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Latar Belakang : Menopause menurut word Health Organization (WHO) berarti 

berhentinya siklus menstruasi untuk selamanya bagi wanita sebelumnya mengalami 
menstruasi setiap bulan yang disebabkan oleh folikel yang mengalami atresia terus 
meningkat sampai tidak tersedia lagi folikel serta dalam 12 bulan terakhir mengalami 
amenorea dan bukan disebabkan oleh keadaan patologis.Pengetahuan merupakan 

hasil dari tahu,dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap 
suatu obyek tertentu. Dengan peningkatan pengetahuan pada wanita 
premenopause tentang menopause, diharapkan sikap wanita premenopause 
tentang menopause menjadi lebih baik. Tujuan: tujuan dari literature review ini 

untuk mengetahui pengaruh pengetahuan ibu premenopause terhadap kesiapan 
menghadapi menopause. Metode: metode penelitian yang digunakan dalam skripsi 
ini adalah literature review yang dilakukan berdasarkan issue, metodologi, 
persamaan dan jurnal penelitian. Dari 5 jurnal penelitian, 4 jurnal nasional dan 1 
jurnal internasional. Kesimpulan: Dari kelima penelitianmenunjukkan terdapat 
pengaruh pengetahuan yang signifikan terhadap kesiapan ibu premenopause dalam 
menghadapi menopause. 
Kata kunci : Pengetahuan, Kesiapan,  Premenopause 

 
 ABSTRACT 

 
EFFECT OF PREMENOPAUSAL MOTHERS KNOWLEDGE ON MENOPAUSE 

PREPAREDNESS 

 
Try Septiana Hasan 

 
Introduction: Menopause according to the word Health Organization (WHO) means 
the cessation of menstrual cycles forever for women who have previously 
menstruated every month due to follicles experiencing atresia continue to increase 
until follicles are no longer available and in the last 12 months experiencing 
amenorrhea and not caused by pathological conditions. Knowledge is the result of 
knowing, and this happens after people have sensed a certain object. With increased 
knowledge in premenopausal women about menopause, it is hoped that the attitude 
of premenopausal women about menopause will be better. Purpose:The purpose of 

this literature review is to determine the effect of premenopausal mothers' knowledge on 

menopause preparedness. Method: the research methode used in thesis is a literature 



review conducted based on issues, methodology, aquations and research journals. 
From 5 research, 4 national journals and 1 international journal. Results: from 5 
articles by using a method that is similar in get that education of health using audio-
visual media effectively to increase the knowledge and attitude. .Conclusion : From 

the five studies showed that there is a significant influence of knowledge on the readiness of 
premenopausal mothers in the face of menopause. 
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PENDAHULUAN 
Premenopause adalah fase 

yang terjadi pada wanita usia 40 tahun 
dan dimulainya fase klimakterium. 
Fase ini timbul ditandai dengan siklus 
menstruasi menjadi tidak teratur, 
perdarahan menstruasi memanjang, 
jumlah darah menstruasi menjadi lebih 
banyak, dan adanya rasa nyeri saat 
menstruasi (Mulyani, 2013). 

Menopause dikenal sebagai 
fase klimakterium adalah waktu 
dimana berhentinya periode 
menstruasi secara permanen, dan 
mereka tidak lagi mempu melahirkan 
anak (Eunice Kennedy Shriver, 2015). 
Menurut World Health Organization 
(WHO) Menopause didefinisikan 
berhentinya siklus menstruasi untuk 
selamanya bagi wanita yang 
sebelumnya mengalami menstruasi 
sebagai akibat dari hilangnya aktivitas 
folikel ovarium . Kini wanita Indonesia 
rata-rata memasuki masa menopause 
pada usia 50 tahun. Tetapi sebagian 
ada yang mengalami pada usia lebih 
awal atau lebih lanjut. Umur waktu 
terjadinya menopause dipengaruhi 
oleh keturunan, kesehatan umum, dan 
pola kehidupan. (Profil kesehatan 
indonesia, 2014) 

Sebelum fase menopause 
wanita akan mengalami fase pre-
menopause. Pada fase ini terjadi 
penurunan hormon estrogen sehingga 
memunculkan gejala-gejala pada 
tubuh wanita yang sering disebut 
sebagai sindrom pre menopause. 
Pada fase pre menopause terjadi 
ketidak teraturan siklus haid, dan 
mulai terjadi perubahan fisik serta 
emosi, masa ini dimulai sekitar usia 40 
tahun. Haid menjadi lebih sedikit atau 
siklusnya menjadi lebih panjang, lebih 
pendek atau tidak beraturan sama 
sekali. (Proverawati, 2011) 

