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ABSTRAK 
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FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 SKRIPSI, 2014 

YULIA HANDAYANI / J110100044 
“HUBUNGAN ANTARA AKTIVITAS FISIK DENGAN TINGKAT 
KELUHAN KLIMAKTERIUM PADA WANITA USIA 45-65 TAHUN“ 
(Pembimbing : Wahyuni SSt.Ft M.Kes., Dwi Kurniawati., SSt.Ft) 
Latar Belakang Masalah : Klimakterium yaitu periode peralihan dari fase 
reproduksi menuju fase usia tua. Klimakterium ditanda dengan keadaan estrogen 
mulai turun sehingga menimbulkan berbagai keluhan. Aktivitas fisik yang cukup 
dapat mengurangi keluhan yang terjadi pada fase klimakterium. Beberapa wanita 
pada usia 45-65 tahun di Desa Tilingsing mengeluhkan gejala-gejala (pusing 
perasaan panas, susah tidur, pegal-pegal, haid tidak teratur. dan sebagainya) serta 
kurang beraktivitas fisik.  
Tujuan: penelitian ini mengetahui hubungan aktivitas fisik dengan tingkat 
keluhan klimkterium pada wanita usia 45-65 tahun.  
Metode Penelitian: Penelitian ini termasuk penelitian Deskritif korelasi. 
Populasinya seluruh wanita berusia 45-65 tahun di Desa Tlingsing 37 orang.  
Populasi dan Sampel:  Populasi dalam penelitian ini adalah 37 orang. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan cara Snow bolling diperoleh 14 orang 
sesuai dengan kriteria inklusi. 
Analisa Data: Berdasarkan uji Korelatif pearson disimpulkan mempunyai nilai 
koefisien kolerasi -0,67(nilai p=0,810) Angka tersebut menunjukkan bahwa kedua 
variabel mempunyai korelasi yang sangat lemah karena dibawah 0,5. Tanda 
negatif (-) menunjukkan hubungan yang berlawanan dengan kata lain peningkatan  
aktivitas fisik tidak diikuti dengan tingkat keluhan klimakterium. Koefisien 
determinasi (r²) yaitu 0,004. Hal ini menunjukkan bahwa aktifitas fisik 
berpengaruh terhadap tingkat keluhan klimakterium sebesar 0,4% dan sisanya 
dipengaruhi oleh faktor lain.  
Kata Kunci: Klimakterium, Aktivitas Fisik, 
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YULIAHAN DAYANI / J110100044 
"RELATIONSHIP WITH PHYSICAL ACTIVITY LEVEL SIN WOMEN 
CLAIM CLIMACTERIC 45-65 YEARS"  
(Supervisor: Wahyu SSt.Ft Kes., Dwi Kurniawati., SSt. Ft)  
Background: climactericisa periodof transition from reproductive phase to the 
phase of old age. Climacteric signed with the state of estrogen start to fall, giving 
rise to a variety of complaints. Enough physical activity can reduce the complaints 
that occur in the climacteric phase. Some women at the age of 45-65 years in the 
village complained Tilingsingsymptoms (hot feeling dizziness, insomnia, fatigue, 
irregular menstruation., Etc.) and less physical activity.  
Objective: This study determine the relationship of physical activity with 
klimkterium complaint ratein women aged 45-65 years.  
Methods: This study included descriptive correlation study. The entire population 
of women aged 45-65 years in the village of Tlingsing 37 people.  
Population and Sample: The populationis 37 people. Sampling was done by 
Snow Bolling earned 14 people according to the inclusion criteria.  
Data Analysis: Based on correlative trial shave concluded Pearson correlation 
coefficient -0.67 ( p-value =0.81) This figure shows that both variables correlat 
every weak because of under 0.5. Negative sign (-) indicates the opposite 
relationship, in other words an increase in physical activity was not followed by 
the level of climacteric complaints. The coefficient of determination (r ²) is 0.004. 
This suggests that the effect of physical activity against climacteric complaints 
rate of 0.4% and the rest is influenced by other factors. 
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PENDAHULUAN 
 

Klimakterium adalah masa transisi yang berawal dari akhir tahap 
reproduksi dan berakhir pada awal senium, terjadi pada wanita usia 35 –  65 
tahun. Masa ini ditandai dengan berbagai macam keluhan endokrinologis dan 
vegetatif. Keluhan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya fungsi 
ovarium. Gejala menurunnya fungsi ovarium adalah berhentinya menstruasi 
pada seorang wanita yang dikenal sebagai menopause. Menopause merupakan 
suatu peristiwa fisiologis yang disebabkan oleh menuanya ovarium yang 
mengarah pada penurunan produksi hormon estrogen dan progesteron yang 
dihasilkan dari ovarium. Kekurangan hormon ini menimbulkan berbagai 
gejala somatik, vasomotor, urogenital, dan psikologis yang mengganggu 
kualitas hidup wanita secara keseluruhan (Chuni dkk, 2011). 

