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ABSTRAK 

Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Menopause Dengan Kesiapan Ibu premenopause Di RT.004 

RW.005 Kelurahan Sepanjang Jaya Kota Bekasi Tahun 2011 

 

MARNI BR KARO
 

 

Latar Belakang : Masa lanjut usia identik dengan masa klimakterium yaitu masa peralihan antara masa reproduksi 

dengan masa senium atau disebut juga masa premenopause. Wanita menjelang menopause akan mengalami 

penurunan berbagai fungsi tubuh, sehingga akan berdampak pada ketidaknyamanan dalam menjalani kehidupannya. 

Diperlukan sikap positif yang diimbangi dengan informasi atau pengetahuan yang cukup, sehingga ibu lebih siap 

secara fisik, mental, dan spiritual. 

Tujuan Penelitian : Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan tentang menopause dengan kesiapan ibu 

premenopause di RT.004 RW.005 Kelurahan Sepanjang Jaya Kota Bekasi Tahun 2011 

Metode Penelitian : Desain penelitian menggunakan analitik korelasi dengan pendekatan cross sectional. 

Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sebanyak 30 orang dari 50 orang populasi wanita yang 

berusia 40-50 tahun. instrumen penelitian menggunakan kuesioner pengetahuan tentang menopause dan kuesioner 

kesiapan ibu premenopause. Uji statistik menggunakan Chi-square. 

Hasil Penelitian : analisa bivariat antara tingkat pengetahuan tentang menopause dengan kesiapan ibu 

premenopause menunjukan bahwa nilai P value 0,000 < 0,05, maka H0 gagal ditolak. 

Kesimpulan : Ada hubungan antara tingkat pengetahuan tentang menopause dengan kesiapan ibu premenopause di 

RT.004 RW.005 Kelurahan Sepanjang Jaya Kota Bekasi Tahun 2011.   

Kata Kunci : Pengetahuan, Kesiapan, Menopause, Ibu premenopause. 

Daftar Acuan : 2008 - 2011 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Meningkatnya status kesehatan 

masyarakat selain ditunjukkan oleh angka 

kesakitan, angka kematian, membaiknya 

status gizi, juga ditunjukkan oleh 

meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH). 

Kondisi ini membuat populasi orang berusia 

lanjut di Indonesia semakin tinggi (Suratini, 

2006 dalam Fransiska, 2011). Menjadi tua 

seringkali menjadi sesuatu yang menakutkan 

bagi setiap orang, khususnya kaum wanita. 

Kekhawatiran ini berawal dari pemikiran 

bahwa dirinya akan menjadi tidak sehat, 

tidak bugar, dan tidak cantik lagi. Kondisi 

tersebut memang tidak menyenangkan. 

Dalam hal ini, masa tua merupakan salah 

satu fase yang harus dijalani seorang wanita 

dalam kehidupannya, seperti fase-fase 

kehidupan yang lain, yaitu masa anak-anak 

dan masa reproduksi (Kasdu, 2010). 

Masa lanjut usia identik dengan masa 

klimakterium yaitu masa peralihan antara 

masa reproduksi dengan masa senium atau 

disebut juga masa premenopause. 

Klimakterium dibagi menjadi 4 fase, yaitu 

premenopause, perimenopause, menopause, 

dan pasca menopause. Sebelum seorang 

wanita mengalami menopause, ia akan 

mengalami fase premenopause, dimana pada 

fase ini muncul berbagai keluhan  (Space & 

Brown, 2010).  

 Menurut Suheimi (2006 

dalam Nur Fitriana Sari (2011) menyebutkan 

bahwa masa premenopause wanita akan 

mengalami berbagai macam keluhan seperti 

keluhan fisik dan psikologi. Mekanisme 

koping wanita dalam menghadapi 

menopause dipengaruhi oleh kedewasaan 

berpikir, faktor sosial ekonomi, budaya, 

pengetahuan mengenai menopause dan 

kematangan mental. Bila seorang wanita 

tidak siap mental menghadapi fase 

menjelang menopause dan lingkungan 

psikososial tidak memberikan dukungan 

positif akan berakibat tidak baik. (Nina, 

2011).  

