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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat 

adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di dalam wadah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan 

berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, 

tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang 

merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Menyadari bahwa tercapainya tujuan 

pembangunan nasional merupakan kehendak dari seluruh rakyat Indonesia, 

dan dalam rangka menghadapi makin ketatnya persaingan bebas pada era 

globalisasi, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dilakukan. 

Dalam hal ini peranan keberhasilan pembangunan kesehatan sangat 

menentukan. Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya ditentukan 

oleh kinerja sektor kesehatan semata, melainkan sangat dipengaruhi oleh 

interaksi yang dinamis dari berbagai sektor. Upaya untuk menjadikan 

pembangunan nasional berwawasan kesehatan sebagai salah satu misi serta 

strategi yang baru harus dapat dijadikan komitmen semua pihak, disamping 

menggeser paradigma pembangunan kesehatan yang lama menjadi Paradigma 

Sehat yaitu pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010 (Depkes, 

2007).   
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Dengan adanya peningkatan pembangunan di bidang kesehatan maka 

kesejahteraan manusia dan harapan hidup manusia akan meningkat. Hal ini 

berarti semakin meningkat jumlah manusia usia tua. Dalam hal ini adalah 

wanita yang telah memasuki usia menopause (Kasdu, 2002). 

Berdasarkan jumlah penduduk dan derajat kesehatan masyarakat 

Indonesia pada tahun 2000, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 203,46 

juta orang dengan 101,81 juta penduduk wanita, sekitar 25% atau sekitar 15,5 

juta jiwa dari penduduk wanita Indonesia akan mencapai usia menopause 

(Kasdu, 2002). Jumlah tersebut meningkat menjadi 11% pada tahun 2005. 

Pada tahun 2008 sekitar 5.320.000 wanita memasuki usia menopause. Pada 

tahun 2015 diperkirakan jumlah tersebut akan bertambah sebesar 14% (Hardi, 

2008). Tahun 2020 diperkirakan jumlah wanita yang hidup dalam usia 

menopause adalah 30,3 juta orang (Baziad, 2003). Tentunya, dengan semakin 

meningkatnya wanita menopause maka akan meningkat pula jumlah wanita 

pascamenopause (Kasdu, 2002). Berkat pembangunan di bidang kesehatan, 

angka harapan hidup wanita Indonesia juga meningkat. Di satu segi kita patut 

bergembira karena usia harapan hidup wanita dan laki-laki meningkat, namun 

di segi lain mereka harus melewati usia tua dengan berbagai masalah 

kesehatan dari dampak kekurangan hormon estrogen dan androgen. Bagi 

wanita begitu memasuki usia menopause sampai masa pascamenopause 

timbullah berbagai macam keluhan yang sangat mengganggu (Baziad, 2003). 

Menopause merupakan suatu tahap dimana wanita tidak lagi 

mendapatkan siklus menstruasi yang menunjukkan berakhirnya kemampuan 
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wanita untuk bereproduksi secara normal, wanita akan mengalami menopause 

mulai usia 40 tahun sampai 50 tahun. Pada saat menopause wanita akan 

mengalami perubahan-perubahan di dalam organ tubuhnya disebabkan oleh 

bertambahnya usia. Usia dari hari ke hari akan terus berjalan dan setiap orang 

seiring dengan bertambahnya usia tidak akan lepas dari predikat tua. Dengan 

bertambahnya usia maka gerak-gerik, tingkah laku, cara berpakaian dan 

bentuk tubuh mengalami suatu perubahan (Kuntjoro, 2002). 

Fase pascamenopause dikenal sebagai masa penurunan produksi 

hormon bersama masalahnya yang dapat mengurangi kualitas dan kuantitas 

hidup pada sebagian besar wanita akibatnya sering terjadi perubahan 

psikologis serta perilaku disamping adanya perubahan lainnya (Baziad, 2003). 

Wanita pada masa pascamenopause, sering merasa tidak sempurna lagi 

sebagai wanita. Kondisi ini sering menimbulkan tekanan psikologis. Jika 

tekanan ini tidak diatasi akan berkembang menjadi stress yang berdampak 

buruk pada kehidupan sosial seorang wanita (Kasdu, 2002). 

