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 BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil Penelitian  

1. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

      Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data 

distribusi yang telah didapatkan normal atau tidak normal. Uji 

normalitas dilakukan dengan menggunakan teknik 

Kolmogrov- Smirnov. 

       Berdasarkan uji normalitas pada kecemasan diperoleh 

hasil K S Z sebesar 1,287 dengan nilai p > 0,05. Hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa sebaran data kecemasan 

menghadapi menopause memiliki distribusi normal. 

       Berdasarkan uji normalitas pada pengetahuan tentang 

menopause menunjukkan hasil K S Z sebesar 0,759 dengan 

nilai p > 0,05. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

sebaran data pengetahuan tentang menopause memiliki 

distribusi normal.  

b. Uji Linearitas 

       Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel 

tergantung dan variabel bebas memiliki hubungan yang linear 

atau tidak secara signifikan. Berdasarkan uji linearitas antara 

pengetahuan dengan kecemasan pada wanita menghadapi 

menopause  diperoleh nilai Flinear = 131,151 (p<0,05) berarti 
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korelasi bersifat linear antara pengetahuan dan kecemasan 

menghadapi menopause.  

2. Uji Hipotesis 

       Uji hipotesis korelasi pengetahuan dengan kecemasan 

menghadapi menopause  diperoleh nilai rxy = -0,523 (p < 0,01). 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

negatif antara pengetahuan dengan kecemasan menghadapi 

menopause. Semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki maka 

semakin rendah kecemasan yang dialami, demikian pula 

sebaliknya. 

B. Pembahasan  

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dijelaskan di atas 

dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan dengan kecemasan menghadapi menopause. Hal ini 

dibuktikan dari hasil rxy = -0,523 dengan p=0,000  (p<0,01) yang 

artinya semakin tinggi pengetahuan  maka semakin rendah 

kecemasan menghadapi menopause dan sebaliknya.  

Hasil perhitungan memiliki perbedaan dengan data yang 

didapat ketika melakukan wawancara. Pada wawancara didapatkan 

hasil bahwa pengetahuan yang dimiliki subjek masih kurang 

sehingga mengakibatkan tingkat kecemasan yang dialami tinggi, 

sedangkan hasil dari data di lapangan diperoleh bahwa subjek  

memiliki pengetahuan tentang menopause yang tinggi sehingga 

kecemasan yang dialami rendah. Subjek cenderung mengalami  

kecemasan yang rendah dikarenakan pengetahuan subjek mengenai 
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menopause tinggi sehingga subjek mampu untuk memberikan respon 

yang sesuai terhadap gejala yang dialaminya ketika menjelang 

menopause. 

Hasil perolehan data membuktikan bahwa terdapat 

kesinambungan antara data di lapangan dengan teori yang telah 

disampaikan pada tinjauan pustaka mengenai faktor kecemasan. 

Pengetahuan adalah salah satu faktor  yang memberi pengaruh 

seseorang mengalami kecemasan. Hal ini diperkuat dengan teori 

yang dikemukakan oleh Aprilia dan Nunik (2007, h.40-42) bahwa 

salah satu penyebab kecemasan adalah pengetahuan. Individu yang 

memiliki pengetahuan baik maka akan mampu untuk mengatasi 

kecemasan dan individu yang memiliki pengetahuan kurang 

cenderung mengalami kecemasan yang berat. Hal tersebut 

dikarenakan ketika subjek memiliki pengetahuan yang cukup maka 

subjek mampu untuk mengatasi gejala yang dialaminya ketika 

menjelang menopause dan berkesinambungan dengan tingkat 

kecemasan yang dialaminya. 

Sundari (2005, h.50) mengatakan  bahwa kecemasan terjadi 

karena individu tidak mampu untuk menyesuaikan diri. Penyesuaian 

diri didukung dengan adanya pengetahuan yang dimiliki terhadap 

permasalahan yang dialami. Faktor pengetahuan menjadi perhatian 

lebih karena dapat memengaruhi respon yang diberikan subjek 

ketika mengalami gejala menghadapi menopause. Pada penelitian 

ini, subjek memiliki pengetahuan yang cukup sehingga subjek 
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mampu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang dialami. 

Oleh sebab itu, hasil dari kecemasan subjek pun rendah. 

 Aprilia dan Nunik (2007, h.40) mengatakan bahwa  

kecemasan bukan hanya sakit secara emosional tapi karena ada 

kesalahan dalam pengetahuan,semakin banyak pengetahuan yang 

diketahuinya maka kecemasan akan lebih mudah untuk diatasi. 

Setiap wanita yang akan memasuki masa menopause harus memiliki 

pengetahuan yang memadai tentang menopause agar dapat menjalani 

masa tersebut dengan lebih tenang sehingga wanita tersebut tidak 

mengalami kecemasan 

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, dapat 

dilihat bahwa pengetahuan tentang menopause memberikan 

sumbangan efektif sebesar 27,3% kepada kecemasan menghadapi 

menopause, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain yang 

memengaruhi kecemasan seseorang. Sumbangan efektif yang cukup 

tinggi pada penelitian ini disebabkan data yang diperoleh dilapangan 

menunjukkan bahwa pengetahuan memiliki peran yang cukup besar 

terhadap kecemasan yang dialami oleh subjek. Hal ini dibuktikan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprillia dan Nunik (2007, 

h.42) bahwa faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap 

kecemasan pada wanita yang menghadapi menopausee adalah 

pengetahuan, sikap, dukungan keluarga, kondisi ekonomi dan gaya 

hidup 
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Pengetahuan didapatkan melalui berbagai macam media 

informasi seperti koran, televisi dan orang di sekitar. Selain itu, 

faktor lain yang mendukung tingkat pengetahuan seseorang adalah 

penyesuaian dalam menerima permasalahan yang dialami. Melalui 

penjelasan diatas, dapat dikatakan pengetahuan juga dipengaruhi 

oleh penyesuaian diri seseorang. Ketika individu memiliki tingkat 

pengetahuan yang tinggi maka mampu untuk menyesuaikan diri 

terhadap permasalahan yang sedang yang dialami dan hal tersebut 

berpengaruh terhadap kecemasan yang dialami.  

