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HALAMAN MOTTO

Kesuksesan sejati selalu disertai dengan kegagalan.
Tanpa kegagalan, seseorang belum tentu bisa meraih kesuksesan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka
mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.  ( Fussilat - 8 )

Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada
manusia dan melampaui batas di bumi tanpa ( mengindahkan ) kebenaran, mereka

itu mendapatkan yang mulia. ( Asy-Syura – 37 )

Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, jika kamu
beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan dia tidak

akan meminta hartamu. ( Muhammad - 36 )

Segala kekayaan di dunia ini tidak dapat membelikanmu seorang sahabat sejati
dan juga tidak dapat membayarmu, karena kehilangan seseorang.
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INTISARI

HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG MENOPAUSE
PADA IBU USIA 45-55 TAHUN DENGAN TINGKAT KECEMASAN DI
DUSUN JADAN TAMANTIRTO KASIHAN BANTUL YOGYAKARTA

TAHUN 20091

Aziana2, Sri Subiyatun3, Fitnaningsih4

Latar Belakang : Keberhasilan  pembangunan dibidang kesehatan  tercermin pada usia
harapan hidup. Meningkatnya usia harapan hidup berarti semakin banyak wanita
menopause. Wanita yang memasuki masa menopause harus disertai pengetahuan yang
baik tentang menopause sehingga dapat menjalani masa menopause dengan baik tanpa
kecemasan. Jumlah wanita menopause di Dusun Jadan pada tahun 2009 sebesar 16,81%
dan sebagian besar mempunyai gejala kecemasan.
Tujuan : Diketahuinya hubungan antara tingkat pengetahuan tentang menopause dengan
tingkat kecemasan pada ibu usia 45-55 tahun di Dusun Jadan, TamanTirto, Kasihan,
Bantul, Yogyakarta tahun 2009.
Metode : Jenis penelitian survey analitik dengan pendekatan cross-sectional. Sampel
diambil dengan teknik purposive sampling yaitu ibu usia 45-55 tahun di Dusun Jadan,
Tamantirto, Kasihan, Bantul tahun 2009 dan memenuhi kriteria inklusi hingga diperoleh
sampel sebanyak 53 orang dari 279 anggota populasi. Instrumen penelitian adalah
kuisioner dan hasil penelitian dianalisis dengan analisis Kendal Tau.
Hasil : Ibu usia 45-55 tahun yang mengalami menopause di Dusun Jadan sebagian besar
berumur 45 tahun (20,7%), berpendidikan SD (75,5%), dan merupakan ibu rumah tangga
(67,9%). Tingkat pengetahuan ibu tentang menopause 71,7% baik, dan 66,0% ibu
mengalami kecemasan ringan. Hasil analisis Kendal tau diketahui nilai korelasi sebesar
0,274 dengan signifikansi sebesar 0,045 < 0,05.
Kesimpulan : Ada hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat pengetahuan
tentang menopause dengan tingkat kecemasan dalam menghadapi menopause pada ibu
usia 45-55 tahun di Dusun Jadan, Tamantirto, Kasihan, Bantul.
Kata Kunci : Pengetahuan, kecemasan, menopause.

Kepustakaan : 24 buku, (2001 s/d 2008)
Jumlah halaman : xiii, 54 halaman, tabel 1 s/d 8, gambar 1 s/d 2

BAB I

PENDAHULUAN

1 Judul Karya Tulis Ilmiah
2 Mahasiswa Prodi DIII Kebidanan STIKES ‘Alma Ata Yogyakarta
3 Dosen STIKES ‘Alma Ata Yogyakarta
4 Dosen STIKES ‘Alma Ata Yogyakarta
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A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya usia harapan hidup manusia Indonesia khususnya wanita

harus disertai dengan meningkatnya pengetahuan wanita tentang menopause

karena setiap wanita secara alami mengalami masa menopause. Menopause

didefinisikan oleh Sarwono (1999) sebagai haid terakhir, sedangkan menurut

Kasdu (2004) menopause merupakan sebuah kata yang mempunyai banyak

arti, yaitu men dan pauseis yang artinya berhentinya haid. Menopause adalah

hal fisiologis yang dialami seorang perempuan gejalanya muncul sejak masa

pramenopause, saat menopause dan postmenopause, maka dari itu masa

menopause tidak dapat diobati sehingga mustahil untuk dihindari, sebab

memang tidak ada obatnya.

Kesehatan merupakan karunia Tuhan yang sangat berharga dan merupakan

salah satu hak dasar manusia. Untuk itu, kesehatan perlu dilindungi, dijaga,

dan ditingkatkan derajatnya oleh semua orang. Dengan adanya peningkatan

derajat kesehatan tersebut, maka akan memberikan sumbangan nyata dalam

meningkatkan daya saing bangsa yang sangat diperlukan dalam era globalisasi

(Departemen Kesehatan RI, 2006).

Upaya yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing

tersebut diantaranya yaitu dengan diperjuangkannya secara terus menerus

akses pelayanan kesehatan yang bermutu dan memberdayakan kemampuan

masyarakat mengenai kesehatan, terutama sebagian penduduk yang terbatas

kemampuannya, berpengetahuan rendah, dan berpendapatan rendah. Hal ini

tentunya menjadi kewajiban semua pihak, baik Pemerintah, masyarakat, serta

seluruh komponen yang ada guna tercapainya Indonesia sehat di tahun 2010.
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Hal ini sesuai dengan visi dan misi dari Departemen Kesehatan RI. Dalam visi

“Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat“ dan misi terbarunya “Membuat

Rakyat Sehat“ (Departemen Kesehatan RI, 2006)

Terciptanya masyarakat Indonesia yang berkualitas ditandai oleh

penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan yang sehat.

Keberhasilan  pembangunan dibidang kesehatan  tercermin pada usia harapan

hidup, umur harapan hidup semakin meningkat pada tahun 1990 mencapai

64,7 tahun untuk perempuan dan untuk laki-laki 61 tahun sedangkan pada

tahun 1995 meningkat menjadi 66,7 tahun untuk perempuan  62,9 tahun untuk

laki-laki. Pada tahun 2005 diperkirakan umur harapan hidup mencapai 68,2

tahun pada perempuan dan 64,3 pada laki-laki (SDKI, 2003).

Proses penuaan pada wanita berlangsung drastis sehubungan karena

adanya periode usia 45 hingga 55 tahun dimana supply telur menjadi habis dan

produksi estrogen ovarium menurun (Susetyo, 2004). Gangguan fisik terjadi

bila proses menopause terlalu dini. Bila menopause berjalan lambat misalnya

3-4 tahun, maka gejala-gejala yang ada kecil sekali, sehingga hampir tidak

terasa (Varney, 2006 ).

Penelitian yang dilakukan oleh Novita Kurniasih terhadap ibu

pramenopause di wilayah kecamatan Pundong tahun 2008 ditemukan 18,3%

ibu pramenopause mempunyai tingkat kecemasan yang ringan, 81,7% ibu

pramenopause mempunyai tingkat kecemasan sedang dan tidak ditemukan ibu

pramenopause yang mempunyai tingkat kecemasannya berat.

Wanita yang memasuki masa menopause dengan disertai pengetahuan

yang baik tentang menopause dapat menjalani masa menopause dengan baik
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tanpa kecemasan dan anggapan bahwa menopause adalah sebuah penyakit,

atau disebut oleh Mangoenprasodjo (2004) bahwa masa menopause dapat

dijalani oleh setiap wanita secara berkualitas tanpa keluhan dan kecemasan

yang merugikan diri wanita itu sendiri.

Wanita Indonesia  yang memasuki masa menopause saat ini sebanyak

7,4% dari populasi. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat menjadi 11%

pada tahun 2005. Kemudian perkirakan naik lagi sebesar 14 % pada tahun

2015 (Media Indonesia, 2004). Peningkatan jumlah wanita menopause

diharapkan dapat dihadapi secara berkualitas sehingga kehidupan pada periode

menopause dapat dijalani secara berkualitas. Hal ini dapat terwujud apabila

wanita mempunyai pengetahuan yang baik tentang menopause yang dapat

mempengaruhi sikap dan perilaku wanita terhadap menopause.

Dusun Jadan merupakan salah satu dusun di wilayah kelurahan

Tamantirto, kecamatan Kasihan, kabupaten Bantul. Dusun Jadan terbagi

menjadi 7 Rukun Tetangga (RT) dan jumlah ibu menopause sebanyak 279

(16,81%) orang dari 1.660 jiwa. Wawancara yang dilakukan peneliti terhadap

5 orang ibu menopause dengan memberikan 3 pertanyaan tentang pengertian,

tanda, gejala menopause dan perubahan yang terjadi saat menopause

menunjukkan bahwa 4 orang ibu dapat menjawab pertanyaan dengan benar

sebanyak 2 pertanyaan dan 1 orang dapat menjawab semua pertanyaan dengan

benar. Sementara itu, 5 ibu menopause tersebut mengaku mengalami

gangguan konsentrasi dan kurangnya daya ingat yang dikatakan oleh Hawari

(2001) sebagai gejala kecemasan. Kecemasan pada ibu menopause yang tidak
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ditangani dengan baik dapat berakibat pada kualitas hidup yang tidak baik,

misalnya tingkat keharmonisan hubungan suami istri yang terganggu.