Sindroma menopause dialami oleh 

banyak wanita di seluruh dunia sekitar 70-

80% wanita di Eropa, 60% wanita di 

Amerika, 57% wanita di Malaysia, 18% 

wanita di Cina, dan 10% wanita di Jepang 

dan Indonesia (Mulyadi, 2005 dalam Nur 

Fitriana Sari 2012). Data BPS dari sekitar 

5.320.000 wanita Indonesiayang memasuki 

masa menopause pertahunnya, 68% dari 

jumlah tersebut mengalami masalah 

menopause (Proyeksi Penduduk 2008). 

Menopause memang tidak bisa dihindari, 

namun resiko timbulnya keluhan bisa 

menurun, jika mempersiapkan diri baik 

secara fisik maupun psikis, sejak jauh-jauh 

hari. Sehingga, ada baiknya jika seorang 

wanita sudah mempersiapkan diri 

menghadapi menopause dengan 

pengetahuan yang memadai agar segala 

perubahan dapat diterima dengan bijaksana 

oleh seorang wanita yang akan mengalami 

masa menopause. Dengan demikian masa 

menopause dapat di jalani dengan lebih baik, 

secara fisik maupun psikis sehingga setiap 

wanita dapat menjalani hari-harinya dengan 

kualitas hidup yang lebih baik 

(Prawirohardjo, 2011). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang 

dilakukan di RT.004 RW.005 Kelurahan 

Sepanjang Jaya Kota Bekasi pada tanggal 9 

September 2013 dilakukan wawancara 

kepada 10 ibu yang berusia 40-50 tahun 

mengenai menopause, ternyata tiga dari 10 

wanita mengatakan mengerti dan tahu 

tentang menopause, tujuh lainnya tidak 

mengerti tentang menopause. Rata-rata 

wanita yang memasuki masa premenopause 

umumnya 80% berprofesi sebagai ibu rumah 

tangga atau tidak bekerja, menurut penelitian  

yang dilakukan oleh Proverawati (2010) 

menyebutkan bahwa wanita yang bekerja 

umumnya lebih siap dalam menghadapi 

masa premenopause dari pada wanita yang 

tidak bekerja karena menurut mereka, wanita 

yang bekerja terbiasa menghadapi stres. 

Dengan demikian masa premenopause bagi 

mereka sama saja menghadapi stres yang 

memang sering mereka atasi dalam masalah-

masalah pekerjaan (Rostiana, 2005 dalam 

Fransiska, 2012). Melihat fenomena 

tersebut, maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian mengenai Hubungan Tingkat 

Pengetahuan Tentang Menopause Dengan 

Kesiapan Pada Ibu Premenopause Di 

RT.004 RW.005 Kelurahan Sepanjang Jaya 

Kota Bekasi. 

 

 

 

 

 

 

 



METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian yangdigunakan 

dalam penelitian ini adalah analitik korelasi 

dengan menggunakan pendekatan cros 

sectional dimana penelitian yang akan 

dilakukan untuk mempelajari atau 

mengetahui hubungan tingkat pengetahuan 

tentang menopause dengan kesiapan ibu 

premenopause di RT.004 RW.005 

Kelurahan Sepanjang Jaya Kota Bekasi pada 

tahun 2013. Artinya, penelitian ini dilakukan 

secara sekaligus pada suatu 

waktu.(Notoatmodjo, 2010). 

 

Populasi, Sample dan Sampling 

Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono dalam Siswanto, 

2010). Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh ibu di RT.004 RW.005 Kelurahan 

Sepanjang Jaya Kota Bekasi yang berjumlah 

50 orang. 

  

Sampel  
Sampel adalah sebagian yang 

diambil dari keseluruhan objek yang diteliti 

dan dianggap mewakili seluruh populasi 

(Notoatmodjo, 2010). Sampel dalam 

penelitian ini adalah ibu-ibu premenopause 

yang ada di RT.004 RW.05 Kelurahan 

Sepanjang Jaya Kota Bekasi sebanyak 30 

responden. 

