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PENDAFIULUAN

Salall srlLr irr h:lrrj, kel.e dr,chrkr,. ),ri
Inu,ar trrrSa p-Ja delidr reraklrir irrr
rJrlulr pcuingk.rrarr rr,,,,l:\h p ,d,rJ l. l:.nirj
usia (lansia) dibeberalra nagara di rJLrnia jarr
khusucn),r d, Indonesil. f'rrunlyr linltki,
Irrtililils dr {i ril..t l cfr.,'i: ,,t,.,,
niengakibatkan perubahan fundanrertal
tcrhadlp slfltktur Lrn|fi scbngiilI l)csif
jtraslarall t d:rr, J.rfJl r.,en . lbal frol,or"
dan .iLrnrlah pendudLrli Lrsia lua, tefntasuk
ri'errrrlktr.r\1 i lll, | | |Irdu\.\i.j .I l
ttLa (old ald) Fada rlhLjf iqSO. At ,qi,n
rcrdlT.,t ii ,. ., J ' , r.. r. r 1".-..ir I.U r.,

'ing bc,.si" 65 ^e r:, s.6, -1 , ,,0
lahun 2000..juntlahrryr rneniIgkar rI cn jar
207 iut.l drn lte/rrrrLt f,.\.t(, ,,, 1''' ' ')- Jt | |

tersebrt itkaI tnet trcliat iagt padn 1ilhrr

20J0 menjadi 865 .iura orang atau
sekitar 20 % dafi penduduk dewasa
(Lilis,2000).

lndonesia sebagai salaI satu negara
a Asta nterupakan negara yattg
nrengatami peningkalan pelrduduk
linsia (60 ke aras) yang sanga{ pesal.
IJxlarr kurun lvaktu sekitar 50 tahun,
nenrngkalannya sLrdah rnencapai tisa
lirl lipnl. Mcnurrl drr{a Bpi (t99i)
.lrnrlah lansia yang berusia 60 tahun
prda tahLrn l97l sekitar 4,9 V, dari
I!|]1lllh pend!duk. ScdangkaI pada
ralr!r 1990 rr1eningkar nrenjadi sekiiar
6.1 Yo dar pada lahun l99j junrlah
lcfsebut meningkat lagi nreniadi 6,7 %.
Balrkan meningkat lagi nrenjadi 7,6 %
r]da rahun 2000. Dan pada tahrn 2020
d perkifakan lansia mencapai Il,4%
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dari total penduduk sekitar sekkar 32 juta
jiwa ( Kusumah, 1999).

Meski pros€s mcnua dianggap sebuah
kewajaran, namun ada konsekuensi terjadi
penurunan fungsi pada lansia, yaitu terjadi
penurunan fisik, psikologis dan perubahan
mental. Perubaan fisik hampir terjadi pada

semua sistem tubuh sernefitara perubahat]
psikologis dapat berupa perubahan
llnansial, status, tenr0n kerja. Dan pada
perubahan menlal adalah agresi. depre<i
dan ansictas (Wahjudi, 2000)

Dari pcnLrnrnan sistent organ pada
lansia salah salu diaItaranya adatah
penurunan fungsi sistgm genitourinafla
yang menyebabkan kelemahan otot pada
kandung kemih, frekuensi buang air kecrt
menjadi meningkat dan memicu terjadinya
ngompol atau inkontinensia urin (Wahiudi.
2000).

Tidak tahan berkenrih ararL

kecenderungan ngompol pada orang
dervasa merupakan tanda-tanda otoFotot
dasar panggul sudah mengalarnr
kekendoran da|l olell sepLrtrr Indone,i..
(2007) n)enanrbahkan bahrva nrasaran
lersebut dapat berkelltbang nteniadi
masalah yang serius. llal ini ditelnlkan pa
hampir J7 o% pada lansia wanira yarrg
b€nrsia 60 tahun lebih ( Patricia,2005).

