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Lampiran 1 

 

KUISIONER 

 

GAMBARAN PENGETAHUAN, SIKAP, DAN PERILAKU PEREMPUAN 

DALAM MENGHADAPI MENOPAUSE DI KELURAHAN LEDENG RW 01 

KOTAMADYA BANDUNG TAHUN 2009 

 

Identitas responden : 

 

1. Nama : 

2. Alamat : 

3. Usia : 

4. Status 

a. Menikah  

b. Belum menikah 

c. Janda 

5. Pendidikan terakhir ibu (lingkari jawaban yang anda pilih) 

a. Tidak sekolah 

b. Tamat SD/tidak tamat SD 

c. Tamat SLTP/tidak tamat SLTP 

d. Tamat SLTA/tidak tamat SLTA 

e. Perguruan tinggi (PT)/tidak tamat perguruan tinggi 

6. Pekerjaan 

a. Tidak bekerja (Ibu Rumah Tangga) 

b. Pedagang/Wiraswasta 

c. Pegawai negeri/BUMN 

d. Pegawai swasta 
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e. Profesi 

7. Jumlah anak : 

a. Tidak/belum mempunyai anak 

b. Mempunyai ≤2 anak 

c. Mempunyai >2 anak 

8. Pekerjaan suami 

a. Tidak bekerja 

b. Pedagang/Wiraswasta 

c. Pegawai swasta 

d. Pegawai negeri/BUMN 

e. Buruh dan sejenisnya 

9. Pendapatan perbulan: 

a. Lebih tinggi dari atau sama dengan UMR Kotamadya Bandung (≥Rp 

1.044.630,00) 

b. Lebih rendah dari UMR Kotamadya Bandung (<Rp 1.044.630,00) 

10. Bagaimanakah siklus haid ibu pada 1 tahun terakhir? 

a. Sudah tidak teratur sejak 1 tahun terakhir. 

b. Masih teratur selama 1 tahun terakhir. 

c. Sudah tidak mengalami haid sejak 1 tahun terakhir. 

 

Pengetahuan responden : 

 

1. Apakah menopause itu? 

a. Mulainya haid.(1)  

b. Berhentinya haid.(10) 

c. Haid tidak teratur.(1) 

d. Darah haid yang sangat banyak.(1) 

e. Darah haid hanya sedikit (hanya berupa bercak-bercak darah saja).(1) 
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2. Apakah yang menyebabkan menopause terjadi? 

a. Menurunnya kadar hormon.(10) 

b. Usia tua.(1) 

c. Penyakit.(1) 

3. Pada usia berapa gejala-gejala menopause terjadi? 

a. <40 tahun.(1) 

b. 40-51 tahun.(10) 

c. 52-60 tahun.(1) 

d. >60 tahun.(1) 

4. Apakah gejala-gejala menopause itu? (Jawaban boleh lebih dari satu).  

a. Rasa sakit ketika berhubungan seksual (drypareunia)(10) 

b. Semburan panas dari dada hingga wajah (hot flushes)(10) 

c. Keringatan di malam hari (night sweat)(10) 

d. Kekeringan vagina (dryness vaginal)(10) 

e. Susah tidur (Insomnia)(10) 

f. Rasa cemas (Depresi)(10) 

g. Mudah capek (fatigue)(10) 

h. Kurang bergairah (penurunan libido)(10) 

i. Beser (incontinence urinary)(10) 

j. Nyeri kepala/vertigo(10) 

5. Apakah menopause dapat dicegah agar datangnya tidak terlalu awal 

(menopause dini)? 

a. Dapat dicegah(10)   b.   Tidak dapat dicegah(1) 

6. Faktor-faktor apa saja yang ibu ketahui menjadi penyebab datangnya masa 

menopause dini? (Jawaban boleh lebih dari satu) 

a. Keturunan(10) 

b. Kurang olah raga(10) 
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c. Makanan tidak seimbang(10) 

d. Banyak terpajan polusir (air, udara, tanah)(10) 

7. Apakah ibu mengetahui cara mencegah menopause agar datangnya tidak 

terlalu awal (menopause dini)? (Jawaban boleh lebih dari satu) 

a. Meminum obat.(10) 

b. Memakan makanan yang bergizi.(10) 

c. Olahraga teratur.(10) 

d. Pindah ke tempat dimana polusi sangat minimal (misalnya di 

pedesaan).(10) 

8. Apakah Ibu mengetahui asupan gizi yang seperti apa yang dapat mencegah 

menopause datang terlalu awal? 

