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ABSTRAK 
 

Menopause merupakan masa berhentinya siklus menstruasi yang umumnya dimulai pada usia 45-55 

tahun. Studi pendahuluan didapatkan 7 dari 10 wanita menopause memiliki kesulitan dalam mengatasi 

permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masa menopause terutama masalah fisik, seksual, dan 

psikologi.. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adanya Faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kemampuan perempuan menopause dalam mengatasi masalah fisik, psikologis, dan seksual pada masa 

menopause di Rt 04/09 Kelurahan Jati Cempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi. Metode 

penelitian menggunakan kuantitatif dengan desain penelitian cross-sectional dan sampel yang digunakan 

adalah total sampling. Analisis yang digunakan univariat dan bivariat menggunakan chi-square dengan 

α=5%. Hasil penelitian faktor tersebut yakni pendidikan, pengetahuan dan dukungan keluarga memiliki 

nilai p value masing-masing 0.001, 0.017 dan 0.1. Simpulan dari ketiga faktor yang berhubungan dengan 

kesiapan menghadapi menopause yaitu faktor pendidikan dan sikap dengan p value 0.001 dan 0.017, 

sedangkan pada faktor dukungan keluarga dengan p value= 0,100 lebih besar dari α=5% maka tidak 

berhubungan dengan kemampuan perempuan menopause dalam menghadapi perubahan masa 

menopause. Saran Bagi perempuan yang memasuki masa menopause, diharapkan meningkatkan 

pengetahuan tentang menopause agar dapat meningkatkan kemampuan dalam mengatasi permasalahan 

fisik, seksual, dan psikologi 

 
Kata Kunci: Kemampuan mengatasi masalah  Menopause, Pendidikan, Pengetahuan, dan Dukungan 

Keluarga 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keberhasilan pembangunan diberbagai bidang terutama bidang kesehatan 

menyebabkan terjadinya peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH). Berdasarkan 

laporan Badan Pusat Statistik (BPS) 2017 UHH penduduk Indonesia  adalah 73,06 

dan dipredikasi akan naik sekitar 73,7 tahun pada periode 2020-2025, dengan 

perkiraan jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 273,65 juta jiwa pada tahun 

2025. Seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup semakin bertambah pula 

jumlah perempuan menopause yang merupakan bagian dari cakupan kesehatan 

perempuan. (BPS, 2017). 

Menopause merupakan masa yang kritis dalam kehidupan wanita yang 

umumnya dimulai pada usia 45-55 tahun, banyak terjadi perubahan fisik maupun 

psikis pada diri seorang perempuan. Hal tersebut dapat mengakibatkan banyak 

keluhan, misalnya banyak keringat, jantung berdebar, sakit kepala, mudah 

tersinggung, cepat merasa lelah dan kurang bersemangat, pada periode inilah biasanya 

seorang wanita telah merasa dirinya menjadi tua dan takut tidak dapat memenuhi 

kebutuhan seksual suami. (Apriyana E., 2015) 

Berdasarkan data yang diperoleh dari World Health Organization (WHO) 

(2010), populasi wanita yang mengalami menopause di dunia mencapai 894 juta 

orang dan diperkirakan pada tahun 2030 mendatang jumlah perempuan di dunia yang 

memasuki masa menopause akan mencapai 1,2 miliar orang, artinya sebanyak 1,2 

miliar perempuan akanmemasuki usia lebih 50 tahun, dan angka itu merupakan tiga 

kali lipat dari angka sensus tahun 1990 jumlah perempuan menopause. 

Badan Kesehatan Dunia, WHO (World Health Organization) memperkirakan 

usia harapan hidup orang Indonesia adalah 75 tahun pada tahun 2025. Hal ini berarti 
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wanita memiliki kesempatan untuk hidup rata-rata 25 tahun lagi sejak awal 

menopause. Data dari WHO (World Health Organization) tahun 2013 jumlah wanita 

di dunia yang memasuki fase menopause diperkirakan mencapai 1,42 milyar orang. 

Jumlah wanita menopause di Indonesia tahun 2013 sebanyak 15,5 juta orang bahkan 

pada tahun 2025 diperkirakan akan ada 60 juta wanita mengalami menopause. 

Sindroma menopause dialami oleh banyak wanita hampir diseluruh dunia, sekitar 70-

80% wanita Eropa, 60% di Amerika, 57% di Malaysia, 18% di Cina dan 10% di 

Jepang. (Susi Purwanti, 2016) 

Jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2000 mencapai 200,64 juta orang 

dengan 101,81 juta penduduk wanita. Sekitar 25% atau 15,5 juta orang dari penduduk 

wanita Indonesia akan mencapai usia menopause, jumlah meningkat menjadi 11% 

pada tahun 2005. Pada tahun 2008 sekitar 25,32 juta wanita memasuki usia 

menopause. Pada tahun 2015 diperkirakan jumlah tersebut akan bertambah sebesar 

14%. Tahun 2020 diperkirakan jumlah wanita yang hidup dalam usia menopause 30,3 

juta orang. (Baziad, 2010) 

Menopause atau ketuaan bukanlah mitos. Keduanya merupakan kenyataan. 

Pengalaman perempuan dengan kedua kenyataan tersebut apakah penuh penderitaan 

atau tidak, tergantung bagaimana perasaan perempuan mengenai dirinya sendiri. 

Sebagian wanita takut memasuki fase ini, sehingga berbagai masalah yang dialami 

mempengaruhi psikologis. Apalagi jika menghadapi kondisi tersebut tidak didukung 

dengan berbagai informasi mengenai apa itu menopause. Dengan keterbatasan 

informasi, banyak wanita yang akhirnya lebih percaya dengan mitos yang 

menyesatkan yang justru lebih banyak beredar. 

Sebuah tinjauan psikologis oleh Sofia Retnowati Noor, mengatakan bahwa ada 

wanita pada masa menopause mengalami gangguan fisik, seksual, social, dan 

gangguan psikologis. Dan ada juga wanita tanpa mengalami berbagai keluhan baik 

fisik, psikologis, dan social. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berat ringannya stress 

yang dialami wanita dalam menghadapi dan mengatasi menopause. 
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Masa premenopause biasanya ditandai dengan siklus haid yang tidak teratur. 

sebelum terjadi menopause, terjadi perubahan anatomis pada ovarium berupa 

sklerosis vaskuler, pengurangan jumlah folikel primordial dan penurunan aktivitas 

sintesa hormone steroid. Penurunan hormone estrogen akan berlangsung dimulai pada 

awal masa klimakterium (Deborah, 2006 dalam Zul, 2016). Penurunan ini 

menyebabkan peningkatan produksi gonadotropin. Dari perubahan tersebut 

menyebabkan adanya penurunan pada fisik, dan seksual yang akan menimbulkan 

gangguan psikologis pada beberapa wanita seiring dengan bertambahnya usia. 

Gejala-gejala fisik yang timbul pada menopause adalah: semburan rasa panas 

(hot flushes) dan keringat pada malam hari, kelelahan, insomnia, kekeringan kulit dan 

rambut, sakit dan nyeri pada persendian, sakit kepala, palpitasi (denyut jantung cepat 

dan tidak teratur), dan berat badan bertambah. (Aryasatiani, 2007 dalam Triani, 2017). 

Selain itu, akibat dari terjadinya kekurangan estrogen pada wanita menopause,  vagina 

menjadi kering karena penipisan jaringan pada dinding vagina sehingga ketika 

melakukan hubungan seksual bisa timbul nyeri, nyeri ini bertambah buruk apabila 

hubungan seks makin jarang dilakukan. Perubahan hormone dapat menyebabkan 

dorongan seks berkurang. Perubahan emosional dapat membuat wanita merasa terlalu 

stress untuk melakukan aktivitas seksual (Mulyani, 2013).  

Adanya gangguan-gangguan tersebut saat menopause sering dianggap sebagai 

suatu stressor tersendiri bagi wanita. Stressor yang akhirnya menimbulkan sebuah 

kecemasan yang bersifat ringan dan bahkan akhirnya  bisa menimbulkan kepanikan. 

Gejala-gejala psikologis pada masa menopause yang akan timbul seperti perasaan 

murung, kecemasan, iritabilitas dan perasaan yang berubah-ubah, labilitas emosi, 

merasa tidak berdaya, gangguan daya ingat, konsentrasi berkurang, sulit mengambil 

keputusan, merasa tidak berharga (Glasier & Gebbie, 2006 dalam Triani, 2017). 

Wanita yang mempunyai mekanisme koping yang baik, akan mengatasi stress dan 

kecemasan yang baik pula. Sedangkan wanita yang mempunyai mekanisme koping 

yang kurang baik, maka stress dan kecemasan merupakan suatu hal yang mengancam 
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kehidupannya. Apabila mekanisme koping yang dilakukan tidak tepat maka akan 

menimbulkan dampak terhadap kesehatan jasmani dan psikologis. (Zul, 2016) 

Berdasarkan studi pendahuluan dengan melakukan wawancara di RW 09 Kel 

Jati Cempaka Bekasi, melalui wawancara dengan 5 pertanyaan terhadap 10 orang 

responden didapatkan hasil: 8 (80%) perempuan menopause belum memahami apa itu 

menopause, tanda dan gejala, perubahan yang terjadi pada dirinya dan siklus haidnya 

belakangan ini, dan 2 (20%) sudah memahami apa itu menopause, tanda dan gejala, 

perubahan yang terjadi pada dirinya dan siklus haidnya belakangan ini. Adapun yang menjadi 

faktor kurangnya pengetahuan adalah kurangnya kepedulian keluarga terhadap menjelang 

menopouse dan ketidakmampuan dalam menghadapi perubahan    yang terjadi saat  

menopause   

Berdasarkan uraian fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan judul “Faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kemampuan perempuan menopause dalam mengatasi masalah fisik, psikologis, dan 

seksual pada masa menopause di Rt 04/09 Kelurahan Jati Cempaka Kecamatan 

Pondok Gede Kota Bekasi”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, maka mendorong peneliti untuk 

mengetahui lebih lanjut Faktor-faktor yang berhubungan dengan kemampuan 

perempuan menopause dalam mengatasi masalah fisik, psikologis, dan seksual pada 

masa menopause. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini adalah diketahui Faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kemampuan perempuan menopause dalam mengatasi masalah fisik, seksual, dan 

psikologi. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Diketahui gambaran karakteristik responden yang meliputi umur, agama, dan 

suku. 

b. Teridentifikasi gambaran tingkat Pendidikan, pengetahuan, dukungan keluarga 

perempuan menopause dalam mengatasi masalah fisik, psikologis, dan seksual 

pada masa menopause. 

c. Teridentifikasi hubungan tingkat pendidikan dengan kemampuan perempuan 

menopause dalam mengatasi permasalahan fisik, seksual, dan psikologi. 

d. Teridentifikasi hubungan tingkat pengetahuan dengan kemampuan perempuan 

menopause dalam mengatasi permasalahan fisik, seksual, dan psikologi. 

e. Teridentifikasi hubungan dukungan keluarga dengan kemampuan perempuan 

menopause dalam mengatasi permasalahan fisik, seksual, dan psikologi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihal diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Aplikasi 

Sumber tambahan informasi bagi tenaga pelayanan kesehatan dalam 

penyusunan strategi pemberian asuhan keperawatan bagi perempuan menopause 

dalam mengatasi permasalahan pada masa menopause. 

2. Metodologi Riset Keperawatan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan penelitian selanjutnya yang terkait 

dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan kemampuan menopause dalam 

mengatasi permasalahan pada masa menopause. 

3. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memperkaya 

khasanah kajian psikologi, khususnya dibidang psikologi perkembangan, 

psikologi klinis dan psikologi kepribadian, sehingga dapat bermanfaat bagi bahan 

referensi bagi peneliti selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Menopause 

1. Definisi Menopause 

Menurut World Health Organization (WHO), menopause adalah 

pemberhentian siklus menstruasi secara permanen yang disebabkan oleh 

hilangnya aktivitas folikel ovarium yang dinyatakan apabila mengalami 

amenorrhea (tidak menstruasi) selama 12 bulan (WHO, 2016). Fase menopause 

dibagi menjadi dua yaitu primenopause dan postmenopause. Perimenopause 

merupakan fase transisi menuju menopause dimana mulai terhadi perubahan 

hormone dan terjadi siklus menstruasi secara tidak teratur. Sedangkan 

postmenopause merupakan fase dimana wanita tidak mengalami menstruasi 

selama lebih dari 12 bulan (Martin, 2013). Premature menopause merupakan 

menopause yang terjadi pada usia <40 tahun, sedangkan menopause dini terjadi 

pada usia < 45 tahun dan menopause terlambat terjadi pada usia >53 tahun. 

