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ABSTRAKSI 


Lully Fstchys. 079213589. Hubungan antars kepuasan 
perkawinan dengan kecemasan menghadapi menopause pada istrt usia 
48-56 tahun yang belum nlengalanu nlenopause ("peri-nlenopausal'"). 

PeneUtlan tnt clilakukan untuk mendspatkan ja'\\11(1tan 
mengenat ada atau tldaknya hu bungan antera tlngginya kepuasan 
perkawtnan dengan rendahnya kecemasan nlenghadapi menopause. 

VaIiabe1 bebas (X) dalam peneUtlan jnJ adalah kepuasan 
perkawinan sedangkan varJabe1 tergantung (Y) adalah kecemasan 
menghadapl menopause. IDpotesls yang akan diuji adalah : • Ada kore1asi 
antara tlnggJnya kepuasan perka'W1nan dengan rendahnya kecemasan 
menghadapJ menopause pada Jstrl usJa 48-55 tahun yang be1um 
mengalam1 menopause ("perl-menopausal-t· 

PenelJtlan InJ dilakukan d1 RW. 04 Ke1urahan Keputlh 
Kecamatan Sukolllo Surabaya PopulasInya adalah istrt, dengan usia 
antara 48-55 tahun. sedangkan yang menJadJ sampelnya adalah yang 
be1um mengaJami menopause ('"perl-menopausal a). JumJah populasJ 
dalam penellt1an tnJ adalah 72 orang. sedangkan untuk sampelnya 
didapat 62 orang yang kemudian diamlj} 31 orang sebagaJ pengisl 
kuesJoner. Metode penarlkan sampe1. yang digunakan berdasarkan 
metode iDcidental sampUng. Pengumpulan data dllakukan dengan 
menggunakan dua buah kuesioner, yaJtu kuesJoner kepuasan 
perkaw1nan yang terdiri darl 44 Item. dan kuesloner kecemasan 
menghadapJ menopause yang terdirt darl 29 Item. 

PerhItungan validJtas 31at ukur menggunakan korelasi Product 
Moment dart Pearson dan rellab1l1tasnya digunakan tekntk Alpha dart 
Cronbach. Hasllnya DarJ 44 item kepuasan perkawinan dJdapat 38 Item 
yang sahlh dan r alpba =0.9467. sedangkan pada kuesJoner kecemasan 
terhadap menopause dan 29 Item dldapat 26 item yang sahlh dan r 
alpha =0.9287 

Pengu J1an hJpotesa nJhil nlenggunakan teknik kore1asi Product 
Moment darl Pearson dan dJperoleh koefisJen korelasJ (rxy)sebesar 
-0,20 173. KemudJan koellsien hasil penghJtungan inJ dJbuldingkan 
dengan koellsJen kore1asi dar! tabel tarat signifikansl 5%. Koefisien 
ko:relasi yang dJperoleh adalah kurang sJgnifikan. Dengan demik.1an 
Hipotesls NJhU yang berbunyi ada hubungan antara tlngglnya kepuasan 
perkawtnan dengan rendallnya kecemasan menghadapl menopause pada 
lstrt usJa 48-55 tahun yang belum mengalamJ menopause ('"peri
menopause-) dJteIima dan ffipotesa Kerja ye.ng berbunyi tldak ada 
hubungan antara tlngginya kepuasan perkawtnan dengan rendahnya 
kecemasan nlenghadapJ menopause pada tstrt usia 48-55 tallun yang 
belum mengaJami menopause r-pert-menopause-) clitolak. 
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