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ABSTRAK 
 
 
Umi Rizky Sari. 2009. Hubungan antara Tingkat Pengetahuan tentang Masa 

Menopause dengan Persepsi Keluhan Masa Menopause di Kelurahan 
Tlogosari Kulon Semarang. Skripsi. Jurusan Ilmu Kesehatan 
Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing : I. Drs. Bambang BR, M.Si dan Pembimbing II. dr. Yuni 
Wijayanti, M.Kes. 

Kata Kunci : Pengetahuan, menopause, persepsi, dan keluhan menopause. 
 

Menopause merupakan suatu akhir proses biologis dari siklus menstruasi 
yang terjadi karena penurunan produksi hormon estrogen yang dihasilkan ovarium 
(indung telur). Kurangnya pemahaman perempuan tentang menopause akan 
menjadikan perempuan beresiko terhadap penyakit jantung koroner dan 
osteoporosis. Cara individu mempersepsikan atau menilai menopause akan 
berpengaruh pada  kondisi emosi-psikologisnya. Bila wanita memandang 
menopause sebagai hal yang menakutkan maka wanita tersebut akan menghadapi 
menopause dengan penuh kecemasan, ketakutan, stres  bahkan depresi 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah adakah hubungan antara tingkat 
pengetahuan tentang masa menopause dengan persepsi keluhan pada masa 
menopause di Kelurahan Tlogosari Kulon Semarang Tujuan penelitian ini adalah 
mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan tentang masa menopause 
dengan persepsi keluhan pada masa menopause. 

Jenis penelitian ini adalah survei analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu yang akan memasuki masa 
menopause yang berusia 45-54 tahun berjumlah 661 orang. Sampel yang diambil 
sebanyak 84 responden dengan metode simple random sampling. Instrument yang 
digunakan yaitu kuesioner. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan 
uji chi square dengan derajat kemaknaan (α = 0,05). 

Hasil penelitian didapatkan bahwa ada hubungan antara tingkat 
pengetahuan tentang masa menopause dengan persepsi keluhan masa menopause 
(p= 0.001 dan CC= 0.417) dan hasil penelitian didapatkan bahwa yang 
pengetahuan tentang masa menopause kurang dengan persepsi keluhan masa 
menopause positif sebesar 28 orang dengan persentase 52.8 % responden dan 
yang mempunyai pengetahuan tentang masa menopause kurang dengan persepsi 
keluhan masa menopause negatif sebesar 25 orang dengan persentase 47.2 %. 
Dari hasil uji statistik didapatkan nilai p value = 0,001. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada ada hubungan antara 
pengetahuan tentang masa menopause dengan persepsi keluhan masa menopause. 
Berdasarkan hasil dari penelitian saran yang di anjurkan bagi masyarakat adalah 
pada ibu menopause diharapkan perlu mendapatkan informasi yang cukup tentang 
keluhan yang yang dialami selama masa menopause sehingga akan berdampak 
positif terhadap reaksi perubahan fisik dan psikologisnya dan bagi peneliti 
lanjutan disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan rancangan yang 
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berbeda misalnya dengan rancangan kasus kontrol atau kohort, sehingga lebih 
dapat mengetahui faktor lain yang berhubungan dengan menopause. 
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ABSTRACT 
 
 

Umi Rizky Sari. 2009. Relationships between Knowledge Level on the Period 
of Menopause and Felt Perceptions on the Period of Menopause at 
Tlogosari Kulon Ward, Semarang. Final Project. Public Health Science 
Department, Faculty of Physical Sciences, State University of Semarang). 
Counsellors I: Drs. Bambang BR, M.Si and Counsellors II : dr. Yuni 
Wijayanti, M.Kes. 

Key Words: Knowledge, menopause, perception, and menopause felt. 
 

Menopause is the cessation of a biological process of menstrual cycle that 
happens due to hormonal estrogen secretion from a woman’s ovaries. Women’s 
lack of comprehensive understanding will result in women’s risks toward 
coronary heart disease and osteoporosis.  Ways of individual thinks about 
perception or values on menopause will result in their psychological-emotional 
condition. When women view menopause as one thing that make them fear then 
they will face feelings of nervousness, fear, stressed and even depressed. The 
problem statement in this survey sated whether there is any relationships between 
menopause knowledge level and the felt perceptions in the period of menopause at 
Tlogosari Kulon ward, in Semarang. This survey aimed to examine the 
relationship between menopause knowledge level and the perception felt in the 
period of menopause. 
 This survey is analytical by using cross sectional approach. The target 
population in this survey consisted of 661 mothers between 45-54 year old and 
who are approaching their menopause periods. This survey was based on a simple 
random sampling of 84 respondents. The instruments are questioner. Data were 
collected by using chi square test with the significant degree of (α =0,05) 
 Survey results revealed that there is a relationship between menopause 
knowledge level and the felt perception during the period of menopause (p= 0,001 
and CC= 0,417). An exploration into respondents’ perceptions on menopause 
revealed that 28 mothers or 52 % displayed and less knowledge towards 
menopause and their perception on  menopause were positive, while 25 mothers 
or 47,2 % displayed less knowledge towards menopause and their perception on 
menopause were negative. Statistical test results showed a value of p = 0,001. 
 According to this survey, it can be concluded that there is a relationship 
between menopause knowledge level and the felt perception during the period of 
menopause. Based on the result of this survey, it could be suggested for mothers 
in the approaching period of menopause to have official sources for accurate 
information on menopause so that it could bring positive effects towards their 
physical and psychological changes and for those who want to conduct a similar 
survey, it could be suggested to develop a different design one such as a control 
and cohort design so that it could find another factors that might influence towards 
menopause. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di Asia menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada tahun 2025 

jumlah perempuan yang berusia tua diperkirakan meningkat dari 107 juta menjadi 

373 juta. Usia harapan hidup perempuan makin meningkat sehingga membuat 

perempuan lebih aktif setelah masa menopause (Elok Dyah Messwati, 2007). 

Menurut Ali Baziad (2008) berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) 

untuk proyeksi penduduk 2008, di Indonesia diperkirakan ada 5.320.000 

perempuan memasuki masa menopause (Media Indonesia, 2008).  

Menurut Fajar Siswanto, diperkirakan sekitar 10 persen dari jumlah wanita 

di Inonesia telah mengalami menopause. Untuk Jawa Tengah, jumlah penduduk 

yang mencapai 35 juta. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% perempuan. Artinya, 

jumlah wanita menopause di Jawa Tengah sekitar 1,5 juta orang (Kompas, 2003). 

Menopause merupakan suatu akhir proses biologis dari siklus menstruasi 

yang terjadi karena penurunan produksi hormon estrogen yang dihasilkan ovarium 

(indung telur). Wanita dikatakan mengalami menopause apabila siklus 

menstruasinya telah berhenti selama ±12 bulan. Berhentinya haid tersebut akan 

membawa dampak pada konsekuensi kesehatan baik fisik maupun psikis 

(Anonim, 2005).  

Hasil studi kuantitatif dari Bayer Schering Pharma yang dilakukan pada 

3.126 perempuan berusia 45-60 tahun untuk memahami gambaran tentang terapi 
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sulih hormon di kalangan perempuan di Asia. Hasil survei tersebut 

mengungkapkan bahwa hanya 4% dari seluruh perempuan Asia yang mengalami 

gejala menopause menjalani pengobatan efektif. Dari hasil penelitian tersebut 

menunjukkan penanganan menopause di Asia masih kurang. Kurangnya 

pemahaman perempuan tentang menopause akan menjadikan perempuan beresiko 

terhadap penyakit jantung koroner dan osteoporosis (Media Indonesia, 2008). 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktora menyatakan bahwa pada 

wanita premenopause dengan rentan usia 35-50 tahun. Didapatkan bahwa 50% 

tidak pernah mendengar istilah menopause, 53% membutuhkan informasi yang 

benar mengenai masa menopause, 84% tidak mengetahui cara memelihara 

kesehatan menghadapi menopause, dan 73,3% tidak mengetahui risiko penyakit 

setelah menopause (Oktora. PR, 2003: 43). 

Menopause merupakan suatu momok bagi sebagian wanita terutama yang 

berjiwa pesimis. Salah satu hal yang menakutkan adanya anggapan bahwa 

memasuki menopause akan menurunkan dan hilangnya gairah dan merupakan 

akhir dari kehidupan seorang wanita (John Rambulangi, 2005). 

Menurut Chrisdiono M. Achadiat 75% wanita yang mengalami menopause 

akan merasakan sebagai masalah atau gangguan, sedangkan sekitar 25% tidak 

memasalahkannya. Beberapa hal yang mempengaruhi persepsi seorang 

perempuan terhadap menopause, antara lain faktor kultural, sosial ekonomi, gaya 

hidup, kebutuhan terhadap kehidupan seks, dan sebagainya (Chrisdiono M. 

Achadiat, 2005). 
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Menurut pendekatan kognitif, dalam ilmu psikologi, pada dasarnya 

gangguan emosi (takut, cemas, stres) yang dialami manusia, sangat ditentukan 

oleh cara individu menilai, menginterpretasi, atau mempersepsikan peristiwa yang 

dialaminya. Jadi, cara individu mempersepsikan atau menilai menopause  akan 

berpengaruh pada  kondisi emosi-psikologisnya. Bila wanita memandang 

menopause sebagai hal yang menakutkan maka wanita tersebut akan menghadapi 

menopause dengan penuh kecemasan, ketakutan, stres  bahkan depresi (Sofia 

Retnowati Noor, 2001). 

Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan terhadap 20 ibu yang 

telah mengalami menopause didapatkan 57% memiliki pengetahuan kurang 

tentang menopause dan 55% memiliki persepsi yang negatif tentang keluhan masa 

menopause. Oleh karena itu peneliti mengambil suatu masalah dalam hubungan 

anatara tingkat pengetahuan tentang masa menopause dengan persepsi keluhan 

masa menopause di Kelurahan Tlogosari Kulon Semarang.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: “Adakah hubungan antara tingkat pengetahuan tentang 

masa menopause dengan persepsi keluhan pada masa menopause di Kelurahan 

Tlogosari Kulon Semarang?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan tentang masa 

menopause dengan persepsi keluhan pada masa menopause. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan wanita menopause tentang masa 

menopause di Kelurahan Tlogosari Kulon Semarang. 

2. Untuk mengetahui persepsi keluhan masa menopause di Kelurahan Tlogosari 

Kulon Semarang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Institusi Jurusan Kesehatan Masyarakat 

Sebagai salah satu referensi, bahan acuan dalam telaah ilmiah dan bahan riset 

dasar dalam bidang kesehatan reproduksi. 

2. Bagi Masyarakat 

Untuk meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi wanita 

sebagai bagian tindak pencegahan terhadap penyakit sebelum memasuki usia 

menopause. 

