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LAMPIRAN 



SKALA KECEMASAN PADA WANITA MENOPAUSE 

Usia            : 

Mulai Menopause umur : 

Masih Bersuami : ya / tidak 

Alamat  :  

 

NO PERNYATAAN SS S TS STS 

1. Saya menghadapi masa-masa menopause ini dengan 

biasa seperti sebelumnya 

    

2. Setelah menopause saya tetap mengerjakan pekerjaan 

rumah tangga dengan baik. 

    

3. Setelah saya menopause, saya merasa tidak nyaman 

berkumpul dengan ibu-ibu lainnya. 

    

4. Saya jarang mengalami nyeri lambung walaupun saya 

sudah menopause. 

    

5. setelah menopause saya merasa aman dengan keadaan 

yang saya jalani. 

    

6. saya takut tidak bisa melayani suami karena saya sudah 

menopause. 

    

7. Setelah saya menopause saya lebih menikmati keadaan 

saya. 

    

8. Akhir-akhir ini saya banyak mengeluarkan keringat 

dingin pada malam hari. 

    

9. akhir-akhir ini saya menjadi mudah diare.     

10.  setelah menopause saya sering bermimpi buruk.     

11.  Setelah menopause saya mudah merasa khawatir jika 

suami meninggalkan saya. 

    

12. setelah menopause nafsu makan saya tetap biasa     

13.  setelah menopause saya tidak mengalami masalah 

dengan jantung saya. 

    



14. Setelah menopause saya mudah merasa gelisah.     

15. Setelah saya menopause saya susah berkonsentrasi.     

16. Sekarang saya mudah binggung dalam melakukan 

sesuatu hal. 

    

17. saya dapat tidur dengan nyenyak meskipun sudah 

menopause 

    

18. perubahan diri setelah saya menopause membuat saya 

khawatir. 

    

19. Setelah menopause saya tidak mengalami masalah 

dengan keringat. 

    

20. Menopause yang saya jalani tidak membuat saya 

tertekan. 

    

 21. Setelah saya menopause saya tetap mampu 

memusatkan perhatian. 

    

 22. Setelah saya menopause napsu makan saya menjadi 

berkurang. 

    

 23. Saya merasa jantung saya berdetak lebih cepat dari 

biasanya setelah saya mengalami menopause. 

    

 24. Menopause yang saya alami saat ini tidak membuat 

percaya diri saya berkurang. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Petunjuk Pengisian Skala 
 
• Skala ini terdiri dari 24 pernyataan, dimana masing-masing pernyataan 

memiliki 4 alternatif jawaban yang terdiri dari : 

SS    : Sangat sesuai 

S      : Sesuai 

TS   : Tidak sesuai 

STS : Sangat tidak sesuai 

• Baca pernyataan atau simaklah pernyataan secara teliti dan jawablah dengan 

jujur. 

• Anda cukup memilih satu tanggapan/jawaban yang paling sesuai dengan 

perasaan dan keadaan diri anda sekarang. Tanggapilah semua pernyataan 

menurut pendapat anda sendiri dan jangan terpengaruh pendapat orang lain.  

• Skala ini bukan suatu tes. Semua tanggapan anda baik dan benar bila anda 

menjawab sendiri sesuai dengan keadaan anda. 

• Jawablah sesuai pernyataan dengan cara menyilang (X) setiap jalur sesuai 

dengan jawaban pilihan anda. 

 

Contoh Mengerjakan : 

 
SKALA KECEMASAN WANITA MENOPAUSE 

 
PERNYATAAN SS S TS STS 

Saya menghadapi masa-masa menopause ini 

dengan biasa seperti sebelumnya 

X    

 
Keterangan : 

Subjek memberi tanda silang pada jalur SS  (sangat sesuai) karena pernyataan 

tersebut sesuai dengan jawaban pilihannya dan sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. 

TERIMAKASIH ATAS KERJA SAMA SAUDARA 

SELAMAT MENGERJAKAN 



SKALA KEMATANGAN EMOSI 

Usia            : 

Mulai Menopause umur : 

Masih Bersuami : ya / tidak 

Alamat  :  

 

NO. PERNYATAAN SS S TS STS 

1. saya senang dengan keadaan rumah tangga saya.     

2. saya selalu berpikir dahulu sebelum bertindak.     

3. dalam menghadapi masalah saya susah mengontrol 

emosi. 

    

4. Meskipun telah berumah tangga, saya tetap tidak 

bisa menerima kekurangan pada suami saya. 

    

5. Saya tidak pernah mengeluh walaupun suami 

kurang memahami cara mendidik anak. 

    

6. walaupun ada waktu luang, saya lebih nyaman 

berada di dalam rumah daripada harus berkumpul 

dengan tetangga. 

    

7. Saya selalu bersyukur dengan apa yang saya punya.     

8. saya dapat mengontrol emosi jika sedang ada 

masalah. 

