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RINGKASAN

Masa klimakterium yaitu masa peralihan yang dialami seorang perempuan
dari periode reproduktif ke periode non reproduktif yang berlangsung antara 5-10 
tahun sekitar menopause (Dina Kasdu, 2002). Perubahan klimakterium antara 
lain: siklus menstruasi dan pola perdarahan makin bervariasi, hot flashes-periode 
berulang, flushing, palpitasi ansietas, gangguan tidur, atrofi jaringan 
vagina/saluran kemih, pertambahan rambut wajah, uban, kerontokan rambut dan 
peningkatan  insiden hipotiroidisme (varney,2009). Beberapa keluhan ini akan 
mulai dirasakan perempuan pada umumnya disekitar usia 40 tahun yang jika 
kurang dipahami dapat menjadi masalah kesehatan.

Masalah dari penelitian ini adalah kurangnya pengetahuan lansia dan sikap 
tentang klimakterium yang ditandai adanya penurunan kunjungan di posyandu 
lansia desa Rea Tulaklangi’ Tana Toraja. Pada kegiatan posyandu lansia peran 
lansia sebesar 25 orang atau sekitar 13% lalu pada tahun 2012 dari 44 pralansia 
yang terdaftar, yang hadir 16 orang (36%), tahun 2013 jumlah pralansia 44 yang 
hadir 13 orang (29%) dan di tahun 2014, kunjungan turun menjadi 5 orang 
(15.9%). Tujuan dari penelitian ini yaitu ada peningkatan pengetahuan dan sikap
tentang klimakterium setelah diberikan model asuhan kebidanan melalui 
penyuluhan pada ibu lansia di posyandu lansia desa Rea Tulaklangi’, Tana Toraja

Metode penelitian ini, memberikan perlakuan pada objek atau pre 
eksperimental dengan desain penelitian adalah one-group pre-post test design. 
Penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan pre test (pengamatan awal) 
terlebih dahulu, setelah itu diberikan intervensi kemudian dilakukan post test
(pengamatan akhir). Pengambilan sampel dilakukan dengan total sampling yang 
memenuhi kriteria inklusi sebanyak 14 sampel. Instrument yang digunakan yaitu 
lembar kuesioner pengetahuan dan sikap yang telah di uji validitas dan reabilitas. 
Analisi data menggunakan wilcoxon signet rank test.

Hasil penelitian dari 14 sampel, sebelum diberikan penyuluhan, ada 10 
orang (71%) pengetahuan kurang dan 4 orang (29%) pengetahuan cukup dan 
setelah diberikan penyuluhan, pengetahuan meningkat ada 13 orang (93%) yang 
pengetahuan baik dan 1 orang (7%) yang pengetahuan cukup dengan hasil uji 
wilcoxon signet rank test didapatkan nilai signifikan p = 0,001 melalui SPSS 16. 
Demikian pada sikap, sebelum diberikan penyuluhan, ada 7 orang (50%) yang 
memiliki sikap positif dan 7 orang (50%) sikap negatif. Setelah diberikan 
penyuluhan, menjadi 9 orang (65%) sikap positif dan 5 orang (35%) sikap negatif 
dengan hasil uji wilcoxon signet rank test didapatkan nilai signifikan p = 0,022 
melalui SPSS 16.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada peningkatan pengetahuan dan 
sikap tentang klimakterium setelah diberikan model asuhan kebidanan melalui 
penyuluhan pada ibu lansia di posyandu lansia desa Rea Tulaklangi’, Tana Toraja
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Climacteric is the transition that experienced by a woman from the period of 
the reproductive to the period of non-reproductive with changes in, among others: the 
menstrual cycle and bleeding pattern more varied, hot flashes-period repetitive, 
flushing, palpitations anxiety, sleep disorders, atrophy of the vaginal tissue / urinary, 
increase facial hair, gray hair, hair loss and an increased incidence of hypothyroidism.

The purpose of research is there an increase in knowledge and attitudes about 
the climacteric after a given model of midwifery care through counseling on 
posyandu for elderly in the village of Rea Tulaklangi', Tana Toraja. Research 
methods, pre-experimental design with one-group pre-post test design. Sampling was 
done by total sampling met the inclusion criteria as much as 14 samples. The 
instrument used is questionnaire knowledge and attitudes that have been in validity 
and reliability. Signet data analysis using the Wilcoxon rank test.

The results of the 14 samples, before being given counseling, there are 10 
people (71%) less knowledge, and 4 (29%) insufficient knowledge and after being 
given counseling, knowledge increased by 13 people (93%) the knowledge of good 
and 1 (7 %) are knowledgeable enough with the test results signet Wilcoxon rank test 
obtained significant value p = 0.001 by SPSS 16. Similarly, the attitude, before being 
given counseling, there are 7 people (50%) who have a positive attitude, and 7 (50%) 
negative attitude. After being given counseling, to 9 people (65%) positive attitude 
and 5 (35%) negative attitude to the test results signet Wilcoxon rank test obtained 
significant value p = 0.022 by SPSS 16.

The conclusion from this study is there is an increase in knowledge and attitudes 
about the climacteric after a given model of midwifery care through counseling on 
Posyandu for elderly in the village of Rea Tulaklangi ', Tana Toraja

Keywords: climacteric, elderly

ABSTRACT
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1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki jumlah penduduk lansia tahun 2014 sebesar 

55.267.848 jiwa, dengan jumlah lansia perempuan sebanyak 28.118.792 jiwa atau 

50,9% lebih besar daripada lansia pria sebanyak 27.149.056 jiwa atau 49,1% 

(Pusdatin, 2015). Setiap tahun jumlah ini akan meningkat dan jika asuhan tidak 

diberikan secara tepat, maka akan meningkatkan beban Negara (Azizah, 2011). 

Oleh karena itu posyandu lansia dibentuk diharapkan dapat meningkatkan usia

harapan hidup perempuan dari  70,7 tahun menjadi 72,2 tahun (BPS,2014)

menjadi lansia mandiri dan aktif.

Jumlah posyandu lansia di Indonesia adalah 71.513 tersebar di 13 provinsi. 

Sulawesi Selatan dengan alasan teknis tidak tercantum, sedangkan di kabupaten 

Tana Toraja, kegiatan sudah dilaksanakan sebelum tahun 2012. Posyandu lansia 

yang ada pada saat itu berjumlah 120 posyandu dengan peran sekitar 10,26%

untuk usia 45 sampai 59 tahun, lalu meningkat di tahun 2013 menjadi 126 

posyandu lansia dan perannya sekitar 9,7% hingga tahun 2014. 

Desa Rea Tulaklangi’ mulai melaksanakan posyandu lansia pada bulan 

Juni tahun 2011 dengan peran lansia sebesar 25 orang atau sekitar 13%. Tahun 

2012 dari 44 pralansia yang terdaftar, yang hadir 16 orang (36%), tahun 2013 

jumlah pralansia 44 yang hadir 13 orang (29%) dan di tahun 2014 turun menjadi 5 

(15.9%). Data ini menunjukkan bahwa adanya penurunan kunjungan lansia ke 
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posyandu lansia setiap tahun padahal seharusnya kunjungan itu meningkat sesuai 

dengan pertambahan tahun dan umur lansia serta adanya dukungan sarana 

prasarana posyandu dari pemerintah yang lebih baik.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di posyandu lansia di Desa 

Rea Tulaklangi’ Kecamatan Saluputti’ Kabupaten Tana Toraja, terdapat 7 orang 

ibu umur 46 sampai 59 tahun semuanya mengalami perubahan klimakterium satu 

atau beberapa gejala seperti siklus haid mulai tidak teratur, haid sudah berhenti, 

sering sakit badan, sering merasa sakit pada saat kencing, panas diwajah bahkan 

ada yang susah tidur dan makan. Ketika mereka mengalami masalah seperti itu, 

mereka ada yang langsung ke puskesmas, atau menunggu sampai jadwal 

posyandu lansia diadakan kembali. Yang tidak aktif di posyandu lansia pun rata-

rata mengalami hal yang sama namun mereka lebih banyak mendiamkan 

perubahan mereka karena merasa sudah waktunya tua. Alasan tidak ke posyandu 

pun karena jarak rumah dengan posyandu jauh, tidak ada keluarga yang 

mengantar dan sering lupa walaupun sudah mendengar pengumuman dari rumah 

ibadah atau pertemuan-pertemuan.

Salah satu kegiatan di Posyandu lansia yaitu memberikan penyuluhan 

yang bertujuan untuk menggugah kesadaran, memberikan atau meningkatkan 

pengetahuan masyarakat tentang pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, baik 

bagi dirinya sendiri, keluarganya, maupun masyarakat. Melalui itu, asuhan 

kebidanan dapat diberikan untuk meningkatkan pengetahuan sehingga dapat 

mengubah sikap untuk peduli terhadap kesehatan lansia. Asuhan yang dapat 

dipakai yaitu Model Sehat Untuk Semua (Health For All – HFA) dengan tema 

yang difokuskan pada perbaikan kesehatan melalui usaha promotif dan preventif.
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Penyuluhan yang tepat dipakai yaitu mengenai perubahan tubuh 

perempuan sehubungan untuk menumbuhkan kesiapan perempuan dalam 

menghadapi masa klimakterium dan menopause serta bidan harus aktif 

menyiapkan diri pralansia memasuki lansia terutama dalam mendukung program-

program pemerintah yang sedang digalakkan. Untuk itu peneliti tertarik meneliti 

model asuhan kebidanan melalui penyuluhan pada ibu lansia untuk meningkatkan 

pengetahuan dan sikap tentang klimakterium di posyandu lansia desa Rea 

Tulaklangi’, Tana Toraja

1.2 Rumusan Masalah

Apakah ada peningkatan pengetahuan dan sikap tentang klimakterium 

setelah diberikan model asuhan kebidanan melalui penyuluhan pada ibu lansia di

posyandu lansia desa Rea Tulaklangi’, Tana Toraja

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis pengetahuan dan sikap tentang klimakterium setelah 

diberikan model asuhan kebidanan melalui penyuluhan pada ibu lansia di

posyandu lansia desa Rea Tulaklangi’, Tana Toraja

1.3.2 Tujuan khusus

1) Mengidentifikasi  pengetahuan lansia tentang klimakterium sebelum dan 

sesudah penyuluhan di posyandu lansia desa Rea Tulaklangi’ Tana 

Toraja

2) Mengidentifikasi sikap lansia tentang klimakterium sebelum dan sesudah 

penyuluhan di posyandu lansia desa Rea Tulaklangi’ Tana Toraja
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3) Menganalisis pengetahuan dan sikap lansia tentang klimakterium 

sebelum dan sesudah penyuluhan di posyandu lansia desa Rea 

Tulaklangi’ Tana Toraja

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan 

pembanding untuk pengembangan judul-judul selanjutnya bagi penelitian 

tentang masa klimakterium dimasa mendatang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi institusi pendidikan

Hasil penelitian ini sebagai tambahan literatur untuk proses 

pembelajaran selanjutnya.

2. Bagi profesi

hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi informasi bagi 

pengelolala pelayanan kesehatan terutama Bidan dalam memberikan 

pelayanan pada wanita menopause dan posyandu lansia
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BAB II

2.1 Konsep Dasar Lanjut Usia

2.1.1 Defenisi Lanjut Usia (LANSIA)

WHO (1999) menggolongkan lanjut usia berdasarkan usia 

kronologis/biologis menjadi 4 kelompok yaitu usia pertengahan (middle

age) antara usia 45 sampai 59 tahun, lanjut usia (elderly) berusia antara 60 

dan 70 tahun, lanjut usia (old) usia 75-90 tahun dan usia sangat tua (very

old) di atas 90 tahun. Kemudian menurut Kemenkes RI, lanjut usia 

dikelompokkan menjadi pra lansia usia (45-59 tahun), lanjut usia (60-69 

tahun), lanjut usia resiko tinggi (≥ 70 tahun atau usia ≥ 60 tahun dengan 

masalah kesehatan) (Kemenkes RI, 2014)

2.1.2 Tipe Lanjut Usia

1) Tipe arif bijaksana

Kaya dengan hikmah pengalaman menyesuaikan diri dengan perubahan 

jaman, mempunyai kesibukan, bersikap ramah, rendah hati, sederhana, 

dermawan, memenuhi undangan, menjadi panutan (Azizah, 2011).

2) Tipe mandiri

Mengganti berbagai kegiatan yang hilang dengan kegiatan baru, selektif 

dalam mencari pekerjaan, teman pergaulan, serta memenuhi undangan

(Azizah, 2011).

3) Tipe tidak puas

Konflik lahir batin menentang proses ketuaan, yang menyebabkan

kehilangan kecantikan, kehilangan daya tarik jasmaniah, kehilangan 

TINJAUAN PUSTAKA
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kekuasaan, status, teman yang disayangi, pemarah, tidak sabar, mudah 

tersinggung menuntut, sulit dilayani dan pengkritik (Azizah, 2011)..

4) Tipe pasrah

Menerima dan menunggu nasib baik, mempunyai konsep habis gelap 

datang terang, mengikuti kegiatan beribadah, ringan kaki, pekerjaan apa 

saja dilakukan (Azizah, 2011)..

5) Tipe bingung

Kaget, kehilangan kepribadian, mengasingkan diri, merasa minder, 

menyesal, pasif, mental, sosial dan ekonominya. Tipe ini antara lain; tipe 

optimis, konstruktif. Tipe ketergantungan, tipe defensif, tipe militan dan 

serius, tipe marah atau frustasi, tipe putus asa (benci pada diri sendiri)

(Azizah, 2011).

2.1.3 Perubahan-perubahan yang terjadi pada lanjut usia

1) Perubahan fisik

(1) Sistem indra

Perubahan sistem penglihatan pada lansia, erat kaitannya dengan 

presbiopi karena melemahnya otot penyangga lensa, sistem pendengaran 

seperti presbiakusis karena hilangnya kemampuan pendengaran pada 

telinga bagian dalam, dan sistem integument yaitu kulit mengalami 

atrofi, kendur, tidak elastis, kering dan berkerut (Azizah, 2011).

(2) Sistem musculoskeletal

Jaringan penghubung (kolagen dan elastin), kartilago, otot dan 

sendi mengalami perubahan seperti nyeri dari duduk ke berdiri, nyeri 
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pada pinggang dan lutut, kurangnya mobilitas dan bahkan bengkak pada 

persendian (Azizah, 2011)..

(3) Sistem kardiovaskular dan respirasi

Kemampuan peregangan jantung berkurang dan perubahan pada 

jaringan ikat paru menyebabkan peningkatan nadi dan sistolik darah

(Azizah, 2011)..

(4) Pencernaan dan metabolisme 

Perubahan yang terjadi pada sistem pencernaan, seperti penurunan 

produksi sebagai kemunduran fungsi yang nyata. Kehilangan gigi, indera 

pengecap yang menurun karena adanya iritasi yang kronis dari selaput 

lendir, hilangnya sensitifitas pada saraf pengecap. Asam lambung 

menurun, peristaltic mengecil dan menurunnya tempat penyimpanan

(Azizah, 2011)..

(5) Sistem perkemihan

Berbeda dengan pencernaan, sistem perkemihan mengalami 

perubahan yang signifikan, banyak fungsi yang mengalami kemunduran

(Azizah, 2011)..

(6) Sistem saraf

Lansia mengalami penurunan koordinasi dan kemampuan dalam 

melakukan aktifitas sehari-hari (Azizah, 2011).

(7) Sistem reproduksi

Perubahan sistem reproduksi lansia ditandai dengan menciutnya 

ovary dan uterus. Terjadi atrofi payudara . pada laki-laki testis masih 

dapat memproduksi spermatozoa, meskipun adanya penurunan secara 
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berangsur-angsur. Dorongan seksual dapat diupayakan sampai masa 

lanjut usia. Selaput lendir vagina menurun, permukaan menjadi halus, 

sekresi menjadi berkurang dan reaksi sifatnya menjadi alkali (Azizah, 

2011)..

2) Perubahan kognitif

(1) Memory (daya ingat)

(2) IQ ( intelligent quocient)

(3) Kemampuan belajar (learning)

(4) Kemampuan pemahaman

(5) Pemecahan masalah

(6) Pengambilan keputusan

(7) Kebijaksanaan

(8) Kinerja

(9) Motivasi

3) Perubahan spiritual

Agama atau kepercayaan lansia makin berintegrasi dalam 

kehidupannya, lansia makin teratur dalam kehidupan keagamaannya. Hal 

ini dapat dilihat dalam berpikir dan bertindak sehari-hari, lansia tidak 

terlalu takut terhadap konsep dan realitas kematian (Azizah, 2011).

4) Perubahan psikososial

(1) Pensiun

(2) Perubahan aspek kepribadian

(3) Perubahan dalam peran sosial di masyarakat.

(4) Perubahan minat
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5) Penurunan fungsi dan potensial seksual

Penurunan fungsi dan potensial seksual pada lansia seringkali 

berhubungan dengan berbagai gangguan fisik seperti gangguan jantung, 

gangguan metabolisme, vaginitis, dan baru selesai operasi prostatektomi, 

pada perempuan menopause yang berarti fungsi seksual mengalami 

penurunan karena sudah tidak produktif walaupun sebenarnya tidak 

seperti itu karena kebutuhan biologis selama orang masih sehat, dan 

masih memerlukan tidak ada salahnya bila dijalankan secara wajar dan 

teratur tanpa mengganggu kesehatan (Azizah, 2011)..

2.1.4 Mitos-Mitos Lanjut Usia

1) Kedamaian dan ketenangan.

