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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Pendahuluan  

Data dari World Health Organization (WHO) tahun 2014 yang 

menyatakan pada tahun 2030 jumlah perempuan di seluruh dunia yang 

memasuki masa menopause diperkirakan mencapai 1,2 miliar orang. Pada 

tahun 2016 di Indonesia mencapai 14 juta perempuan menopause atau 7,4 

% dari total populasi yang ada. Diperkirakan pada tahun 2020, akan 

mengalami peningkatan menjadi kurang lebih sebanyak 30 juta atau setara 

dengan 11,5% daro total jumlah penduduk. Sementara perhitungan 

statistik pada tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 262,2 juta, 

dengan jumlah wanita menopause yang hidup pada usia antara 45-55 tahun 

yaitu sebanyak 30,3 juta jiwa. 

Menurut Kumolontang dkk (2019) menopause alami akan dialami 

wanita secara bertahap atau berkala selama beberapa tahun. Pada umunya 

menopause alami terjadi pada usia akhir 40 tahun atau diawal 50 tahun. 

Adapun menopause buatan ialah menopause yang terjadi karena prosedur 

medis seperti penyinaran atau pembedahan. Pada kasus menopause yang 

dikarenakan pembedahan terjadi akibat histerektomi dan ooforektomi 

bilateral. Prosedur pengangkatan ovarium dapat dilakukan sebagai 

tindakan preventif terhadap karsinoma ovarium. 

Keluhan yang dirasakan pada sindrom menopause ini berupa 

keringat malam hari (night sweat), kekeringan pada vagina 

(drynessvaginal), insomnia, mudah lelah, sakit kepala, penurunan libido. 

Keluhan-keluhan yang dirasakan, secara psikologis menimbulkan emosi 

yang tidak stabil antara kecemasan yang terjadi dan terjadi perubahan-

perubahan antara lain menurunnya daya ingat, cepat marah, sensitif, 

mudah tersinggung. (Wahyuni & Ruswanti, 2018) 
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Menopause dianggap sebagian masyarakat sebagai awal dari 

kemunduran fungsi kewanitaan. Seorang psikolog mengatakan, saat awal 

haid maupun berhentinya haid adalah peristiwa terpenting bagi wanita. 

Sehingga dapat menimbulkan ketidak nyamanan atau kegelisahan. Pada 

saat wanita sudah memasuki masa menopause, banyak wanita merasa 

sudah tua dan merasa kehilangan daya tarik serta hasrat seksual. Pada saat 

terjadi masa awal menopause sebagian wanita akan merasakan beberapa 

gejala yang membuat tidak nyaman atau bahkan mengganggu aktifitas. 

Perubahan fisik dirasakan karena penurunan hormon steroid, teruma pada 

hormon esterogen. Adapun keluhan yang sering dirasakan wanita 

menopause yaitu nyeri saat senggama, perdarahan setelah senggama, 

vagina kering, keputihan, gatal pada area vagina, rasa tidak nyaman pada 

vagina, nyeri saat berkemih, inkontenensia urin, penyusutan payudara, 

serta berat badan yang cenderung naik. (Silalahi, 2016) 

Jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 mencapai 118.010.413 juta 

(51,02%) orang perempuan. Menurut kelompok umur, jumlah penduduk 

usia 40-45 tahun berjumlah 8.202.140 juta (23,04%) orang perempuan. 

Sedangkan jumlah wanita yang akan memasuki menopause berjumlah 

16.751.820 (12,22%) juta orang perempuan. Penelitian Safrina (2009) 

melaporkan bahwa perubahan fisik yang dirasakan responden pada masa 

menopause meliputi hot flushes (rasa panas dari dada hingga wajah), night 

sweat (berkeringat di malam hari), dryness vaginal (kekeringan di vagina), 

penurunan daya ingat, insomnia, depresi, fatique (mudah capek), 

penurunan libido, drypareunia (rasa sakit ketika berhubungan seksual), 

dan incontinence urinary (beser). Secara umum pada wanita menopause 

terjadi perubahan dalam diri, yaitu perubahan fisik maupun perubahan 

psikologis. Perubahan fisik yang terjadi adalah tidak teraturnya siklus 

haid, kekeringan vagina, keringat di malam hari, sulit tidur, badan menjadi 

gemuk. Perubahan psikologis yang terjadi adalah menurunnya daya ingat, 

perasaan cemas, mudah tersinggung, mudah marah, stress, dan depresi. 