Berdasarkan uraian tersebut maka penting untuk dilakukan penelitian

tentang hubungan tingkat pengetahuan tentang menopause dengan tingkat

kecemasan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah “Adakah hubungan antara tingkat pengetahuan

tentang menopause dengan tingkat kecemasan pada ibu usia 45-55 tahun di

Dusun Jadan, TamanTirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta tahun 2009?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Diketahuinya hubungan antara tingkat pengetahuan tentang menopause

dengan tingkat kecemasan pada ibu usia 45-55 tahun di Dusun Jadan,

TamanTirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta tahun 2009.

2. Tujuan Khusus

a. Diketahuinya karakteristik ibu usia 45-55 tahun di Dusun Jadan,

Taman Tirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta tahun 2009.

b. Diketahuinya tingkat pengetahuan tentang menopause pada ibu usia

45-55 tahun di Dusun Jadan, Taman Tirto, Kasihan, Bantul,

Yogyakarta tahun 2009.
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c. Diketahuinya tingkat kecemasan tentang menopause pada ibu usia 45-

55 tahun di Dusun Jadan, Taman Tirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

tahun 2009.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas atau memperkaya

wawasan bagi dunia ilmu pengetahuan khususnya kebidanan tentang

menopause.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Puskesmas Wilayah Kasihan

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan informasi bagi Puskesmas

Wilayah Kasihan dalam rangka membuat kebijakan untuk

meningkatkan tingkat pengetahuan ibu usia 45-55 tahun tentang

menopause.

b. Bagi ibu usia 45-55 tahun

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan khususnya bagi

ibu usia 45-55 tahun di Dusun Jadan sehingga dapat menjalani hidup

yang berkualitas di masa menjelang hingga setelah menopause.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan bagi peneliti

selanjutnya.
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E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Hubungan Tingkat Pengetahuan tentang

Menopause dengan Tingkat Kecemasan pada Ibu Menopause Usia 45-55

Tahun di Dusun Jadan, Tamantirto, Kasihan, Bantul Tahun 2009 belum

pernah dilakukan oleh pihak manapun. Penelitian serupa pernah dilakukan

oleh :

1. Sulastri, Endah (2007) dengan judul “Tingkat pengetahuan tentang

menopause pada ibu usia 45-55 tahun di Dusun Dongkelan, Kelurahan

Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten  Bantul tahun 2007”. Jenis

penelitian ini adalah deskriptif dan dirancang secara cross-sectional.

Populasi penelitian ibu usia 45-55 tahun di Dusun Dongkelan tahun 2007

dan sampel diambil dengan teknik jenuh sampling. Data diambil dengan

kuisioner dan dianalisis secara deskriptif dengan rumus persentase. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa 82,9% ibu usia 45-55 tahun di Dusun

Dongkelan termasuk kategori baik.

Perbedaan penelitian ini terletak pada jenis penelitian, populasi, sampel

dan alat analisis, sedangkan persamaannya terletak pada rancangan

penelitian dan alat pengumpul data.

2. Puspita Ningtias, (2005) dengan judul “Pengaruh Kepuasan Terhadap

Kecemasan Tentang Menopause”. Jenis penelitian ini adalah analitik dan

dirancang secara cross-sectional. Populasi penelitian adalah ibu usia 45-55

tahun di Kota Malang dengan sampel diambil dengan teknik random

sampling. Data diukumpulkan dengan kuisioner dan dianalisis dengan
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product moment pearson. Hasil analisis menunjukkan ada pengaruh yang

signifikan antara kepuasan terhadap kecemasan tentang menopause yang

dibuktikan oleh nilai korelasi sebesar 0,769 dengan p = 0,000 < 0,05.

Perbedaan penelitian terletak pada variabel penelitian, populasi, sampel

dan alat analisis yang digunakan. Adapun persamaannya terletak pada

jenis penelitian, rancangan dan alat pengumpul data.

3. Kurniasih, Novita (2008) dengan judul “Hubungan Tingkat Pengetahuan

tentang Menopause dengan Tingkat Kecemasan Menghadapi Menopause

pada Wanita Pramenopause di Dusun Tangkil, Pundong, Bantul Tahun

2008”. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dan dirancang secara

cross-sectional. Populasi penelitian adalah wanita pramenopause di dusun

Tangkil, Pundong, Bantul. Data diambil dengan kuisioner dan dianalisis

Kendal Tau. Hasil analisis menunjukkan ada hubungan tingkat

pengetahuan tentang menopause dengan tingkat kecemasan menghadapi

menopause.

Perbedaan penelitian ini terletak populasi dan sampel penelitian,

sedangkan persamaannya terletak pada jenis, rancangan dan alat analisis

yang digunakan.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengetahuan

a. Pengertian

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah

orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu.

Penginderaan terjadi melalui pancaindera manusia, yakni indera

penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar

pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga

(Notoatmodjo, 2003).

b. Tingkatan pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2003) untuk memperoleh pengetahuan

dibutuhkan proses kognitif, yang merupakan hal penting untuk

terbentuknya tindakan seseorang. Pengetahuan yang tercakup dalam

domain kognitif mempunyai 6 tingkatan, yaitu ;

1) Tahu (Know)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah

dipelajari sebelumnya.

2) Memahami (Comprehension)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan

secara benar tentang obyek yang diketahui dan dapat

menginterpretasikan materi tersebut secara benar.

8
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3) Aplikasi (Aplication)

Aplikasi diartikan sebagai kemampaun untuk menggunakan materi

yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya).

4) Analisis (Analysis)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau

suatu obyek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam

satu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain.

5) Sintesis (Synthesis)

Sintesis adalah suatu kemampuan meletakkan atau

menghubungkan bagian-bagian ke dalam suatu bentuk keseluruhan

yang baru.

6) Evaluasi

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan

justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau obyek.

c. Faktor yang mempengaruhi pengetahuan

1) Umur

Umur merupakan salah satu faktor yang menentukan proses

belajar seseorang. Mulai umur 20 tahun mempunyai organ tubuh

yang mendukung terhadap mudahnya proses belajar dan mulai

umur 40 tahun memiliki organ tubuh yang dapat menghambat

proses belajar. Hal disebabkan oleh menurunnya fungsi organ

tubuh pada usia mulai 40 tahun (Notoatmodjo, 2003).

Notoatmodjo (2003) mengatakan bahwa orang dewasa lebih

sulit menerima informasi dibandingkan dengan orang yang lebih
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muda, karena orang dewasa telah mengalami penurunan fungsi

organ tubuh sehingga daya serap terhadap informasi kurang.

Fungsi organ tubuh mulai menurun pada umur 40 tahun.

2) Pendidikan

Pendidikan adalah proses mengubah sikap tata laku seseorang

atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui

upaya pengajaran dan pelatihan (Depdiknas, 2003). Notoatmodjo

(2003) menyatakan bahwa pendidikan secara umum adalah segala

upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik

individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan

apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan, yakni :

a) Input adalah sasaran pendidikan (individu, kelompok,

masyarkat)

b) Proses adalah upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi

orang lain

c) Out put adalah melakukan apa yang diharapkan atau perilaku.

Sedangkan pendidikan kesehatan adalah aplikasi atau

penerapan pendidikan didalam bidang kesehatan, dimana

dengan pendidikan akan meningkatkan pengetahuan  dan

ketrampilan.

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan yang

melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar

merupakan pendidikan dasar 9 tahun yang terbentuk sekolah dasar
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(SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama

(SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang

sederajat. Pendidikan menengah terbentuk Sekolah Menengah Atas

(SMA), Madrasah Aliyah (MA), Pendidikan Tinggi terbentuk

program pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis dan

Doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (Depdiknas,

2003).

3) Pekerjaan

Bekerja adalah suatu aktifitas/ kegiatan yang dilakukan

untuk memperoleh penghasilan. Penghasilan yang diperoleh

digunakan sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan

sehari-hari. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa orang yang

melakukan aktifitas tidak untuk memperoleh penghasilan bukan

dikategorikan sebagai bekerja.

Pekerjaan mempengaruhi kesibukan, status sosial ekonomi

dan mempengaruhi akses untuk memperoleh pengetahuan. Orang

yang bekerja biasanya mempunyai pola pikir yang lebih luas

dibandingkan yang tidak bekerja. Hal ini dipengaruhi oleh interaksi

sosial yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan pengalaman

dan tingkat pengetahuan.