a. Memakan sayuran, buah, tahu, dan tempe.(10) 

b. Memakan makanan cepat saji.(1) 

c. Memakan makanan yang diawetkan.(1) 

d. Memakan daging saja.(1) 

9. Apakah ibu mengetahui dampak/akibat menopause? (Jawaban boleh lebih dari 

satu) 

a. Nyeri kepala/vertigo.(10) 

b. Infeksi saluran kemih.(10) 

c. Kanker rahim dan payudara.(10) 

d. Tulang keropos (osteoporosis).(10) 

e. Penyakit jantung koroner.(10) 

10. Salah satu dampak menopause adalah osteoporosis, apakah osteoporosis itu? 

(Boleh menjawab lebih dari satu) 

a. Tulang rapuh(10) 

b. Tulang mudah retak(10) 

c. Sakit punggung(10) 

d. Menurunnya tinggi badan(10) 
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11. Apakah Ibu mengetahui ada tidaknya terapi/obat-obatan mengurangi keluhan 

atau dampak menopause? 

a. Ada (lanjut ke no.12)(10)  b.   Tidak.(langsung ke no.11)(1) 

12. Sebutkan macam-macam terapinya? (Boleh menjawab lebih dari satu) 

a. Terapi pengganti hormon (Terapi sulih hormon)(10) 

b. Minum obat-obatan(1) 

c. Meminum jamu/obat tradisional(1) 

13. Apakah ibu mengetahui manfaat sinar matahari? 

a. Ya.(10)  b.   Tidak.(langsung ke pertanyaan sikap)(1) 

14. Bila ya, apakah manfaat sinar matahari bagi kesehatan? (Boleh menjawab 

lebih dari satu) 

a. Memperoleh vitamin D.(10) 

b. Tulang menjadi kuat.(10) 

c. Sehat.(1) 

 

Sikap responden : 

 

1. Sikap/gaya hidup yang bagaimana yang dapat mencegah menopause datang 

terlalu dini? (Boleh menjawab lebih dari satu)  

a. Tidur yang cukup.(10) 

b. Mengkonsumsi makanan seimbang.(10) 

c. Olah raga teratur.(10) 

d. Mengolah stress.(10) 

2. Apakah ada ketakutan pada ibu dalam menghadapi menopause? 

a. Ada.(1)          b.   Tidak ada.(langsung ke pertanyaan no.10)(10) 

3. Bila ada ketakutan dalam bentuk apa? (Boleh menjawab lebih dari satu) 

a. Suami tidak puas (gairah menurun).(10) 

b. Cepat tua/keriput.(10) 



81 

 

c. Tulang keropos (osteoporosis).(10) 

d. Kena berbagai penyakit (penyakti degeneratif).(10) 

4. Bagaimana sikap ibu menghadapi ketakutan tersebut? (Boleh menjawab lebih 

dari satu). 

a. Lebih mempercantik diri dengan berdandan.(10) 

b. Meminum susu.(10) 

c. Menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas yang berguna bagi diri 

sendiri dan bagi orang lain.(10) 

d. Mencari informasi mengenai menopause.(10) 

e. Melakukan konsultasi pada ahli medis.(10) 

f. Hanya pasrah.(1) 

5. Apakah ibu akan mengalokasikan dana lebih besar sehubungan dengan 

menghadapi menopause? 

a. Ya.(10)            b.Tidak.(langsung ke pertanyaan no.7)(1) 

6. Bila ya, tambahan dana tersebut dipergunakan untuk apa? (Boleh menjawab 

lebih dari satu) 

a. Perawatan kecantikan.(10) 

b. Membeli kosmetik.(10) 

c. Membeli susu tinggi kalsium.(10) 

d. Membeli suplemen, vitamin.(10) 

e. Rekreasi.(10) 

7. Apakah ibu menerima menopause sebagai sesuatu yang alami yang memang 

seharusnya terjadi? 

a. Ya.(10)    b.   Tidak.(1) 

8. Apakah ada perubahan emosional selama mengahadapi menopause? 

a. Ada.(1)    b.   Tidak ada.(10) 

9. Apa yang akan ibu lakukan untuk menghadapi osteoporosis (tulang keropos)? 

(Boleh menjawab lebih dari satu). 
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a. Meminum susu, keju, yoghurt.(10) 

b. Mengkonsumsi tablet suplemen tinggi kalsium/mineral.(10) 

c. Mengkonsumsi vitamin D untuk membantu penyerapan 

kalsium/multivitamin.(10) 

d. Mengurangi konsumsi alkohol dan kopi.(10) 

e. Tidak merokok.(10) 

