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ABSTRAK 

 

 
Latar Belakang : Menopause merupakan masa yang kritis dalam kehidupan 

wanita yang umumnya dimulai pada usia antara 45-55 tahun. Perubahan fisik 

yang terjadi seperti penurunan hormon dapat menyebabkan jaringan vagina 

kering dan tipis saat melakukan hubungan seksual sehingga ibu merasa sakit dan 

tidak nyaman saat bersenggama. Perubahan lain seperti psikologis akan 

mempengaruhi kecemasan pada wanita menopause dalam melakukan aktivitas 

hubungan seksual. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan di 

dapatkan 5 (9,25%)dari 10 wanita menopause mengatakan sering menolak 

ketika diajak berhubungan seksual disebabkan karena malu dan terjadi 

penurunan gairah seksual serta merasakan nyeri saat bersenggama. 

Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui pengetahuan ibu tentang aktivitas 

hubungan seksual pada masa menopause kelurahan kwala bekala tahun 2017. 

Metode Penelitian : Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan 

pendekatancross sectional. Pengambilan sampel dengan metode Random 

Sampling yang berjumlah 38 responden. Alat Pengumpulan data adalah 

kuesioner, dan analisadata menggunakan analisis univariate. 

Hasil penelitian : Tingkat pengetahuan tentang aktivitas hubungan seksual 

dalam kategori cukup sebanyak 24 orang (63,2%), pengertian menopause 

dalamaktivitas hubungan seksual dalam kategori baik sebanyak 25 responden 

(65,8%), 

Kesimpulan : Hasil penelitian didapatkan gambaran mengenai tingkat 

pengetahuan ibu tentang aktivitas hubungan seksual pada masa menopause 

dalam kategori cukup yaitu sebanyak 24 orang (63,2%) dari 38 responden. 

Kata Kunci : Pengetahuan, Aktivitas Hubungan seksual, Masa Menopause 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Menopause merupakan masa yang pasti dihadapi dalam perjalanan hidup 

seorang perempuan dan suatu proses alamiah sejalan dengan bertambahnya usia. 

Seorang wanita yang sudah menopause akan mengalami berhentinya haid. Fase ini 

terjadi karena ia tidak lagi menghasilkan esterogen yang cukup untuk 

mempertahankan jaringan yang responsive dalam suatu cara yang fisiologi. 

Menopause merupakan masa yang kritis dalam kehidupan wanita yang 

umumnya dimulai pada usia antara 45-55 tahun, banyak terjadi perubahan fisik 

maupun psikis pada diri seorang perempuan. Hal tersebut dapat mengakibatkan 

banyak keluhan, misalnya banyak keringat, jantung berdebar, sakit kepala, mudah 

tersinggung, cepat merasa lelah dan kurang bersemangat, pada periode inilah 

biasanya seorang wanita telah merasa dirinya menjadi tua dan takut tidak dapat 

memenuhi kebutuhan seksual suami (At-tharsyah, 2010). 

Sebelum terjadi masa menopause terlebih dahulu seseorang wanita akan 

mengalami masa premenopause yang dimulai sekitar umur 40 tahun, haid menjadi 

lebih sedikit atau siklus menjadi lebih panjang, lebih pendek atau tidak beraturan 

sama sekali. Kadang-kadang disertai nyeri haid pada proses premenopause terjadi 

penurunan fungsi indung telur dalam menghasilkan sel telur dan hormon-hormon 

reproduksi, Sehingga terjadi penurunan fungsi pula pada organ-organ tertentu. 

Keadaan tersebut dapat terjadi cepat maupun dapat diperlambat dengan 

serangkaian cara dan sikap hidup yang tepat dan hal tersebut didasari 
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olehpengetahuan untuk mengantisipasi dan menghadapi masa menopause 

(Proverawati, 2010). 

Akibat dari kadar hormon esterogen, progerseteron dan hormon ovarium yang 

berkurang akan menyebabkan perubahan fisik, psikologis dan seksual yang 

menurun pada wanita pasca menopause (Hacker, 2012). Seseorang disebut 

menopause jika tidak lagi menstruasi selama 12 bulan atau satu tahun. Menopause 

umumnya terjadi ketika perempuan memasuki usia 48 hingga 52 tahun 

(Rachmawati, 2014). 

Menopause dianggap sebagian masyarakat sebagai awal dari kemunduran 

fungsi kewanitaan secara keseluruhan, bahkan ada yang menganggap menopause 

sebagai bencana di usia senja. Banyak perempuan menopause merasa menjadi tua, 

yang diasosiasikan dengan ketidakmenarikan dan kehilangan hasrat seksual 

(Rachmawati, 2014). 

Gangguan seksual yang sering dialami oleh wanita menopause secara biologis 

disebabkan karena kurangnya kadar estrogen dalam tubuh sehingga berdampak 

pada aliran darah ke vagina yang berkurang, cairan vagina berkurang dan sel-sel 

epitel vagina menjadi tipis dan mudah cidera (Baziad, 2010). Cairan vagina yang 

makin berkurang ini umumnya menyebabkan wanita merasakan nyeri pada saat 

melakukan hubungan seksual atau dispareunia sehingga hubungan seks makin 

jarang dilakukan pada masa menopause (Baziad, 2010). Nyeri yang diperparah  

dengan jarangnya hubungan seksual yang dilakukan tersebut kemudianmembuat 

libido menjadi menurun (Rebecca, 2010). Menurunnya libido tersebut dapat berupa 

kurangnya minat untuk melakukan seks dan sulit untuk dirangsang. 
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Masalah yang muncul sebagai akibat dari kurangnya pengetahuan tentang 

penurunan fungsi reproduksi dan fungsi seksual di usia menopause adalah 

gangguan biopsikososial yang akan mempengaruhi kinerja wanita di usia 

menopause dan juga mengakibatkan terganggunya hubungan suami istri 

(Martaadisoebrata, dkk, 2010). 

Perubahan yang terjadi pada organ tubuh wanita menopause disebabkan oleh 

bertambahnya usia dan juga faktor fisik, faktor psikis dapat mempengaruhi 

kehidupan mereka. Gejala psikologis yang menonjol ketika menopause adalah 

mudah tersinggung, sukar tidur, tertekan, gugup, kesepian, tidak sabar, cemas, 

depresi, dan merasa kehilangan daya tarik fisik dan seksual, sehingga dia takut 

ditinggalkan suaminya (Purwoastuti, 2011). 