4) Pengalaman

Pengalaman  yang disusun  secara sistematis oleh otak maka

hasilnya adalah ilmu pengetahuan (Soekanto, 2004).
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Perkembangan sosial ibu-ibu yang banyak berada di lingkungan

luar akan mendapatkan pengalaman yang lebih banyak, sehingga

hal ini akan menambah pengetahuan mereka.

5) Alat komunikasi/informasi

Perkembangan psikis seseorang dimana mereka mempunyai

rasa ingin tahu yang besar memungkinkan mereka untuk berusaha

mencari informasi/ pengetahuan yang mereka butuhkan tidak saja

dari petugas kesehatan tetapi mereka bisa mencari dari berbagai

alat komunikasi, misalnya dengan membaca surat kabar,

mendengarkan radio, melihat televisi dan lain sebagainya

(Soekanto, 2004).

6) Sosial Budaya

Budaya adalah tingkah laku manusia atau kelompok manusia

dalam memenuhi kebutuhan yang meliputi sikap dan kepercayaan.

d. Pengukuran pengetahuan

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara

atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari

subyek penelitian atau responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin

kita ketahui atau kita ukur dapat kita sesuaikan dengan tingkatan-

tingkatan di atas (Notoatmodjo, 2003). Soekanto (2004) mengatakan

pengetahuan diperoleh melalui kenyataan (fakta) dengan melihat dan

mendengar sendiri, serta melalui alat komunikasi, seperti misalnya

dengan membaca surat kabar, mendengarkan radio, melihat film atau

televisi dan lain sebagainya.
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Nursalam (2003) membagi pengetahuan menjadi 3, yaitu baik

(>76% jawaban benar), cukup (56-76% jawaban benar) dan kurang

(<56% jawaban benar).

2. Menopause

a. Pengertian Menopause

Menopause berasal dari bahasa Yunani yaitu “Men” dan “Pause”

untuk menggambarkan berhentinya haid (Bagian Obstetri Ginekologi

Fakultas Kedokteran UGM, 2004). Sedang menopause adalah

perdarahan terakhir dari uterus yang masih dipengaruhi oleh hormon-

hormon dari otak dan sel telur yang terjadi pada usia 40-50 tahun

(Pakasi, 2000).

Menopause adalah haid terakhir. Menopause rupanya ada

hubungannya dengan menarche. Makin dini menarche makin lambat

menopause timbul, sebaliknya makin lambat menarche terjadi, maka

makin cepat menopause timbul (Prawirohardjo, 1999).

Umur terjadinya menopause dipengaruhi oleh keturunan, kesehatan

umum dan pola kehidupan. Adapun kecenderungan dewasa ini untuk

terjadinya menopause pada umur yang lebih tua. Misalnya pada tahun

1915 menopause terjadi sekitar umur 44 tahun. Sedangkan pada tahun

1950 pada umur 50 tahun. penelitian Agoestina pada tahun 1982 di

Bandung menunjukkan bahwa pada umur 48 tahun 50% dari wanita

Indonesia telah mengalami menopause. Batas terendah terjadinya
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menopause adalah umur 44 tahun sedangkan batas maksimal

menopause adalah umur 52 tahun (Prawirohardjo, 1999).

b. Tahapan Menopause

1) Masa Pramenopause

Masa pramenopause adalah masa yang ditandai dengan siklus haid

yang tidak teratur, dengan perdarahan haid yang memanjang dan

jumlah darah haid yang relatif banyak dan kadang-kadang disertai

nyeri haid (dismenorea). Terjadi pada masa 4-5 tahun sebelum

menopause.

2) Masa Perimanopause

Masa perimenopause adalah masa menjelang dan setelah

menopause sekitar usia 50 tahun. Keluhan sistemik yang timbul

sangat berkaitan dengan gangguan vasomotor, misalnya hot

flushes, kekeringan vagina, atau tanda perubahan lainnya.

3) Masa Menopause

Masa menopause dikatakan sebagai haid alami yang terakhir.

Diagnosis menopause bila seorang wanita tidak haid selama 12

bulan. Terjadi pada usia 40-50 tahun.

4) Masa Pasca Menopause

Pada masa ini ovarium sudah tidak berfungsi sama sekali. Terjadi

pada masa 3-5 tahun setelah menopause (Bazaid, 2003, Pakasi,

2000).
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c. Proses Terjadinya Menopause

Klimaterik merupakan periode peralihan dari fase reproduksi

menuju fase usia tua (senium) yang terjadi akibat menurunnya fungsi

genezitif ataupun endokrinologik dan ovarium. Penurunan produksi

hormon estrogen menimbulkan berbagai keluhan pada seorang wanita,

sedangkan penurunan fertilitas sangat bergantung pada usia wanita

tersebut, dan jarang menimbulkan keluhan yang berarti. Fertilitas

wanita dan laki-laki pada usia 20-24 tahun adalah 100%. Pada Usia 35-

39 tahun fertilitas wanita hanya tinggal 60%, sedangkan laki-laki

masih tetap tinggi, yaitu 95 % Pada usia 45-49 tahun fertilitas wanita

tinggal 5 % saja dan pada laki-laki mencapai 80 % (Pakasi, 2000).

d. Kelainan jadwal menopause

1) Menopause prematur

Umumnya batas terendah terjadinya menopause ialah umur 44

tahun. Menopause yang terjadi sebelum 40 tahun dapat dinamakan

menopause prematur. Diagnosis menopause prematur tidak sukar

dibuat, apabila penghentian haid sebelum waktunya disertai dengan

hot flushes serta meningkatnya kadar hormon gonatropin. Apabila

kedua gejala yang terakhir ini tidak ada, perlu dilakukan

penyelidikan terhadap sebab-sebab lain dari terganggunya fungsi

ovarium. Faktor-faktor yang menyebabkan menopause prematur

adalah heriditer, gangguan gizi yang cukup berat, penyakit-

penyakit menahun dan penyakit-penyakit yang merusak jaringan
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kedua ovarium. Menopause prematur tidak memerlukan terapi

kecuali pemberian penerangan kepada wanita yang bersangkutan

(Prawirohardjo, 1999).

2) Menopause terlambat

Batas terjadinya menopause umumnya ialah umur 52 tahun.

Apabila seseorang masih mendapat haid di atas umur 52 tahun,

maka hal itu merupakan indikasi untuk penyelidikan lebih lanjut.

Sebab-sebab yang dapat dihubungkan dengan menopause terlambat

ialah konstitusional, fibromioma uteri dan tumor ovarium yang

menghasilkan estrogen (Prawirohardjo, 1999).

e. Gejala atau Keluhan pada Masa Menopause

Turunnya fungsi indung telur mengakibatkan hormon estrogen dan

progesteron sangat berkurang di dalam tubuh wanita. Kekurangan

hormon estrogen menyebabkan keluhan-keluhan yang dikenal dengan

sindroma defisiensi estrogen, yaitu :

1) Keluhan vasomotorik, seperti gejala panas (hotflushes, vertigo,

keringat banyak, rasa kedinginan).

2) Keluhan-keluhan konstitusional, seperti berdebar-debar, migrain,

nyeri otot, nyeri pinggang, mudah terangsang.

3) Keluhan psikiatrik dan neurotik, seperti merasa tertekan, lelah

psikis, lelah somatik, susah tidur, merasa ketakutan, konflik

keluarga, gangguan tempat kerja.
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4) Lain-lain, seperti sakit bersetubuh, gangguan haid, keputihan,

gatal pada vagina, susah kencing, kulasi, kenaikan kolesterol,

adipositas.

f. Perubahan-perubahan tubuh menjelang menopause

1) Perubahan pada organ reproduksi

a) Uterus

Uterus mengecil disebabkan menciutnya selaput lendir rahim,

hilangnya cairan dan perubahan bentuk jaringan ikat antar sel.

b) Tuba falopi

Lipatan-lipatan tuba menjadi lebih pendek, menipis, dan

mengerut.

c) Ovarium (indung telur)

Dengan semakin meningkatnya usia jumlah sel telur semakin

berkurang. Hal ini disebabkan karena karena ada ovulasi pada

setiap haid, juga disebabkan karena terhentinya pertumbuhan

sel telur.

d) Serviks (leher rahim)

Serviks akan mengkerut sampai terselubung oleh dinding

vagina.

e) Vagina (liang senggama)

Terjadi penipisan dinding vagina yang menyebabkan

hilangnya lipatan-lipatan vagina (rugae), berkurangnya

pembuluh darah, penurunan elastisitas dan sekret vagina

menjadi encer.
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f) Vulva (mulut kemaluan)

Jaringan vula menipis karena berkurangnya dan hilangnya

jaringan lemak serta jaringan elastik. Kulit menipis dan

pembuluh darah berkurang yang menyebabkan pengerutan

lipatan vulva.