Pada umumnya, pandangan 
dan penilaian wanita tentang 
menepouse banyak dipengaruhi mitos 
atau keyakinan yang belum tentu 
benar, pada individu masyarakat 
tentang menopause. Kebanyakan 
mitos atau kepercayaan yang 
berkembang dalam masyarakat 
tentang menopause, begitu diyakini 
sehingga menggiring wanita untuk 
mengalami perasaan negatif saat 
mengalami menopause. Ada 
beberapa wanita yang beranggapan 
sesudah menopause, tidak bisa 
memberi kepuasan seksual bagi 
suaminya. Ia juga tidak dapat 
menikmati hubungan intim dengan 
suaminya, karena jaringan genitalnya 
kurang elastik (Lestari, Dwi. 2010). 

Faktor penentu apakah 
wanita siap dengan datangnya 
menopause adalah ditangan wanita 
itu sendiri. Banyak faktor yang dapat 
mempengaruhi kesiapan 
menghadapi menopause mulai dari 
dukungan keluarga, umur, budaya 
dan tingkat pendidikan. Selain 
beberapa faktor tersebut kesiapan 
menghadapi menopause juga 
dipengaruhi pula oleh tingkat 
pengetahuan. 

Pengetahuan merupakan 
hasil dari tahu,dan ini terjadi setelah 
orang melakukan penginderaan 
terhadap suatu obyek tertentu 
(Notoatmodjo, 2010). 

Pengetahuan mengenai 
menopause sangatlah diperlukan 
oleh wanita karena banyak wanita 
merasa takut mencapai masa 
menopause dan enggan 
membicarakan fase menopause, 
karena ada anggapan umum bahwa 
ini adalah pintu yang harus dilalui 
menuju masa tua. Dengan 
peningkatan pengetahuan pada 



wanita premenopause tentang 
menopause, diharapkan sikap 
wanita premenopause tentang 
menopause menjadi lebih baik 
(Proverawati dan Sulistyawati, 
2010). 

Menurut Soemanto (2006) 
dalam Novi Prihatini (2008), 
Kesiapan adalah kesediaan 
seseorang untuk berbuat 
sesuatu.Hasil proses persepsi di 
atas merupakan pendapat atau 
keyakinan individu mengenai obyek 
sikap, dan ini berkaitan dengan segi 
kognisi. Afeksi akan mengiringi hasil 
kognisi terhadap obyek sikap 
sebagai aspek evaluatif  yang dapat 
bersifat positif atau negatif. Hasil 
evaluasi aspek afeksi akan 
mempengaruhi segi konasi yaitu 
kesiapan, yang dapat berupa 
kesiapan untuk memberikan respon 
terhadap obyek sikap, kesiapan 
untuk bertindak, kesiapan untuk 
berperilaku, dan kesiapan untuk 
menghadapi sesuatu. 

Sindrom pre menopause  

dialami oleh banyak  wanita  hampir  
di  seluruh  dunia, sekitar  70-80%  
wanita  Eropa,  60%  di Amerika, 57% 
di Malaysia, 18% di Cina dan 10% di 
Jepang dan Indonesia. Dari beberapa 
data  tampak  bahwa  salah  satu  
faktor  dari perbedaan  jumlah  
tersebut  adalah  karena pola  makan.  
Wanita  Eropa  dan  Amerika 
mempunyai estrogen yang lebih 
banyak dari pada  Asia.  Penurunan  
kadar  estrogen tersebut  sering  
menimbulkan  gejala  yang sangat 
mengganggu aktivitas kehidupan para 
wanita(Proverawati, 2010). 

World Health Organization 

(WHO) memperkirakan ditahun 2030 
nanti ada 1,2 milyar wanita yang 
berusia 50 tahun. Di Asia sendiri 

menurut Organisasi Kesehatan 
Dunia World Health Organization 
(WHO), pada tahun 2025 
jumlahperempuanberusiatuadiperkir
akan meningkat dari 107 juta 
menjadi 373 juta. 