Hasil pengolahan data  diketahui bahwa mean empirik (ME) 

pada variabel kecemasan menghadapi menopause sebesar 2,14 

dengan Mean Hipotetik (MH) sebesar 11,5 dan standar deviasi 

hipotetik (SDh) sebesar 3,83. Hal ini disimpulkan bahwa kecemasan 

subjek menghadapi menopause masuk dalam kategori sangat rendah. 

Subjek yang memiliki kecemasan sangat rendah sebanyak 26 subjek 

(70,2%). Subjek yang memiliki kecemasan rendah sebanyak 11 

subjek (29,8%). Kecemasan dalam penelitian ini termasuk dalam 

kategori rendah dikarenakan subjek dalam penelitian umumnya 

adalah wanita yang berada dalam lingkup organisasi sehingga 

adanya tukar pikiran satu sama lain yang memengaruhi kecemasan 

seseorang. 

Hasil pengolahan data  diketahui bahwa Mean Empirik (ME) 

pada variabel  pengetahuan sebesar 10,7 dengan Mean Hipotetik 

(MH) sebesar  8 dan standar deviasi hipotetik (SDh) sebesar 2,67. 
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Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan yang dimiliki tentang 

menopause masuk dalam kategori  tinggi. Subjek memiliki 

pengetahuan tinggi sebanyak 17 subjek (46%), subjek memiliki 

pengetahuan sedang sebanyak 16 subjek (43,2%), dan subjek 

memiliki pengetahuan rendah sebanyak empat subjek (10,8%) 

dikarenakan subjek dalam penelitian ini pada umumnya memiliki 

teman terdekat sehingga subjek mampu untuk mendapatkan 

informasi yang lebih mengenai menopause.  

Hasil penelitian ini didapati bahwa kecemasan pada wanita 

usia 40-45 tahun dikategorikan sangat rendah. Hal ini erat kaitannya 

dengan pengetahuan yang dimiliki berada dalam kategori tinggi. 

Kecemasan dalam penelitian ini diartikan bahwa wanita usia 40- 45 

tahun mampu untuk menerima dan memberikan respon yang sesuai 

terhadap perubahan yang dialami ketika menjelang menopause  yang 

didukung dengan pengetahuan yang dimiliki subjek. Admin (dalam 

Karo, 2011, h.8) juga berpendapat bahwa wanita yang memahami 

tentang menopause diharapkan wanita dapat melakukan upaya 

pencegahan sedini mungkin untuk siap memasuki umur menopause 

tanpa harus mengalami keluhan dan kecemasan yang berarti. Selain 

itu penelitian yang dilakukan oleh Aprilia dan Nunik (2007, h.40) 

berpendapat bahwa setiap wanita yang akan memasuki masa 

menopause harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang 

menopause agar dapat menjalani masa tersebut dengan lebih tenang 

sehingga wanita tersebut tidak mengalami kecemasan.  
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Menurut Notoatmodjo (dalam Karo, 2010, h.6) pengetahuan 

muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk 

mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dialami 

sebelumnya. Faktor- faktor yang memengaruhi pengetahuan adalah 

sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan pengalaman. Apabila 

status ekonomi baik, tingkat pendidikan tinggi akan diiringi 

meningkatnya pengetahuan seseorang. Budaya berpengaruh terhadap 

pengetahuan informasi yang diterima akan disaring dan disesuaikan 

dengan budaya yang ada serta agama yang dianut. Pendidikan yang 

tinggi berpengaruh pada penerimaan hal- hal baru dan dapat 

menyesuaikan dengan hal baru tersebut. Oleh sebab itu, tingginya 

pengetahuan subjek dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling 

berkesinambungan satu sama lain.  

Oleh sebab itu, subjek dalam penelitian ini mampu untuk 

menghadapi perubahan yang dialami ketika menjelang menopause 

dikarenakan sudah memilih pengetahuan yang cukup mengenai 

menopause sehingga kecemasan yang dialami oleh subjek menjadi 

rendah.  

Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan dalam proses 

pengambilan data. Pertama, peneliti tidak memasukkan karakteristik 

tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap 

pengetahuan yang dimiliki subjek. Oleh sebab itu, tidak adanya 

kategori tingkat pendidikan dalam penelitian ini menjadi kelemahan 

dari hasil penelitian ini.  
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Kedua, peneliti menggunakan subjek dari ibu- ibu pengajian 

dimana rutin bertemu satu sama lain. Oleh sebab itu, adanya tukar 

pikiran terhadap masalah yang dihadapi terkadang dilakukan. 

Adanya dukungan dari lingkungan memengaruhi kecemasan yang 

dialami subjek sehingga kecemasan menjadi rendah. Hal tersebut 

menjadi kelemahan dalam penelitian ini, dikarenakan peneliti 

menggambil data terhadap subjek yang sering bertemu dengan 

subjek seusia. Kelemahan lain dalam penelitian ini adalah tidak 

adanya karakterisitik subjek tinggal di suatu wilayah yang pasti.  