(Shuster dkk,2010) 

Menurut Kalb (2007), definisi menopause dibagi menjadi dua, yaitu (1) 

Natural Menopause merupakan sebuah proses alamiah dari berhentinya periode 

menstruasi. Proses tersebut biasa terjadi pada wanita berusia antara 48 dan 55 

tahun sebagai akibat tidak adanya hormone yang dihasilkan oleh ovarium, dengan 

kata lain, ovarium sudah tidak lagi memproduksi hormone.  (2) Induced 

Menopause terjadi ketika seseorang berhenti menstruasi diakibatkan karena 

operasi pengangkatan ovarium (hysterectomy) atau pemberhentian fungsi ovarium 

akibat kemoterapi, radiasi, terapi obat, atau proses pengobatan lainnya. Induced 

menopause dapat terjadi pada usia kapan saja karena merupakan hasil dari sebuah 

kondisi fisik yang tidak diharapkan. 
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2. Fisiologi Menopause 

Pada masa menopause, hormone progesterone dan estrogen masih tinggi, 

tetapi semakin rendah ketika memasuki masa peri/menopause dan postmenopause. 

Keadaan ini berhubungan dengan fungsi ovarium yang terus menurun. Semakin 

meningkat usia seorang perempuan, semakin menurun jumlah sel-sel telur pada 

kedua ovarium. Hal ini disebabkan adanya ovulasi pada setiap siklus haid, dimana 

pada tiap siklus, antara 20 hingga 1000 sel telur tumbuh dan berkembang, sampai 

matang, yang kemudian mengalami ovulasi, sel-sel telur yang tidak berhasil 

tumbuh menjadi matang akan mati, juga karena proses atresia, yaitu proses awal 

pertumbuhan sel telur yang segera berhenti dalam beberapa hari atau tidak 

berkembang. Proses ini terus menurun selama kehidupan perempuan hingga 

sekitar 50 tahun karena produksi ovarium menjadi sangat berkurang dan akhirnya 

berhenti bekerja (Kasdu, 2004). Ovarium postmenopause berukuran kecil dan 

tidak berisi folikel. 

Fertilisasi menurun secara drastis pada wanita saat memasuki usia 35 

tahun dan lebih cepat lagi setelah usia 40 tahun. Percepatan setelah usia 40 tahun 

mungkin merupakan tanda pertama dari kegagalan ovarium yang akan terjadi. 

Walaupun folikel-folikel ovarium tetap terlihat melalui USG, namun usaha 

menginduksi ovulasi buatan dengan menyuntikan gonadotropin kemungkinan 

besar tidak berhasil setelah usia lebih dari 45 tahun. Ini menunjukkan adanya 

gangguan fisiologis berkembang di dalam oosit atau folikel sebelum mereka 

menghilang. Sekitar 3-4 tahun sebelum menpause, kadar FSH mulai meningkat 

sedikit dan produksi estrogen, inhibin, dan progesterone ovarium menurun. 

Lamanya sikluis menstruasi cenderung memendek seiring dengan fase folikular 

yang secara progresif memendek. Akhirnya ovulasi dan menstruasi benar-benar 

berhenti. Usia menopause dipengaruhi oleh berbagai factor, walaupun kegagalan 

ovarium merupakan komponen utama pada menopause, namun perubahan 

fungsional pada tingkat hipofisis juga terjadi. 
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Perubahan muncul dalam ritme intrintsik, yang mengontrol waktu tidur 

dan aksis neuroendokrin. Perubahan dalam osilator sirkadia tersebut menyebabkan 

hilangnya sekresi melanin noktural dan mengubah waktu tidur. Menurunkan 

kemampuan respons aksis gonadotropin terhadap umpan public steroid, dan 

menurunkan produksi steroid adrenal. Penuaan juga berhubungan dengan 

penurunan yang lebih umum pada fungsi saraf dopaminergik dan noradrenergic 

sentral. Defisiensi estrogen selanjutnya menyebabkan defisiensi dopamine dengan 

meningkatnya rasio norepinefrin terhadap dopamine. (Linda, 2005) 

Selama menopause, penurunan  produksi estrogen dan inhibin ovarium 

mengurangi sinyal umpan balik negative terhadap hipofisis dan hipotalamus dan 

menyebabkan peningkatan yang progresif pada kadar gonadotropin. Karena 

inhibin bekerja secara khusus untuk meregulasi FSH. Maka kadar FSH meningkat 

secara tidak proporsional terhadap kadar LH. Jika terdapat keraguan, maka 

peningkatan kadar FSH serum yang menetap memastikan diagnosis menopause. 

Walaupun produksi estrogen ovarium berhenti, ovarium terus membuat androgen 

testosterone dan androstenedion wanita pascamenopause tidak sepenuhnya 

mengalami defisiensi estrogen. Jaringan-jaringan perifer seperti lemak, hati, dan 

ginjal menghasilkan enzim aromatase dan dapat mengubah androgen yang 

bersikulasi menjadi estrogen. Perbedaan utama antara estrogen yang langsung 

disekresi oleh ovarium dengan estrogen yang berasal dari konversi perifer adalah 

sebagian besar estrogen yang diproduksi dari konversi di perifer adalah esteron. 

Esteron merupakan estrogen yang dihasilkan dari aromatisasi androstenoid suatu 

androgen utama yang disekresi oleh ovarium pascamenopause dan kelenjar 

adrenal. Esteron merupakan estrogen yang sangat lemah dibandingkan dengan 

estradiol. Pada konsentrasi yang biasa ditemukan pada wanita pascamenopause. 

Steron tidak memberikan proteksi terhadap dampak jangka panjang defisiensi 

estrogen. (Smith, 2000) 
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3. Periode Menopause 

Menurut Sarwono P (2007), ada 4 fase dalam siklus klimakterik, yaitu: 

a) Pra-Menopause 

Fase pramenopause adalah fase antara usia 40 tahun dan dimulainya fase 

klimakterik. Fase ini ditandai dengan siklus haid yang tidak teratur dengan 

perdarahan haid yang memanjang dan jumlah darah haid yang relative 

banyak, dan kadang-kadang disertai nyeri haid (dismenorrea) 

b) Perimenopause 

Perimenopause merupakan fase peralihan antara pra-menopause dan pasca 

menopause. Fase ini ditandai dengan siklus haid yang tidak teratur. Pada 

kebanyakan wanita silus haidnya >38 hari, dan sisanya <18 hari. Sebanyak 

40% wanita siklus haidnya anovulatorik. Meskipun terjadi ovulasi, kadar 

progesterone tetap rendah. Kadar FSH, LH, dan estrogen sangat bervariasi. 

c) Menopause 

Jumlah folikel yang mengalami atresia makin meningkat, sampai suatu 

ketika tidak tersedia lagi folikel yang cukup. Produksi estrogen pun 

berkurang dan tidak terjadi haid lagi yang berakhir dengan terjadinya 

menopause. Oleh karena itu, menopause diartikan sebagai haid alami 

terakhir, dan hal ini tidak terjadi bila wanita menggunakan kontrasepsi 

pada usia perimenopause. 

d) Pasca menopause 

Ovarium sudah tidak berfungsi sama sekali, kadar estradiol berada antara 

20-3- pg/ml, dan kadar hormone gonadotropin biasanya meningkat. 

Pascamenopause pada umumnya akan terjadi 3 hingga 5 tahun setelah 

menopause, tahap dimana sebagian besar menopause telah menghilang.    
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4. Perubahan-perubahan Pada Wanita Menopause 

a. Perubahan Fisik 

Ketika seseorang memasuki masa menopause, fisik mengalami 

ketidak nyamanan seperti rasa kaku dan linu yang dapat terjadi secara tiba-

tiba disekujur tubuh (Spencer, 2006). Adapula perubahan-perubahan fisik 

yang terjadi pada saat memasuki masa menopause, antara lain: 

1) Ketidakaturan siklus haid yang sering disertai dengan jumlah darah yang 

sangat banyak tidak seperti volume darah haid yang normal. (Ibrahim, 

2002) 

2) Gejolak rasa panas (hot flashes) sering diawali pada daerah dada, leher, 

atau wajah dan menjalar ke bagian tubuh yang lain dan berlangsung 

selama 2-3 menit disertai dengan keringat yang banyak. 

3) Kekeringan vagina karena leher rahim sedikit sekali mensekresi lendir. 

Penyebabnya adalah kekurangan estrogen yang menyebabkan liang 

vagina menjadi tipis, lebih kering, dan kurang elastis alat kelamin mulai 

mengerut. (Suparto, 2009) 

4) Perubahan kulit. Estrogen berperan dalam menjaga elastisitas kulit, 

ketika menstruasi berhenti, maka kulit akan terasa lebih tipis, kurang 

elastis terutama pada daerah wajah, leher dan lengan. Kulit dibagian 

bawah mata menjadi mengembang seperti kantong dan lingkaran hitam 

dibagian ini menjadi lebih permanen dan jelas (Suparto, 2009). 

5) Keringat dimalam hari, bangun bersimpuh peluh. Sehingga perlu 

mengganti pakaian dimalam hari, mengganggu pasangan tidur. 

6) Insomnia (sulit tidur) lazim terjadi pada masa menopause, tetapi 

mungkin hal ini ada kaitannya dengan rasa tegang akibat berkeringat 

pada malam hari, wajah memerah dan perubahan yang lain. (Reitz, 

2000) 
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7) Kemampuan mengecap pada wanita berubah menjadi kurang peka, 

sementara mengalami gangguan gusi dan gigi menjadi lebih mudah 

tanggal. (Indarti, 2004) 

8) Kerapuhan tulang.  Rendahnya kadar estrogen merupakan penyebab 

proses osteoporoses (kerapuhan tulang). Osteoporoses merupakan 

penyakit kerangka yang paling umum dan merupakan persoalan bagi 

yang berumur, paling banyak menyerang wanita yang telah menopause. 

Biasanya kita kehilangan 1% tulang dalam setahun akibat proses 

penuaan (Indarti, 2004 ). 

9) Banyak wanita menjadi gemuk dalam menopause. Rasa letih yang 

dialami pada masa menopause, diperburuk dengan perilaku makan yang 

sembarangan. Banyak wanita yang bertambah berat badannya pada masa 

menopause, hal ini disebabkan oleh faktor makanan dan kurang olahraga 

(Indarti, 2004). 

 

b. Perubahan Seksual 

Kondisi fisik yang menyertai wanita menopause antara lain 

menipisnya otot vagina, berkurangnya cairan vagina, menurunnya elastisitas 

vagina, dan berkurangnya keasamannya. Serta gejala psikis juga menyertai 

pada wanita yang mengalami menopause diantaranya mendapatkan rasa 

panas dalam tubuhnya, perasaan mudah cemas, dan mudah berkeringat dan 

pula wanita yang berpendapat menopause mempunyai kelebihan yang 

dirasakan yaitu kondisi tubuh menjadi bersih dan kemampuan untuk 

menjalankan ibadah dengan penuh ketenangan (Dewi, 2010). 

Pada wanita menopause terjadi perubahan seksualitas, perubahan 

yang terjadi adalah hilangnya gairah seksualitas (penurunan libido) yang 

dialami wanita menopause. Akibat kekurangan estrogen, vagina menjadi 

kering dan mudah cidera sehingga terasa sakit saat berhubungan seksual. 

Ada wanita yang mengatakan bahwa mereka tidak merasakan  kehidupan 
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seksualitas sepositif ini semasa menopause. Banyak juga yang mengatakan 

bahwa semua itu lebih berkaitan dengan hubungan suaminya daripada 

menopausenya (Widianto, 2010). 

Perubahan hasrat seks mengalami penurunan pada masa 

premenopause. Ketika sesudah menopause, banyak wanita yang meningkat 

seksnya karena merasa tidak khawatir akan adanya kehamilan yang tidak 

diinginkan (Hutapea, 2005). 

 

c. Perubahan Psikologis 

Perubahan psikis pada wanita menopause juga menjadi berat, akibat 

dari perubahan seks. Kurangnya aliran darah pada otak mengakibatkan 

perubahan kognitif diantaranya sulit berkonsentrasi dan mudah lupa, 

peubahan ini terlihat saat wanita mengalami menopause mengalami 

kemunduran dalam mengingat (Baziad, 2003). 

Pada wanita menopause sering mengalami gangguan psikologis 

diantaranya gangguan penurunan daya ingat dan mudah tersinggung, 

insomnia (susah tidur), depresi (rasa cemas), mudah curiga (Emi & 

Proverawati, 2010) 

Perubahan  psikologis wanita menopause adalah kecemasan, tapi 

kecemasan yang dialami wanita menopause sangat relative, artinya ada 

orang cemas dan tenang kembali, namun ada yang terus-menerus cemas. 

(Puspita, 2007). 
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B. Konsep Dukungan Keluarga 

1. Definisi Keluarga 

Keluarga adalah dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena 

hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidup 

dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya 

masing-masing menciptakan serta mempertahankan kebudayaan (Friedman, 

2010). 

