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ABSTRAK 

 Pramenopause merupakan masa yang pasti dihadapi dalam perjalanan 

hidup seorang perempuan dan suatu proses alamiah sejalan dengan bertambahnya 

usia. Proses menjadi tua khususnya wanita dimulai pada usia 40 tahun. Pada masa  

yang sering dikenal dengan masa klimakterium atau pramenopause banyak terjadi 

perubahan – perubahan tertentu yang dapat menimbulkan gangguan – gangguan 

yang ringan atau berat. Masa pramenopause juga dikenal masa klimakterium yaitu 

4-5 tahun sebelum menopause yang ditandai dengan timbulnya keluhan - keluhan 

pada siklus haid yang tidak teratur, dengan perdarahan haid yang memanjang  dan 

relatif lebih banyak, penurunan fungsi seksual dan perubahan psikologi ibu saat 

mengalami proses pramenopause sampai menopause. Tujuan penelitian untuk 

mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perubahan psikologi ibu pada 

masa pramenopause di wilayah kerja Puskesmas Medan Johor2017. Penelitian ini 

dilaksanakan pada tanggal 15 – 31 juni tahun 2017. Jenis penelitian bersifat survei 

analitik dengan desain cross sectional. Populasi penelitian adalah wanita yang 

berusia 40-50 tahun sebanyak 41 orang. Dengan pengambilan sampel diambil 

secara total sampling sebanyak 41 orang.Hasil uji chi square  berdasarkan faktor 

penurunan fungsi seksual () = 0,05  df= 2 diperoleh hasil perhitungan yaitu p 

value = 0,000, berarti Ho ditolak dan Ha diterima, artinya ada hubungan antara 

penurunan fungsi seksual dengan perubahan psikologi ibu pada masa 

pramenopause. Faktor pengetahuan  () = 0,05 p value = 0,021 berarti Ho 

diterima dan Ha ditolak, artinya ada hubungan antara pengetahuan dengan 

perubahan psikologi ibu pada masa pramenopause. Kesimpulan dari penelitian 

yaitu ada hubungan faktor penurunan fungsi seksual dan pengetahuan terhadap 

perubahan psikologi ibu pada pramenopause di wilayah kerja Puskesmas Medan 

Johor2017. Diharapkan bagi responden agar lebih mengetahui tentang perubahan 

psikologi pada masa pramenopause sehingga responden dapat menerima 

perubahan-perubahan menjelang tua. 

 

Kata Kunci  : Penurunan Fungsi Seksual, Pengetahuan, Pramenopause 
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PENDAHULUAN 

 Pramenopause merupakan 

masa yang pasti dihadapi dalam 

perjalanan hidup seorang perempuan 

dan suatu proses alamiah sejalan 

dengan bertambahnya usia. 

Pramenopause bukanlah suatu 

penyakit ataupun kelainan dan terjadi 

pada akhir siklus menstruasi yang 

terakhir tetapi kepastiannya baru 

diperoleh jika seorang wanita sudah 

tidak mengalami siklus haidnya 

selama minimal 12 bulan. Hal ini 

disebabkan karena pembentukan 

hormon estrogen dan progesteron 

dari ovarium wanita berkurang, 

ovarium berhenti “melepaskan” sel 

telur sehingga aktivitas menstruasi 

berkurang dan akhirnya berhenti 

sama sekali. Pada masa ini terjadi 

penurunan jumlah hormon estrogen 

yang sangat penting untuk  

mempertahankan faal tubuh 

(Proverawati dan Sulistyawati, 2010)  

 Proses menjadi tua khusunya 

wanita dimulai pada usia 40 tahun. 

Pada masa yang sering dikenal 

dengan masa klimakterium atau 

pramenopause banyak terjadi 

perubahan-perubahan tertentu yang 

dapat menimbulkan gangguan-

gangguan yang ringan atau berat. 

Walaupun menopause merupakan 

masa perubahan namun masa ini 

dapat dilalui  oleh 25% wanita Eropa 

tanpa adanya keluhan. Akan tetapi, 

untuk wanita Indonesia lebih banyak 

didapati berbagai keluhan yang 

menyebabkan wanita bersangkutan 

minta pertolongan tenaga medis. 