 Badan Pusat Statistik pada 
tahun 2018, jumlah penduduk 
wanita Sulawesi Tenggara 
mencapai 183.502 jiwa dengan usia 
rata-rata diatas 45 tahun. 
Sedangkan jumlah wanita di 
Konawe Selatan terdapat 129.790 
jiwa dengan jumlah penduduk 
wanita pada kelompok umur 45-59 
tahun berjumlah 14.241 jiwa dan 
diperkirakan akan memasuki usia 
menopause sebanyak 10.324 jiwa 
(Badan Pusat Statistik Konawe 
Selatan, 2018) 

Studi awal yang dilakukan di 
Desa Laikaaha kabupaten Konawe 
Selatan Sulawesi Tenggara 
diperoleh data jumlah wanita 
premenopause tahun 2020 
sebanyak 158 orang. Berdasarkan 
hasil wawancara pada 10 ibu 
premenopause diperoleh data 6 ibu 
kurang mengetahui tentang gejala 
dan keluhan menopause dan 4 ibu 
yang belum siap menghadapi 
menopause. Hal ini dapat dartikan 
bahwa tingkat pengetahuan ibu 
mempengaruhi kesiapan dalam 
menghadapi menopause. 

Berdasarkan latar belakang 
dan fenomena tersebut penulis tertarik 
untuk melakukan pengkajian yang 
mendalam untuk mengetahuipengaruh 
pengetahuan ibu premenopause 
terhadap kesiapan menghadapi 
menopause ”. Penelitian tersebut 
diambil untuk dilakukan analisis 
melalui literature review. 

 
 



METODE 
 

Strategi Pencarian Literature 
Framework  atau rancangan 

dalam penelitian adalah 
menggunakan PICO, yang terdiri 
dari : P (Pengetahuan ibu 
premenopause), I (kesiapan 
menghadapi menopause), C 
(kelompok kontrol tidak diberi 
intervensi), O (pengetahuan 
berpengaruh pada tingkat kesiapan 
menghadapi menopause). 

Penelusuran dilakukan 
menggunakan data based google 
(keyword) tiap variabel yang sudah 
dipilih yaitu “pengetahuan”, 
“kesiapan”, “ibu premenopause”. 
Kriteria Inklusi  

Pencarian literature dalam 
skirpsi ini berdasarkan kriteria 
inklusi sebagai berikut : 
1) Artikel dengan menggunakan 

pengaruh pengetahuan ibu 
premenopuase terhadap kesiapan 
menghadapi menopause 

2) Populasi ibu premenopause yang 
berumur ≥ 40 tahun. 

3) Jurnal nasional dari tahun 2015-
2020. 

4) Jurnal Internasional dari tahun 
2014-2020. 

Seleksi Studi dan Penilaian 
Kualitas 

Setelah dilakukan penelusuran 
dengan menggunakan database 
google scholar, didapatkan jumlah 
artikel sebagai berikut: 

Dilakukan pencarian 
menggunakan kata 
kunci sesuai MESH 

(Medical Subject 
Heading) 

 

 
 

Dispesifikan dalam 5 
tahun terakhir  
(2015-2020) 

 

 
 

Hasil dengan kriteria 
Inklusi 

 

 
 

Hasil artikel 
Literature untuk 

dianalisis 
 

 

Gambar 3. Artikel Berdasarkan 
Kriteria Inklusi dan Ekslusi 

 
HASIL 

Berdasarkan buku panduan 
penulis literature review jurusan 
Kebidanan Poltekkes Kemenkes 
Kendari ditentukan minimal 5 jurnal 
yang akan dianalisis. Dari kelima 
jurnal yang didapatkan dan akan 
dianalisis, masing-masing jurnal 
memiliki metode penelitian yang 
sama yaitu desain cross sectional. 
Begitu pula tempat penelitian yang 
dilakukan berbeda. Untuk jurnal 
pertama dilakukan penelitian di 
Desa Bareng Kecamatan Bareng 
Kabupaten Jombang, jurnal kedua 
dilakukan penelitian di Puskesmas 
Pekanbaru, jurnal ketiga dilakukan 
penelitian di Desa 
PadanganKecamatan Winong, 
jurnal keempat dilakukan penelitian 
di Puskesmas Soreang, dan jurnal 
kelima dilakukan penelitian di. 
Komunitas Leo, daerah pemerintah  
Ido, daerah Oyo, Nigeria 
 Jurnal pertama menunjukan 
bahwa hampir dari setengah dari 
responden mempunyai 
pengetahuan kurang yaitu 34 
responden (43,6%) memiliki 

497 Hasil 

342 Hasil 

15 Hasil 

5 Hasil 



pengetahuan, baik 13 responden 
(16,7%), cukup 31 responden 
(39,7%) dan sebagian besar dari 
responden tidak siap dalam 
menghadapi masa menopause 
yaitu 49 responden (62,8%), 
responden yang siap 29 responden 
(37,2%), hasil hitungan spearman 
rank sebesar 0,574, P = 0,000 
artinya H1 diterima. 
Kesimpulannya adalah Ada 
pengaruh pengetahuan wanita 
klimakterium terhadap kesiapan 
menjelang masa menopause. 