Pada  akhir  abad  ini  Indonesia telah  ditemukan  sebanyak  8-10% 
lansia  dimana  jumlah  wanita  lebih banyak di bandingkan dengan jumlah 
laki-laki.  Sekitar  separuh  dari  semua wanita  berhenti  menstruasi  
antarausia  45-50  tahun  seperempat  lagi akan  terus  menstruasi  sampai 
melewati  sebelum  usia  45  tahun (kuswita, 2012). 

Keluhan-keluhan klimakterik yang dapat timbul pada masa 
klimakterium adalah panas pada kulit (hot flushes), keringat pada malam hari, 
kelelahan, sakit kepala, vertigo, jantung berdebar-debar, berat badan 
bertambah, sakit dan nyeri pada persendian, osteoporosis, kekeringan kulit dan 
rambut, kulit genitalia dan uretra menipis dan kering (Hillegas, 2005). Selain 
itu juga terdapat gejala psikis yang muncul pada masa klimakterium, yaitu 
mudah tersinggung, depresi, gelisah, mudah marah, dan sebagainya (Baziad, 
2003). 

Aktivitas fisik yang cukup dapat mengurangi keluhan-keluhan yang 
terjadi pada wanita menopause (WHO, 2007). Yoga dapat menyeimbangkan 
perubahan hormonal, mengurangi keluhan fisik dan psikis, memperkuat tulang 
dan mencegah kerapuhan tulang, mencegah penyakit jantung, serta 
meningkatkan daya tahan tubuh (Francina, 2003). 

Menurut Nina (2007), secara fisiologis, olahraga dapat meningkatkan 
kapasitas aerobik, kekuatan, flexibilitas, dan keseimbangan. Secara psikologis, 
olahraga dapat meningkatkan mood, mengurangi risiko pikun, dan mencegah 
depresi. Secara sosial, olahraga dapat mengurangi ketergantungan pada orang 
lain, mendapat banyak teman dan meningkatkan produktivitas. 

Dari latar belakang di atas maka  peneliti tertarik untuk mengetahui 
Hubungan antara Aktifitas Fisik tingkat  keluhan Klimakterium pada wanita 
usia 45-65 tahun Di Desa Tlingsing, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten 
dengan karangka teori sebagaimana gambar 1 dibawah ini. 
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Gambar 1 Kerangka Teori 

 
METODE PENELITIAN 

 
Jenis Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara aktivitas 
fisik dengan tingkat keluhan klimakterium. Desain penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah bersifat deskritif kolerasi, yaitu desain penelitian 
atau penelaahan hubungan antara dua variabel atau lebih pada situasi atau 
kelompok sampel (Notoatmojo, 2005). 

 
Waktu dan Tempat Penelitian 

Tempat Penelitian dilakukan di Desa Tlingsing, Kecamatan Cawas 
Kabupaten Klaten.Waktu Penelitian dilakukan selama 1 Minggu pada bulan 
Mei 2014. 

 

Aktivitas fisik 
a. Aktivitas fisik rendah 
b. Aktivitas fisik tinggi 

Mengurangi keluhan 

klimakterium 

 Hot flushes 
 Berkeringat malam hari 
 Jantung berdebar-debar 
 Sulit tidur 
 Sulit buang air kecil 
 Sering buang air kecil 
 Perubahan gairah seksual 
 Kekeringan vagina 
 Nyeri sendi 
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Populasi dan sampel 
1. Populasi  

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas 
objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulanya (Sugiono, 2009). Populasi yang digunakan dalam penelitian 
adalah wanita usia 45-65 tahun  di  Desa Tlingsing, Kecamatan Cawas, 
Kabupaten Klaten sebanyak 37 wanita. 

2. Sampel  
a. Tehnik pengambilan sampel 

Teknik dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah snow 
bolling dengan cara ini banyak dipakai ketika peneliti tidak banyak 
tahu tentang populasi penelitiannya. Besar sampel 
Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 14 orang. 

b. Kriteria inklusi dan Ekslusi : 
1) kriteria inklusi : 

a) Wanita Berumur45-65 tahun dan bersedia menjadi responden. 
b) Tidak menggunakan kontrasepsi jenis hormonal untuk 

pemakaian satu tahun terakhir (seperti: suntik, pil, implan). 
c) Tidak memiliki kebiasaan merokok maupun minum-minuman 

alkohol. 
d) Wanita yang mengalami fase klimakterium yang mengalami 

ketidak teraturan haid kurang 1 tahun. 
2) KriteriaEksklusi : 

a) Mengalami cacat fisik yang mengganggu aktivitas. 
b) Mengalami gangguan jiwa. 

