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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

        Wanita memiliki siklus hidup yang menarik. Mulai dari menstruasi, pre 

menopause, menopause, dan senium. Sebelum terjadi fase menopause 

didahului dengan fase yang disebut pre menopause. Pre menopause adalah 

suatu kondisi fisiologis pada wanita yang telah memasuki proses penuaan 

yang ditandai dengan menurunnya kadar hormonal estrogen dari ovarium 

yang sangat berperan dalam reproduksi dan seksualitas. Sebagian besar 

wanita mulai mengalami gejala pre menopause pada usia 40an dan 

puncaknya tercapai pada usia 50 tahun. Fase ini ditandai dengan siklus haid 

yang tidak teratur, dengan pendarahan haid yang memanjang dan jumlah 

darah haid yang banyak, dan kadang- kadang disertai nyeri haid (Wendy, 

2009).  

      Pada masa pre menopause wanita mengalami perubahan endokrin, 

somatik dan psikis yang terjadi pada masa subur atau reproduktif. Pada  masa 

ini wanita menyesuaikan diri dengan menurunnya produksi hormon. 

Dampaknya bagi wanita sangat bervariasi, tergantung dari banyak faktor, 

berat ringannya perempuan dalam menghadapi fase ini dipengaruhi oleh 

kedewasaan berpikir, faktor sosial ekonomi, budaya, wawasan mengenai 

menopause dan kematangan mental. Bila seorang perempuan tidak siap 

mental menghadapi periode klimakterik atau fase menjelang menopause dan 

lingkungan psikososial tidak memberikan dukungan positif akan berakibat 
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tidak baik (Irawati, 2007). Jika kondisi ini tidak bisa diatasi akan berkembang 

menjadi stress yang berdampak buruk pada kehidupan sosial perempuan yang 

akan merangsang otak sehingga dapat mengganggu keseimbangan hormon 

dan akhirnya berakibat buruk pada kesehatan tubuh (Kasdu, 2004). 

        Masalah pada masa Pre menopause sangat bervariasi dan dapat 

berlangsung lama atau sementara.  Permasalahan yang dijumpai pada masa 

pre menopause seperti hot flashes, berkeringat malam, fatigue, insomnia, 

depresi, ansietas, gangguan daya ingat, gejala urogenital, dan sering 

menyebabkan gangguan kualitas hidup. Dari semua gejala tersebut gangguan 

kesulitan tidur merupakan salah satu yang utama yang disebabkan karna 

perubahan hormone dan hot flashes. Seorang wanita dapat terbangun dari 

tidurnya dengan napas terengah-engah dan badan terasa panas kemudian 

mengeluarkan keringat dalam jumlah sedikit atau banyak. Terbangun karena 

sering terserang rasa panas dapat mengganggu tidur, dan hal ini dapat 

mengakibatkan kelelahan dan kesulitan berkonsentrasi pada siang harinya. 

Beberapa gangguan tidur telah dilaporkan, terbangun di tengah malam 

dengan kesulitan melanjutkan tidur, dan pagi terbangun lebih awal dengan 

ketidakmampuan untuk melanjutkan tidur kembali (Woodward, 2001). 

       Ketidakcukupan kualitas tidur dapat merusak memori dan kemampuan 

kognitif. Bila hal ini berlanjut hingga bertahun-tahun akan berdampak pada 

tekanan darah tinggi, serangan jantung, stroke, hingga masalah psikologis 

seperti depresi dan gangguan perasaan lain (Michael breus dalam Trihendra, 

2007).  
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        Latihan fisik atau olahraga tertentu dapat bermanfaat untuk mengatasi 

gangguan pemenuhan kebutuhan tidur. Salah satu olahraga yang dapat 

diberikan dalam upaya pencapaian kualitas tidur yang baik adalah senam 

aerobic. Senam  aerobic adalah serangkaian gerak yang dipilih secara sengaja 

dengan mengikuti irama musik yang juga dipilih sehingga melahirkan 

ketentuan ritmis, kontinuitas dan durasi tertentu (Dinata, 2003). 

 Olahraga dapat meningkatkan produksi endorfin. Endorfin merupakan 

suatu  hormon yang bekerja di bagian otak sebagai suatu hormon 

kebahagiaan. Dalam ilmu kedokteran,endorfin dikenal sebagai zat yang 

memiliki prinsip kerja seperti morfin. Endorfin yang diproduksi tubuh dapat 

berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri dan memberikan ketenangan sehingga 

sering di ekspresikan sebagai suatu kebahagiaan (Proverawati, 2010). 

Menurut Kuantraf  (1992), senam aerobic memiliki dampak langsung yaitu 

mengurangi ketegangan, membantu perasaan santai dan meningkatkan 

perasaan senang karena saat senam kelenjar pituiari menambah produksi  

beta-endorfin dan konsentrasinya naik didalam darah yang juga dialirkan 

keotak sehingga mengurangi rasa cemas, depresi dan perasaan letih  yang 

menyebabkan kesulitan tidur. 

Dalam kondisi tersebut wanita pre menopause dapat tidur lebih nyenyak. 

Dengan demikian terjadi peningkatan kualitas pemenuhan kebutuhan tidur. 
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  Berdasarkan latar belakang diatas serta pentingnya olahraga untuk wanita 

pre menopause, maka peneliti mengambil judul penelitian “Pengaruh Senam 

Aerobic Terhadap Kualitas Tidur Wanita Pre menopause”. 

B. Rumusan Masalah  

            Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan 

masalah,  apakah ada pengaruh senam aerobic terhadap kualitas tidur wanita 

premenopause? 

C. Tujuan Penelitian 

      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh senam 

aerobic terhadap kualitas tidur wanita premenopause. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat sebagai pedoman dalam pemberian 

latihan yang tepat untuk mengatasi kesulitan tidur pada wanita 

premenopause. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini dapat melengkapi penelitian sebelumnya, khusunya 

pada ganguan kesulitan tidur pada wanita premenopause dan sebagai 

acuan untuk penelitian berikutnya. 

 