Jurnal ke-2 menunjukan 
bahwa lebih dari separuh 
responden memiliki pengetahuan 
kurang sebanyak 53 responden 
(53%), dan yang berpengetahuan 
baik sebanyak 47 responden 
(47%), sedangkan sebagian besar 
responden yang memiliki ketidak 
siapan dalam menghadapi 
menopause sebanyak 63 
responden (63%) dan yang siap 
sebanyak 37 responden (37%). 
Berdasarkan analisis bivariat 
didapatkan hasil persentase yang 
berpengetahuan baik lebih tinggi 
kesiapannya dibandingkan yang 
berpengetahuan kurang yaitu 40% 
yang tidak siap dan 13% siap , 
sedangkan yang berpengetahuan 
baik 23% tidak siap dan 24 % siap. 
Hasil uji stastistik diperoleh hasil p 
value 0,047 yaitu p value < 0,05 
maka Ho ditolak dan dapat 
disimpulkan bahwa ada hubungan 
yang signifikan antara sikap ibu pra 
menopause dengan kesiapan 
dalam menghadapi masa 
menopause. 

Jurnal ke-3 Menunjukan  
bahwa sebagian besar responden 
memiliki pengetahuan baik 
sebanyak 55 orang , yang memiliki 
pengetahuan cukup sebanyak 13 
orang dan yang memiliki ringkat 
pengetahuan kurang sebanyak 11 
orang.  Diketahui bahwa 
responden dengan  tingkat 
pengetahuan baik yang 
mengatakan siap menghadapi 
masa menopause sebanyak 54 
orang (68,4%) dan yang 
mengatakan tidak siap 
menghadapi masa menopause 
sebanyak 14 orang (18,1%). 
Sedangkan responden dengan 
tingkat pengetahuan kurang yang 
mengatakan siap menghadapi 
masa menopause sebanyak 4 
orang (5,1%) dan yang 
mengatakan tidak siap 
menghadapi masa menopause 
sebanyak 7 orang (8,9%).  Hasil uji 
statistik dengan menggunakan 
fisher’s exact test didapatkan hasil 
nilai X2 hitung 8,991> X2tabel 
3.841 dan p value 0,003 < 0,05 
artinya Ha diterima, berarti ada 
hubungan tingkat pengetahuan ibu 
premenopause terhadap kesiapan 
dalam menghadapi masa 
menopause di Desa Padangan 
Kecamatan Winong. 

Jurnal ke-4 Menunjukan  
bahwa pengetahuan ibu tentang 
Menopause yang baik sebanyak 
26 ibu (26%), cukup sebanyak 53 
ibu (53%), sedangkan kurang 
sebanyak 21 ibu (21%). Hal ini 
dipengaruhi oleh tingkat 
pendidikan responden yang 
sebagian besar berpendidikan 



SMP selain itu pengetahuan 
responden juga dipengaruhi oleh 
umur, pekerjaan dan sumber 
informasi yang didapat baik dari 
keluarga, teman dan petugas 
kesehatan. Sedangkan sebagian 
besar responden Tidak Siap dalam 
menghadapi menopause sebanyak 
60 ibu (60%), Sedangkan ibu yang 
Siap menghadapi menopause 
sebanyak 40 ibu (40%). Hasil uji 
statistik dengan uji Spearman’s rho 
mengenai hubungan antara 
pengetahuan dengan kesiapan 
dalam menghadapi menopause 
pada ibu di Desa Berangas Timur 

di dapatkan 𝜌 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0,003 yang 
artinya ada hubungan yang 
bermakna antara pengetahuan 
tentang Menopause dengan 
kesiapan dalam menghadapi 
menopause. 