 

Teknik Analisa Data 

Analisa data adalah mengelompokan, 

membuat suatu urutan, sehingga mudah 

untuk dibaca (Notoatmodjo, 2010). 

Penelitian ini menggunakan data secara 

univariat dan bivariat.  

 

Analisis Univariat 

Analisis univariat bertujuan untuk 

menjelaskan atau mendeskripsikan 

karakteristik setiap variabel penelitian yang 

akan menghasilkan distribusi dan presentase 

dari setiap variabel (Notoadmodjo, 2010). 

Analisis dilakukan secara komputerisasi. 

Dalam penelitian ini analisa univariat di 

gunakan untuk menganalisa distribusi 

frekuensi terhadap variabel tingkat 

pengetahuan dan variabel kesiapan ibu 

premenopause. 

Analisis Bivariat  

Dalam penelitian ini dilakukan 

analisa bivariat untuk menganalisis 

hubungan tingkat pengetahuan tentang 

menopause dengan kesiapan ibu 

premenopause di RT.004 RW.005 

Kelurahan Sepanjang Jaya Kota Bekasi. 

Analisa bivariat dilakukan terhadap dua 

variabel yang diduga berhubungan atau 

berkolerasi (Notoadmodjo, 2010). Analisis 

yang digunakan adalah uji chi-square 

dengan nilai mutlak α = 0,05. Dalam 

penelitian ini nilai p value = 0,000 < nilai α 

= 0,05 maka Ho ditolak dan Hi diterima 

yang berarti ada Hubungan tingkat 

pengetahuan tentang menopause dengan 

kesiapan ibu premenopause di RT.004 

RW.005 Kelurahan Sepanjang Jaya Kota 

Bekasi tahun 2011. 

HASIL PENELITIAN 

2. Analisa Univariat 

 Dalam analisa univariat ini 

menjelaskan secara deskriptif 

mengenai variabel-variabel penelitian 

yang terdiri dari karakteristik 

responden dan mengenai hasil 

pengumpulan data sesuai dengan 

variabel peneliti. Data ini akan 

disajikan dalam bentuk distribusi 

frekuensi tingkat pengetahuan tentang 

menopause dengan kesiapan ibu 

premenopause sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 5.1 

Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Tentang Menopause Pada Ibu 

Premenopause Di RT.004 RW.005 Kelurahan Sepanjang Jaya Kota Bekasi Tahun 

2011 

Pengetahuan Frekuensi (f) Presentase (%) 

Kurang 5 16,7 

Cukup 18 60.0 

Baik 7 23,3 

Total 30 100 

  

 

Dari hasil analisa tabel 5.1, 

distribusi frekuensi  pengetahuan 

tentang menopause pada ibu 

premenopause di RT.004 RW.005 

Kelurahan Sepanjang Jaya Kota 

Bekasi tahun 2011 sebanyak 30 

responden. Responden dengan 

kategori pengetahuan Baik 

sebanyak 7 (23,3%) responden. 

Responden dengan kategori 

pengetahuan Cukup tentang 

menopause sebanyak 18 (60,0%) 

responden, sedangkan responden 

dengan kategori pengetahuan 

Kurang tentang menopause 

sebanyak 5 (16%) responden. 

Tabel. 5.2 

Distribusi Frekuensi Kesiapan Ibu Premenopause Di RT.004 RW.005 Kelurahan 

Sepanjang Jaya Kota Bekasi Tahun 2011 

Kesiapan Frekuensi (f) Presentase (%) 

Tidak siap 5 16,7 

Siap 25 83,3 

Total 30 100 

 

  Dari hasil analisa tabel 5.2, distribusi frekuensi kesiapan ibu premenopause di 

RT.004 RW.005 Kelurahan Sepanjang Jaya Kota Bekasi tahun 2013 sebanyak 30 

responden. Responden dengan kategori Siap sebanyak 25 (83%) responden. Responden 

dengan kategori Tidak Siap sebanyak 5 ( 16,7%). 