Sedangkan menurut Ali (2010), keluarga adalah dua atau lebih individu 

yang bergabung karena hubungan darah, perkawinan dan adopsi dalam satu rumah 

tangga, yang berinteraksi satu dengan lainnya dalam peran dan menciptakan serta 

mempertahankan suatu budaya. 

 

2. Fungsi Keluarga 

a) Fungsi afektif  

Gambaran diri anggota keluarga, perasaan memiliki dan dimiliki dalam 

keluarga, dukungan keluarga terhadap anggota keluarga lain, saling 

menghargai dan kehangatan di dalam keluarga.  

b) Fungsi Sosialisasi 

Interaksi atau hubungan dalam keluarga, bagaimana keluarga belajar disiplin, 

norma, budaya dan perilaku.  

c) Fungsi Kesehatan 

Sejauhmana keluarga menyediakan pangan, perlindungan dan merawat 

anggota yang sakit, sejauh mana pengetahuan tentang masalah kesehatan, 

kemampuan keluarga untuk melakukan 5 tugas  

d) Fungsi Ekonomi 

Sejauh mana keluarga menyediakan pangan, perlindungan dan merawat 

anggota yang sakit, sejauh mana pengetahuan tentang masalah kesehatan, 

kemampuan keluarga untuk melakukan 5 tugas.  
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3. Definisi Dukungan Keluarga 

Friedman (1998) dalam Murniasih (2007) menyatakan dukungan keluarga 

adalah pengetahuan, tindakan dan penerimaan keluarga terhadap anggotanya. 

Anggota keluarga dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam 

lingkungan keluarga. Anggota keluarga memandang bahwa orang yang bersifat 

mendukung selalu mampu memberikan pertolongan dan bantuan jika diperlukan. 

 

4. Jenis-jenis Dukungan Keluarga 

Menurut House dan Kahn (2001) dalam Friedman (2010), terdapat empat tipe 

dukungan keluarga yaitu: 

a. Dukungan emosional 

Keluarga sebagai tempat yang aman dan damai untuk bersistirahat dan juga 

menenangkan pikiran. Setiap orang pasti membutuhkan bantuan dari keluarga. 

Individu yang menghadapi persoalan atau masalah akan merasa terbantu kalau 

ada keluarga yang mau mendengarkan dan memperhatikan masalah yang 

sedang dihadapi. 

b. Dukungan penilaian 

Keluarga bertindak sebagai penengah dalam pemecahan masalah dan juga 

sebagai fasilitator dalam pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Dukungan 

dan perhatian dari keluarga merupakan bentuk penghargaan positif yang 

diberikan kepada individu. 

c. Dukungan instrumental 

Keluarga merupakan sebuah sumber pertolongan dalam hal pengawasan, 

kebutuhan individu. Keluarga mencarikan solusi yang dapat membantu 

individu dalam melakukan kegiatan. 

d. Dukungan informasional 

Keluarga berfungsi sebagai penyebar dan pemberi informasi. Disini 

diharapkan bantuan informasi yang disediakan 11 keluarga dapat digunakan 

oleh individu dalam mengatasi persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. 
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5. Konsep Pengetahuan 

a. Definisi Pengetahuan 

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang 

terhadap suatu objek dari indra yang dimilikinya (Notoatmodjo, 2012). 

b. Tingkat Pengetahuan 

Menurut Kholid dan Notoadmodjo (2012) tedapat 6 tingkat pengetahuan, yaitu: 

1) Tahu (Know)  

Tahu adalah mengingat kembali memori yang telah ada sebelumnya setelah 

mengamati sesuatu.  

2) Memahami (Comprehension)  

Memahami adalah suatu kemampuan untuk menjelaskan tentang suatu objek 

yang diketahui dan diinterpretasikan secara benar  

3) Aplikasi (Aplication)  

Aplikasi adalah suatu kemampuan untuk mempraktekkan materi yang sudah 

dipelajari pada kondisi real (sebenarnya).  

4) Analisis (Analysis)  

Analisis adalah kemampuan menjabarkan atau menjelaskan suatu objek atau 

materi tetapi masih di dalam struktur organisasi tersebut dan masih ada 

kaitannya satu dengan yang lainnya. 

5) Sintesis (Synthesis)  

Sintesis adalah suatu kemampuan menghubungkan bagianbagian di dalam 

suatu bentuk keseluruhan yang baru.  

6) Evaluasi (Evaluation)  

Evaluasi adalah pengetahuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu materi 

atau objek 

 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan 

Menurut Budiman dan Riyanto (2013) faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

meliputi:  
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1) Pendidikan  

Pendidikan adalah proses perubahan pengetahuan dan perilaku seseorang atau 

kelompok dan merupakan usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan pelatihan (Budiman & Riyanto, 2013). Semakin tinggi 

pendidikan seseorang maka semakin cepat menerima dan memahami suatu 

informasi sehingga pengetahuan yang dimiliki juga semakin tinggi (Sriningsih, 

2011). 

2) Informasi/ Media Massa  

Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, 

menyimpan, memanipulasi, mengumumkan, menganalisis dan menyebarkan 

informasi dengan tujuan tertentu. 11 Informasi diperoleh dari pendidikan 

formal maupun nonformal dapat memberikan pengaruh jangka pendek 

sehingga menghasilkan perubahan dan peningkatan pengetahuan. Semakin 

berkembangnya teknologi menyediakan bermacam-macam media massa 

sehingga dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat. Informasi 

mempengaruhi pengetahuan seseorang jika sering mendapatkan informasi 

tentang suatu pembelajaran maka akan menambah pengetahuan dan 

wawasannya, sedangkan seseorang yang tidak sering menerima informasi 

tidak akan menambah pengetahuan dan wawasannya.  

3) Sosial, Budaya dan Ekonomi  

Tradisi atau budaya seseorang yang dilakukan tanpa penalaran apakah yang 

dilakukan baik atau buruk akan menambah pengetahuannya walaupun tidak 

melakukan. Status ekonomi juga akan menentukan tersedianya fasilitas yang 

dibutuhkan untuk kegiatan tertentu sehingga status ekonomi akan 

mempengaruhi pengetahuan seseorang. Seseorang yang mempunyai sosial 

budaya yang baik maka pengetahuannya akan baik tapi jika sosial budayanya 

kurang baik maka pengetahuannya akan kurang baik. Status ekonomi 

seseorang mempengaruhi tingkat pengetahuan karena seseorang yang memiliki 
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status ekonomi dibawah rata-rata maka seseorang tersebut akan sulit untuk 

memenuhi fasilitas yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan.  

4) Lingkungan  

Lingkungan mempengaruhi proses masuknya pengetahuan kedalam individu 

karena adanya interaksi timbal balik ataupun tidak yang akan direspons 

sebagai pengetahuan oleh individu. Lingkungan yang baik akan pengetahuan 

yang didapatkan akan baik tapi jika lingkungan kurang baik maka pengetahuan 

yang didapat juga akan kurang baik.  

5) Pengalaman  

Pengalaman dapat diperoleh dari pengalaman orang lain maupun diri sendiri 

sehingga pengalaman yang sudah diperoleh dapat meningkatkan pengetahuan 

seseorang. Pengalaman seseorang tentang suatu permasalahan akan membuat 

orang tersebut mengetahui bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dari 

pengalaman sebelumnya yang telah dialami sehingga pengalaman yang 

didapat bisa dijadikan sebagai pengetahuan apabila medapatkan masalah yang 

sama. 

6) Usia  

Semakin bertambahnya usia maka akan semakin berkembang pula daya 

tangkap dan pola pikirnya sehingga pengetahuan yang diperoleh juga akan 

semakin membaik dan bertambah. 

 

C. Konsep Kemampuan 

1. Definisi Kemampuan 

Kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti kuasa (bisa, sanggup) 

melakukan sesuatu, sedangkan kemampuan berarti kesanggupan, kecakapan, 

kekuatan (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003). Kemampuan 

(ability) berarti kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam 

suatu pekerjaan. (Stephen P. Robbins & Timonthy A. Judge, 2009).  
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Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

adalah kesanggupan atau kecakapan seorang individu dalam menguasai suatu 

keahlian dan digunakan untuk mengerjakan beragam tugas dalam suatu 

pekerjaan. 

Stephen P. Robbins & Timonthy A. Judge (2009) menyatakan bahwa 

kemampuan keseluruhan seorang individu pada dasarnya terdiri atas dua 

kelompok faktor, yaitu :  

a.  Kemampuan Intelektual (Intelectual Ability), merupakan kemampuan yang 

dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktifitas mental (berfikir, menalar dan 

memecahkan masalah). 

b.  Kemampuan Fisik (Physical Ability), merupakan kemampuan melakukan 

tugas-tugas yang menuntut stamina, ketrampilan, kekuatan, dan karakteristik 

serupa. 

 

2. Klasifikasi Kemampuan 

a. Kemampuan Kognitif 

Kognitif berhubungan dengan atau melibatkan kognisi. Sedangkan 

kognisi merupakan kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan (termasuk 

kesadaran, perasaan, dsb) atau usaha mengenali sesuatu melalui pengalaman 

sendiri. Kemampuan kognitif adalah penampilan-penampilan yang dapat 

diamati sebagai hasil-hasil kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan 

melalui pengalaman sendiri. Menurut Anas Sudijono (2001) ranah kognitif 

adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). 

Benjamin S. Bloom (2005) mengklasifikasikan jenjang proses berpikir dalam 

ranah kognitif sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Kemampuan Kognitif 

Tingkat/hasil Belajar Ciri-cirinya 

Knowledge a. Jenjang belajar terendah 

b. Kemampuan mengingat fakta-fakta 
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c. Kemampuan menghafalkan rumus, definisi, 

prinsip, prosedur  

Comprehension  a. Mampu menerjemahkan (pemahaman 

menerjemahkan) 

b. Mampu menafsirkan, mendeskripsikan secara 

verbal 

c. Pemahaman ekstrapolasi 

d. Mampu membuat estimasi 

Application a. Kemampuan menerapkan materi pelajaran 

dalam situasi baru  

b. Kemampuan menetapkan prinsip atau 

generalisasi pada situasi baru  

c. Dapat menyusun problema-problema 

sehingga dapat menetapkan generalisasi  

d. Dapat mengenali hal-hal yang menyimpang 

dari prinsip dan generalisasi  

e. Dapat mengenali fenomena baru dari prinsip 

dan generalisasi  

f. Dapat meramalkan sesuatu yang akan terjadi 

berdasarkan prinsip dan generalisasi  

g. Dapat menentukan tindakan tertentu 

berdasarkan prinsip dan generalisasi  

h. Dapat menjelaskan alasan penggunaan prinsip 

dan generalisasi. 

Analysis a. Dapat memisah-misahkan suatu integritas 

menjadi unsur-unsur, menghubungkan 

antarunsur, dan mengorganisasikan 

prinsipprinsip  

b. Dapat mengklasifikasikan prinsip-prinsip 

c. Dapat meramalkan sifat-sifat khusus tertentu 

d. Meramalkan kualitas/kondisi  

e. Mengetengahkan pola tata hubungan, atau 

sebab akibat  

f. Mengenal pola dan prinsip-prinsip organisasi 
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materi yang dihadapi  

g. Meramalkan dasar sudut pandangan atau 

kerangka acuan dari materi. 

Synthesis a. Menyatukan unsur-unsur, atau bagian-bagian 

mnejadi satu keseluruhan 

b. Dapat menemukan hubungan yang unik  

c. Dapat merencanakan langkah yang kongkrit  

d. Dapat mengabstraksikan suatu gejala, 

hipotesa, hasil penelitian, dan sebagainya 

Evaluation a. Dapat menggunakan kriteria internal dan 

kriteria eksternal 

b. Evaluasi tentang ketetapan suatu 

karya/dokumen (kriteria internal)  

c. Menentukan nilai/sudut pandang yang dipakai 

dalam mengambil keputusan (kriteria 

internal)  

d. Membandingkan karya-karya yang relevan 

(eksternal)  

e. Mengevaluasi suatu karya dengan kriteria 

eksternal 

f. Membandingkan sejumlah karya dengan 

sejumlah kriteria eksternal  

 

b. Kemampuan Psikomotorik 

Keterampilan motorik (motor skills) berkaitan dengan serangkaian 

gerak-gerik jasmaniah dalam urutan tertentu dengan mengadakan koordinasi 

antara gerak-gerik berbagai anggota badan secara terpadu. W.S.Winkel (2004) 

memaparkan: “Biarpun belajar keterampilan motorik mengutamakan gerakan-

gerakan seluruh otot, urat-urat dan 15 persendian dalam tubuh, namun 

diperlukan pengamatan melalui alat-alat indera dan pengolahan secara kognitif 

yang melibatkan pengetahuan dan pemahaman”. Keterampilan motorik tidak 

hanya menuntut kemampuan untuk merangkaian gerak jasmaniah tetapi juga 

memerlukan aktivitas mental/psychis (aktivitas kognitif) supaya terbentuk 
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suatu koordinasi gerakan secara terpadu, sehingga disebut kemampuan 

psikomotorik. 