Lanjut usia dapat santai menikmati hasil kerja dan jerih payahnya di 

masa muda dan dewasanya, badai dan berbagai goncangan kehidupan 

seakan-akan sudah berhasil dilewati.

Kenyataannya:

1. Sering ditemui stress karena kemiskinan dan berbagai keluhan serta 

penderitaan karena penyakit

2. Depresi

3. Kekhawatiran

4. Paranoid

5. Masalah psikotik

2) Mitos konservatif dan kemunduran.

Pandangan bahwa lanjut usia pada umumnya:

1. Konservatif
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2. Tidak kreatif

3. Menolak inovasi

4. Berorientasi kemasa silam

5. Merindukan masa lalu

6. Kembali ke masa kanak-kanak

7. Susah berubah

8. Keras kepala

9. Cerewet

Kenyataannya:

Tidak semua lansia bersikap dan berpikiran demikian

3) Mitos berpenyakitan

Lanjut usia dipandang sebagai masa degenerasi biologis, yang disertai 

oleh berbagai penderitaan akibat bermacam penmacam penyakit yang 

menyertai proses menua (lansia merupakan masa berpenyakitan dan 

kemunduran).

Kenyataannya:

1. Memang proses penuaan disertai dengan menurunnya daya tahan 

tubuh dan metabolisme, sehingga rawan terhadap penyakit.

2. Tetapi banyak penyakit yang masa sekarang dapat dikontrol dan 

diobati.
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4) Mitos senilitas

Lanjut usia dipandang sebagai masa pikun pikun yang disebabkan 

oleh kerusakan bagian otak (banyak yang tetap sehat dan segar). 

Banyak cara untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan daya ingat.

5) Mitos tidak jatuh cinta

Lanjut usia tidak lagi  jatuh cinta dan gairah pada lawan jenis tidak 

ada.

Kenyataan:

Perasaan cemas dan emosi setiap orang beribah sepanjang masa. 

Perasaan cinta tidak berhenti hanya karena menjadi lanjut usia.

6) Mitos aseksualitas

Ada pandangan bahwa lanjut usia, hubungan seks itu menurun, minat, 

dorongan, gairah, kebutuhan dan daya seks berkurang.

Kenyataannya:

Menunjukkan bahwa kehidupan seks pada lanjut usia normal saja. 

Memang frekuensi hubungan seksual menurun, sejalan dengan 

menigkatnya usia, tetapi masih tetap tinggi.

7) Mitos ketidak produktifan

Lanjut usia di pandang sebagai usia tidak produktif

Kenyataannya:

Tidak demikian, banyak lanjut usi yang mencapai kematangan, 

kemantapan dan produktifitas mental dan material.
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2.2 Klimakterium dan Menopause

2.2.1 Defenisi klimakterium dan Menopause

Menopause merupakan sebuah kata yang mempunyai banyak arti. 

Mens dan pauseis adalah kata Yunani yang pertama kali digunakan untuk 

menggambarkan berhenti haid (Kasdu, 2002). Kata menopause berasal 

dari bahasa Yunani yang berarti “bulan” dan penghentian sementara. 

Menopause atau haid mati adalah masa dimana seorang perempuan 

mendapatkan haid atau datang bulan atau menstruasi terakhir secara alami 

dan tidak lagi haid selama 12 bulan berturut-turut. Umumnya menopause 

terjadi pada perempuan berusia sekitar 45-55 tahun.(Purwoastuti,2015)

Pada umumnya, orang lebih senang menggunakan istilah 

“menopause”, meskipun istilah tersebut kurang tepat karena menopause 

hanya merupakan kejadian sesaat saja yaitu perdarahan haid yang terakhir. 

Yang paling tepat digunakan adalah klimakterik yaitu fase peralihan antara 

pramenopause dan pascamnopause. Disebut pascamenopause bila telah 

mengalami menopause 12 bulan sampai menuju ke senium. Senium adalah 

pascamenopause selanjutnya yaitu setelah usia 65 tahun. Bila ovarium 

tidak berfungsi lagi, pada usia <40 tahun, disebut klimakterium prekok 

(Bazaid,2003).

Fase klimakterik dibagi beberapa fase 

1) Pramenopause

Fase antara usia 40 tahun dan dimulainya dan ditandai dengan siklus 

haid yang tidak teratur, dengan perdarahan haid yang memanjang dan 

jumlah darah haid yang relativ banyak dan kadang kadang disertai 
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nyeri haid (dismenorhea). Pada perempuan tertentu telah timbul 

keluhan vasomotorik dan keluhan sindrom prahaid atau sindrom 

premenstrual (PMS).

2) Perimenopause

Merupakan fase peralihan atara premenopause dan pascamenopause. 

Fase ini ditandai dengan siklus haid yang tidak teratur. Pada 

kebanyakan perempuan siklus haidnya >38 hari dan sisanya <18 hari. 

Sebanyak 40% perempuan siklus haidnya anovulatik dan pada 

umumnya perempuan telah mengalami berbagai jenis keluhan 

klimakterik.

3) Menopause

Jumlah folikel yang mengalami atresia makin meningkat, sampai suatu 

ketika tidak tersedia lagi folikel yang cukup. Produksi estrogen pun 

berkurang dan tidak terjadi lagi haid.

4) Pasca menopause

Ovarium sudah tidak berfungsi sama sekali.

2.2.2 Patofisiologi menopause

Fase-fase kehidupan seorang perempuan berhubungan dengan organ 

reproduksinya (Kasdu,2002). Pembentukan sel telur pada manusia dimulai 

sejak dalam kandungan, di ovary menghasilkan sekitar 2 juta oosit primer 

yang mengalami kematian setiap hari sampai masa pubertas. Lalu Pada 

saat bayi perempuan lahir memiliki sekitar 700 sampai 2 juta folikel 

(Irianto,2014). Jumlah folikel yang masih tersedia sangat berbeda pada 

setiap perempuan. Sebagian wanta pada usia 35 tahun, masih memiliki 
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sebanyak 100.000 folikel, sedangkan perempuan lain 10.000 folikel. 

Penyebab berkurangnya jumlah folikel terletak pada folikel itu sendiri dan 

sebagian mengalami atresia. Jumlah folikel yang mengalami atresia makin 

meningkat, sampai suatu ketika tidak tersedia lagi folikel yang cukup, 

produksi estrogen pun berkurang dan tidak ada lagi haid yang berakhir 

dengan terjadinya menopause. Oleh karena itu, menopause di artikan 

sebagai haid alami terakhir

Klimakterium merupakan periode peralihan dari fase reproduksi 

menuju fase usia tua (senium) yang terjadi akibat menurunnya fungsi 

degenerative ataupun endokrinologik dari ovarium. Penurunan fungsi 

hormon estrogen menimbulkan berbagai keluhan pada perempuan, 

sedangkan penurunan fertilitas sangat bergantung pada usia perempuan

tersebut dan jarang menimbulkan keluhan yang berarti (Bazaid,2003). 

Diagnosis menopause merupakan diagnosis retropektif, bila seorang 

perempuan tidak haid selama 12 bulan dan dijumpai kadar FSH darah >40 

mIU/ml dan kadar estradiol <30 pg/ml, telah dapat dikatakan perempuan

tersebut telah mengalami menopause (Bazaid,2003).

2.2.3 Faktor yang mempengaruhi klimakterium

Saat masuknya seseorang dalam fase menopause sangat berbeda-beda. 

Perempuan di Eropa tidak sama usia menopausenya dengan perempuan di 

Asia. Faktor genetik kemungkinan berperan terhadap usia menopause. 

Baik usia pertama haid (menars), melahirkan pada usia muda, maupun 

berat badan tidak mempercepat datangnya menopause. Perempuan kembar 

dizigot atau perempuan dengan siklus haid memendek, memasuki 
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menopause lebih awal jika dibandingkan dengan perempuan yang 

memiliki siklus normal. Memasuki usia menopause lebih awal dijumpai 

juga pada perempuan nullipara, perempuan dengan diabetes mellitus 

(NIDDM), perokok berat, kurang gizi, perempuan vegetarian, perempuan

dengan sosial ekonomi rendah dan pada yang hidup pada ketinggian 

>4000 m. perempuan multipara, sering konsumsi daging, atau minum 

alcohol, akan mengalami menopause lebih lambat (Bazaid,2003).

2.2.4 Gejala-gejala klimakterium dan menopause

1) Gejala jangka pendek

Gejala ini sering dijumpai, menimbulkan distress dan 

menyebabkan banyak perempuan yang sebelumnya sehat mencari 

anjuran medis. Gejala-gejala sering salah diagnosis. Pada beberapa 

perempuan, Gejala-gejala menopause mungkin sangat mengganggu 

kualitas hidup .

(1) Gejala vasomotor

Kulit memerah dan panas tiba-tiba, palpitasi, pening, rasa lemah 

dan ingin pingsan (Purwoastuti, 2015) adalah gejala vasomotor. 

Penyebab terjadinya keluhan umumnya pada saat pada saat kadar 

estrogen mulai menurun dan penurunan ini tidak sampai kadar 

yang rendah. Bahkan keluhan vasomotorik makin kuat dirasakan 

dengan makin tingginya kadar estrogen dalam darah. Jadi keluhan 

vasomotorik dapat terjadi pada kadar estrogen rendah, normal 

maupun tinggi (Bazaid,2003).
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(2) Gejala psikologi

- Mood murung

- Ansietas

- Iritabilitas

- Labilitas emosi

- Merasa tidak berdaya

- Gangguan daya ingat

- Konsentrasi berkurang

- Sulit mengambil keputusan

- Merasa tidak bahagia (Purwoastuti, 2015)

2) Gejala jangka menengah

(1) Atrofi Urogenital

- Kekeringan vagina dapat menyebabkan dispareuni yang 

kemudian akan menurunkan hormon

- PH vagina meningkat dan vagina rentan mengalami infeksi

- Insiden disuria, frekuensi, urgensi, dan inkontinensia 

meningkat seiring bertambahnya usia dan terjadi atrofi dan 

berkurangnya jaringan kolagen disekitar leher kandung kemih.

(2) Perubahan Kulit

- Pada pasca menopause terjadi penyusutan generalisata kolagen 

dari lapisan dermis kulit

- Perempuan sering mengeluh kulit yang tipis dan kering disertai 

kerontokan rambut dan kerapuhan kuku (Purwoastuti, 2015)
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- Sering terjadi keluhan nyeri sendi dan otot yang generalisata 

dan hal ini juga disebabkan oleh berkurangnya kolagen.

3) Gejala jangka panjang

- Osteoporosis

- Penyakit kardiovaskuler.

2.2.5 Upaya dalam mengatasi gejala-gejala klimakterium (Purwoastuti, 2015)

1) Terapi non-hormonal

(1) Arus panas (hot flush)

Dianjurkan untuk meningkatkan asupan vitamin B complex untuk 

menekan stress dengan menormalkan sistem saraf tubuh. 

Meningkatkan konsumsi makanan tinggi fetoestrogen seperti kacang-

kacangan terutama kedelai dan olahannya (tahu, tempe, susu kedelai) 

dan papaya. Makanan sumber vitamin E yang tidak saja dapat 

memperlancar oksigen tapi juga mencegah pengendapan kolesterol di 

arteri sehingga peredaran darah menjadi lancer (Purwoastuti, 2015).

(2) Kulit kering dan keriput

Makanlah makanan alami bersifat membangun dan tidak merusak, 

terutama buah-buahan dan sayuran. Tingkatkan asupan vitamin E 

yang terdapat dibiji-bijian terutama biji-bijian yang sudah 

berkecambah. Vitamin E diyakini dapat menyerap dan 

menghancurkan pigmen tanda-tanda penuaan yang timbul pada kulit. 

Perbanyak minum air putih dan hindari merokok (Purwoastuti, 2015).
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(3) Pening, sakit kepala

Cobalah untuk bersantai, beristirahat atau melakukan meditasi. 

Hindari hal-hal yang menyebabkan ketegangan, depresi atau stress. 

Hindari alkohol dan kopi (Purwoastuti, 2015).

(4) Pengerutan vagina

Menggunakan cream estrogen atau gel khusus vagina, melakukan 

hubungan seks secara teratur (Purwoastuti, 2015)

(5) Infeksi saluran kemih

Banyak konsumsi air putih. Apabila kantung kemih dala keadaan 

penuh, pembilasan akan sering terjadi sehingga bakteri akan terbawa 

keluar. Mencuci bersih alat kelamin setelah buang air kecil untuk 

mencegah masuknya bakteri (Purwoastuti, 2015).

(6) Insomnia

Menjalani gaya hidup yang positif dan hilangkan pikiran negative. 

Melakukan aktivitas fisik disiang hari. Aktivitas fisik secara teratur 

dapat membuat tidur lebih nyenyak. Jangan membiarkan perut dalam 

kondisi kelaparan (Purwoastuti, 2015).

(7) Gangguan psikis dan emosi

Perasaan marah dan sedih bisa diakibatkan oleh ketidak seimbangan 

natrium dan kalium dalam cairan tubuh. Selain memperbanyak makan 

makanan mengandung fitoestrogen, kurangi konsumsi garam dan 

tingkatkan asupan kalium misalnya jeruk atau pisang. Menghargai 

dan mencinta diri sendiri dengan cara menerima apa adanya

(Purwoastuti, 2015).
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(8) Osteoporosis

Menigkatkan asupan kalsium bisa dari susu atau ikan dan paparan 

sinar matahari pagi jam 08.00 - 09.00.

2) Terapi hormonal

Gejala-gejala menopause bisa dibantu dengan menggunakan terapi 

penyulihan atau penggantian hormon (HRT=Hormon Replacement 

Therapy) yang dilakukan dengan memasukkan hormon-hormon 

seksual kedalam tablet atau beberap bentuk lainnya (Purwoastuti, 

2015).

2.3 Posyandu lansia

2.3.1 Pengertian.

posyandu lansia merupakan perwujudan pelaksanaan program 

pengembangan dari kebijakan pemerintah melalui pelayanan kesehatan bagi 

lansia, sebagai suatu forum komunikasi dalam bentuk peran serta 

masyarakat usia lanjut, keluarga, tokoh masyarakat dan organisasi sosial

dalam penyelenggarannya dalam upaya peningkatan tingkat kesehatan 

secara optimal. Posyandu lansia adalah pos pelayanan terpadu untuk 

masyarakat usia lanjut di suatu wilayah tertentu yang sudah disepakati, yang 

digerakkan oleh masyarakat dimana mereka bisa mendapatkan pelayanan 

kesehatan dengan frekuensi kehadiran lansia dikatakan aktif bila ≥ 75%

(Sulistyorini, 2010).
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2.3.2 Sasaran

1) Sasaran langsung

(1) Kelompok pra usia lanjut (45-59 tahun)

(2) Kelompok usia lanjut (6 0 tahun ke atas)

(3) Kelompok usia lanjut dengan resiko tinggi (70 tahun keatas)

2) Sasaran tidak langsung

(1) Keluarga 

(2) Organisasi sosial yang bergerak dalam pembinaan usia lanjut

(3) Masyarakat luas.

2.3.3 Tujuan pembentukan (Sulistyorini, 2010).

1) Tujuan umum

(1) meningkatkan derajat kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan usia 

lanjut di masyarakat untuk mencapai masa tua yang bahagia dan 

berdaya guna bagi keluarga

(2) mendekatkan pelayanan dan meningkatkan peran serta masyarakat 

dan swasta dalam pelayanan kesehatan disamping komunikasi antara 

masyarakat lajut usia.

2) Tujuan khusus

(1) Menigkatkan kesadaran pada lansia

(2) Membina kesehatan dirinya sendiri

(3) Meningkatkan mutu kesehatan lansia

(4) Meningkatkan pelayanan kesehatan lansia
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2.3.4 Penyelenggara posyandu Lansia

1) Pelaksanaan kegiatan

Anggota masyarakat yang telah dilatih menjadi kader kesehatan dibawah 

bimbingan Puskesmas

2) Pengelola

Pengurus yang berasal dari kader PKK, tokoh masyarakat formal 

maupun non formal.

2.3.5 Kegiatan Posyandu lansia (Sulistyorini, 2010).

Kegiatan posyandu lansia mencakup upaya-upaya perbaikan dan 

peningkatan kesehatan masyarakat meliputi:

1) Promotif

Yaitu upaya peningkatan kesehatan, misalnya penyuluhan perilaku hidup 

sehat, gizi usia lanjut dalam upaya meningkatkan kesegaran jasmani

2) Preventif

Yaitu upaya pencegahan penyakit, mendeteksi dini adanya penyakit 

dengan mneggunakan KMS lansia.

3) Kuratif

Yaitu upaya mengobati penyakit yang sedang diderita lansia

4) Rehabilitative

Yaitu upaya untuk mengembalikan kepercayaan diri pada lansia.

2.3.6 Peran serta lansia (Sulistyorini, 2010).

Para lansia dihaarapkan dapat bersama-sama mewujudkan kesehtan dengan 

cara

1) Berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan
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2) Olahraga teratur sesuai kemampuan

3) Menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala

4) Menjalani pengobatan

5) Meningkatkan upaya kemandirian dan pemenuhan kebutuhan pribadi

2.3.7 Mekanisme pelayanan lansia (Erpandi, 2013).

Berbeda dengan posyandu bayi balita yang terdapat sistem 5 meja, 

pelayanan yang diselenggarakan dalam posyandu lansia tergantung pada 

mekanisme dan kebijakan pelayanan kesehatan disuatu wilayah kabupaten 

maupun kota penyelenggara. Ada yang menyelenggarakan dengan sistem 5 

meja, 7 meja dan 3 meja.