Jurnal ke-5 menunjukan 
bahwa pengetahuan tentang 
menopause dan tingkat kesiapan. 
Skor ≤ 16 dan ≥ 17 poin masing-
masing dianggap rendah dan tinggi 
sementara skor ≤ 1, 2 dan ≥ 3 
masing-masing dianggap tidak 
siap, sedikit dipersiapkan dan 
sangat dipersiapkan. Data 
kuantitatif dianalisis menggunakan 
deskriptif, Chi-square dan regresi 
logistik sedangkan data kualitatif 
menjadi sasaran analisis konten. 
Usia rata-rata responden adalah 

an 86,9% 
menikah. Sekitar sebelas persen 
responden tidak memiliki 
pendidikan formal dan 40,6% 
memiliki pendidikan menengah. 
Mayoritas (89,0%) responden 

adalah Yoruba dan 76,0% pernah 
mendengar tentang menopause. 
Sumber informasi tentang 
menopause termasuk, kerabat 
(36,0%), penyedia layanan 
kesehatan (18,1%), radio (13,4%), 
teman (12,0%) dan internet (2,1%). 
Skor pengetahuan rata-rata 
responden tentang menopause 

pengetahuan rata-rata 
berdasarkan tingkat kesiapsiagaan 
adalah: tidak siap (5,7 ± 2,1), 
sedikit siap (10,6 ± 2,9) dan sangat 
siap (18,5 ± 2,5) dengan 
perbedaan yang signifikan (p 
<0,05). Hanya 45,8% responden 
yang siap untuk menopause dan 
dari jumlah ini, 49,5% memandang 
diri mereka sangat siap. Kurang 
dari setengah (28,4%) responden 
berusia 30-34 tahun dan 56,9% 
responden berusia 40-44 tahun 
dipersiapkan untuk menopause (p 
<0,05). Tingkat pendidikan 
responden tidak secara signifikan 
terkait dengan pengetahuan 
menopause. Wanita yang memiliki 
pengetahuan yang baik tentang 
menopause lebih mungkin (O.R = 
5.0, C.I = 2.3-10.7) dipersiapkan 
untuk menopause daripada 
mereka yang memiliki 
pengetahuan yang buruk.  
 
PEMBAHASAN 

Sindrom pre menopause  
dialami oleh banyak  wanita  
hampir  di  seluruh  dunia, sekitar  
70-80%  wanita  Eropa,  60%  di 
Amerika, 57% di Malaysia, 18% di 
Cina dan 10% di Jepang dan 
Indonesia. Dari beberapa data  



tampak  bahwa  salah  satu  faktor  
dari perbedaan  jumlah  tersebut  
adalah  karena pola  makan.  
Wanita  Eropa  dan  Amerika 
mempunyai estrogen yang lebih 
banyak dari pada  Asia.  
Penurunan  kadar  estrogen 
tersebut  sering  menimbulkan  
gejala  yang sangat mengganggu 
aktivitas kehidupan para wanita 
(Proverawati, 2010). 

World Health Organization 
(WHO) memperkirakan ditahun 
2030 nanti ada1,2 milyar wanita 
yang berusia 50 tahun. Di Asia 
sendiri menurut Organisasi 
Kesehatan Dunia World Health 
Organization (WHO), pada tahun 
2025 jumlah perempuan berusia 
tua diperkirakan meningkat dari 
107 juta menjadi 373 juta. 

Hasil jurnal yang didapatkan 
dari pencarian dengan 
memasukkan kata kunci dan 
dispesifikasikan dalam 5 tahun 
terakhir diambil dan dianalisa 
mana saja yang memenuhi kriteria 
inklusi dan dapat dijadikan sebagai 
jurnal atau artikel yang akan 
digunakan, dengan mengacu pada 
artikel yang terkait dengan 
intervensi pengetahuan terhadap 
kesiapan menghadapi menopause 
pada ibu premenopause, akhirnya 
artikel yang didapatkan 5 artikel. 
Hasil yang sejalan ditunjukkan 
pada hasil penelitian dijurnal, hasil 
penelitian secara umum 
menyebutkan bahwa pengetahuan 
dapat mempengaruhi kesiapan 
dalam menghadapi menopause 
pada ibu premenopause.  