Adapun Edward Norman (2011) mengkasifikasikan indikator dari 

masing-masing jenjang dalam ranah psikomotorik sebagai berikut: 

 

Tabel 2.2 Kemampuan Psikomotorik 

Tingkat/hasil Belajar Ciri-ciri 

Perception a. Mengenal obyek melalui pengamatan 

indera 

b. Mengolah hasil pengamatan (dalam 

fikiran) 

c.  Melakukan seleksi terhadap obyek 

(pusat perhatian) 

Set a. Mental set, atau kemampuanmental 

untuk bereaksi  

b. Physical set, kemampuanfisik untuk 

bereaksi  

c. Emotional set, 

kemampuanemosi/perasaan untuk 

bereaksi 

Guided Response a. Melakukan imitasi (peniruan) 

b. Melakukan trial and error (coba-coba 

salah)  

c. Pengembangan respon baru 

Mechanism  a. Mulai tumbuh performance skill 

dalam berbagai bentuk  

b. Respons-respons baru muncul 

dengan sendirinya 

Complex Overt Response Sangat terampil (skillful performance) 

yang digerakkan oleh aktivitas motoriknya 

Adaptation a. Pengembangan keterampilan 

individu untuk gerakan yang 

dimodifikasi 
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b. Pada tingkat yang tepat untuk 

menghadapi (problem solving) 

Origination Mampu mengembangkan kreativitas 

gerakan-gerakan baru untuk menghadapi 

bermacam-macam situasi, atau problema-

problema yang spesifik 
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b. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 2.1 Kerangka Teori 

Sumber: Spencer (2002), Notoatmodjo (2012), Friedman (2010), Stephen P. Robbins & 

Timothy F. Judge (2009) 

 

 

 

 

 

 

Menopause Tanda & Gejala 

Psikologi: 

Kecemasan, depresi, 

mudah tersinggung, 

insomnia, mudah 

curiga. 

Fisik: 

Ketidakaturan siklus haid, 

gejolak rasa panas (hot 

flashes), perubahan kulit, 

keringat pada malam hari, 

kerapuhan tulang 

Seksual: 

Penurunan gairah 

seksualitas, kekeringan 

vagina, penurunan 

elastisitas vagina, 

perubahan otot vagina 

Kemampuan wanita 

menopause dalam 

mengatasi permasalahan 

fisik, seksual, dan 

psikologi 

Dukungan Keluarga: 

 

Tingkat Pengetahuan: 

 
Tk pendidikan 

 



30 
 
 

 

 

 

BAB III 

KERANGKA KONSEP PENELITIAN DAN HIPOTESIS 

 

A. Kerangka Konsep Penelitian 

Kerangka konsep penelitian adalah kerangka yang merupakan model 

konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seorang peneliti menyusun teori atau 

menghubungkan secara logis beberapa factor yang dianggap penting untuk masalah 

yang diukur melalui penelitian-penelitian yang akan dilakukan (Nursalam, 2008).  

Variabel yang diukur meliputi variable terikat (independent variable) yaitu  

tingkat pengetahuan dan dukungan keluarga dan variable bebas (dependent variable) 

yaitu kemampuan perempuan menopause dalam mengatasi permasalahan fisik, 

seksual, dan psikologis bagi perempuan pada masa menopause. Adapun hubungan 

antara variable tersebut adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 3.1 

Kerangka Konsep 

Keterangan: 

  : Variabel yang diteliti dan dicari hubungan 

 

 

 

Variable Independent 

Tingkat Pendidikan 

Tingkat pengetahuan 

Dukungan Keluarga 

 

Variable Dependent 

Kemampuan dalam 

mengatasi permasalahan 

pada masa menopause 
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B. Hipotesis 

Sesuai dengan judul penelitian yang di ambil yaitu “Faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kemampuan perempuan menopause dalam mengatasi masalah 

fisik, psikologis, dan seksual pada masa menopause.” maka hipotesis pada penelitian 

ini adalah : 

H0 : 

• Tidak terdapat hubungan tingkat pendidikan dengan kemampuan perempuan 

menopause dalam mengatasi masalah fisik, seksual, dan psikologi di RT 04/09 

Kelurahan Jati Cempaka 

• Tidak terdapat hubungan tingkat pengetahuan dengan kemampuan perempuan 

menopause dalam mengatasi masalah fisik, seksual, dan psikologi di RT 04/09 

Kelurahan Jati Cempaka 

• Tidak terdapat hubungan dukungan keluarga dengan kemampuan perempuan 

menopause dalam mengatasi masalah fisik, seksual, dan psikologi di RT 04/09 

Kelurahan Jati Cempaka 

• H1 : 

• Terdapat hubungan tingkat pendidikan dengan kemampuan perempuan 

menopause dalam mengatasi masalah fisik, seksual, dan psikologi di RW 09 

Kelurahan Jati Cempaka 

• Terdapat hubungan tingkat pengetahuan dengan kemampuan perempuan 

menopause dalam mengatasi masalah fisik, seksual, dan psikologi di RT 04/09 

Kelurahan Jati Cempaka 

• Terdapat hubungan dukungan keluarga dengan kemampuan perempuan 

menopause dalam mengatasi masalah fisik, seksual, dan psikologi di RT 04/09 

Kelurahan Jati Cempaka 
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C. Definisi Operasional 

Tabel 3.1 Definisi Operasional 

No. Variabel Definisi Operasional Alat 

Ukur 

Cara Ukur  Hasil Ukur Skala 

Ukur 

1. Pendidikan Lamanya  seseorang 

menjalani pendidikan 

formal yang berhasil 

ditempuh 

Diukur 

dengan 

alat ukur 

metode 

kuesioner 

Mengisi 

kuesioner 

1 = SD 

2 = SMP 

3 = SMU 

4 = Sarjana 

Ordinal 

Variable Dependent 

2. Tingkat 

Pengetahuan 

Menurut Kholid dan 

Notoadmodjo (2012) 

tedapat 6 tingkat 

pengetahuan, yaitu: 

1. Tahu (know) 

2. Memahami  

(comprehension) 

3. Aplikasi (application) 

4. Analisis (analysis) 

5. Sintesis (Synthesis) 

6. Evaluasi (Evaluation) 

 

Diukur 

dengan 

alat ukur 

metode 

kuesioner 

Mengisi 

kuesioner  

 

1 = Kategori 

baik jika 

rentang nilainya 

> dari mean 

(nilai  ≥ 26,36)  

0 = Kategori 

kurang baik jika 

rentang nilainya 

< dari mean 

(nilai ≤ 26,36) 

Ordinal  

3. Dukungan 

Keluarga 

Menurut House dan Kahn 

(1985) dalam Friedman 

(2010), terdapat empat 

tipe dukungan keluarga 

yaitu: 

1. Dukungan emosional 

2. Dukungan penilaian 

3. Dukungan instrumental 

4. Dukungan 

informasional 

 

 

Diukur 

dengan 

alat ukur 

metode 

kuesioner 

Mengisi 

kuesioner  

 

1 = Kategori 

baik jika 

rentang nilainya 

> dari mean 

(nilai ≥ 43,28) 

0  = Kategori 

kurang baik jika 

rentang nilainya 

< dari mean 

(nilai ≤ 43,28) 

Ordinal 

Variable Independent 

7. Kemampuan Menurut Stephen & 

Timothy (2009), 

klasifikasi kemampuan 

dibagi menjadi 2, yaitu: 

1. Kemampuan Kognitif 

2. Kemampuan 

Psikomotorik 

Diukur 

dengan 

alat ukur 

metode 

kuesioner 

Mengisi 

kuesioner  

 

1 = Kategori 

mampu jika 

nilainya > dari 

mean (nilai ≥ 

33,42) 

0 = Kategori 

tidak mampu 

jika rentang 

nilainya < dari 

mean (nilai ≤ 

33.42) 

Ordinal 
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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian metode analitik observasional dengan 

pendekatan cross sectional study yang merupakan suatu penelitian untuk mempelajari 

dinamika hubungan antara faktor yang mempengaruhi suatu kejadian dengan cara 

pendekatan observasi dan pengumpulan data dalam waktu yang sama (Dahlan, 2009 

dalam Oktavia N., 2015). Oleh karena itu, pada penelitian ini pengambilan data 

menggunakan kuesioner yang akan dilakukan dalam satu waktu. 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah  wilayah generilasasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk 

dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. (sugiyono,2010). 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi itu misalnya penduduk diwilayah 

tertentu, jumlah pegawai dalam organisasi tertentu, jumlah guru dan murid 

disekolah tertentu dan sebagainya. (Sugiyono,2010).  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive 

sampling yaitu penentuan sampel dengan cara memilih jumlah sampel yang 

diperoleh dengan menentukan kriteria tertentu (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian 

ini, sampel yang telah diambil 50 Responden dengan kriteria inklusi dan eksklusi 

sebagai berikut: 

a. Kriteria Inklusi 

1) Wanita pada masa menopause 

2) Wanita yang memiliki pasangan dan dalam status pernikahan 

3) Sehat jasmani dan rohani 
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4) Mampu membaca, menulis, dan berbahasa Indonesia. 

5) Bersedia berpartisipasi menjadi responden penelitian secara sukarela 

 

b. Kriteria Eksklusi 

1) Wanita tidak pada masa menopause 

2) Wanita yang tidak memiliki pasangan dan tidak dalam status pernikahan 

3) Tidak sehat jasmani dan rohani  

4) Tidak mampu membaca, menulis, dan berbahasa Indonesia. 

5) Tidak bersedia berpartisipasi dalam penelitian. 

 

C. Tempat Penelitian 

• Peneliti telah melaksanakan penelitian di di RT 04/09 Kelurahan Jati Cempaka 

 

D. Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Maret sampai Juli 2021.  

 

E. Etika Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti telah mendapat rekomendasi  dari 

institusi dengan telah mengajukan permohonan izin kepada  instansi atau  lembaga 

tempat penelitian. Setelah mendapat persetujuan, maka kegiatan penelitian ini 

dilakukan dengan menekankan masalah etika yang meliputi: 

1. Persetujuan (Informed Consent) 

Informed consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dan 

responden dengan memberikan lembar persetujuan yang telah diberikan sebelum 

penelitian dilakukan untuk menjadi responden. Jika responden bersedia, maka 

mereka harus menandatangani lembar persetujuan, jika responden tidak bersedia, 

maka peneliti harus menghormati hak responden tersebut. 
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2. Tanpa Nama (Anonymity) 

Penelitian ini memberikan jaminan dalam penggunaan subjek penelitian 

dengan cara tidak memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembar 

alat ukur dan hanya menuliskan inisial atau kode pada lembar pengumpulan data 

atau hasil penelitian yang akan dijelaskan. 

3. Kerahasiaan (Confidentially) 

Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh 

peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset. 

 

F. Alat Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data yaitu kuesioner. Kuesioner 

ini dibuat dengan mengacu pada definisi operasional yang terdiri dari 30 item 

pertanyaan.  Kuesioner ini terdiri atas empat bagian yaitu data karakter responden 

(kuesioner A), kuesioner tingkat pengetahuan (kuesioner B), kuesioner dukungan 

keluarga (kuesioner C), dan kuesioner kemampuan wanita menopause dalam 

mengatasi permasalahan pada menopause (kuesioner D).  

1. Kuesioner A 

Kuesioner ini merupakan kuesioner karakteristik responden terdiri dari 

nama dalam usia, agama, pendidikan, dan suku. Responden diminta untuk mengisi 

dan memilih satu jawaban dari setiap pertanyaan dengan memberikan tanda ceklis 

(). 

2. Kuesioner B 

Kuesioner ini merupakan kuesioner tingkat pengetahuan yang terdiri dari 

10 pertanyaan mengenai pengetahuan tentang menopause. Hasil ukur yang 

digunakan dibagi menjadi 2 kategorik yaitu 0= Rendah, memiliki skor < dari 

median 15, dan 1= Tinggi, memiliki skor ≥ dari median 15. Responden diminta 

untuk mengisi dan memilih satu jawaban yang dianggap benar dari setiap 

pertanyaan dengan memberikan tanda silang (x). 
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3. Kuesioner C 

Kuesioner ini merupakan kuesioner mengenai dukungan keluarga yang 

terdiri dari 6 pertanyaan. Masing-masing pertanyaan terdiri 4 pertanyaan positif 

dan 2 pertanyaan negative. Bentuk pertanyaan yang diberikan menggunakan skala 

Likert dengan 4 pilihan jawaban yaitu: 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 

= setuju, dan 4 = sangat setuju. Hasil ukur yang digunakan dibagi menjadi 2 

kategorik yaitu 1 = Kategori baik jika rentang nilainya > dari median (nilai ≥ 17), 

0  = Kategori kurang baik jika rentang nilainya < dari median (nilai ≤ 17). 