Pada permulaan menopause 

kebanyakan wanita mengalami 

penurunan pada kesuburan, 

gangguan vegetatif, psikis dan 

organis yang mempengaruhi 
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frekuensi seksual (Prawirohardjo, 

2005).Etiologi lain dari penurunan 

fungsi seksual adalah histerektomi, 

dimana 32-37% wanita mengalami 

penurunan respon seksual bahkan 

dengan ovarium yang masih aktif. 

Tidak adanya serviks mengakibatkan 

berkurangnya kebangkitan (arousal) 

pada wanita yang mengalami 

histerektomi oleh karena dinding 

vagina menjadi tidak sensitif. Tetapi 

ada studi lain yang menunjukkan 

bahwa pada wanita dengan ovarium 

yang masih ada, mengalami 

penurunan kehidupan seksual secara 

keseluruhan yang dipengaruhi oleh 

usia. Jadi, prevalensi penurunan 

fungsi seksual sering terjadi pada 

wanita dipengaruhi oleh usia, ras, 

status menopause, histerektomi, 

status lamanya hubungan dan 

sebagainya (Evergreenghie, 2008). 

  

Data dari WHO (World Health 

Organization) tahun 2011, 

menunjukkan ledakan menopause 

pada tahun-tahun mendatang yang 

sulit sekali dibendung. WHO 

memperkirakan di tahun 2030 nanti 

ada 1,2 miliar wanita yang berusia 

diatas 50 tahun. Sebagian besar dari 

mereka sekita 80% tinggal di negara 

berkembang dan setiap tahunnya 

populasi wanita menopause akan 

meningkat sekitar 3%. 

 Bagi sebagian perempuan, 

menopause telah menurunkan 

aktivitas seksual seiring 

berkurangnya hormon estrogen. 

Studi yang dilakukan Duke 

University, Amerika Serikat pada 

tahun 1999, menunjukkan bahwa 

wanita menopause yang berusia 61-

65 tahun mengalami penurunan 

hasrat seksual sehingga 39%. 

Sementara, wanita menopause yang 

Faktor – Faktor Perilaku Ulina Karo Karo 
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berusia 66-71 dari perempuan 

berusia 61-65 tahun mengalami 

penurunan fungsi seksual hingga 

27% dan 13% dari wanita 

menopause memiliki hasrat seksual 

lebih tinggi dibandingkan ketika 

mereka masih muda 

(Rachmawati,2010). 

Menurut Badan Pusat 

Statistik pada tahun 2010, jumlah 

penduduk wanita di Sumatera Utara 

adalah 6.498.850 jiwa. Jumlah 

penduduk di Kabupaten Humbang 

Hasundutan adalah 171.650 jiwa 

dengan jumlah penduduk wanita 

86.306 jiwa dan jumlah penduduk 

wanita yang berusia 45-54 tahun 

adalah 8.290 jiwa. Menurut data 

Puskesmas Medan Johor pada 

November tahun 2015 wanita yang 

berusia 60  -  69 sebanyak 200 orang 

dan yang berusia 40-50 sebanyak 67 

orang.   

Melalui survei awal yang 

telah dilakukan di Wilayah Kerja 

Puskesmas Medan Johor diperoleh 

data dimana saat melakukan 

wawancara langsung terhadap ibu - 

ibu pramenopause yang sedang 

melakukan posyandu lansia bahwa 

mereka mengeluhkan perasaan yang 

berubah sesaat setelah menstruasi 

mereka berhenti, perasaan stress dan 

depresi terhadap kehidupannya 

semakin meningkat. Diantara 

pernyataan mereka yaitu apabila 

malam telah tiba mereka takut 

apabila suami mendekat dan 

meminta untuk berhubungan suami 

istri mereka takut bahwa akan tidak 

memuaskan lagi bahkan takut akan 

rasa sakit yang diakibatkan 

berkurangnya lendir servik mereka. 

Dimana data wanita menopause di 

wilayah kerja Puskesmas Medan 

Johor dengan total usia 60-69 tahun 
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adalah 200 orang. Namun saat 

melakukan survei terdapat ibu 

pramenopause yang aktif dalam 

kegiatan Posyandu Lansia hanya 

berkisar 67 orang dan yang slalu 

aktif sampai sekarng ini hanya 30 

orang disalah satu posko 

penyelenggara Posyandu Lansia. 