Seksualitas adalah suatu keinginan untuk menjalin hubungan, kehangatan, atau 

cinta dan perasaan diri secara menyeluruh pada individu, meliputi memandang dan 

berbicara, berpegangan tangan, berciuman, atau memuaskan diri sendiri, dan sama-

sama menimbulkan orgasme (Stuart, 2014). 

Berdasarkan data hasil studi pendahuluan yang dilakukan di Dusun Pakel, 

Hargosari pada tanggal 29 April 2016 didapatkan data jumlah semua wanita 

menopause yaitu 54 orang. Hasil wawancara kepada 10 (18,5%) wanita menopause, 

2 (3,7%) dari 10 wanita menopause mengatakan aktifitas seksual mereka tidak ada 

masalah dan masih aktif berhubungan seksual, dan 5 (9,25%) responden 

mengatakan sering menolak ketika diajak berhubungan seksual disebabkan malu 

dan terjadi penurunan gairah seksual serta merasakan nyeri saat bersenggama 

sehingga jarang untuk melakukan hubungan seksual, Sedangkan 3 
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 (5,5%) responden lainnya sudah mengetahui bahwa salah satu penyebab terjadinya 

perubahan aktivitas seksual di usia menopause yaitu perubahan fisik seperti vagina 

kering dan terjadi penurunan gairah seksual tetapi mereka tetap melakukan 

hubungan seksual di masa menopause. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin melakukan penelitian tentang 

“Pengetahuan Ibu Usia Menopouse Tentang Aktifitas Seksual Pada Usia 

Menopouse Di Kelurahan Kwala Bekala Tahun 2017”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian yaitu Bagaimana Pengetahuan Ibu Usia Menopouse Tentang Aktifitas 

Seksual Pada Usia Menopouse Di Kelurahan Kwala Bekala Tahun 2017? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum Penelitian 

Diketahuinya Tingkat Pengetahuan Ibu Usia Menopouse Tentang Aktifitas 

Seksual Pada Usia Menopouse Di Kelurahan Kwala Bekala Tahun 2017. 

1.3.2 Tujuan Khusus Penelitian 

a. Diketahuinya pengetahuan ibu tentang pengertian menopause dalam 

aktivitas hubungan seksual. 

b. Diketahuinya pengetahuan ibu tentang penyebab perubahan aktivitas 

seksual pada masa menopause. 

d. Diketahuinya pengetahuan ibu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

perubahan aktivitas seksual pada masa menopause. 

e. Diketahuinya pengetahuan ibu tentang cara mengatasi keluhan saat 

melakukan aktivitas seksual. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 

1. Bagi Intitusi Pendidikan 

Bagi institusi merupakan ilmu terbaru yang dapat dijadikan sebagai 

masukan dan  sumber informasi bagi peserta didik di institusi pendidikan 

dalam melakukan penelitian dan bahan kepustakaan khususnya bagi 

mahasiswa untuk menambah wawasan dan pengetahuan. 

2. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Pengetahuan Ibu Usia 

Menopouse Tentang Aktifitas Seksual Pada Usia Menopouse dan dapat 

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar untuk peneliti selanjutnya 

yang Pengetahuan Ibu Usia Menopouse Tentang Aktifitas Seksual Pada 

Usia Menopouse. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1   TINJAUAN TEORI 

2.1.1 Pre Menopause 

a.  Definisi 

Kata “Menopause” terdiri dari dua kata yang berasal dari kata Yunani yang 

berarti “Bulan” dan “Penghentian sementara” yang lebih tepat disebut dengan 

“Monocease”. Secara medis istilah menopause berarti “monocease” karena 

berdasarkan defenisinya maka menopause itu berarti berhentinya masa menstruasi 

(Wirakusumah, 2004).. 

2.1.2 Menopause 

Menurut Manuaba (2005) menopause di bagi dalam beberapa tahapan yaitu 

sebagai berikut : 

a.  Pre menopause (klimakterium) 

Pada fase ini seorang wanita akan mengalami kekacauan pola 

menstruasi,terjadi perubahan psikologis/ kejiwaan, terjadi perubahan fisik. 

Berlangsung selama antara 4- 5 tahun pada usia 48-55 tahun. 

b.  Fase menopause 

Terhentinya menstruasi. Perubahan dan keluhan psikologis dan fisik makin 

menonjol, berlangsung sekitar 3-4 tahun pada usia antara 56-60 tahun. 
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c.  Fase pasca menopause (senium) 

Terjadi pada usia diatas 60 – 65 tahun. Wanita beradaptasi terhadap 

perubahan psikologis dan fisik, keluhan makin berkurang. Perubahan yang terjadi 

saat Menopause Menurut Purwoastuti (2008), adalah: 

1.  Perubahan Organ Reproduksi. 

Akibat berhentinya haid, berbagai organ reproduksi akan mengalami 

perubahan. 

2.  Perubahan Hormon 

Sesuatu yang berlebihan atau kurang, tentu mengakibatkan timbulnya suatu 

reaksi pada kondisi menopause reaksi yang nyata adalah perubahan hormon 

estrogen yang menjadi berkurang. Meski perubahan terjadi juga pada hormon 

lainnya, seperti progesteron, tetapi perubahan yang mempengaruhi langsung 

kondisi fisik tubuh maupun organ reproduksi, juga psikis adalah perubahan hormon 

estrogen. Menurunnya kadar hormon ini menyebabkan terjadi perubahan haid 

menjadi sedikit, jarang, bahkan siklus haidnya mulai terganggu, hal ini disebabkan 

tidak tumbuhnya selaput lendir rahim akibat rendahnya hormon estrogen. 

3.  Perubahan Fisik 

Akibat perubahan organ reproduksi maupun hormon tubuh pada saat 

menopause mempengaruhi berbagai keadaan fisik tubuh seorang wanita, keadaan 

ini berupa keluhan ketidaknyamanan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. 

 

 

4. Perubahan Emosi 
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Selain fisik perubahan psikis juga sangat mempengaruhi kualitas hidup 

seorang wanita dalam menjalani masa menopause sangat tergantung pada masing-

masing individu, pengaruh ini sangat tergantung pada pandangan masing-masing 

wanita terhadap menopause, termasuk pengetahuannya tentang menopause. 