1) Sistem 7 meja

(1) Meja 1 : pendaftaran

(2) Meja 2 : penimbangan, IMT

(3) Meja 3 : pengukuran tekanan darah, tinggi badan, dan berat badan,     

serta dicatatdi KMS

(4) Meja 4 : pengisian KMS

(5) Meja 5 : konseling dan penyuluhan

(6) Meja 6 : pemeriksaan Hb, reduksi Urine

(7) Meja 7 : yankes dan PMT

2) Sistem 5 meja

(1) Meja 1 : pendaftaran

(2) Meja 2 : penimbangan, IMT

(3) Meja 3 : Pengukuran tekanan darah, pemeriksaan kesehatan, status    

mental
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(4) Meja 4 : konseling, penyuluhan, pemeriksaan Hb, reduksi urine

(5) Meja 5 : yankes dan penyuluhan 

3) Sistem 3 meja

(1) Meja 1 : pendaftaran, pengukuran dan penimbangan berat badan dan 

tinggi badan

(2) Meja 2 : melakukan pencatatan berat badan, tinggi badan, indeks 

massa Tubuh. Pelayanan kesehatan seperti pengobatan sederhana 

dan rujukan kasus juga dilakukan.

(3) Meja 3 : melakukan kegiatan penyuluhan atau konseling, disini juga 

bisa dilakukan pelayanan pojok gizi. 

2.3.8 Pelayanan kesehatan di posyandu lansia

Jenis pelayanan yang dapat diberikan di posyandu lansia

1) Pemeriksaan kegiatan sehari-hari meliputi kegiatan dasar dalam 

kehidupan, seperti makan/minum, berjalan, mandi, berpakaian, naik 

turun tempat tidur, buang air besar/kecil dan sebagainya.

2) Pemeriksaan status mental. Pemeriksaan ini berhubungan dengan mental 

emosi dengan menggunakan pedoman metode 2 menit

3) Pemeriksaan status gizi melalui penimbangan berat badan dan 

pengukuran tb dan dicatat pada grafik IMT

4) Pengukuran tekanan arah dan menghitungan denyut nadi selama 1 menit

5) Pemeriksaan Hb menggunakan talquist, sahli atau cuprisulfat

6) Pemeriksaan adanya gula dalam air seni sebagai deteksi awal adanya 

penyakit gula (DM)
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7) Pemeriksaan adanya zat putih telur (protein) dalam air seni sebagai 

deteksi awal adanya penyakit ginjal

8) Pelaksanaan rujukan ke puskesmas bilamana ad keluhan atau ditemukan 

kelainan pada pemeriksaan butir 1 hingga7

9) Penyuluhan kesehatan

10) PMT

11) Olahraga, senam lansia, gerak jalan santai

12) Program knjungan lansia minimal dapat dialkuakn sebulan sekali sesuai 

program yankes puskesmas setempat.

2.3.9 Kendala pelaksaan posyandu lansia (Sulistyorini, 2010).

Beberapa kendala yang dihadapi oleh para lansia dalam mengikuti kegiatan  

antara lain:

1) Pengetahuan lansia yang rendah tentang manfaat posyandu

Pengetahuan lansia akan manfaat posyandu ini dapat diperoleh dari 

pengalaman pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menghadiri 

posyandu, lansia akan mendapatkan penyuluhan. Pengalaman ini, 

pengetahuan lansia menjadiDengan meningkat yang membentuk minat 

atau motivasi untuk selalu mengikuti posyandu lansia.

2) Jarak rumah dengan lokasi posyandu yang jauh atau sulit dijangkau.

3) Dukungan keluarga yang kurang untuk mengantar maupun 

mengingatkan lansia untuk datang ke posyandu

Keluarga bisa menjadi motivator kuat bagi lansia apabila selalu 

menyediakan diri untuk mendampingi atau mengantar lansia ke 

posyandu.
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4) Sikap kurang baik terhadap petugas kesehatan

Penilaian pribadi atau sikap yang baik kepada petugas merupakan dasar 

atas kesiapan atau kesediaan lansiauntuk mengikuti posyandu lansia

5) Sarana dan prasrana penunjang pelaksanaan posyandu lansia.

2.4 Model Asuhan Kebidanan

2.4.1 konseptual model kebidanan

1) konsep adalah penopang sebuah teori yang menjelaskan tetang suatu 

teori yang dapat diuji melalui observasi atau penelitian.

2) Model adalah contoh atau peraga untuk menggambarkan sesuatu

3) Model kebidanan adalah suatu bentuk pedoman atau acuan yang 

merupakan kerangka kerja seorang bidan dalam memberikan asuhan 

kebidanan

4) Asuhan kebidanan adalah penerapan fungsi dan kegiatan yang menjadi 

tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada klien yang 

mempunyai kebutuhan/masalah dalam bidang kesehatan.

2.4.2 Model dalam kebidanan berdasarkan pada 4 elemen:

1) Orang (perempuan, ibu, pasangan, dan orang lain)

2) Kesehatan, 

3) Lingkungan

4) Kebidanan
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Gambar 2.3 Elemen Dalam Kebidanan (Mufdillah, dkk 2012)

2.4.3 Kegunaan model

1) Untuk menggambarkan beberapa aspek (konkrit maupun abstrak) 

dengan mnegartikan persamaannya seperti struktur, gambar, diagram 

dan rumus.

2) Merupakan gagasan mental sebagai bagian teori yang memberikan 

bantuan ilmu-ilmu sosial dalam mengkonsep dan menyamakan aspek-

aspek dalam proses sosial

3) Menggambarkan sebuah kenyataan, gambaran abstrak sehingga banyak 

digunakan oleh disiplin ilmu lain sebagai parameter garis besar praktek.

2.4.4 Model kebidanan dapat digunakan untuk:

1) Menyatukan data secara lengkap

a. Tindakan sebagai bantuan dalam komunikasi antara bidan dan 

pimpinan

b. Dalam pendidikan untuk mengorganisasikan program belajar

c. Untuk komunikasi bidan dengan klien.

2) Menjelaskan siapa itu bidan, apa yang dikerjakan, keinginan, dan 

kebutuhan untuk :

a. Mengembangkan profesi

b. Mendidik siswa bidan

c. Komunikasi dengan klien dan pimpinan

Pengetahuan Bidan

perempua
n

kesehatan lingkungan kebidanan
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2.4.5 Beberapa macam  model kebidanan:

1) Model medical

Merupakan suatu model yang dikembangkan untuk membantu manusia 

dalam memahami proses sehat sakit dalam arti kesehatan. Tujuannya 

adalah sebagai kerangka kerja untuk pemahaman dan tindakan.

2) Model sehat untuk semua (Health For All – HFA)

Model ini dicetuskan oleh WHO dalam deklarasi Alma Atta tahun 1978. 

Focus pelayanan ditujukan untuk perempuan, keluarga dan masyarakat, 

serta sebagai sarana komunikasi dari bidan-bidan di Negara lain. Tema 

HFA menurut euies dan Simmet (1992) sebagai berikut:

(1) mengurangi ketidaksamaan kesehatan

(2) perbaikan kesehatan melalui usaha promotif dan preventif

(3) partisipasi masyarakat

(4) kerjasama yang baik antara pemerintah dan sector lain yang terkait.

Primary Health Care (PHC) adalah dasar pelayanan utama dari sistem

pelayanan kesehatan. PHC adalah pelayanan kesehatan pokok yang 

didasarkan pada praktik ilmu pengetahuan yang logis dan metode sosial

yang tepat, serta teknologi universal yang dapat diperoleh individu dan 

keluarga dalam komunitas melalui partisipasi. Delapan area untuk 

mencapai kesehatan bagi semua melalui PHC adalah sebagai berikut:

(1) Pendidikan tentang masalah kesehatan umum dan metode 

pencegahan pengontrolnya

(2) Promosi tentang persediaan makanan dan nutrisi yang layak 

(3) Persediaan air yang sehat dan sanitasi dasar yang adekuat
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(4) Kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana

(5) Imunisasi

(6) Pencegahan dan pengawasan penyakit endemic

(7) Pengontrolan yang tepat terhadap kecelakaan dan penyakit umum

(8) Persediaan obat-obat esensial

3) Model Menolong bagi Bidan di Ruang Bersalin

4) Model sistem komunitas yang ideal

2.5 Perilaku  

2.5.1 Defenisi perilaku

Perilaku manusia merupakan refleksi dari berbagai gejala kejiwaan 

seperti pengetahuan, keinginan, kehendak, minat, motivasi, persepsi sikap 

dan sebagainya yang dipengaruhi oleh berbagai factor diantaranya adalah 

factor pengalaman, keyakinan, lingkungan fisik, utamanya sarana dan 

prasrana, sosio budaya masyarakat yang terdiri dari kebiasaan, tradisi, adat 

istiadat dan sebagainya.

Perilaku kesehatan menurut teori Lawrence Green dalam Notoatmodjo 

(2010) adalah berangkat dari analisis penyebab masalah kesehatan, Green 

membedakan adanya dua determinan masalah kesehatan tersebut, yakni 

faktor perilaku (behavior causes), dan faktor dari luar perilaku (non 

behaviour causes). Analisis perilaku manusia dari tingkat kesehatan menurut 

Lawrence Green dipengaruhi oleh 3 faktor utama yaitu:
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1) Faktor predisposisi (Predisposing factor)

Faktor predisposisi yaitu faktor internal yang ada pada diri 

individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mempermudah 

individu untuk berperilaku yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, 

tradisi dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan 

dengan kesehatan, sistem nilai yang dianut masyarakat, dan sebagainya

(Nursalam, 2014). 

Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut, misalnya pemberian ASI 

eksklusif, diperlukan pengetahuan dan kesadaran ibu tersebut tentang 

manfaat menyusui eksklusif baik bagi kesehatan bayi maupun ibu 

sendiri. Disamping itu, kadang-kadang kepercayaan, tradisi dan sistem 

nilai masyarakat juga dapat mendorong atau menghambat ibu untuk 

menyusui bayinya. Misalnya, kolostrum tidak boleh diberikan pada bayi

karena dianggap cairan kotor (Prasetyono, 2009). Faktor-faktor ini 

terutama yang positif mempermudah terwujudnya perilaku, maka sering 

disebut faktor pemudah.

2) Faktor Pemungkin (Enabling factor)

Faktor pemungkin adalah faktor yang memungkinkan atau yang 

memfasilitasi perilaku atau tindakan yang terwujud dalam lingkungan 

fisik, tersedia atau tidak tersedianya berbagai fasilitas atau sarana 

kesehatan bagi masyarakat. Fasilitas kesehatan dalam hal ini adalah 

seperti puskesmas, rumah sakit, poliklinik, posyandu, tenaga kesehatan

dan keterampilannya atau yang lainnya. Termasuk di dalamnya kebijakan 

pemungkin.
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3) Faktor Penguat (Reinforcing factor)

Faktor penguat adalah faktor yang mendorong atau memperkuat 

terjadinya perilaku. Faktor ini mencakup faktor sikap dan perilaku tokoh 

masyarakat, tokoh agama, petugas kesehatan, teman sebaya, orang tua, 

community leaders, serta penentu kebijakan yang merupakan kelompok 

referensi dari perilaku masyarakat dan diperlukan sebagai penguat 

perilaku tersebut.

Kadang-kadang, meskipun seseorang tahu dan mampu untuk 

berperilaku sehat, tetapi tidak melakukannya. Seorang ibu menyusui tahu 

akan manfaat menyusui eksklusif, dekat dengan bidan, tetapi ia tidak 

mau memberikan bayinya ASI secara eksklusif, karena ibu lurah dan ibu-

ibu tokoh lainnya tidak pernah menyusui bayinya eksklusif, namun 

anaknya tetap sehat. Hal ini berarti, bahwa untuk berperilaku sehat 

memperlukan contoh dari para tokoh masyarakat. 

Menurut Green dan Kreuter (Nursalam, 2014), reinforcing factors 

juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan (conditions of living). 

Faktor lingkungan adalah segala faktor fisik, biologis, maupun sosial 

budaya yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi 

kesehatan.

2.5.2 Bentuk perilaku

1) Perilaku tertutup (covert behavior)

Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau 

tertutup. Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada 

perhatian, persepsi, pengetahuan/kesadaran dan sikap yang terjadi pada 
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orang yang menerima stimulus tersebut dan belum dapat diamati secara 

jelas oleh orang lain.

2) Perilaku terbuka (overt behavior)

Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata dan 

terbuka yang sudah jelas dalam bentuk tindakan orang lain. 

2.5.3 Ranah perilaku

Meskipun perilaku dibedakan antara perilaku tertutup dan terbuka, 

namun sebenarnya perilaku adalah totalitas yang terjadi pada orang yang 

bersangkutan atau keseluruhan pemahaman dan aktivitas seseorang yang 

merupakan hasil bersama antara factor eksternal dan internal dan dibagi 

menjadi 3 tingkat ranah perilaku yaitu:

1) Pengetahuan (knowledge) adalah hasil penginderaan manusia

2) Sintesis  menunjukkan suatu kemampuan seseorang utnutk mrangkum 

atau meletakkan suatu hubungan yang logis dari komponen-komponen 

pengetahuan yang dimiliki.

(1) Evaluasi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan 

justifikasi atau penilaian suatu objek tertentu

(2) Sikap (attitude)  adalah respon tertutup seseorang terhadap stimulus 

atau objek tertentu

(3) Menerima diukur dengan kehadiran

(4) Menanggapi memberikan jawaban atau tanggapan terhadap objek

(5) Menghargai memberikan nilai positif terhadap objek atau stimulus

(6) Bertanggungjawab yaitu setelah mengambil sikap berarti berani 

mengambil resiko
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3) Tindakan atau praktik (practice)

Gambar 2.4 Hubungan pengetahuan, sikap dan tindakan (Notoadmodjo, 2012)

2.5.4 Perub ahan perilaku

Perubahan perilaku kesehatan sebagai tujuan dari promosi atau pendidikan 

kesehatan, sekurang-kurangnya mempunyai 3 dimensi yakni: 

1) Mengubah perilaku negatif (tidak sehat) menjadi perilaku positif (sesuai 

nilai-nilai kesehatan)

2) Mengembangkan perilaku positif (pembentukan dan pengembangan 

perilaku sehat)

3) Memelihara perilaku yang sudah positif atau mempertahankan prilaku 

sehat yang sudah ada.

2.5.5 Bentuk perubahan perilaku

1) Perubahan alamiah

Perilaku manusia sering berubah, apabila dalam masyarakat sekitar 

terjadi suatu perubahan lingkungan fisik atau sosial budaya dan 

ekonomi, maka anggota didalamnya juga mengalami perubahan.

2) Perubahan terencana

Perubahan karena memang direncanakan sendiri oleh subjek

3) Kesediaan untuk berubah

REAKSI 
TERBUKA
(tindakan)

PROSES 
STIMULUS

STIMULUS
(rangsangan)

REAKSI 
TERTUTUP
(pengetahuan 
dan sikap)
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apabila terjadi suatu inovasi atau program-program pembangunan di 

dalam masyarakat, maka yang sering terjadi adalah sebagian orang 

sangat cepat untuk menerima inovasi untuk menerima inovasi atau 

perubahan tersebut (berubah' perilakunya) dan sebagian orang lagi 

sangat lambat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut. Hal ini 

disebabkan setiap orang mempunyai kesediaan untuk berubah yang 

berbeda.

2.5.6 Strategi perubahan perilaku

1) Menggunakan kekuatan (enforcement)

Perubahan perilaku dipaksakan dengan cara kekuatan fisik dan psikis, 

menghasilkan perilaku yan cepat tetapi belum tentu berlangsung lama.

2) Menggunakan kekuatan peraturan atau hukum (regulation)

masyarakat di atur berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku (law 

enforcement)

3) Pendidikan (education)

perubahan perilaku kesehatan melalui cara pendidikan atau promosi 

kesehatan ini diawali dengan cara pemberian informasi-informasi 

kesehatan. Dengan pemberian informasi-informasi, diharapkan 

meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan 

menimbulkan kesadaran mereka dan akhirnya akan berperilaku sesuai 

dengan pengetahuan yang dimilikinya. Perubahannya berlangsung lama 

karena didasari oleh kesadaran mereka sendiri (bukan karena paksaan).
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2.6 Pengetahuan

2.6.1 Defenisi pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan hal ini terjadi setelah seseorang 

telah melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan 

merupakan domain yang sangat penting dalam bentuk tindakan seseorang 

(Efendi dan Makhfudli,2009)

2.6.2 Tingkat pengetahuan di dalam domain kognitif

1) Tahu (Know)

Adalah mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya, 

termasuk mengingat kembali sesuatu yang spesifik dari seluruh 

rangsangan yang dipelajari  atau rangsangan yang telah diterima. Tahu 

merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk 

mengukurnya antara lain: menyebutkan, menguraikan, mendefenisikan, 

menyatakan.

2) Memahami (comprehension)

Suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang 

diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. 

Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat 

menjelaskan.

3) Aplikasi (Aplication)

Kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada suatu 

kondisi sebenarnya yang dapat diartikan sebagai penggunaan rumus-

rumus, metode, prinsip.
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4) Analisis (Analysis)

Adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek 

kedalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam suatu struktur 

organisasi dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan anlisis 

dapat dilihat dari penggunaan kata kerja seperti menggambarkan, 

membedakan memisahkan, mengelompokkan.

5) Sintesis (Syntethetic)

Adalah suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungi bagian-

bagian di dalam satu bentuk keseluruhan baru dengan kata lain sintesis 

adalah kemampuan untuk menysun formulasi baru dari formulasi-

formulasi yang telah ada. Contohnya dapat menyusun, merencanakan, 

meringkaskan, menyesuaikan.