 

3. Analisa Bivariat 

Tabel 5.3 

Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Menopause Dengan Kesiapan Ibu 

Premenopause Di RT.004 RW.005 Kelurahan Sepanjang Jaya Kota Bekasi Tahun 

2011 

Tingkat 

Pengetahuan  

Kesiapan Total  P Value  

 Tidak Siap Siap    

0,000 

 N % N % N % 

Kurang  5 16,7 0 0 5 16,7 

Cukup  0 0 18 60 18 60,0 

Baik  0 0 7 23,3 7 23,3 

Total  5 16,7 25 83,3 30 100 



 Berdasarkan tabel 5.3 

Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang 

Menopause Dengan Kesiapan Ibu 

Premenopause di RT.004 RW.005 

Kelurahan Sepanjang Jaya Kota Bekasi 

tahun 2013 menunjukan bahwa responden 

terbanyak yaitu responden yang memiliki 

pengetahuan yang cukup tentang menopause 

dan siap menghadapi menopause sebanyak 

18 (60%) responden. 

 Hasil uji statistik diperoleh p 

Value = 0.000 lebih kecil dari nilai 

alpa = 0,05 maka dapat di 

simpulkan bahwa H0 ditolak dan 

H1 gagal ditolak artinya ada 

hubungan yang sangat signifikan 

antara Tingkat Pengetahuan 

Tentang Menopause Dengan 

Kesiapan Ibu Premenopause Di 

RT.04 RW.05 Kelurahan Sepanjang 

Jaya Kota Bekasi Tahun 2013.  

PEMBAHASAN 

Tingkat Pengetahuan Pada Ibu 

Premenopause Di RT.004 RW.005 

Kelurahan Sepanjang Jaya Kota Bekasi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa, 

dari 30 responden, yang memiliki 

pengetahuan baik tentang menopause 

sebanyak 7 (23,3%) responden. Responden  

yang memiliki pengetahuan cukup tentang 

menopause sebanyak 18 (60.0%) responden, 

dan responden yang memiliki pengetahuan 

yang kurang tentang menopause sebanyak 5 

(16,7%) responden. 

Menurut Notoatmodjo (2010) 

pengetahuan adalah berbagai gejala yang 

ditemui dan diperoleh manusia melalui 

pengamatan akal. Pengetahuan muncul 

ketika seseorang menggunakan akal budinya 

untuk mengenali benda atau kejadian 

tertentu yang belum pernah dilihat atau 

dirasakan sebelumnya. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan yaitu sosial 

ekonomi, budaya, pendidikan, dan 

pengalaman. Apabila status ekonomi baik, 

tingkat pendidikan akan tinggi, diiringi oleh 

peningkatan pengetahuan. Budaya 

berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan 

karena informasi yang baru akan disaring 

dan disesuaikan dengan budaya yang ada 

serta agama yang dianut, pendidikan yang 

tinggi akan berpengaruh pada penerimaan 

hal-hal baru dan dapat menyesuikan diri 

dengan hal baru tersebut. Pengalaman 

berkaitan dengan umur dan pendidikan 

individu. Pendidikan yang tinggi maka 

pengalaman akan luas dan semakin tua umur 

seseorang maka pengalaman akan 

bertambah. 

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti 

menunjukan bahwa ibu-ibu yang memasuki 

masa premenopause rata-rata memiliki 

pengetahuan yang cukup yaitu sebanyak 18 

(60%) responden, hal tersebut dikarenakan 

kebanyakan ibu-ibu yang memasuki masa 

premenopause memiliki latar belakang 

pendidikan hanya tamatan Sekolah 

Menengah Pertama (SMP), hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur 

Fitriana Sari (2012) di Desa Pungsari 

Kecamatan Plupuh Sragen tahun 2012 

dimana pada penelitian yang dilakukannya, 

responden terbanyak yaitu responden yang 

memiliki pengetahuan yang cukup yaitu dari 

42 responden, 33 responden (78,57%) 