(Pakasi, 2000)

2) Perubahan tubuh lainnya akibat kurangnya estrogen

a) Dasar pinggul

Kekuatan dan elastisitasnya menghilang karena penciutan

(atropi dan melemahnya daya sokong akibat prolapsus

uterovaginal turunnya alat-alat kelamin bagian dalam).

b) Anus dan jaringan sekitarnya (perineum)

Lemak di bawah kulit menghilang, atropi otot sekitarnya

menyebabkan tonus sfingtor melemah dan menghilang.

c) Vesika urenaria (kandung kemih)

Tampak aktivitas kendali sfingter dan otot kandung kencing

hilang.

d) Kelenjar payudara

Puting susu mengecil, kurang erektil, pigmentasi berkurang

sehingga payudara mendatar dan mengendor.

3) Perubahan pada susunan ekstragenitas

a) Adiposis (penimbunan lemak)

Penimbunan lemak ditemukan di tungkai atas pinggul, perut

bagian bawah dan lengan atas.
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b) Hipertensi (tekanan darah tinggi)

Akibat gejolak panas terjadi suatu peningkatan tekanan darah,

baik tekanan sistolik maupun diastolik.

c) Hiperkolesterolemia (kolesterol darah tinggi)

Penurunan atau hilangnya estrogen menyebabkan peningkatan

kolesterol dan penurunan lemak total.

d) Aterosklerosis (perkapuran dinding pembuluh darah)

Adanya hipertensi dan peningkatan kolesterol menyebabkan

meningkatnya faktor resiko terhadap terjadinya arterosklerosis.

e) Virilisasi (tumbuhnya rambut)

Turunnya kadar estrogen dalam darah dan meningkatnya

pembentukan estrogen yang mempunyai efek androgen

menyebabkan tanda-tanda determinasi dan maskulinisasi,

seperti pertumbuhan rambut.

f) Osteopenia (pengurangan kadar mineral tulang) sampai

osteoporosi (pengoperasian tulang)

Dengan turunnya kadar estrogen makan proses pematangan sel

tulang 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

(Pakasi, 2000).

g. Cara mengatasi keluhan menopause dan pengobatannya

Kemajuan dibidang endokrinologi (ilmu mengenai hormon) telah

memungkinkan pemilihan hormon yang dipakai untuk menambah



33

kadar hormon yang menurun pada wanita menopause. Hal itu

memungkinkan penelitian terapi pengganti hormon dapat dilakukan

dengan baik sehingga bisa dipertimbangkan untung ruginya.

Hormon yang dipakai terutama adalah estrogen. Terdapat 2 jenis

estrogen :

1) Estrogen alamiah, yaitu :

a) Estrogen terkonjugasi

b) Estradiol

c) Valerat

d) Estriol

e) Estron

2) Estrogen sintetik, yaitu

a) Etiril estradiol

b) Mestranol

Untuk TPH (Terapi Pengganti Hormon) dipilih hormon

estrogen karena estrogen telah terbukti pada pemberian jangka

panjang dapat mencegah seorang wanita menopause/

pascamenopause dari penyakit jantung koroner dan kekeroposan

tulang, dan mungkin merangsang pembentukan tulang baru.

Hormon progesteron dipakai untuk kejadian hiperplasia

endometrium. Jenis hormon progesteron yang dianjurkan adalah

progesteron alamiah. Pakasi (2000), menyatakan bahwa yang

termasuk progesteron alamiah, yaitu :

a) Medroksi Progesteron Asetat (MPA)
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b) Klormadinon Asetat

c) Didiogesteron

Pola hidup dengan makan makanan bergizi seimbang, olah raga

teratur, olah rohani, rekreasi, dan selalu melakukan aktivitas yang

penuh semangat dan kegembiraan (Pakasi, 2000).

3. Kecemasan (Anxietas)

a. Pengertian

Lilia PN (2005) mendefinisikan kecemasan sebagai emosi yang

tidak menyenangkan yang ditandai dengan rasa khawatir, keprihatinan

dan rasa takut yang kadang-kadang dalam, dan dalam tingkat yang

berbeda. Kecemasan sebagai suatu keadaan tegang, keadaan yang tidak

menyenangkan dan menegangkan akan bencana yang tidak

diharapkan. Kecemasan adalah ketakutan yang dirasakan karena

ancaman berbahaya, ketakutan yang tidak nyata, suatu perasaan

terancam sebagai tanggapan terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak

mengancam.

Menurut Hawari (2001) pada individu yang cemas, gejalanya

didominasi oleh keluhan psikis (ketakutan dan kekhawatiran), tetapi

dapat pula disertai keluhan somatis (fisik). Adapun gejala pada

individu yang mengalami kecemasan adalah cemas, khawatir,

bimbang, firasat buruk, takut akan pikirannya sendiri dan mudah

tersinggung; merasa tegang, tidak tenang, gelisah, gerakan sering serba

salah dan mudah terkejut; takut sendirian, takut keramaian dan banyak
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orang; gangguan pola tidur, mimpi-mimpi yang menegangkan;

gangguan konsentrasi dan daya ingat; keluhan somatik seperti rasa

sakit pada otot dan tulang, pendengaran berdengung (tinitus),

berdebar-debar, sesak nafas, gangguan pencernaan, sakit kepala dan

lain sebagainya.

b. Tipe Kecemasan

Maran (2000) membagi kecemasan menjadi tiga macam yaitu:

1) Kecemasan objektif

Kecemasan objektif adalah rasa cemas atau gelisah yang

timbul dalam diri seseorang karena adanya suatu ancaman bahaya

nyata yang berasal dari luar diri orang yang bersangkutan. Disebut

kecemasan obyektif karena sumber kecemasan itu nyata ada.

2) Kecemasan neurotik

Kecemasan neurotik adalah kecemasan yang terjadi pada

diri seseorang karena adanya gangguan saraf. Jadi, kecemasannya

lebih bersifat psikis. Orang-orang semacam ini biasanya menjadi

phobia, ketakutan irasional, yakni ketakutan tanpa alasan obyektif.

3) Kecemasan moral

Kecemasan moral dialami oleh orang yang memiliki watak

yang kurang baik. Kecemasan ini biasanya diidap oleh orang yang

egois, yang suka iri, dengki pada orang lain, memiliki kesalahan

atau dosa.



36

c. Fungsi Kecemasan

Pribadi manusia perlu diingatkan  akan adanya bahaya, pribadi

manusia merupakan isyarat bagi ego bahwa kalau tidak dilakukan

tindakan yang tepat maka bahaya akan meningkat sampai ego itu

dikalahkan. Kecemasan suatu keadaan ketegangan. Pribadi manusia

merupakan suatu dorongan seperti lapar, sex, hanya saja pribadi itu

tidak timbul dari kondisi jaringan didalam tubuh melainkan aslinya

timbul oleh sebab dari luar. Apabila timbul kecemasan pribadi manusia

tersebut  akan memotivasi sang pribadi untuk melakukan sesuatu

(Henderson, 2006).

d. Gejala Klinis Cemas

Hawari (2001) mengatakan keluhan-keluhan yang sering

dikemukakan oleh orang yang mengalami gangguan kecemasan antara

lain sebagai berikut :

1) Cemas, khawatir, firasat buruk, takut akan pikiran sendiri, mudah

tersinggung.

2) Merasa tegang, tidak tenang, gelisah, mudah terkejut.

3) Takut sendirian, takut pada keramaian dan banyak orang

4) Gangguan pola tidur,mimpi yang menegangkan.

5) Gangguan konsentrasi dan daya ingat.

6) Keluhan – keluhan somatik misal rasa sakit pada otot, dan tulang,

pendengaran berdenging ( tinnitus ) berdebar – debar, sesak nafas,

gangguan pencernaan, gangguan perkemihan sakit kepala.
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e. Macam-macam kecemasan

1) Kecemasan Ringan

Berhubungan dengan ketegangan akan peristiwa kehidupan

sehari – hari. Pada tingkat ini lahan persepsi melebar dan individu

terdorong untuk belajar yang akan menghasilkan pertumbuhan dan

kreativitas.

a) Respon fisiologis

(1) Nafas sesekali pendek

(2) Nadi dan tekanan darah naik

(3) Gejala ringan pada lambung

(4) Muka berkerut dan bibir bergetar

b) Respon kognitif

(1) Lapangan persepsi meluas

(2) Mau menerima rangsangan yang komplek

(3) Konsentrasi pada masalah

(4) Menyelesaikan masalah secara efektif

c) Respon perilaku dan emosi

(1) Tidak dapat tempat duduk dengan tenang

(2) Tremor halus dengan tangan

(3) Suara kadang-kadang meninggi

2) Kecemasan Sedang

Pada tingkat ini lahan persepsi terhadap lingkungan menurun.