3. Bagi Peneliti 

Sebagai bentuk pengalaman nyata dalam menerapkan konsep teori dengan 

riset di lapangan khususnya kesehatan pada wanita menjelang atau yang 

mengalami menopause. 
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Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 
No. Judul/Peneliti/Lokasi 

Penelitian 
Tahun Desain 

Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1. Hubungan karakteristik 
demografi dan umur saat 
menopause dengan 
keluhan saat menopause/ 
Desi/ Kelurahan 
Putussibau Kota 
Kecamatan Putussibau 
Kabupaten Kapuas Hulu 
Kalimantan Barat 
 

2007 
 

Cross 
sectional  
 

-  Variabel 
independen : 
demografi 
dan umur 
saat 
menopause 

-  Variabel 
dependen  : 
keluhan saat 
menopause       

1. Tidak ada 
hubungan 
kondisi haid 
dengan keluhan 
masa menopause

2. Tidak ada 
hubungan 
jumlah anak 
dengan keluhan 
masa menopause

3. Ada hubungan 
pemakaian 
kontrasepsi 
hormonal 
dengan keluhan 
masa menopause

4. Tidak ada 
hubungan umur 
saat menopause 
dengan keluhan 
masa menopause

 
2. Beberapa Faktor Ibu 

Yang Berhubungan 
dengan Usia Menopause 
Pada Ibu-Ibu/ Asih 
Setiasih/ Pusat Pembinaan 
Lanjut Usia (Pusbila) 
Desa Cimari Kecamatan 
Cikoneng Kabupaten 
Ciamis Propinsi Jawa 
Barat 

Bulan 
April 
Tahun 
2003 

Cross 
sectional 

-  Variabel 
independen : 
usia menarce, 
riwayat 
penyakit, 
status gizi. 

-  Variabel 
dependen : 
usia 
menopause 

Rata-rata usia 
menopause adalah 
47,40 tahun, 
minimal 34 tahun 
dan maksimal 60 
tahun. Rata-rata 
usia menarche 
14,7 tahun minmal 
11tahun dan 
maksimal 17 
tahun. Status gizi 
gemuk (22,5 
%),normal 
(67,5%), kurus 
(10,0%). Yang 
mempunyai 
riwayat penyakit 
yang berhubungan 
dengan kesehatan 
reproduksi (2,5 
%). 
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1.5.1 Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian  

sebelumnya adalah :  

1. Penelitian mengenai pengetahuan tentang masa menopause dengan persepsi 

keluhan menopause. 

2. Variabel independent dalam penelitian ini adalah pengetahuan tentang masa 

menopause. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah persepsi 

keluhan menopause. 

3. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei tahun 2009 di Kelurahan Tlogosari 

Kulon Semarang. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tlogosari Kulon Semarang. 

 Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian di lakukan pada bulan Mei tahun 2009. 

 Ruang Lingkup Materi 

Materi penelitian ini adalah pengetahuan menopause dan persepsi keluhan 

masa menopause. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Menopause 

2.1.1.1 Definisi Menopause 

Pada usia rata-rata sekitar 40-50 tahun kehidupan seksual biasanya tidak 

teratur dan ovulasi tidak terjadi selama beberapa siklus haid. Setelah beberapa 

bulan sampai beberapa tahun, siklus berhenti sama sekali. Perhentian siklus haid 

ini dinamakan menopause (Guyton, 1997: 1298). Menopause adalah berhentinya 

siklus perdarahan uterus yang teratur. Menopause biasanya terjadi antara usia 45-

52 tahun (Silvia Anderson, 1995 : 1129).   

Menopause adalah haid terakhir atau saat terjadinya haid terakhir. 

Diagnosis menopause dibuat setelah terdapat amenore (tidak haid) sekurang-

kurangnya satu tahun. Berhentinya haid dapat didahului oleh siklus haid yang 

lebih panjang, dengan perdarahan yang berkurang. Umumnya batas terendah 

terjadinya menopause adalah umur 44 tahun (Hanifa Wiknjosastro, 1999: 130). 

Diagnosis menopause ditandai dengan adanya keluhan, gejala, dan tanda klinis, 

usia dan yang terpenting riwayat amenore (tidak haid) selama 12 bulan, dan 

menentukan status hormonal FSH dan estrogen melalui uji laboratorium (Ali 

Baziad, 2003: 3). 

Definisi menopause menurut WHO merupakan keadaan seorang wanita 

berhenti menstruasi secara permanen, akibat berhentinya aktifitas ovarium 
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menghasilkan estrogen. Batasan usia menopause bervariasi antara 45-55 tahun, 

dengan usia rata-rata 50 tahun (Hanifa Wiknjosastro, 1999: 130). 

2.1.1.3 Patologi Menopause 

Proses menjadi tua pada seorang wanita sudah dimulai umur 40 tahun, 

jumlah folikel pada ovarium waktu lahir sebanyak 750 ribuan. Pada waktu 

menopause hanya tinggal beberapa ribu buah. Pada klimakterium terdapat 

penurunan produksi estrogen dan kenaikan hormon gonadotropin, terjadi atrofi 

alat genital, masa reproduksi dimana berat ovarium 10-17 gram, pada wanita 

berumur 60 tahun menjadi 4 gram (Hanifa Winkjosastro, 1999: 129). 

Penyebab menopause adalah “matinya” (burning out) ovarium. Sepanjang 

kehidupan seksual seorang wanita, kira-kira 400 folikel primordial (bakal telur) 

tumbuh menjadi folikel vesicular dan berovulasi, sementara beratus-ratus dan 

ribuan ovum berdegenerasi. Pada usia sekitar 45 tahun, hanya tinggal beberapa 

folikel primordial yang akan dirangsang oleh FSH dan LH dan produksi estrogen 

dalam ovarium berkurang sewaktu jumlah folikel primordial mencapai nol. Ketika 

produksi estrogen turun dibawah nilai kritis, estrogen tidak lagi dapat 

menghambat produksi dari FSH dan LH juga tidak dapat merangsang lonjakan LH 

dan FSH untuk ovulasi untuk menimbulkan siklus osilasi. FSH dan LH (terutama 

FSH) diproduksi sesudah menopause dalam jumlah besar dan kontinyu. Estrogen 

diproduksi dalam jumlah dibawah nilai kritis untuk jangka waktu yang singkat 

sesudah menopause, tetapi setelah beberapa tahun, ketika folikel primordial yang 

tersisa menjadi atretik, produksi estrogen oleh ovarium turun menjadi hampir nol 

(Guyton, 1997: 1298). 
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Tanda dan gejala serta perubahan fisiologik yang menyertai menopause 

adalah akibat menurunnya estrogen dalam sirkulasi. Gejala-gejala menopause 

dapat dimulai sebelum perubahan pada siklus menstruasi terjadi. Perdarahan 

menstruasi rutin dapat terus berlangsung sampai terjadi menopause, dimana siklus 

menjadi lebih pendek karena fase folikular yang memendek atau siklus menjadi 

tidak teratur dan makin jarang, dimana pada beberapa siklus terjadi ovulasi dan 

yang lain anovulasi. Setiap perdarahan yang terjadi setelah 6 bulan amenore 

adalah abnormal dan penyebabnya harus dicari untuk menyingkirkan adanya 

keganasan (Silvia Anderson, 1995: 1129). 

Menurut Jocoeb (1999: 238), kelainan menstruasi pada pra menopause 

dapat bersifat oligomenorea (siklus yang panjang). Polimenorea (siklus yang 

pendek), hipomenorea (darah haid sedikit), hipermenorea/menoragia (darah haid 

yang banyak), metrorargia (perdarahan yang tidak normal antara 2 siklus). 

2.1.1.4 Tanda dan Gejala Menopause 

Proses penuaan dalam suatu populasi dapat menimbulkan dampak 

berbagai aspek yaitu kesehatan, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Perubahan yang 

khas terjadi pada seorang wanita adalah dengan adanya sindrom menopause yang 

ditandai dengan : (Elizabeth B. Hurlock, 2004: 329) 

1. Menstruasi berhenti yang dapat dialami secara tiba-tiba periode regular 

dengan pengurangan arus menstruasi secara berangsur-angsur irregularitas 

bertambah dengan jarak periode yang semakin jauh, atau siklus yang lebih 

pendek dengan arus yang lancar dan deras. 
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2. Sistem reproduksi menurun dan berhenti sebagai akibatnya maka, tidak lagi 

memproduksi ovarium, hormon ovarium dan hormon progestin. 

3. Penampilan kewanitaan menurun hal ini terjadi karena hormon-hormon 

ovarium berkurang, seks sekunder kewanitaan menjadi kurang kelihatan. Bulu 

diwajah bertambah kasar, suara menjadi lebih mendalam, lekuk tubuh menjadi 

rata, payudara tidak kencang, dan bulu pada kemaluan dan aksial menjadi 

lebih tipis. 

4. Ketidaknyamanan fisik yang dialami selama masa menopause adalah rasa 

tegang dan linu yang tiba-tiba di sekujur tubuh, termasuk kepala, leher, dada 

bagian atas, keringat yang menyertai ketegangan tersebut diikuti dengan 

panas, gejala tegang terasa diseluruh tubuh, pening, kelelahan, jengkel dan 

cepat marah, berdebar-debar, resah dan dingin. 

5. Berat badan bertambah selama menopause. Hal ini karena lemak menumpuk 

disekitar perut dan paha, yang membuat wanita kelihatan lebih berat daripada 

sebenarnya. 

6. Penonjolan beberapa persendian terutama pada jari sering terasa sakit dengan 

menurunnya fungsi sel telur. Keadaan ini menyebabkan jari menebal atau 

timbul benjolan. 

7. Perubahan kepribadian selama masa menopause. Karena mengalami diri 

tertekan, cepat marah, serta bersifat mengkritik diri dan mempunyai rasa 

penyesuaian yang luas. Dengan memulihkan keseimbangan endokrin pada 

akhir menopause, perubahan-perubahan ini biasanya akan menghilang. 
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Hanafiah (1999: 97-98) mengemukakan bahwa sindroma klimaterik 

berkaitan erat dengan 3 komponen yaitu menurunnya aktivitas ovarium ditandai 

dengan defisiensi estrogen, faktor psikis dan faktor sosial budaya. Keluhan-

keluhan tersebut terdiri :  

1. Gangguan vasomotor mengakibatkan estrogen berpengaruh pada sistem 

parasimpatik, sehingga kekurangan estrogen menyebabkan reaksi 

vasomotorik, berupa gejolak panas (hot flushes), keringat malam 

(hiperhidrolisis), pusing (vertigo) dan jantung berdebar (palpitason) 

2. Gangguan psikis antara lain : mudah tersinggung, cemas, gelisah, depresi, 

nyeri kepala, cepat lelah, merasa takut, menurun libido 

3. Perubahan alat urogenital, menurunya estrogen, uterus (rahim) mengecil, 

jaringan endometrium (dinding rahim) menjadi atrofi sehingga tidak haid lagi, 

epiter dinding vagina mengalami atrofi (pengecilan suatu ukuran sel, jaringan, 

organ atau bagian tubuh lain) menyebabkan dispareunia (nyeri senggama dan 

prutitus). Vagina menjadi kering karena produksi lendir dan fluor albus 

(keputihan) berkurang sehingga mudah terjadi vaginitis atrofikans (pengecilan 

liang senggama) atau vaginitis senilis (radang liang senggama) dapat terjadi 

uretitis (radang kandung kemih) dan stress incontinence (mengeluarkan urin 

ketika batuk/ bersin).   