    

9. saya kecewa dengan keadaan saya     

10.  Bila keluarga suami sedang ada masalah, saya ber-  

r  usaha untuk membantu menyelesaikan. 

    

11.  Saya tidak pernah mau menerima saran-saran dari 

keluarga suami. 

    

12. Saya merasa orang lain tidak menyukai saya jika 

mereka memberi saran pada saya. 

    

13.  Jika bertengkar dengan suami, saya langsung pergi 

ke rumah tetangga untuk meluapkan emosi. 

    



14. Bila melakukan kesalahan saya berusaha untuk 

introspeksi diri. 

    

15. Saya tidak suka keluarga suami mencampuri urusan 

saya. 

    

16. saya tidak suka jika orang lain memberi masukan 

pada saya. 

    

17. Saya berusaha untuk memperbaiki kesalahan-

kesalahan saya 

    

18. Saya tidak peduli apabila suami sedang ada 

masalah. 

    

19. Saya berkepala dingin dalam menyelesaikan 

masalah. 

    

20. Saya tidak suka bila teman berkunjung ke rumah     

 21. Saya merasa diperhatikan jika orang lain memberi 

saran pada saya. 

    

 22. Bila suami sedang kesal, saya berusaha untuk 

menghiburnya. 

    

 23. Saya dapat bergaul dengan siapa saja di lingkungan 

tempat saya tinggal. 

    

 24. Jika perasaan saya sedang tidak tenang, saya akan 

berdoa. 

    

 25. Jika melakukan segala sesuatu saya selalu terburu-

buru. 

    

 26. Saya tidak mempermasalahkan baik buruk keluarga 

suami, karena mereka adalah bagian dari keluarga 

saya juga. 

    

 27. Saya merasa terganggu dengan kelebihan orang 

lain. 

    

 28. Setiap terjadi salah paham, saya selalu menunggu 

suami minta maaf dahulu. 

    



 29. Saya suka memarahi suami jika sedang jengkel.     

 30. Saya merasa suami saya selalu merepotkan saya.     

 31. saya senang jika orang lain memberi masukan pada 

saya. 

    

 32. Dalam menyelesaikan masalah, saya adalah orang 

yang emosional. 

    

 33. Saya merasa tidak nyaman jika harus berkumpul 

dengan keluarga suami. 

    

 34. saya tidak pernah berusaha untuk memperbaiki 

kesalahan-kesalahan saya. 

    

 35. Saya menganggap kritik dari orang lain adalah 

saran untuk saya. 

    

 36. Jika lingkungan tempat tinggal saya ada kegiatan 

sosial, saya akan berusaha ikut ambil bagian. 

    

 37. saya senang memberi perhatian pada keluarga saya.     

 38. Saya kurang suka dengan penampilan saya.     

 39. Saya lebih baik diam jika suami sedang marah.     

 40. saya dapat menerima kekurangan orang lain.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Petunjuk Pengisian Skala 
 
• Skala ini terdiri dari 40 pernyataan, dimana masing-masing pernyataan 

memiliki 4 alternatif jawaban yang terdiri dari : 

SS    : Sangat sesuai 

S      : Sesuai 

TS   : Tidak sesuai 

STS : Sangat tidak sesuai 

• Baca pernyataan atau simaklah pernyataan secara teliti dan jawablah dengan 

jujur. 

• Anda cukup memilih satu tanggapan/jawaban yang paling sesuai dengan 

perasaan dan keadaan diri anda sekarang. Tanggapilah semua pernyataan 

menurut pendapat anda sendiri dan jangan terpengaruh pendapat orang lain.  

• Skala ini bukan suatu tes. Semua tanggapan anda baik dan benar bila anda 

menjawab sendiri sesuai dengan keadaan anda. 

• Jawablah sesuai pernyataan dengan cara menyilang (X) setiap jalur sesuai 

dengan jawaban pilihan anda. 

 

Contoh Mengerjakan : 

 
SKALA KEMATANGAN EMOSI 

 
PERNYATAAN SS S TS STS 

saya senang dengan keadaan rumah tangga saya. X    

 
Keterangan : 

Subjek memberi tanda silang pada jalur SS  (sangat sesuai) karena pernyataan 

tersebut sesuai dengan jawaban pilihannya dan sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. 

 

TERIMAKASIH ATAS KERJA SAMA SAUDARA 

SELAMAT MENGERJAKAN 



SKALA DUKUNGAN SOSIAL SUAMI 

Usia            : 

Mulai Menopause umur : 

Masih Bersuami : ya / tidak 

Alamat  :  

 

NO. PERNYATAAN SS S TS STS 

1. setelah menopause suami tetap perhatian pada saya.     

2. Setelah menopause suami saya menyalahkan semua 

yang saya lakukan. 