6) Evaluasi (Evaluation)

Berkaitan dengan melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu 

materi atau objek. Penilaian-penilaian tersebt didasarkan pada suatu 

kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria yang telah 

ada. Contohnya dapat memandingkan antara berat berat badan normal 

dan berat badan kurang.

2.6.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan

1) Pendidikan

Pendidikan adalah proses tumbuh kembang seluruh kemampuan dan 

perilaku manusia melalui pengajaran. Tingkat pendidikan juga 

merupakan salah satu factor yang mempengaruhi persepsi seseorang 

untuk lebih menerima ide-ide teknologi yang baru, semakin menigkat 
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batas seseorang, maka bertambah pengalaman, adapun tujuan yang 

hendak dicapai melalui pendidikan itu adalah mengubah pengetahuan. 

Pengalaman adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran 

pengetahuan oleh pengetahuan oleh sebab itu pengalaman pribadi pun 

dapat digunakan sebagai upaya memperoleh pengetahuan (Notoadmojo, 

2012)

2) Sumber Informasi

Sumber informasi adalah sesuatu yang menjadi perantara dalam 

menyampaikan informasi, merangsang pikiran dan kemampuan, 

informasi yang diperoleh dalam menyampaikan informasinya yang 

diperoleh dari berbagai sumber akan mempengaruhi tingkat pengetahuan 

seseorang, misalnya informasi yang dapat diperoleh melalui TV, Koran, 

majalah, radio dan tabloid (Notoadmojo, 2012)

3) Usia

Usia merupakan tingkatan kedewasaan seseorang, semakin bertambah 

usia seseorang, maka pengetahuan mereka bertambah. Hal ini 

dikarenakan pengetahuan yang ia dapatkan bukan hanya berasal dari 

lingkungan tingkat pendidikan, tetapi pengalaman mereka menghadapi 

realita kehidupan yang menuju pematangan pemikiran 

(Notoadmojo,2012)

4) Pekerjaan

Pekerjaan adalah aktifitas yang dilakukan sehari-hari. Dimana seluruh 

bidang pekerjaan, umumnya diperlukan adanya hubungan dengan orang 

lain. Setiap orang harus bergaul dengan teman sejawat maupun 
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berhubungan dengan atasan. Pekerjaan dapat menggambarkan tingkat 

kehidupan seseorang karena dapat mempengaruhi sebagian aspek 

kehidupan seseorang termasuk pemeliharaan kesehatan. Sehingga jelas 

bahwa jenis pekerjaan mempunyai peran dalam pengetahuan 

(Notoadmojo,2012).

5) Kebudayaan

Kebudayaan adalah suatu keseluruhan yang kompleks yang mencakup, 

pengetahuan, kepercayaan seni, moral, hokum adat istiadat dan 

kecakapan-kecakapan serta kebiasaan lainnya yang di peroleh atau di 

hasilkan manusia sebagai anggota masyarakat dan secara religious 

dikatakan bahwa pendidikan terjadi lebih dulu dari kebudayaan 

(Gunawan,2000)

6) Ekonomi

Ekonomi penting dalam usaha untuk mencapai pendidikan yang lebih 

tinggi. Pendidikan yang lebih tinggi diharapkan seseorang mendapatkan 

pengetahuan yang lebih tinggi lagi.

7) Sarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat ukur dalam 

mencapai maksud dan tujuan.

2.6.4 Pengukuran Pengetahuan

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau 

angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek 

penelitian atau responden. Menurut Notoatmodjo (2010), pengetahuan 
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tentang kesehatan dapat diukur berdasarkan jenis penelitiannya, kuantitatif 

atau kualitatif.

1) Penelitian Kuantitatif

Penelitian kuantitatif pada umumnya akan mencari jawab atas fenomena, 

yang menyangkut berapa banyak, berapa sering, berapa lama, dan 

sebagainya, maka biasanya menggunakan metode wawancara dan angket:

(1) Wawancara tertutup atau wawancara terbuka, dengan menggunakan 

instrument (alat pengukur / pengumpul data) kuesioner. Wawancara 

tertutup adalah suatu wawancara dimana jawaban responden atas 

pertanyaan yang diajukan telah tersedia dalam opsi jawaban, responden 

tinggal memilih jawaban mana yang mereka anggap paling benar atau 

paling tepat. Sedangkan wawancara terbuka, responden boleh menjawab 

apa saja sesuai dengan pendapat atau pengetahuan responden sendiri.

(2) Angket tertutup atau terbuka

Seperti halnya wawancara, angket juga dalam bentuk tertutup dan 

terbuka. Instrumen atau alat ukurnya seperti wawancara, hanya jawaban 

responden disampaikan lewat tulisan. Metode pengukuran melalui angket 

ini sering disebut “self administered” atau metode mengisi sendiri.

2) Penelitian Kualitatif

Pada umumnya penelitian kualitatif bertujuan untuk menjawab 

bagaimana suatu fenomena itu terjadi, atau mengapa terjadi. Metode-

metode pengukuran pengetahuan dalam metode penelitian kualitatif ini 

antara lain:
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(1) Wawancara mendalam

Mengukur variabel pengetahuan dengan menggunakan metode 

wawancara mendalam, adalah peneliti mengajukan suatu pertanyaan 

sebagai pembuka, yang akhirnya memancing jawaban yang sebanyak-

banyaknya dari responden, sehingga diperoleh informasi atau jawaban 

responden secara banyak dan sejelas.

(2) Diskusi Kelompok Terfokus (DKT)

Diskusi kelompok terfokus dalam menggali informasi dari beberapa 

responden sekaligus dalam kelompok. Jumlah kelompok dalam 

diskusi kelompok terfokus tidak terlalu banyak, tetapi juga tidak 

terlalu sedikit, antara 6-10 orang.

Menurut Arikunto (2010), berdasarkan nilai, pengukuran tingkat 

pengetahuan dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu:

1) Pengetahuan baik : mempunyai nilai pengetahuan > 75%

2) Pengetahuan cukup : mempunyai nilai pengetahuan 60-75%

3) Pengetahuan kurang : mempunyai nilai pengetahuan < 60%

2.7 Sikap (Attitude)

2.7.1 Defenisi 

Sikap merupakan reaksi atau respons yang masih tertutup dari 

seseorang terhadap suatu stimulus atau objek, yang sudah melibatkan 

faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan (senang-tidak senang, 

setuju-tidak setuju, baik-tidak baik, dan sebagainya) (Notoatmodjo, 

2010). Newcomb salah seorang ahli psikologi sosial menyatakan bahwa 

sikap itu merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak dan bukan 

SKRIPSI MODEL ASUHAN KEBIDANAN ... RATU GRACE PONDA

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



40

pelaksanaan motif tertentu. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau 

aktivitas akan tetapi merupakan predisposisi tindakan atau perilaku. 

Sikap itu masih merupakan reaksi tertutup, bukan merupakan reaksi 

terbuka atau tingkah laku yang terbuka (Notoatmodjo, 2007).

2.7.2 Tingkatan Sikap

Menurut Notoatmodjo (2010), sikap memiliki berbagai tingkatan, 

yaitu :

1) Menerima (receiving)

Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan 

stimulus yang diberikan (objek). 

2) Merespon (responding)

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan, dan 

menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap.

3) Menghargai (valuing)

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu 

masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga.

4) Bertanggung jawab (responsible)

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dipilihnya dengan segala 

resiko merupakan sikap yang paling tinggi. 
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2.7.3 Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Sikap

Menurut Azwar (2015), faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembentukan sikap antara lain:

1) Pengalaman pribadi

Apa yang telah dan sedang dialami seseorang akan ikut membantu 

dan mempengaruhi penghayatan terhadap stimulus sosial. Penghayatan itu 

kemudian akan membentuk sikap positif atau negatif, akan tergantung 

pada berbagai faktor lain. Sehubungan dengan hal ini, Middlebrook 

mengatakan bahwa tidak adanya pengalaman sama sekali dengan suatu 

objek psikologis cenderung akan membentuk sikap negatif terhadap 

objektif tersebut (Azwar, 2015).

2) Pengaruh orang lain yang dianggap penting

Seseorang yang dianggap penting, seseorang yang diharapkan 

persetujuan bagi setiap gerak tingkah dan pendapat individu, seseorang 

yang tidak ingin dikecewakan, atau seseorang yang berarti khusus 

(significant others), akan banyak mempengaruhi pembentukan sikap 

seseorang terhadap sesuatu. 

3) Pengaruh kebudayaan

Perilaku normal, kebiasaan, nilai-nilai dan penggunaan sumber –

sumber di dalam suatu masyarakat akan menghasilkan suatu pola hidup 

(way of life) yang pada umumnya disebut kebudayaan (Notoatmodjo, 

2007). Seseorang hidup dan dibesarkan dari suatu kebudayaan, dengan 

demikian kebudayaan yang diikutinya mempunyai pengaruh besar 

terhadap pembentukan sikap orang tersebut. 
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4) Media massa

Media massa membawa pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat 

mengarahkan opini seseorang, sehingga terbentuklah arah sikap yang 

tertentu. Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal memberikan 

landasan kognitif  baru bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. 

Pesan-pesan sugestif yang dibawa oleh informasi tersebut, apabila cukup 

kuat, akan memberi dasar afektif dalam menilai sesuatu hal sehingga 

terbentuklah arah sikap tertentu.

5) Lembaga pendidikan dan lembaga agama

Kedua lembaga ini meletakkan dasar pengertian dan konsep moral 

dalam individu sehingga kedua lembaga ini merupakan suatu sistem yang 

mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap. 

6) Pengaruh faktor emosional

Suatu bentuk sikap merupakan pertanyaan yang didasari oleh emosi 

yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalihan 

bentuk mekanisme pertahanan ego. Sikap demikian dapat bersifat 

sementara dan segera berlalu begitu frustasi telah hilang akan tetapi dapat 

pula merupakan sikap yang lebih persisten dan bertahan lama (Azwar, 

2015). 

2.7.4 Pengukuran Sikap

Sikap merupakan respons evaluatif yang dapat berbentuk positif 

maupun negatif. Orang yang setuju, mendukung atau memihak terhadap 

suatu objek sikap berarti memiliki sikap yang arahnya positif sebaliknya 
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mereka yang tidak setuju atau tidak mendukung dikatakan sebagai 

memiliki sikap arahnya negatif (Azwar, 2015).

Mengukur sikap agak berbeda dengan mengukur pengetahuan 

karena mengukur sikap berarti menggali pendapat atau penilaian orang 

terhadap objek yang berupa fenomena, gejala, kejadian, dan sebagainya. 

Cara mengukur sikap dapat dilakukan melalui wawancara dan atau 

observasi, dengan mengajukan pernyataan-pernyataan yang disusun atau 

dirumuskan dalam instrument (Notoatmodjo, 2010). 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena yang 

kemudian disebut variabel penelitian yang dijabarkan menjadi indicator 

variabel. Kemudian indikator itu dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan

baik bersifat positif (favorable) atau bersifat negatif (unfavorable). 

Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif 

sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain: Sangat 

setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju atau selalu, 

sering, kadang-kadang dan tidak pernah

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi 

nilai, misalnya:

1. setuju / selalu / sangat positif diberi nilai 5

2. setuju / sering / positif diberi nilai 4

3. ragu-ragu / kadang-kadang / netral diberi nilai 3
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4. tidak setuju / hampir tidak pernah / negative diberi nilai 2

5. sangat tidak setuju / tidak pernah / diberi nilai 1

Salah satu skor standar yang biasa digunakan dalam skala model Likert 

adalah skor-T, yaitu:

T = 50 + 10 

T ≥ Mean = Favorabel

T ≤ Mean = Unfavorabel

Keterangan : X = Skor responden pada skala sikap yang hendak diubah 

menjadi skor T

   Xbar    = Mean skor kelompok

         S    = Deviasi standar skor kelompok Azwar, 2015)

2.8 Penyuluhan

2.8.1 Defenisi Penyuluhan

Penyuluhan kesehatan menurut Depkes RI (2004) adalah gabungan berbagai 

kegiatan yang berlandaskan prinsip belajar untuk mencapai suatu keadaan, 

ketika individu, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan ingin hidup 

sehat, tahu bagaimana caranya melakukan apa yang dapat dilakukan, secara 

perseorangan maupun kelompok dan meminta pertolongan jika perlu 

(Sembiring, 2014)

X - Xbar

s
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2.8.2 Sasaran penyuluhan

Sasaran dalam penyuluhan kesehatan ada 2 yaitu, yaitu:

1) Sasaran jangkauan, yaitu :

(1) Individu

Individu yang mempunyai masalah keperawatan dan kesehatan dan 

yang dirawat di rumahsakit.

(2) Keluarga

Keluarga binaan yang mempunyai masalah kesehatan dan 

keperawatan dantergolong resiko tinggi

(3) Kelompok Umum

Masyarakat umum baik dipedesaan ataupun diperkotaan

(4) Kelompok khusus meliputi:

b. Masyarakat daerah terpencil dan terasing

c. Masyarakat didaerah pemukiman baru termasuk transmigran dan 

daerah perbatasan

d. Masyarakat yang rentan masalah kesehatan tertentu, misalnya 

bumil, busui, remaja, lansia dll.

2) Sasaran hasil penyuluhan :

Terjadinya perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku dari sasaran 

diatas dikaitkan dengan sasaran program.

2.8.3 Metode penyuluhan

1) Metode individual (perorangan)

(1) Bimbingan dan penyuluhan, kontak klien dan petugas lebih intensif
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(2) Wawancara, bagian dari bimbingan namun lebih menggali alasan-

alasan dan adopsi berperilaku

2) Metode kelompok

(1) Kelompok besar, peserta lebih dari 15 orang

a. Ceramah

Metode ini baik untuk sasaran yang berpendidikan tinggi maupun 

rendah

- Persiapan: 

1. mempelajari materi dengan sistematika yang baik

2. persiapkan alat bantu seperti makalah singkat, slide, 

sound sistem dan sebagainya.

- Pelaksanaan:

1. Sikap dan penampilan yang meyakinkan

2. Suara cukup keras dan jelas

3. Pandangan harus tertuju ke peserta ceramah

4. Berdiri didepan (di pertengahan), tidak boleh duduk.

- Seminar 

Untuk sasaran kelompok besar dengan pendidika menengah 

keatas dan penyajian presentasi dari suatu ahli terhadap suatu 

topic yang dianggap penting.

(2) Kelompok kecil

Peserta kurang dari 15 orang dengan metode seperti diskusi 

kelmpok, curah pendapat, bola salju, bermain peran, dan simulasi.
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(3) Metode massa

Ini cocok untuk mengkomunikasikan pesan-pesan kesehatan yang 

ditujukan kepada masyarakat dan bersifat umum seperti : ceramah 

umum pada acara-acara tertentu, berbincang-bincang (talk show), 

simulasi di panggung besar, acara televise dan tulisan-tulisan 

dimajalah atau Koran.

2.8.4 Alat Bantu/Media Promosi Kesehatan

1) Pengertian

Alat bantu pendidikan kesehatan adalah alat-alat yang digunakan dalam 

menyampaikan bahan, materi atau pesan kesehatan, dapat alat peraga 

karena berfungsi untuk membantu dan memperagakan sesuatu didalam 

proses promosi kesehatan.

2) Manfaat alat bantu

1. Menimbulkan minat sasaran pendidikan.

2. Mencapai sasaran yang lebih banyak.

3. Membantu dalam mengatasi banyak hambatan dalam pemahanan

4. Menstimulasi sasaran pendidikan untuk meneruskan pesan-pesan yang 

diterima kepada orang lain.

5. Mempermudah penyampaian bahan atau informasi kesehatan

6. Mempermudah penerimaan informasi oleh sasaran/masyarakat

7. Mendorong keinginan orang untuk mengetahui, kemudian lebih 

mendalami dan akhirnya mendapatkan pengertian yang lebih baik.

8. Membantu menegakkan pengertian yang di peroleh.

3) Macam-macam alat bantu atau media
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1. Alat bantu lihat (visual aids) yang berguna dalam membantu 

menstimulasi indra mata (penglihatan) pada waktu terjadinya proses 

penerimaan pesan. Alat ini ada dua bentuk:

a. Alat yang diproyeksikan, misalnya slide, film, film strip, dan 

sebagainya.

b. Alat tidak di proyeksikan:

- Dua dimensi, gambar peta, bagan dan sebagainya.

- Tiga dimensi, misalnya bola dunia, boneka dan sebagainya.

2. Alat bantu dengar (audio aids) yaitu alat yang dapat membantu untuk 

menstimulasikan indra pendengaran pada waktu proses penyampaian 

bahan pendidikan/pengajaran, misalnya: piringan hitam, radio, pita 

suara, kepingan CD dan sebagainya.

3. Alat bantu lihat dengar, seperti televisi, video cassette, dan DVD, 

dikenal dengan audio visual aids (AVA)

4) Media Promosi Kesehatan

Media promkes adalah saluran (channel) untuk menyampaikan informasi 

kesehatan dan karena alat-alat tersebut digunakan untuk mempermudah 

penerimaan pesan-pesan kesehatan bagi masyarakat atau klien. 

Berdasarkan fungsinya sebagai penyalur, pesan-pesan kesehatan, media ini 

dibagi menjadi tiga, yaitu :

(1) Media cetak seperti; booklet, leaflet, flyer (selebaran), flip chart 

(lembar balik), rubrik/tulisan disurat kabar, poster dan foto yang 

mengungkapkan informasi kesehatan.