4. Perubahan pada alat non genital, rambut jadi tipis, mudah rontok, payudara 

mengecil, kulit mengalami atrofi (pengecilan suatu ukuran sel, jaringan, organ 

atau bagian tubuh lain) dan kering, turgor (tegangan jaringan karena 

banyaknya darah pada jaringan) berkurang dan keriput. 



12 
 

 

2.1.1.5 Tahap-Tahap Menopause 

Adapun tahap-tahap dalam menopause adalah :  

1.   Pramenopause 

Fase pramenopause adalah fase antara usia 40 tahun dan dimulainya fase 

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

haid yang memanjang dan jumlah darah haid yang relatif  banyak, dan kadang 

disertai rasa nyeri haid (dismenore) (Ali Baziad, 2003: 2). Terjadi penurunan 

tajam estrogen dan meningkatnya hormon gonadotropin (Ida Bagus Gde 

Manuaba, 1998: 402). 

 

2.   Perimenopause 

Perimeopause merupakan fase peralihan antara pramenopause dan pasca 

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

kebanyakan wanita siklus haidnya >38 hari dan sisanya <18 hari. Pada umumnya 

wanita telah mengalami berbagai jenis keluhan klimakterik (masa peralihan antara 

masa reproduksi dan masa sesudah menopause) (Ali Baziad, 2003: 2). 

3.   Pascamenopause 

Pada fase ini ovarium sudah tidak dapat berfungsi sama sekali dan kadar 

gonadotropin meningkat terjadi pada usia 60 tahun. Keluhan lokal pada sistem 

urogenital bagian bawah, atrofi vulva (pengecilan pada bagian mulut kemaluan) 

dan vagina menimbulkan berkurangnya produksi lendir/timbulnya nyeri senggama 

(Ali Baziad, 2003: 3).   
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2.1.1.6 Hormon-Hormon Reproduksi Wanita 

Menurut Hutapea (1998: 145-154), setelah usia diatas 35 tahun ovarium 

manusia mulai menurun dalam berat dan besarnya. Perubahan folikel dan hormon 

steroid dari ovarium akan lebih menurun setelah menopause. Sindroma 

klimakterium wanita menopause erat hubungannya dengan hormon steroid seks 

wanita yaitu, estrogen dan progesteron yang menurun dalam darah. 

1. Hormon Estrogen 

Menurut Effendi (2002: 37), ada 3 jenis estrogen yang ada dalam tubuh 

yaitu estradiol, estrone dan estriol. Fungsi utama estrogen menyebabkan 

proliferasi (tumbuh lewat reproduksi sel-sel)  sel-sel dan pertumbuhan alat 

kelamin, memelihara sistem reproduksi dan menimbulkan tanda-tanda seks 

sekunder pada wanita. Estrogen mempengaruhi perkembangan tubuh wanita, 

dengan penumpukan jaringan lemak, terutama dibuah dada, panggul, pantat, paha, 

pertumbuhan rambut terbatas pada mons pubis dan ketiak. 

Menurut Agoestina (2002: 56), estradiol adalah estrogen yang paling 

efektif memelihara fungsi yang sehat dari organ-organ tubuh. Sebelum usia 

reproduksi wanita estradiol dihasilkan (diekskresikan) dalam jumlah banyak oleh 

ovarium. 

 Estrogen mempunyai efek terhadap indung telur yaitu bertambah beratnya 

indung telur. Pada rahim estrogen mempengaruhi perkembangan endometrium 

yaitu terjadi proliferasi dan hiperplasi pertumbuhan kelenjar. Pada leher rahim 

estrogen menyebabkan terbentuknya lender serviks yang tipis, cair dan jernih 

yang mudah ditembus oleh sel mani (Hanifa Winkjosastro, 1999: 121).  
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Berkurangnya estrogen pada masa menopause, menyebabkan tulang-tulang 

mengalami osteoporosis karena berkurangnya retensi kalsium dan fosfat (Ernie 

Kurniadjaja, 2003: 39). 

2. Hormon Progesteron  

Progesteron hormon kedua dari indung telur lebih spesifik untuk wanita. 

Hormon dihasilkan oleh corpus luteum dan pada wanita hamil dihasilkan oleh 

plasenta. Progesteron menyebabkan lendir leher rahim sedikit kental dan keruh, 

serta banyak infiltrasi leukosit juga menghambat motilitas saluran telur dan 

mempengaruhi pengangkutan telur yang telah dibuahi progesteron melindungi 

endometrium dari hiperplasi dan kanker. Progestin atau progesteron yang paling 

sering digunakan ialah yang mempunyai sifat-sifat adrogenik, pengaruhnya 

terhadap metabolisme lipid potensial (Hanifa Winkjosastro, 1999: 76-77). 

3. Gonadotropin Releasing Hormon (GNRH) 

GNRH merupakan hormon yang diproduksi oleh hipotalamus di otak. 

GNRH akan merangsang pelepasan FSH di hipofisis. Bila kadar estrogen tinggi, 

maka estrogen akan memberikan umpan balik ke hipotalamus sehingga kadar 

GNRH akan menjadi rendah, begitupun sebaliknya (Anonim, 2006) 

4. FSH (folikel stimulating hormone) dan LH (luteinizing hormone) 

Kedua hormon ini dinamakan gonadotropin hipofisis yang diproduksi oleh 

hipofisis akibat rangsangan dari GNRH. FSH akan menyebabkan pematangan 

folikel ini akan menjadi korpus luteum dan dipertahankan untuk waktu tertentu 

oleh LH (Anonim, 2006). 
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2.1.1.7  Perubahan-Perubahan Tubuh Masa Menopause 

2.1.1.7.1    Perubahan Pada Organ Reproduksi 

1. Uterus (Kandungan/Rahim) 

Uterus pada wanita berfungsi sebagai tempat perkembangan blastosit. 

Proses implantasi blastosit terjadi dalam lapisan endometrium (Langman, 1977) 

dikutip oleh T. Susmiarsih (1998: 89). Meningkatnya usia akan berpengaruh 

terhadap fungsi tersebut.  

Perubahan yang terjadi pada uterus premenopause antara lain atrofinya 

endometrium (pengecilan pada bagian dinding rahim), hilangnya cairan, 

perubahan bentuk, jaringan ikat antar sel, miometrium (lapisan otot polos rahim) 

menebal, pembuluh darah pada miometrium menebal dan menonjol (Ichramsjah 

A. Rachman. 1996: 6). Menurut Casper (1996) yang dikutip oleh T. Susmiarsih 

(1998: 89) endometrium yang atrofi dapat mengakibatkan pembuluh darah uterus 

tidak dapat dilatasi dan ekstravasasi, hal ini akan mengganggu penyediaan zat 

bagi jaringan sekitar. 

Dengan perubahan struktur uterus pada masa menopause antara lain 

endometrium yang atrofi (akan mempersulit proses implantasi), sklerosis pada 

sistem pembuluh darah miometrium (akan mengganggu transport zat bagi 

embrio), kelenjar sekresi yang membengkak dan tidak aktif (akan menyebabkan 

hilangnya cairan yang dibutuhkan oleh embrio) diperkirakan sebagai penyebab 

menurunnya fungsi biologis uterus (T. Susmiarsih, 1998: 90). 

Memasuki usia pramenopause, panjang kavum uteri (rongga uterus) mulai 

berkurang. Pascamenopause terjadi involusi miometrium (perubahan lapisan otot 
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polos pada rahim), yang bila terdapat miom uterus, maka miom uterus tersebut 

akan mengalami regresi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya estrogen dalam darah. 

Endometrium menjadi atropi dan ketebalannya <5mm. Dinding pembuluh darah 

menjadi tipis dan rapuh. Hal inilah yang menjelaskan mengapa kadang-kadang 

terjadi perdarahan pada wanita menopause (Ali Baziad, 2003: 31). 

2. Tuba Falopii (Saluran Indung Telur) 

Tuba falopii pada wanita berfungsi sebagai tempat terjadinya proses 

fertilisasi antara oosit dan sperma, blastosit yang dihasilkan kemudian ditranspor 

ke dalam uterus (Langman, 1975). Menurut Maximow dan Bloom (1975) 

kontraksi otot polos dari oviduk sangat penting bagi transport blastosit, selain itu 

cilia oviduk membantu melecutkan blastosit ke uterus (T. Susmiarsih, 1998: 89). 

Perubahan yang terjadi pada oviduk menjelang masa menopause 

(premenopause) antara lain lipatan oviduk menjadi lebih pendek, menipis dan 

berkerut (Ichramsjah A. Rachman. 1996: 6). 

Perubahan struktur oviduk pada masa klimakterium antara lain oviduk 

menjadi lebih pendek, menipis dan mengkerut serta cilia yang sedikit diperkirakan 

sebagai penyebab menurunnya fungsi biologis oviduk sebagai alat transportasi 

blastosit ke dalam uterus (T. Susmiarsih, 1998: 89). 

3. Ovarium (Indung Telur) 

 Ovarium pada wanita mempunyai 2 fungsi biologis yaitu: (1) sebagai 

pusat pematang sel telur dan (2) sebagai penghasil hormon kelamin wanita yaitu 

estrogen dan progesteron (Langman, 1979) dalam (T. Susmiarsih, 1998: 86). 

Meningkatnya usia akan berpengaruh terhadap kedua fungsi ovarium tersebut. Hal 
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ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Block (1952) dalam Talbert (1977) 

yang dikutip oleh        T. Susmiarsih, (1998: 86) bahwa semakin meningkatnya 

usia, jumlah sel kelamin (oosit) yang terdapat dalam folikel ovarium akan 

menurun. Hasil penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1  Pengaruh Usia Terhadap Oosit dalam Ovarium 
Usia (tahun) Jumlah Kasus Jumlah Oosit 

Lahir 

4-10 

11-14 

18-24 

25-31 

32-38 

39-45 

7 

5 

5 

7 

11 

8 

7 

733.000 

494.200 

389.300 

161.800 

62.500 

80.200 

10.900 

Sumber : Block, 1952 (dalam Talbert, 1977: Aging of the reproductive system)  

 dikutip oleh T. Susmiarsih (1998: 89). 

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah oosit akan menurun 

dengan cepat dari lahir sampai usia 25-31 tahun. Setelah 31 tahun sampai 38 

tahun jumlah oosit tetap, tetapi selanjutnya pada usia 39-45 tahun penurunan 

jumlah oosit terjadi dengan cepat. Ditambahkan oleh Burger (1995) pada wanita 

premenopause, jumlah folikel primordial menurun dengan cepat dan jumlah 

folikel yang mengalami atresia (tidak adanya tertutupinya lubang badan atau 

organ) semakin banyak (T. Susmiarsih, 1998: 86). 

Penurunan jumlah oosit seiring dengan meningkatnya usia tersebut 

disebabkan dengan adanya proses degenerasi dan atresia yang terus menerus 
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selama kehidupan wanita (Langman, 1979). Akibat dari proses atresia maka pada 

wanita premenopause siklus haid anovulasi menjadi lebih sering terjadi (Burger, 

1996) (T. Susmiarsih, 1998: 86). 

