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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu resiko yang dihadapi wanita dengan semakin bertambahnya 

usia harapan hidup yang berhubungan dengan kesehatannya adalah keadaan 

tulang keropos atau osteoporosis. Osteoporosis dan massa tulang yang rendah 

saat ini diperkirakan merupakan ancaman kesehatan yang serius pada wanita 

dan pria berusia 50 tahun atau lebih (Cosman, 2009). 

Menurut Stanley (2006) jika dibandingkan dengan pria wanita memiliki 

resiko lebih tinggi dan lebih cepat terserang osteoporosis, hal ini disebabkan 

karena wanita mengalami menopause, yakni berhentinya produksi hormone 

esterogen sehingga terjadi penurunan kadar kalsium darah. Menopause 

sebagai priode berhentinya haid pada wanita secara alamiah biasanya terjadi 

pada usia 45-55 tahun (Syafrudin, 2011). Komplikasi yang dialami pada saat 

menopause salah satunya adalah osteoporosis yang merupakan penyakit 

pengeroposan tulang yang menimbulkan rasa nyeri dan sangat berpotensi 

mengalami patah tulang (Spencer, 2008). 

Sekitar 80% penderita osteoporosis adalah wanita, termasuk wanita 

muda yang mengalami penghentian siklus menstruasi. Hilangnya hormone 

estrogen setelah menopause meningkatkan risiko terkena osteoporosi. 

Osteoporosis yang sering disebut penyakit pengkeroposan tulang ini ternyata 

menyerang wanita sejak masih muda. Tidak dipungkiri penyakit oesteoporosis 
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pada wanita dipengaruhi oleh hormone esterogen, namun karena gejala baru 

muncul setelah usia 50 tahun, penyakit osteoporosis tidak mudah dideteksi 

secara dini (Syafrudin, 2011). 

Berdasarkan studi di Indonesia fakta-faktornya adalah prevalensi 

osteoporosis untuk umur kurang dari 70 tahun untuk wanita sebanyak 18-36% 

sedangkan pria 20-27%, untuk umur di atas 70 tahun untuk wanita 53,6% 

sedangkan pria 38%, orang yang terserang osteoporosis rata-rata berusia lebih 

dari 50 tahun, dua dari lima orang Indonesia memiliki risiko terkena penyakit 

osteoporosis (Zaviera, 2008). 

Menurut Stanley (2006) pencegahan untuk osteoporosis biasanya 

dilakukan dengan menekankan pada pengurangan faktor risiko, asupan 

kalsium dan nutrisi adekuat, aktifitas fisik dan terapi sulih hormon. 

Departemen kesehatan bersama Perhimpunan Osteoporosis Indonesia (Perosi) 

mengadakan sosialisasi pencegahan penyakit ini dengan pencanangan Hari 

Osteoporosis Nasional pada 20 September 2005. Pemerintah sendiri sudah 

mengkampanyekan pencegahan osteoporosis sejak 2002 melaui Menteri 

kesehatan. Dan sosialisasinya dilakukan oleh Departemen kesehatan bersama 

Perosi pada tingkat nasional yang bertepatan dengan hari osteoporosis sedunia  

tanggal 20 Oktober 2002. Ketua Umum Perosi, Prof Dr dr Irchamsyah A 

Rachman SpOG mengatakan, osteoporosis merupakan silent disease yaitu 

penyakit tanpa gejala. Tanpa disadari penderita, tulangnya ternyata sudah 

keropos dan mudah patah (Siswono, 2005). 
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Jika kita bertanya kepada sekumpulan wanita usia setengah baya (40-50 

tahun) mengenai sejauh mana pemahaman mereka terhadap ancaman 

osteoporosis, ternyata informasi yang kita dapat sangat beragam. Ada yang 

beranggapan kondisi tubuhnya aman-aman saja karena selama ini tidak 

merasakan adanya keluhan, sehingga dia tidak perlu berjaga-jaga secara 

berlebihan. Namun, sebagian ada juga yang sadar akan pentingnya perhatian 

terhadap kesehatan tulang di usia tersebut (Zaviera, 2008). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan penulis pada bulan juli 