Sehingga perubahan atau gejala tersebut perlu adanya upaya untuk 

mengatasinya.. (Bong, Mudayatiningsih, & Susmini, 2019)  



3 
 

 

Menurut Ghani (2009) bagi ibu yang memiliki tingkat pendidikan 

tinggi, mereka akan menyiapkan diri mereka sejak memasuki usia 30 

tahun. Persiapan menghadapi menopause itu berupa olahraga teratur, rajin 

mengkonsumsi suplemen kalsium, minum susu atau makanan berkalsium 

tinggi, membiarkan kulit tangan dan kaki terkena sinar matahari pagi 

setidaknya setengah jam setiap hari, dan banyak melakukan aktivitas fisik 

seperti jalan kaki, lari pagi. Semua upaya ini selain bagus untuk kesehatan 

secara umum, juga sangat membantu dalam membentuk massa tulang 

sehingga osteoprosis (keropos tulang) yang sering dikeluhkan oleh 

perempuan berusia 60 tahun ke atas yang telah memasuki fase 

postmenopause bisa dihambat 

Menurut Khofidhoh & Ridwan (2017) Perubahan pada masa 

menopause berbeda-beda tergantung dari tingkat pengetahuan dan 

kemampuan wanita untuk menyesuaikan diri. Kurangnya pengetahuan dan 

informasi kebanyakan dari ibu-ibu tersebut kurang memahami tentang 

menopause serta tanda dan gejalanya. Dampak kurangnya pengetahuan 

menimbulakan ketidaksiapan ibu baik secara fisik maupun psikis, tidak 

hanya itu perubahan hormonal juga mempengaruhi keadaan psikis seorang 

wanita . perubahan psikis tidak hanya pada keadaan hormonal tetapi juga 

pada perubahan emosi,seperti mudah tersinggung, susah tidur, rasa 

kekurangan, rasa sepi, ketakutan, keganasan, dan tidak sabaran. 

Upaya dalam penanganan keluhan yang dirasakan ibu pre 

menopause ataupun menopause bias dilakukan berbagai cara, bisa 

dilakukan penanganan farmakologi maupun non farmakologi. Adapun 

salah satu penanganan non farmakologi yaitu meliputi pengaturan nutrisi, 

aktifitas fisik, istirahat, relaksasi, dan manajemen stress. Apabila dalam 

penanganan tersebut salah satunya tidak diatasi, maka akan berdampak 

pada kesehatan fisik seseorang itu sendiri, seperti mudah stress, mudah 

kelelahan, berat badan tidak stabil, nyeri pada tulang, dan masih banyak 

lagi. (Wahyuni & Ruswanti, 2018) 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana Upaya ibu Dalam Menghadapi Menopause? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini membahas atau mengkaji tentang upaya ibu dalam 

menghadapi awal menopause. 

 

1.4 Tujuan Khusus 

a Mengidentifikasi upaya fisik yang dilakukan ibu dalam 

menghadapi menopause 

b Mengidentifikasi upaya psikologis yang dilakukan ibu dalam 

menghadapi menopause 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1 Manfaat hasil penelitian studi kasus bagi pasien 

Manfaat hasil penelitian studi kasus bagi pasien, pasien dapat 

meningkatkan pengetahuan dalam upaya menghadapi awal 

menopause 

1.5.2 Manfaat bagi penelitian studi kasus bagi perawat 

Manfaat bagi penelitian studi kasus bagi perawat, dapat menambah 

pengetahuan dalam upaya menghadapi awal menopause 

1.5.3 Manfaat bagi penelitian studi kasus bagi lembaga 

Manfaat bagi penelitian studi kasus bagi lembaga, dapat menambah 

pengetahuan dalam upaya menghadapi awal menopause 

 