Perkembangan sel-sel folikel ovarium menjadi folikel yang matang akan 

mengalami penurunan pada usia 39-45 tahun. Menurunnya perkembangan sel-sel 

folikel akan menurunkan kadar hormon estrogen yang dihasilkan oleh sel-sel 

granulosa folikel. Perubahan kadar hormon estrogen ini akan mempengaruhi 

pertumbuhan endometrium dalam siklus haid (Talbert, 1977). Penurunan kadar 

hormon estrogen di dalam tubuh wanita menyebabkan timbulnya reaksi dari organ 

tubuh terhadap kekurangan estrogen antara lain terjadi perubahan siklus haid yang 

menjadi sedikit, jarang bahkan tidak haid sama sekali. Perubahan siklus haid ini 

disebabkan tidak tumbuhnya endometrium akibat rendahnya kadar estrogen 

(Rachman. 1991) (T. Susmiarsih, 1998: 87). 

Dengan perubahan struktur ovarium pada masa klimakterium antara lain 

jumlah oosit menurun, perkembangan sel-sel granulosa folikel menurun yang 

akan membawa dampak terhadap menurunnya produksi estrogen, degenarasinya 

korpus luteum yang berdampak menurunkan produksi progesteron diperkirakan 

sebagai penyebab menurunnya fungsi biologis ovarium sebagai penghasil telur 

dan hormon (T. Susmiarsih, 1998: 89). 

Pada usia >30 tahun ovarium mulai mengecil dan jumlah kista fungsional 

bertambah, yang mencapai puncaknya antara usia 40-45 tahun. Pada usia ini tidak 

jarang ditemukan hyperplasia stroma ovarium, dan setelah menopause akan 

berkurang, dimana stroma ovarium menjadi fibrotik. Meskipun telah 
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menghentikan fungsinya, ovarium masih tetap sebagai organ endokrin karena 

setelah menopause, sel-sel hilus dan sel-sel stromanya masih dapat memproduksi 

testosteron dan androstendion dalam jumlah besar dan memproduksi estradiol dan 

progesteron dalam jumlah kecil. Pada wanita yang dilakukan oofarektomi bilateral 

terjadi penghentian produksi androgen (Ali Baziad, 2003: 30).  

4. Vagina (Liang Senggama) 

Vagina pada wanita berfungsi sebagai organ penetrasi (senggama) pada 

proses reproduksi. Perubahan yang terjadi pada vagina wanita premenopause 

antara lain terjadi penipisan dinding vagina, berkurangnya jumlah pembuluh 

darah, menurunnya elastisitas, sekresi vagina menjadi encer dan hilangnya 

lipatan-lipatan (rugae) yang mengakibatkan dinding vagina mengkerut. Derajat 

keasaaman (pH) vagina meningkat karena terlambatnya pertumbuhan jasad renik 

vagina (basil Doderlein) yang disebabkan peningkatan cadangan gula dalam sel 

sehingga memudahkan terjadinya infeksi. Saluran keluaran kencing (uretra) ikut 

memendek dengan mengkerutnya dinding vagina, sehingga memudahkan 

timbulnya infeksi (uretritis) dan pembentukan karunkula (Levina S. Pakasi, 1996: 

9). 

Perubahan struktur dari vagina pada masa klimakterium antara lain vagina 

menjadi lebih pendek dan sempit, serat elastin terpecah, penipisan epithelium 

diperkirakan sebagai penyebab menurunnya fungsi organ ini sebagai alat 

penestrasi selama proses reproduksi (T. Susmiarsih, 1998: 89). 

5. Serviks (Leher Rahim) 
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Pada usia perimenopause, serviks juga mengalami proses involusi, serviks 

berkerut, serta epilnya tipis dan mudah cedera. Kelenjar endoservikal (didalam 

servik) juga atropi lender serviks menjadi berkurang. Kekurangan estrogen tidak 

begitu berpengaruh terhadap epitel serviks dibandingkan terhadap epitel vagina, 

yang sangat rentan terhadap kekurangan estrogen (Ali Baziad, 2003: 31). 

Serviks (leher rahim) akan mengkerut sampai terselubung oleh dinding 

vagina, kripta servikal menjadi atropik, kanalis servikalis memendek sehingga 

menyerupai ukuran serviks fundus saat masa adolesen (Levina S. Pakasi, 1996: 8). 

6. Vulva (Mulut Kemaluan) 

Jaringan vulva menipis karena berkurangnya dan hilangnya jaringan lemak 

serta jaringan elastik. Kulit menipis dan pembuluh darah berkurang yang 

menyebabkan pengkerutan lipatan vulva. Sering timbul pruritus (rasa gatal) vulva 

yang disebabkan atrofi dan hilangnya secret kulit. Hal ini berhubungan dengan 

dispareunia (nyeri waktu senggama), mengerutnya introitus (lubang masuk 

kemaluan), serta berkurangnya serabut pembuluh darah dan serabut ekastik. 

Rambut pubis di mons pubis berkurang tebalnya (Levina S. Pakasi, 1996: 9). 

Involusi vulva (perubahan pada mulut kelamin) terjadi karena usia tua, 

sedangkan atrofi (pengecilan suatu ukuran sel, jaringan, organ atau bagian tubuh 

lain), hilangnya turgor (tegangan jaringan karena banyaknya darah pada jaringan), 

dan elastisitas sangat dipengaruhi oleh estrogen. Kulit vulva (mulut kemaluan) 

menjadi atrofi (pengecilan suatu ukuran sel, jaringan, organ atau bagian tubuh 

lain), lemak subkutan (dibawah kulit) berkurang, terjadi perubahan dalam 

pembentukan epitel (jaringan yang melapisi organ kulit) dan korium (kulit), yang 
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dewasa ini disebut sebagai distrofi (berubahnya ukuran sel), atau dulu yang 

dikenal dengan ‘Craurosis vulvae’ (mengeringnya vulva/mulut kemaluan), seperti 

Lichen sclerosus (penyakit kulit atropi). Pada distrofi vulva (berubahnya ukuran 

sel pada mulu kemaluan) selain terjadi atrofi, juga terjadi perubahan berupa 

hiperkeratosis (pertumbuhan lapisan tanduk yang berlebihan). Pasien mengeluh 

gatal, nyeri, dan sepertinya ada benda asing di vagina. Gatal yang kronis sulit 

diobati, dan menyebabkan perasaan tidak nyaman. Vulva mudah terkena infeksi 

(vulvitis) dan infeksi kronik dengan jamur (kandidiasis) (Ali Baziad, 2003: 31). 

2.1.1.7.2 Perubahan Tubuh Lainnya Sebagai Dampak Kurangnya Estrogen 

Dan Usia Menjelang Menopause  

1. Dasar Pinggul 

Kekuatan dan elastisitasnya menghilang karena penciutan (atrofi) dan 

melemah daya sokong akibat prolapsus uterovaginal (turunnya alat-alat kelamin 

bagian dalam) (Levina S. Pakasi, 1996: 10). 

2. Anus (lubang Pelepasan) dan jaringan sekitarnya (Perineum/ kerampang) 

Lemak dibawah kulit menghilang, atrofi otot sekitarnya yang 

menyebabkan tonus sfingter (otot dubur) melemah dan menghilang. Sering terjadi 

inkontensia alvi (inkontinensia vekal) vagina  (Levina S. Pakasi, 1996: 10). 

3. Vesika Urinaria (Kandung Kencing) 

Tampak aktivitas kendali sfingter (otot dubur) dan otot detrusor (otot 

kandung kencing) hilang (Levina S. Pakasi, 1996: 10). 

4. Kelenjar Payudara 
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Lemak subkutan (dibawah kulit) diserap, parenkim atrofi, lobulus menciut, 

stroma jaringan ikat fibrosa menebal. Puting susu mengecil, kurang erektil, 

pigmentasi berkurang sehingga payudara mendatar dan mengendor (Levina S. 

Pakasi, 1996: 10).  

2.1.1.7.3 Perubahan Pada Susunan Ekstragenital  

1. Adipositas (Penimbunan Lemak) 

Penyebaran lemak ditemukan di tungkai atas, pinggul, perut bagian bawah, 

dan lengan atas. Ditemukan 29% wanita klimakterium memperlihatkan kenaikan 

berat badan yang sedikit dan 20% kenaikan yang menyolok. Diduga ada 

hubungan dengan turunnya estrogen dan gangguan pertukaran zat dasar 

metabolisme lemak (Levina S. Pakasi, 1996: 11). 

2. Hipertensi (Tekanan Darah Tinggi) 

Akibat gejolak panas terjadi suatu peningkatan tekanan darah baik tekanan 

sistol maupun diastole. Diketahui bahwa 2/3 penderita hipertensi esensial primer 

(hipertensi yang tidak diketahui sebabnya) adalah wanita antara 45-70 tahun dan 

diketahui permulaan peningkatan tekanan darah tersebut paling banyak terjadi 

selama masa klimakterium. Peningkatan tekanan darah pada usia klimakterium 

terjadi secara bertahap kemudian menetap dan lebih tinggi dari tekanan darah 

sebelumnya    (Levina S. Pakasi, 1996: 11). 

3. Hiperkolesterolemia (Kolesterol Darah Tinggi) 

Penurunan atau hilangnya kadar estrogen menyebabkan peningkatan 

kolesterol dan penurunan lemak total. Peningkatan kadar kolesterol pada wanita 

terjadi 10-15 tahun lebih lambat pada laki-laki. Peningkatan kadar kolesterol yang 
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merupakan faktor utama penyebab aterosklerosis (pengkapuran pembuluh darah) 

(Levina S. Pakasi, 1996: 11). 

 

4. Aterosklerosis (Pengkapuran Dinding Pembuluh Darah) 

Adanya hipertensi dan peningkatan kadar kolesterol menyebabkan 

meningkatnya faktor resiko terhadap terjadinya aterosklerosis. Khusus mengenai 

perkapuran pembuluh darah jantung (sclerosis koroner) dan kematian sel otot 

jantung (infrak miokardium), akan terjadi 1 sampai 2 kali lebih sering setelah 

kadar estrogen menurun (Levina S. Pakasi, 1996: 12). 

5. Virilisasi (Tumbuhnya Rambut) 

Turunya kadar hormon E2 dalam darah dan meningkatnya pembentukan 

estron (E1) yang mempunyai efek androgen menyebabkan tanda-tanda 

defeminisasi dan maskulinisasi, seperti pertumbuhan rambut (virilisasi). Selain itu 

ovarium sendiri juga membentuk estron yang bersifat androgen (Levina S. Pakasi, 

1996: 12). 

6. Osteopenia (Pengurangan Kadar Mineral Tulang Sampai Ke Osteoporosis 

(Pengkeroposan Tulang) 

Dengan turunnya kadar estrogen maka proses pematangan sel tulang 

(osteoblast) terhambat, dan dua hormon yang berperan dalam proses ini yaitu 

vitamin D dan PTH (parathyroid hormone) pun turun sehingga dimulailah proses 

berkurangnya kadar mineral tulang. Apabila ini berlanjut terus, yang berhubungan 

dengan kelanjutan harapan hidup, maka akan tercapai keadaan osteoporosis yaitu 

keadaan kadar mineral tulang yang sedemikian rendah sehingga tulang menjadi 
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mudah patah. Diketahui 85% wanita menderita osteoporosis yang terjadi ± 10 

tahun setelah menopause, atau 8 tahun setelah operasi pengangkatan kedua indung 

telur (Levina S. Pakasi, 1996: 12). 