2013 di Dukuh Pabelan didapatkan hasil bahwa jumlah penduduk di Dukuh 

Pabelan 350 orang terdiri dari 105 KK, jumlah penduduk wanita yang berusia 

40-50 tahun sebanyak 60 orang. Hasil wawancara yang dilakukan  penulis 

secara acak kepada tujuh responden tentang pengetahuan osteoporosis, empat 

orang  (57,14%) menjawab kurang benar dan tiga orang (42,86%) menjawab 

benar. Sedangkan dari hasil wawancara tentang sikap pencegahan osteoporosis 

diketahui bahwa 5 orang dari 7 informan menjawab jarang minum susu dan 

olah raga, sedangkan untuk kegiatan berjemur di bawah sinar matahari 4 orang 

dari 7 informan masih jarang. Hal ini disebabkan minimnya informasi yang 

diperoleh informan tentang sikap pencegahan osteoporosis akibat kurangnya 

sosialisasi dan penyuluhan dari Dinas Kesehatan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk 

meneliti tentang hubungan tingkat pengetahuan dan sikap pencegahan 

osteoporosis yang dilakukan oleh wanita usia 45-50 tahun di Desa Pabelan. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah  

“Apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan tentang osteoporosis 

dengan sikap pencegahan osteoporosis pada wanita usia 45-50 tahun di Desa 

Pabelan?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan tentang 

osteoporosis dengan sikap pencegahan osteoporosis pada wanita usia 45-

50 tahun di Desa  Pabelan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui karakteristik responden berupa tingkat pendidikan dan 

pekerjaan. 

b. Mengetahui tingkat pengetahuan tentang osteoporosis pada wanita usia 

45-50 tahun di Desa Pabelan, Surakarta, Sukoharjo. 

c. Mengetahui sikap pencegahan osteoporosis pada wanita usia 45-50 

tahun di Desa Pabelan, Surakarta, Sukoharjo. 
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D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini dapat menambah referensi tentang sikap 

pencegahan osteoporosis sehingga dapat menjadi salah satu pertimbangan 

untuk bahan pengembangan ilmu tentang sikap pemeliharaan kesehatan. 

2. Profesi 

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi profesi terutama bagi 

profesi perawat guna meningkatkan mutu pelayanan dalam hal 

memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat tentang masalah 

osteoporosis sehingga dapat dilakukan usaha preventif. 

3. Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat 

tentang pengetahuan dan sikap pencegahan osteoporosis di Desa Pabelan, 

Kartasura, Sukoharjo. 

4. Peneliti 

Menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengetahuan dan 

sikap pencegahan osteoporosis. 

 

E. Keaslian Penelitian  

Beberapa penelitian sejenis yang pernah dilakukan antara lain sebagai 

berikut: 

1. Eva Santi Hutasoit, 2004, “Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang 

Osteoporosis Dengan Pendidikan Dan Cara Mengakses Informasi Pada 
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Wanita Menopause di Dusun Sagan, Catur Tunggal, Depok, Sleman, 

Yogyakarta”. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu pendidikan dan cara 

mengakses informasi pada wanita menopause, tempat penelitian yaitu 

dusun Sagan, sample yang digunakan yaitu wanita menopause, desain 

yang digunakan adalah penelitian deskriptif korelasi dan analisa data yang 

digunakan product moment pearson 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

variabel yaitu hubungan tingkat pengetahuan dengan sikap pencegahan 

osteoporosis, tempat penelitian di Desa Pabelan, subyek penelitian yaitu 

wanita usia 45-50 tahun, variabel terikat yaitu sikap pencegahan 

osteoporosis, dan analisa data chi square. Sedangkan persamaannya adalah 

desain penelitian yang digunakan deskriptif korelasi, dan variable 

bebasnya tingkat pengetahuan. 

2. Widowati, 2005,"Pengetahuan Ibu Umur 40-45 tahun Dalam Menghadapi 

Masa Osteoporosis dengan lokasi di dusun Koripan, desa Koripan, 

Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar. Responden dalam peneltian 

ini ibu umur 40-45 tahun. Analisis data menggunakan distribusi frekuensi 

dan metode pengambilan data deskriptif kuantitatif (cross sectional).  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

judul yaitu hubungan tingkat pengetahuan dengan sikap pencegahan 

osteoporosis, tempat penelitian di Desa Pabelan, subyek penelitian yaitu 

wanita usia 45-50 tahun, variabel terikat yaitu sikap pencegahan 

osteoporosis, metode penelitian deskriptif korelasi menggunakan 

pendekatan waktu cross sectional dengan analisa data chi square.  

 