memiliki pengetahuan cukup, dalam hal 

tersebut sosial ekonomi berpengaruh, karena 

sosial ekonomi akan mempengaruhi 

pendidikan dan pengalaman terutama dalam 

memperoleh informasi. Menurut peneliti, 

informasi yang diperoleh dari berbagai 

sumber akan mempengaruhi tingkat 

pengetahuan seseorang. Bila seseorang 

banyak memperoleh informasi maka ia 

cenderung mempunyai pengetahuan dan 

wawasan yang lebih luas. Selain itu juga 

dipengaruhi oleh letak tempat tinggal 

dimana seseorang yang tinggal dikota akan 

lebih mudah mendapat informasi dari pada 

di daerah pedesaan, sehingga 

pengetahuannya juga lebih baik. Dengan 

mengetahui tentang menopause, masa 

tersebut dapat dijalani dengan lebih baik, 

baik secara fisik, psikologis maupun 

spiritual sehingga setiap wanita dapat 

menjalani hari-harinya dengan kualitas 

hidup yang lebih baik. 

Kesiapan Ibu Premenopause Di RT.004 

RW.005 Kelurahan Sepanjang Jaya Kota 

Bekasi Tahun 2011 

Distribusi responden berdasarkan 

kesiapan ibu premenopause sebagian besar 

termasuk kategori siap, responden dengan 

kategori siap sebanyak 25 (83%) responden. 

Responden dengan kategori tidak siap 

sebanyak 5 ( 16,7%) responden. Kesiapan 

disini diartikan sebagai suatu keadaan ibu 

untuk mempersiapkan dirinya dalam 

menghadapi menopause, baik secara fisik, 



psikologis, maupun spiritual. Dalam 

penelitian ini responden terbanyak yaitu 

responden dengan kategori siap, yaitu 

sebanyak 25 (83%) responden, hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Fransiska (2012) dengan judul 

penelitian“Hubungan kesiapan wanita 

dengan tingkat kecemasan dalam 

menghadapi menopause di RW IX Gatak 

Kelurahan Bokoharjo Kecamatan 

Prambanan Kabupaten Sleman Yogyakarta 

tahun 2012” dari 51 responden sebanyak 37 

(72,5%) responden siap dalam menghadapi 

menopause. Seorang wanita yang menjelang 

menopause sebaiknya selalu berpikir positif 

bahwa kondisi tersebut merupakan sesuatu 

yang sifatnya alami. Masa perubahan ini 

akan dapat dilalui dengan baik, tanpa 

gangguan yang berarti, jika wanita tersebut 

mampu menyesuaikan diri dengan kondisi 

baru yang muncul. Menurut Maspitela (2007 

dalam Fransiska 2012), faktor penentu 

apakah wanita tersebut siap dengan 

datangnya masa menopause ini ada di tangan 

wanita itu sendiri. Di sini faktor 

pengetahuan mengenai menopause sangat 

berpengaruh dalam menghadapi masa 

tersebut. Mengenai pengaruh tingkat 

pengetahuan tentang menopause terhadap 

kesiapan ibu premenopause dalam 

menghadapi menopause akan dibahas pada 

bagian berikutnya.  

Menurut Fransiska (2012) Faktor 

lain yang berpengaruh dengan kesiapan 

seseorang dalam  menghadapi masa 

menopause yaitu kondisi sosial ekonomi. 

Kondisi sosial ekonomi seseorang secara 

tidak langsung akan berpengaruh pada 

kesiapan ibu premenopause dalam 

menghadapi masa menopause. Menurut 

peneliti 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. Hal 

lain yang dapat mempengaruhi yaitu kondisi 

kesehatan seseorang yang dapat 

mempengaruhi kondisi psikologis, yaitu 

pada penderita penyakit kronis. Kondisi 

tersebut dapat mempengaruhi kesiapan 

seorang wanita menjelang menopause, 

karena dalam hal ini terjadi masa peralihan 

atau perubahan-perubahan seperti perubahan 

fisik dan psikologis.  