2.2.3 Gejala Menopause 

Ketika seseorang memasuki masa menopause, fisik mengalami 

ketidaknyamanan seperti rasa kaku dan linu yang dapat terjadi secara tibatiba di 

sekujur tubuh, misalnya pada kepala, leher dan dada bagian atas. Kadang-kadang 

rasa kaku ini dapat diikuti dengan rasa panas dan dingin, pening, kelelahan, jengkel, 

resah, cepat marah, dan berdebar-debar (Purwoastuti, 2008). 

Menurut Purwoastuti (2008) beberapa keluhan fisik yang merupakan tanda 

dan gejala dari pre menopause, yaitu : 

a.  Ketidakteraturan siklus haid 

Tanda paling umum adalah fluktuasi dalam siklus haid, kadang kala haid 

muncul tepat waktu, tetapi tidak pada siklus berikutnya. Ketidakteraturan ini sering 

disertai dengan jumlah darah yang sangat banyak, tidak seperti volume pendarahan 

haid yang normal. 

b. Gejolak rasa panas 

Arus panas biasanya timbul pada saat darah haid mulai berkurang dan 

berlangsung sampai haid benar-benar berhenti.. Arus panas ini disertai oleh rasa 

menggelitik disekitar jari-jari, kaki maupun tangan serta pada kepala, atau bahkan 

timbul secara menyeluruh. 

c. Kekeringan vagina 



20 
 

Kekeringan vagina terjadi karena leher rahim sedikit sekali mensekresikan 

lendir. Penyebabnya adalah kekurangan estrogen yang menyebabkan liang vagina 

menjadi lebih tipis, lebih kering dan kurang elastis. Alat kelamin mulai mengerut, 

keputihan rasa sakit pada saat kencing. 

d. Perubahan kulit 

Estrogen berperan dalam menjaga elastisitas kulit, ketika mensturasi berhenti 

maka kulit akan terasa lebih tipis, kurang elastis terutama pada daerah sekitar wajah, 

leher dan lengan. 

e. Keringat dimalam hari 

Berkeringat malam hari, bangun bersimbah peluh, sehingga perlu mengganti 

pakaian dimalam hari, karena tidak dapat tidur nyenyak. 

f. Sulit tidur 

Insomnia (sulit tidur) lazim terjadi pada waktu menopause, tetapi hal ini 

mungkin ada kaitannya dengan rasa tegang akibat berkeringat malam hari. 

g. Perubahan pada mulut. 

Pada saat ini kemampuan mengecap pada wanita berubah menjadi kurang 

peka, sementara yang lain mengalami gangguan gusi dan gigi menjadi lebih mudah 

tanggal. 

h.  Kerapuhan tulang 

Rendahnya kadar estrogen merupakan penyebab proses osteoporosis 

(kerapuhan tulang). Osteoporosis merupakan penyakit kerangka yang paling umum 

dan merupakan persoalan bagi yang telah berumur, paling banyak menyerang 
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wanita yang telah menopause. Kehilangan 1% tulang dalam setahun dapat akibat 

proses penuaan, tetapi kadang setelah menopause kita kehilangan 2% setahunnya. 

i.  Badan menjadi gemuk 

Banyak wanita menjadi gemuk selama menopause, rasa letih yang biasanya 

dialami pada masa menopause, diperburuk dengan perilaku makan yang 

sembarangan. 

j. Penyakit 

Ada beberapa penyakit yang seringkali dialami oleh wanita menopause, dari 

sudut pandang medik ada 2 perubahan paling penting yang terjadi pada waktu 

menopause yaitu meningkatnya kemungkinan terjadi penyakit jantung, pembuluh 

darah serta hilangnya mineral dan protein di dalam tulang (osteoporosis). 

Beberapa keluhan psikologis menurut Yatim, Faisal (2001) yang merupakan 

tanda dan gejala dari menopause yaitu : 

1) Ingatan menurun 

Sebelum menopause wanita dapat mengingat dengan mudah, namun 

sesudah mengalami menopause terjadi kemunduran dalam mengingat. 

2) Kecemasan 

Kecemasan yang timbul sering di hubungkan dengan adanya kekhawatiran 

dalam menghadapi situasi yang sebelumnya tidak pernah di khawatirkan. 

 

 

3) Mudah tersinggung 
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Gejala ini lebih mudah terlihat dibandingkan kecemasan. Wanita lebih 

mudah tersinggung dan marah terhadap sesuatu yang sebelumnya 

dianggap tidak mengganggu ini mungkin disebabkan dengan datangnya 

menopause maka wanita menjadi sangat menyadari proses mana yang 

sedang berlangsung dalam dirinya. 

4) Stress 

Tidak ada yang bisa lepas sama sekali dari rasa was-was dan cemas, 

termasuk para lansia menopause. Di tingkat psikologis, respon orang 

terhadap sumber stress tidak bisa diramalkan, sebagaimana perbedaan 

suasana hati dan emosi. 

5) Depresi 

Wanita yang mengalami depresi sering merasa sedih, karena kehilangan 

kemampuan untuk bereproduksi,sedih karena kehilangan kesempatan 

untuk memiliki anak, sedih karena kehilangan daya tarik. Wanita merasa 

tertekan karena kehilangan seluruh perannya sebagai wanita dan harus 

menghadapi masa tuanya. 

2.2.4 Upaya Menghadapi Menopause 

a.  Pola makan yang tepat 

Menopause adalah suatu hal alami yang terjadi pada wanita saat menopause 

sering berkaitan dengan gizi. Antara lain, berat badan bertambah karena aktivitas 

berkurang sehingga pengeluaran energi pun berkurang. Menurut Purwoastuti 

(2008), ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu : 

1)  Kebutuhan kalori dan zat gizi harus cukup. 
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Kalsium bisa diperoleh dari susu, keju, dan sereal. 

2)   Karbohidrat 

Batasi mengkonsumsi lemak. 

3)   Vitamin 

 Vitamin yang diperlukan antara lain : 

a)  Vitamin A, C dan E untuk anti oksidan 

b) Vitamin D untuk penyerapan kalsium yang terdapat pada kuning telur, 

hati, mentega, dan keju. 

c) Vitamin B kompleks yang berguna untuk memperlambat datangnya 

menopause terdapat pada kacang-kacang dan sereal. 