Individu lebih memfokuskan pada hal penting saat itu dan

mengesampingkan hal antara lain :
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a) Respon fisiologis

(1) Sering nafas pendek

(2) Nadi dan tekanan darah naik

(3) Mulut kering

(4) Anorexia

(5) Diare

(6) Gelisah

b) Respon kognitif

(1) Lapangan persepsi menyempit

(2) Rangsang luar tidak mampu menerima

(3) Berfokus pada yang tidak perhatian

c) Respon perilaku dan emosi

(1) Gerakan tersentak-sentak

(2) Bicara banyak dan lebih cepat

(3) Susah tidur

(4) Perasaan tidak nyaman

3) Kecemasan Berat

Kecemasan berat merupakan lahan persepsi menjadi sangat

sempit. Individu cenderung memikirkan hal yang kecil saja dan

mengabaikan hal yang lalu. Individu tidak mampu berfikir berat

lagi dan membutuhkan banyak pengarahan atau tuntunan.

a) Respon fisiologis

(1) Nafas pendek

(2) Nadi dan tekanan darah naik
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(3) Berkeringat dan sakit kepala

(4) Penglihatan kabur

(5) Ketegangan

b) Respon kognitif

(1) Lapang pandang sangat sempit

(2) Tidak mampu menyelesaikan masalah

c) Respon perilaku dan emosi

(1) Perasaan ancaman meningkat

(2) Verbalisasi cepat

(3) Bloking

f. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kecemasan

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kecemasan

dikemukakan oleh Hawari (2001) adalah :

1) Tingkat pengetahuan

Salah satu cara untuk mengatasi gangguan psikologi

tentang menopause yaitu dengan mempersiapkan diri kearah

penyesuaian diri pribadi antara lain dengan menerima segala

perubahan fisik, dapat mengakui bahwa tubuh tidak berfungsi

wajar seperti dahulu, membicarakan hidup sehat dan memiliki

fisik yang kuat dan kesanggupan menghadapi situasi dengan cara

yang wajar. Semua itu dapat diperoleh melalui peran informasi

atau pengetahuan, jika pengetahuan yang dimiliki kurang maka
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sesorang itu juga kurang dalam mempersiapkan diri terhadap

penyesuaian.

2) Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi kecemasan. Selain itu faktor pengalaman dan

informasi akan menambah pengetahuan tentang sesuatu yang

sifatnya non formal. Pendidikan yang rendah akan menyebabkan

seseorang mudah mengalami stress dan cemas dikarenakan

kurangnya informasi

3) Umur

Ada dua pendapat yang mengatakan, pertama umur yang

lebih muda akan mudah mengalami stres daripada umur tua. Ada

juga yang berpendapat bahwa umur yang lebih tua akan mudah

mengalami stress dan cemas

4) Tingkat sosial ekonomi

Status sosial ekonomi yang tinggi pada seseorang akan

menyebabkan orang tersebut tidak mudah mengalami stres dan

kecemasan.

5) Lingkungan sosial

Lingkungan sosial lebih ditekankan pada dukungan sosial

baik oleh keluarga, teman, tetangga ataupun kerabat. Dukungan

sosial positif memberikan kontribusi positif terhadap masalah yang

dialami.
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4. Pengetahuan tentang Menopause dengan Tingkat Kecemasan

Masa menopause sering mengakibatkan banyak wanita merasa

cemas, hal ini disebabkan oleh pengetahuan masyarakat yang sangat

terbatas berkaitan dengan menopause. Wanita yang mengalami menopause

merasa sangat kesepian dan tidak mempunyai teman untuk diajak

berbicara atau yang dapat dimintai nasihat. Rasa cemas mereka dapat

dicampuri dengan adanya banyak mitos tentang menopause. Hal yang

paling buruk bagi wanita adalah rasa takut akan sesuatu yang tidak

diketahui. Menopause merupakan masalah normal, sedangkan

penerimaannya bisa berbeda-beda diantara para wanita. Dengan demikian,

alangkah baiknya apabila masalah menopause ini diketahui oleh setiap

wanita secara jelas agar tidak menimbulkan kecemasan (Purwoastuti,

2008).
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B. Kerangka Teori

Gambar 1: Kerangka Teori Modifikasi (Notoatmodjo, 2003, Pakasi, 2000,
Prawirohardjo, 1999)

Faktor yang
mempengaruhi
pengetahuan :
- Umur
- Pendidikan
- Pekerjaan
- Pengalaman
- Alat komunikasi/

informasi
- Sosial budaya

Tingkat pengetahuan
tentang menopause pada

ibu usia 45-55 tahun
- Tahu
- Memahami
- Aplikasi
- Analisis
- Sinthesis
- Evaluasi

Tingkat
kecemasan
- Cemas ringan
- Cemas sedang
- Cemas berat

- Pengertian menopause
- Tahapan menopause
- Proses terjadinya menopause
- Kelainan menopause
- Perubahan tubuh menjelang menopause
- Gejala dan keluhan yang sering timbul pada

masa menopause
- Cara mengatasi keluhan menopause dan

pengobatannya.

Faktor yang mempengaruhi
kecemasan :
- Tingkat pendidikan
- Umur
- Sosial ekonomi
- Lingkungan sosial
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C. Kerangka Konsep

Keterangan :

: Diteliti

: Tidak diteliti

Gambar 2. Kerangka Konsep

Berdasarkan Gambar 2 dapat dijelaskan bahwa umur, pendidikan,

pekerjaan, pengalaman, alat komunikasi/ informasi dan lingkunagn sosial

mempengaruhi tingkat pengetahuan tentang menopause pada ibu usia 45-55

tahun yang tercakup dalam 6 domain kognitif yaitu tahu, memahami, aplikasi,

analisis, sinthesis, dan evaluasi. Tingkat pengetahuan tentang menopause

Tingkat pengetahuan
tentang menopause pada
ibu usia 45-55 tahun :
- Tahu

- Memahami
- Aplikasi
- Analisis
- Sinthesis
- Evaluasi

Tingkat kecemasan
terhadap menopause :
- Cemas ringan
- Cemas sedang
- Cemas berat

- Umur
- Pendidikan
- Pekerjaan
- Pengalaman
- Alat

komunikasi/informasi
- Lingkungan sosial

Variabel bebas Variabel terikat

Variabel pengganggu
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mempengaruhi tingkat kecemasan yang terbagi menjadi 3, yaitu cemas ringan,

cemas sedang dan cemas berat. Penelitian ini hanya bertujuan untuk

mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan tentang menopause dengan

tingkat kecemasan ibu usia 45-55 tahun dan tidak untuk mengetahui hubungan

umur, pendidikan, pekerjaan, pengalaman, alat komunikasi dan lingkungan

sosial dengan pengetahuan yang ditandai dengan garis putus-putus yang

berarti informasi tidak diteliti.

D. Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah ada hubungan antara tingkat pengetahuan

dengan tingkat kecemasan tentang menopause pada ibu usia 45-55 tahun di

Dusun Jadan, TamanTirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta tahun 2009.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian survey analitik, yaitu penelitian yang

menggambarkan tanpa menganalisis suatu keadaan yang sebenarnya,

sedangkan penelitian analitik adalah penelitian yang menggali bagaimana dan

mengapa sesuatu dapat terjadi, kemudian melakukan analisis hubungan antara

faktor efek dan risiko (Sastroasmoro, 2002).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan cross-sectional, artinya

setiap subyek penelitian hanya diobservasi sekali saja dan pengukuran

dilakukan terhadap status karakter atau variabel subyek pada saat

pemeriksaan.

B. Rancangan Penelitian

Gambar 3. Rancangan Penelitian

Sampel :
Seluruh ibu usia 45-55 tahun di Dusun Jadan, Tamantirto, Kasihan, Bantul

Tingkat pengetahuan

Baik

Tingkat kecemasan

32

Cukup Kurang

Ringan BeratSedang
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C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Dusun Jadan, Tamantirto, Kasihan, Bantul dari

bulan Januari sampai dengan Agustus 2009 dan pengambilan data dilakukan

pada tanggal 20 – 22 Agustus 2009. Alasan dusun Jadan sebagai tempat

penelitian adalah lokasi terjangkau dan jumlah ibu usia 45-55 tahun mencapai

16,81%.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi

dalam penelitian ini adalah seluruh ibu usia 45-55 tahun di Dusun Jadan,

Tamantirto, Kasihan, Bantul tahun 2009 yang berjumlah 279 orang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut (Sugiyono, 2005). Menurut Notoatmodjo (2002) sampel

penelitian adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan obyek yang

diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Dalam penelitian ini

sampel diambil dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan

sampel dengan pertimbangan tertentu sehingga diperoleh sampel sebanyak

53 orang yang termasuk dalam kriteria inklusi sebagai berikut :

a. Umur ibu 45-55 tahun

b. Ibu tidak sekolah, berpendidikan SD, SMP dan SMA

c. Ibu adalah IRT, bekerja buruh, pedagang/ wiraswasta, dan swasta
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E. Variabel Penelitian

1. Variabel Bebas

Variabel bebas (variabel independen) adalah variabel yang menjadi sebab

timbulnya atau berubahnya variabel dependen (variabel terikat), jadi

variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi (Sugiyono,

2005). Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebas adalah tingkat

pengetahuan tentang menopause.

2. Variabel Terikat

Variabel terikat (variabel dependen) adalah variabel yang dipengaruhi atau

yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2005).