Berdasarkan hasil Pendataan Profil Desa Tanjung akhir tahun 2007, 

Desa Tanjung mempunyai jumlah penduduk 3.438 orang dan jumlah 

penduduk wanita 1.723 orang. Jumlah wanita usia 40-65 tahun sebanyak 355 

orang dengan jumlah wanita usia pascamenopause yaitu 137 orang atau 

sebesar 10,44 % dari jumlah keseluruhan wanita di Desa Tanjung. Melalui 

studi pendahuluan yang penulis lakukan dengan 10 wanita pascamenopause, 

mereka mengatakan mempunyai masalah dengan perubahan fisik dan 

psikologis serta perubahan perilaku dalam kehidupannya sehubungan dengan 
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menopause yang dialaminya. Perubahan fisik yang mereka alami adalah 

seperti tidak haid lagi, badan menjadi gemuk, kulit tidak segar lagi, penurunan 

daya ingat, dan cepat lelah. Untuk perubahan psikologis mereka keluarga 

mereka mengatakan mereka menjadi mudah marah, mudah tersinggung dan 

sering terjadi konflik baik dengan keluarga dan tetangganya, sedangkan untuk 

perubahan perilaku mereka mengatakan sekarang ini menjadi kurang aktif 

dalam mengikuti kegiatan di masyarakat, sedangkan dahulu mereka cukup 

aktif dalam kegiatan di masyarakat. Berdasarkan pemikiran dan studi 

pendahuluan yang dilakukan oleh penulis sendiri, penulis tertarik mengadakan 

penelitian tentang hubungan stress pascamenopause dengan perubahan 

perilaku sosial di masyarakat. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, dikemukakan masalah penelitian sebagai 

berikut : “Apakah ada hubungan stress pascamenopause dengan perubahan 

perilaku sosial pada ibu-ibu di Desa Tanjung Kecamatan Nguter Kabupaten 

Sukoharjo?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui  hubungan stress pascamenopause  dengan perubahan perilaku 

sosial di masyarakat pada ibu-ibu di Desa Tanjung Kecamatan Nguter 

Kabupaten Sukoharjo. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat stress pascamenopause pada ibu-ibu di Desa 

Tanjung Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo. 

b. Mengetahui perubahan perilaku sosial pada ibu-ibu pascamenopause di 

Desa Tanjung Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo. 

c. Mengetahui besarnya hubungan stress pascamenopause dengan 

perubahan perilaku sosial di masyarakat pada ibu-ibu di Desa Tanjung 

Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Secara Teoritis 

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang keperawatan, 

khususnya tentang reproduksi wanita serta keperawatan komunitas. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Ibu-ibu Pascamenopause 

Memberi masukan dan pencegahan terjadinya stress pascamenopause. 

b. Pengelola Posyandu Lansia 

Memberi masukan bagi pengelola Posyandu Lansia di Desa Tanjung 

untuk meningkatkan kesehatan bagi wanita pascamenopause. 
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E. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang hubungan stress pascamenopause dengan perubahan 

perilaku sosial di masyarakat pada ibu-ibu di Desa Tanjung Kecamatan Nguter 

Kabupaten Sukoharjo belum pernah dilakukan, namun beberapa penelitian 

mengenai wanita pascamenopause pernah dilakukan oleh: 

Penelitian oleh Oktora Fifiana (2007) yang berjudul Gambaran 

Psikososial Wanita Pascamenopause Di Puskesmas Kemranjen I Kecamatan 

Kemranjen Kabupaten Banyumas. Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif yang mnggunakan rancangan penelitian deskriptif eksploratif 

dengan pendekatan cross sectional. Penentuan sampel dilakukan dengan 

metode proportional sampling, pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan kuesioner yang berisi pernyataan tertutup. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan hampir seluruh responden yang berjumlah 98 orang 

mengalami perubahan psikologis dengan mayoritas responden tetap 

berperilaku sosial baik (sosialisasi tinggi) sebanyak 70 orang (71,4%). Adapun 

perubahan psikologis yang dialami meliputi psikologis stress dengan 

mayoritas stress sedang 87 orang (88,8%), psikologi kecemasan mayoritas 

mengalami kecemasan ringan 51 orang (52,0%), dan psikologi depresi 

mayoritas mengalami depresi ringan 52 orang (53,1%). Karakteristik 

responden terhadap kondisi psikososial wanita pascamenopause di wilayah 

binaan Puskesmas Kemranjen I tidak semuanya berpengaruh secara bermakna, 

kecuali usia dan status pekerjaan terhadap psikologi kecemasan dengan angka 

kemaknaan 0,002 untuk usia dan 0,003 untuk status pekerjaan. 