2.1.1.8 Keluhan, Gejala Menopause 

1. Keluhan Vasomotorik 

Keluhan yang muncul berupa perasaan panas yang muncul tiba-tiba dan 

disertai keringat banyak. Keluhan tersebut pertama kali muncul pada siang hari. 

Penyebab terjadinya keluhan vasomotorik umumnya pada saat kadar estrogen 

mulai menurun dan penurunan ini tidak sampai mencapai kadar yang rendah. 

Bahkan, keluhan vasomotorik makin kuat dirasakan dengan makin tingginya 

kadar estrogen (Ali Baziad, 2003: 8). 

Semburan panas dirasakan mulai dari daerah dada dan menjalar ke leher 

dan kepala. Kulit didaerah tersebut terlihat kemerahan. Meskipun terasa panas, 

suhu badan tetap normal. Segera setelah timbul semburan panas, daerah yang 

terkena semburan panas tersebut mengeluarkan keringat banyak. Semburan panas 

ini akan diikuti sakit kepala, perasaan kurang nyaman, dan peningkatan frekuensi 

nadi. Hal ini disebabkan oleh pengeluaran hormon adrenalin dan neurotensin oleh 

tubuh wanita tersebut. Selain itu, terjadi penurunan sekresi hormon noradrenalin 

sehingga terjadi vasodiltasi pembuluh darah kulit, temperatur kulit sedikit 

meningkat dan timbul perasaan panas. Akibat vasodilatasi dan keluarnya keringat, 

terjadi pengeluaran panas tubuh sehingga kadang-kadang wanita merasa 

kedinginan. Rata-rata lama semburan panas adalah 3 menit dan dapat berfluktuasi 

antara beberapa detik sampai satu jam. Berapa kali semburan panas muncul 
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perharinya, setiap individu berbeda-beda. Pada keadaan berat, semburan panas 

tersebut dapat muncul sampai 20 kali perhari. Semburan panas dan keringat yang 

muncul pada malam hari dapat menyebabkan gangguan tidur, cepat lelah, dan 

cepat tersinggung. Meskipun terjadi perubahan pada pembuluh darah, tekanan 

darah tidak meningkat (Ali Baziad, 2003: 8). 

Sindrom vasomotorik dapat muncul pada pra menopause atau segera 

sebelum haid muncul. Sebanyak 70% wanita mengalami semburan panas satu 

tahun setelah menopause, dan setelah 5 tahun hanya tinggal 25%. Puncak 

maksimal keluhan tersebut muncul antara usia 54 dan 58 tahun. Munculnya 

keluhan semburan panas akan diperberat dengan adanya stress, alkohol, kopi, dan 

makanan-minuman panas. Lingkungan sekitar yang panas dapat memperburuk 

perjalanan penyakit tersebut. 

2. Keluhan Somatik 

Estrogen memicu pengeluaran β endorfin dari susunan saraf pusat. 

Kekurangan estrogen menyebabkan pengeluaran β endorfin berkurang, sehingga 

ambang sakit juga berkurang. Oleh karena itu, tidak heran kalau wanita peri/pasca 

menopause sering mengeluh sakit pinggang atau mengeluh nyeri daerah 

kemaluan, tulang, dan otot. Nyeri tulang dan otot merupakan keluhan yang paling 

sering dikeluhkan wanita usia peri/pasca menopause (Ali Baziad, 2003: 11). 

3. Keluhan Psikis 

Steroid seks sangat berperan terhadap fungsi susunan saraf pusat, terutama 

terhadap perilaku, suasana hati, serta fungsi kognitif dan sensorik seseorang. 

Dengan demikian, tidak heran bila terjadi penurunan sekresi steroid seks, timbul 
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perubahan psikis yang berat dan perubahan fungsi kognitif. Kurangnya aliran 

darah ke otak menyebabkan sulit konsentrasi dan mudah lupa. Akibat kekurangan 

hormon estrogen pada wanita pasca menopause, timbullah keluhan seperti mudah 

tersinggung, cepat marah, dan berasa tertekan (Ali Baziad, 2003: 12). 

4. Gangguan Tidur 

Gangguan tidur paling banyak dikeluhkan wanita pasca menopause. 

Kurang nyenyak tidur pada malam hari menurunkan kualitas hidup wanita 

tersebut.estrogen memiliki efek terhadap kualitas hidup. Reseptor estrogen telah 

ditemukan di otak yang mengatur tidur (Ali Baziad, 2003: 15). 

5. Fungsi Kognitif dan Sensorik 

Berpikir dan mengenal sesuatu sangat erat kaitannya dengan kemampuan 

daya ingat seseorang. Hilangnya kemampuan fungsi sensorik, seperti melihat, dan 

mendengar sangat mempengaruhi intelektualitas seseorang. 

Kemampuan kognitif ataupun kemampuan mengingat akan bertambah 

buruk akibat kekurangan hormon estrogen. Akibat kekurangan estrogen terjadi 

gangguan fungsi sel-sel saraf serta terjadi pengurangan aliran darah ke otak. Pada 

keadaan kekurangan estrogen jangka lama dapat menyebabkan kerusakan pada 

otak, yang suatu saat kelak dapat menimbulkan dimensia atau penyakit Alzhemer. 

Pada wanita yang dilakukan pengangkatan kedua ovarium pada usia muda yang 

menyebabkan terjadinya penurunan kadar estrogen dan androgen secara tiba-tiba, 

akan terjadi perburukan fungsi kognitif. Pemberian estrogen atau androgen dapat 

mencegah perburukan tersebut (Ali Baziad, 2003: 16).  

6. Seks dan Libido 
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Dengan meningkatnya usia, maka makin sering dijumpai gangguan 

seksual pada wanita. Akibat kekurangan hormon estrogen, aliran darah ke vagina 

berkurang, cairan vagina berkurang, dan sel-sel epitel vagina menjadi tipis dan 

mudah cedera. Beberapa penelitian membuktikan bahwa kadar estrogen yang 

cukup merupakan faktor terpenting untuk mempertahankan kesehatan dan 

mencegah vagina dari kekeringan sehingga tidak menimbulkan nyeri saat 

senggama (Ali Baziad, 2003: 17). 

Wanita dengan kadar estrogen <50 pg/ml lebih banyak mengeluhkan 

masalah seksual seperti vaginanya kering, perasaan terbakar, gatal, dan sering 

keputihan. Akibat  cairan vagina berkurang, umumnya wanita mengeluh sakit saat 

senggama sehingga tidak mau lagi melakukan hubungan seks. Nyeri senggama ini 

akan bertambah buruk lagi apabila hubungan seks makin jarang dilakukan. Libido 

dipengaruhi oleh banyak faktor seperti perasaan, lingkungan, dan faktor hormonal 

(Ali Baziad, 2003: 18).   

7. Gangguan Neurologik 

Lebih kurang sepertiga wanita menderita sakit kepala dan migran. Pada 

12% wanita keluhan tersebut muncul menjelang atau selama haid berlangsung. Ini 

menunjukan adanya hubungan keluhan tersebut dengan perubahan hormonal. 

Pada sepertiga wanita, sakit kepala dan migran akan membaik setelah menopause. 

Namun, terdapat juga wanita yang keluhan sakit kepala dan migran justru 

bertambah berat setelah memasuki usia menopause. Migran yang muncul 

berhubungan dengan siklus haid diduga berkaitan dengan turunnya kadar estradiol 

(Ali Baziad, 2003: 27).  
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2.1.1.9 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Menopause 

Saat masuknya seseorang dalam fase menopause sangat berbeda-beda. 

Wanita di Eropa tidak sama menopausenya dengan wanita di Asia. Faktor genetik 

kemungkinan berperan terhadap usia menopause. Baik usia pertama haid 

(menars), melahirkan pada usia muda, maupun berat badan tidak terbukti 

mempercepat datangnya menopause. Wanita kembat dizigot atau wanita dengan 

siklus haid memendek memasuki menopause lebih awal jika dibandingkan dengan 

wanita yang memiliki siklus haid normal. Memasuki usia menopause lebih awal 

dijumpai juga pada wanita nulipara, wanita dengan diabetes mellitus (NIDDM), 

perokok berat, kurang gizi, wanita vegetarian, wanita dengan sosio ekonomi 

rendah, dan pada wanita yang hidup dengan ketinggian >4000 m. Wanita 

multipara dan wanita yang banyak mengkonsumsi daging, atau minum alkohol 

akan mengalami menopause lebih lambat (Ali Baziad, 2003: 5). 

2.1.2 Konsep Pengetahuan 

2.1.2.1 Definisi Pengetahuan 

Menurut Mundiri (2001) yang dikutip oleh Maman Rachman, dkk (2004: 

77) pengetahuan adalah hasil dari aktivitas mengetahui, yakni tersinggkapnya 

suatu kenyataan kedalam jiwa sehingga tidak ada keraguan terhadapnya. 

Untuk mendapat pengetahuan yang benar pada dasarnya terdapat dua cara 

pokok yang dapat dilakukan oleh manusia. Pertama adalah mendasarkan diri pada 

rasio dan kedua mendasarkan pada pengalaman (Maman Rachman dkk, 2004: 77). 

Pengetahuan merupakan hasil tahu, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan pengindraan terhadap suatu obyek tertentu. Pengindraan terjadi 
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melalui panca indra manusia, yakni: indra penglihatan, pendengaran, penciuman, 

rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan 

telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk 

terbentuknya tindakan seseorang (overt behavior) (Soekidjo Notoatmodjo, 2003: 

127). 

2.1.2.2 Tingkat Pengetahuan 

Pengetahuan yang dicakup di dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkat 

(Soekidjo Notoatmodjo, 2003: 128) 

1. Tahu (Know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat 

kembali (recall) terhadap sesuatu yang spesifik terhadap suatu bahan yang 

dipelajari atau rangsangan yang diterima. Oleh sebab itu ”tahu” merupakan 

tingkat pengetahuan yang paling rendah. Untuk mengukur bahwa orang tahu 

tentang apa yang dipelajari antara lain: menyebutkan, menguraikan, menyatakan. 

2. Memahami (Comprehension) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar 

tentang obyek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi obyek yang 

diketahui secara benar. Orang yang telah paham terhadap suatu obyek atau materi 

harus dapat menjelaskan, menyebutukan. 

3. Aplikasi (Application) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang 

telah dipelajari pada situasi atau kondisi riil (sebenarnya). Aplikasi disini dapat 



30 
 

 

diartikan aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip dan 

sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain. 

4. Analisis (Analysis) 

Analisis adalah kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu obyek 

kedalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam suatu struktur organisasi 

tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis  ini dapat 

dilihat dari penggunaan kata-kata kerja: dapat menggambarkan (membuat bagian), 

membedakan, memisahkan, mengelompokkan dan sebagainya. 

5. Sintesis (Synthesis) 

Sintesis menunjukan kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. 

Dengan kata lain sintesis itu suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru 

dari formulasi-formulasi yang ada. 

6. Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi 

atau penilaian terhadap suatu materi atau obyek. Penilaian-penilain itu 

berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-

kriteria yang telah ada. 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket 

yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subyek penelitian atau 

responden.  