4) Untuk memperlambat datangnya menopause, hindari kafein, kopi, alkohol, 

minuman bersoda, rempah-rempah dan makanan berlemak. 

2.2.5  Terapi Hormon 

Terapi sulih hormon atau HRT (Hormon Replacement Therapi) merupakan 

pilihan untuk mengurangi keluhan pada wanita dengan kuluhan atau sindroma 

menopause. Terapi sulih hormon juga berguna untuk mencegah berbagai keluhan 

yang muncul akibat menopause, vagina kering, dan gangguan pada seluruh 

kandung kemih. Penggunaan terapi sulih hormon juga dapat mencegah 

perkembangan penyakit akibat dari kehilangan hormon estrogen seperi 

osteoporosis dan jantung koroner. Dengan pemberian terapi sulih hormon, kualitas 

hidupnya dapat ditingkatkan sehingga memberikan kesempatan untuk dapat hidup 

nyaman, secara fisiologis maupun psikologis. (Purwoastuti, 2008). 

2.2 Seks dan Seksualitas 
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2.2.1  Definisi Seks dan Seksualitas 

Seks menurut Ingrid dalam Rizkina (2009, pp. 13-15) mempunyai arti jenis 

kelamin, sesuatau yang dapat dilihat dan dapat ditunjuk. Jenis kelamin ini memberi 

kita pengertian tentang suatu sifat atau ciri yang membedakan laki-laki dan 

perempuan secara biologis. Seksualitas merupakan suatu proses yang terjadi 

sepanjang kehidupan manusia ,dimulai dari saat manusia lahir sebagai bayi hingga 

secara fisik menjadi mandiri, lepas dari ibunya dan akan berakhir ketika seseorang 

meninggal dunia. 

2.2.2 Tujuan Seksualitas 

Tujuan seksualitas secara umum adalah meningkatkan kesejahteraan 

kehidupan manusia. Sedangkan secara khusus ada dua, yaitu: 

a. Prokreasi, yaitu menciptakan atau meneruskan keturunan 

b. Rekreasi, yaitu memperoleh kenikmatan biologis atau seksual 

Menurut Ingrid dalam Rizkiana (2009,pp. 13-15) Seksualitas menyangkut 

dimensi biologis, psikologis, social dan cultural Dilihat dari dimensi biologis, 

seksualitas berkaitan dengan reproduksi, termasuk bagaimana menjaga kesehaatn 

organ reproduksi, termasuk bagaimana menjaga kesehatan organ reproduksi, 

menggunakan secara optimal sebagai alat untuk berprokreasi (bereproduksi) dan 

berkreasi dalam mengekspresikan dorongan seksual. Dari demensi psikologis, 

seksualitas berhubungan erat dengan identitas peran jenis, perasaan terhadap 

seksualitas sendiri dan bagaimana menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual. 

Dan dari dimensi social berkaian dengan bagaimana lingkungan berpengaruh dalam 

pembetukan mengenai seksualitas dan pilihan perilaku seks. Sedangkan dari 
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dimensi cultural menunjukan bagaimana perilaku seks menjadi bagian dari budaya 

yang ada di masyarakat. 

Menurut Hidayana (2004) seks mempunyai fungsi: : 

1) Seks untuk tujuan reproduksi yaitu untuk memperoleh keturunan, oleh karena itu 

sebagian orang beranggapan bahwa seks adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang 

tabu dan tidak patut dibicarakan secara terbuka. 

2) Seks untuk pernyataan cinta, yaitu seks yang dilakukan berlandaskan cinta dan 

didukung oleh ikatan cinta. 

3) Seks untuk kesenangan yaitu hubungan seks dengan menghayati hubungan yang 

lama dan mampu mengalami kenikmatan tanpa merugikan salah satu pihak. 

2.2.3 Hubungan Seksual masa Pre menopause 

Hubungan seksual adalah suatu keadaan fisiologik yang menimbulkan 

kepuasan fisik, dimana keadaan ini merupakan respon dari bentuk seksual yang 

berupa ciuman, pelukan, dan percumbuan berpendapat bahwa terdapat empat 

tingkatan hubungan fisik dalam bercumbuan, dimana hal ini merupakan rencana 

alamiah untuk meningkatkan gairah seksual bagi persiapan hubungan seksual yaitu 

: berpegangan tangan, saling memeluk (tangan di luar baju), berciuman, saling 

membelai atau meraba (dengan tangan di dalam baju yang lain). Perilaku seksual 

merupakan segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat baik dengan lawan jenis 

maupun sesama jenis, bentuk tingkah laku ini bermacam-macam mulai dari 

perasaan tertarik sampai tingkah laku kencan, bercumbu dan bersenggama. Objek 

seksualnya bisa berupa orang lain, orang dalam khayalan, atau diri sendiri 

(Hidayana, 2004). 
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Perubahan fisiologis akibat pre menopause kadang-kadang mengganggu 

aktivitas dan gairah seksual pada sejumlah wanita. Perubahan dapat terjadi pada 

lubrikasi, dinding vagina gairah seksual, dorongan seksual dan orgasme yang 

mengakibatkan kegiatan seksual menjadi kurang mengenakkan dan kurang 

menyenangkan (Kasdu, 2005). Menurut Pangkahila (2006) beberapa masalah yang 

dialami wanita menopause ketika berhubungan seksual, yakni : 

1)  Kekeringan vagina dan nyeri saat hubungan seksual. 

Masalah yang paling sering terjadi adalah vagina yang kering, meskipun 

sebenarnya hanya 20% wanita yang merasakannya. Dinding vagina menjadi tipis 

dan kurang lentur. Terdapat rasa pedih, panas dan kadang nyeri atau berdarah saat 

melakukan sanggama. Lubrikasi dengan bahan dasar air dapat mengatasi 

kekeringan vagina yang terjadi. Jangan gunakan lubrikan dengan bahan dasar 

petroleum (vaselin). Vitamin E atau krim pelembab juga dapat digunakan sebagai 

lubrikan. Bila lubrikan atau pelembab masih kurang menolong maka dapat 

diberikan krim estrogen vagina untuk mengatasi masalah kekeringan vagina. 