Menurut World Health 
Organization (WHO) Menopause 
didefinisikan berhentinya siklus 
menstruasi untuk selamanya bagi 
wanita yang sebelumnya 
mengalami menstruasi sebagai 
akibat dari hilangnya aktivitas 
folikel ovarium . Kini wanita 
Indonesia rata-rata memasuki 
masa menopause pada usia 50 
tahun. Tetapi sebagian ada yang 
mengalami pada usia lebih awal 
atau lebih lanjut. Umur waktu 
terjadinya menopause dipengaruhi 
oleh keturunan, kesehatan umum, 
dan pola kehidupan.(Profil 
kesehatan indonesia, 2014). 

Menurut Proverawati (2010), 
Premenopause terjadi pada wanita 
dengan usia 40 tahun keatas. Fase 
ini timbul ditandai dengan siklus 
menstruasi menjadi tidak teratur, 
perdarahan menstruasi 
memanjang, jumlah darah 
menstruasi menjadi lebih banyak, 
dan adanya rasa nyeri saat 
menstruasi (Mulyani, 2013), selain 
perubahan fisik, juga terjadi 
perubahan psikologi yang 
memegang peranan penting dalam 
proses penerimaan masa 
premenopause.  

Proses penerimaan masa 
menopause dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, yaitu 
pengetahuan, lingkungan sosial 
dan keluarga, budaya, ekonomi 
dan juga siap tidaknya seorang 
wanita menghadapi masa tersebut. 
Proverawati (2010) menyatakan 
bahwa kesiapan mental seorang 
wanita diperlukan dalam 
menghadapi proses ini, dengan 



harapan agar ketika wanita 
memasuki fase menopause dapat 
mengantisipasi  gejala-gejala yang 
terjadi diantaranya yaitu hotflush 
(perasaan panas dari wajah hingga 
dada), night sweat (keringat 
dimalam hari), penururunan daya 
ingat dan mudah tersinggung. 
Mental juga perlu disiapkan agar 
ketika terjadi ketidaknyamanan 
dalam tubuh itu tidak mengganggu 
aktivitas keseharian dan kehidupan 
rumah tangga mereka. 

Menurut kamus psikologi 
kesiapan adalah suatu titik 
kematangan untuk menerima dan 
mempraktekan tingkah laku 
tertentu. Pendidikan yang benar 
tentang menopause perlu diberikan 
kepada wanita sebelum mereka 
mengalami masa tersebut.   

Pengetahuan salah satunya 
didukung oleh pendidikan, 
pendidikan yang memadai akan 
memudahkan seseorang 
memperoleh pemahaman yang 
lebih baik tentang menopause. 
Pemahaman yang baik tentang 
seluk beluk menopause akan 
menunjang kesiapan wanita dalam 
menghadapi menopause. Tingkat 
pendidikan yang baik akan 
mempengaruhi seseorang dalam 
pengembangan nalar dan analisa. 
Dengan daya nalar yang baik akan 
memudahkan untuk meningkatkan 
pengetahuan, salah satu cara yang 
baik dalam rangka memberikan 
informasi dan pesan kesehatan. 
Pengetahuan tentang suatu objek 
juga dapat diperoleh dari 
pengalaman guru, orang tua, 

teman, buku dan lain-lain (Rasyid 
et al., 2014). 

Menurut Notoadmodjo 
(2010) Tingkat pengetahuan 
seseorang juga dipengaruhi oleh 
umur, pengalaman merupakan 
suatu cara menambahkan 
pengetahuan seorang tentang 
suatu hal. Semakin tua umur 
seseorang, maka pengalaman 
akan bertambah sehingga akan 
meningkatkan pengetahuan akan 
suatu obyek, umur dapat 
mempengaruhi daya tangkap dan 
pola pikirnya, sehingga 
pengetahuan yang diperoleh 
semakin membaik atau sebaliknya. 

Penelitian ini sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan 
oleh (Ninik Elysmiati, 2016) yang 
berjudul “Pengaruh Pengetahuan 
Wanita Klimkaterium Terhadap 
Kesiapan Menjelang Masa 
Menopause  menunjukkan bahwa 
hampir dari setengah responden 
mempunyai pengetahuan kurang 
yaitu 34 responden (43,6%), baik 
13 responden (16,7%), cukup 31 
responden (39,7%) dan sebagian 
besar dari responden tidak siap 
dalam menghadapi masa 
menopause yaitu 49 responden 
(62,8%), responden yang siap 29 
responden (37,2) dari hasil 
penelitian  tersebut disimpulkan 
bahwa pengetahuan memiliki 
signifikan terhadap kesiapan 
wanita klimakterium menjelang 
masa menopause. 