Kecendrungan seseorang untuk memiliki motivasi berperilaku kesehatan 

yang baik dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, sikap dan keterampilannya. Hal 
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ini didukung juga oleh intensif yang diperoleh dari masyarakat/ lingkungan agar 

perilaku tersebut berlanjut atau hilang (Ova Emilia, 2008: 31). 

Perubahan pengetahuan menjadi tindakan dan perilaku dapat pada faktor 

internal dan faktor eksternal yang meliputi nilai, sikap, dan kepercayaan (Ova 

Emilia, 2008: 33).  

2.1.3 Persepsi   

2.1.3.1 Pengertian Persepsi 

Persepsi merupakan salah satu proses psikologi yang mendasar yang besar 

pengaruhnya pada proses terbentuknya ingatan (memory), pikiran (thingking) dan 

proses belajar (learning) (Budiono B. 2002: 37). 

Perubahan-perubahan perilaku dalam diri seseorang dapat diketahui 

melalui persepsi. Persepsi adalah sebagai pengalaman yang dihasilkan melalui 

panca indera. Setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda, meskipun 

mengamati terhadap objek yang sama (Soekidjo Notoatmodjo, 2007: 138). 

Menurut Branca, 1964 ; Woodwort dan Marquis, 1957 yang dikutip oleh 

Bimo Walgito (2004: 87), mengatakan bahwa persepsi merupakan suatu proses 

yang didahului oleh proses pengindraan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh 

individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. 

Menurut Davidoff, 1981 yang dikutip oleh Bimo Walgito (2004: 88), 

stimulus yang mengenai individu kemudian diorganisasikan, diinterpretasikan, 

sehingga individu tersebut menyadari, mengerti tentang apa yang di inderanya dan 

proses tersebut disebut persepsi. Jadi stimulus diterima oleh alat indera, kemudian 
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melalui proses persepsi sesuatu yang diindera tersebut menjadi sesuatu yang 

berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan. 

Menurut Moskowitz dan Orgel, 1969 yang dikutip oleh Bimo Walgito 

(2004: 88) persepsi merupakan proses yang integrated dalam diri individu 

terhadap stimulus yang diterimanya. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa 

persepsi itu merupakan proses pengorganisasian, dan penginterpretasian terhadap 

stimulus yang diterima oleh individu, sehingga merupakan sesuatu yang berarti 

dan merupakan aktivitas integrated dalam diri individu. 

Dengan persepsi individu dapat menyadari, dapat mengerti tentang 

keadaan lingkungan yang ada disekitarnya, dan juga keadaan diri individu yang 

bersangkutan (Davidoff, 1981). Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa 

dalam persepsi stimulus dapat datang dari luar diri individu, tetapi juga dapat 

datang dari dalam diri individu yang bersangkutan. Bila yang dipersepsi dirinya 

sendiri sebagai obyek persepsi, inilah yang disebut persepsi diri (self-perception). 

Karena dalam persepsi itu merupakan aktivitas yang integrated, maka seluruh apa 

yang ada dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, 

kerangka acuan, dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu akan ikut 

berperan dalam persepsi tersebut. Berdasarkan atas hal tersebut, dapat 

dikemukakan bahwa dalam persepsi itu sekalipun stimulusnya sama, tetapi karena 

pengalaman tidak sama, kemampuan berpikir tidak sama, kerangka acuan tidak 

sama, adanya kemungkinan hasil persepsi antara individu satu dengan individu 

yang lain tidak sama. Keadaan tersebut memberikan gambaran bahwa persepsi itu 
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memang bersifat individual (Davidoff, 1981) yang dikutip oleh (Bimo Walgito, 

2002: 54). 

Kesiapan untuk melakukan tindakan kesehatan berasal dari persepsi 

individu akan kerentanan terhadap penyakit (Ova Emilia, 2008: 36).  

Selama ini persepsi masyarakat tentang menopause sangat bervariasi, baik 

dalam pengertian semantik, keilmuan, maupun dalam dampaknya terhadap nilai 

kehidupan. Perbedaan persepsi inilah yang sering menimbulkan mitos-mitos yang 

kadang-kadang membinggungkan (Djamhoer Martaadisoebrata, dkk, 2005: 332). 

2.1.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Keluhan Menopause  

2.1.3.3.1   Faktor Internal 

1. Pengetahuan Menopause 

Adanya pengetahuan yang cukup akan memotivasi individu untuk 

berperilaku sehat. Orang yang dipenuhi dengan informasi yang banyak sekali 

(pengetahuan). Orang akan mempersepsi informasi tersebut sesuai dengan 

predesposisi psikologisnya, yaitu akan memilih atau membuang informasi yang 

tidak dikendaki karena menimbulkan kecemasan atau mekanisme pertahanan 

(Ova Emilia, 2008: 32). 

Ketidaktahuan ataupun kurangnya informasi tentang proses menjadi tua 

menjadikan seseorang sadar atau tidak sadar akan menolak dan sulit menerima 

kenyataan yang dihadapinya, sehingga menimbulkan berbagai gejala seperti 

mereka takut akan kehilangan kewanitaannya, takut kehilangan gairah seks 

(libido), atau takut tidak mampu lagi melakukan hubungan seks (Anonim, 2000). 
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Keasadaran kaum wanita sendiri terhadap masalah kesehatan serta peran 

yang harus dijalaninya pada usia maturitas akan lebih mantap untuk dihayati, 

apabila mereka mendapakan informasi dan edukasi yang jelas dan benar melalui 

KIE seperti televisi, radio, majalah, Koran atau melalui ceramah dan diskusi yang 

diberikan oleh bidan, dokter umum maupun dokter spesialis dalam bidang terkait 

seperti spesialis obstetri dan genekologi, spesialis kardiologi, spesialis bedah 

ortopedi dan sebagainya (Sutoto, dkk, 1999:238). 

2. Psikologis 

Perubahan kejiwaan yang dialami seorang wanita menjelang menopause 

meliputi merasa tua, tidak menarik lagi, rasa tertekan karena takut menjadi tua, 

mudah tersinggung, mudah kaget sehingga jantung berdebar takut tidak dapat 

memenuhi kebutuhan seksual suaminya. Rasa takut bahwa suami akan 

menyeleweng. Keinginan seksual menurun dan sulit mencapai kepuasan 

(orgasme). Mereka juga merasa tidak berguna dan tidak menghasilkan sesuatu, 

merasa memberatkan keluarga dan orang lain. Perubahan perilaku menopause 

menjadi mudah marah, suasana hati yang buruk serta depresi tanpa sebab jelas 

(Ida Bagus Gde Manuaba, 1998: 188). 

Perubahan-perubahan dalam sistem hormonal yang dipengaruhi segenap 

konstitusi psikomatis (rokhani dan jasmani) sehingga berlangsung proses 

kemunduran yang progresif dan total. Oleh banyaknya perubahan dan 

kemunduran tersebut terjadilah kemudian krisis-krisis dalam kehidupan psikis 

pribadi yang bersangkutan (Kartini Kartono, 2007: 318).  
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Perempuan memandang menopause sebagai fase seorang wanita 

memasuki masa tua, masa non produktif (biologis), masa tidak berguna bagi 

masyarakat dan lama-kelamaan menjadi beban bagi keluarga serta masyarakat. 

Berarti juga menjadi tua menjadi tidak cantik, dan tidak menarik. Rasa cemas dan 

khawatir, percaya diri menurun, merasa tidak berguna, mudah lupa sehingga 

menyebabkan penampilan dan citra diri yang kurang meyakinkan (Djamhoe 

Martaadisoebrata, dkk, 2005: 335-336). 

3. Pendidikan 

Pendidikan merupakan proses pengoperan secara umum mengenai 

pengetahuan, ide-ide, opini-opini dari suatu pihak ke pihak lain yang 

menyebabkan seseorang memiliki cakrawala yang luas. Sehingga akan terjadi 

perubahan-perubahan pada diri seseorang baik perilaku dalam berpikir, sikap, 

mental, maupun nilai-nilai dalam kehidupannya. Untuk itu semakin tinggi 

pendidikan masyarakat maka semakin mudah masyarakat untuk merubah tingkah 

lakunya (Soekidjo Notoatmodjo, 2007: 107). 

Wanita menopause yang tanpa pendidikan sudah tentu kurang mengetahui 

berbagai masalah yang terjadi atau dianggap sudah merupakan kodrat alami. 

Dengan demikian merupakan tugas keluarga untuk memberikan perhatian lebih 

sehingga mereka yang telah lansia, yang jasanya tidak ternilai tersebut, untuk 

mengambil prakarsa memeriksakan, sehingga penyakitnya dapat diketahui secara 

dini (Ida Bagus Gde Manuaba, 1998: 199).  
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4. Pekerjaan 

Pada usia antara 40 sampai 65 tahun, wanita sering dijadikan panutan dan 

memiliki kedudukan yang terhormat. Kebanyakan wanita yang bekerja akan 

mencapai puncak prestasi pada kurun usia tersebut, dan bagi wanita yang tidak 

bekerja akan dituntut untuk mengimbangi karir suaminya, yang juga telah 

mencapai puncaknya (Sutoto, dkk, 1999:238). 

Tetapi ironisnya, wanita di kurun usia tersebut sering mengalami berbagai 

macam keluhan yang berkaitan dengan menopause, yang kadang-kadang sangat 

mengganggu sehingga membuat wanita tersebut tidak dapat melaksanakan 

tugasnya dengan baik. Sedangkan mereka semua adalah wanita berpotensi yang 

dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dalam mengisi pembangunan bangsa 

Indonesia (Sutoto, dkk, 1999:238). 

Wanita di usia maturitas yang sehat dan produktif adalah wanita yang tetap 

mandiri, terlepas dari keluhan fisis dan psikologis, serta memiliki kehidupan yang 

berkualitas. Oleh karena itu mempersiapkan kesehatan wanita pada masa pra-

menopause menjadi sangat penting untuk tetap menjaga kondisi tetap sehat 

sampai wanita tersebut memasuki usia senja (Sutoto, dkk, 1999:238). 

Perempuan yang menghargai diri mereka dalam pekerjaan, memiliki 

kemampuan atau ketrampilan khusus yang bisa dikembangkannya, dan bisa 

bersikap sebagai sahabat maupun anggota keluarga dilingkungan sosialnya akan 

mempunyai kesempatan yang lebih mudah untuk menyesuaikan dirinya dengan 

setiap penambahan usianya dan dengan menghilangnya kemudaannya. Bagi 

perempuan yang bekerja tersebut mungkin akan memandang menopause sebagai 
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akhir masa menstruasi yang menggembirakan, serta menerima perubahan dalam 

tubuhnya sebagai sesuatu yang normal. Sedangkan bagi perempuan yang tidak 

bekerja/ibu rumah tangga akan memusatkan seluruh energinya terutama bagi 

anak, biasanya akan merasa kehilangan gairah hidup, jika anak-anaknya 

meninggalkan rumah karena mereka sudah bekerja, kuliah atau menikah. 

Perempuan tersebut akan mengalami rasa gelisah dan tekanan jiwa yang 

menyakitkannya, karena merasa kehilangan peranan sebagai seorang ibu 

(M.Louise Maspaitella, 2008). 

