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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada era Globalisasi sekarang ini kesehatan menjadi hal yang sangat 

berharga. Terutama pada kesehatan reproduksi yang sekarang ini menjadi 

perhatian dunia. Masalah kesehatan reproduksi tidak hanya menyangkut 

kehamilan dan persalinan, namun lebih luas lagi yaitu menarche sampai 

menopause.  

Sebagian besar wanita merasa gelisah saat menghadapi masa-masa 

menopause, sehingga banyak masalah yang sederhana menjadi hal yang 

begitu besar dan bahkan bisa membuat putus asa seorang wanita saat 

menghadapi menopause.  

Menopause merupakan suatu istilah yang sudah tidak asing lagi bagi 

masyarakat, berasal dari bahasa yunani yang berarti berhenti haid (apause in 

the menses) (Lannywati, 2009). Menopause merupakan peristiwa biologis 

yang terkait berhentinya reproduksi wanita sebagai konsekuensi dari proses 

penuaan fisiologis (Sylwia, et.al, 2014).  

Menopause menandai akhir masa reproduksi seorang wanita dan 

biasanya terjadi pada wanita berusia antara 45 dan 55 tahun dengan usia rata 

– rata 51 tahun (Irianto, 2014). Berhentinya menstruasi disebabkan oleh 

berkurangnya sekresi hormon ovarium yang terjadi secara alami atau 

disebabkan oleh operasi, kemoterapi, atau radiasi (Elsayed & shokry, 2012). 
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Menopause terjadi pada perempuan yang memasuki usia menjelang 50 

tahun. Melalui usia tersebut bagian universal dan irreversibel dari 

keseluruhan proses penuaan yang melibatkan sistem reproduksi dimana siklus 

haid setiap bulannya mulai terganggu dan akhirnya menghilang sama sekali. 

Terganggunya atau sampai hilangnya proses haid pada wanita tersebut 

disebabkan penurunan dan hilangnya hormon estrogen, hal ini merupakan 

masalah yang normal, yang sadar atau tidak akan dilalui oleh perempuan 

dalam kehidupannya. Sehubungan menopause merupakan masalah normal 

sedangkan penerimaannya berbeda – beda diantara para perempuan maka 

alangkah baiknya masalah ini diketahui secara jelas oleh setiap perempuan 

(Lannywati, 2009). Menopause ini disebabkan oleh penuaan ovarium yang 

mengarah ke penurunan produksi ovarium Gonadotropin, Estrogen, dan 

Progesteron. Kekurangan hormon ini memunculkan berbagai somatik, 

vasomotor, seksual dan gejala psikologis lainnya yang mengganggu (Elsayed 

& shokry, 2012).  

Kecemasan akan datangnya masa menopause umumnya terjadi pada 

perempuan yang memasuki usia 50 tahun. Rasa takut yang dialami oleh 

wanita antara lain, kecantikan memudar dan rasa khawatir akan kehilangan 

suami karena gairah seksual menurun. Setelah usia 45 tahun, seorang 

perempuan masih mengalami menstruasi tetapi tidak teratur lagi, sebagian 

perempuan telah mengalami gejala pre menopause. Masa menopause 

merupakan tahap akhir proses biologi yang berupa penurunan produksi 
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hormon estrogen dari indung telur karena ovarium yang sudah tua (Pribakti, 

2012). 

Menurut WHO, di Asia pada tahun 2025 jumlah wanita yang berusia 

lanjut akan meningkat dari 107 juta jiwa menjadi 373 juta jiwa. Menurut 

Purwatyastuti dalam Lombogia (2014) sindroma pramenopause dan 

menopause dialami oleh banyak wanita di dunia, sekitar 70-80%  di Eropa, 60 

% di Amerika, 57% di Malaysia, 18% di Cina dan 10% di Jepang dan 

Indonesia. Julianto dalam Lombogia (2014) mengemukakan bahwa gejala 

yang paling banyak dari seluruh jumlah wanita premenopause yaitu 40% 

merasa hot flashes, 38 % mengalami susah tidur, 37 % mengalami lebih cepat 

lelah dalam bekerja, 35 % mengatakan menjadi lebih sering lupa, 33 % 

mengatakan mudah tersinggung, 26 % mengatakan mengalami nyeri sendi 

dan 21 % mengatakan sering sakit kepala berlebihan. 

Berdasarkan data dari profil Kesehatan Indonesia tahun 2014 menurut 

jenis kelaminnya jumlah penduduk setiap tahunnya mengalami peningkatan 

dari tahun 2010 sampai 2014, terdapat 118,010 juta penduduk perempan, 

pada tahun 2011 sebesar 119,768 juta penduduk perempuan, pada tahun 2012 

sebesar 121,553 juta penduduk perempuan, pada tahun 2013 sebesar 123,364 

juta penduduk perempuan dan pada tahun 2014 sebesar 125.202 juta 

penduduk perempuan. (Depkes RI, 2014). Data yang diperoleh dari Badan 

Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 jumlah perempuan di Indonesia yang 

hidup pada masa pre menopause (umur 40 – 50) sebanyak 17,21 juta jiwa, 

sedangkan yang memasuki menopause (umur 50 tahun keatas) mencapai 
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21,22 juta jiwa. Diperkirakan pada tahun 2035 jumlah penduduk perempuan 

di Indonesia akan mencapai 152,69 juta jiwa dengan jumlah perempuan yang 

hidup dalam umur pra menopause sekitar 20,36 juta jiwa dari jumlah tersebut 

mengalami gejala-gejala menopause. Gejala ini merupakan gejala fisik dan 

psikis (Bappenas, 2013). 