Secara untutn be(anlbahnya usia akan
befdampak pada gangguan penjenuhan
elinrinasi yang nlenyebabkan kapasitas
karrdung kenrih dan kontraksi involuntcl
otot-otot kandung kemih cenderung
Dle irgkar. Hal ini dilertrukrn pad.r lrnsi..
sekitar 40-750 o yang rnerrg.rl.,rr.r
inkontinensia urin (Adiyuswa. 2007).

MenLrrLtt Deparlelnen pelayinIn
manrsia dar kesehatan Anrerika sefiNar
(1996) menyatakarr jLr lah pendudrjk )li !
tnengalarni inkontinensia urin nlelrcapirr Ij
iula ora|l, dcr.crr' r,n.iJ :r)gt 1 l,^1,.
pend!dUk rlng beftrsia l5-64 tahL|t (.rl
l0%- 30% penderira $,anita dan l.j% j%
penderita t rla (SepUtaf lndorresia.2007)

McrIrr'.' 'rr,, r.i ri'.rr.rr.: 
.,

Geriatri bagiar ilr]t! penyakit di I n

RSUPN Cipto Mangunkusumo (2002)
jumlah lansia yang mongalami
inkontinensia lain tipe stress berjumlah
32,2% dan kandung kerrih hiperoktif
(ovet actiw bladder ) berjumlah 2lr,6%
dan survey dipoliklinik juga direrrukan
l8% dari 208 lansia di Jakafla
(Korrrpas,2007).

Hal itu dapat mefosak citra bau t,ang
nrenyertaanya dan nlcnal]tbah fasn ntal!.
Akibatnya klieD yang ntengtlani
rrrilsalah ini scring rDenghindafi aklilitas
sosill. l-ansiil yuog nl(,bilitilsn) il
lerbalas |rempunyai pclurng lebih bcsar
untuk ntengalal]li ilrkonline0sia urirl
karena ketidakmarnpuan nrergka unluk
mencapai toilel pada *,akrurrya.
InkoDtinensia urin yang berkeladuran
rrergakibatkan kerusakan kulit dan silar
rurin yang asam dapat mengiritasi kulil.
Klicn yang tidak nrelakukan nrobilisasi
dan yang mengalami inkontinensin rin
beresiko terkena Iuka de.trrill|r (Po[er.
2005).

Menorul ahli peIJaki1 dalatn dan
divisi Cerialri RSCN4 nrengalakarr
jnl(ontinerrsia urin dianggap rDenralukan
alau tabu u0trik dicerilakan, kafeni
ketidaktahuan Inenqenai |rlasalah ini
menganggap ngonrpoi j,ang rerjadi pada
lansia adalah wajar sehingga tidak perlrl
diobari. Pada hal inkontinensia buka|
satu hal yang noflnnl l(arena prcses
nrenua. Jika lidali ditangani delgan
benaf, kondisi ini akaI Inetrperburuk
kualilas hid p orang lansia. pasien

rnkontinensia uriI sering ntengala|]ti
nasalah psikososial. fisik dal seksual
seperti rlepresi, {anggorn tidur,
bcrkufangn)'a intera(si sosial, pekerjaan
da r aktifitas ilsik. Kondisi ini akal
nefyebabka| i|1iks so r ra| l(enrill
be rlang,.iatuh, b il)0 pcraN,atan tinggl,
nretntrurt nr Inder l)cf(lcritan),a datr
r]reninrbulkan bar r.li sedap (Seriali,
2007)
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Pengobatan operatif keberhasilannya
mencapai 80-90%, jilka mengalamt
kegagalan maka tidak dapat dikembalikan
lagi, sedangkan pengobatan konservatif
yaitu dengan senam kegel atau latihan otot
dasar panggul angka kebefhasilannya cukup
tinggi hingga 90% dengan tanpa resiko dan
tidak mem€rlukan biaya (Santoso, 2007)

Latihan otot das r panggtJl o<egel
Ercrcise) bertujuan memperkuat otot
p?rilrclro dan pcrivagnal. Latihan ini
amat bennanfaat, tefutama pada perempuan
caran)a dengrn membuat kontraksi
berulang-ulang pada otot dasar panggul,
sehingga diharapkan dapat meningkatka'l
uretra unluk menut p secara sempurna,
Dengan cara ini volurne urin yang kelLrar
akan befliurang hingga 98% pada baruk
ringan dan 73 70 pada batuk beral (Kompas.
2007).