Umur seseorang juga berpengaruh 

terhadap kesiapan ibu premenopause dalam 

menghadapi menopause. Umur seseorang 

berkaitan dengan bertambahnya 

pengalaman, dimana pengalaman tersebut 

akan meningkatkan pengetahuan dan 

kematangan seseorang dalam menghadapi 

masalah yang terjadi dalam kehidupan, 

dalam penelitian ini meskipun umur 

responden hampir sama akan tetapi 

pengalaman dan pengetahuan tiap individu 

berbeda. Hal lain yang dapat berpengaruh 

juga yaitu pekerjaan, dari hasil penelitian, 

peneliti menunjukan bahwa sebagian besar 

ibu-ibu diwilayah RT.004 RW.005 

Kelurahan Sepanjang Jaya Kota Bekasi 

bekerja sebagai ibu rumah tangga, dalam hal 

ini faktor pekerjaan dapat mempengaruhi 

kesiapan seorang wanita dalam menghadapi 

masa menopause karena menurut 

Proverawati (2010) menyebutkan bahwa 

wanita yang bekerja umumnya lebih siap 

dalam menghadapi menopause dari pada 

wanita yang tidak bekerja, akan tetapi hal 

tersebut tergantung dari individu itu sendiri, 

terbukti ada wanita yang merasa senang dan 

bahagia menempuh umur setengah baya dan 

peristiwa menopause. Keadaan ini 

disebabkan karena wanita yang sudah 

maupun menjelang menopause mempunyai 

anggapan bahwa masa menopause 

merupakan peristiwa alami dan akan dialami 

oleh semua wanita, sehingga mereka 

menganggap sebagai hal biasa. Semakin 

bertambahnya umur seseorang, 

pengalamannya akan bertambah sehingga 

akan lebih siap dalam menghadapi 

menopause (Notoatmodjo, 2010). Dengan 

demikian peneliti menyimpulkan bahwa 

kesiapan ibu premenopause dalam 

menghadapi masa menopause dipengaruhi 

oleh berbagai faktor yaitu diantaranya 

pengetahuan, sosial ekonomi, kondisi 

kesehatan seseorang, umur, dan pekerjaan.    

Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang 

Menopause Dengan Kesiapan Ibu 

Premenopause Di RT.004 RT.005 

Kelurahan Sepanjang Jaya Kota Bekasi 

Tahun 2011 

Hasil penelitian peneliti 

menunjukkan bahwa dari 30 responden, 

responden terbanyak yaitu responden yang 

memiliki pengetahuan yang cukup tentang 

menopause dan siap menghadapi menopause 

sebanyak 18 (60%) responden. Ada 

hubungan antara tingkat pengetahuan 

tentang menopause dengan kesiapan ibu 

premenopause di RT.004 RW.005 

Kelurahan Sepanjang Jaya Kota Bekasi 



tahun 2013. Dengan nilai p Value = 0,000 

lebih kecil dari nilai α = 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 gagal 

ditolak. 

Pada penelitian ini diperoleh hasil 

bahwa sebagian besar responden mempunyai 

pengetahuan cukup dan siap menghadapi 

menopause. Pengetahuan akan membentuk 

kepercayaan dan akan memberikan dasar 

bagi pengembangan selanjutnya untuk 

menentukan sikap terhadap objek tertentu. 

Pengetahuan yang luas menyebabkan 

seseorang lebih siap dan matang dalam 

menjalani segala persoalan yang terjadi 

dengan baik. Nina (2013) menyatakan 

bahwa pengetahuan yang cukup akan 

membantu wanita memahami dan 

mempersiapkan dirinya menghadapi masa 

menopause dengan lebih baik. Admin (2005, 

dalam Fransiska, 2012) 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. 