(2) Media elektronik seperti televisi, radio, video, slide, film strip
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(3) Media papan (billboard)

Papan yang dipasang di tempat-tempat umum dapat diisi dengan 

pesan-pesan atau informasi-informasi kesehatan.

2.8.5 Promosi Kesehatan pada Ibu klimakerium / menopause

Pemberian informasi dan pengetahuan pada ibu yang mengalami menopause 

akan meringankan dan mengurangi masalah dalam menghadapi masa 

klimakterium, sehingga diperlukan kegiatan promosi kesehatan sebagai 

berikut:

1) Memberikan informasi tentang perubahan pada masa menopause 

sehingga ibu dapat mengatasinya jika mengalami hal tersebut

2) Menganjurkan ibu agar jangan stress atau selalu menjaga kondisi 

psikologinya

3) Menganjurkan orang terdekat, misalnya suami dan anak-anak agar 

memberikan perhatian khusus kepada ibu menopause

4) Mengatur dan menyesuaikan nutrisi dan pola makan yang seimbang 

5) Menganjurkan ibu agar menghindari penuaan dini kulit yang terlalu 

cepat

6) Menganjurkan ibu agar berolahraga yang teratur dan sesuai 

kemampuannya

7) Menganjurkan ibu agar mempertahankan aktivitas sosial

8) Menganjurkan ibu agar melakukan kegiatan spiritual dan kegiatan yang 

positif 

9) Menganjurkan ibu ikut aktif dalam kegiatan posyandu lansia karena 

dapat memantau kesehatannya
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10) Menganjurkan ibu untuk menerapkan PHBS

11) Menganjurkan ibu untuk ke pelayanan kesehata jika mengalami 

masalah dan gangguan kesehatan

12) Menganjurkan ibu untuk banyak mengkonsumsi kalsium guna 

mencegah pengeroposan tulang
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BAB 3

3.1 Kerangka Konseptual

Keterangan : Diukur 
  Tidak diukur

Gambar 3.1 Kerangka konseptual Model Asuhan Kebidanan Melalui Penyuluhan Pada Ibu
Lansia Untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Sikap Tentang Klimakterium di 
Desa Rea Tulaklangi’ Tana Toraja 

Posyandu Lansia
1. Ukur tinggi, berat badan 

dan tekanan darah

2. PMT

3. Senam

4. Pengobatan

5. Perawatan sakit

6. Penyuluhan

7. Pencegahan penyakit

LANSIA
1. Perubahan fisik
2. Perubahan kognitif
3. Perubahahn spiritual
4. Psikososial
5. Perubahan fungsi dan potensi seksual ( menopause 

dan klimakterium)

Model Asuhan 
Kebidanan melalui 
penyuluhan

Faktor predisposisi :

Pengetahuan

Kepercayaan

Sikap

Tradisi

Nilai

Faktor Pendukung :
Sikap dan tindakan petugas 
kesehatan, dukungan dan tugas 
keluarga.

Faktor Pendorong :
lingkungan fisik, 
fasilitas sarana 
kesehatan

Perubahan setelah di 
berikan penyuluhan:

1. Pengetahuan

2. Sikap 

3. Tindakan 

- Pendidikan
- Sumber Informasi
- Usia
- Pekerjaan
- Kebudayaan
- Ekonomi
- Sarana

- Pengalaman 
Pribadi

- Orang Lain Yang 
Dianggap Penting

- Kebudayaan
- Media Massa
- Lembaga

Pendidikan dan 
Agama

- Faktor Emosional

KERANGKA KONSEPTUAL
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Kerangka konseptual ini dibuat berdasarkan landasan teoritis : Menurut Lawrence 

Green (Notoadmojo, 2014 : 87) perilaku manusia dipengaruhi oleh 3 faktor 

utama, salah satunya faktor predisposisi yaitu pengetahuan dan sikap yang 

dipengaruhi oleh pendidikan, sumber informasi, usia, pekerjaan, kebudayaan, 

ekonomi dan sarana. Lansia di beri model asuhan kebidanan melalui penyuluhan

tentang klimakterium untuk menambah pengetahuan dan perubahan sikap. 

Tujuannya agar lansia menjadi aktif dan mandiri sehingga meningkatkan angka 

kunjungan posyandu lansia.

3.2 Hipotesis

Hipotesis yang ditetapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

Ada peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap pada Lansia setelah 

penyuluhan.
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BAB 4

Metode penelitian adalah cara yang akan dilakukan dalam proses 

penelitian.  Pada bab ini akan di uraikan  secara rinci tentang:  1) jenis penelitian, 

2) rancangan penelitian, 3) populasi dan sampel, 4) lokasi dan waktu penelitian, 5) 

variable penelitian, defenisi operasional, dan cara pengukuran variable, 6) tehnik 

dan prosedur pengumpulan data, 7) pengolahan dan analisis data, 8)kerangka 

oprasional, 9) ethical clearance.

4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yaitu penelitian yang memberikan perlakuan pada objek atau 

pre eksperimental

4.2 Rancangan Penelitian

Desain penelitian yang akan dibuat, sangat ditentukan oleh rumusan masalah 

yang akan dijawab dalam penelitian, tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan 

rumusan masalah (Hidayat, 2014). Berdasarkan tujuan penelitian, maka desain 

penelitian ini adalah one-group pre-post test design. Penelitian ini dilakukan 

dengan cara memberikan pre test (pengamatan awal) terlebih dahulu sebelum 

diberikan intervensi. Setelah diberikan intervensi kemudian dilakukan post 

test (pengamatan akhir).

METODE PENELITIAN
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Gambar 4.1 Rancangan penelitian pre eksperimental one-group pre-post test design           
(Notoadmojo,2012)

4.3 Populasi Dan Sampel

4.3.1 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti (hidayat, 2014) yaitu sasaran dari Posyandu

lansia usia 45-59 tahun di desa Rea Tulaklangi’ Tana Toraja pada 

tahun 2014-2015.

4.3.2 Sampel merupakan bagian dari populasi dan mewakili populasi yang 

akan diteliti yaitu lansia umur 45 sampai 59 tahun yang pernah datang 

posyandu lansia dan tidak aktif ditahun 2015.

4.3.3 Besar Sampel

Semua lansia umur 45-59 tahun yang menjadi anggota posyandu lansia 

dan tidak aktif sejak bulan Agustus tahun 2015 sampai bulan Januari 

tahun 2016 mengikuti posyandu di desa Rea Tulaklangi’, Tana Toraja.

Pada pendataan awal, ditemukan sampel sebanyak 17 orang namun 

yang hadir memenuhi undangan ada 14 orang karena 1 orang sedang di 

Peneliti mulai dari sini

Melakukan pengamatan, 
pengukuran tingkat pengetahuan 
dan sikap lansia setelah perlakuan

Hasil 
pengamatan/pengukur
an dibandingkan 
sebelum perlakuan 
dan sesudah

Melakukan pengamatan, 
pengukuran tingkat pengetahuan 
dan sikap lansia sebelum perlakuan

Memberikan perlakuan

Posttest

pretest

Menentukan subjek penelitian
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mengunjungi anaknya di luar pulau, 1 orang lagi sedang sakit atau 

tidak bisa berjalan dan 1 orang sudah meninggal.

Kriteria untuk mendapatkan sampel tersebut terdiri dari 2 macam 

yaitu kriteria inklusi dan kriteria ekslusi.

1) Kriteria inklusi

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subyek penelliti dari 

suatu populasi target yang terjangkau yang akan diteliti (Nursalam, 

2013). Pada penelitian ini kriteria inklusinya adalah: semua ibu-ibu 

umur 45-59 tahun yang pernah datang ke posyandu lansia dan tidak 

aktif lagi mengikuti posyandu di desa Rea Tulaklangi’, Tana Toraja

sejak tahun 2015 sampai bulan Januari tahun 2016.

2) Kriteria ekslusi

Kriteria ekslusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek 

yang memenuhi kriteria inklusi dari studi karena berbagai sebab 

(Nursalam, 2013). Pada penelitian ini, kriteria ekslusinya adalah :

1. Ibu yang sedang sakit ada 1 orang

2. Ibu yang sudah meninggal ada 1 orang

4.3.4 Tehnik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan total sampling yaitu 

dengan cara mengambil semua ibu-ibu umur 45-59 tahun ditahun 

2015 yang pernah datang ke posyandu lansia dan tidak aktif lagi

mengikuti posyandu di desa Rea Tulaklangi’, Tana Toraja dalam 

tahun 2015 sampai bulan Januari tahun 2016.
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4.4 lokasi dan waktu penelitian

lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian yaitu di Desa Rea 

tulaklangi’, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi 

Selatan dengan waktu yang digunakan selama kurang lebih 2 bulan dari 

tanggal 15 Februari 2016 sampai 27 Maret 2016. 

4.5 Variabel Penelitian, Defenisi Operasional dan Cara Pengukuran Variable

4.5.1 Varibael Independen (bebas)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau nilainya 

menentukan variabel lain (Notoadmodjo, 2014). variable independen 

pada penelitian ini adalah penyuluhan tentang klimakterium pada ibu 

lansia.

4.5.2 Variabel Dependen (tergantung)

Variabel terikat, akibat, terpegaruh atau variabel yang dipengaruhi 

(Notoadmodjo, 2014). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

pengetahuan dan sikap lansia tentang masa klimakterium pada ibu 

lansia di posyandu lansia.

4.5.3 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Untuk membatasi ruang lingkup atau pengertian variabel-variabel  

diamati/diteliti 
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No Variabel Defenisi Operasional Parameter Alat Ukur Skala Nilai
1 Independen

Penyuluhan 
kesehatan Lansia

Memberikan model asuhan 
kebidanan melalui 
penyuluhan pada ibu lansia 
usia 45-59 tahun tentang 
klimkaterium

Pertemuan sebanyak 4 kali 
waktu 60 menit tiap 
pertemuan dalam bentuk 
ceramah tentang:

1. klimakterium
2. lansia
3. Posyandu lansia

SAP - -

2 Dependen
Pengetahuan

Mengukur Pengetahuan lansia 
tentang klimakterium, lansia 
dan posyandu lansia pada ibu 
lansia usia 45-59 tahun

Pengetahuan tentang:
1. klimakterium
2. lansia
3. Posyandu lansia

Kuisioner
dengan 15 
pertanyaan

ordinal Jawaban :
Benar nilai 1
Salah nilai 0

kriteria:
Baik : 76-100%
Cukup : 56-75%
Kurang : <55%
(Arikuntoro, 2006)

3 Dependen
Sikap

Mengukur reaksi/respon, 
pendapat atau emosi ibu 
lansia usia 45-59 tahun 
tentang klimakterium, lansia 
dan posyandu lansia

Perubahan sikap
Hadir di kegiatan 
posyandu lansia

-lembar 
observasi
-Kuisioner
skala likert
dengan 13
Pertanyaan

ordinal Jawaban :
SS = Sangat Setuju          nilai 5
SS = Setuju                      nilai 4
RR= Ragu-ragu                nilai 3
TS = Tidak Setuju            nilai 2
STS = Sangat Tdk setuju nilai 1

Keterangan 
T > Mean = Positif
T < Mean = Negatif
(Azwar, 2015)

Tabel 4.1 Tabel defenisi operasional variabel yang diteliti di Desa Rea Tulaklangi’
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4.6 Tehnik dan prosedur pengumpulan data

4.6.1 Tehnik yang dipakai pada penelitian ini adalah penyuluhan dengan 

metode ceramah.

4.6.2 Alat dan bahan yang dipakai dalam penelitian ini adalah buku tulis, 

pulpen, leaflet, laptop dan LCD.

4.6.3 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas peneliti dalam 

mengumpulkan data untuk memudahkan pekerjaannya dan hasil 

lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis 

(Arikunto, 2006). Instrument yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuesioner pengetahuan ibu-ibu lansia terhadap 

klimakterium, lansia dan posyandu lansia berisi 15 pertanyaan dan 

setiap pertanyaan yang benar mendapat nilai 1 dan jawaban yang 

salah nilai 0. Instrument yang kedua yaitu lembar kuisioner 

perubahan sikap berisi 13 pernyataan yang membutuhkan jawaban 

yaitu sangat setuju dengan nilai 5, setuju dengan nilai 4, ragu-ragu

dengan nilai 3, tidak setuju dengan nilai 2, sangat tidak setuju

dengan nilai 1 tentang klimakterium, lansia dan posyandu lansia 

pada kegiatan posyandu lansia.

1) Hasil uji Validitas.

Pertanyaan pada kuesioner pengetahuan semuanya valid 

sedangkan lembar kuesioner perubahan sikap awalnya berisi 15 

pertanyaan namun setelah dilakukan uji validitas sebanyak 2 

kali dan mengubah bentuk pernyataan, maka di temukan 13 
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pernyataan yang valid. Data pada masing-masing pertanyaan 

dan pernyataan di hitung menggunakan SPSS 16 dengan hasil 

terlampir

2) Uji Reabilitas

Kuesioner pengetahuan didapatkan nilai Alpha Cronbach 0,972

dan kuesioner sikap 0,945 berarti  sudah valid yang dihitung

menggunakan SPSS 16 dengan hasil terlampir.

4.6.4 Pengumpulan data.

Pengumpulan data adalah suatu proses pendekatan kepada subjek 

dan proses pengumpulan karakteristik subjek yang diperlukan 

dalam suatu penelitian (Nursalam, 2013).

Dalam penelitian ini, yang pertama kali dilakukan peneliti adalah 

mengurus surat permohonan ijin penelitian di Sekretariat Program 

Study Pendidikan Bidan. Sambil mengurus itu, peneliti mengurus 

surat layak etik dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.

Berhubung surat layak etik belum keluar dan waktu pelaksaaan 

posyandu lansia sudah dekat dan surat ijin melakukan penelitian 

dari Bakesbangpol Tana Toraja dan Kecamatan Saluputti sudah 

keluar tanggal 10 Februari 2016 maka saya berangkat ke Tana 

Toraja. Saya tiba di Tana Toraja tanggal 16 Februari 2016 

langsung melapor ke kantor dinas Kesehatan Tana Toraja dan 

Puskesmas Ulusalu sekalian mengklasifikasikan data lansia yang 

saya butuhkan. Tanggal 17 Februari 2016 saya bertemu dengan 

Kepala Desa untuk melapor sekalian meminta tanda tangan

SKRIPSI MODEL ASUHAN KEBIDANAN ... RATU GRACE PONDA

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



60

undangan yang akan peneliti berikan kepada ibu lansia yang akan 

menjadi responden. Sore hari dibantu kader desa, undangan 

dijalankan. Kemudian pertemuan pertama dilakukan tanggal 20 

Februari 2016, pertemuan kedua dilakukan pada tanggal 22 

Februari 2016, pertemuan ketiga tanggal 22 Maret 2016, 

pengcekan terhadap pengisian kuesioner dan kebutuhan data-data 

lainnya tanggal 21-2 Maret, Penutupan Penelitian tanggal 28 maret 

dan kembali ke Surabaya tanggal 29 maret 2016

Pada Pertemuan I tanggal 20 Februari 2016 dilakukan di Aula 

Kantor Desa mulai jam 10 siang sampai dengan jam 12 siang. 

Acara di mulai dengan pembukaan atau arahan dari Bapak Kepala 

Desa, setelah itu dari Ibu Kepala Puskesmas Ulusalu sebagai saksi 

penelitian kemudian dari peneliti memperkenalkan diri dan 

memulai penelitian. Penelitian ini dimulai dari pretest atau 

menjalankan kuesioner untuk mengukur tingkat pengetahuan dan 

kategori sikap dari responden yang akan diteliti. Setelah itu peneliti 

memberikan perlakuan yaitu penyuluhan dalam bentuk ceramah

memakai Power Point Presentation (PPT). Penyuluhan berjalan 

selama kurang lebih 30 menit dengan jumlah yang hadir kurang 

lebih 40 orang namun yang di beri kuesioner sebanyak 14 orang 

sesuai dengan jumlah responden.

Pada pertemuan II tanggal 22 Februari 2016 dilakukan di Posyandu 

Lansia Desa Rea Tulaklangi’. Kegiatan penelitian dimulai pukul 
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08.00 dengan mengisi kuesioner posttest sebelum kegiatan 

posyandu lansia berjalan dan semua responden hadir. 

Pada Pertemuan III tanggal 22 Maret 2016 dilakukan di posyandu 

lansia sebagai evaluasi dari perubahan sikap lansia dan responden 

yang datang berjumlah 11 orang. Pertemuan kali ini tidak ada 

kontrak waktu tapi sebagai evaluasi terhadap sikap responden dari 

penelitian ini.

4.7 Pengolahan dan Analisis Data 

Penelitian ini mengumpulkan data secara formal kepada subjek untuk 

menjawab pertanyaan secara tertulis yaitu kuesioner (Nursalam, 2013)

langkah-langkah pengolahan data:

4.7.1 Penyusunan Data. 

Untuk memudahkan penilaian dan pengecekan apakah semua data  

yang diperlukan dalam menguji hipotesis dan untuk mencapai 

tujuan penelitian itu sudah lengkap. Peneliti mulai melaukan dari 

mengecek nama dan identitas responden, lalu mengecek 

kelengkapan data, lalu apakan ada kuesioner yang rusak dan 

isiannya. Jika ada yang belum diisi, makan peneliti menanyakan 

kembali jawaban dari responden.