10. Olahraga seperti apa yang akan ibu lakukan untuk menghadapi menopause? 

a. Jalan pagi.(10) 

b. Lari pagi.(10) 

c. Aerobik.(1) 

d. Fitness.(1) 

 

Perilaku responden : 

 

1. Bila ada keluhan  haid yang berhubungan dengan masa menopause, apakah 

ibu akan memeriksakannya ke dokter? 

a. Ya.(10)                    b.   Tidak (langsung ke pertanyaan no.1).(1) 

2. Kemanakah ibu akan memeriksakannya? 

a. Puskesmas.(10) 

b. Rumah Sakit.(10) 

c. Paranormal/orang pintar lainnya.(1) 

3. Apa yang akan ibu lakukan bila ibu mengalami kesulitan dalam menghadapi 

menopause? 

a. Pergi ke dokter.(10) 

b. Tidak melakukan apa-apa.(1) 

4. Apa yang ibu lakukan bila ada kerabat terdekat mengalami hal tersebut? 

(Boleh menjawab lebih dari satu) 

a. Menghibur.(1) 



83 

 

b. Menyarankan pergi ke dokter.(10) 

c. Memcarikaan bacaan mengenai menopause untuk menambah 

pengetahuan.(10) 

5. Apakah akan ada perubahan pola makan ibu setelah mengetahui bahwa gizi 

mempengaruhi menopause? 

a. Ada perubahan.(10)   b.   Tidak ada perubahan.(1) 

6. Pola makanan bagaimana yang ibu konsumsi?  

a. Makanan seimbang.(10) 

b. Memakan makanan cepat saji.(1) 

c. Memakan makanan yang diawetkan.(1) 

7. Apa yang ibu lakukan untuk mencegah menopause dini? (Boleh menjawab 

lebih dari satu) 

a. Memakan makanan yang sehat.(10) 

b. Olah raga teratur.(10) 

c. Menghindari polusi.(10) 

d. Membiarkan menopause terjadi sebagaimana mestinya/pasrah.(10) 

8. Apakah ibu akan minum susu (kalsium) untuk mencegah osteoporosis? 

a. Ya.(10)     b.   Tidak.(1) 

9. Apakah ibu cukup menerima cahaya matahari pagi? 

a. Ya.(10)     b.   Tidak.(1) 

10. Apakah ibu akan menghindari faktor yang dapat menyebabkan menopause 

dini? 

a. Ya(10)     b.   Tidak(1) 

11. Bila ibu meminum multivitamin/multimineral, teraturkah ibu meminumnya? 

a. Tidak.(1) 

b. Kadang-kadang.(1) 

c. Teratur.(10)
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Pertanyaan penyuluhan :  

 

1. Pernahkah dilakukan penyuluhan mengenai menopause di lingkungan 

tempat tinggal ibu? 

a. Pernah    b.   Tidak pernah  

2. Menurut ibu apakah perlu diadakan penyuluhan mengenai menopause? 

a. Perlu    b.   Tidak perlu (SELESAI) 

3. Siapakah yang seharusnya mengadakan penyuluhan tersebut? 

a. Kader 

b. Petugas kesehatan 

c. Tokoh agama 

d. Aparat desa 

e. Lain-lain …………… 

4. Kapankah sebaiknya diadakan penyuluhan? 

a. Pagi hari 

b. Siang hari 

c. Sore hari 

d. Malam hari 

5. Menurut anda, berapa kali sebaiknya penyuluhan diadakan? 

a. 1 bulan sekali 

b. 6 bulan sekali 

c. Setahun sekali 

6. Dimana sebaiknya penyuluhan tersebut dilakukan? 

a. Posyandu 

b. Balai desa/aula swasta/balai pertemuan 

c. Puskesmas/RS/RS Ibu dan Anak 

d. Kecamatan 

e. Tempat arisan/pengajian/persekutuan 

f. Lain-lain …………… 

7. Metode penyuluhan seperti apa yang anda inginkan? 

a. Ceramah 
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b. Ceramah dengan tanya jawab/diskusi 

c. Pemutaran film 

d. Melalui media masa (TV, radio, majalah/tabloid, brosur) 

8. Apakah ibu mengalami kesulitan/kendala dalam mengikuti penyuluhan? 

a. Iya     b.   Tidak (langsung ke no.10) 

9. Kesulitan apakah yang Ibu dapat dalam mengikuti penyuluhan? 

a. Tempatnya jauh. 

b. Waktunya tidak tepat. 

c. Malas. 

d. Tidak dapar izin suami. 

10. Bila dikemudian hari akan diadakan penyuluhan, apakah ibu akan 

menghadirinya? 

a. Iya     b.   Tidak 
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