Sesuai dengan uraian di atas 

dan berdasarkan pengalaman, 

keluhan dan akibat pramenopause 

masih dapat dikurangi. Hal ini dapat 

dilakukan dengan memperbaiki 

kualitas pelayanan ditingkat 

pelayanan kesehatan dasar melalui 

peningkatan pengetahuan dan 

kemandirian masyarakat tentang 

menopause. Maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Faktor-faktor yang 

Berhubungan dengan Perubahan  

Psikologi Ibu Pada Masa  

Pramenopause di Wilayah  Kerja 

Puskesmas Medan Johor. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini bersifat survei 

analitik dangan studi potong lintang 

(Cross Sectional), dimana variabel 

independen dan dependen diteliti 

secara bersamaan. Penelitian 

dilakukan di Wilayah Kerja 

Puskesmas Medan Johor. Penelitian 

dilakukan pada  tanggal 15-31 

Juni2017. Populasi dalam penelitian 

ini adalah ibu yang mengalami 

pramenopause berumur  40 tahun 

dan masih aktif menggunakan alat 

kontrasepsi atau masih menstruasi di 

Wilayah kerja Puskesmas Medan 

Johor. Sampel dalam penelitian ini 

adalah  40 tahun dan masih aktif 

menggunakan alat kontrasepsi atau 

masih menstruasi sebanyak 67 orang 

teknik total sampling. Untuk menguji 

Faktor – Faktor Perilaku Ulina Karo Karo 
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hipotesis, menggunakan uji chi-

square (X²) dengan derajat  

kepercayaan 95% (α=0,05). 

HASIL PENELITIAN 

Analisa Univariat 

Karakteristik Responden 

  Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi umur, pendidikan 

dan pekerjaan yang dapat dijabarkan pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden di Wilayah Kerja 

Puskesmas Medan Johor Tahun 2017 

No Variabel Jumlah (n) Persentase (%) 

1 Umur (Tahun)   

 a. <40 3  7,3 

 b. 40-45 27 65,8 

 c. 46-50 10 24,5 

 d. >50  1   2,4 

 Total 41 100 

2 Pendidikan   

 a. SD 0  0 

 b. SMP 6 14,6 

 c. SMA 28 68,3 

 d. PT  7 17,1 

 Total 41 100 

 

  

Berdasarkan tabel 4.1. di atas dapat 

diketahui bahwa proporsi umur 

responden  mayoritas adalah umur 

40-45 tahun yaitu sebesar 38 orang 

84.42% dan minoritas pada usia > 50 

tahun yaitu hanya sebesar 3 orang 

15.58%.  Proporsi pendidikan 

mayoritas adalah  SMA yaitu sebesar 

68,3% dan minoritas berpendidikan 

SMP yaitu sebesar 31.7 %. 

Faktor – Faktor Perilaku Ulina Karo Karo 
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Tabel 4.2. Distribusi Frekuensi Faktor-faktor yang berhubungan dengan 

Perubahan Psikologi Ibu pada Masa Pramenopause di Wilayah 

Kerja Puskesmas Medan Johor Tahun 2017 

No Variabel Jumlah (n) Persentase (%) 

1 Penurunan Fungsi Seksual   

 a. Tidak Normal 23 56,1 

 b. Normal  18 43,9 

 Total 41 100 

2 Pengetahuan   

 a. Kurang 22 53,7 

 b. Cukup 18 43,9 

 c. Baik  1  2,4 

 Total 41 100 

3 Perubahan Psikologis   

 a. Lemah 12 29,3 

 b. Cukup 13 31,7 

 c. Kuat 16 39,0 

 Total 41 100 

 

Berdasarkan tabel 4.2. di atas 

dapat dilihat bahwa, penurunan 

fungsi seksual  pada ibu pra 

menopause mayoritas  mengalami 

penurunan fungsi seksual  (tidak 

normal) yaitu sebanyak 23 orang 

(56,1%) dan minoritas tidak 

mengalami penurunan fungsi seksual 

(normal) yaitu sebanyak 18 orang 

(43,9%). Dari 41 ibu pramenopause 

mayoritas berpengentahuan kurang 

sebanyak 22 0rang (53.7%), 

berpengetahuan cukup sebanyak 18 

orang (43,9%), dan minoritas 

berpengetahuan baik sebanyak 1 

orang (2,4%). Perubahan psikologis 

yang dialami ibu pramenopause 

mayoritas kuat yaitu sebanyak 16 

orang (39,0%), cukup sebanyak 13 

Faktor – Faktor Perilaku Ulina Karo Karo 
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orang (31,7%), dan minoritas lemah 

sebanyak 12 orang (29,3%). 