4.7.2 Klasifikasi

Menggolongkan atau mengelompokkan data berdasarkan 

kebutuhan dan pertimbangan peneliti (Notoadmodjo, 2014).
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Tahap ini, peneliti memberi kode dengan menggunakan angka 

sesuai nilai yang diperoleh dan memudahkan dalam menganalisis 

data kemudian dimasukkan dalam table

4.7.3 Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dikelompokkan, tabulasi 

data dan analisis data dengan menggunakan uji wilcoxon signet 

rank test untuk mengukur pengetahuan dan sikap dengan tingkat 

signifikan 0,05. H akan diterima bila nilai p ≤ (0,05) dan H akan di 

tolak jika nila p ≥ (0,05).

Hasil persentase dari diagram dan tabel didapatkan 

diinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Variabel pengetahuan di nilai dengan menggunakan rumus 

P=F/N x 100% (Arikuntoro, 1998)

Dimana   P = prosentase

        F = jumlah jawaban benar

       N = jumlah nilai maksimal, jika pertanyaan dijawab 

benar

Setelah prosentase diketahui kemudian hasilnya diinterpretasikan 

dengan kriteria :

Baik = 75% - 100%

Cukup = 56% - 75%
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Kurang  = ≤ 55 %

2. Variabel sikap

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

yang kemudian. Indikator dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau 

pertanyaan baik bersifat positif (favorable) atau bersifat negatif 

(unfavorable). Jawaban setiap item instrumen mempunyai 

gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang berupa 

kata-kata antara lain: Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak 

setuju, sangat tidak setuju atau selalu, sering, kadang-kadang 

dan tidak pernah. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka 

jawaban itu dapat diberi nilai, sebagai berikut:

Jawaban positif negatif

Sangat setuju diberi nilai 5 1

setuju diberi nilai 4 2

ragu-ragu diberi nilai 3 3

tidak setuju diberi nilai 2 4

sangat tidak setuju diberi nilai 1 5

Salah satu skor standar yang biasa digunakan dalam skala model 

Likert adalah skor-T, yaitu:

T = 50 + 10

T ≥ Rata-rata = Positif

X - Xbar

s
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T ≤ Rata-rata = negatif 

Keterangan : X = Skor responden pada skala sikap yang hendak diubah 

menjadi skor T

   Xbar    = Rata-rata skor kelompok

         S    = Simpangan Baku skor kelompok (Azwar, 2015)

4.8 Kerangka Operasional

Gambar 4.2 Kerangka Operasional (Notoadmodjo, 2012)

4.9 Ethical Clearance.

4.9.1 Informed Consent

Informed Consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti 

dengan responden peneliti dengan memberikan lembar persetujuan, 

diberikan sebelum penelitian dilakukan. Tujuannya adalah agar 

Populasi Lansia usia 45-59 tahun

Sampel lansia usia 45-59 tahun 
yang mengikuti posyandu lansia 
namun tidak aktif lagi.

Pretest

Post-test

Analisis data menggunakan uji 
statistic wilcoxon signet rank test

Pemberian penyuluhan

Sampling : Non probability
Total Sampling

Penyajian hasil penelitian
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calon responden mengerti maksud dan tujuan penelitian serta 

dampaknya.

4.9.2 Tanpa Nama (Anonim)

Masalah etika kebidanan merupakan masalah yang memberikan 

jaminan dalam penggunaan subjek penelitian dengan cara tidak 

memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembar alat 

ukur.

4.9.3 Kerahasiaan (Confidentiality)

Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaan oleh 

peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada 

hasil riset.
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B AB 5

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian tentang peningkatan 

pengetahuan dan sikap lansia tentang klimakterium setelah diberikan model 

asuhan kebidanan melalui penyuluhan di Posyandu Rea Tulaklangi’ Tana Toraja 

yang dilaksanakan sejak tanggal 20 Februari sampai 22 maret 2016. 

Pada bagian ini akan diuraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, 

karakteristik responden (meliputi tingkat pendidikan, umur, pekerjaan, sumber 

informasi kesehatan) dan variabel yang akan diukur meliputi:

1. Pengetahuan lansia sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan model asuhan 

kebidanan melalui penyuluhan.

2. Sikap lansia sebelum dan sesudah diberikan model asuhan kebidanan melalui 

penyuluhan.

Untuk mengetahui peningkatan pengetahuan dan sikap tentang 

klimakterium, akan dibandingkan total skor antara pengetahuan dan sikap 

sebelum dan sesudah diberikan model asuhan melalui penyuluhan tentang 

klimakterium dengan Uji statistik Wilcoxon Sign Rank Test.

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Rea Tulaklangi’ adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten 

Tana Toraja di sebelah utara Propinsi Sulawesi selatan. Desa ini berada di 

sebelah barat Kabupaten Tana Toraja. Desa ini termasuk dalam kriteria 

HASIL PENELITIAN 
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desa biasa untuk pelayanan kesehatan yang artinya terjangkau oleh sarana 

kesehatan primer, dekat dengan kantor kecamatan. Jarak desa ini ke kota 

atau rumah sakit umum daerah yaitu kurang lebih 20 km. Desa ini 

dikelilingi desa-desa yang lain dengan luas daerah  ±25 hektar yang 

sebagian besar terdiri dari sawah, kebun dengan daerah pegunungan, 

mempunyai 3 dusun dengan letak rumah berkelompok-kelompok jarak 

antara rumah satu dengan yang lain sekitar 100 meter dengan mayoritas 

penduduk bekerja sebagai petani dengan tingkat pendidikan pada 

umumnya Sekolah Dasar. Jalan sudah banyak yang di cor karena adanya 

bantuan PNPM dan sekarang sementara pengerasan jalan menuju 

perbatasan ke kecamatan lain. Sehingga untuk menuju rumah masyarakat  

sudah terjangkau kendaraan minimal motor sekalipun berada di atas 

gunung atau dari rumah menuju puskesmas juga sudah tidak terlalu sulit 

dengan jarak ± 5 km. Kegiatan masyarakat, pada pagi hari adalah ke kebun 

memetik kopi atau coklat dan ke sawah sebagai penghasilan utama yang 

letaknya digunung atau pergi mengikuti kegiatan adat di desa lain. Hal ini 

pun kadang menjadi halangan ketika posyandu karena kegiatan di 

laksanakan jam 9 pagi, sementara masyarakat sudah banyak meninggalkan 

rumah pada waktu pagi. Letak posyandu berada ditengah-tengah desa 

dekat dengan SD dan Sekolah PAUD.
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5.1.2 Karakteristik responden

1) Karakteristik responden

Tabel 5.1 Distribusi responden berdasarkan Usia, Pendidikan, Pekerjaan, 
Status, jumlah Anak dan Haid terakhir Lansia di Posyandu 
Lansia desa Rea Tulaklangi'

Karakteristik Jenis Jumlah Persentase
(%)

Usia <50 tahun
51-55 tahun
>55 tahun

3
4
7

21
29
50

Pendidikan SD
SMP
SMA

DIPLOMA

6
3
4
1

43
21
29
7

Pekerjaan Petani
PNS

13
1

93
7

Status Menikah
Janda

10
4

71
21

Jumlah anak 2
4
5

>5

2
2
5
5

14
14
36
36

Haid terakhir Tidak ingat
< 1 tahun

1-5 tahun yang lalu
6-10 tahun yang lalu
>10 tahun yang lalu

6
3
2
2
1

43
22
14
14
7

Total 14 100
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2) Mendapat  informasi kesehatan

Table 5.2 Distribusi responden berdasarkan yang mendapat informasi 
kesehatan pada ibu lansia di Posyandu lansia Desa Rea 
Tulaklangi’ tahun 2016

Karakteristik Responden Jumlah Persentase
(%)

Mendapat Informasi Kesehatan
Ya
Tidak

7
7

50
50

Sumber Informasi Kesehatan
Puskesmas
Puskesmas dan PKK

5
2

71
29

Materi Kesehatan
KB
Kesehatan Lansia

1
6 

14
96

Total 7 100

Berdasarkan tabel 5.2 ditemukan responden yang sudah mendapat 

informasi kesehatan sebanyak 7 orang (50%) dan belum mendapat 

informasi kesehatan sebanyak 7 orang (50%). Responden yang sudah 

mendapat informasi kesehatan, mendapat informasi kesehatan dari 

puskesmas dan PKK dengan materi yang paling banyak yaitu tentang 

kesehatan lansia sebanyak  6 orang (96%).
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5.1.3 Variabel yang diukur

1) Pengetahuan lansia tentang klimakterium di Posyandu Lansia Rea 

Tulaklangi’, Tana Toraja.

Wilcoxon Sign Rank Test
P = 0,001

Grafik 5.1 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Tentang Klimakterium Pada 
Ibu Lansia di Posyandu lansia Desa Rea Tulaklangi’ Tahun 
2016

Dari hasil uji Wilcoxon Sign Rank Test, didapatkan nilai signifikan p = 

0,001 hal ini menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara 

tingkat pengetahuan sebelum diberikan model asuhan kebidanan melalui 

penyuluhan  tentang klimakterium dengan sesudah diberikan model 

asuhan kebidanan melalui penyuluhan  tentang klimakterium. Hal ini 

ditunjukkan dengan peningkatan skor rata-rata dari 6,7 sebelum diberikan 

model asuhan kebidanan melalui penyuluhan  tentang klimakterium 

menjadi skor rata-rata 12 saat sudah diberikan model asuhan kebidanan 

melalui penyuluhan  tentang klimakterium. Dengan demikian dapat 
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dinyatakan bahwa model asuhan kebidanan melalui penyuluhan  tentang 

klimakterium berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan lansia di 

Posyandu Lansia Rea Tulaklangi’ Tana Toraja.

2) Sikap tentang klimakterium di Posyandu Lansia Rea Tulaklangi’, Tana 

Toraja

Wilcoxon Sign Rank Test

p = 0,022

Grafik 5.1 Distribusi Frekuensi Sikap Tentang Klimakterium Pada Ibu 
Lansia di Posyandu lansia Desa Rea Tulaklangi’ Tahun 2016

Dari hasil uji Wilcoxon Sign Rank Test, didapatkan nilai signifikan p = 

0,022 hal ini menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara 

kategori sikap sebelum diberikan model asuhan kebidanan melalui 

penyuluhan  tentang klimakterium dengan sesudah diberikan model 

asuhan kebidanan melalui penyuluhan tentang klimakterium. Hal ini 

ditunjukkan dengan peningkatan skor rata-rata dari 47 sebelum diberikan 
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model asuhan kebidanan melalui penyuluhan  tentang klimakterium 

menjadi skor rata-rata 52 saat sudah diberikan model asuhan kebidanan 

melalui penyuluhan  tentang klimakterium. Dengan demikian dapat 

dinyatakan bahwa model asuhan kebidanan melalui penyuluhan  tentang 

klimakterium berpengaruh terhadap kategori sikap lansia di Posyandu 

Lansia Rea Tulaklangi’ Tana Toraja.

5.1.4 Hasil Kegiatan

Table 5.5 Tabel hasil kegiatan penelitian tanggal 20 Februari 2016 sampai 
22 Maret 2016

No Responden Hadir 

20 Februari 
2016

22 
Februari 

2016

22 Maret 2016
Hadir Membawa 

teman
Pretest dan 
Penyuluhan

Post test
dan 

Posyandu

Kegiatan Posyandu

1 1 √ √ √ Tidak
2 2 √ √ √ Bawa teman 2 

orang
3 3 √ √ √ Bawa teman 1 

orang
4 4 √ √ √ Bawa teman 1 

orang
5 5 √ √ √ Tidak
6 6 √ √ √ Tidak
7 7 √ √ √ Tidak
8 8 √ √ √ Tidak
9 9 √ √ √ Tidak

10 10 √ √ √ Tidak
11 11 √ √ - -
12 12 √ √ - -
13 13 √ √ - -
14 14 √ √ √ Tidak
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5.2 Analisis hasil penelitian

5.2.1 Pengetahuan

Hasil penelitian tentang tingkat pengetahuan lansia mengenai 

klimakterium yaitu sebelum diberikan penyuluhan, ada 10 orang (71%) 

yang memiliki pengetahuan kurang dan 4 orang (29%) memiliki 

pengetahuan cukup dan setelah diberikan penyuluhan, pengetahuan 

meningkat ada 13 orang (93%) yang pengetahuan baik dan 1 orang (7%) 

yang pengetahuan cukup. Responden yang memiliki pengetahuan kurang 

adalah lansia yang memiliki pendidikan rata-rata sampai SD (6 orang), 

SMP (3 orang) dan SMA (1 orang), berumur diatas 52 tahun, rata-rata 

tidak mengingat haid terakhir walau rata-rata pernah mendapat penyuluhan 

kesehatan lansia. Responden yang memiliki pengetahuan cukup adalah 

lansia yang pendidikannya sampai SMA dan 1 orang DIPLOMA, berumur 

49 sampai 52 tahun, rata-rata masih menikah atau memiliki pasangan (3 

orang), masih mengingat haid terakhir dan rata-rata sudah pernah 

mengikuti penyuluhan kesehatan mengenai KB dan lansia.

5.2.2 Sikap

Hasil penelitian tentang kategori sikap lansia tentang klimakterium yaitu 

sebelum diberikan penyuluhan, ada 7 orang (50 %) yang memiliki sikap 

positif dan 7 orang (50%) memiliki sikap negatif meningkat menjadi 9 

orang (65%) sikap positif dan 5 orang (35%) sikap negatif. Responden 

yang memiliki sikap positif adalah lansia yang memiliki pendidikan rata-

rata sampai Diploma (1 orang), SMA (3 orang), SMP (1 orang) dan SD (2 

orang), berumur 46 tahun sampai 52 tahun dengan status janda 3 orang dan 
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menikah 4 orang, jumlah anak rata-rata lebih dari 5, mengingat haid 

terakhir 4 orang dan tidak mengingat 3 orang, pekerjaan petani dan PNS, 

mendapat informasi kesehatan ada 4 orang dan tidak mendapat informasi 

ada 3 orang, sumber informasi dari puskesmas dan PKK. Responden yang 

memiliki sikap negatif adalah lansia yang pendidikannya rata-rata SD 4 

orang SMA dan 1 orang dan SMP 2 orang, semua berumur 50 tahun

keatas, rata-rata masih menikah  atau memiliki pasangan 6 orang dan janda 

1 orang, semua memiliki anak 5 orang atau lebih, masih mengingat haid 

terakhir ada 4 orang dan tidak mengingat ada 3 orang, rata-rata bekerja 

sebagai petani dan tidak bekerja ada 1 orang, tidak pernah mengikuti 

penyuluhan ada 4 orang dan yang pernah mengikuti ada 3 orang.
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BAB 6

6.1 Pengetahuan Lansia

Model asuhan kebidanan adalah alat peraga untuk penerapan fungsi dan 

kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada 

klien yang mempunyai kebutuhan/masalah dalam bidang kesehatan 

(Mufdillah, dkk 2012). Penelitian ini menggunakan model asuhan kebidanan

yaitu Model Sehat Untuk Semua (Health For All – HFA) dengan tema yang 

difokuskan pada perbaikan kesehatan melalui usaha promotif dan preventif.

Penyuluhan kesehatan menurut Depkes RI (2004) adalah gabungan 

berbagai kegiatan yang berlandaskan prinsip belajar untuk mencapai suatu 

keadaan, ketika individu, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan ingin 

hidup sehat, tahu bagaimana caranya melakukan apa yang dapat dilakukan, 

secara perseorangan maupun kelompok dan meminta pertolongan jika perlu.

Hal ini juga diungkap dalam penelitian Moriana (2015) mengenai ada 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan perawat tentang pelaksanaan 

metode kanguru pada BBLR melalui penyuluhan dengan metode ceramah.

Menurut Notoadmodjo tahun 2012, ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang yaitu pendidikan, sumber 

informasi, usia, pekerjaan, kebudayaan, ekonomi dan sarana. Tingkat 

pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi 

seseorang untuk lebih menerima ide-ide teknologi yang baru, mendapat 

pengalaman baru untuk memperoleh pengetahuan. Responden dengan tingkat 

PEMBAHASAN
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pendidikan yang dimiliki mempengaruhi tingkat pengetahuan, responden 

yang memiliki pendidikan SMA dan Diploma memiliki tingkat pengetahuan 

cukup. 

Sumber Informasi adalah perantara informasi, merangsang pikiran dan 

kemampuan, informasi yang diperoleh dari berbagai sumber akan 

mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang, seperti informasi yang dapat 

diperoleh melalui TV, Koran, majalah, radio dan tabloid. Responden yang 

diteliti, rata-rata tingkat pengetahuan yang masuk dalam kategori cukup telah 

mendapat informasi kesehatan dari Puskesmas dan PKK. 

Usia merupakan tingkatan kedewasaan seseorang, semakin bertambah 

usia seseorang, maka pengetahuan mereka bertambah. Hal ini dikarenakan 

pengetahuan yang ia dapatkan bukan hanya berasal dari lingkungan tingkat 

pendidikan, tetapi pengalaman menghadapi kehidupan yang menuju 

pematangan pemikiran. Responden yang berumur 49 sampai 52 tahun dan 

yang telah memiliki pengalaman serta kedewasaan melewati kehidupan, 

ingatannya tergolong masih kuat. Hal ini ditandai dengan masih mengingat 

waktu haid terakhir. 

Pekerjaan adalah aktifitas yang dilakukan sehari-hari yang memerlukan 

hubungan dengan orang lain. Pekerjaan juga dapat menggambarkan tingkat 

kehidupan seseorang karena dapat mempengaruhi sebagian aspek kehidupan

termasuk pemeliharaan kesehatan. Responden yang diteliti dan masuk dalam 

tingkat pengetahuan cukup memiliki pekerjaan sebagai petani yang artinya 

bahwa mereka mempunyai kehidupan yang teratur setiap hari, bertemu 
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dengan orang lain dan saling bercerita atau berbagi tentang keluhan-keluhan 

kesehatannya. 

