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PENGARUH AQUATIC THERAPY TERHADAP PENINGKATAN 

AKTIVITAS FUNGSIONAL  PADA LOW BACK PAIN 

 

Abstrak 

Lower back pain  atau Nyeri punggung bawah  adalah rasa nyeri yang dirasakan 

di daerah punggung bawah, dapat merupakan nyeri lokal, nyeri radikuler, maupun 

keduanya. Aquatic Therapy sesungguhnya merupakan metode terapi dengan 

pendekatan low-tech yang mengandalkan pada respon-respon tubuh terhadap air. 

Pengertian Aquatic Therapy yaitu metode terapi menggunakan stretching di dalam 

air. Dalam latihan air di dalam suhu 37 derajat Celcius, stimulus termal untuk 

meningkatkan denyut jantung mengatasi sentralisasi aliran darah perifer karena 

tekanan hidrostatik. Pada penelitian ini jenis penelitian yang akan digunakan 

bersifat penelitian eksperimen, dengan metode pendekatan penelitian quasi 

eksperimental design, dengan two group pretest and post test design with control. 

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 18 responden dengan dibagi 9 kelompok 

perlakuan dan 9 kelompok kontrol. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan 

Oswetry Disability Index. Berdasarkan uji statistik menunjukkan adanya tidak ada 

penggaruh Aquatic Therapy dengan modalitas fisioteraapi untuk peningkatan 

aktifitas fungsional. Uji Paired sample T test pada kelompok perlakuan p<0.005 

sedangkan kelompok kontrol p>0,005. Kesimpulan tidak ada pengaruh yang 

signifikan diantara Aquatic Therapy dengan modalitas fisioterapi. 

 

Kata kunci: low back pain, aquatic therapy, oswetry disability index, aktifitas 

fungsuional. 

 

Abstrack  

Lower back pain is pain that is felt in the lower back area, can be local pain, 

radicular pain, or both. Aquatic Therapy is actually a therapeutic method with a 

low-tech approach that relies on the body's responses to water. Understanding 

Aquatic Therapy is a method of therapy using stretching in the water. In water 

training at 37 degrees Celsius, the thermal stimulus to increase heart rate 

overcomes the centralization of peripheral blood flow due to hydrostatic pressure. 

In this study the type of research that will be used is experimental research, with a 

quasi experimental design research approach, with two groups pretest and post 

test design with control. The sample in this study were 18 respondents divided 

into 9 treatment groups and 9 control groups. The instrument in this study used 

the Oswetry Disability Index. Based on statistical tests showed there was no 

influence of Aquatic Therapy with physiotherapy modalities to increase functional 

activity. The Paired sample T test in the treatment group p <0.005 while the 

control group p> 0.005. Conclusions there is no significant influence between 

Aquatic Therapy and physiotherapy modalities. 

 

Keywords: low back pain, aquatic therapy, oswetry disability index, functional 

activity 
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1. PENDAHULUAN  

Lower back pain (LBP) atau Nyeri punggung bawah (NPB) adalah rasa nyeri 

yang dirasakan di daerah punggung bawah, dapat merupakan nyeri lokal, nyeri 

radikuler, maupun keduanya. LBP merupakan gejala, bukan suatu diagnosis 

(Winata, 2014).  

LBP akut didefinisikan sebagai timbulnya episode nyeri punggung bawah 

yang menetap dengan durasi kurang dari enam minggu. Untuk durasi antara 6-12 

minggu didefinisikan sebagai nyeri punggung bawah subakut, sedangkan untuk 

durasi lebih lama dari 12 minggu adalah nyeri punggung bawah kronis (Andini, 

2015). 

Untuk mengurangi nyeri dapat dilakukan menggunakan terapi 

nonfarmakologis yaitu tanpa obat-obatan. Salah satu bentuk terapi 

nonfarmakologis adalah fisioterapi berupa dengan Therapeutic Aquatic. 

Therapeutic Aquatic sesungguhnya merupakan metode terapi dengan pendekatan 

low-tech yang mengandalkan pada respon-respon tubuh terhadap air. Pengertian 

Aquatic Therapy yaitu metode terapi menggunakan stretching di dalam air. 

Bermanfaat untuk meregangkan otot-otot pada punggung (Baena-Beato et al., 

2014). 

 

2. METODE  

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang akan digunakan bersifat penelitian 

eksperimen, dengan metode pendekatan penelitian quasi eksperimental design, 

dengan two group pretest and post test design with control. Kelompok perlakuan 

berjumlah 9 responden diberikan Aquatic Therapy  dan kelompok kontrol 

berjumlah 9 responde diberikan modalitas fisioterapi. Penelitian ini dilakukan 

selama 4 minggu, pada kelompok perlakuan 3 kali  per minggu dan kelompok 

kontrol 2 kali atau 1 kali dalam seminggu secara mandiri dengan modalitas 

fisioterapi. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 4 februari sampai 1 maret 2019 

ditempat klinik PPSDM migas Cepu. Pengisian kuisioner dilakukan sebagai 

pemeriksaan awal dan evaluasi di akhir penelitian. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karekteristik  Responden 

Tabel 1. Distribusi responden berdasarkan usia 

Usia Kelompok Perlakuan 1 Kelompok Perlakuan 2 

Jumlah % Jumlah % 

55-60 15 83 15 83 

61-65 3 17 3 17 

Total 18 100 18 100 

Mean 55,50 56,08 

 

Tabel 2. Distribusi responden berdasarkan pekerjaan 

Pekerjaan 

Kelompok 

Perlakuan 1 
Pekerjaan 

Kelompok 

Perlakuan 2 

Jumlah %  Jumlah % 

IRT 4 22,2 Pedagang 1 5,6 

Pedagang 2 11,1 IRT 4 22,2 

PNS 3 16,7 Swasta 1 5,6 

Swasta 0  PNS 3 16,7 

Total 9 100 Total 9 100 

 

Tabel 3. Distribusi responden berdasarkan index massa tubuh 

IMT 
Kelompok perlakuan 1 Kelompok Perlakuan 2 

Jumlah % Jumlah % 

NORMAL 3 33,3 2 22,2 

PREOBESITAS 1 11,1 1 11,1 

OBESITAS 5 55,5 6 66,7 

TOTAL 9 100 9 100 

 

3.2 Uji Pengaruh 

Tabel 4. Uji pengaruh kelompok perlakuan dan kontrol 

terhadap peningkatan aktifitas fungsional. 

