Kontrol 0,0000  

 

Berdasarkan tabel diketahui bahwa hasil uji beda pengaruh menggunakan 

independent sample t-test didapatkan p=0.000 (p<0,05) dimana dapat disimpulkan 

terdapat beda pengaruh signifikan pada therapeutic aquatic pada low back pain 

antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Hasil dari mean selisih pada 

kelompok perlakuan adalah 2,1200 dan kelompok kontrol 0,0000. 
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3.2 Pembahasan  

3.2.1 Pengaruh therapeutic aquatic terhadap penurunan nyeri pada low back 

pain myogenic 

Berdasarkan sampel yang diberikan pada kelompok perlakuan didapat p-value 

0.000 sehingga TA terdapat penurunan nyeri pada low back pain myogenic. 

Menurut (Kisner & Colby, 2012) Therapeutic Aquatic mempunyai keuntungan 

dapat leluasa dalam melakukan gerakan di dalam air dan dapat memberikan rasa 

nyaman saat latihan di air, latihan yang dapat dilakukan dapat didesain untuk 

memperbaiki stabilitas dan fleksibilitas punggung. Menurut (Pratrisna, 2013) 

Latihan Therapeutic Aquatic saat tubuh berada di dalam air maka akan mengalami 

gaya tekan keatas. Ketika kedalaman air setinggi bahu maka akan 2 kali 

menurunkan gaya gravitasi karena efek buoyancy menurunkan penekanan pada 

sendi sehingga dapat menurunkan nyeri saat bergerak pada tubuh yang benar . 

sehingga latihan therapeutic Aquatic mempengaruhi banyak faktor seperti otot, 

tulang, tendon, fleksibilitas, stabilitas akibat terpengaruhi adanya gerakan 

stretching. Menurut (Trisnowiyanto, 2017) stretching merupakan bentuk latihan 

untuk meregangkan otot untuk meningkatkan fleksibilitas otot dan meningkatkan  

jangkauan gerakan anggota tubuh yang melibatkan persendiran, sehingga mampu 

mengurangi retriksi atau ketegangan yang ditimbulkan akibat adanya rasa nyeri. 

Menurut penelitiannya (Kisner & Colby, 2012) Dosis peregangan yang berkisar 5 

detik hingga 5 menit per repetisi dapat menghasilkan peningkatan ROM. Efek 

fisiologi stretching yaitu perubahan viskoelastik pada otot dan tendon sehingga 

mengacu pada kemampuan unit tendon dan otot untuk kembali ke panjang aslinya. 

3.2.2 Pengaruh pemberian IR dan TENS 

Kelompok kontrol yang diberikan modalitas IR dan TENS didapatkan p-value 

0,443 yaitu tidak terdapat adanya pengaruh yang signifikan. Menururt (Hidayat, 

2018) dilihat mekanisme IR yaitu mempunyai efek thermal sehingga dari sinar 

merah untuk melancarkan peredaran darah dan menurunkan ketegangan otot. 

Tetapi dalam penelitian ini responden mengalami LBP kronis, jadi ketika 

responden melakukan aktifitas yang salah serta mempunyai IMT yang berlebih 

maka akan terjadi nyeri kembali. 
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Transcutaneous electrical nerve stimulation merupakan arus listrik dengan 

amplitudo sampai dengan 50mA dengan frekuensi 10-250Hz, banyak digunakan 

untuk terapi pengurangan rasa sakit. TENS akan mengaktifkan secara khusus 

perifer A beta pada daerah tanduk dorsal sehingga memodulasi serabut A delta 

dan C yang menghantarkan rasa nyeri, sehingga efek nyeri dalam mengurangi 

nyeri melalui neurotransmiter. Efeknya berkurangnya rasa nyeri bisa lambat tapi 

dapat mengurangi rasa nyeri yang berlangsung selama beberapa jam. Pada 

penderita low back pain nyeri akan segera mereda, tapi efeknya tidak begitu lama 

(Vance et al., 2014). 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil data statistik menunjukan bahwa penelitian ini sesuai dengan 

hipotesa yaitu ada pengaruh Therapeutic Aquatic terhadap penurunan nyeri pada 

low back pain myogenic. 

4.2 Saran 

4.2.1 Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan pada responden 

berjenis laki-laki, agar dapat membandingkan antara responden berjenis kelamin 

perempuan dan laki-laki. 

4.2.2 Responden yang sering bekerja terlalu lama duduk sebaiknya diselingi 

dengan istirahat atau peregangan otot yang cukup sehingga dapat terhindar dari 

terjadinya low back pain myogenic. 
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