Dengan meningkatnya kesetaraan gender, makin banyak perempuan yang 

berkarya, berprestasi dan menjabat kedudukan penting dan berperan di ruang 

publik, disamping peran domestik. Mereka ini perlu mendapat dukungan 

pelayanan kesehatan khusus untuk menjaga mutu kehidupannya (Quality Of 

Life=QOL) agar kinerja dan prestasinya dapat dipertahankan selama mungkin 

(Djamhoe Martaadisoebrata, dkk, 2005: 334). 

2.1.3.3.2   Faktor Eksternal 

1. Lingkungan dan Budaya 

Pengaruh budaya dan lingkungan sudah dibuktikan sangat mempengaruhi 

wanita untuk dapat atau tidak dapat menyesuaikan diri dengan masa menopause 

(Levina, 1996: 15).  

Menopause membebaskan kaum perempuan dari tekanan dan bahaya 

mengandung anak. Budaya Barat dan Timur berbeda dalam memandang 

menopause. Barat lebih menekankan pada faktor kemudaan dan kecantikan 

perempuan. Menopause dianggap sebagai masa kemerosotan dan kehilangan 
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status bagi perempuan. Menopause dipandang sebagai peristiwa medis bahkan 

disebut juga penyakit yang perlu pengobatan tindak lanjut. Sedangkan, kelompok 

timur melihat pada masa menopause perempuan lebih menikmati peningkatan 

status dalam keluarga dan keterlibatan yang lebih besar untuk berkiprah dalam 

masyarakat. Menopause menjadi peristiwa positif dalam kehidupan perempuan 

dan gejala fisik tidak perlu diperhatikan (Rahmayulis Saleh, 2005). 

2.2 Kerangka Teori  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 : Kerangka Teori 

(Sumber: Modifikasi model health-belief (Rosenstock, 1977) dikutip 

oleh Ova Emilia, 2007: 37) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konsep 

                 

 

   

          

 

 

 

 

 

Gambar 3.1: Kerangka Konsep 

3.2 Hipotesis Penelitian 

Ada hubungan antara tingkat pengetahuan tentang masa menopause 

dengan persepsi keluhan masa menopause. 

3.3 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian analitik yaitu penelitian 

yang mencoba menggali bagaimana dan mengapa fenomena kesehatan tersebut 

terjadi dengan menggunakan pendekatan crossectional, yaitu suatu penelitian 

untuk mempelajari dinamika korelasi antara variabel dependen dan independen 

serta pengumpulan data dilakukan sekaligus pada waktu yang sama. (Soekidjo 

Notoatmodjo 2005: 148).   

Variabel Independen      Variabel Dependen 
 
 
 
 
 
 
    Variabel Pengganggu 
 

Pengetahuan tentang 

masa menopause 

Persepsi  keluhan 

masa menopause 

1. Pekerjaan 

2. Pendidikan 

3. Psikologis 

4. Budaya dan 

Lingkungan 
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3.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah karakteristik yang berubah dari satu subyek ke 

subyek penelitian yang lain (Sudigdo Sastroasmoro dan Sofyan Ismael, 2002: 

277). 

Variabel penelitian terdiri dari : 

1. Variabel bebas adalah pengetahuan tentang masa menopause. 

2. Variabel terikat adalah persepsi keluhan masa menopause. 

3. Variabel pengganggu adalah pekerjaan, pendidikan, psikologis, budaya dan 

lingkungan. 

3.4.1 Cara Mengendalikan Variabel Pengganggu 

1. Variabel Pekerjaan 

Variabel pekerjaan dalam penelitian ini yang diambil adalah responden ibu 

yang tidak bekerja. 

2. Variabel Pendidikan 

Variabel pendidikan dalam penelitian ini dikendalikan dengan memilih 

responden yang pernah mengikuti pendidikan SD sampai SMA. 

3. Variabel Psikologis 

Variabel kondisi psikologis responden dalam penelitian ini dipilih responden 

yang memiliki kondisi psikologis secara mental sehat (tidak dalam keadaan 

stres/gila). 

4. Variabel Budaya dan lingkungan  

Variabel budaya dan lingkungan dalam penelitian ini dianggap sama, karena 

responden berada di wilayah lingkungan tempat tinggal yang sama.  
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3.5 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel 

Tabel 3.1. Definisi Operasional 
No Variabel Definisi Alat Ukur Kategori Skala 

1. Variabel 

Bebas : 

pengetahuan 

tentang masa 

menopause 

Kemampuan responden 

menjawab pertanyaan 

seputar menopause, 

termasuk pengertian, 

keluhan, faktor yang 

mempengaruhi, 

pemeliharaan kesehatan 

mengahadapi menopause 

Kuesioner 1.  Baik, bila skor     

X > 80% jawaban 

benar 

2.  Kurang, bila skor 

X ≤ 80% jawaban 

benar 

(Yayuk farida, 2004: 

118) 

Ordinal 

2. Variabel 

terikat : 

persepsi 

keluhan masa 

menopause 

Aktifitas ibu dalam 

menginterpretasikan dan 

menilai tentang keluhan 

yang akan terjadi ketika 

memasuki masa 

menopause 

Kuesioner Menggunakan skala 

likert : 

1) Sangat setuju (SS) 

= 4 

2) Setuju (S) = 3 

3) Ragu-ragu (R) = 2

4) Tidak setuju (TS) 

= 1 

5) Sangat tidak 

setuju (STS) = 0 

(Niel Niven, 2002: 

43) 

Kategori persepsi : 

1. Negatif = skor 0 - 

54 

2. Positif = skor 55 -

108 

(Syaifuddin Azwar, 

2007: 53) 

Ordinal 
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3.6 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.6.1    Populasi  

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian atau obyek yang diteliti      

(Soekidjo Notoatmodjo 2005: 79). Populasi dalam penelitian ini adalah ibu yang 

telah memasuki masa menopause yang berusia 45-54 tahun berjumlah 661 orang 

di Kelurahan Tlogosari Kulon Semarang. 

3.6.2    Sampel  

Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan simple random 

sampling yaitu setiap populasi mempunyai kesempatan yang sama sebagai sampel 

(Soekidjo Notoatmodjo, 2005 : 85). 

      Besar sampel dalam penelitian ini di tentukan dengan menggunakan rumus : 
 

 
 

 
 

 
 
Keterangan :  

n  : Jumlah sampel 

2

21 α−
Z   : nilai normal standart (1,96) sesuai tingkat signifikan 95% 

P         : Proporsi perkiraan jumlah sampel maksimal (0,5) 

 N       : Besar Populasi 

 d        : Derajat kesalahan (0,1) 

(Sumber: Stenley Lemezhow, 1997 : 54) 
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Jadi sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 84 orang. 

3.7 Sumber Data Penelitian  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa : 

3.7.1 Data Primer 

Data yang akan diperoleh dari kuesioner dan wawancara dengan reponden 

tentang pengetahuan menopause dan persepsi keluhan menopause. 

3.7.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah sebagai data pendukung tentang wanita yang telah 

memasuki menopause yang berusia 45-54 yang diperoleh dari dokumentasi data 

di Kelurahan Tlogosari Kulon. 

3.8 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang akan digunakan untuk 

mengumpulkan data (Soekidjo Notoadmodjo, 2005: 48). Pada penelitian ini 

instrumen yang akan digunakan adalah : 

3.8.1 Kuesioner  

Kuesioner dalam penelitian ini berisi daftar pertanyaan tentang 

pengetahuan tentang menopause dan persepsi keluhan menopause. Penggunaan 

instrumen tersebut dalam penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dalam 

melaksanakan wawancara kepada responden. 

Sebelum dilakukan penelitian perlu melakukan uji coba kuesioner yang 

akan digunakan nantinya. Uji coba dilakukan pada 20 responden. Maksud dari uji 

coba adalah untuk mengetahui validitas dan reliabilitas kuesioner yang akan 

digunakan pada penelitian. 
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3.8.1.1  Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan 

dan kesahihan suatu instrumen yang valid berarti memiliki kevalidan yang tinggi. 

Demikian halnya jika menggunakan kuesioner, kuesioner tersebut harus 

mengukur apa yang akan di ukurnya. Uji validitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan Product Moment dari Person, dinyatakan valid jika korelasi tiap 

butir memiliki nilai positif, dimana r hitung > r tabel. 

{ } }{ 222 )()(
))((

YYNXXN
XYXXYNrxy

∑−∑∑−∑

∑−∑
=  

Keterangan : 

rxy = koefisien korelasi antara x dan y 

X = skor item 

Y  = skor total 

∑X = jumlah skor butir 

∑Y = jumlah skor total 

∑X2 = jumlah kuadrat butir 

∑Y2 = jumlah kuadrat total 

 Hasil rxy yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan harga pada tabel 

product moment. Nilai r untuk 20 sampel yaitu 0,444 dengan taraf signifikansi 5% 

atau taraf kepercayaan 95%. Jika rxy > rtabel maka butir soal dalam kuesioner 

dinyatakan valid. 
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3.8.1.2  Reliabilitas 

Uji reliabilitas instrument menggunakan Rumus Alpha dengan rentang 

skor instrument antara 1 samapai 5 menggunakan program SPSS 12.00. Harga r11 

kemudian dibandingkan dengan rtabel  product moment. Alpha Cronbach = 0,961 > 

nilai r tabel, dengan taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan N. jika r11 > 

rtabel  berarti instrument tersebut reliabel.  

3.9 Teknik Pengambilan Data  

Teknik yang digunakan dalam pengambilan data pada penelitian ini adalah : 

3.9.1   Wawancara  

Metode wawancara adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan 

data, dimana peneliti mendapatkan keterangan secara lisan mengenai pengetahuan 

menopause dari responden dan persepsi keluhan menopause.  

3.9.2    Dokumentasi 

Metode ini dilakukan untuk mengetahui jumlah ibu yang berusia 45-54 

tahun yang ada di Kelurahan Tlogosari Kulon dan data-data yang ada relevansinya 

dengan penelitian ini. 

3.10 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.10.1  Pengolahan Data 

Seluruh kesioner yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan beberapa tahap 

pengolahan data yaitu, sebagai berikut : 
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1.   Editing  

Editing yaitu penyuntingan data yang dilakukan untuk mengetahui 

kelengkapan pengisian, kejelasan pengisian dan konsistensi jawaban dari setiap 

kuesioner didalam penelitian ini. 

2.   Scoring 

Scoring yaitu mengklasifikasikan data dan memberi kode pada setiap 

pertanyaan untuk memudahkan menganalisis dan dengan pemberian nilai / skor.  

3.   Tabulating  

Data yang telah di beri skor dipindahkan dengan dengan membuat tabel 

silang. Pembuatan tabel frekuensi dan tabel silang dilakukan dengan cara tabulasi 

langsung dan dengan bantuan komputer.  

4. Entry Data 

Entry data yaitu memasukan data dari kuesioner ke komputer. 

5. Cleaning Data 

Cleaning data Yaitu mengecek data yang sudah dienteri untuk pengolahan 

data ini dilakukan secara kompurerisasi menggunakan program SPSS. 

3.10.2 Analisis Data 

Analisis data dibagi 2 yaitu : 

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat digunakan untuk mendeskripsikan tabel tingkat 

pengetahuan menopause dan persepsi keluhan menopause. 

2. Analisis Bivariat 
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Digunakan untuk menganalisis apakah ada hubungan antara dua variabel. 