Responden diminta untuk mengisi dan memilih satu jawaban dari setiap 

pertanyaan yang mewakili pendapat responden dengan memberikan tanda ceklis 

(). 

4. Kuesioner D 

Kuesioner mengenai kemampuan wanita menopause dalam mengatasi 

permasalahan pada menopause yang terdiri dari 14 pertanyaan. Bentuk pertanyaan 

yang diberikan menggunakan skala Guttman dengan 2 pilihan jawaban yaitu: 1 = 

tidak, 2 = Ya. Hasil ukur yang digunakan dibagi menjadi 2 kategorik yaitu 1 = 

Kategori baik jika nilainya > dari median (nilai ≥ 25), 0 = Kategori kurang baik 

jika rentang nilainya < dari median (nilai ≤ 25). Responden diminta untuk mengisi 

dan memilih satu jawaban dari setiap pertanyaan dengan memberikan tanda ceklis 

(). 

Kuesioner ini telah disebarkan untuk dilakukan uji validitas dan reliabilitas 

kepada 30 responden, setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas  ternyata ada 

beberapa pertanyaan yang tidak valid yaitu pertanyaan dari kuesioner tingkat 

pengetahuan pada nomor 1, 2, 4, 6, 10, dukungan keluarga pada nomor 5, 6, 7, 8, 

9 dan kemampuan wanita menopause mengatasi permasalahan pada masa 

menopause pada nomor 12 dan 13, setelah itu peneliti mengganti pertanyaan 

tersebut dan menyebarkannya kembali kepada 20 responden, setelah dilakukan uji 

validitas dan reliabilitas kembali kuesioner dinyatakan valid dan reliabel.  
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G. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Suatu instrument dapat dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variable yang diteliti secara tepat. 

Uji validitas item dalam penelitian ini menggunakan rumus kolerasi Product 

Moment dari Pearson sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

rxy  = Koefisien kolerasi 

N = Jumlah responden 

X  = Skor tiap item 

Y  = Skor seluruh item responden uji coba 

Setelah menghitung rhitung, hal yang harus dilakukan adalah membandingkan 

rhitung dan rtabel dengan taraf signifikasi 5%. Jika rhitung > rtabel berarti valid, 

sebaliknya jika rhitung < rtabel berarti tidak valid. (Arikunto, 2009) 

Sebelum dilakukan pengumpulan data kepada responden yang sebenarnya untuk 

dijadikan sampel peneliti melakukan uji validitas terlebih dahulu di terhadap 30 

responden dengan 30 pertanyaan menggunakan mk, mh 

^mhn uji korelasi Pearson Product Moment (r).  Uji validitas dilakukan di 

Puskesmas Semplak dan Puskesmas Warung Jambu. Uji validitas dilakukan 

dengan membandingkan r tabel dengan r hitung. Nilai r tabel dilihat pada tabel r 

yang menggunakan df = n – 2 (30 – 2, df = 28) pada α 5% maka diperoleh r tabel 

0,361. Hasil uji validitas yang diperoleh pada penelitian ini dinyatakan bahwa 

semua pertanyaan dinyatakan valid.  

2. Reliabilitas 

Menurut Arikunto (2009), reliabilitas adalah suatu instrument cukup dapat 

dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data karena 

instrument tersebut sudah baik. Uji reliabilitas dimaksudkan untuk melihat 
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konsistensi dari instrument dalam mengungkapkan fenomena dari sekelompok 

individu meskipun dilakukan dalam waktu yang berbeda. Uji reliabilitas dihitung 

dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach sebagai berikut: 

  

Keterangan: 

r11  = Reliabilitas yang dicari 

n = Jumlah item 

 = Jumlah varians skor tiap item 

 = Varians total 

Dimana untuk menghitung variansnya adalah sebagai berikut: 

 

Keputusannya dengan membandingkan rhitung dengan rtabel, dengan ketentuan jika: 

rhitung > rtabel berarti reliable  

rhitung < rtabel berarti tidak reliable. 

Pada uji reliabilitas penelitian ini dilakukan setelah mengukur validitas. Uji 

reliabilitas ini menggunakan cara one shot (sekali ukur) dengan teknik pengujian 

dengan menggunakan bantuan program komputer (SPSS). Reliabilitas yang 

dilakukan terhadap 30 responden dengan menggunakan 30 pertanyaan didapatkan 

nilai Crombach Alpha sebesar 0,937. Hasil uji reliabilitas ini menunjukkan 

kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.  

 

H. Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini melalui beberapa prosedur antara lain:  

1. Editing: dalam proses ini peneliti telah melakukan pengecekan kembali kuesioner 

yang diisi seperti jumlah kuesioner, kelengkapan jawaban, kejelasan dan 

kerelevenan jawaban responden.  
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2. Coding: dalam proses ini peneliti telah memberi kode angka pada kuesioner yang 

berguna untuk memudahkan pengumpulan data.  

3. Processing: dalam proses ini peneliti memasukkan data kedalam komputer 

melalui aplikasi SPSS (Statistical Program ForSocial Science) yang diambil dari 

kuesioner yang telah diisi oleh responden.  

4. Cleaning: dalam proses ini peneliti melakukan pengecekan kembali data yang 

telah dimasukkan kedalam SPSS untuk menghindari terjadinya kesalahan. 

 

I. Rencana Analisa Data 

Data yang telah didapat akan di proses dan diolah menggunakan program analisis 

statistika, kemudian dianalisis sebagai berikut: 

 

1. Analisis Univariat 

Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan satu variabel yang bertujuan 

untuk melihat gambaran dan variasi suatu variabel dalam bentuk distribusi 

frekuensi. Analisis univariat adalah analisa yang menganalisis tiap variabel 

dari hasil penelitian. Setelah dilakukan pengumpulan data kemudian data 

dianalisa menggunakan statistik deskriptif untuk disajikan dalam bentuk 

tabulasi, minimum, maksimum dan mean dengan cara memasukkan seluruh 

data kemudian diolah secara statistik deskriptif untuk melaporkan hasil dalam 

bentuk distribusi dari masing-masing variabel (Notoadmodjo, 2005). 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat menggunakan uji statistik 

yaitu uji Chi-Square dengan tingkat kemaknaan (a) = 0,05. 

Adapun rumus yang digunakan adalah: 

 

Penilaian: 
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1. Apabila X2 statistik >X2 kritis,maka Ho ditolak atau Ha diterima, artinya 

ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. 

2. Apabila X2 statistik ≤ X2 kritis, maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya 

tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Analisa Univariat 

Analisa univariat adalah analisa yang bertujuan untuk menjelaskan atau 

mendeskriptifkan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti. Dalam analisis 

data kuantitatif kita dihadapkan pada kumpulan data yang besar/banyak yang belum 

jelas maknanya. Fungsi analisis ini untuk menyederhanakan atau meringkas kumpulan 

data hasil pengukuran sedemikian rupa sehingga kumpulan data tersebut berubah 

menjadi informasi yang berguna. Peringkasan tersebut berupa ukuran-ukuran statistik, 

tabel dan juga grafik. (Hastono, 2007) 

a. Gambaran Tingkat Pendidikan Responden di Rt 04/09 Kel Jati Cempaka 

Dari pengolahan data kuesioner didapatkan hasil pendidikan yang menjadi 

responden penelitian, berikut akan disajikan dalam bentuk tabel 5.2 di bawah ini: 

Tabel 5. 2 

Distribusi Frekuensi Pendidikan Responden 
 

Pendidikan Frekuensi Persentase 

Dasar: 

- SD 

- SMP 

Menengah: 

- SMA/SMK 

 

39 

7 

 

4 

 

78% 

14% 

 

8% 

Total 50 100% 

 

Berdasarkan table 5.2 dari 50 orang responden didapatkan hasil bahwa 

pendidikan responden yang terbanyak yaitu SD sebanyak 39 orang (78%), 

sedangkan yang paling sedikit yaitu pendidikan SMA sebanyak 4 orang (8%) dan 

tidak ada yang mengenyam pendidikan perguruan tinggi. 
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b. Gambaran pengetahuan Responden di Rt 04/09 Kelurahan Jati Cempaka 

Dari pengolahan data kuesioner didapatkan hasil pengetahuan  responden 

penelitian, berikut akan disajikan dalam  table 5.3 dibawah ini: 

Tabel 5. 3 

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Responden 

 

Pengetahuan Frekuensi Persentase 

Baik 39 78% 

Kurang Baik 11 22% 

Total 50 100% 

 

Berdasarkan table 5.3 dari 50 orang responden didapatkan hasil bahwa 

pengetahuan responden yang terbanyak yaitu kurang baik sebanyak 39 orang 

(78%), sedangkan yang berpengetahuan baik sebanyak 11 orang (22%). 

 

c. Gambaran Dukungan Keluarga Responden di Rt 04/09 Kelurahan Jati 

Cempaka 

Dari pengolahan data kuesioner didapatkan hasil dukungan keluarga yang 

menjadi responden penelitian, berikut akan disajikan dalam bentuk table 5.4 

dibawah ini: 

Tabel 5. 4 

Distribusi Frekuensi Dukungan Keluarga 

Responden 
 

Dukungan Keluarga Frekuensi Persentase 

Baik 10 20% 

Kurang Baik 40 80% 

Total 50 100% 

 
Berdasarkan table 5.4 dari 50 orang responden didapatkan hasil bahwa 

perempuan menopause yang mendapatkan dukungan keluarga baik dalam 

menghadapi perubahan masa menopause sebanyak 10 responden (20%) dan yang 

kurang baik mendapatkan dukungan keluarga dalam menghadapi perubahan masa 

menopause sebanyak 40 responden (80%). 
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d. Gambaran Kemampuan Responden di Rt 04/09 kelurahan Jati Cempaka 

Dari pengolahan data kuesioner didapatkan hasil kemampuan yang 

menjadi responden penelitian, berikut akan disajikan dalam bentuk table 5.5 

dibawah ini: 

 

Tabel 5. 5 

Distribusi Frekuensi Kemampuan perempuan menopause 
 

Kemampuan Frekuensi Persentase 

Mampu 25 50% 

Tidak Mampu 25 50% 

Total 50 100% 

 

Berdasarkan table 5.5 dari 50 orang responden didapatkan hasil bahwa 

perempuan menopause yang mampu menghadapi perubahan masa menopause 

sebanyak 25 responden (50%) dan yang tidak mampu menghadapi perubahan 

masa menopause 25 responden (50%) memiliki nilai yg sama. 

 

2. Analisa Bivariat 

Pada penelitian ini, analisa bivariat yang dilakukan menggunakan uji Chi-Square 

dengan tujuan untuk menguji ada atau tidaknya suatu hubungan antara variabel 

independen (faktor-faktor yang mempengaruhi: tingkat pendidikan, pengetahuan dan 

dukungan keluarga) dengan variabel dependen (kemampuan  menghadapi perubahan 

masa menopause) di Rt 04/09 kelurahan jati Cempaka 

Tabel kongtingensi yang didapatkan dari program SPSS 16 adalah sebagai berikut: 

 

a. Hubungan antara tingkat pendidikan dengan kemampuan Perempuan 

menopause dalam menghadapi perubahan masa menopause di Rt 04/09 

Kelurahan Jati Cempaka 
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Tabel 5. 6 

Distribusi Silang Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dengan 

Kemampuan Perempuan Menopause Dalam  Menghadapi Perubahan 

Masa Menopause 
 

 
Variabel 

  Kemampuan  
P Value 

Mampu Tidak Mampu 

 
Tingkat 

Pendidikan 

Dasar: 

- SD 

- SMP 

 
15 (30%) 
6 (12%) 

 

24 (48%) 

1 (2%) 

 

 
0,001 

Menengah: 

- SMA/SMK 

  

 4 (8%) 0 (0%)  
 Total 25 (50%) 25 (50%)  

 

 

Berdasarkan tabel 5.6 mengenai tabulasi silang dengan 50 responden antara 

tingkat pendidikan dengan kemampuan perempuan menopause dalam 

menghadapi perubahan masa  menopause dapat disimpulkan bahwa berdasarkan 

hasil analisis bivariat, dikarenakan ada nilai cell yang 0 maka peneliti menjelaskan 

hasil frekuensi tabulasi silang sebagai berikut: 

a. Responden yang memiliki pendidikan SD yang sudah mampu menghadapi 

perubahan masa menopause sebanyak 30% dan yang tidak mampu 

menghadapi perubahan masa menopause sebanyak 48%. 

b. Responden yang memiliki pendidikan SMP yang sudah mampu menghadapi 

perubahan masa  menopause sebanyak 12% dan yang tidak mampu 

menghadapi perubahan masa menopause sebanyak 2%. 

c. Responden yang memiliki pendidikan SMA yang sudah sudah mampu 

menghadapi perubahan masa menopause sebanyak 8% dan yang tidak  

mampu menghadapi perubahan masa menopause sebanyak 0%. 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan sangat mempengaruhi 

responden dalam menghadapi menopause. Yang berpendidikan SD masih banyak 

yang belum mampu dalam menghadapi perubahan masa menopause sedangkan 

yang berpendidikan SMA meskipun hanya 8% responden mereka sudah mampu 

dalam menghadapi perubahan masa menopause. Semakin tinggi tingkat 



45 
 
 

 

 

 

pendidikan responden maka semakin banyak pula informasi yang didapat dan 

semakin banyak pengetahuan yang diketahui guna mempermampukan diri dalam 

menghadapi perubahan masa menopause kedepannya. 

