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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan peningkatan usia, banyak terjadi proses 

perkembangan dan pertumbuhan pada manusia. Namun suatu saat 

perkembangan dan pertumbuhan itu akan terhenti, sehingga 

berikutnya akan terjadi banyak perubahan pada fungsi tubuh manusia. 

Perubahan tersebut biasanya terjadi pada proses menua, karena 

proses ini banyak terjadi perubahan fisik maupun psikologis. 

Perubahan tersebut paling banyak terjadi pada wanita karena pada 

proses menua terjadi suatu fase yaitu fase menopause (Proverawati 

dan Sulistyawati, 2010). 

Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO), pada 

tahun 2000, total populasi wanita yang mengalami menopause di 

seluruh dunia mencapai 645 juta orang, tahun 2010 mencapai 894 juta 

orang dan diperkirakan pada tahun 2030 mendatang jumlah 

perempuan di dunia yang memasuki masa menopause akan mencapai 

1,2 milyar orang. Artinya sebanyak 1,2 milyar perempuan akan 

memasuki usia lebih 50 tahun, dan angka itu merupakan tiga kali lipat 

dari angka sensus tahun 1990 jumlah perempuan menopause 

(Mulyani, 2013).  
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Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk 

Indonesia pada tahun 2015 mencapai 255 juta dan terjadi peningkatan 

menjadi 268 juta pada tahun 2019 (Badan Pusat Statistik , 2015).  

Pada tahun 2030, jumlah perempuan di seluruh dunia yang 

memasuki masa menopause diperkirakan mencapai 1,2 miliar orang 

(WHO, 2014). Di Indonesia, pada tahun 2025 diperkirakan akan ada 

60 juta perempuan menopause. Pada tahun 2016 di Indonesia baru 

mencapai 14 juta perempuan menopause atau 7,4 % dari total 

populasi yang ada. Angka harapan hidup masyarakat indonesia 

dihitung sejak lahir adalah 71 tahun. Peningkatan usia harapan hidup 

menyebabkan jumlah perempuan yang mengalami menopause 

semakinbanyak (BPS, 2017). 

Fase klimakterium adalah proses penuaan wanita dari tahap 

reproduktif ke nonreproduktif, melalui tahapan fase awal 

pramenopause, menopause dan post menapause. Awal periode fase 

klimakterium diawali dengan penurunan kadar estrogen dan 

progesterone yang dapat memicu berbagai gejala fisik dan psikologis 

pada wanita. Biasanya gejala yang muncul dapat mempengaruhi 

aktivitas harian hingga berpengaruh terhadap kualitas hidup (Aprilia, 

2010). 

Kondisi menopause pada seseorang dapat menimbulkan 

perubahan psikologi sebagai gejala jangka panjang berupa depresi, 

post power syndrom, emptiness syndrom, dan loneliness. Selain 
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menimbulkan gejala psikologis juga menimbulkan perubahan fisik 

seperti osteoporosis, penyakit jantung koroner, peningkatan berat 

badan, peningkatan tekanan darah, peningkatan kolesterol dalam 

darah, perkapuran dinding pembuluh darah (aterosklerosis), uretritis 

atrofik, kanker, serta mengalami dementia tipe alzheimer (Kasdu, 

2004). 

Wanita menopause cenderung memiliki rasa kepercayaan diri 

yang kurang karena tidak dapat memenuhi kebutuhan fisiologis 

pasangannya maupun dirinya sendiri. Dampak yang bisa muncul 

apabila hal tersebut terjadi adalah kebutuhan dasar seorang 

perempuan menopause tidak terpenuhi secara optimal , selain itu 

apabila didukung dengan kurangnya komunikasi antar pasangan maka 

bisa mengakibatkan  ketidak harmonisan rumah tangga yang bisa 

memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perslingkuhan, 

bahkan perceraian.  

Profil Kesehatan Sulawesi Tenggara (2016) menunjukkan 

jumlah penduduk wanita di Sulawesi Tenggara tahun 2016 sebanyak 

1.286.159 jiwa dengan jumlah wanita kategori 50 tahun ke atas 

sebanyak 192.618 jiwa. Artinya jumlah wanita lansia di Sulawesi 

Tenggara yang telah memasuki masa premenopause cukup banyak. 

Premenopause adalah fase yang terjadi pada wanita usia 40 tahun 

dan di mulainya fase klimakterium. Fase ini timbul di tandai dengan 

siklus menstruasi menjadi tidak teratur, perdarahan menstruasi 
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memanjang, jumlah darah menstruasi menjadi lebih banyak, dan 

adanya rasa nyeri saat menstruasi (Mulyani, 2013). 

Dengan menyebut kata menopause, wanita sering merasa takut 

karena mereka tahu bahwa disana tersirat kata perubahan  besar 

dadalam kehidupan seorang wanita, akan ada banyak perubaan dalam 

tubuh bersama gejala yang menjengkelkan(Haryono, 2016). 