Kebudayaan adalah suatu keseluruhan yang kompleks yang mencakup, 

pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum adat istiadat dan kecakapan-

kecakapan serta kebiasaan lainnya yang di peroleh atau di hasilkan manusia 

sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan secara khusus adat istiadat Toraja 

mempengaruhi tingkat pengetahuan karena menurut peneliti adat istiadat 

menjadi media seperti bahasa atau istilah-istilah untuk meningkatkan tingkat 

pengetahuan. Hal ini sama dengan adat istiadat Toraja yang banyak memakai 

aturan secara lisan. Masyarakat Toraja di persiapkan untuk lebih banyak 

mendengar dan membuka diri dalam hal kebaikan. Responden yang tingkat 

pengetahuan cukup adalah orang-orang yang mempunyai kesempatan untuk 

berbicara di desa seperti ibu yang bekerja sebagai sekertaris desa dan ada juga 

ibu yang pernah menjabat sebagai kader desa dan kader kesehatan. 

Ekonomi penting dalam usaha untuk mencapai pendidikan yang tinggi 

supaya seseorang mendapatkan pengetahuan yang lebih tinggi lagi.

Responden yang memiliki tingkat pengetahuan cukup, memiliki pekerjaan 

yang menghasilkan ekonomi yang cukup untuk kehidupan dan membiayai 

pendidikan anak-anak. Dilihat dari jumlah anak yang ada minimal 2 anak atau 

paling banyak 5 anak dan semua bisa bersekolah merupakan bukti bahwa 

ekonomi mereka mampu. Di kehidupan sehari-hari  mereka mempunyai alat 

komunikasi yang bisa dipakai untuk internet dan mampu untuk membeli 

kuota dalam rangka mencari tahu tentang materi yang akan diteliti. 
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Faktor yang terakhir yaitu sarana adalah segala sesuatu yang dapat 

dipakai sebagai alat ukur dalam mencapai maksud dan tujuan. Letak 

geografis dari desa Rea yang terletak di Tana Toraja merupakan daerah 

pegunungan yang jalanannya kadang sulit di jangkau oleh lansia bahkan 

petugas kesehatan dalam memberikan asuhan. Disamping itu, cuaca 

pegunungan yang dingin juga menjadi penghambat sehingga kegiatan 

posyandu lansia tidak berjalan dengan baik. 

Hasil penelitian setelah diberikan penyuluhan tentang klimakterium pada 

responden yang sama, terjadi perubahan pada tingkat pengetahuan responden 

yaitu bahwa penyuluhan tentang klimakterium berpengaruh terhadap 

peningkatan pengetahuan lansia tentang klimakterium di posyandu lansia 

desa Rea Tulaklangi’ Tana Toraja. Hal ini sama dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Widhi Sumirat (2011) mengenai pengaruh 

promosi kesehatan tentang posyandu lansia terhadap keaktifan lansia di 

posyandu lansia yaitu ada peningkatan pengetahuan dan sikap lansia melalui 

metode ceramah.

6.2 Sikap Lansia

Menurut Azwar (2015), faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan 

sikap antara lain pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap 

penting, pengaruh kebudayaan, media massa, lembaga pendidikan dan 

lembaga agama, pengaruh faktor emosional.

Pengalaman pribadi yaitu apa yang telah dan sedang dialami seseorang 

akan ikut membantu dan mempengaruhi penghayatan terhadap stimulus 

sosial. Penghayatan itu kemudian akan membentuk sikap positif atau negatif, 
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akan tergantung pada berbagai faktor lain (Azwar, 2015). Di lihat dari 

responden yang bersikap positif, rata-rata memiliki pendidikan tinggi, bekerja 

sebagai petani bahkan ada yang PNS serta sudah pernah mendapat informasi 

kesehatan. Hal ini berarti bahwa mereka mempunyai kesempatan untuk 

berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan oranglain sehingga mereka bisa 

setuju atau mengerti dengan suatu perubahan tubuh seorang perempuan, baik 

yang sudah dialami atau pun tidak.

Seseorang yang dianggap penting, memberikan pengaruh bagi seseorang 

yang diharapkan persetujuan bagi setiap gerak tingkah dan pendapat individu, 

atau seseorang yang berarti khusus (significant others), akan banyak 

mempengaruhi pembentukan sikap seseorang terhadap sesuatu. Dilihat dari 

responden yang bersikap positif, rata-rata masih memiliki pasangan bahkan 

ada responden yang memiliki anak sebagai tenaga kesehatan. Adanya 

keluarga yang harmonis berpengaruh besar terhadap perubahan kehidupan 

dan sikap seseorang.

Perilaku normal, kebiasaan, nilai-nilai dan penggunaan sumber – sumber 

di dalam suatu masyarakat akan menghasilkan suatu pola hidup (way of life) 

yang pada umumnya disebut kebudayaan (Notoatmodjo, 2007). Toraja 

merupakan salah satu suku yang masih kental dengan kepercayaan-

kepercayaan orangtua dulu, kebiasaan-kebiasaan bukan hanya dalam masalah 

pemakaman namun juga dalam hal kesehatan. Dari responden yang memiliki 

sikap positif, ada 4 orang yang masih mengingat haid terakhirnya yang berarti 

mereka mengikuti perkembangan tubuhnya dan melakukan budaya untuk 

menjaga kesehatan tubuh agar tetap bugar. Sedangkan 3 orang  lupa dengan 
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haid terakhirnya karena merasa waktunya sudah berlalu lama dan tidak bisa 

diingat kembali, namun bukan berarti mereka meninggalkan tata cara 

merawat diri mereka.

Media massa membawa pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat 

mengarahkan opini seseorang, sehingga terbentuklah arah sikap yang tertentu. 

Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal memberikan landasan kognitif  

baru bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Penelitian ini tidak 

menggunakan media massa tetapi penelitian ini menggunakan rancangan pre 

dan post test yang mana sebelum memulai penyuluhan diberikan tes 

kemudian diberikan penyuluhan dan di akhir kegiatan diberikan leaflet atau 

bahan bacaan. Hasilnya mereka dapat lebih mengerti dan menerima 

penyuluhan tentang klimakterium.

Hasil penelitian setelah diberikan penyuluhan tentang klimakterium pada 

responden yang sama yaitu terjadi perubahan pada kategori sikap responden, 

yang artinya bahwa penyuluhan tentang klimakterium berpengaruh terhadap 

peningkatan sikap lansia tentang klimakterium di posyandu lansia desa Rea 

Tulaklangi’ Tana Toraja. Sikap merupakan respon evaluatif yang dapat 

berbentuk positif maupun negatif (Azwar, 2013). Hal ini sama dengan 

penelitian khairunisa, 2014 yang berjudul hubungan antara pengetahuan 

pramenopause dan sikap menghadapi menopause pada ibu pramenopause di 

desa mintomulyo kecamatan juwana kabupaten pati yang menemukan bahwa 

ibu dengan pengetahuan kurang dan cukup sebagian besar memiliki sikap 

tidak menerima dalam menghadapi menopause. Hal ini disebabkan ibu yang 

tidak tahu tentang premenopause akan menanggapi gejala-gejala menopause 
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merupakan suatu penyakit. Sehingga beranggapan bahwa premenopause ini 

merupakan gangguan pada dirinya, akibatnya ibu akan menolak terhadap 

kejadian-kejadian saat menopause.

Dari 7 orang responden yang bersikap negatif pada pre test, hasilnya ada 

responden yang berubah menjadi sikap positif setelah post test. Namun ada 2 

responden yang memiliki sikap positif berubah menjadi sikap negatif. Hal ini 

tidak mempengaruhi uji statistik wilcoxon yang menyatakan hasil kenaikan 

yang signifikan. Faktor emosional atau situasi pada saat pengisian kuesioner

sikap bisa menjadi salah satu kendala (Azwar, 2015) dan yang perlu menjadi 

perhatian yaitu apakah ada perubahan sikap pada bulan depan dan bulan 

selanjutnya diadakan posyandu yaitu mereka datang atau tidak ke posyandu 

atau aktif dalam kegiatan ini.

Pada bulan depan, kegiatan posyandu lansia bersamaan dengan kegiatan 

adat yang lokasinya diadakan berdekatan dengan lokasi posyandu. Menurut 

informasi dari responden yang hadir, 3 orang lansia yang tidak sempat hadir 

posyandu akan datang ke posyandu namun terlambat, tetapi sampai 

berakhirnya kegiatan posyandu, mereka tidak datang ke posyandu. 3 orang 

responden itu adalah 2 responden yang memiliki hasil pengukuran sikap 

positif ke negatif dan 1 orang dari negatif ke positif. 

Menurut pengalaman peneliti, responden yang tidak datang yaitu 

responden memiliki kekurangan atau cacat pada tubuh, sehingga sangat sulit 

diharapkan untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan desa, di tambah dengan jarak 

rumah yang cukup jauh sehingga membutuhkan bantuan orang lain untuk 

sampai ke tempat yang akan dituju. Sedangkan 1 responden memiliki seorang 
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anak yang juga merupakan petugas kesehatan namun tidak tinggal bersama

sehingga tidak ada yang mengingatkan walaupun tinggal dirumah yang 

terjangkau atau tidak jauh dari lokasi posyandu.

Hasil dari penelitian ini bukan memastikan bahwa responden yang 

memiliki hasil sikap (respon) positif ke negatif adalah responden yang salah, 

tetapi juga sebagai evaluasi bagi pemberi asuhan kebidanan bersama lintas 

sektor terkait untuk selalu belajar dalam menggugah kesadaran dari 

responden dan lansia yang lainnya untuk mengubah sikap perilaku, sehingga

lansia sadar akan pentingnya menjaga kesehatan sebelum sakit. Pengalaman 

peneliti melihat bahwa masyarakat lansia tidak akan ke sarana kesehatan 

(puskesmas atau posyandu lansia) jika tidak mengalami suatu penyakit, 

padahal sebelum menderita suatu penyakit akan ada gejala yang menyertai 

dan itu bisa ditemukan lebih dini jika lansia segera ke sarana kesehatan. Hal 

ini pun memerlukan dukungan, baik dari keluarga maupun masyarakat sekitar 

lansia itu sendiri.
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BAB 7

7.1 Kesimpulan

Pada penelitian ini, disimpulkan bahwa ada peningkatan pengetahuan dan 

sikap tentang klimakterium setelah diberikan model asuhan kebidanan melalui 

penyuluhan pada ibu lansia di posyandu lansia desa Rea Tulaklangi’, Tana Toraja

7.2 Saran 

1. Profesi dan Puskesmas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

kemampuan petugas kesehatan dalam memberikan asuhan kebidanan 

untuk lansia dalam menghadapi masa klimakterium serta dapat 

memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya.

2. Masyarakat 

Memberikan masukan bagi tokoh-tokoh masyarakat atau aparat desa agar 

dapat bekerjasama dengan puskesmas dalam membina dan menggugah 

kesadaran untuk menjaga kesehatan dengan terus mengadakan kegiatan 

rutin posyandu lansia sehingga program pemerintah bisa tercapai dengan 

baik.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Perlu adanya penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Asuhan 

Kebidanan pada lansia dalam menghadapi masa klimakterium.

KESIMPULAN DAN SARAN
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Lampiran 5

PENJELASAN PENELITIAN BAGI RESPONDEN 

Judul penelitian : Model Asuhan Kebidanan Melalui Penyuluhan Pada Ibu

Lansia Untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Sikap Tentang Klimakterium Di 

Posyandu Lansia Desa Rea Tulaklangi’ Tana Toraja

Tujuan

Meningkatkan Pengetahuan dan Sikap Tentang Klimakterium pada Ibu Lansia Di 

Posyandu Lansia Desa Rea Tulaklangi’ Tana Toraja

Perlakuan yang diterapkan pada subjek

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, subjek akan diberi penyuluhan 

tentang perubahan klimakterium, perubahan lansia dan posyandu lansia.

Manfaat 

Subjek yang terlibat dalam penelitian ini, akan memperoleh informasi tentang 

klimakterium dan perubahan sikap untuk mau datang dan aktif kembali ke 

posyandu lansia.

Bahaya potensial

Yang dilakukan dalam Penelitian ini yaitu memberikan penyuluhan kesehatan 

mengenai klimakterium dan lansia dan tidak ada bahaya potensial yang

diakibatkan oleh keterlibatan subjek.
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Hak untuk undur diri

Keikutsetaan subjek dalam penelitian ini bersifat sukarela dan subjek berhak 

untuk mengundurkan diri kapan pun, tanpa menimbulkan konsekuensi yang 

merugikan subjek.

Insentif untuk subjek

Karena keikut sertaan subjek bersifat sukarela, subjek hanya akan diberikan 

souvenir yaitu 1 tas kecil berisi leaflet dan materi.

Tana Toraja,   Februari 2015
Responden,

………………………………

Peneliti 

Ratu Grace Ponda  
NIM 011411223025
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xiii

Lampiran 6

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Para Ibu Lansia di Desa Rea Tulaklangi’ yang terhormat
Salam Sejahtera bagi kita semua

Perkenankan Saya Ratu Grace Ponda mahasiswa Program Pendidikan 
Bidan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya akan melakukan 
penelitian dengan judul “Model Asuhan Kebidanan Melalui Penyuluhan Pada 
Ibu Lansia Untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Sikap Tentang 
Klimakterium Di Posyandu Lansia  Desa Rea Tulaklangi’ Tana Toraja“. 
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk Meningkatkan Pengetahuan dan 
Sikap Tentang Klimakterium pada Ibu Lansia Di Posyandu Lansia Desa Rea 
Tulaklangi’ Tana Toraja

Para ibu akan saya beri penyuluhan kesehatan mengenai klimakterium, 
lanjut usia dan posyandu lansia yang akan menambah pengetahuan dan 
diharapkan perubahan sikap untuk kembali rajin ke Posyandu lansia. Penelitian ini 
tidak akan mengganggu kehidupan dan pekerjaan para ibu dan dilaksanankan 
selama 2 bulan. 

Saya mohon kesediaan para ibu lansia agar berkenan menjadi responden 
dalam penelitian saya, saya akan menjamin kerahasiaan identitas serta informasi 
yang para ibu telah berikan. Informasi yang para ibu berikan akan saya gunakan 
sebagai wahana untuk mengembangkan mutu pelayanan dan tidak akan digunakan 
untuk maksud yang lain. Apabila ibu tidak berkenan menjadi responden, maka ibu 
berhak untuk mengundurkan diri.

Sebagai bukti kesediaan menjadi responden dalam penelitian ini, saya 
mohon kesediaan ibu ntuk menandatangani persetujuan yang telah saya siapkan. 
Saya sangat menghargai partisipasi para ibu dalam penelitian ini, saya akan 
memberikan satu tas kecil berisi leaflet dan materi sebagai ucapan terimakasih.
Nomor yang dapat dihubungi : Ratu Grace Ponda, Hp : 081 342 114 658

Tana Toraja,    Februari 2016
Hormat saya

Ratu Grace ponda  
NIM 011411223025
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Lampiran 7

INFORMED CONSENT
(PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN)

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
Telah mendapat keterangan secara terperinci dan jelas mengenai :
1. Penelitian yang berjudul : Model Asuhan Kebidanan Melalui Penyuluhan 

Pada Ibu Lansia Untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Sikap Tentang 
Klimakterium Di Posyandu Lansia Desa Rea Tulaklangi’ Tana Toraja

2. Perlakuan yang akan diterapkan pada subjek
3. Manfaat ikut sebagai subjek penelitian
4. Bahaya yang akan timbul
5. Prosedur penelitian
dan mendapat kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mengenai segala sesuatu 
yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya 
bersedia/tidak bersedia*) secara sukarela untuk menjadi subjek penelitian dengan 
penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak 
manapun.
Nomor yang dapat dihubungi : Ratu Grace Ponda, Hp : 081 342 114 658

Tana Toraja, Februari 2015
Responden,

………………………………

Saksi,

…………………………………………………..

Peneliti 

Ratu Grace ponda  
NIM 011411223025
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Lampiran 8

LEMBAR KUESIONER

Model asuhan kebidanan melalui penyuluhan pada ibu lansia untuk meningkatkan 

pengetahuan dan sikap tentang klimakterium di Posyandu Lansia desa Rea 

Tulaklangi’ Tana Toraja.

Tanggal pengisian :

No Kode Responds :

Kode Diisi Petugas

A. Data demografi

1. Pendidikan 

SD SMP SMA

2. Umur/tanggal lahir :…………

3. Status :     Menikah Janda

4. Jumlah anak kandung

1 2 3 4    5      >5

5. Menggunakan alat kontrasepsi

Ya tidak jenis 

6. Terakhir haid :……………

7. Pekerjaan

Petani PNS tidak bekerja

8. Apakah ibu pernah mendapat info tentang kesehatan reproduksi 

wanita?......

9. Jika Ya, dapat info dari mana?............
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B. Kuesioner

Model asuhan kebidanan melalui penyuluhan pada ibu lansia untuk 

meningkatkan pengetahuan dan sikap tentang klimakterium di Posyandu 

Lansia desa Rea Tulaklangi’ Tana Toraja.

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda silang (x) di 

depan jawaban yang benar.