Variabel Penelitian 
Variabel Penelitian ini di bedakan menjadi 2,yaitu : 
Variabel bebas  : Aktifitas fisik 
Variabel Terikat  : Keluhan klimakterium. 
Analisis data 

Identifikasi dan analisis data yang diperoleh meliputi karakteristik 
umur, tingkat pendidikan, usia, aktivitas fisik, tingkat keluhan klimakterium 
dan Analisis data dilakukan secara kuantitatif dalam bentuk persen (%). 

Uji statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara 
aktivitas fisik dengan tingkat keluhan klimakterium dengan korelasi Person 
Product Moment. Nilai korelasi (r) tidak lebih dari harga (1≤ r ≤ +1). Jika r = 
-1 berarti korelasi negatif, r = 0 berarti tidak ada korelasi, dan r = 1 berarti 
korelasi sempurna positif. Harga r dapat diinterpretasikan dengan tabel 
berikut: 
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Tabel 1. Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r 
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Cukup 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1.000 Sangat Kuat 

 
Penentuan besar kecilnya sumbangan variabel X terhadap Y dapat 

ditentukan menggunakan rumus koefisien determinan sebagai berikut: 
�� =  �� × 100% 

Keterangan: 
KP = Besarnya koefisien penentu (diterminan) 
    r = koefisien korelasi (Riduwan, 2010) 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 
Karakteristik responden yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian ini 

berdasarkan umur adalah distribusi responden paling banyak berusia 46-49 
tahun sebanyak 11 orang (78,6%) . 

Untuk karakteristik pekerjaan paling banyak responden sebagai pekerja 
swasta 5 orang (35,7%). 

Selain itu peneliti mengkarakteristikan tentang pendidikan dan juga 
pekerjaan. Berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak adalah SMA berjumlah 
6 orang (42,9%). 

Tabel 2. Distribusi responden menurut tingkat keluhan klimakterium 
Tingkat keluhan Responden 
 klimakterium Jumlah         Persentase 
Ringan   9  64,3% 
Menengah   5  35,7% 
Jumlah  14 100% 
Sumber : hasil data primer 

Berdasarkan  tabel  2. terlihat  bahwa  tingkat  keluhan  ringan lebih 
banyak dibandingkan tingkat keluhan  menengah yaitu (64,3%). 

Tabel 3. Distribusi responden menurut aktivitas fisik 
Aktivitas fisik Responden 

 Jumlah         Persentase 
Sedang   4  28,6% 
Berat   10  71,4%  
Jumlah  14 100% 
Sumber : hasil data primer 
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Berdasarkan  tabel  3.  terlihat  bahwa  persentase aktivitas  fisik  
sebagian besar  responden  merupakan  aktivitas  berat (71,4%). 

 
Tabel 4. Hasil ujiKorelatif pearson hubungan aktivitas fisik dengan 

tingkat keluhan klimakterium. 
 

 Aktivitas 
fisik  

Tingkat keluhan 
klimakterium 

Aktivitas fisik Pearson correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

 1 
 
14 

-,067 
,821 
14 

Tingkat keluhan 
klimakterium 

Pearson correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

-,067 
,821 
14 

1 
 
14 

 
Tabel 4. Hasil ujiKorelatif R hubungan aktivitas fisik dengan tingkat 

keluhan klimakterium. 
 

 
Gambar 2. Hubungan Antara Aktivitas Fisik dengan  

Tingkat Keluhan Klimakterium. 
Berdasarkan gambar 2. Terdapat hubungan aktivitas fisik terhadap 

tingkat keluhan klmakterium sebesar 0,004. 
1. Hubungan aktivitas fisik dengan tingkat keluhan klimakterium. 

Hubungan aktivitas fisik dengan tingkat keluhan klimakterium 
dianalisis dengan uji statistik corelation point biserial, dimana skor 
aktivitas fisik sebagai sumbu X  dan tingkat keluhan klimakterium sebagai 
sumbu Y. Dari hasil pengolahan data didapatkan koefisien korelasi (r) 
adalah -0,67 dan nilai p= 0,810. Angka tersebut menunjukkan bahwa 
kedua variabel mempunyai korelasi yang cukup karena dibawah 0,5. 
Tanda negatif (-) menunjukkan hubungan yang berlawanan dengan kata 
lain peningkatan aktivitas fisik tidak diikuti dengan keluhan klimakterium. 
Koefisien determinasi (r²) yaitu 0,004. Hal ini menunjukkan bahwa 
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aktifitas fisik berpengaruh terhadap tingkat keluhan klimakterium sebesar 
0,4% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Hal ini menunjukkan 
bahwa tingkat keluhan klimakterium tidak dipengaruhi oleh aktivitas fisik. 
Faktor lain yang  berpengaruh  dengan  kesiapan  seseorang  menghadapi 
menopause  yaitu  kondisi  sosial  ekonomi.  Kondisi sosial ekonomi 
seseorang secara tidak langsung akan  berpengaruh  pada  kesiapannya  
menghadapi masa menopause. Keadaan ekonomi yang baik 
memungkinkan wanita lebih mudah mendapat  sarana  dan  fasilitas  
penunjang,  seperti  majalah,  koran,  buku  kesehatan, dan lain sebagainya 
untuk memperoleh informasi dan pengetahuan tentang  menopause.  Selain  
itu,  kondisi  kesehatan  seseorang  juga  dapat mempengaruhi  kondisi  
psikologis,  misalnya  pada  penderita  penyakit  kronis. Kondisi  tersebut  
dapat  mempengaruhi  kesiapan  seorang  wanita  menjelang menopause,  
karena  di  sana  terjadi masa  peralihan  atau  perubahan-perubahan.  