Kelompok Test SD Mean Sig 

Perlakuan Pre 6,06218 2,02073 0,000 

 Post 5,54777 1,84926  

Kontrol Pre 8,0069 2,66898 0,006 

 Post 11,76624 3,92208  

 

Pada uji pengaruh peningkatan aktivitas fungsional dengan menggunakan Aquatic 

Therapy didapatkan hasil adanya pengaruh yang signifikan pada kelompok 

perlakuan menunjukan hasil nilai p < 0.050 atau p = 0,000 sedangkan pada 
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kelompok control menunjukan hasil p>0.005 tidak terdapat adanya pengaruh yang 

signifikan. 

3.3 Uji beda pengaruh  

Tabel 5. Uji  beda pengaruh kelompok perlakuan dan kontrol  

terhadap peningkatan aktifitas fungsional. 

 

Dari hasil uji beda pengaruh ditunjukan pada tabel 5 menunjukan hasil nilai p > 

0,050 (p = 0,000) dimana dapat disimpulkan terdapat tidak terjadi beda pengaruh 

signifikan pada pada program Aquatic Therapy dengan modalitas fisioterapi untuk 

peningkatan aktivitas fungsional tubuh  pada responden antara kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol. Hasil dari mean selisih pada kelompok 

perlakuan 26,7778 adalah dan kelompok kontrol 35,2223. 

3.4 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian uji pengaruh dapat dilihat pada tabel 4 dari hasil 

Wilcoxon signed ranks test kelompok perlakuan mempunyai nilai sig.<0,05 yang 

artinya nilai p<0,05 sehingga adanya pengaruh pada kelompok perlakuan adanya 

pengaruh pemberian Aquatic Therapy dengan peningkatan Aktivitas Fungsional. 

Nyeri punggung bawah memiliki dampak signifikan pada kapasitas fungsional 

karena nyeri dapat membatasi aktivitas kerja, Latihan aquatic sering digunakan 

sebagai pengobatan untuk rehabilitasi pasien dengan gangguan musculoskeletal. 

Menurut (Kisner & Colby,2012 )  Aquatic Therapy mempunyai keuntungan dapat 

leleuasa dalam melakukan gerakan di dalam air dan dapat memberikan rasa 

nyaman saat latihan di air. Latihan yang dapat dilakukan dapat di desain utuk 

memperbaiki stabilitas dan fleksibilitas punggung. Latihan Aquatic Therapy saat 

tubuh berada di dalam air maka akan mengalami gaya tekan ke atas. Ketika 

kedalaman air setinggi bahu maka akan menurunkan gaya gravitasi karena efek 

bouyancy menurunkan penekanan pada sendi sehingga dapat menurunkan nyeri 

saat bergerak pada tubuh yang benar dan meningkatkan aktifitas fungsional.  

stretching ialah latihan perengangan (stretching) adalah bentuk latihan 

meregangkan otot untuk meningkatkan fleksibilitas otot dan meningkatkan 

Kelompok Mean selisih Sig (2 -tailed) 

Perlakuan 26,7778 0,151 

Control 35,2223 0,152 
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jangkauan gerakan tubuh yang melibatkan persendian. Aktivitas peregangan 

biasanya dilakukan sebagai bagian dari latihan olahraga atau rehabilitasi fungsi 

anggota tubuh. Stretching adalah latihan modalitas terapeutik untuk meningkatkan 

rentang gerak sendi dan juga untuk memodifikasi fleksibilitas dan atau suatu 

bentuk terapi latihan yang dilakukan untuk memanjangkan otot yang patologis 

berupa pemdekan otot yang menghambat jarak gerak sendi yang normal( 

Pristianto,et al,2018) . 

Berdasarkan hasil penelitian uji pengaruh dapat dilihat pada tabel 5 dari 

hasil Wilcoxon signed ranks test kelompok kontrol mempunyai nilai sig >0,05 

yang artinya nilai p>0,05 sehingga adanya tidak ada pengaruh signifikan pada 

kelompok kontrol dengan pemberian modalitas fisoterapi dengan peningkatan 

Aktivfitas Fungsional. Karena tidak semua modalitas fisioteraapi penetrasi 

panasnya atau intesitasnya tidak sampai kedalam beberapa saja yang penetrasi alat 

sampai pada jaringan lunak dan sekitarnya. Bisa jadi nyeri pinggang yang hanya 

disebabakan karena kekakuan otot dengan modalitas fisoterapi dapat berkurang 

akan tetapi bisa terjadi nyeri kembali muncul ketika responden duduk, berdiri  

atau mengangkat dengan posisi yang salah. 

 

4. PENUTUP 

Simpulan berdasarkan hasil Uji Penelitian dan pembahasan maka bahwasanya 

adanya pengaruh program Aquatic Therapy terhadap peningkatan aktifitas 

fungsional pada Low Back Pain. Serta adanya perbedaan pengaruh  pada 

kelompok perlakuan daripada kelompok control. 
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