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat kecemasan terhadap

menopause.

3. Variabel pengganggu

Variabel pengganggu adalah variabel yang mempengaruhi tingkat

pengetahuan dan tingkat kecemasan (Machfoedz, 2008). Variabel

pengganggu dalam penelitian meliputi : umur, pendidikan, pekerjaan,

pengalaman, alat komunikasi dan lingkungan sosial. Variabel pengalaman,

alat komunikasi dan lingkungan sosial dalam penelitian ini tidak

dikendalikan karena sulit dalam pengukurannya.

F. Definisi Operasional

1. Tingkat pengetahuan

Tingkat pengetahuan tentang menopause yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah pengetahuan ibu usia 45-55 tahun yang diukur

melalui kemampuan mereka dalam menjawab pertanyaan secara tepat
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tentang menopause yang hasilnya berupa prosentase/ nilai. Pengetahuan

diukur dengan skala ordinal dan dikategorikan menjadi 3 yaitu :

a. Baik apabila >76% pertanyaan dijawab dengan benar

b. Cukup baik apabila 56-76% pertanyaan dijawab dengan benar

c. Kurang baik apabila <56% pertanyaan dijawab dengan benar

Skala data ordinal.

2. Tingkat kecemasan

Tingkat kecemasan adalah perasaan khawatir ibu usia 45-55 tahun

yang merupakan reaksi dari dialaminya menopause. Tingkat kecemasan

dispesifikasikan menjadi 3, yaitu :

a. Cemas ringan, yaitu reaksi rasa terhadap adanya menopause tetapi

dapat menimbulkan keratifitas (jawaban ya ≤ 5).

b. Cemas sedang, yaitu reaksi rasa terhadap adanya menopause dan

dapat menurunkan daya pikir (jawaban ya 6-14).

c. Cemas berat, yaitu reaksi rasa terhadap adanya menopause dan

mengakibatkan tidak dapat berfikir (jawaban ya ≥ 15).

Skala pengukuran ordinal.

G. Jenis dan Cara Pengumpulan Data

1. Jenis Data yang Dikumpulkan

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data

primer. Data primer adalah data yang pencariannya dilakukan sendiri

secara langsung oleh peneliti. Data primer yang dikumpulkan dalam
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penelitian ini berupa data mengenai tingkat pengetahuan tentang

menopause dan tingkat kecemasan ibu usia 45-55 tahun tentang adanya

menopause.

2. Cara Pengumpulan Data

Data primer diperoleh dengan cara membagikan kuisioner untuk diisi

oleh ibu sebagai responden untuk memperoleh data mengenai tingkat

pengetahuan tentang menopause dan tingkat kecemasan tentang adanya

menopause. Kuisioner dibagikan kepada ibu usia 45-55 tahun pada saat

perkumpulan PKK yang dilaksanakan setiap bulan pada tanggal 11.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner. Kuisioner

adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh

informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-

hal yang diketahui (Arikunto, 2002). Adapun kisi-kisi kuisioner dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Kisi-Kisi Kuisioner

Variabel Indikator Nomor soal Jumlah soal
Pengertian menopause 1,2,3,4 4
Tahapan menopause 5,6,7,8,9 5
Kelainan jadwal
menopause

10,11,12,13,14 5

Gejala dan keluhan
menopause

15,16,17,18 4

Menopause

Perubahan menjelang
menopause

19,20,21,22,
23,24,25

7

Tanda dan gejala
kecemasan

1-10 10Kecemasan

Kondisi ibu
menghadapi
menopause

11-19 9

Jumlah 44
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Sebelum kuisioner dikenalkan pada responden, instrumen ini akan

diuji keampuhannya. Instrumen yang baik harus memenuhi dua

persyaratan penting yaitu valid dan reliabel (Arikunto, 2002).

Uji validitas dan reliabilitas kuisioner dilakukan di dusun Ngrame,

Tamantirto, Kasihan, Bantul pada tanggal 13-15 Agustus tahun 2009

dengan jumlah responden sebanyak 30 orang (Sugiyono, 2005).

a. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat

kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid

atau sahih mempunyai validitas tinggi (Arikunto, 2002). Cara

mengetahui tingkat kevalidan kuesioner maka sebelumnya dilakukan

uji coba kuesioner yang selanjutnya hasil uji instrumen dianalisis

dengan menggunakan teknik korelasi “product moment pearson”

dengan rumus : (Arikunto, 2002)

Keterangan :

rxy = Koefisien korelasi

x = Skor rata-rata dari x

y = Skor rata-rata dari y

N = Jumlah subyek

   
  






)y(yNx(xN

)y)(x(xyN
r

2222
xy
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Hasil uji validitas ditemukan 1 soal pengetahuan dan 1 soal kecemasan

tidak valid. Soal pengetahuan yang tidak valid adalah soal nomor 8

karena rhitung < rtabel (0,225 < 0,361) dan soal kecemasan yang tidak

valid adalah soal nomor 10 karena 0,165 < 0,361). Kedua soal tersebut

selanjutnya dibuang dan tidak digunakan untuk penelitian.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan pada pengertian bahwa suatu instrumen

cukup dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data

karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2002). Teknik yang

digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen adalah teknik belah

dua (split half) dengan rumus “Spearman Brown” sebagai berikut :

Keterangan :

r1 = Reliabilitas

r ½ . ½ = rxy yang disebutkan sebagai indeks korelasi antara dua

belahan instrumen (Arikunto, 2002).

Hasil uji reliabilitas diketahui bahwa nilai ri untuk pengetahuan

sebesar 0,7011 dan nilai ri untuk kecemasan sebesar 0,7066 yang

berarti kuisioner pengetahuan dan kuisioner kecemasan reliabel dapat

dipercaya untuk digunakan penelitian.

2
1

2
1

2
1

2
1

11 r1

xr2
r
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H. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Data yang diperoleh selanjutnya diolah melalui urut-urutan sebagai

berikut :

a. Editing

Memeriksa data untuk menghindari pengukuran yang salah dan

memperjelas data yang diperoleh dari pengumpulan data pada waktu

penelitian. Editing dilakukan di lapangan sehingga bila terjadi

kekurangan atau ketidaksesuaian dapat segera dilengkapi atau

disempurnakan.

b. Coding

Memberikan kode jawaban dalam daftar isian kuisioner agar lebih

mudah dalam melakukan analisis data. Kuisioner tentang

pengetahuan, jawaban benar diberi kode 1 dan jawaban salah diberi

kode 0. Kuisioner untuk tingkat kecemasan: jawaban cemas ringan

diberi kode 1, cemas sedang diberi kode 2, dan cemas berat diberi

kode 3.

c. Transfering

Memindahkan data menurut jenisnya ke dalam master tabel.

d. Tabulating

Menyusun data ke dalam bentuk tabel. Tabel yang digunakan adalah

tabel distribusi frekuensi dan silang yang berfungsi untuk mencari

hubungan antar variabel penelitian.
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2. Analisis Data

a. Analisis univariat

Analisis univariat sering disebut analisis frekuensi tunggal, yaitu

menganalisis satu variabel. Analisis univariat dilakukan dengan

menggunakan tabel distribusi frekuensi relatif yang dinyatakan dalam

bentuk prosentase. Cara penghitungan distribusi frekuensi relatif atau

prosentase digunakan rumus :

Kemudian dinilai dengan modifikasi dalam kategori sebagai berikut :

(Arikunto, 1998)

1) Jawaban benar > 76% Pengetahuan baik

2) Jawaban benar 56-76% Pengetahuan cukup baik

3) Jawaban benar <56% Pengetahuan kurang baik

Tingkat kecemasan menghadapi menopause pada ibu usia 45-55 tahun

diukur dengan mengisi kuesioner penilaian tingkat kecemasan yang

telah digunakan oleh Kurniasih (2008) yang terdiri dari 19 peryataan

dan setiap jawaban ya diberi skor 1 dan untuk jawaban tidak diberi

skor 0. Kemudian  setelah dijumlahkan disesuaikan dengan tingkat

kecemasan sebagai berikut:

1) Kecemasan ringan  : jika jawaban “ya” ≤ 5

2) Kecemasan sedang  : jika jawaban “ya”  6-14

3) Kecemasan berat  : jika jawaban “ya” ≥15

%100x
pertanyaanJumlah

benarjawabanJumlah
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b. Analisis bivariat

Analisis bivariat adalah suatu analisis yang digunakan untuk

mengetahui  hubungan  antara  2  variabel  atau  lebih.   Analisis

bivariat dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi Kendall Tau

yang berfungsi untuk mencari hubungan dan menguji hipotesis

diantara 2 variabel atau lebih bila datanya berbentuk ordinal atau

rangking (Sugiyono, 2005). Adapun rumusnya adalah sebagai berikut :

Keterangan :

 = Koefisien korelasi Kendall Tau yang besarnya (-1<0<1)

A = Jumlah rangking atas

A = Jumlah rangking bawah

N = Jumlah anggota sampel

Sugiyono (2005) menyatakan bahwa untuk menguji koefisien korelasi

(tingkatan hubungan) antara tingkat pengetahuan dengan tingkat

kecemasan didasarkan pada tabel koefisien kontingensi. Tabel

koefisien kontingensi yang digunakan sebagai pedoman dalam

memberikan interpretasi terhadap nilai koefisien korelasi adalah :

Tabel 2. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199
0,20 – 0,399
0,40 – 0,599
0,60 – 0,799
0,80 – 1,00

Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Kuat

Sangat Kuat

2

)1N(N

BA
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Pengolahan data akan memanfaatkan program SPSS agar proses

pengolahan data dapat lebih cepat, mudah dan akurat. Data yang telah

masuk ke dalam master tabel kemudian diolah hingga memperoleh

output berupa distribusi frekuensi, nilai Kendall Tau dan nilai

Koefisien Kontingensi.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Dusun Jadan

Dusun Jadan termasuk salah satu wilayah kelurahan Tamantirto,

kecamatan Kasihan, kabupaten Bantul. Dusun Jadan terdiri dari 7 Rukun

Tetangga (RT) dan jumlah ibu menopause sebanyak 279 (16,81%) orang

dari 1.660 jiwa.