2) Stimulasi dan orgasme 

Beberapa orang wanita mengalami orgasme yang lebih jarang dan kurang 

kuat saat menopause. Pada mereka diperlukan waktu yang lama untuk 

meningkatkan gairah seksual. Hampir pada semua wanita, hubungan seksual yang 

teratur atau masturbasi dapat membantu meningkatkan respon dan kenikmatan 

seksual. Aktivitas tersebut dapat mempertahankan fungsi atau peranan rahim, 

vagina serta kandung kemih serta meningkatkan lubrikasi vagina. Kegel Exercise, 
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latihan ini meningkatkan kontraksi otot panggul sekitar vagina yang memembantu 

penguatan otot-otot vagina. 

3) Hasrat seksual 

Hilangnya gairah seksual secara temporer atau jangka panjang terjadi pada 

sejumlah wanita selama dan sesudah menopause. Penyebab dari keadaan ini antara 

lain: 

a) Lelah 

Akibat dari insomnia menimbulkan perasaan capai atau lelah yang 

berkepanjangan. Pekerjaan sebagai ibu yang mengurus anak dan suami 

membuat ibu mempunyai beban ganda, sehingga membuat dirinya mencapai 

titi kelelahan yang berat. 

b) Stress 

Depresi menstrual yang dahulu pernah muncul pada masa adolens yang 

kemudian mengilang dengan sendirinya selama periode reproduktif (menjadi 

ibu) bisa timbul kembali pada usia klimakterium . Pada saat ini sekalipun 

wanita tersebut sudah tidak haid lagi, namun rasa-rasa depresif itu selalu saja 

timbul dengan interval waktu yang tetap. Perasaan-perasaan depresif itu tiba 

bersamaan dengan datangnya siklus menstruasi setiap bulannya. Tampaknya 

depresi tadi bentuk kekecewaan hati dari ibu, bahwa wanita yang 

bersangkutan menjadi ”kurang lengkap dan kurang sempurna” disebabkan 

oleh berhentinya fungsi reproduksi dan haid. 

 

c) Penyakit 
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Pola makan pada pre menopause tidak seperti saat usia 35-40 tahun, akan 

terjadi kelebihan lemak yang tersimpan pada bokong, payudara dan perut. 

Disamping itu kelebihan makan didalam keadaan tubuh kekurangan hormon 

dan kemampuan metabolisme dapat menimbulkan penyakit kencing manis, 

hipertensi, kolesterol tinggi. Penyakit jantung koroner yang diikuti gagal 

jantung. 

d) Masalah hubungan pribadi 

Komunikasi dengan pasangan sangat dianjurkan agar terjadi keharmonisan 

dalam keluarga. Seorang wanita perlu mendiskusikan erubahan yang sedang 

dialami dengan pasangan. Dengan komunikasi diharapkan mendapatkan 

solusi yang tepat dari pasangan sehingga pasangan dapat menyesuaikan diri 

selama berhubungan intim. 

e) Masalah psikologis 

Menurunnya kemampuan berpikir dan ingatan sehingga menimbulkan 

penyakit pikun atau Alzhaimer. Gangguan emosi berupa rasa takut menjadi 

tua dan tidak menarik, sukar tidur atau cepat bangun, mudah tersinggung dan 

mudah marah, sangat emosional dan spontan, merasa tertekan dan sedih tanpa 

diketahui sebabnya. Rasa takut kehilangan suami, anak dan ditinggalkan 

sendiri. 

 

 

 

f) Efek samping terapi medikamentosa 
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Masa klimakterium merupakan masa yang rawan bagi wanita. Karena 

sering timbul berbagai penyakit sehingga mengkonsumsi obat-obatan yang 

dapat mempengaruhi sistem metabolisme tubuh. 

g) Perubahan hormon 

Secara menyeluruh sistem hormonal sudah menurun fungsinya sehingga 

mempengaruhi metabolisme tubuh yang juga cenderung menurun. Oleh 

karena itu diperlukan perhatian terhadap pola makan yang sebaiknya 

menjurus kearah vegetarian . 

2.2.4 Rasa tidak enak akibat perubahan fisik yang terjadi selama menopause. 

Gangguan hubungan suami istri seringkali menjadi kambuh akibat adanya 

perubahan-perubahan selama menopause. Gangguan hubungan ini memerlukan 

penanganan dari seorang ahli seksologi. Bila masalahnya terletak pada faktor 

hormonal maka pemberian estrogen akan dapat dengan mudah menyelesaikan 

masalah yang terjadi. Tidak ada kaitan langsung antara kadar estrogen dengan 

gairah seksual. Masalah yang utama adalah akibat keringnya vagina dan rasa nyeri 

saat hubungan seksual. Kadar hormon, derajat kesehatan umum dan perubahan 

sosial sehubungan dengan usia serta efek mental dan emosional bekerja sama dalam 

perubahan seksual selama menopause. Menurunnya kadar testosteron diduga 

berperan dalam penurunan gairah seksual. Hal ini masih belum terbukti secara 

ilmiah. Hormon estrogen terdapat dalam bentuk pil atau injeksi serta krim. Namun 

dalam penggunaannya perlu diingat adanya efek samping. 

 

2.2.5 Peningkatan keintiman 
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Perubahan yang terjadi pada usia pertengahan memungkinkan untuk 

melakukan eksplorasi pengalaman seksual yang baru dan berbeda. Permainan 

pendahuluan yang lebih lama akan dapat meningkatakan kesiapan seksual pada 

wanita. Memusatkan perhatian pada sensualitas, keintiman dan komunikasi dapat 

memperbaiki hubungan seksual. Terdapat berbagai cara untuk memperlihatkan 

perasaan cinta anda selain hanya sekedar sanggama, banyak cara untuk menunjukan 

cinta sebelum melakukan hubungan intim : 

a) Pelukan, belaian dan ciuman 

b) Sentuhan, mengusap, memijat , “sensual baths” 

c) Rangsangan manual 

d) Oral sex 

Hubungan seksual pasca menopause dapat benar-benar memuaskan bila anda 

mampu untuk melakukan adaptasi perubahan yang terjadi. 