Latihan yang dilaktkan secara benar
dan rutin bennanfat lerhadap pemenuhan
kebutuhan urin, nlantpu menahan kencing
dan tidak ngompol pada malam hcri Hrl irrr
bermanfi.rr brg' li sia )ang rrcagi?/nr,;
grngguil pemenultdn kebutulrin eliJn inas i

urin CNursalan dkk, 2007).
Menurut Baylon dan Maglaya (1978)

tugas perl(embangan keluarga salah satunya
adalah mengenal masalah kesehatan
anggota kekrarga. Oleh khrena itu
dibutuhkan pengetahuan bagi anggota
keluarga dan merupakan kebutuhan anggota
keluarga yang tidak dapat diabaikan.

Menurur Rogers \19'74) dafi
pangalanan dan pen€litian, terbukti bahwa
prilaku yang didasari oleh pengetahuan
maka akin lJnggeng dan seseorang rnl.,
melaksanakan dari pada prilaku yang tidak
didasari oleh pengetahuan.

Data junlah lansia yang berlrsia 60
tahun ke atas di desa Medini yang
mengalami inkontine|]sia urin berlrrrlah
J5 oraug dafi i0nrlah lansia I48 jirr':r yang
berakibat ketergantungan lansia pada
kelua.ga xta( orang terdekat nlereka adalah
tugas dari perawat lebagai pelayanan
kesehatan untuk nemelihara kesehatar]

masyarakat argar terjadi peningkatan
derajat kesehatan manusia.

Tingkat pengetahuan k€sehatan
penduduk di desa Medini yang
menganggap inkontinensia urin adalah
hal yang wajar dan tidak perlu
dihilangkan adalah tuntutan perawat
untuk menguranginya. Dengan
menggali pengetahuan tentang latihan
kegel dari keluarga lansia, diharapkan
peneliti dapat mernecahkannya.
Berdasarkan masalah di atas peneliti
tertarik untuk mengambil judul
hubungan antara tingkat pengetahuan
keluarga ten(ang ,tedgle traini g den9ln
praktik pefaksanaan keagle training
pada lansia yang mengalami
inkontinensia urin

Perubahan-perubahan fisik yang
lerjadi pada masa tua diantaranya adalah
perubahan sel yang mengalami arrof
(pada orak, otot, darah dan lain-lain).
Penurunan sistem pencaindm, sistem
kardiovaskular yang berakibat kekakuan
dalarn petnbuluh darah karena pemakain
lenrak secara te rs menerus dan
penurunan fungsi di segala sistem tubuh
lainnya Pada sistem genitourinaria yang
menyebabkan penurunan fungsi ginjal
diantaranya fhrasL absorbsi, dan
sekresi dan penuninan aliran darah
yang menuju ke ginjal menyebabkan
otol-otot dalam vesika urinaria
melemah, kapasitas dalam kandung
kernih menjadi meningkat sehingga
lrekuensi berkemih menjadi meningkat
dan inkontinensia pun terjadi (
Setiabudhi dan Hardyrvinoto, I 999)

lnkontinensia urin adalah
pengeluaran urinsecara involunter yang
bersifat sementara atau rnenetap dan
dapat mengakibatkan gangguan sosial,

Inkontinensia urin disebabkan oleh
kelainan uroligik, neurologik dan
kel;ainan dari linkungan dan gangguan
nlobilisasi. inkontinensia urun di bagi
menjadi inkontinensia urin akut dan
kronik. Sedangkan injontinensia urin di

)
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basi liDe stress. urgensi, luapan dan

fun'siaonal. Gangguan berkemih ini dapa! di

atasi dengan la)'tihan otot dasar panggul n

dan latihan penyesuaian berkemih kgguall

tipe luapan yang harus mengguanaKan

kateleriusasi intermitten.