Variabel yang dianalisis adalah hubungan antara pengetahuan dengan persepsi ibu 

terhadap keluhan pada masa menopause. Analisis untuk membuktikan kebenaran 

hipotesis dilakukan dengan uji statistic Chi Kuadrat dengan rumus : (Sugiyono 

2004: 104) 

∑
−

−
=

h

i fh
fhfo

1

2
2 )(χ  

Keterangan :  

X2  = Chi Kuadrat 

Fo  = frekuensi yang diperoleh dari hasil pengamatan sampel 

Fh  = frekuensi yang diharapkan 

 Dasar pengambilan keputusan yang dipakai adalah berdasarkan 

probabilitas. Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak. Ini berarti kedua variabel 

“ada hubungan”. Akan tetapi jika Ha diterima, yaitu jika probabilitas > 0,05 ini 

berarti kedua variabel “tidak ada hubungan”. Sedangkan untuk mengetahui 

besarnya hubungan antara variabel bebas dengan terikat, maka dipakai koefisien 

kontigensi yang dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.2 Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi terhadap Koefisien 
Kontigensi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,00 – 0,199 Sangat rendah 
0,20 – 0,399 Rendah 
0,40 – 0,599 Sedang 
0,60 – 0,799 Kuat 
0,80 – 1,000 Sangat kuat 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian 

4.1.1 Letak Geografi 

Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Kelurahan Tlogosari Kulon yang 

merupakan salah satu dari sebelas kelurahan yang ada di Kecamatan Pedurungan. 

Secara geografis berada di daerah dataran rendah. Rata-rata ketinggian di 

Kelurahan Tlogosari Kulon ± 2 m dari permukaan laut. 

Kelurahan Tlogosari Kulon secara administratif terdiri dari 28 RW 236 

RT. Sedangkan luas wilayah Kelurahan Tlogosari Kulon adalah 280,5 Ha. Jumlah 

penduduk pada bulan April 2009 berjumlah 34518 orang dengan jumlah 

penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 16662 orang dan perempuan 

17856 orang. 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Analisis Univariat 

4.2.1.1 Distribusi Frekuensi Responden Menurut Tingkat Pengetahuan 

Tentang Masa Menopause 

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Responden Menurut Tingkat Pengetahuan 
Tentang Masa   Menopause 

No Pengetahuan Tentang 
Menopause 

Frekuensi Persentase (%) 

1. Kurang 53 63,1 
2. Baik 31 36,9 
 Total 84 100 

       (Sumber : Hasil Penelitian 2009) 
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa responden yang mempunyai 

pengetahuan tentang masa menopause kurang sebesar 53 orang dengan presentase 

63,1 % sedangkan responden yang mempunyai pengetahuan tentang masa 

menopause baik sebesar 31 orang dengan persentase 36,9 %.  

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik akan diperoleh visualisasi 

sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 : Distribusi Responden Menurut Pengetahuan tentang Masa 

Menopause 

4.2.1.2 Distribusi Frekuensi Responden Menurut Persepsi Keluhan Masa 

Menopause 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Responden Menurut Persepsi Keluhan 
Masa Menopause 

No Persepsi Terhadap 
Keluhan Menopause 

Frekuensi Persentase (%) 

1. Negatif 26 31 
2. Positif 58 69 
 Total 84 100 

       (Sumber : Hasil Penelitian 2009) 

Pengetahuan tentang Masa Menopause

63.1%

36.9%

Kurang Baik
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa responden yang mempunyai 

persepsi terhadap keluhan masa menopause negatif sebesar 26 orang dengan 

presentase 31 % sedangkan responden yang mempunyai persepsi keluhan masa 

menopause positif sebesar 58 orang dengan persentase 69 %.  

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik akan diperoleh visualisasi 

sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 : Distribusi Responden Menurut Persepsi Keluhan Masa Menopause 

4.2.2 Analisis Bivariat 

4.2.2.1 Hubungan antara Tingkat Pengetahuan tentang Masa Menopause 

dengan Persepsi Keluhan Masa Menopause 

Tabel 4.3 Crosstab Tingkat Pengetahuan tentang Masa Menopause dengan 
Persepsi Keluhan Masa Menopause 

Pengetahuan 
Tentang Masa 
Menopause 

Persepsi Terhadap 
Keluhan Masa Menopause 

Jumlah α p CC 

Negatif Positif 
∑ % ∑ % ∑ % 0.05 0.001 0.417

Kurang 25 47,2 28 52,8 53 63,1
Baik 1 3,2 30 96,8 31 36,9 
Jumlah 26 31,0 58 69,0 84 100    

 

Persepsi Keluhan Masa Menopause

69.0%

31.0%

Positif Negatif
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Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa responden yang 

pengetahuan tentang masa menopause kurang dengan persepsi terhadap keluhan 

masa menopause negatif sebesar 25 orang dengan persentase 47,2 % dan 

responden yang mempunyai pengetahuan tentang masa menopause kurang dengan 

persepsi keluhan masa menopause positif sebesar 28 orang dengan persentase 52,8 

%. Responden yang pengetahuan tentang masa menopause baik dengan persepsi 

keluhan masa menopause negatif sebesar 1 orang dengan persentase 3,2 % dan 

responden yang mempunyai pengetahuan tentang masa menopause baik dengan 

persepsi keluhan masa menopause positif sebesar 30 orang dengan persentase 96,8 

%. Berdasarkan hasil uji chi square diperoleh p value 0.001 (p value <0.05) maka 

Ha diterima yang menyatakan adanya hubungan antara tingkat pengetahuan 

tentang masa menopause dengan persepsi keluhan masa menopause. Perhitungan 

CC menghasilkan CC= 0.417, hal itu berarti bahwa tingkat hubungan antara 

tingkat pengetahuan tentang masa menopause dengan persepsi keluhan masa 

menopause sedang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 
 

BAB V 

PEMBAHASAN 

 

5.1 Analisis Univariat 

5.1.1 Pengetahuan tentang Masa Menopause 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengetahuan tentang masa 

menopause di Kelurahan Tlogosari Kulon didapatkan bahwa jumlah responden 

terbanyak pada kelompok tingkat pengetahuan tentang masa menopause kurang 

sebanyak 53 orang (63,1%).  

Sedangkan menurut teori yang dikemukakan oleh Sutoto, dkk (1999: 238), 

keasadaran kaum wanita sendiri terhadap masalah kesehatan serta peran yang 

harus dijalaninya pada usia maturitas akan lebih mantap untuk dihayati, apabila 

mereka mendapakan informasi dan edukasi yang jelas dan benar melalui KIE 

seperti televisi, radio, majalah, Koran atau melalui ceramah dan diskusi yang 

diberikan oleh bidan, dokter umum maupun dokter spesialis dalam bidang terkait 

seperti spesialis obstetri dan genekologi, spesialis kardiologi, spesialis bedah 

ortopedi dan sebagainya. 

5.1.2 Persepsi Keluhan Masa Menopause 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengetahuan tentang masa 

menopause di Kelurahan Tlogosari Kulon didapatkan bahwa jumlah responden 

terbanyak pada kelompok persepsi keluhan masa menopause positif sebanyak 58 

orang (69%). Menurut teori yang dikutup oleh Bimo Walgito (2002: 54), dengan 

persepsi individu dapat menyadari, dapat mengerti tentang keadaan lingkungan 
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yang ada disekitarnya, dan juga keadaan diri individu yang bersangkutan. Dengan 

demikian dapat dikemukakan bahwa dalam persepsi stimulus dapat datang dari 

luar diri individu, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang 

bersangkutan. Karena dalam persepsi itu merupakan aktivitas yang integrated, 

maka seluruh apa yang ada dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, 

kemampuan berpikir, kerangka acuan, dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri 

individu akan ikut berperan dalam persepsi tersebut. Berdasarkan atas hal 

tersebut, dapat dikemukakan bahwa dalam persepsi itu sekalipun stimulusnya 

sama, tetapi karena pengalaman tidak sama, kemampuan berpikir tidak sama, 

kerangka acuan tidak sama, adanya kemungkinan hasil persepsi antara individu 

satu dengan individu yang lain tidak sama. Keadaan tersebut memberikan 

gambaran bahwa persepsi itu memang bersifat individual. 

Sedangkan menurut Ova Emilia (2008: 36), kesiapan untuk melakukan 

tindakan kesehatan berasal dari persepsi individu akan kerentanan terhadap 

penyakit. 

5.2 Analisis Bivariat 

5.2.1 Hubungan antara Tingkat Pengetahuan tentang Masa Menopause 

dengan Persepsi Keluhan Masa Menopause 

Berdasarkan uji chi square antara variabel pengetahuan tentang masa 

menopause dengan persepsi keluhan masa menopause diperoleh p value 0.001 

dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan tentang masa 

menopause dengan persepsi keluhan masa menopause dengan tingkat keeratan 

yang sedang. 
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Adanya hubungan antara pengetahuan dengan persepsi keluhan masa 

menopause sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ova Emilia (2008: 32) 

menyatakan bahwa orang yang dipenuhi dengan informasi yang banyak sekali 

(pengetahuan). Orang akan mempersepsi informasi tersebut sesuai dengan 

predesposisi psikologisnya, yaitu akan memilih atau membuang informasi yang 

tidak dikendaki karena menimbulkan kecemasan atau mekanisme pertahanan. 

Kesiapan untuk melakukan tindakan kesehatan berasal dari persepsi individu akan 

kerentanan terhadap penyakit. 

Sedangkan menurut Djamhoer Martaadisoebrata, dkk (2005: 332) selama 

ini persepsi masyarakat tentang menopause sangat bervariasi, baik dalam 

pengertian semantik, keilmuan, maupun dalam dampaknya terhadap nilai 

kehidupan. Perbedaan persepsi inilah yang sering menimbulkan mitos-mitos yang 

kadang-kadang membingungkan. Dengan persepsi individu akan menyadari 

tentang keadaan disekitarnya dan juga keadaan diri sendiri yang berarti individu 

tersebut menyadari dan menerima menopause sebagai sesuatu yang sudah 

sewajarnya terjadi. 

5.3 Kelemahan Penelitian 

Adapun kelemahan dalam penelitian ini adalah di sini peneliti hanya 

meneliti tentang pengetahuan menopause dengan persepsi keluhan menopause. 

Sedangkan faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi tidak diteliti yaitu 

pendidikan, pekerjaan, psikologis, budaya dan lingkungan. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan 

Ada Hubungan antara Pengetahuan tentang Masa Menopause dengan 

Persepsi Keluhan Masa Menopause di Kelurahan Tlogosari Kulon Semarang.  

6.2    Saran 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat di 

berikan antara lain: 

6.2.1 Bagi Masyarakat 

Pada ibu menopause diharapkan perlu mendapatkan informasi yang cukup 

tentang keluhan yang yang dialami selama masa menopause sehingga akan 

berdampak positif terhadap reaksi perubahan fisik dan psikologisnya. 

6.2.3 Bagi Peneliti Lain 

Perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan instrumen dan metode yang 

berbeda dan meneliti faktor-faktor lain yang berhubungan antara pengetahuan 

tentang menopause dengan persepsi keluhan menopause seperti faktor pendidikan, 

pekerjaan, psikologis, budaya dan lingkungan.  
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