a.  Frekuensi Hubungan Seksual 

Pada permulaan perkawinan lebih sering dibandingkan dengan setelah 

perkawinan berlangsung lama. Memang rasa cintapun mengalami perubahan, 

karena makin diikat oleh kehadiran bayi sebagai buahnya cinta. Kehidupan sebagai 

saudara lebih meningkatkan keharmonisan, sehingga tidak ada wanita yang dapat 

menggoda kehidupan rumah tangga. Siapapun setelah menjadi tua kecantikan 

tinggal sisa, tetapi kecantikan pada usia tua diganti dengan kecantikan karena buah 

cinta semakin dewasa semakin bersemi, tumbuh kembang dan memberikan sinar 

cahaya rumah tangga. Setelah melewati umur diatas 45 tahun, dapat terjadi masalah 

dalam hubungan seks karena makin tua, pekerjaan makin banyak dan bahkan mulai 
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timbul berbagai penyakit misalnya tekanan darah tinggi, kencing manis, libido 

berkurang atau impoten. Istri yang bijak harus membantu suami,sehingga 

kegairahan hidupnya tidak memudar dan menimbulkan stress yang lebih 

membahayakan (Manuaba, 2005). 

b. Bentuk – bentuk umum kesulitan Seksual 

Wanita lebih sering melihat kesulitan mereka dalam aspek-aspek ”kualitas 

pengalaman seksual” dan relevansinya dengan hubungan. Mereka cenderung lebih 

nyaman penjelasan psikologis serta bentuk pertolongan psikologis. Menurut 

Glasier (2005) bentuk kesulitan tersebut antara lain : 

1) Hilangnya kenikmatan 

Hal ini mungkin merupakan keluhan seksual tersering pada wanita. 

Seorang wanita mungkin melakukan hubungan intim, tetapi gagal merasakan 

kenikmatan dan kesenangan yang biasanya dia rasakan. Apabila tidak terjadi 

rangsangan maka pelumasan normal vagina dan pembengkakan vulva tidak 

terjadi dan hubungan intim dapat menimbulkan rasa tidak nyaman. 

2) Hilangnya minat seksual 

Banyak wanita menyadari bahwa mereka mengalami peningkatan minat 

terhadap seks dan lebih mudah terangsang pada tahap – tahap siklus 

menstruasi tertentu, walaupun waktunya berbeda setiap wanita. Tetapi 

mereka merasa murung sebelum menstruasi biasanya kehilangan minat 

seksual pada saat tersebut, dan mendapati bahwa fase pasca menstruasi secara 

seksual merupakan saat yang terbaik bagi mereka. 

3) Keengganan seksual 
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Pada beberapa kasus, sekedar pikiran tentang aktivitas seksual sudah  

menyebabkan ketakutan atau ansietas yang besar sehingga terbentuk suatu 

pola menghindari kontak seksual. Pada kasus-kasus seperti ini, penyebabnya 

sering dapat diidentifikasi dari pengalaman traumatik sebelumnya, tetapi 

kadang- kadang pangkal masalahnya tetap tidak jelas. 

4) Disfungsi orgasme 

Sebagian wanita secara spesifik mengalami kesulitan mencapai orgasme, 

baik dengan kehadiran pasangannya atau pada semua situasi. Walaupun obat 

tertentu dapat menghambat orgasme pada wanita, namun sebagian besar 

kasus faktor psikologis tampaknya menjadi penyebab. 

5) Vaginismus 

Vaginismus biasanya adalah kesulitan primer yang dialami wanita saat 

mereka memulai kehidupan seksual, dan sering menyebabkan hubungan 

seksual yang tidak sempurna. Kelainan ini jarang timbul kemudian setelah 

wanita menjalani fase hubungan seksual normal, tetutama apabila ia sudah 

pernah melahirkan. Apabila memang demikian, perlu mencari penyebab nyeri 

atau rasa tidak nyaman lokal yang dapat menyebabkan spasme otot. 

 

 

 

2.3 Pengetahuan 

2.3.1 Pengertian dan Manfaat Pengetahuan 
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Pengetahuan adalah sesuatu obyek yang dapat diukur dengan menggunakan 

alat bantu berupa kuesioner atau tes wawancara (Notoatmodjo, 2012). Manfaat 

pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam 

membentuk tindakan seseorang (overt behavior), dari pengalaman dan penelitian 

terbukti bahwa perilaku yang didasari oleh pengatahuan akan lebih langgeng dari 

pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan, sebelum orang mengadopsi 

perilaku baru (berperilaku baru), didalam diri orang tersebut terjadi proses yang 

berurutan, yakni: 

a) Awareness (kesadaran), yakni orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui 

stimulus (obyek) terlebih dahulu. 

2)  Interest, yakni orang mulai tertarik kepada stimulus. 

3) Evaluation (menimbang-nimbang baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi 

dirinya). Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi. 

4) Trial, orang telah mulai mencoba perilaku baru. 

5) Adoption, subyek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, 

dan sikapnya terhadap stimulus.  

Apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses ini 

didasari oleh pengetahuan, kesadaran , dan sikap yang positif, maka perilaku 

tersebut akan bersifat langgeng (long lasting). Sebaliknya apabila perilaku itu tidak 

didasari oleh pengetahuan dan kesadaran maka tidak akan berlangsung lama. Jadi 

pentingnya pengetahuan disini adalah dapat menjadi dasar dalam merubah perilaku 

sehingga perilaku itu langgeng (Notoatmodjo, 2012). 

2.3.2 Domain Pengetahuan 
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Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan 

(Notoatmodjo, 2012) yaitu : 

a)  Tahu (know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali 

(recall) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan 

yang telah diterima. Oleh sebab itu “tahu” ini adalah merupakan tingkat 

pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu 

tentang apa yang dipelajari antara lain menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, 

menyatakan dan sebagainya. 

b)  Memahami (comprehension) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara 

benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterprestasikan materi tersebut 

secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat 

menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya 

terhadap objek yang dipelajari. 

c) Aplikasi (application) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah 

dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya). 