    

3. Suami mendorong saya bahwa saya mampu 

mengatasi masa menopause ini 

    

4. setelah menopause suami saya kurang peduli 

dengan kebutuhan-kebutuhan saya. 

    

5. Akhir-akhir ini suami saya jarang ada dirumah.     

6. saat saya melakukan sesuatu dengan berhasil suami 

memberikan pujian. 

    

7. saya merasa suami saya tidak mengasihi saya.     

8. Suami membantu saya mencari informasi yang 

saya butuhkan. 

    

9. Suami mau meluangkan waktu untuk 

mendengarkan masalah saya. 

    

10. Suami membatasi uang belanja saya.     

11. Suami menyarankan saya untuk berolah raga secara 

teratur. 

    

12. Dibandingkan dengan memberikan nasehat suami 

saya lebih suka mengkritik. 

    

13. Suami menyatakan bahwa ia percaya jika saya 

mampu  mengerjakan pekerjaan rumah tangga 

dengan baik. 

    



14. akhir-akhir ini suami saya tidak membantu saya 

mengurus pekerjaan rumah. 

    

15. Setelah menopause suami mau mengantar saya 

pergi berbelanja. 

    

16. Usaha yang saya lakukan untuk keluarga kurang 

dihargai suami. 

    

17. Saat saya sedih suami tidak pernah menghibur 

saya. 

    

18. Suami menyetujui cara saya mendidik anak.     

19. Jika saya sakit suami bersedia mengantarkan saya 

ke dokter. 

    

20. Meskipun tahu saya sedang capek, suami tetap 

tidak mau membantu membersihkan rumah. 

    

 21. Saya merasa cinta suami kepada saya mulai 

berkurang. 

    

 22. Suami menghibur saat saya sedih.     

 23. Suami mencarikan informasi yang sedang saya 

butuhkan. 

    

 24. Suami membimbing saya menjadi isteri yang baik     

 25. Suami sering mencela kegiatan yang saya lakukan.     

 26. ketika saya putus asa, suami saya tidak 

mempedulikan saya. 

    

 27. Suami tidak memberikan informasi tentang 

menopause kepada saya. 

    

 28. Setelah menopause suami saya menjadi tidak mau 

tahu tentang keadaan kesehatan saya. 

    

 29. Suami memiliki pikiran negatif pada saya     

 30. Suami mau memijit saya untuk menghilangkan rasa 

pegal. 

    

 31. Suami saya senang memberi masukan tentang     



penampilan saya. 

 32. Suami memperhatikan dengan sungguh-sungguh 

apa yang sedang saya ceritakan. 

    

 33. Suami tidak pernah mau memberikan masukan 

tentang penampilan saya. 

    

 34. Suami tidak memberikan nasehat-nasehat sejak 

saya menopause. 

    

 35. suami saya menasehati saya ketika saya mengeluh 

tentang keadaan saya setelah menopause. 

    

 36. Suami lebih suka menggerutu daripada membantu 

saya saat rumah kotor. 

    

 37. akhir-akhir ini suami saya mau membantu 

pekerjaan rumah. 

    

 38. Suami menghargai pengorbanan saya untuk 

mengurus rumah. 

    

 39. Saya tidak nyaman menceritakan masalah saya 

kepada suami, karena ia akan menyalahkan saya. 

    

 40. Suami suka memperhatikan cara berpakaian saya.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Petunjuk Pengisian Skala 
 
• Skala ini terdiri dari 40 pernyataan, dimana masing-masing pernyataan 

memiliki 4 alternatif jawaban yang terdiri dari : 

SS    : Sangat sesuai 

S      : Sesuai 

TS   : Tidak sesuai 

STS : Sangat tidak sesuai 

• Baca pernyataan atau simaklah pernyataan secara teliti dan jawablah dengan 

jujur. 

• Anda cukup memilih satu tanggapan/jawaban yang paling sesuai dengan 

perasaan dan keadaan diri anda sekarang. Tanggapilah semua pernyataan 

menurut pendapat anda sendiri dan jangan terpengaruh pendapat orang lain.  

• Skala ini bukan suatu tes. Semua tanggapan anda baik dan benar bila anda 

menjawab sendiri sesuai dengan keadaan anda. 

• Jawablah sesuai pernyataan dengan cara menyilang (X) setiap jalur sesuai 

dengan jawaban pilihan anda. 

 

Contoh Mengerjakan : 

 
SKALA DUKUNGAN SOSIAL SUAMI 

 
PERNYATAAN SS S TS STS 

setelah menopause suami tetap perhatian pada 

saya. 

X    

 
Keterangan : 

Subjek memberi tanda silang pada jalur SS  (sangat sesuai) karena pernyataan 

tersebut sesuai dengan jawaban pilihannya dan sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. 

TERIMAKASIH ATAS KERJA SAMA SAUDARA 

SELAMAT MENGERJAKAN 
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