Latihan keagle adalah latihan otot dasar

panggul secara aktif untuk menjaga

stabilitas organ pamggul secara aktii
berkantraksi mengencangkan dan

mengendorkan organ alau mengontrol pada

scr d;fekasi dan berkemih. berikul ini adallr

urutan latihan kegel secara sedt'erhana

Latihan kegel juga dapat dilakukan

secara sederhana
a. Pada saat lansia berkerlih' coba untlrk

menghentikan aliran seni sampai

beberapa kali
b. Pada posisi apaPun, cobalah

mengontraksikan otot dasar panggul

secara berurutan mulai dari dubur

vaqina dan saluran kemih, pertahankan

tigi sarnpai lima detik kerrudian rileks

mulai dari salumn kelnih, vagina dan

ouour,
c, Pada posisi aPaplln, coba untrrk

nrengontmksikan o{ot dasar panSgul

dengan memsakan Peningkatan
kekuata[ otot sarlbil nlenghitung satu

sampai dengan sepuluh kemudian riieks

kernbali.

Dari beberapa pengertian yang telah

disebutkan pengetahuan adalah sesuatu

yang diketahui seseorang yang diperoleh
dari pengalaman kno\|ledgc) atau dari
keterangan. (science) dengan menatik
kesimpulan atau keyakinan atas apa yang

diperoleh.
Pengetahuan atau kognitif merupakan

suatu domain yang.sangat penting dllam
membent0k prilak! sesorang foverl
behavior), adapun langkah-langkah agal

dapat membentuk prilaku adalah limbtrl
dari Proses adopsi prilaku

Dari pangalaman dan penelitian terbuktt

bahwa prilaku yang didasari oleh

pengetahuan akan larlggerg dari pada

orilaku yang tidak disadari oleh

pengetahuan, Penelitian Rogers (1974)

mengungkapkan bahwa sebglum orang

mengadopsi prilaku baru, didalam diri
omng tersebut terjadi Prgses Yang

bcrurutaD yakni adanya kesadaran'

keterlarikan, kemudian seseorang dapat

nlengevaluasi samPai melakukan

tinclakan scs!ai apa .yang 
diketahui,

bahkan seseorang dapal nlenerlna,
sen ranya tergantung pada diri manusia

vane leriadi konflik dalarr diri sehingga

dapit nremutuskan nlana ylng baik

maupurl 0uluK
Rogofs (1914) menyirrlPulkan

bahwa perubahan prilaku tidak selalu

melewati tahap-tahap diatas

Apabila penerimaan Prilaku baru

atau adopsi prilaku melalui proses

seperti ini didasari oleh pengetahuan,

kesadaran, sikap yang positif, maka

prilaku tersebut akan bersifat langgeng
(lonu lasting) Sebaliknya aPabila

prilakLr ilu tidak didasdri oleh

pengetahua[ dan kesadaran maka

prilaku tidak akan berlangsullg lama

Pengetahuan Yang tercakuP dalanl

domain kognitif me,npunvai enam

lingkatan nlelipuli {ahu, nlalnp!

I
I

a
s
d
k

!
h
L
d
F

nlemahamt, mengaplikasikan,
melakukan analisis kemudian

nlgngsintesis sanrpai daPat

Nengevaluasi, dari tahap penerimaan

prilakr baru yang paling penting adalah

dapat nlemahami kare0a faham berarti

tahu pada tahap-tahaP berikutnya
otonratis dapat mengikuti sehingga

seseorang dapat menilai dari apa yang

dikelahui (Notoannodjo, 2000)

METODE PENELITIAN
Pcrrolitian yang digunakan adalah

diskriptif korelasi yaitu penclilian yang

Inencari hub!r|gan antara variabel yarg

telnh ditetapkan dalant penelitian

dengan ncngLrji hipotesis yang telah

ditetapkarr. Rancangarl penelitian yang

digrlnnl(an rdalAh t,?.ts sectionul (bela\
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ol€lt

QC74)
crang

lintan€l), karena data penelitian diambil
sekali saja pada saat yang sama.