Kegiatan di Dusun Jadan bagi ibu usia 45-55 tahun antara lain adalah

arisan dan senam lansia setiap hari sabtu. Kegiatan tersebut diharapkan

dapat mendukung ibu usia 45-55 tahun agar dapat menjalani masa

menopause dengan baik.

2. Karakteristik Responden

Tabel 3. Distribusi frekuensi responden berdasarkan umur di Dusun
Jadan, TamanTirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta tahun 2009

No Umur Frekuensi (n) Persentase (%)
1 45 11 15,1
2 46 7 13,2
3 47 3 5,7
4 48 4 7,5
5 49 7 13,2
6 50 7 13,2
7 51 3 5,7
8 52 8 15,1
9 53 2 3,8
10 55 1 1,9

Jumlah 53 100,0
Sumber : Data primer, 2009
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Tabel 3 tersebut menunjukkan bahwa ibu usia 45-55 tahun yang

mengalami menopause di Dusun Jadan paling banyak adalah ibu yang

berumur 45 tahun yaitu sebanyak 11 orang (20,7%) dan paling sedikit

adalah ibu yang berumur 55 tahun yaitu sebanyak 1 orang (1,9%).

Tabel 4. Distribusi frekuensi responden berdasarkan pendidikan di Dusun
Jadan, TamanTirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta tahun 2009

No Pendidikan Frekuensi (n) Persentase (%)
1 Tidak sekolah 6 11,3
2 SD 40 75,5
3 SMP 4 7,5
4 SMA 3 5,7

Jumlah 53 100,0
Sumber : Data primer, 2009

Tabel 4 menunjukkan bahwa ibu usia 45-55 tahun di Dusun Jadan

paling banyak adalah berpendidikan SD yaitu 40 orang (75,5%) dan paling

sedikit adalah ibu yang berpendidikan SMA yaitu 3 orang (5,7%).

Tabel 5. Distribusi frekuensi responden berdasarkan pekerjaan di Dusun
Jadan, TamanTirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta tahun 2009

No Pekerjaan Frekuensi (n) Persentase (%)
1 IRT 36 67,9
2 Buruh 7 13,2
3 Pedagang/wiraswasta 8 15,1
4 Swasta 2 3,8

Jumlah 53 100,0
Sumber : Data primer, 2009

Berdasarkan Tabel 5 dapat dijelaskan bahwa ibu usia 45-55 tahun di

Dusun Jadan paling banyak adalah ibu rumah tangga yaitu 36 orang

(67,9%) dan paling sedikit adalah ibu yang bekerja swasta yaitu 2 orang

(3,8%).
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3. Tingkat pengetahuan ibu tentang menopause

Tabel 6. Tabel distribusi frekuensi tingkat pengetahuan tentang
menopause pada ibu usia 45-55 tahun

No Tingkat pengetahuan Frekuensi (n) Persentase (%)
1 Baik 38 71,7
2 Cukup 13 24,5
3 Kurang 2 3,8

Jumlah 53 100,0
Sumber : Data primer, 2009

Berdasarkan Tabel 6 dapat dijelaskan bahwa ibu usia 45-55 tahun di

Dusun Jadan paling banyak mempunyai pengetahuan tentang menopause

dalam kategori baik yaitu sebanyak 71,7% dan paling sedikit adalah ibu

yang mempunyai pengetahuan dalam kategori kurang yaitu 2 orang

(3,8%).

4. Tingkat kecemasan dalam menghadapi menopause

Tabel 7. Tabel distribusi frekuensi tingkat kecemasan pada ibu usia 45-55
tahun

No Tingkat kecemasan Frekuensi Persentase
1 Cemas ringan 35 66,0
2 Cemas sedang 18 34,0
3 Cemas berat 0 0,0

Jumlah 53 100,0
Sumber : Data primer, 2009

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa ibu usia 45-55 tahun di

Dusun Jadan paling banyak mengalami kecemasan ringan yaitu 35 orang

(66,0%) dan tidak ada ibu yang mengalami kecemasan berat.
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5. Hubungan antara tingkat pengetahuan tentang menopause dengan

tingkat kecemasan pada ibu usia 45-55 tahun di Dusun Jadan,

TamanTirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta tahun 2009.

Tabel 8. Tabel silang antara tingkat pengetahuan dengan tingkat
kecemasan tentang manopause pada ibu usia 45-55 tahun

Cemas
ringan

Cemas
sedang

Cemas
berat

Jumlah
Kecemasan

Pengetahuan f % f % f % f %
 Sig

Baik 28 73,7 10 26,3 0 0,0 38 100,0
Cukup 7 53,8 6 46,2 0 0,0 13 100,0
Kurang 0 0,0 2 100,0 0 0,0 2 100,0

0,274 0,045

Sumber : Data primer, 2009

Berdasarkan Tabel 8 diketahui bahwa dari 38 ibu usia 45-55 tahun

yang mempunyai pengetahuan tentang menopause dalam kategori baik 28

ibu diantaranya (73,7%) mengalami kecemasan menghadapi menopause

dalam kategori ringan. Dari 13 ibu yang mempunyai pengetahuan tentang

menopause dalam kategori cukup, 7 ibu diantaranya (53,8%) ibu

mengalami kecemasan dalam kategori ringan dan dari 2 ibu yang

mempunyai pengetahuan kurang seluruhnya (100%) mengalami

kecemasan dalam tingkatan sedang.

Hasil analisis Kendal Tau diketahui nilai korelasi sebesar 0,274

dengan signifikansi sebesar 0,045 < 0,05. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara

tingkat pengetahuan tentang menopause dengan tingkat kecemasan dalam

menghadapi menopause pada ibu usia 45-55 tahun di Dusun Jadan,

Tamantirto, Kasihan, Bantul.
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B. Pembahasan

1. Karakteristik Responden

Ibu usia 45-55 tahun yang mengalami menopause di Dusun Jadan

sebagian besar berumur 45 tahun (20,7%). Usia 45 tahun merupakan usia

yang telah sangat dewasa. Ibu dalam kelompok umur ini mempunyai

organ tubuh yang mulai menurun fungsinya, seperti fungsi telinga sudah

mulai berkurang dan fungsi mata pun sudah mulai berkurang. Fungsi

organ tubuh yang demikian ini mempengaruhi pengetahuan ibu tentang

menopause karena penyerapan informasi sebagai sumber pengetahuan pun

menjadi terhambat. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh

Notoatmodjo (2003) bahwa umur mempengaruhi tingkat pengetahuan

seseorang.

Ibu usia 45-55 tahun di Dusun Jadan sebagian besar berpendidikan

SD (75,5%). Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh mayoritas ibu usia 45-

55 tahun di Dusun Jadan ini menurut telaah peneliti disebabkan oleh

budaya di dusun yang tidak perlu melanjutkan ke jenjang berikutnya bagi

seorang wanita. Ibu yang berpendidikan dasar mempunyai pola pikir dan

daya pemahaman yang kurang baik dibanding ibu yang berpendidikan

lebih tinggi. Pendidikan yang rendah dapat menjadikan ibu tidak

memperhatikan pentingnya pengetahuan tentang menopause, oleh sebab

itu menjadi variabel penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat

Soekamto (2008) bahwa pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran

yang dapat merubah individu atau kelompok ke arah yang lebih maju dan
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meningkat, sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin

baik tingkat pengetahuan.