 

b. Hubungan antara pengetahuan dengan kemampuan Perempuan 

menopause dalam menghadapi perubahan masa menopause di Rt 04/09 

Kelurahan Jati Cempaka 

 

Tabel 5. 7 

Distribusi Silang Hubungan Antara Pengetahuan Dengan Kemampuan 

Perempuan Menopause Dalam  Menghadapi Perubahan Masa Menopause 
 

 Variabel Kemampuan P Value 

mampu Tidak mampu 

Pengetahu

an 

Baik 16(32%) 23 (46%) 0,017 

Kurang Baik 9 (18%) 2 (4%) 

 Total 25 (50%) 25 (50%) 100% 

 

Berdasarkan tabel 5.8 tabulasi silang dengan 50 responden antara pengetahuan 

perempuan menopause dalam menghadapi perubahan masa menopause dapat 

disimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis bivariat dengan menggunakan Chi-

Square untuk melihat adanya hubungan antara pengetahuan dengan kemampuan 

perempuan menopause dalam menghadapi perubahan masa menopause diperoleh hasil 

bahwa nilai p Asym. Sig. (2-sided) = 0,017 nilai ini lebih kecil dari α = 5% (0,05) pada 

tabel 2x2 maka hipotesis H0 ditolak H1 diterima. Kesimpulannya adalah terdapat 

hubungan pengetahuan dengan kemampuan perempuan menopause dalam 

menghadapi perubahan masa menopause di Rt 04/09 kelurahan Jati Cempaka 

 

c. Hubungan antara dukungan keluarga dengan kemampuan Perempuan 

menopause dalam menghadapi perubahan masa menopause di Rt 04/09 

Kelurahan Jati Cempaka 
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Tabel 5. 8 

Distribusi Silang Hubungan Antara Dukungan Keluarga dengan 

Kemampuan Perempuan Menopause Dalam  Menghadapi Perubahan 

Masa Menopause 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 5.6 mengenai tabulasi silang dengan 50 responden antara 

dukungan keluarga dengan kemampuan perempuan menopause dalam menghadapi 

peruahan masa menopause dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis 

bivariat dengan menggunakan Chi-Square untuk melihat adanya hubungan antara 

dukungan keluarga dengan dengan kemampuan perempuan menopause dalam 

menghadapi perubahan masa menopause diperoleh hasil bahwa nilai p Asym. Sig. (2-

sided) = 1,00 nilai ini lebih besar dari α= 5% (0,05) pada tabel 3x2 maka hipotesis H1 

ditolak H0 diterima. Kesimpulannya adalah tidak terdapat hubungan antara dukungan 

keluarga dengan dengan kemampuan perempuan menopause dalam menghadapi 

peruahan masa menopause di Rt 04/09 kelurahan Jati Cempaka 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Gambaran Tingkat Pendidikan Responden di Rt 04/09 Kelurahan Jati Cempaka  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 50 orang responden 

diperoleh bahwa pendidikan yang terbanyak yaitu SD sebanyak 30 orang (60%), 

responden yang berpendidikan SMP sebanyak 14 orang (28%) sedangkan yang paling 

sedikit yaitu pendidikan SMA sebanyak 6 orang (12%). Responden tidak ada yang 

tamat perguruan tinggi. 

Menurut undang-undang No.20 tahun 2003 pendidikan ialah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

Variabel   Kemampuan  P Value 

Mampu Tidak mampu 

Dukungan 

Keluarga 

Baik 5 (10%) 5 (10%) 1,00 

Kurang Baik 20 (40%) 20 (40%) 

 Total 25 (50%) 25 (50%) 100% 
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keterampilan yang dimiliki dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

Hasil peneilitian Velga Yazia (2020) menunjukkan bahwa kurang dari separoh 

25 (41.7%) ibu premenopause memiliki tingkat pendidikan rendah dalam menghadapi 

perubahan masa menopause di RW 3 Kelurahan Gurun Laweh Puskesmas Nanggalo 

Padang. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian di Pedukuhan Dampulan 

Caturharjo Pandak Bantul dengan jumlah subjek 62 orang. Hasil penelitian pada 

pendidikan responden menunjukkan 62,9% atau sejumlah 39 orang responden 

memiliki latar belakang pendidikan SMA sederajat, dan mayoritas memiliki 

kecemasan ringan (38,7%), dengan demikian mayoritas pendidikan responden dapat 

dikatakan cukup baik. 

Menurut hasil peneitian Meilia Estiani (2015) juga didapatkan bahwa dari 66 

responden yang berpendidikan tinggi terdapat 53 orang (80,3%) yang berpengetahuan 

positif dan 13 orang (19,7%) yang berpengetahuan negatif. Sedangkan dari 31 

responden yang berpendidikan rendah terdapat 18 orang (58,1%) yang 

berpengetahuan positif dan 13 orang (41,9%) yang berpengetahuan negatif. 

Berdasarkan hasil penelitian Kartika Sari (2016) dapat disimpulkan bahwa 

mayoritas ibu yang memiliki pendidikan rendah tidak mampu dalam menghadapi 

menopause ada 31 orang (77,5%) dari total 74 responden. 

 

2. Gambaran pengetahuan Responden di Rt 04/09 Kelurahan Jati Cempaka  

Berdasarkan table 5.3 dari 50 orang responden didapatkan hasil bahwa 

pengetahuan responden yang terbanyak yaitu berpengetahuan kurang baik sebanyak 

39 orang (78%), sedangkan yang berpengetahuan baik sebanyak 11 orang (22%). 

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang 

terhadap suatu objek dari indra yang dimilikinya (Notoatmodjo, 2012). Menurut 

Kholid & Notoatmodjo (2012), terdapat 6 tingkat pengetahuan yaitu tahu (know), 

memahami (comprehension), aplikasi (application), analisis (analysis), sintesis 

(synthesis), dan evaluasi (evaluation). 

Hal ini sejalan dengan penelitian Novi Wulansari (2019) didapat   bahwa dari 
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65 responden terdapat 41 responden (63,1%) yang memiliki pengetahuan positif 

tentang kemampuanmeghadapi menopause Di Wilayah Kerja Puskesmas Guguk 

Panjang Tahun 2019. 

Menurut Mary Makki (2015) dapat dilihat bahwa pengetahuan responden 

menghadapi menopause pada kategori baik, dengan presentase sebanyak 84,2% (48 

responden) dan pada kategori kurang dengan presentase sebanyak 15,8% (9 

responden). Berdasarkan penelitian Kartika Sari (2016) dapat disimpulkan bahwa 

mayoritas ibu yang memiliki pengetahuan negatif tidak mampu dalam menghadapi 

menopause ada 30 orang (78,9%) dari total 74. 

 

3. Gambaran Dukungan Keluarga Responden di Rt 04/09 Kelurahan Jati 

Cempaka  

Berdasarkan table 5.4 dari 50 orang responden didapatkan hasil bahwa 

Perempuan menopause yang mendapatkan dukungan keluarga baik dalam 

menghadapi menopause sebanyak 10 responden (20%) dan yang kurang baik 

mendapatkan dukungan keluarga dalam menghadapi menopause sebanyak 40 

responden (80%). 

Dukungan keluarga adalah perilaku keluarga yang diharapkan orang lain 

berdasarkan posisinya dalam sistem. Keluarga diharapkan dapat berperan serta dalam 

perilaku sesuai fungsinya masing-masing. Dukungan keluarga merupakan salah satu 

bentuk pertolongan keluarga bagi perempuan yang akan memasuki masa menopause 

(Harmoko, 2012). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Novianti Wulansari (2019) 

didapatkan bahwa dari 65 responden terdapat 35 responden (53,8%) yang memiliki 

dukungan keluarga yang positif tentang kemampuanibu menghadapi menopause Di 

Wilayah Kerja Puskesmas Guguk Panjang Tahun 2019. 

Menurut penelitian yang dilakukan ole Mary Makki (2015) dapat dilihat bahwa 

dukungan keluarga kepada wanita dalam menghadapi menopause pada kategori baik, 

dengan presentase sebanyak 77,2% (44 responden) dan pada kategori tidak baik 

dengan presentase sebanyak 22,8 (13 responden). 
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4. Gambaran Kemampuan Responden di Rt 04/09 kelurahan Jati Cempaka 

Berdasarkan table 5.5 dari 50 orang responden didapatkan hasil bahwa 

Perempuan menopause yang sudah mampu menghadapi menopause sebanyak 25 

responden (50%) dan yang tidak mampu menghadapi menopause 25 responden 

(50%) memiliki nilai yg sama. 

Kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti kuasa (bisa, sanggup) 

melakukan sesuatu, sedangkan kemampuan berarti kesanggupan, kecakapan, kekuatan 

(Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003). Kemampuan (ability) berarti 

kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. 

(Stephen P. Robbins & Timonthy A. Judge, 2009).  

Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Novi Wulansari (2019) didapat 

bahwa dari 65 responden terdapat 33 responden (50,8%) yang kurang mampu dalam 

menghadapi menopause di Wilayah Kerja Puskesmas Guguk Panjang Tahun 2019. 

Sama hal nya dengan penelitian yang dilakukan oleh Mary Makki (2015) dengan hasil 

dapat dilihat bahwa kemampuanmenghadapi menopause responden pada kategori 

mampu, dengan presentase sebanyak 84,2% (48 responden) dan pada kategori 

tidakmampu dengan presentase sebanyak 15,8% (9 responden). 

Menurut peneliti, kemampuan merupakan sebuah kesanggupan atau kecakapan 

seorang individu dalam menguasai suatu keahlian dan digunakan untuk mengerjakan 

beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Kurangnya tingkat pengetahuan menjadi alasan 

bagi responden yang memiliki kemampuan kurang baik dalam mengatasi 

permasalahan pada menopause. Sehingga sebagian responden masih bingung 

bagaimana cara mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam dirinya. Dalam 

hal ini, terjadinya perubahan-perubahan pada masa menopause seperti perubahan 

fisik, perubahan seksual, dan perubahan psikologi akan menjadi hal yang dapat 

mengganggu kehidupan wanita menopause. Oleh karena itu, kemampuan wanita 

menopause dalam mengatasi permasalahan pada menopause sangat diperlukan. 

Seperti contoh, wanita menopause mampu mengatasi rasa panas (hot flashes) dengan 

cara menggunakan pakaian yang tipis dan longgar, atau wanita menopause mampu 
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mengatasi masalah kecemasan dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan positif yang 

ada disekitar rumah. 

 

5. Hubungan Tingkat Pendidikan Responden dengan Kemampuan Menghadapai 

peubahan Masa Menopause di Rt 04/09 kelurahan Jati Cempaka 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 50 orang responden 

diperoleh bahwa pendidikan yang terbanyak yaitu SD sebanyak 30 orang (60%), 

responden yang berpendidikan SMP sebanyak 14 orang (28%) sedangkan yang 

paling sedikit yaitu pendidikan SMA sebanyak 6 orang (12%). Responden tidak ada 

yang tamat perguruan tinggi. 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan sangat mempengaruhi 

responden dalam menghadapi menopause. Yang berpendidikan SD masih banyak 

yang belum mampu dalam menghadapi menopause sedangkan yang berpendidikan 

SMA meskipun hanya 8% responden mereka sudah mampu dalam menghadapi 

menopause. Semakin tinggi tingkat pendidikan responden maka semakin banyak pula 

informasi yang didapat dan semakin banyak pengetahuan yang diketahui guna 

mempermampukan diri dalam menghadapi menopause kedepannya. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Velga Yazia (2020) 

menunjukkan bahwa kurang dari separoh 25 (41.7%) ibu premenopause memiliki 

tingkat pendidikan rendah dalam menghadapi masa menopause di RW 3 Kelurahan 

Gurun Laweh Puskesmas Nanggalo Padang. Hasil penelitian ini mendukung hasil 

penelitian di Pedukuhan Dampulan Caturharjo Pandak Bantul dengan jumlah subjek 

62 orang. Hasil penelitian pada pendidikan responden menunjukkan 62,9% atau 

sejumlah 39 orang responden memiliki latar belakang pendidikan SMA sederajat, dan 

mayoritas memiliki kecemasan ringan (38,7%), dengan demikian mayoritas 

pendidikan responden dapat dikatakan cukup baik. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Mutalazimah (2010) 

menyatakan bahwa Tingkat pendidikan juga memiliki hubungan eksponensial dengan 

tingkat kesehatan. Ibu dengan pendidikan formal yang lebih tinggi cenderung 
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memiliki lebih banyak pengetahuan dari pada orang yg memiliki pendidikan formal 

yang lebih rendah. Ibu yang memiliki pendidikan lebih tinggi akan lebih mampu dan 

lebih mudah memahami arti dan pentingnya kesehatan. Mutalazimah (2010) 

menunjukkan dalam penelitiannya bahwa ada hubungan eksponensial antara tingkat 

pendidikan dan tingkat kesehatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin 

mudah menerima konsep hidup sehat yang mandiri, kreatif dan berkelanjutan. Selain 

itu dikatakan bahwa latar belakang pendidikan seseorang berkaitan dengan tingkat 

pengetahuannya. 