Pada penelitian ini penulis akan
ftelakukan penelirian di desa Medrnr
kecamatan Undaaao kabupaten Kudus

Populasi adalah seluruh objek yarrg
mempunyai kualitas dan kaiakteristit
tenentu yang ditelapkan oleh peneliti untukorperala dan kemudian djrarik
Kestmputannya.

. . 
Populasi dalam penelitian ini adalah

keluarga yang memiliki lansia vanq
berumur 60- rahun t 

" 
utu. yung 

^"nguiu;iInKontrnensta urin. Berdasarkan data )atjg
diambil pada bulan ja|luari 2008 dipeioleh
populist sebesxr J5 oring

Sampol
Sampel dalam penelirian ini adalah

berjumlah 35 orang dengan pengambildn
sal;npet secata santplitlg jemh.

Sanpel dalan penelirian irri adalah
sampel darijumlah fopuhsi )"ng adc )Jn"
drtentukrn berdasjrk.rn kfiteria sebagai
DearKut

0.986 dan nilai r rabel = 0,514 yans
berarti kuesioner berjumlah 

- 
ll

pertanyaan yang disebarkan adalah
valid

_ Dari uji kuesioner pengetahuan
keagle training yang djsebarkan keDada
l5 responden berjulah l0 p€rtan;aan
didapalkan nilai p terendah aialah b,00
dan terti ggi adalah 0,0S atau S 0,05
yang berarti kuesioner adalah reliabel.
Sedangkan kuesioner tentang prakrik
keagle lraining berjumlah l2 pertanyaan
drdapatkan nilai p adalah 0.00 atau <
0.005 yang berarti kuesioner adalai
reliabel.

Uii st4tistik yang dig!nakan unruk
dati berskala ordinal dengan ordinal
ijdalah u|i Rank spearnar. Berdasarkan
Lrji statistik tersebur dapat diputuskan
ada hubungan ketika diperoleh;ilaj o <
0.05 dar ridak ada hubungan antar
variabel penelirian jika nilai p > 0,0j.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Sampel penelitian

Tabet I

Karakteristik sampel penelitian
di desa Medin tahun 2008

diri
)"ng

dapat
ukan

ui,
ma,

tBtusla
ir:iingga

- 
baik

-p!lkanI s€lalu

*u baru
- proses

lEElanuan,
-f- maka

ibnggeng
I apabila
Ii oleh

n maka

; hma
rP 0alalll

'?i enam

nraripu
plikasikan,
kemudian

0apal

Enerimaan
dng adalah

6m berarti
berikutnya

sehingga
i apa yang

',

iAN
(an adalah

:litiar yang

riabel yang

penelitian
yang telah

rlitian yang

;;nal (bclah

a. Kriteria inklusi
L Lansia yang

Ketuarganya
2. Lansia yang

gangguan
memungkinkan
latihan keagel
kelemahan fisik

tinggal dengan

tidak ,nengalalni
Yang tidak
untuk melakukan

sepertt stroke dao

3. Keluarga yang tidak sedano

, nengalami gang-guan kognisi
4. Lansta yang tidak rnelgalanri

gangguan pendengaran
5, Keluarga yang berumur nrinimal l7

tahun
6. Pendidikan minimal tamat SLTA

. .Dari kLresioncr pcngetahurn renrnrrg
keagre lfarning )ang diberikan kepadr l5
fesponden didaprtkan nilai r hilunq _
0,7710 r tabel = 0,J14 arau nilai r hitirno
iebih dari nilai r tabet yang b.rurri j;;i't6
penanyaan yang disebar.kan adalah valid.
Sedangkan kLresioner tenlang prakrik
keagle training did,rparkan nil:ri r hirung =

5 JtKl(, Vot. t, No, l, Juti20t0 r t-9

2. Usi.

- 25-40 tahun

. SLTA

. PNS tl
5

l
9
I

29%
63%
8%

5t yo

20./.
29%

31%
14./o
9%

260/"
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t8%
I o/o
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Analisis Univariat