Menurut Kasdu (2002), dimana keadaan sosial ekonomi 
mempengaruhi faktor fisik, kesehatan, dan pendidikan. Pengetahuan  yang  
cukup  akan  membantu  wanita memahami dan mempersiapkan dirinya 
menghadapi masa menopause dengan lebih  baik.  

 Admin  (2005), juga  berpendapat  bahwa  wanita  yang  memahami 
tentang  menopause  diharapkan  wanita  dapat  melakukan  upaya  
pencegahan sedini mungkin untuk siap memasuki umur menopause tanpa 
harus mengalami keluhan yang berat. 

Menurut  Maspaitela (2007),  faktor  penentu  apakah  wanita  
tersebut  siap dengan  datangnya  masa menopause  ini  ada  di  tangan  
wanita  itu  sendiri. Selain itu Keluarga, merupakan lingkungan yang dapat 
menjadikan individu merasa aman.  Oleh karenanya,  seorang ibu yang 
mendapat dukungan keluarga terutama pada saat menghadapi  masa  pra 
menopause, maka akan  merasa  mendapat kepedulian, perlindungan serta 
rasa aman dari orang– orang disekitarnya.  Hasil ini  mendukung  pula  
teori  yang  dikemukakan  oleh  Cobb  (dalam Shinta, 1995) bahwa 
pemberian dukungan dalam keluarga menjadikan individu merasa 
diperhatikan, bernilai, dan dicintai dan diterima. 

Wanita  menjelang  menopause  akan  mengalami  penurunan  
berbagai fungsi tubuh, sehingga akan  berdampak  pada  ketidaknyamanan  
dalam menjalani  kehidupannya.  Untuk  itu,  penting  bagi  seorang  
wanita  selalu berpikir  positif  bahwa  kondisi  tersebut  merupakan  
sesuatu  yang  sifatnya alami, seperti halnya keluhan yang muncul pada 
fase kehidupannya yang lain. Tentunya sikap yang  positif ini bisa muncul 
jika diimbangi oleh informasi atau pengetahuan  yang  cukup,  sehingga  
ibu  lebih  siap  baik  siap  secara  fisik, mental, dan spiritual (Kasdu, 
2002). 

 
Keterbatasan Peneliti 

Dalam penelitian ini tidak ada Hubungan Aktivitas Fisik dengan 
Tingkat Keluhan Klimakterium pada wanita usia 45-65 tahun disebabkan 
keterbatasan sampel dan tidak adanya kontrol dari peneliti tentang gizi, tingkat 
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kecemasan serta peran dari keluarga serta kesiapan wanita dalam menghadapi 
masa menopause. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Kesimpulan 

Hasil penelitian Korelasi aktivitas fisik dengan tingkat keluhan 
klimakterium hasil hubungan cukup, dimana aktivitas fisik mempunyai 
hubungan dengan tingkat keluhan klimakterium sebesar 0,4%. 

 
Saran 
1. Bagi responden   

Bagi ibu premenopause diharapkan dapat menambah pengetahuan 
tentang kesehatan  reproduksi  khususnya  tentang  menopause  dengan  
banyak membaca buku tentang  menopause atau melalui media informasi 
lainnya, sehingga  dapat  meningkatkan  pemahaman  tentang  bagaimana  
cara menghadapi  menopause  dan  mengurangi  keluhan-keluhan  
menjelang menopause, terutama bagi ibu premenopause dengan tingkat 
pengetahuan tentang menopause yang rendah.  

2. Bagi peneliti selanjutnya  
Bagi  peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat  dapat  mengkaji  

lebih  lanjut mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi ibu 
menghadapi menopause. Misalnya, faktor tingkat pendidikan, sosial 
ekonomi, budaya, umur, status kesehatan, dan lain sebagainya. 
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