Berdasarkan hasil penelitian oleh Srie Wahyuni (2020) diperoleh bahwa ada 

hubungan tingkat pendidikan terhadap kemampuanmenghadapi menopause, yang 

mana responden dengan pendidikan tinggi lebih mampu menghadapi menopause 

yaitu sebanyak 69% dibandingkan wanita dengan tingkat pendidikan menengah dan 

rendah. Berdasarkan hasil analisis bivariat menggunakan uji Chi-square diperoleh 

hasil bahwa seluruh variable yang diteliti memiliki hubungan (p-value: 0,011 < 0.05) 

dengan kemampuanwanita usia 40-50 tahun dalam menghadapi menopause. 

Berdasarkan hasil penelitian dari Kartika Sari (2019) dapat dilihat bahwa 

responden memiliki pendidikan rendah sehingga tidak mampu dalam mengahadapi 

masa menopause sebanyak 31 orang (77,5%) dan responden berpendidikan tinggi 

memiliki kemampuanmenghadapi masa menopause sebanyak 11 orang (73,3%). 

Setelah dilakukan uji statistik didapat hasil nilai pvalue = 0,002 artinya pvalue < 0,05 

berarti ada hubungan pendidikan ibu dalam menghadapi masa menopause . 

Hasil penelitian diatas sesuai dengan Wijayanti (2011) di Desa Jendi 

Kabupaten Wonogiri dengan judul Pengaruh pendidikan kesehatan terhadap 

pengetahuan dan kecemasan pada wanita premenopause, mengatakan bahwa hasil 

penelitian yang dilakukannya ada pengaruh signifikan, dimana diperoleh nilai pvalue 

0,005. 

Pengetahuan dipengaruhi oleh informasi, kultur, pendidikan, pengalaman, 

sosial ekonomi dan umur (Notoatmodjo, 2007). Pendidikan adalah proses belajar, 

makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang tersebut untuk menerima 
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informasi baik dari orang lain maupun dari media massa. Semakin banyak informasi 

yang masuk semakin banyak pula pengetahuan yang di dapat tentang kesehatan. 

Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan dimana diharapkan seseorang 

dengan pendidikan tinggi, maka orang tersebut semakin luas pula pengetahuannya 

(Asrul, 2009). 

Menurut peneliti dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa tingkat pendidikan 

mempengaruhi kemampuan Perempuan menopause dalam menghadapi perubahan 

masa menopause. Semakin tinggi pendidikan Perempuan menopause maka semakin 

mampu Perempuan menopause dalam menghadapiperubahan masa menopause. 

Dengan pendidikan yang tinggi juga akan mempengaruhi pengetahuan responden 

dalam menyikapi hal hal yang kemungkinan akan terjadi dalam masa  menopause ini. 

Seperti yang dikatakan oleh Asrul (2009) pengetahuan sangat erat kaitannya dengan 

pendidikan titnggi, semakin tinggi pendidikan seseorang semakin luas pula 

pengetahuannya. Namun ada pula yang memiliki pendidikan rendah yang memiliki 

pengetahuan yang lebih dan mampu untuk menghadapi menopause. 

 

6. Hubungan Pengetahuan Perempuan menopause dengan Kemampuan 

Menghadapi Menopause di Rt 04/09 Kelurahan Jati Cempaka 

 

Berdasarkan hasil penelitian kepada 50 orang responden didapatkan hasil 

bahwa pengetahuan responden yang terbanyak yaitu berpengetahuan kurang baik 

sebanyak 29 orang (58%), sedangkan yang berpengetahuan cukup baik tidak ada dan 

yang berpengetahuan baik sebanyak 21 orang (42%). 

Berdasarkan hasil tabulasi silang dengan 50 responden antara pengetahuan 

dengan kemampuan Perempuan menopause dalam menghadapi menopause dapat 

disimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis bivariat dengan menggunakan Chi-

Square untuk melihat adanya hubungan antara pengetahuan dengan kemampuan 

Perempuan menopause dalam menghadapi perubahan masa menopause diperoleh 

hasil bahwa nilai p Asym. Sig. (2-sided) = 0,017 nilai ini lebih kecil dari α = 5% 
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(0,05) pada tabel 2x2 maka hipotesis H0 ditolak H1 diterima. Kesimpulannya adalah 

terdapat hubungan antara pengetahuan dengan kemampuan Perempuan menopause 

dalam menghadapi perubahan masa menopause di Rt 04/09 Kelurahan Jati 

Cempaka. 

Adanya hubungan tingkat pengetahuan dengan kemampuan wanita 

menopause dalam mengatasi permasalahan pada menopause akan berpengaruh 

terhadap kehidupannya. Seseorang dengan tingkat pengetahuan rendah akan sulit 

memahami hal-hal penting yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahannya. 

Faktor dari rendahnya pengetahuan adalah rendahnya tingkat pendidikan yang 

dimiliki oleh seseorang. Semakin rendahnya tingkat pendidikan, maka semakin 

rendah pula pengetahuan yang dimiliki. Seperti halnya pada wanita menopause. 

Perempuan menopause yang pengetahuannya rendah, akan sulit menerima 

perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya saat memasuki masa menopause. Hal 

ini dapat menyebabkan kecemasan dan kegelisahan yang berlebihan karena mereka 

merasa hal-hal terjadi tidak sesuai dengan keinginan mereka.  

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Endang Dwiningsih dan Rahayu 

Setyaningsih (2014) yang berjudul Hubungan Tingkat Pengetahuan Menopause 

dengan Tingkat Kecemasan pada Wanita Menopause di Desa Ngabeyan Kecamatan 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Hasil analisa dengan menggunakan uji chi square 

dengan α = 0,05 (5%) diperoleh p value = 0,02. Sehingga p value < α. Maka terdapat 

hubungan antara tingkat pengetahuan menopause dengan tingkat kecemasan pada 

wanita menopause di Desa Ngabeyan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

 

7. Hubungan Dukungan Keluarga perempuan menopause dengan Kemampuan 

Menghadapi Menopause di Rt 04/09 Kelurahan Jati Cempaka 

Berdasarkan hasil tabulasi silang dengan 50 responden antara tingkat 

pendidikan dengan kemampuan perempuan menopause dalam menghadapi 

menopause dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis bivariat dengan 

menggunakan Chi-Square untuk melihat adanya hubungan antara dukungan 
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keluarga dengan kemampuan Perempuan menopause dalam menghadapi menopause 

diperoleh hasil bahwa nilai p Asym. Sig. (2- sided) = 1,00 nilai ini lebih besar dari α = 

5% (0,05) pada tabel 3x2 maka   hipotesis H1 ditolak H0 diterima. Kesimpulannya 

adalah tidak terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan kemampuan 

Perempuan menopause dalam menghadapi menopause. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sugiarti 

(2016) dengan judul Pengaruh kepercayaan Diri dan Dukungan Keluarga terhadap 

kecemasan Menghadapi Menopause pada ibu rumah tangga dengan analisis 

pengujian hipotesis mayor menggunakan tehnik korelasi product moment diketahui 

bahwa rly = 0,17; p = 0,147 (p< 0,01) sehingga hipotesis minor I dalam penelitian 

ini tidak terima. Hal ini menunjukkan tidak ada hubungan negatif antara kecemasan 

menghadapi menopause dengan kepercayaan diri. 

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan sejalan dengan penelitian diatas 

karena berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan kepada Pra- Lansia di RT 04/02 

Desa Srimukti kemampuan responden yang akan menghadapi menopause yang 

mendapatkan dukungan keluarga dengan kategori baik 14 (26%) responden, 

kemampuanresponden yang akan menghadapi menopause yang mendapatkan 

dukungan keluarga dengan kategori cukup baik sebanyak 5 (10%) dan 

kemampuanresponden yang akan menghadapi menopause yang mendapatkan 

dukungan keluarga dengan kategori kurang baik 31 (62%) responden. 

Saat peneliti melakukan wawancara kepada responden tentang dukungan 

keluarga yang diberikan kepada responden, responden mengatakan keluarga nya 

berpengetahuan biasa saja dalam menyikapi hal ini, ada pula yang mengatakan bahwa 

responden tinggal sendiri dirumah dan jarang bertemu dengan anak-anaknya sehingga 

anak nya jarang mengetahui keadaan ataupun kondisi ibunya saat ini dan adapula 

responden yang kehilangan suami nya sehingga responden kurang perhatian dengan 

dirinya sendiri atau merasa cuek dengan dirinya. 

Dalam variabel dukungan keluarga tidak signifikan dengan kemampuan 

menghadapi menopause. Artinya, baik wanita pra-usila yang baik, cukup baik 
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ataupun kurang baik tidak mempengaruhi kemampuan menghadapi menopause. Ini 

mungkin terjadi karena adanya kurang dukungan informasi maupun penghargaan 

dalam membantu Perempuan menopause dalam menghadapi menopause. Untuk 

mengatasi masalah ini, memberikan informasi tentang menopause yang jelasamatlah 

penting khususnya perihal dukungan keluarga kepada para keluarga Perempuan 

menopause sehingga keluarga dapat memahami bagaimana cara keluarga 

menghadapi Perempuan menopause yang akan menopause. Dengan dukungan 

keluarga yang baik makan semakin mampu pula Perempuan menopause untuk 

menghadapi masa menopause nya. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kemampuan perempuan menopause dalam mengatasi masalah fisik, seksual, dan 

psikologi di RT 04/09 Kelurahan Jati Cempaka Pondok GedeBekasi. Dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan terhadap 50 responden dapat diambil kesimpulan 

bahwa: 

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 50 orang responden didapatkan hasil bahwa 

pendidikan responden yang terbanyak yaitu SD sebanyak 30 orang (60%), 

sedangkan yang paling sedikit yaitu pendidikan SMA sebanyak 6 orang (12%) 

dan tidak ada yang mengenyam pendidikan perguruan tinggi. 

2. Berdasarkan hasil penelitian dari 50 orang responden didapatkan hasil bahwa 

pengetahuan responden yang terbanyak yaitu berpengetahuan kurang baik 

sebanyak 39 orang (78%), sedangkan yang berpengetahuan baik sebanyak 11 

orang (22%). 

3. Berdasarkan table 5.4 dari 50 orang responden didapatkan hasil bahwa responden 

yang mendapatkan dukungan keluarga baik dalam menghadapi menopause 

sebanyak 10 responden (20%) dan yang kurang baik mendapatkan dukungan 

keluarga dalam menghadapi menopause sebanyak 40 responden (80%). 

4. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 50 orang responden didapatkan hasil bahwa 

Perempuan menopause yang sudah mampu menghadapi menopause sebanyak 25 

responden (50%) dan yang tidak mampu menghadapi menopause 25 responden 

(50%) memiliki nilai yg sama. 

5. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 50 orang responden didapatkan hasil bahwa 

pendidikan responden yang terbanyak yaitu SD sebanyak 30 orang (60%), 

sedangkan yang paling sedikit yaitu pendidikan SMA sebanyak 6 orang (12%) 

dan tidak ada yang mengenyam pendidikan perguruan tinggi. diperoleh hasil 
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bahwa nilai p Asym. Sig. (2-sided) = 0,001 nilai ini lebih kecil dari α = 5% (0,05) 

pada tabel 2x2 maka hipotesis H0 ditolak H1 diterima. Kesimpulannya adalah 

terdapat hubungan pendidikan dengan kemampuan perempuan menopause dalam 

menghadapi perubahan masa menopause di Rt 04/09 kelurahan Jati Cempaka. 