Pengetaltuott keluarga lenlang keqgle

trcinlflg

Tabel 2

Distribusi frekuensi pengetahuan keluarga

tentang ke agle I ra i ning

Tabel 2 menunjukkan tingkal

Densetahuan sampel tertinggi adalah

oenietahuan baik (49ol") dan yrnts terenJah

uauiut, Pengetahuan kurang 120%\'

sedangkan sisanya .dil.rh Pencel:lllu 'rr
cukup (31 %)

Pr( ktik lelaksi nta fl k en gle I ro i lliltg

Tabel l
Distribusi frekuensi junllah responderl

yang melaksanakanlatih^n ke agel I rainitlg

ffi

antara tingkat pengetahuan dengan

praktik pelaksanaan keagle trainihg' 
Hasil penelitian melalui penyebaran

aneket keDada 35 resPonden Yang

rnimpunyai karakteristik atau krileria

inklusi yang sudah diletapkan p€nelltl

menqhasilkan tingkat yang 0lmlllKI

resoinden adalah dipengaruhi oleh

bempa laktor diantaranya dalah faktor

instrinsik dan ekstrinsik. Faktor

intrinsik yang dikemukakan oleh Cateris

porebus yang menyatakan kenyataan

empiris dan praktis menunjukkan bahwa

p"riluku s"t"otung misalnya dalam

oekeriarn rnernpengaruhi produktivitas

ierie. Faktor intrinsik dan faktor

ek;trinsik meliputi tingkat pendidikan,

lingkat pengetahuan dan tingkal

kerampilan yang dinliliki seseorang

(http : // rooawajah .wofdprcss /

200'71061041 keragaman -perrlaKu-

KarYawanr,
Di dalam tingkat Pendidikan

menyatakan bahwa tingkat pendidikan

seseorang dapat dilihat dari penguasaan'

sikap dan ketrampilan dalam

oenguasaan ilmu tertentu Dalaln hal ini

i""J,do.unnyu akan diikuti oleh sikap

dan perilaku menghadapi pernlasalahan

Dari kelrampilan menganalisis dan

mencari alternatif Pendekatan
permasalahan. Semakin tinggi

penguassan derajat intelektualitasnya

rnaka semakin terbuka kelnampuannya

untuk meningkatkan produktivitas kerja'

Tingkat Pengetahuan seseomng

terkait dengan kompetensi dalan
pekedaan. Pengetahuan yang dikuasai

tidak lcfbaLas pada bidang ilnru kents

tetapi iuga penguasaan ilmu Iunak'

Senral(in linggi tingkat Pernahaman

seseorang, maka senrakin tioggi daya

inovatifdan pfoduktivitas kerja (http: r'
ronarvajah. rvordpress 2001/06104i

keraganran -perilaku-karyawan)
1 ;ngkat kelramPilan seseorong

rerkrit dertgatt pengtlas3xll penerrprn

ilmu dan pengetahuan yang dirnilikr

ke

n)
)a
pi
d

pq
ft
aap

sir
scs
TESI

mll
Efr
p-!
!Y!€t
atatt
atar
conI
lansi

,nela

cukup 13

kumng 12

37%
34 0/a

sese(
Seper

diker
OJEtr
respo
s€5ell
r€spo
sebel
halny
keluar
bal t(
dilakii

Eubu'
Keluo,
Keqh

Be

nilai
disinrp

lang b
antara

PeraKs,a

7

t00%

Tabel 3 menunjukkan jurnlah sampel

yang melaksanakan latihan kegel tertinggr

adalah tingkatan cuklrp (17 %) dan yang

terendah idalah tirgkalan baik (29 %),

sedangkan sisanya adalah tingkatan kurang

(34 %).