 

Aplikasi di sini dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-

hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang 

lain. Misalnya dapat menggunakan rumus statistik dalam perhitungan-perhitungan 
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hasil penelitian, dapat menggunakan prinsip-prinsip siklus pemecahan masalah 

(problem solving cycel) didalam pemecahan masalah kesehatan dari kasus yang 

diberikan. 

d) Analisis (analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek 

ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam suatu struktur organisasi, 

dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari 

penggunaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan (membuat bagan), 

membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya. 

e) Sintesis (Syntesis) 

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. 

Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun informasi baru 

dari formulasi-formulasi yang ada. Misalnya dapat menyusun, dapat merencanakan, 

dapat meringkaskan, dapat menyesuaikan, dan sebagainya. 

f) Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan jastifikasi atau 

penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian didasarkan pada 

suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang 

sudah ada. 

2.3.3 Faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (2003), faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

pengetahuan antara lain adalah : 
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a)  Pendidikan 

Pendidikan memegang peranan penting pada setiap perubahan perilaku untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan tingginya pendidikan yang ditempuh 

diharapkan tingkat pengetahuan seseorang akan bertambah sehingga memudahkan 

dalam menerima atau mengadopsi perilaku yang positif. 

b) Pengalaman 

Pengalaman merupakan suatu acara untuk memperoleh kebenaran 

pengetahuan. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang 

diperoleh dalam masalah permasalahan yang dihadapi pada masa lalu. 

c) Orang Tua 

Peran orang tua dalam mendidik anak sangat menentukan arah pengetahuan 

anak. Hal ini dikarenakan mereka akan meminta pendapat jika ada masalah dengan 

orang terdekatnya. Pendampingan dari orang - orang terdekat (khususnya orang tua) 

sangat penting agar remaja mendapat pengetahuan dan bimbingan penanganan cara 

yang baik. Tentu saja, para orang tua sebaiknya dapat meningkatkan wawasan dan 

pengetahuan untuk mengetahui cara penanganan yang baik terlebih dahulu. 

d) Media massa dan buku 

Merupakan sumber informasi atau yang mudah dijangkau oleh semua 

kalangan dan sangat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan. 

e) Petugas Kesehatan 

Petugas kesehatan merupakan sumber pemberi informasi penting untuk 

meningkatkan pengetahuan. Karena petugas kesehatan dapat merubah informasi 

yang salah dalam masyarakat. 
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f) Sosial ekonomi 

Faktor sosial ekonomi adalah tingkat kemampuan seseorang untuk memenuhi 

kebutuhan. Hal ini juga mempengaruhi tingkat pengetahuan, karena jika seseorang 

dengan tingkat sosial yang rendah akses untuk mendapatkan informasi sangat 

minimal dibanding dengan seseorang yang status ekonominya tinggi, karena akses 

informasi memerlukan biaya untuk mendapatkannya sebagai contoh adalah koran 

dan internet. 

2.3.4 Pengukuran Pengetahuan 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket 

yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subyek penelitian atau 

responden, ke dalam pengetahuan yang ingin kita ketahui atau ukur yang dapat kita 

sesuaikan dengan tingkat pengetahuan (Notoatmodjo,2012). 

Sebagian besar penelitian umumnya menggunakan kuesioner sebagai metode 

yang dipilih untuk mengumpulkan data. Kuesioner atau angket memang 

mempunyai banyak kebaikan sebagai instrumen pengumpulan data. Untuk 

memperoleh kuesioner dengan hasil yang mantap adalah dengan proses uji coba. 

Dalam uji coba, responden diberi kesempatan untuk memberikan saran – saran 

perbaikan bagi kuesioner yang diujicobakan itu (Arikunto,2014). 

Cara mengukur pengetahuan seseorang, menggunakan alat bantu kuesioner 

dengan cara menilainya dengan dikategorikan baik, cukup dan kurang. Pengetahuan 

dinyatakan baik bila 66-100 %, cukup bila 56–65 %, 

dan kurang bila < 55 % (Arikunto, 2013). 

2.4    Kerangka Konsep 
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 Kerangka teori adalah maslaah penelitian yangtelah dirumuskan, maka 

dikembangkang suatu “Kerangka konsep penelitian”. Kerangka penelitian adalah 

suatu uraian dan visualisasi hubungan atau kaitan antara konsep suatu terhadap 

konsep terhadap konsep lain, atau antara variabel yang satu dengan variabel yang 

lain dari masalah yang ingin diteliti (Notoadmodjo, 2012). 

 Kerangka teori adalah model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana 

seorang peneliti menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor 

yang di anggap penting untuk masalah (Notoadmodjo, 2012). 

2.5 Hipotesis 

 a. Adanya pengaruh pengetahuan ibu menopouse dengan aktivitas seksual. 

 b. Tidak adanya pengaruh pengatahuan ibu menopouse dengan aktivitas 

seksual. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Desain Penelitian 
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 Desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan yang 

digunakan adalah crossectional bertujuan untuk mengetahui pengetahuan ibu usia 

menopouse tentang aktifitas seksual pada ibu usia menopouse di kelurahan kwala 

bekala tahun 2017. 

3.2   Kerangka konsep 

 Kerangka konsep adalah suatu uraian dan visualisasi hubungan atau kaitan 

antara suatu konsep terhadap konsep lainnya, atau antara variabel yang satu dengan 

variabel yang lain dari masalah yang ingin diteliti (Natodmodjo,2012). 

 Adapun kerangka konsep dari penelitian ini berjudul pengetahuan ibu usia 

menopouse tentang aktifitas seksual pada ibu usia menopouse di kelurahan kwala 

bekala tahun 2017. 

 

   

Skema 3.1 Kerangka Konsep 

 

Keterangan : 

 

Variabel Bebas (Independen) : Pengetahuan 

Variabel Terikat (Dependen)  : Aktifitas seksual 

 

 

 

 

 

3.3 Defenisi Operasional 

 

 

Variabel Definisi 

Operasional 

Cara Ukur Hasil Ukur Skala 

Ukur 

Pengetahuan Pengetahuan 

adalah sesuatu 

Koesioner 1.Baik 

2. Cukup 

Nominal 

Pengetahuan Aktifitas Seksual 
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obyek yang dapat 

diukur dengan 

menggunakan alat 

bantu berupa 

kuesioner atau tes 

wawancara 

3. Kurang 

Aktifitas 

Seksual 

Seksualitas 

merupakan suatu 

proses yang terjadi 

sepanjang 

kehidupan manusia 

,dimulai dari saat 

manusia lahir 

sebagai bayi 

hingga secara fisik 

menjadi mandiri, 

lepas dari ibunya 

dan akan berakhir 

ketika seseorang 

meninggal dunia. 