6. Berdasarkan hasil  tabulasi silang dengan 50 responden antara pengetahuan 

perempuan menopause dalam menghadapi perubahan masa menopause dapat 

disimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis bivariat dengan menggunakan Chi-

Square untuk melihat adanya hubungan antara pengetahuan dengan kemampuan 

perempuan menopause dalam menghadapi perubahan masa menopause diperoleh 

hasil bahwa nilai p Asym. Sig. (2-sided) = 0,017 nilai ini lebih kecil dari α = 5% 

(0,05) pada tabel 2x2 maka hipotesis H0 ditolak H1 diterima. Kesimpulannya 

adalah terdapat hubungan pengetahuan dengan kemampuan perempuan 

menopause dalam menghadapi perubahan masa menopause di Rt 04/09 kelurahan 

Jati Cempaka 

7. Berdasarkan hasil tabulasi silang dengan 50 responden antara dukungan keluarga 

dengan kemampuan perempuan menopause dalam menghadapi peruahan masa 

menopause dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis bivariat dengan 

menggunakan Chi-Square untuk melihat adanya hubungan antara dukungan 

keluarga dengan dengan kemampuan perempuan menopause dalam menghadapi 

perubahan masa menopause diperoleh hasil bahwa nilai p Asym. Sig. (2-sided) = 

1,00 nilai ini lebih besar dari α= 5% (0,05) pada tabel 3x2 maka hipotesis H1 

ditolak H0 diterima. Kesimpulannya adalah tidak terdapat hubungan antara 

dukungan keluarga dengan dengan kemampuan perempuan menopause dalam 

menghadapi peruahan masa menopause di Rt 04/09 kelurahan Jati Cempaka 

 

B.  Saran 

 

1. Bagi Perempuan menopause 

Bagi perempuan yang memasuki masa menopause, diharapkan meningkatkan 
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pengetahuan tentang menopause agar dapat meningkatkan kemampuan dalam 

mengatasi permasalahan fisik, seksual, dan psikologi. Diharapkan wanita 

menopause mulai memperhatikan asupan makanan sehingga diharapkan dapat 

megurangi masalah fisik seperti nyeri tulang dan sendi, dan mencegah 

kegemukan, mulai memperhatikan kebersihan organ kewanitaan sehingga dapat 

mengurangi masalah seksual yang timbul akibat berkurangnya elastisitas dinding 

vagina, serta diharapkan mulai memperhatikan kegiatan-kegiatan positif yang 

dapat dilakukan untuk mencegah masalah psikologi seperti kecemasan dan 

kegelisahan. 

2. Bagi Keluarga Perempuan menopause 

Disarankan kepada keluarga Perempuan menopause untuk keluarga Perempuan 

menopause dapat lebih meningkatkan dukungan dan motivasi untuk: 

mengingatkan kesehatan, mengikuti kegiatan sosial agar dapat menambah 

wawasan, memfasilitasi dalam hal kebutuhan sehari-hari, agar Perempuan 

menopause menjadi mampu untuk menghadapi menopause. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikann bahan masukan mengenai faktor-

faktor yang berhubungan dengan kemampuan perempuan menopause dalam 

menghadapi menopause. Dan bagi peneliti selanjutnya perlu dikembangkan lagi 

penelitian dengan cakupan sampel yang lebih luas, dan faktor-faktor yang lebih 

banyak agar didapatkan hasil penelitian yang lebih bervariasi 
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yang saudari berikan sebagai responden, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian 

apapun. 

Demikian surat permohonan ini saya buat agar saudari bisa memahami. Atas 
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oleh Marini Agustin dosen Program Studi Ilmu Keperawatan FIKes UIA yang sedang 

menyelesaikan penelitian yang berjudul “FAKTOR - FAKTOR YANG 

BERHUBUNGAN DENGAN KEMAMPUAN PEREMPUAN MENOPAUSE 

DALAM DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN MASA MENOPAUSE DI RT 
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KUESIONER FAKTOR - FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN 

KEMAMPUAN PEREMPUAN MENOPAUSE DALAM DALAM    MENGHADAPI 

PERUBAHAN MASA MENOPAUSE DI RT 04/09 KELURAHAN                                

JATI CEMPAKA BEKASI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan 

dengan kemampuan perempuan menopause dalam menghadapi perubahan masa 

menopause di Rt04/09 kelurahan jati Cempak.  Penelitian ini bersifat RAHASIA 

sehingga jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada dengan jujur sesuai  pengalaman 

Anda. 

A. Petunjuk Pengisian 

1. Bacalah setiap pertanyaan yang ada dengan teliti. 

2. Berilah tanda ( ) pada kolom jawaban yang telah disediakan. Keterangan: 

SS: Sangat Setuju  

S: Setuju 

N: Netral 

TS: Tidak Setuju 

STS: Sangat Tidak Setuju 

B. Identitas Diri 

1. Inisial : 

2. Riwayat Pendidikan 

( ) Tidak Sekolah ( ) Tamat SD ( ) Tamat SMP ( ) 

Tamat SMA ( ) Tamat Perguruan Tinggi 
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A. Pertanyaan terkait pengetahuan 
 

Lembar Pertanyaan Pengetahuan 

Petunjuk pengisian: 

1. Bacalah pertanyaan dengan baik sebelum menjawab 

2. Berilah tanda silang (X) atau (O) pada jawaban yang dianggap paling benar dari 

pilihan jawaban a, b, c, atau d. 

1. Pernyataan yang benar tentang 

menopause adalah: 

a. Perempuan yang tidak menstruasi lagi 

b. Perempuan yang sudah tidak produktif 

c. Perempuan yang menurun kondisi 

fisiknya 

d. Perempuan yang tidak bisa 

membahagiakan pasangannya 

2. Ciri-ciri menopause (perempuan yang 

tidak haid)  adalah:  

a. Kehilangan keperempuanan 

b. Hormone dalam tubuh tidak seimbang 

c. Menstruasi berkurang sampai berhenti 

d. Menstruasi bertambah banyak dan sering 

3. Tanda- tanda menopause (perempuan 

yang tidak haid): 

a. Tidak menstruasi lagi selama 1 bulan 

b. Tidak menstruasi lagi selama 3 bulan 

c. Tidak menstruasi lagi selama 6 bulan 

d. Tidak menstruasi lagi selama 12 bulan 

4. Permasalahan fisik yang sering dialami 

oleh perempuan menopause (perempuan 

yang tidak haid) yaitu: 

a. Kesepian 

b. Perasaan tertekan 

c. Penurunan daya ingat 

d. Adanya nyeri pada tulang sendi 

5. Permasalah kejiwaan yang sering dialami 

oleh perempuan menopause (perempuan 

yang tidak haid) yaitu: 

a. Sembelit 

b. Adanya rasa panas 

c. Kehilangan harga diri 

d. Nyeri tulang dan sendi 

6. Permasalahan pada pasangan 

(berhubungan intim) yang sering dialami 

oleh perempuan menopause (perempuan 

yang tidak haid) yaitu: 

a. Sulit tidur 

b. Sering buang air kecil 

c. Sakit saat berhubungan intim 

d. Tidak dapat menahan buang air kecil 

7. Mengatasi masalah fisik nyeri tulang dan 

sendi pada masa menopause (perempuan 

yang tidak haid) yaitu: 

a. Menjaga stamina 

b. Sering berganti posisi 

c. Cukup istirahat dan tidur 

d. Minum segelas susu perhari 

8. Mengatasi masalah kejiwaan penurunan 

daya ingat pada perempuan masa 

a. Stabilkan emosi 
b. Menerima diri apa adanya 
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menopause (perempuan yang tidak haid) 

yaitu : 

c. Melakukan dzikir 
d. Menghilangkan pikiran negatif 

9. Mengatasi masalah nyeri dan sakit saat 

berhubungan intim pada masa 

menopause (perempuan yang tidak haid) 

yaitu : 

a. Menstabilkan emosi 
b. Menggunakan pembersih pada organ 

vital 

c. Menghilangkan perasaan bersalah 
d. Melakukan pemanasan saat 

berhubungan intim 

10. Mengatasi masalah fisik kegemukan 

pada masa menopause (perempuan yang 

tidak haid) yaitu : 

a. Diet kopi, teh dan susu 

b. Tidak makan berlebihan 

c. Diet dengan mengkonsumsi tahu, tempe 

dan toge 

d. Diet dengan minum segelas susu perhari 

 

B. Pertanyaan terkait dukungan keluarga 
 

No Pertanyaan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

A. DUKUNGAN EMOSIONAL 

1. Keluarga mendampingi saya dalam perawatan      

2. 
Keluarga tidak memberi pujian dan perhatian 
kepada saya 

     

3. 
Keluarga dan tetangga memaklumi bahwa sakit 
yang saya alami sebagai suatu musibah 

     

4. 
Keluarga saya memberikan rasa aman dan 
tentram kepada saya 

     

5. 
Keluarga saya menciptakan lingkungan 
nyaman, tenang, harmonis dan saling pengertian 

     

 
6. 

Jika saya mengeluh tentang perubahan yang 

saya alami menjelang menopause seperti badan 

terasa panas dimalam hari, keluarga saya tidak 
menghiraukan nya 

     

B. DUKUNGAN PENGHARGAAN 

 Keluarga menyediakan waktu dan fasilitas jika 
saya memerlukan untuk keperluan pengobatan 

     

 Keluarga tidak berperan aktif dalam setiap 
pengobatan dan perawatan sakit saya 

     

 Keluarga perhatian dan peduli dengan saya 
dengan menanyakan apa yang saya mau 
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 Keluarga selalu menghormati saya sehingga 

saya merasa dihargai walaupun saya semakin 

tua dan akan mengalami banyak perubahan fisik 
dan psikologis 

     

 Keluarga saya sangat sibuk sehingga tidak ada 
waktu untuk menemani saya 

     

 Keluarga saya biasa saja terhadap perubahan 
fisik yang saya alami 

     

C. DUKUNGAN INSTRUMENTAL 

1. 
Keluarga bersedia membiayai biaya perawatan 
dan pengobatan 

     

 

2. 

Keluarga berusaha untuk mencarikan 

kekurangan sarana dan peralatan perawatan 
yang saya perlukan 

     

 
3. 

Saya mendapatkan bantuan materi dari keluarga 

untuk memenuhi kebutuhan menjelang 

menopause seperti menyediakan susu, suplemen 
kesehatan, kosmetik kecantikan dll 

     

4. 
Keluarga saya tidak perduli dengan kebutuhan 
saya 

     

 

5. 

Keluarga saya tidak mau tahu tentang kebutuhan 
yang saya perlukan menjelang 
menopause 

     

D. DUKUNGAN INFORMASI 

 

1. 
Keluarga memberitahu tentang hasil 

pemeriksaan dan pengobatan dari dokter yang 
merawat kepada saya 

     

2. 
Keluarga mengingatkan saya tentang perilaku- 
perilaku yang memperburuk penyakit saya 

     

 

3. 

Keluarga menjelaskan kepada saya setiap saya 

bertanya hal-hal yang tidak jelas tentang 
penyakit saya 

     

 
 

4. 

Keluarga saya memberikan saran untuk 

berkonsultasi dengan bidan atau dokter tentang 

kesehatan saya. Kami menyiapkan waktu, dana 

danasuransi (BPJS) untuk pemeliharaan 
kesehatan 

     

 

5. 

Keluarga saya menyarankan kepada saya untuk 

membaca buku, majalah, dan media sosial 
untuk menambah informasi tentang menopause 
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C. Pertanyaan terkait Kemampuan perempuan menopause 

 
Lembar Pertanyaan Kemampuan Mengatasi Permasalahan Fisik, Seksual, dan 

Psikologis  

Pentunjuk pengisian : 

1. Berikan jawaban sodara dengan memberikan tanda ceklist (√) pada pilihan pernyataan 

Ya bila kegiatan tersebut dilakukan atau Tidak bila kegiatan tersebut tidak dilakukan 

(1) Tidak 

(2) Ya 

2. Jumlah item 15 soal 

No Pertanyaan 
Tidak Ya 

(1) (2) 

17. Saya mengatasi sendiri rasa panas pada leher, wajah dan 

dada bagian atas 
  

18. Saya melakukan pengontrolan berat badan   

19. Saya melakukan perawataan kulit   

20. Saya mencegah sembelit   

21. Saya mencegah nyeri tulang dan sendi   

22. Saya memeriksa adanya tumor dan kanker   

23. Saya mencegah sakit kepala   

24. Saya merawat organ kewanitaan dengan latihan otot 

panggul 

  

25. Saya berdiskusi dengan pasangan tentang perasaan saya   

26. Saya melakukan tidur sejenak sebelum melakukan 

hubungan intim 

  

27. Saya melakukan hubungan intim dalam kondisi lelah   

28. Saya mencegah perasaan yang dapat merusak harga diri 

saya 

  

29. Saya menghindari diri dari stres   

30. Saya melakukan pengontrolan emosi   

 

 

 