Analisis Bivariat
Berdasarkan uji statistik dengart ronk

spearman dipercleh nilai r sebesar 0,715

dan nilai p sebesar 0.000. Maka dapal

disirnpulkan bahwa Ho ditolak Ha.diterima

yang berarti ada hubungan yang slgnlrlKan

-

flolunsrn AilnrrTitrskrtf'cDsctnhuxtrl(clurrg'r'lctr(rnEKcoBlaftri 
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j kela.
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ikuasal
u kcrlrs
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ihltp : //
1t061041

)seomng
)refaparl
dim iliki

h)6

kemudiandi praktikkan dalam pekerjaaan,
nya. Hal ini berarti tingkat pengetahuan
yang dimiliki seseorang mempengaruhi
produktivitas pekedaan dalam hal Inl
adalah pelaksanaan latihan kegel.

Pts kt ik pe laksa no a n k ea g le t mini ng
Praktil, dap dianikan 5ebagai

perjlaku. Perilaku dipengaruhi beberapa
faktor yaitu menitikberatkan pada aspek-
asp€k belajar yang didalamnya adanya
stimulus eksternal, respon perilaku
seseomng dan penguatan yang Inengkuti
respon yang sesuai. Yang artinya perilakrl
muncul akibat dari stinulus dari luar atau
faklor el,sternal. Kelurrga lang nrenrpunlci
pengetahuan tentang kesehatan dan
nlengerii manfaat yang besarjika dilakukan
aiau diajafkan orang lain nraka seseorang
akan meiakukan apa yang dikelahuinya
contohnya melatih iatihan kegel kepada
Iansia sesuai yang dikelahuinya karena
nrereka mengetahui manfaal yang besarjika
melakukan latihan tersebut.

Per;laku juga d ipengaruhi kecintaan
seseofang terhadap apa yang diketahuinya.
seperli dalam leori perilaklr ynag
dikemukakan oleh Thorndike tentang l,rrrl
oJ Effect C,alam Budayasa (1998: I l) bah\,a
respon men)enangkan lang dialami
sebelumnya akan cend€rung dillangi dan
respon menyenangkan yang dialamr
sebelumnya cenderung dibuang. Sepeni
halnya la(ihan kegel yang dilakukan oleh
keluarga lansia, jika keluarga rnelakukan
hal tersebut maka latihan tersebut akan
dilakukan secara terus nrenerus

Ilubungon Antnm Tingkol Pengeloh nt!
Kcluftryo dengatt Proktik P!!l(ksan(in
Itunglc T! oining

Befdasarkan 0ji statistik dengan tut1k
qredr-rl.?/? dipefoleh r sebesaf 0,715 dan
nilai p sebesar 0.000. Mal(a dapal
di.i Itru.krn b.rl,\' r Ij i rol..l. | 1., ,irlcrin...
yang bcrarti ada h!b0ngan yang signillliitI
antara tingkat pengetahuan dengan pfaktik
pelaksanaan keagle (raining .

Tingkat pengetahuan seseorang
yang tinggi atau pendidikan yang tinggi
merupaKan sustu proses pendewasaan
seseorang dengan menggunakan s€gala
potensi yang ada dalam dirinya
sehingga mampu memberikan
kontribusi yang nyata dalam hiduprya
(Marel, 2008), yang berarti seseorang
yang nrempunyai pendidikan tinggi atau
pengetahuan finggi cenderung akan
memberikan hasil yang diketahuinya
kepada omng. lain misalnya
mengajarkan pada orang lain tentang
latihan kegel yang hasilnya dapat
belnanfaat bagi orang yang diberikan
iln u.

Dalan teori dari Rogers (1974)
disebutkan bahlva perilaku yang
didasari pengetahuan maka akan
langgeng dari pada perilakl yang ridak
didasari oleh pengetahuan. Seseorang
yang nrempunyai pengelahuan
cendefung akan selalu atau lerus
menerus nelakukan
diketahuinya.

nar yang

Adan)'e hubungan antara tingkat
pcngetahuan dengan praktik keagle
training yang dimiliki sebagian sampel
penelitian adalah ada hubungan yang
baik Hai itu sesuai dengan teori
Gerungan (1991) bahwa adanya
pengetahuan yang tinggi tentang sesuatu
hal akan mengakibatkan sesomng
menpunyai sikap dan perilaku yang
baik.