Wanita menjelang menopause akan 

mengalami penurunan berbagai fungsi 

tubuh, sehingga akan berdampak pada 

ketidaknyamanan dalam menjalani 

kehidupannya. Untuk itu, menurut peneliti 

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 (Nina, 

2013). Berdasarkan hasil penelitian, 

menunjukkan bahwa responden yang 

berpendidikan SMP yang memiliki 

pengetahuan yang cukup, dan sudah siap 

menghadapi menopause. Menurut peneliti 

wanita yang berpendidikan lebih tinggi akan 

lebih mudah menyerap informasi, 

mengembangkan, serta menerapkan dalam 

kehidupannya. Seiring dengan peningkatan 

pengetahuan tentang menopause, maka akan 

meningkatkan kesiapan ibu premenopause 

dalam menghadapi masa menopause. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Kasdu (2010), 

bahwa pengetahuan yang baik akan 

membantu wanita memahami dan 

mempersiapkan dirinya menjalani masa ini 

dengan lebih baik. Selain itu, Suheimi (2006 

dalam Nur Fitriana Sari, 2012) juga 

berpendapat, bahwa masa premenopause 

bukan sesuatu yang harus ditakuti, kalau saja 

para wanita yang memiliki umur senja 

mengetahui dengan benar proses 

menopause, sehingga bisa lebih siap 

menghadapi segala kemungkinan. 

 

 

 



Simpulan  

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan 

pada bab sebelumnya diketahui bahwa dari hasil 

penelitian tentang Hubungan Tingkat Pengetahuan 

Tentang Menopause Dengan Kesiapan Ibu 

Premenopause Di RT.004 RW.005 Kelurahan 

Sepanjang Jaya Kota Bekasi tahun 2011, dapat 

disimpulakan bahwa : 

1.  Responden ibu premenopause yang 

memiliki tingkat pengetahuan yang baik 

tentang menopause sebanyak 7 (23,3%) 

responden. Responden ibu premenopause 

yang memiliki pengetahuan yang cukup 

tentang menopause sebanyak 18 (60,0%) 

responden, sedangkan responden yang 

memiliki pengetahuan yang kurang tentang 

menopause sebanyak 5 (16,7%). 

2. Responden ibu premenopause yang siap 

menghadapi menopause sebanyak 25 (85%) 

responden, sedangkan ibu premenopause 

yang tidak siap menghadapi menopause 

sebanyak 5 (16,7%) reponden.  

3. Ada Hubungan Tingkat Pengetahuan 

Tentang Menopause Dengan Kesiapan Ibu 

Premenopause Di RT.004 RW.005 

Kelurahan Sepanjang Jaya Kota Bekasi 

tahun 2013. Dengan nilai p Value = 0,000 

lebih kecil dari nilai α = 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 gagal 

ditolak. 

 

 

Saran  

Bagi Ibu Premenopause 

a. Disarankan untuk 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.  

b. Disarankan untuk menjaga pola hidup 

sehat dengan memperhatikan asupan 

makanan yaitu banyak mengkonsumsi 

makanan yang mengandung vitamin A, 

B kompleks dan vitamin C, melakukan 

relaksasi dan olahraga teratur. 

c. Segera menghubungi dokter ketika 

mengalami keluhan-keluhan yang berat 

agar mendapat penanganan yang tepat. 

 

Bagi Keluarga Ibu Premenopause 

a. Disarankan untuk memberikan 

dukungan agar wanita premenopause 

aktif melakukan kegiatan yang 

diselenggarakan di lingkungan tempat 

tinggalnya, seperti senam dan 

penyuluhan kesehatan. 

b. Disarankan untuk memberikan 

dukungan yang baik kepada ibu 

premenopause agar mereka merasa 

perannya masih dibutuhkan dalam 

keluarga sehingga tidak selalu 

memikirkan perubahan yang terjadi di 

dalam tubuhnya. 

Bagi Perangkat Desa 

a. Disarankan untuk menggerakkan kader-

kader agar dapat melakukan program-

program dan penyuluhan kesehatan bagi 

ibu premenopause. 

b. Disarankan untuk mengadakan kegiatan 

yang dapat mendukung kesehatan ibu 

premenopause baik secara fisik maupun 

psikologis, dengan cara mengadakan 

senam secara rutin seminggu sekali. 
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