Penelitian Agustiawati dan 
Sri Hadi Sulistiyaningsih (2017) 
yang berjudul Hubungan Tingkat 
Pengetahuan dan Sikap Ibu 



Premenopause Terhadap 
Kesiapan Dalam Menghadapi 
Masa Menopause Di Desa 
Padangan Kec. Winong 
berdasarkan hasil Menunjukan  
bahwa sebagian besar responden 
memiliki pengetahuan baik 
sebanyak 55 orang , yang memiliki 
pengetahuan cukup sebanyak 13 
orang dan yang memiliki ringkat 
pengetahuan kurang sebanyak 11 
orang. 

 Diketahui bahwa responden 
dengan  tingkat pengetahuan baik 
yang mengatakan siap 
menghadapi masa menopause 
sebanyak 54 orang (68,4%) dan 
yang mengatakan tidak siap 
menghadapi masa menopause 
sebanyak 14 orang (18,1%). 
Sedangkan responden dengan 
tingkat pengetahuan kurang yang 
mengatakan siap menghadapi 
masa menopause sebanyak 4 
orang (5,1%) dan yang 
mengatakan tidak siap 
menghadapi masa menopause 
sebanyak 7 orang (8,9%). 

Hasil uji statistik dengan 
menggunakan fisher’s exact test 
didapatkan hasil nilai X2 hitung 
8,991> X2tabel 3.841 dan p value 
0,003 < 0,05 artinya Ha diterima, 
berarti ada hubungan tingkat 
pengetahuan ibu premenopause 
terhadap kesiapan dalam 
menghadapi masa menopause di 
Desa Padangan Kecamatan 
Winong.   

Kelima jurnal dalam 
literature review ini juga 
membuktikan bahwa kesiapan 
menghadapi menopause signifikan 

terhadap tingkat pengetahuan 
seseorang. Menurut asumsi 
penulis kurangnya pengetahuan 
tentang menopause dilator 
belakangi oleh umur, pendidikan 
dan pengetahuan. 

Artikel mengenai pengetahuan 
terhadap kesiapan menghadapi 
menopause sudah cukup banyak 
di dapatkan di Indonesia tetapi 
pada daerah Sulawesi tenggara 
masih sedikit yang menganggap 
pengetahuan tentang menopause 
itu penting, namun evidence yang 
ditemukan dari artikel sudah cukup 
kuat karena artikel yang 
ditampilkan merupakan artikel 
yang sudah terpublikasikan dari 
literature yang baik, resmi serta 
sudah dilakukan per review 
sebelum dipublikasikan. Kualitas 
dan bukti yang ditampiilkan sudah 
cukup kuat,  hanya masih 
dibutuhkan penelitian lanjutan 
dengan sampel yang lebih banyak 
untuk membuktikan pengaruh 
pengetahuan terhadap kesiapan 
menghadapi menopause pada ibu 
premenopause. 
 
KESIMPULAN 

Dari hasil analisis beberapa 
artikel dan jurnal dalam literature 
review ini dapat ditarik kesimpulan 
bahwa : 
1. Tingkat pengetahuan dan 

pendidikan ibu menjadi faktor 
penyebab kurangnya kesiapan 
dalam menghadapi masa 
menopause 

2. Kesiapan ibu dalam 
menghadapi menopause dapat 



ditingkatkan dengan 
pendidikan kesehatan 
(penyuluhan) tentang 
menopause, dukungan suami, 
dan peningkatan sikap 
terhadap ibu klimakterium 

3. Tingkat pengetahuan ibu 
mempengaruhi kesiapan ibu 
menghadapi masa menopause 

SARAN 
Menghadapi menopause 

merupakan hal yang wajib 
diketahui oleh seorang wanita, 
karena dengan adanya 
pengetahuan tambahan bagi 
wanita mengenai menopause akan 
meningkatkan rasa peduli terhadap 
kesehatan wanita sendiri.  

Keterlibatan tenaga 
kesehatan dalam menambah 
pengetahuan wanita tentang 
menopause harus ditingkatkan dan 
diperluas kembali dengan 
memanfaatkan para kader desa 
untuk membagikan informasi yang 
didapat terkait menopause 
khususnya kepada masyarakat 
terkait. 