4.1. Analisa Bivariat 

Berdasarkan  hasil penelitian, 

diketahui hubungan Penurunan 

Fungsi Seksual dengan Perubahan 

Psikologis  Ibu pada Masa 

Pramenopause di Wilayah Kerja 

Puskesmas Medan Johor Tahun 

2017dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.3. Hubungan Penurunan Fungsi Seksual dengan Perubahan 

Psikologis  Ibu pada Masa Pramenopause di Wilayah Kerja 

Puskesmas Medan Johor Tahun 2017 

No 

Penurunan 

Fungsi 

Seksual 

Perubahan Psikologis 
Total 

df 

   p 

value 
 

Lemah Cukup Kuat 

n % n % n % N  % 

1. 

 

2. 

 

Tidak 

normal 

Normal 

2 

 

10 

8,7 

 

55,6 

6 

 

7 

26,1 

 

38,8 

15 

 

1 

65,2 

 

5,6 

23 

 

18 

100 

 

100 

 

2 

 

0,000 

 

 

Berdasarkan tabel 4.3. diatas 

menunjukkan bahwa dari 23 ibu 

pramenopause yang mengalami 

penurunan fungsi seksual (tidak 

normal) terdapat mayoritas kuat 

mengalami perubahan psikologis 

yaitu sebanyak 15 orang (65,2%), 

cukup sebanyak 6 orang (26,1%) dan 

minoritas lemah sebanyak 2 orang 

(8,7%) dimana kedua ibu tersebut 

sudah mengetahui atau paham betul 

proses menuju menopause tersebut. 

Dari 41 responden yang tidak 

mengalami penurunan fungsi seksual 

(normal) mayoritas terdapat 

mengalami perubahan psikologis 

Faktor – Faktor Perilaku Ulina Karo Karo 
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kategori lemah sebanyak 10 orang 

(55,6%), cukup sebanyak 7 orang 

(38,8%), dan minoritas kuat 

sebanyak 1 orang (5,6%). 

Berdasarkan hasil uji chi 

square  hubungan penurunan fungsi 

seksual dengan perubahan psikologi 

pada Ibu  masa pramenopause di 

Wilayah Kerja Puskesmas Medan 

Johor Tahun 2017dengan derajat  

kemaknaan (α) = 0,05 dan df = 2 

diperoleh hasil perhitungan yaitup 

value = 0,000 maka Ho ditolak dan 

Ha diterima artinya  ada hubungan 

antara penurunan fungsi seksualibu 

pra menopause dengan perubahan 

psikologisdi Wilayah Kerja 

Puskesmas Medan Johor Tahun 

2017.

 

Tabel 4.4. Hubungan Pengetahuan dengan Perubahan Psikologis  Ibu pada 

Masa Pramenopause di Wilayah Kerja Puskesmas Medan Johor 

Tahun 2017 

No Pengetahuan 

Perubahan Psikologis 
Total 

df 
p 

value
 Lemah Cukup Kuat 

n % n % n % N  % 

1. 

 

2. 

 

3. 

Kurang 

 

CCukup 

 

Baik 

1 

 

10 

 

1 

4,5 

 

55,6 

 

100 

 

5 

 

8 

 

0 

22,7 

 

44,4 

 

0 

16 

 

0 

 

0 

72,7 

 

0 

 

0 

22 

 

18 

 

1 

100 

 

100 

 

100 

 

 

2 

 

0,021                                                                                                                                                                                                                                  

 

Berdasarkan tabel 4.4. di 

atas  dapat diketahui bahwa dari 22 

responden yang`mempunyai 

pengetahuan kurang mayoritas 

mengalami perubahan psikologis 

kuat sebanyak 16 orang (72,7%), 

cukup sebanyak 5 orang (22,7%) dan 

minoritas mengalami perubahan 

psikologis lemah yaitu sebanyak 1 

orang (100%) meskipun pengetahuan 

Faktor – Faktor Perilaku Ulina Karo Karo 
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ibu lemah terhadap perubahan 

psikologi namun ibu tersebut tidak 

mengalami perubahan yang 

signifikan saat melalui proses 

pramenopause menuju menopause. 