Beberapa gejala fisik yang dialami oleh seorang perempuan yang 

memasuki fase menopause yaitu rasa panas atau hot flues yang merupakan 

sensasi tiba – tiba panas dan berkeringat terutama pada tubuh bagian atas. Hot 

flashes terutama dan yang paling intensif terjadi pada wanita peri dan pasca 

menopause (Kronenberg, 2016), berkeringat saat malam hari, susah tidur, 

sakit kepala, kesusahan menahan buang air kecil, detak jantung meningkat, 

dan peningkatan berat badan (Spencer & Brown, 2007). Selain itu juga 

disertai dengan beberapa gejala psikis yang menonjol berupa suasana hati 

yang berubah ubah, mudah tersinggung, emosi labil, merasa tidak berharga, 

dan munclnya kecemasan yang dapat mengganggu aktifitas sehari- hari 

(Proverawati & Sulistiyawati, 2010). 

Perubahan – perubahan yang terjadi baik secara fisik, psikis maupun 

seksual akan menyebabkan wanita yang sedang menghadapi menopause 

cemas dan khawatir. Kecemasan yang mereka alami sering dihubungkan 

dengan kekhawatiran dalam menghadapi situasi yang sebelumnya belum 

pernah terjadi. Wanita seperti ini biasanya sangat sensitif terhadap pengaruh 

emosional. Umumnya wanita tersebut kurang mendapat informasi  yang 
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benar sehingga dibayangannya yang ada hanya efek negatif yang akan 

dialami setelah masa menopause (Rostiana, 2009). 

Dari data yang ada di Desa Gentan pada bulan November ini jumlah 

wanita secara keseluruhan mencapai 3.631 orang, dan pada data yang 

diperoleh dari PKK Desa Gentan jumlah perempuan sebanyak 162 dengan 

jumlah wanita usia antara 40 – 50 sebanyak 117 orang. 

Berdasarkan wawancara pada 10 perempuan yang menjelang 

menopause pada usia 40 – 50 tahun, untuk kecemasan 4 orang mengalami 

mengatakan menopause merupakan hal yang wajar karena akan dialami pada 

setiap perempuan, 4 orang mengatakan belum pernah mendapatkan informasi 

tentang masa menopause, dan 2 orang mengatakan takut tidak bisa 

membahagiakan pasangannya, sedangkan untuk kesiapan menghadapi 

menopause 5 diantaranya mengatakan mengkonsumsi makanan bergizi, 3 

orang perempuan mengatakan sudah siap menghadapi menopause, dengan 

cara olah raga teratur, dan 2 diantaranya mengatakan tidak ada kesiapan. 

Dari uraian dan pengamatan peneliti di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang hubungan antara kesiapan menopause dengan 

kecemasan menghadapi menopause di Desa Gentan, Kecamatan Bendosari, 

Kabupaten Sukoharjo, karena warga di daerah tersebut masih banyak yang 

belum ada kesiapan untuk menghadapi masa menopause. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah adakah hubungan antara kesiapan menopause dengan 

kecemasan menghadapi menopause pada ibu PKK di Desa Gentan, 

Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adakah hubungan 

antara kesiapan menopause dengan kecemasan menghadapi menopause 

Pada Ibu di Desa Gentan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui tingkat kesiapan menghadapi menopause Pada 

Ibu di Desa Gentan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. 

b. Untuk mengetahui tingkat kecemasan wanita dalam menghadapi 

menopause Pada Ibu di Desa Gentan, Kecamatan Bendosari, 

Kabupaten Sukoharjo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi wanita yang mengalami menopause 

Penelitian ini sebagai informasi untuk wanita supaya tidak cemas dan 

mempunyai kesiapan dalam menghadapi masa menopause. 
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2. Bagi institusi pendidikan 

Penelitian ini bisa bermanfaat bagi Fakultas Ilmu Kesehatan terutama S1 

Keperawatan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya dan sebagai bahan di perpustakaan. 

3. Bagi peneliti 

Memperoleh pengalaman nyata dan menambah ilmu pengetahuan dalam 

melakukan riset mengenai hubungan antara kesiapan menopause dengan  

kecemasan menghadapi menopause. 

 

E. Penelitian Sejenis 

1. Rostiana, Triana (2009). “Kecemasan Pada Wanita yang Menghadapi 

Menopause” menunjukkan subyek sulit dalam menghadapi masa 

menopause karena belum siap menghadapi dan kurangnya informasi 

yang didapatnya. Hal ini dapat dilihat dari gejala yang dialami 

misalmya : gangguan tidur, sering letih, cemas dan gelisah. Hal 

tersebut juga didukung dengan faktor – aktor seperti kesalahan proses 

kognisi dan masalah fisik. 

2. Lombogia, Moudy (2014). “Hubungan Perubahan Fisik dengan 

Kecemasan Wanita Usia 40-50 Tahun dalam Menghadapi Menopause 

di Kelurahan Papusungan Kecamatan Lembeh Selatan”. Penelitian ini 

menggunakan metode survei deskriptif analitik dengan pendekatan 

crossetional. Dalam penelitian ini menggunakan 30 responden dengan 

teknik pengambilan simple random sampling. 
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3. Widyawati Anna (2012), “Hubungan antara Tingkat Pengetahuan 

Tentang Menopause dengan Kecemasan dalam Menghadapi 

Menopause pada Ibu – Ibu di Kelurahan Bulan Kecamatan Wonosari 

Kabupaten Klaten”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

analitik dengan menggunakan pendekatan cross sectional yang 

menggunakan populasi sebanyak 62 orang. Instrumen penelitian ini 

adalah kuesioner menggunakan teknik analisis data chi square.   