Dalanl teo.i lain juga menyebutkan
tingkal pendidikan seseorang dalam
nlenilai dar mengambil keputusan tidak
tefkecuali pada pelayanan kesehatan.
Tingkat pendidikan seseorang sangat
nrencntukan ke alnpuan seseorang
dalar11 Inenranlatkan pengetahuan dan
ketetapan penganratan keputusan dalanr
nrcngalasi nlasalah kesehatan yang
dihadapin),a (Donna. l99l ).

Crcei ( 1980) juga [lenyebutkan
bahrva faktor predisposisi yang dalanl
hal ini adalah pendidikan responden

JIKK, Vol. I, No. l, Juli20l0: I-9



mempunyai pengaruh atas terjadinya
perilaku seseonng .

Penelitian yang sama juga dilakukan

oleh Lilik Zuhriat, et, al yang menyatakan

bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan

seseorang maka berpengaruh. lerhadap

perilaku seseorang termasuK _ .04'aln
rnenerinra InlOImASl

(hfl p://ridwanaimruddin.wordDfess !:oI'1/10

0?/|2/ | 9/review-eva luas i-p fogram 'dbd/) 
.

Penelitian ini sama dengan penellllan

Hermawan Hidayat (200?) tentang

hubungan pengetahuan perilaku seksual

dengan perilaku seksual remaja di Sampang

Madura yang menyatakan ada hubungan

antara pengetahuan perilak! seksual dengan

perilaku seksual remaja.

Penelitian yang sama juga dilakukan

oleh Agustin Nor Aini (2006) tentnng

hubungan antara pengetahuan dan sikap
perawat dengan pendokurentasian asuhan

ieperatuatan di RSD Soewondo Pati tahun

2006 yang menyatakan ada hubungan

antara pengetahuan perawat oengan

pendokumentasian asuhan keperaNatan.

Hal ini dapat disinPulkan tingkat
pengetahuan sarnpel pada penelilian ini
yang didapatkan dari Pendidikan yang

tinggi berpengaruh kepada praktik
pelaksanaan keaglc training atau perilaku

keluarga dalam melatih latihan kegel

kepada lansia.

SIMPULAN DAN SARAN
Sirnpulan
l. Hasil penelilian pengetahuan tentang

keaglb training yang dimiliki responden

yang disebafkan kepada 35 sampel

adalah pengetahuan baik sebanyak 49

% (17 orang ) da.i sebagian besar

rcsponden yang berlalaf belakang

pendidikannya adalah dari perguruan

tinggi.
2. Hasil penelilian praktik leagle lraining

yang dilakukan keluarga sebagian besar

adalah cukup sebanyak 37% (13 orarrg)

dan sebagian yang melakukan adalah

pendidikan dari bidang kesehatan

3. Berdasarkan uji statistik dengan

rank spearman diPeroleh nilai r
sebesar 0,715 dan nilai F sebesar

0.000. Maka daPat disimPulkan

bahwn Ho ditolak Ha diterima Yang

beradi ada hubungan Yang

signifikan antara tingkat

pangohhuan dcngan ProxllK
pelaksanaan keagle trainiog

Hal ini dapat disimpulkan
tingkat pengetahuan samPel Pada
penelitian ini yang didapirlkan dari
pendidikan yang tinggi berpengaruh

kepada praktik pelaksanaan keagle

rraining atau Perilaku keluarga

dalanr rnelatih latihan kegel kepada

lansia.

Srtratr
l. Diharapkan kepada respondcn yang

mengetahui penelitian oleh peneliti

ini agar dapat melaksanaknx ilnu
yang didapat hasil survey Yang
dilakukan karena latihan daPat

b€rmanlaal yang besar dala

kelridupan sehariJrari
2. Bagi p\a ahli kesehatan unluk

selalu nlengajarkan latihan ini
kepada orang lain Yartg belunl

nrenSetahul
l. Bagi dinas kesehatrn dan

PLrskesrrras untuk mengsosialisasi_

kan lalihan kegel ini karetta banyak

nasyafakat yang beluln nrengelahui

tenlang latihan ini.
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