 

Koesioner 1.Baik 

2. Cukup 

3. Kurang 

Nominal 

  



41 
 

3.4 Populasi dan sampel 

3.4.1 Populasi 

  Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Notodmodjo,2012). Populasi 

dalam penelitian ini adalah 62 ibu menopouse di kelurahan kwala bekala tahun 

2017. 

3.4.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Notodmodjo,2012). Dalam penelitian ini sampel yang didapat adalah 38 

responden  dengan pengambilan sampel penelitian secara random sampling dengan 

teknik simple random sampling. 

3.5 Teknik Sampling 

 Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik random samping yang mana 

random sampling adalah teknik pengabilan sampel secara acak 

(Notodmodjo,2012). 

3.6 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian dilakukan di kelurahan kwala bekala tahun 2017. 

3.7 Jadwal Penelitian 

 Jadwal penelitian ini dilakukan pada bulan juli sampai bulan oktober 2017. 

3.8 Analisis Data 

a. Analisis bivariat adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengetahuan  

pengetahuan ibu usia menopouse tentang aktifitas seksual pada ibu usia 

menopouse di kelurahan kwala bekala tahun 2017. 
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b. Analisis Univariat adalah diperlukan untuk menjelaskan atau 

mendeskripsikan data secara sederhada. Cara penyajiannya dengan 

persentase atau tabel.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Hasil penelitian 

4.1.1 Karakteristik Subjek Penelitian 

Berdasarkan karakteristik responden penelitian wanita menopause di 

Kelurahan kwala bekala. 

4.1 Distribusi frekuensi karakteristik ibu menopause di kelurahan kwala 

bekala tahun 2017. 

Usia                                                f                                        persentase 

45-50                                              22                                           58,0% 

51-55                                              16                                           42,0% 

Sumber : Data Primer 2017 

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden di 

wanita menopause di Kelurahan kwala bekala antara 45-50 tahun sebanyak 22 

responden (58,0%)  

4.1.2 Analisis Univariat 

Gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang aktivitas hubungan seksual pada 

masa menopause di wanita menopause di Kelurahan kwala bekala. dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

a) Gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang aktivitas hubungan seksual 

pada masa menopause. 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pengetahuan Ibu 

tentang Aktivitas Hubungan Seksual pada Masa Menopause di Kelurahan 

kwala bekala. 

Pengetahuan                                     F                                         Persentase (%) 

 
Baik                                                     12                                                   31,6% 

Cukup                                                  24                                                   63,2% 
Kurang                                                  2                                                     5,3% 

Total                                                    38                                                    100% 

Sumber : Data Primer 2017 
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Berdasarkan tabel 4.2 diketahui wanita menopause di kelurahan kwala 

bekala tahun 2017 sebagian besar memiliki pengetahuan cukup tentang gambaran 

tingkat pengetahuan ibu tentang aktivitas hubungan seksual pada masa menopause 

yaitu sebanyak 24 orang (63,2%) dari 38 responden. 

4.2 Pembahasan 

 

Dalam penelitian ini, tampak sebagian besar responden mempunyai tingkat 

pengetahuan yang cukup terhadap gambaran pengetahuan ibu tentang aktivitas 

hubungan seksual pada masa menopause. Pengetahuan dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti pendidikan, informasi, sosial budaya, lingkungan, 

pengalaman dan usia (Notoatmodjo, 2012). 

4.2.1 Tingkat pengetahuan ibu tentang aktivitas hubungan seksual pada masa 

menopause. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa responden yang 

mempunyai pengetahuan cukup, yaitu sebanyak 24 responden (63,2%). Hal ini 

didukung dengan usia ibu yang sebagian besar antara 45- 50 tahun. Salah satu yang 

mempengaruhi pengetahuan seseorang yaitu umur (Mubarak, 2012). Umur sangat 

mempengaruhi masyarakat dalam memperoleh informasi yang lebih banyak secara 

langsung maupun tidak langsung sehingga dapat menambah pengalaman, 

kemantangan, dan pengetahuan semakin bertambahnya umur seseorang,maka 

kemantangan berfikir akan meningkat. 

4.2.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif akan lebih baik jika 

penelitian ini dijadikan penelitian kualitatif, karena penelitian kuantitatif hanya 
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mengetahui tingkat pengetahuan sampai pada tingkatan tahu/ know saja, dan alat 

ukur yang digunakan hanya menggunakan kuesioner akan lebih baik jika penelitian 

ini dikaji lebih mendalam karena ibu menopause akan lebih mengerti apabila 

peneliti melakukan penelitian dengan tatap muka secara langsung. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian di kelurahan kwala bekala dan pembahasan di 

atas, peneliti dapat menarik kesimpulan penelitian sebagai berikut : 

1.   Mayoritas tingkat Pengetahuan Ibu menopause tentang aktivitas hubungan 

seksual pada masa menopause dalam kategori cukup sebanyak 24 orang 

(63,2%). 

2.    Mayoritas tingkat Pengetahuan Ibu menopause tentang pengertian menopause 

dalam aktivitas hubungan seksual dalam kategori baik sebanyak 25 orang 

(65,8%). 

5.2  Saran 

Sebagai penutup dalam penelitian ini, peneliti dapat mengemukakan 

beberapa saran sebagai berikut : 

1. Bagi Bidan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi 

tenaga kesehatan, agar tenaga kesehatan mampu melanjutkan dan lebih 

meningkatkan perhatian terhadap wanita menopause terutama memberikan 

penyuluhan dan pendidikan kesehatan tentang pemenuhan kebutuhan seksual yang 

sehat di usia menopause sehingga wanita menopause dan pasangannya tetap dapat 

memenuhi kebutuhan seksual dalam rumah tangganya serta dapat mengembangkan 

penelitian lebih lanjut di bidang seksualitas pada menopause. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapakan untuk dapat memperdalam dan 

mengembangkan penelitian ini dengan menambahakan tori-teori baru atau metode 

penelitian sehingga dapat menyempurnakan penelitian yang sudah ada. 
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