Perubahan pengeluaran hormone menyebabkan berbagai 

perubahan fisik maupun psikologis bagi wanita.Pada masa  ini sangat  

kompleks bagi wanita karena berkaitan dengan keadaan fisik dan 

kejiwaannya.Selain wanita mengalami stress fisik dapat juga 

mengalami stress psikologi yang mempengaruhi keadaan emosi dalam 

menghadapi hal normal sebagaimana yang dialami semua wanita. 

Perubahan fisik ini dapat berupa hot flushes, insomnia, vagina menjadi 

kering, gangguan pada tulang, linu dan nyeri sendi, kulit keriput dan 

tipis, ketidaknyamanan pada jantung (Kusmiran, 2012). 

Sedangkan perubahan psikis yang terjadi adalah sikap mudah 

tersinggung, suasana hati yang tidak menentu, mudah lupa dan sulit 

berkonsentrasi. Hasil penelitian Sugiyanto (2014) perubahan fisik pada 

wanita menopause dapat berpengaruh terhadap kondisi psikologis 

seperti mudah tersinggung, kecemasan, stress ,daya ingat menurun 

dan depresi.  

Hasil studi awal yang dilakukan di Desa Pombulaa Jaya 

Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi 
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Tenggara di proleh data jumlah wanita yang berusia 45-55 tahun 

sebanyak 61 jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 530 jiwa pada tahun 

2019. Setelah dilakukan wawancara pada beberapa wanita usia 44-55 

tahun diperoleh hasil bahwa dari 10 wanita terdapat 3 wanita sebagai 

kelompok aktivitas seksual aktif dalam pemenuhan kebutuhan 

seksualnya sedangkan 7 wanita sebagai kelompok aktivitas seksual 

tidak aktif karena gejala menopause.  

Dari uraian peneliti tertarik mengambil judul “HubunganGejala 

Menopause Dengan Pemenuhan Kebutuhan Seksual Wanita Usia 45-

55 Tahun di Desa Pombulaa  Jaya Kecamatan Konda Kabupaten 

Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggaratahun 2019”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah “Apakah Ada Hubungan gejala menopuase dengan 

pemenuhan kebutuhan seksual wanita usia 45-55 Tahun di Desa 

Pombulaa Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan 

Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019”? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui Hubungan Gejala Menopause Dengan 

Pemenuhan Kebutuhan Seksual Wanita Usia 45-55 Tahun di Desa 

Pombulaa Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan 

Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019. 
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2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui gejala pada ibu menopause di Desa Pombulaa 

Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Provinsi 

Sulawesi Tenggara Tahun 2019 

b. Untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan seksual pada ibu 

menopause di Desa Pombulaa Jaya Kecamatan Konda 

Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 

2019 

c. Untuk menganalisis hubungan gejala menopause dengan 

pemenuhan kebutuhan seksual wanita usia 45-55 tahun di Desa 

Pombulaa Jaya Di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan 

Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019. 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat bagi pelayanan kesehatan untuk menjadi acuan dalam 

memberikan pendidikan kesehatan bagi wanita menopause dalam 

menghadapi  masa menopause melalui kegiatan posyandu lansia 

2. Manfaat bagi ibu untuk mengetahui hubungan gejala menopause 

dengan pemenuhan kebutuhan seksual wanita usia 45-55 Tahun di 

Desa Pombulaa Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan 

Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019. 

3. Manfaat bagi penulis sebagai bahan untuk mengaplikasikan antara 

ilmu pengetahuan yang di peroleh di bangku pendidikan dengan 

kondisi yang nyata di lapangan, menambah wawasan dan pola fikir 
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E. Keaslian penelitian 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tonika (2016) degan judul “Hubungan 

Antara Kepuasan Seksual Dengan Kecemasan Terhadap 

Menopause” dengan jumlah sampel 90 orang. metode penelitian 

yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

rancangan penelitian korelasional. Teknik sampling yang digunakan 

snowball sampling dengan hasil yang didapatkan semakin rendah 

kepuasan seksual seorang wanita maka subjek mempunyai 

kecenderungan untuk memiliki kecemasan terhadap menopause 

yang semakin tinggi. Perbedaan dengan penelitian saat ini yaitu 

metode penelitian yang digunakan, teknik sampling, variabel 

independent, dan tempat penelitian.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Alazizah Silvia, Z.M (2017) dengan 

judul “Hubungan Perubahan Fungsi Seksual Terhadap Frekuensi 

Hubungan Seksual Pada Wanita Menopause” dengan jumlah sampel 

sebanyak 85 orang dengan metode penelitian cross sectional dan 

teknik total sampling, didapatkan hasil ada hububungan perubahan 

fungsi seksual terhadap frekuensi hubungan seksual pada wanita 

menopause. Perbedaan dengan penelitian saat ini yaitu, teknik 

sampling, kriteria sampel variabel independent dan dependent, dan 

tempat penelitian. 