 
DAFTAR PUSTAKA 

Agustiawati, Sri Hadi Sulistiyaningsih 
(2017). Hubungan 
TingkatPengetahuan Dan Sikap 
Ibu Premenopause Terhadap 
Kesiapan Dalam Menghadapi 
Menopause Di Desa Padangan 
Kecematan Winong. Jurnal Ilmu 
Keperawatan dan Kebidanan 
Vol.8 No.2 (2017)25-31 

Asriyaningsih, dkk (2020). Hubungan 
Pengetahuan Dukungan Suami 
dengan Kesiapan Perempuan 
Menghadapi Menopause di 

Kabupaten Kolaka. Jurnal Ilmiah 
Karya Kesehatan. Vol. 1 No. 1 

Azwar, Azrul, dkk (2012). Pedoman 
Umum Pengelolahan Posyandu. 
Jakarta: Departemen Kesehatan 
RI 

Badan Pusat Statistik. (2015). Jumlah 
Penduduk Indonesia. Konawe selatan 
Badan Pusat Statistik. 2018. Jumlah 

Penduduk menurut Umur, Jenis 
Kelamin, Propinsi, 
Kabupaten/Kota. www.badan-
pusat-statistik.go.id. Diakses 
tanggal Januari 2020. 

Coad, J. & Dunstall, M. (2007). 
Anatomi dan fisiologi untuk 
bidan. Jakarta EGC 

Departemen Kesehatan Rakyat 
Indonesia. (2014). Profil 
Kesehatan Indonesia Tahun 
2014. [ di akses dari 
http://www.depkes.go.id] 

Effendy. 2012 Dasar-dasar 
Keperawatan Kesehatan 
Masyarakat. Jakarta. EGC. 

KBBI, 2018. Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI). [online] 

Available at : http://kbbi.web.id/ 
Lestari, D. 2010. Seluk Beluk 

Menopause. Cetakan pertama. 
Garailmu. Yogyakarta. Halaman 
: 35.  

Mulyani, N.S. (2015). Menopause 
akhir siklus menstruasi pada 
wanita diusia pertengahan. 

Yogyakarta: Nuha Medika 
Ninik Elysmiati, Inayatil Aini & Dovi 

Dwi Mardiyah Ningsih 2016. 
Pengaruh Pengetahuan Wanita 
Klimakterium Terhadap 
Kesiapan Menjelang Masa 
Menopause. Midwifery Journal 
Of STIKes Insan Cendekia 

Medika Jombang Volume 11 
No.1 Maret 2016 



Omidoyin Felicia Omolara, 2014. 
Factors Affecting Level of 
Preparedness for Menopause 
among Pre-menopausal Women 
in Leo Community, Ido Local 
Government Area, Oyo State, 
Nigeria. Thesis 

Prasetya, M. R., Firmiana, M. E., & 
Imawati, R. (2012). Peran 
Religiusitas mengatasi 
kecemasan masa menopause. 

Seri Humaniora 
Proverawati, A. (2011). Menopause 

dan sindrom premenopause. 
Yogyakarta: Nuha Medika  

Prawirohardjo, Sarwono. 2011. Ilmu 
Kandungan. Jakarta: Yayasan 
Bina Pustaka Sarwono 

Prawirohardjo, S. (2016). Ilmu 
kebidanan .Edisi keempat. 
Jakarta: Yayasan Bina Pustaka 

Sasrawita. 2017. Hubungan 
Pengetahuan, Sikap Tentang 
Menopause Dengan Kesiapan 
Menghadapi Menopause Di 
Puskesmas Pekanbaru. Journal 
Endurance 2(2) June 2017 (117-
123) 

Siswanto, Susila, dan Suyanto. 
(2015). Metodologi Penelitian 
Kesehatan dan Kedokteran. 
Yogyakarta: Bursa Ilmu.. 

Sixtia Kusumawati 2018. Hubungan 
Tingkat Pengetahuan Dengan 
Kesiapan Ibu Dalam 
Menghadapi Menopause Di 
Desa Berangas Timur Kab. 
Barito Kuala. Bidan Prada 
:Jurnal Publikasi Kebidanan, 

Vol. 10 No. 1 Edisi Juni 2019, 
hlm. 13-20 

Sugiyono. (2012). Metode penelitian 
kuantitatif kualitatif dan R&D. 

Bandung: Alfabeta 

World Health Organization [Internet]. 
Bulettin of the world health 

otganization. 2016. Tersedia 
pada: 
http://www.who.int/publications/e
n/ 

 

http://www.who.int/publications/en/
http://www.who.int/publications/en/