Kode diisi petugas

Kode

1. Pengertian klimakterium adalah

a. Fase kehidupan wanita dimana haid telah berhenti

b. Fase kehidupan wanita dimana haid masih teratur memasuki usia 40 tahun

c. Fase kehidupan wanita dimana peralihan dari sebelum berhenti haid dan 

setelah berhenti haid

2. Gejala klimakterium yaitu

a. Kulit memerah dan panas tiba-tiba, sering sakit kepala, gangguan daya 

ingat, 

b. Perubahan warna kulit, sering sakit perut, kerontokan rambut, adanya uban

c. Nyeri sendi, adanya uban, penglihatan berkunang-kunang

3. Cara mengatasi klimakterium

a. Menerima kodrat sebagai wanita dan tidak mengabaikan pekerjaan lain

b. Rajin makan, istirahat dan berolahraga

c. Menghargai dan mencintai diri sendiri apa adanya dan bersyukur pada 

Tuhan
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4. Kebutuhan-kebutuhan masa klimakterium

a. Harus Terapi hormonal dan non hormonal

b. Ke dokter di puskesmas atau praktek dokter

c. Menjalankan aktivitas sehari-hari dengan sewajarnya dan sesuai kebutuhan

5. Makanan yang sebaiknya ibu klimakterium konsumsi

a. Memperbanyak buah, bubur saring dan minum air putih

b. Ikan, daging, tempe, telur, sayur, nasi, bubur, buah dan susu yang banyak

c. Lauk pauk, sayur, buah, nasi secukupnya

6. Yang baik dilakukan ibu ketika gejala klimakterium muncul dan mengganggu

a. Segera melakukan Suntik hormone

b. mengobati diri sendiri dan tetap percaya diri

c. pemeriksaan ke petugas kesehatan

7. Fase klimakterium yaitu:

a. premenopause, primenopause, menopause dan pasca menopause

b. menopause

c. berhenti haid teratur

8. Batasan umur pada lanjut usia (lansia)

a. 45 sampai 90 tahun

b. 55 sampai >65 tahun

c. Pra lansia 55 tahun

9. Lansia tipe yang arif bijaksana yaitu

a. Dermawan, ramah, sederhana, dan mempunyai kesibukan yang teratur

b. Selektif mencari teman dan pekerjaan

c. Ringan kaki dan mengerjakan apa saja yang bisa dilakukan
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10. Lansia tipe pasrah yaitu:

a. Dermawan, ramah, sederhana, dan mempunyai kesibukan yang teratur

b. Merasa minder, pasif dan benci pada diri sendiri

c. Ringan kaki dan mengerjakan apa saja yang bisa dilakukan

11. Perubahan lansia yaitu

a. Cepat tersinggung, suka marah-marah dan penyakitan.

b. Susah makan, susah tidur dan cepat lelah.

c. Banyak keluhan kesehatan, perubahan peran di masyarakat.

12. Posyandu lansia adalah

a. Tempat mengukur tekanan darah dan berat badan kemudian diberikan 

obat.

b. Tempat masyarakat usia lanjut dalam wilayah tertentu yang sudah 

disepakati, yang digerakkan oleh masyarakat untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan 

c. Tempat yang di beritahu bidan sebagai kewajiban masyarakat lansia pada 

tanggal tertentu setiap bulan.

13. Tujuan posyandu lansia

a. Mendekatkan pelayanan kesehatan bagi lansia

b. Mendapatkan obat secara gratis

c. Meningkatkan mutu kader kesehatan di desa

14. Kegiatan posyandu lansia

a. Penyuluhan, PMT, rekreasi, komunikasi, pengobatan, perawatan 

b. Jawaban diatas ada yang salah

c. Jawaban diatas benar semua
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15. Bagaimana tahapan pelayanan dalam kegiatan posyandu lansia

a. pendaftaran, pengukuran dan penimbangan berat badan dan tinggi badan, 

pemberian obat terakhir minum susu.

b. pendaftaran, pengukuran dan penimbangan berat badan dan tinggi badan,

pencatatan, pengobatan sederhana dan rujukan kasus, penyuluhan atau 

konseling, juga dilakukan pelayanan pojok gizi.

c. melakukan kegiatan penyuluhan PHBS atau konseling, disini juga bisa 

dilakukan makan bubur dan minum susu.
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Sikap lansia terhadap klimakterium

N
o

Pernyataan Jawaban
Sangat 
Setuju

Setuju Ragu-
ragu

Tidak 
Setuju

Sangat 
Tidak 
Setuju

1 klimakterium adalah hal yang 
normal bagi seorang ibu di  usia 
lanjut

2 Klimakterium hanya tentang haid 
yang teratur atau tidak di usia 
lanjut

3 Rajin berdoa pada Tuhan adalah 
cara terbaik menghadapi masa 
klimakterium pada ibu lansia

4 Untuk menghilangkan rasa pusing, 
panas di wajah dan rasa cepat 
marah, maka ibu hanya perlu 
tidur.

5 Ibu lansia yang memasuki 
klimakterium harus mengikuti 
terapi hormone

6 Melakukan olahraga ringan dapat 
membuat tubuh cedera pada masa 
klimakterium

7 Makan sayur dan buah-buahan 
tertentu adalah sumber vitamin 
yang dibutuhkan dalam masa 
klimakterium

8 Menurut saya, Menopause sama 
dengan klimakterium

9 Jika ibu lansia mengalami masalah 
atau gangguan kesehatan maka 
perlu ke pelayanan kesehatan

10 mengikuti kegiatan posyandu 
lansia adalah salah satu bentuk 
rekreasi bagi lansia
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11 ibu seharusnya bersedia untuk 
menghadiri posyandu lansia setiap 
bulan

12 kegiatan posyandu lansia 
bermanfaat dalam menjaga 
kesehatan ibu

13 ibu lansia seharusnya mengikuti 
kegiatan yang dilakukan di 
posyandu lansia berupa 
penyuluhan kesehatan
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Lampiran 9

SATUAN ACARA PENYULUHAN

Materi : Asuhan Kebidanan pada Ibu lansia

Topik : Masa Klimakterium, Lansia Dan Posyandu Lansia

Sasaran : Ibu Lansia usia 45-59 Tahun di Posyandu Lansia desa Rea 

Tulaklangi’   Tana Toraja

Tempat : Posyandu Lansia desa Rea Tulaklangi’ Tana Toraja

Hari/ tanggal : Sabtu/20 Februari 2016

Waktu : 1 x 60 menit

I. Analisis Tujuan dan Karakteristik Isi

Penyuluhan dengan sub topik tentang masa klimakterium yang diberikan pada 

ibu lansia di posyandu Lansia Rea Tulaklangi’ Tana Toraja dengan harapan 

menghasilkan tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut.

A. Tujuan Instruksional Umum

Setelah mendapat penyuluhan, ibu-ibu mengerti dan paham tentang 

klimakterium.

B. Tujuan instruksional Khusus

Setelah mendapat penyuluhan. Ibu-ibu diharapkan dapat 

1. Menjelaskan kembali tentang masa klimakterium, lansia dan posyandu 

lansia

2. Menjelaskan manfaat mengetahui perubahan tubuh lansia utamanya 

klimakterium

3. Menjelaskan pentingnya kesehatan di usia lanjut

II. Analisis Sumber Belajar

III. Strategi Penyampaian

A. Metode : ceramah 

B. Media dan alat : Visual (Slide)
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IV. Proses Belajar Mengajar

NO TAHAP WAKTU KEGIATAN PESERTA
1. Pembukaan 5 menit 1) Salam

2) memperkenalkan 
diri

3) menjelaskan 
tujuan dari 
penelitian

4) melakuan 
kontrak waktu

1) menjawab salam
2) mendengarkan 
3) mendengarkan 
4) menyetujui 

kontrak

2. Pengembangan 50 menit 1) menjelaskan 
tentang 
klimakterium, 
lansia dan 
posyandu lansia

2) memberikan 
kesempatan pada 
ibu lansia untuk 
bertanya

1) Mendengarkan 
dan 
memperhatikan

2) mempraktekkan

3. Penutup 5 menit 1) menyimpulkan 
materi yang telah 
diberikan

2) melakukan 
evaluasi 
penyuluhan

3) memberikan 
salam penutup

Menjawab
Pertanyaan
Menjawab salam

V. Evaluasi
1. Prosedur : setelah memberikan penyuluhan, ibu lansia di beri test
2. Waktu : 10-15 menit
3. Bentuk soal : kuisioner
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Lampiran  karakteristik responden Lansia 

no 
responden pendidikan umur status

jumlah 
anak 

kandung

menggunakan 
alat 

kontrasepsi

haid 
terakhir pekerjaan

pernah 
mendapat 

info 
kesehatan

info dari 
mana

info 
tentang 

apa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 SMA 56 menikah 5 tidak tdk ingat petani tidak tidak tidak
2 SMP 54 menikah 4 tidak 2013 petani tidak tidak tidak
3 SMA 46 janda 2 tidak 29-11-2015 petani tidak tidak tidak
4 SMA 52 menikah 5 tidak juli 2015 petani ya pkms KB
5 SD 56 menikah 5 tidak umur 49 petani tidak tidak tidak

6 DIPLOMA 50 janda 2 tidak
januari 
2016 PNS ya PKK lansia

7 SD 59 menikah >5 tidak tdk ingat petani ya Pkms lansia
8 SD 53 menikah >5 tidak tdk ingat petani ya pkms lansia
9 SMP 58 janda >5 tidak tdk ingat petani ya pkms lansia

10 SD 56 menikah >5 tidak tdk ingat petani ya pkms lansia
11 SMA 49 menikah 4 ya 2013 petani tidak tidak tidak
12 SD 59 menikah 5 tidak tdk ingat tdk bekerja tidak tidak tidak
13 SD 56 menikah >5 tidak tdk ingat petani tidak tidak tidak
14 SMP 51 janda 5 tidak 2005 petani ya pkms lansia
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HASIL PENGETAHUAN JUMLAH persentase kategori

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 9 60% cukup
0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 5 33% kurang
0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 6 40% kurang
1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 9 60% cukup
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 6 40% kurang
1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 10 67% cukup
0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 53% kurang
0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 53% kurang
0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 53% kurang
0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 53% kurang
0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 9 60% cukup
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 13% kurang
0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 5 33% kurang
0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 8 53% kurang

Lampiran     Hasil Pre Test Pengetahuan tentang Klimakterium di Posyandu Lansia Desa  Rea Tulaklangi' Tana Toraja
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Lampiran     Hasil Post Test Pengetahuan tentang Klimakterium di Posyandu Lansia Desa  Rea Tulaklangi' Tana Toraja

HASIL PENGETAHUAN JUMLAH persentase kategori

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% baik
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% baik
1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 11 73% baik
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% baik
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 12 80% baik
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% baik
1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 11 73% baik
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14 93% baik
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% baik
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% baik
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93% baik
1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 10 67% cukup
1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 11 73% baik
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93% baik
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HASIL SIKAP skor nilai 
s

skor t kategori

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 2 5 2 1 2 4 2 5 2 2 3 4 36 8.06 36.80083389 negatif
2 3 5 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 46 8.06 107.04874480 negatif
4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 49 8.06 110.76931511 positif
4 3 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 47 8.06 108.28893491 positif
3 3 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 46 8.06 107.04874480 negatif
4 4 5 2 4 4 4 3 5 4 4 4 4 51 8.06 113.24969532 positif
2 2 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 43 8.06 103.32817449 negatif
2 2 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 43 8.06 103.32817449 negatif
3 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 47 8.06 108.28893491 positif
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 8.06 130.61235678 positif
4 4 5 4 3 4 5 2 5 4 4 4 4 52 8.06 114.48988543 positif
2 2 4 2 3 2 4 3 4 4 2 2 2 36 8.06 94.64684376 negatif
4 3 4 3 5 5 5 3 4 5 5 5 5 56 8.06 119.45064584 positif
2 2 4 2 3 2 4 3 4 4 2 2 2 36 8.06 94.64684376 negatif

Lampiran     Hasil Pre Test Sikap tentang Klimakterium di Posyandu Lansia Desa  Rea Tulaklangi' Tana Toraja
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Lampiran     Hasil Post Test Sikap tentang Klimakterium di Posyandu Lansia Desa  Rea Tulaklangi' Tana Toraja

HASIL SIKAP skor
nilai  

S skor T Kategori

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4 4 5 3 4 2 4 4 4 5 4 4 4 51 3.77 48.10580135 Positif
4 4 5 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 52 3.77 50.75767946 Positif
5 4 5 2 4 2 4 4 4 5 4 4 4 51 3.77 48.10580135 Positif
4 4 5 2 4 2 4 4 4 5 4 4 4 50 3.77 45.45392324 Negatif
4 4 4 2 2 2 4 3 4 4 4 4 4 45 3.77 32.19453271 Negatif
4 4 5 2 4 5 5 4 5 4 5 4 4 55 3.77 58.71331378 Positif
4 4 5 2 2 4 4 3 5 4 5 4 4 50 3.77 45.45392324 Negatif
4 4 5 2 4 4 5 4 5 4 4 4 4 53 3.77 53.40955757 Positif
5 4 5 2 4 4 5 4 5 4 5 5 5 57 3.77 64.01707 Positif
5 4 5 2 4 4 5 4 5 4 5 5 5 57 3.77 64.01707 Positif
4 2 4 2 4 4 4 2 5 4 4 4 5 48 3.77 40.15016703 Negatif
4 4 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 47 3.77 37.49828892 Negatif
4 4 4 4 3 5 5 3 5 5 5 5 5 57 3.77 64.01707 Positif
4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 51 3.77 48.10580135 Positif
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Uji Kuesioner Pengetahuan

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 10 100.0

Excludeda 0 .0

Total 10 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's 

Alpha N of Items

.972 15

Item-Total Statistics

Scale Mean if 

Item Deleted

Scale Variance if 

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted

Pengertian klimakterium 10.40 28.044 .936 .969

Gejala klimakterium 10.40 28.044 .936 .969

cara mengatasi 10.40 28.044 .936 .969

kebutuhan-kebutuhan 10.40 28.044 .936 .969

makanan yang dikonsumsi 10.50 28.722 .665 .973

yang dilakukan 10.50 27.833 .850 .970

fase klimakterium 10.50 27.833 .850 .970

batasan umur 10.30 30.011 .661 .973

tipe bijaksana 10.40 28.044 .936 .969

tipe pasrah 10.60 27.822 .791 .971

perubahan lansia 10.30 30.011 .661 .973

posyandu lansia 10.40 28.044 .936 .969

tujuan posy 10.60 27.822 .791 .971

kegiatan 10.60 27.822 .791 .971

tahapan pelayanan 10.50 28.056 .803 .971
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H a s i l u j i W i l c o x o n S i g n e d r a n k p e n g e t a h u a n

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks

N Mean Rank Sum of Ranks

posttes - pretest Negative Ranks 0a .00 .00

Positive Ranks 14b 7.50 105.00

Ties 0c

Total 14

a. posttes < pretest

b. posttes > pretest

c. posttes = pretest

Test Statisticsb

posttes - pretest

Z -3.329a

Asymp. Sig. (2-tailed) .001

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test
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Uji Kuesioner Sikap

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 10 100.0

Excludeda 0 .0

Total 10 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.945 13

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item 

Deleted

Scale Variance if 

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted

klimakterium adalah hal yang 

normal bagi seorang ibu di  usia 

lanjut

49.00 81.778 .730 .941

Klimakterium hanya tentang 

haid yang teratur atau tidak di 

usia lanjut

49.00 81.556 .643 .944

Rajin berdoa pada Tuhan 

adalah cara terbaik menghadapi 

masa klimakterium pada ibu 

lansia

48.80 85.067 .689 .943

Untuk menghilangkan rasa 

pusing, panas di wajah dan rasa 

cepat marah, maka ibu hanya 

perlu tidur.

48.90 81.211 .863 .938

Ibu lansia yang memasuki 

klimakterum harus mengikuti 

terapi hormone

49.10 78.322 .644 .946
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olahraga ringan tidak cocok 

dilakukan pada masa 

klimakterium

49.60 77.378 .677 .945

Makan sayur dan buah-buahan 

tertentu adalah sumber vitamin 

yang dibutuhkan dalam masa 

klimakterium

49.10 77.878 .921 .935

Menopause sama dengan 

klimakterium
49.30 78.900 .690 .943

Jika ibu lansia mengalami 

masalah atau gangguan 

kesehatan maka perlu ke 

pelayanan kesehatan

48.90 76.767 .899 .936

mengikuti kegiatan Posyandu 

lansia adalah salah satu bentuk 

rekreasi bagi lansia

48.90 84.989 .747 .942

Kegiatan posyandu lansia 

bermanfaat dalam menjaga 

kesehatan Ibu.

48.80 83.289 .674 .943

Ibu seharusnya bersedia untuk 

menghadiri posyandu lansia 

setiap bulan

49.00 76.667 .944 .934

Ibu lansia seharusnya mengikuti 

kegiatan yang dilakukan di 

posyandu lansia berupa 

penyuluhan kesehatan

48.80 83.289 .674 .943
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H a s i l u j i W i l c o x o n S i g n e d r a n k s i k a p

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks

N Mean Rank Sum of Ranks

posttes - pretest Negative Ranks 3a 5.33 16.00

Positive Ranks 11b 8.09 89.00

Ties 0c

Total 14

a. posttes < pretest

b. posttes > pretest

c. posttes = pretest

Test Statisticsb

posttes –pretest

Z -2.294a

Asymp. Sig. (2-tailed) .022

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test
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Pertemuan I Pembukaan penelitian, Pre test dan Penyuluhan.
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Pertemuan II Setelah Posyandu Lansia Bersama Petugas Puskesmas Ulusalu.
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Pertemuan III posyandu lansia Posyandu Lansia Dirangkaikan Dengan Penutupan Penelitian
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