Dari 18 responden yang memiliki 

pengetahuan cukup mayoritas  

mengalami perubahan psikologis 

lemah yaitu sebanyak 10 orang 

(55,6%) dan minoritas mengalami 

perubahan psikologis cukup 

sebanyak 8 orang (44,4%). Dari  1 

responden yang mempunyai 

pengetahuan baik mengalami 

perubahan psikologis kategori lemah. 

 Berdasarkan hasil uji Fisher Exact 

Testdengan derajat kemaknaan (α) = 

0,05 diperoleh hasil perhitungan 

yaitup value = 0,021  maka Ho 

ditolak dan Ha diterima artinya, ada 

hubungan antara pengetahuan ibu pra 

menopause dengan perubahan 

psikologisdi Wilayah Kerja  

Puskesmas Medan Johor Tahun 

2017. 

PEMBAHASAN 

Hubungan Penurunan Fungsi 

Seksual Ibu Pramenopause dengan 

Perubahan Psikologis 

Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa terdapat hubungan 

antara penurunan fungsi seksual ibu 

pada masa pra menopause dengan 

nilai p= 0,000 Sehingga semakin 

terjadi penurunan fungsi seksual 

maka semakin kuat perubahan 

psikologisnya. 

 Adanya hubungan ini dapat 

dilihat dari distribusi frekuensi 

dimana terdapat responden yang 

mengalami penurunan fungsi seksual 

juga mengalami perubahan 

psikologis yang kuat. Hal ini 

menunjukkan bahwa penurunan 

fungsi seksual  menjadikan rasa 

cemas pada diri responden. 

Responden menjadi cemas berkaitan 

Faktor – Faktor Perilaku Ulina Karo Karo 
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dengan pasangan hidupnya yaitu 

suami. 

Penurunan fungsi seksual 

yang terjadi akan menyebabkan 

reaksi timbal balik negatif terhadap 

hipotalamus yang pada akhirnya 

menyebabkan peningkatan produksi 

gonatropin wania klimakterium 

menjadi hipergonatropin. Dengan 

kadar estrogen di dalam tubuh dapat 

menyebabkan fungsi fisiologis 

hormon tersebut akan menjadi 

terganggu dan menimbulkan 

gambaran klinis berupa gangguan 

pada organ reproduksi wanita pra 

menopause (Indarti, 2010). 

Frekuensi seksualitas wanita 

menopause tentunya akan mengalami 

penurunan. Hal ini disebabkan 

adanya perubahan psikis dan 

emosional. Wanita menopause yang 

tidak memiliki gangguan penyakit 

kronis hanya mampu melakukan  

hubungan seksual 7 kali dalam satu 

bulan atau 1-2 kali dalam seminggu. 

Sulit mencapai orgasme dapat terjadi 

sekitar 10% dari wanita menopause 

disebabkan oleh gangguan fisik, 

emosional dan fisiologis (Kelly, 

2002). 

Bertambahnya usia setelah 

menopause dapat menyebabkan 

wanita akan mengalami penurunan 

kadar estrogen dalam darahnya. Hal 

ini membawa pengaruh yang cukup 

berarti pada fungsi seksual orang 

tersebut. Keluhan yang sering terjadi 

adalah hilangnya gairah seksual, rasa 

sakit pada saat berhubungan seks, 

hilangnya respon seksual, kesulitan 

dalam mencapai orgasme dan 

hilangnya sensasi pada alat kelamin 

yang merupakan sindrom disfungsi 

seksual pada wanita (Kelly, 2002). 

Adanya penurunan fungsi seksual 

pada ibu pra menopause akan 

Faktor – Faktor Perilaku Ulina Karo Karo 
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menimbulkan rasa kawatir akan 

perubahan sikap atau penilaian suami 

Hal-hal yang demikianlah 

yang menjadikan responden semakin 

kuat mengalami perubahan 

psikologisn karena dengan adanya 

penurunan fungsi seksual pada ibu 

pra menopause akan menimbulkan 

rasa kawatir akan perubahan sikap 

atau penilaian suami  terhadap 

dirinya mengenai penurunan fungsui 

seksual yang dialami. 