Ibu usia 45-55 tahun di Dusun Jadan sebagian besar merupakan ibu

rumah tangga (67,9%). Ibu rumah tangga atau ibu yang tidak bekerja pada

umumnya mempunyai banyak waktu luang sehingga lebih merasakan

berbagai perubahan yang terjadi saat menopause. Hal ini merupakan

pengalaman yang berpengaruh terhadap keinginan ibu untuk mengatasi

berbagai keluhan yang ada. Keinginan tersebut memotivasi ibu untuk

mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan menopause dari sumber yang

dianggap dapat memberikan pengetahuan tentang menopause, salah

satunya adalah tetangga atau orang lain sehingga hal ini berpengaruh pada

meningkatnya pengetahuan ibu tentang menopause. Notoatmodjo (2003)

menyatakan bahwa  pengalaman merupakan faktor yang mempengaruhi

tingkat pengetahuan.

2. Tingkat Pengetahuan tentang Menopause

Ibu usia 45-55 tahun di Dusun Jadan sebagian besar mempunyai

pengetahuan tentang menopause dalam kategori baik (71,7%). Faktor

pendidikan, pekerjaan, pengalaman, dan instruksi verbal merupakan faktor

yang dinyatakan oleh Notoatmodjo (2003) mempengaruhi  perkembangan

pengetahuan. Penelitian ini hanya meneliti faktor pendidikan dan

pekerjaan karena kedua faktor tersebut mudah dalam pengukurannya

dibanding faktor pengalaman dan faktor instruksi verbal.
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Pendidikan ibu usia 45-55 tahun yang mayoritas (75,5%) dasar

mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat pengetahuan ibu tentang

menopause. Hal ini karena pendidikan rendah belum membentuk pola

pikir yang baik sehingga ibu belum dapat mencari secara aktif dan

mengolah informasi yang diperoleh hingga dapat meningkatkan

pengetahuan. Hal ini sesuai dengan Notoatmodjo (2003) bahwa semakin

tinggi tingkat pendidikan maka semakin baik tingkat pengetahuan.

Sebesar 67,9% ibu usia 45-55 tahun adalah ibu rumah tangga (tidak

mempunyai pekerjaan). Karakteristik yang seperti ini secara sosial

kemasyarakatan di desa mendukung terhadap meningkatnya tingkat

pengetahuan. Ibu yang tidak bekerja mempunyai banyak waktu luang

untuk bergaul dan bertukar informasi tentang menopause dengan saudara

atau tetangga. Proses transformasi pengetahuan melalui interaksi dengan

saudara atau tetangga ini karena didesak oleh adanya kebutuhan untuk

tahu tentang menopause yang dialaminya, sementara tenaga kesehatan

tidak memberikan informasi tentang hal tersebut. Faktor ini dikatakan oleh

Notoatmodjo (2003) termasuk sebagai faktor instruksi verbal dan

penerimaan informasi yang dapat berpengaruh terhadap tingkat

pengetahuan seseorang.

3. Tingkat Kecemasan Menghadapi Menopause

Ibu usia 45-55 tahun di Dusun Jadan sebagain besar mengalami

kecemasan ringan (66,0%). Kecemasan (ansietas atau anxiety) adalah

gangguan alam perasaan (affective) yang ditandai dengan perasaan
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ketakutan atau kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan, perilaku

dapat terganggu tetapi masih dalam batas-batas normal (Hawari, 2001).

Ibu usia 45-55 tahun yang di Dusun Jadan sebagian besar mempunyai

tingkat kecemasan yang termasuk ringan yaitu 66,0%. Hal ini

menunjukkan bahwa ibu siap dalam menghadapi menopause karena

kecemasan ringan dapat mendorong ibu untuk belajar yang akan

menghasilkan pertumbuhan dan kreativitas. Dikatakan oleh Hawari (2001)

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap terjadinya kecemasan

antara lain tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan, umur, tingkat sosial

ekonomi dan lingkungan sosial.

Kecemasan ringan berhubungan tekanan hidup sehari-hari, pada

tahap ini seseorang menjadi waspada dan lapangan persepsi meningkat,

penglihatan dan pemahamannya melebihi sebelumnya. Tipe kecemasan ini

dapat memotivasi seseorang untuk belajar dan tumbuh secara kreatif.

Kecemasan berat yaitu kecemasan dengan sudut pandang individu

menurun, hanya memfokuskan hal-hal yang khusus saja dan tidak mampu

berfikir berat dan membutuhkan pengaturan atau susunan untuk

memfokuskan pada hal-hal lain.

Salah satu cara untuk mengatasi gangguan psikologi dalam

menghadapi menopause yaitu dengan mempersiapkan diri kearah

penyesuaian terhadap menopause terutama. Semua itu dapat diperoleh

melalui peran informasi atau pengetahuan, karena dengan pengetahuan

yang tinggi diharapkan usia 45-55 tahun dapat banyak mengetahui tentang
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hal-hal yang ada hubungannya dengan menopause, sehingga ibu akan

lebih paham setelah tahu kemudian ia akan mengaplikasikannya dalam

kehidupan sehari-hari serta lebih siap dalam menghadapi menopause

dengan tenang tanpa rasa cemas. Kecemasan pada ibu usia 45-55 tahun

umumnya bersifat relatif, artinya ada orang yang cemas dan dapat tenang

kembali, setelah mendapatkan semangat/dukungan dari orang di

sekitarnya. Akan tetapi, ada juga usia 45-55 tahun yang terus-menerus

cemas, meskipun orang-orang disekitarnya telah memberi dukungan.

Pengetahuan yang dimiliki dapat mengantisipasi kecemasan.

Gejala-gejala psikologis adanya kecemasan bila ditinjau dari

beberapa aspek diantaranya adalah suasana hati, motivasi, perilaku gelisah

dan reaksi-reaksi biologis. Suasana hati yaitu keadaan yang menunjukkan

ketidaktenangan psikis, seperti mudah marah, perasaan sangat tegang, dan

lainnya. Motivasi yaitu dorongan untuk mencapai sesuatu, seperti

menghindari situasi, ketergantungan yang tinggi, ingin melarikan diri dan

lari dari kenyataan. Perilaku gelisah yaitu keadaan diri yang tidak

terkendali seperti gugup, kewaspadaan yang berlebihan, sangat sensitif dan

agitasi. Sedangkan reaksi-reaksi biologis yang tidak terkendali bisa jadi

seperti berkeringat, gemetar, pusing, berdebar-debar, mual dan mulut

kering (Prawirohardjo, 2005).

4. Hubungan pengetahuan dengan kecemasan menghadapi menopause

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang positif dan

signifikan antara tingkat pengetahuan tentang menopause dengan tingkat
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kecemasan dalam menghadapi menopause pada ibu usia 45-55 tahun di

Dusun Jadan, Tamantirto, Kasihan, Bantul yang dibuktikan oleh nilai

korelasi Kendal Tau sebesar 0,274 dengan signifikansi sebesar 0,045.

Kecemasan dalam menghadapi menopause disebabkan oleh berbagai

faktor diantaranya adalah pengetahuan. Ibu yang mempunyai pengetahuan

tidak baik tentang menopause maka ibu tidak akan bisa menyesuaikan

dengan berbagai perubahan fisik yang terjadi sehingga tidak dapat

mempersiapkan diri dalam menghadapi menopause. Hal ini sesuai dengan

teori yang dikemukakan oleh Hawari (2006) bahwa pengetahuan

mempengaruhi kecemasan.

C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti kesulitan menemui

responden yang tidak hadir ketika kumpulan ibu-ibu arisan karena

ketidakhadiran beberapa ibu ke kumpulan atau arisan dengan alasan

bepergian.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka

dapat diberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Ibu usia 45-55 tahun yang mengalami menopause di Dusun Jadan sebagian

besar berumur 45 tahun (20,7%), berpendidikan SD (75,5%), dan

merupakan ibu rumah tangga (67,9%).

2. Ibu usia 45-55 tahun di Dusun Jadan sebagian besar mempunyai

pengetahuan tentang menopause dalam kategori baik (71,7%).

3. Ibu usia 45-55 tahun di Dusun Jadan sebagain besar mengalami

kecemasan ringan (66,0%).

4. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat pengetahuan

tentang menopause dengan tingkat kecemasan dalam menghadapi

menopause pada ibu usia 45-55 tahun di Dusun Jadan, Tamantirto,

Kasihan, Bantul yang dibuktikan oleh nilai korelasi Kendal Tau sebesar

0,274 dengan signifikansi sebesar 0,045.

B. Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian ini maka beberapa hal yang dapat

berikan sebagai saran adalah sebagai berikut :

53
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1. Bagi Ibu Usia 45-55 tahun

Ibu usia 45-55 tahun di Dusun Jadan diharapkan selalu meningkatkan

pengetahuan tentang menopause baik melalui penyuluhan, media

elektronik maupun media cetak agar ibu dapat menjalani menopause

secara baik tanpa disertai kecemasan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan faktor lain untuk

mengetahui hubungannya dengan kecemasan ibu usia 45-55 tahun dalam

menghadapi menopause sehingga dapat diketahui faktor lain yang

berhubungan dengan kecemasan ibu dalam menghadapi menopause,

misalnya : tingkat pendidikan, umur, tingkat sosial ekonomi atau

lingkungan sosial.
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