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kata kunci : kecemasan menghadapi menopause
Abstraksi :
Salah satu pengalaman hidup yang akan dialami oleh setiap wanita adalah
datangnya Menopause yaitu suatu periode dalam kehidupan seorang wanita
dimana mungkin akan terjadi banyak perubahan. Menopause terjadi karena
adanya perubahan pada sistem kerja kelenjar endokrinon, yaitu kelenjar yang
mengeluarkan hormon estrogen. Sebagian besar wanita menganggap bahwa
Menopause adalah suatu pengalaman yang mengerikan dan menakutkan, karena
dengan munculnya Menopause wanita tidak bisa melahirkan lagi. Pada masa ini
wanita menganggap bahwa dirinya mulai tua. Kondisi ini biasanya diikuti oleh
datangnya keriput pada wajah, rambut mulai beruban dan sudah tidak pantas
lagi melakukan sesuatu termasuk melakukan hubungan seksual ( Soeprono,
1983 ). Tujuan dari Penelitian ini ada Dalam pengambilan data, peneliti perlu
menjalin rapport
( hubungan baik ) dengan orang yang diwawancara,
sekaligus menjaga netralitas data
( Patton dalam Poerwandari, 1998 ).
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara berstruktur yaitu
metode wawancara dimana interviever ( pewawancara ) menggunakan (
mempersiapkan ) daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai pedoman saat
melakukan wawancara. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah
dari
GejalaÂ
âÂ
gejalaÂ
yangÂ
yangÂ
dialamiÂ olehÂ subjekÂ menjelangÂ Menopause,Â subjekÂ mulaiÂ merasakan
Â adanyaÂ perubahanÂ yangÂ terjadiÂ padaÂ dirinyaÂ baikÂ ituÂ secaraÂ
fisikÂ maupunÂ emosi.Â SubjekÂ merasaÂ perubahanÂ yangÂ terjadiÂ menje
langÂ
menopauseÂ
ini,Â Â selainÂ perubahanÂ beratÂ badan,Â tumbuhÂ ubanÂ danÂ mulaiÂ tim
bulÂ keriput,Â subjekÂ jugaÂ merasaÂ kalauÂ belakanganÂ iniÂ subjekÂ
jadiÂ susahÂ tidur,Â seringÂ mengeluarkanÂ keringatÂ baikÂ ituÂ malamÂ
ataupunÂ siang,Â jadiÂ cepatÂ lelah,Â seringÂ sakitâsakitanÂ danÂ
yangÂ palingÂ menonjolÂ adalahÂ subjekÂ jadiÂ sangatÂ pemalas. Selain
itu Subjek juga merasa cemas dengan datangnya Menopause dan perubahan-

perubahan fisik yang akan terjadi menjelang Menopause, walaupun pada
dasarnya subjek menganggap bahwa berhentinya siklus menstruasi adalah suatu
hal yang wajar dan alami dan hal itu akan dialami oleh setiap wanita