Hubungan Pengetahuan Ibu 

Pramenopause dengan Perubahan 

Psikologis 

Berdasarkan hasil uji chi-

square dengan tingkat kepercayaan 

(α) =5% (0,05), diperoleh nilai p= 

0,000<0,05, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, artinya ada hubungan yang 

sangat signifikan (kuat) antara 

pengetahuan dengan perubahan 

psikologis pada ibu pramenopause   

di wilayah kerja Puskesmas Medan 

JohorTahun 2017.  

Menurut Notoadmodjo (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. 

Pengetahuan merupakan hasil 

dari tahu setelah seseorang 

melakukan pengindraan terhadap 

suatu objek tertentu. Banyak faktor 

yang melatarbelakangi tingkat 

pengetahuan seseorang. Seseorang 

dikatakan mempunyai pengetahuan 

yang luas tentang menopause, bila 

didukung oleh banyaknya sumber 

informasi yang diperoleh, semakin 

banyak informasi yang diperoleh, 

semakin tinggi pula tingkat 

Faktor – Faktor Perilaku Ulina Karo Karo 
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pengetahuaanya. Soekanto (2010) 

menyatakan bahwa seseorang yang 

mempunyai informasi lebih banyak 

akan mempunyai pengetahuan yang 

lebih luas. 

Seiring dengan peningkatan 

pengetahuan tentang menopause, 

maka akan meningkatkan kesiapan 

ibu menghadapi masa menopause. 

Hal ini sesuai dengan pendapat 

Kasdu (2011), bahwa pengetahuan 

yang baik akan membuat wanita 

memahami dan mempersiapkan 

dirinya menjalani masa menopause 

dengan lebih baik. Selain itu Suhemi 

(2006) juga berpendapat bahwa masa 

pramenopause bukan sesuatu yang 

harus ditakuti, kalau saja para wanita 

memiliki umur senja mengetahui 

dengan benar proses menopause, 

sehingga bisa lebih siap menghadapi 

sgala kemungkinan. 

Tingkat pengetahuan seseorang 

juga dipengaruhi oleh umur. 

Pengalaman merupakan suatu cara 

menambah pengetahuan seseorang 

tentang suatu hal. Menurut 

Notoatmodjo (2003), semakin tua 

umur seseorang, maka 

pengalamannya akan bertambah 

sehingga akan meningkatkan 

pengetahuannya tentang suatu objek. 

Umur merupakan variabel yang 

selalu diperhatikan dalam dalam 

penelitian-penelitian epidemiologi 

yang merupakan salah satu hal yang 

mempengaruhi pengetahuan. 

Manenurut Sulastri (2011), bahwa 

ada hubungan antara umur wanita 

dengan tingkat pengetahuan tentang 

klimakterium. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan yang telah diuraikan 
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sebelumnya mengenai faktor-faktor 

yang berhubungan dengan perubahan 

psikologis pada ibu pramenopause, 

maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Ada hubungan antara penurunan 

fungsi  seksual dengan perubahan 

psikologis pada ibu 

pramenopause 

2. Ada hubungan pengetahuan 

tentang menopause dengan 

perubahan psikologis pada ibu 

pramenopause. 

Saran 

1. Bagi ibu pramenopause 

diharapkan dapat menambah 

pengetahuan tentang 

kemungkinan-kemungkinan yang 

bisa terjadi akibat menopause 

dengan banyak membaca buku-

buku atau media informasi 

lainnya sehingga dapat 

meningkatkan pemahaman  

tentang bagaimana cara 

menghadapi menopause dan 

mampu mengurangi keluhan-

keluhan menjelang menopause 

sehingga perubahan psikologis 

yang kuat tidak terjadi. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, 

diharapkan agar dapat mengkaji 

lebih lanjut mengenai faktor-

faktor lain yang berhubungan 

dengan perubahan psikologis pada 

ibu pra menopause seperti faktor 

tingkat pendidikan , sosial 

ekonomi, budaya, status kesehatan 

dan lain sebagainya. 
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