perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PERBEDAAN PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN SIKAP WANITA
TENTANG MENOPAUSE ANTARA CARA BELAJAR AKTIF DISKUSI
KELOMPOK DENGAN LEAFLET DIBANDING METODE CERAMAH
DENGAN LEAFLET DI KOMPLEKS SOLOBARU

TESIS
Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Derajat Magister
Program Studi Magister Kedokteran Keluarga
Minat Utama Pendidikan Profesi Kesehatan

Diajukan oleh :
Debby Syullelu Diyeni
S540209005

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
commit to user
2010

i

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PERBEDAAN PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN SIKAP WANITA
TENTANG MENOPAUSE ANTARA CARA BELAJAR AKTIF DISKUSI
KELOMPOK DENGAN LEAFLET DIBANDING METODE CERAMAH
DENGAN LEAFLET DI KOMPLEKS SOLOBARU

Disusun Oleh :
Debby Syullelu Diyeni
S540209005

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal ...............................................

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nunuk Suryani, MPd

Hari Wujoso, dr. MM.Sp.F

NIP.19661108 199003 2 001

NIP.19621022 199503 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kedokteran Keluarga

Prof. Dr. Didik Gunawan Tamtomo, dr., PAK., MM., Mkes.
commit to197610
user 1 001
NIP. 19480313

ii

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PERBEDAAN PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN SIKAP WANITA
TENTANG MENOPAUSE ANTARA CARA BELAJAR AKTIF DISKUSI
KELOMPOK DENGAN LEAFLET DIBANDING METODE CERAMAH
DENGAN LEAFLET DI KOMPLEKS SOLOBARU

Disusun Oleh :
Debby Syullelu Diyeni
S540209005

Telah disetujui oleh Tim Penguji
Pada tanggal : ..................................
Jabatan

Nama

Tanda Tangan

Ketua

Prof. Dr. Ambar Mudigdo, dr.,Sp.PA(K)

......................................

Sekretaris

Ruben Dharmawan, dr., Ir., Ph.D

......................................

Anggota Penguji 1. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd

......................................

2. Hari Wujoso, dr. MM.Sp.F

......................................

Surakarta,
Mengetahui,
Direktur PPs UNS

Prof. Drs. Suranto, M.Sc,Ph.D
NIP. 19570820 198503 1 004

Agustus 2010

Kaprodi Magister Kedokteran Keluarga

Prof. DR. Didik Tamtomo,dr.,PAK.,MM.,M Kes
NIP. 19480313 197610 1 001
commit to user

iii

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah,
Nama

: Debby Syullelu Diyeni

NIM

: S540209005

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, tesis berjudul “Perbedaan Peningkatan
Pengetahuan Dan Sikap Tentang Menopause antara Cara Belajar Aktif Diskusi
Kelompok Dengan Leaflet, dibanding Metode Ceramah Dengan Leaflet di
Kompleks Solobaru” adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang tidak termasuk
karya sendiri telah diberi citasi dan ditulis dalam daftar pustaka.
Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan peneliti ini tidak benar, maka peneliti
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang telah
diperoleh dari tesis ini.

Solobaru,

Agustus 2010

Yang membuat pernyataan

Debby Syullelu Diyeni

commit to user

iv

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya tesis dengan
judul “Perbedaan Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Wanita Tentang Menopause,
antara Cara Belajar Aktif (CBA), diskusi kelompok dengan leaflet dibanding metode
ceramah dengan leaflet di Kompleks Solobaru” dapat terselesaikan. Tesis ini
merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kesehatan pada
Program Studi Magister Kedokteran Keluarga Minat Utama Pendidikan Profesi
Kesehatan di Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Selama proses penyusunan tesis ini, penulis sudah banyak dibantu dan
dibimbing oleh ibu Dr. Nunuk Suryani, MPd selaku pembimbing I dan bapak Hari
Wujoso, dr. MM.Sp.F selaku pembimbing II. Atas bantuan dan bimbingannya,
dengan setulus hati dan rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih.
Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga
kepada yang terhormat :
1.

Prof. Drs. Suranto, M.Sc,Ph.D selaku Direktur program Pascasarjana Universitas
Sebelas Maret Surakarta

2.

Prof. Dr. dr. Didik Gunawan Tamtomo, PAK, MM. Mkes selaku Ketua Program
Studi Magister Kedokteran Keluarga Universitas Sebelas Maret Surakarta

3.

dr. P. Murdani K, MHPEd, selaku Ketua Minat Pendidikan Profesi Kesehatan
Program Studi Magister Kedokteran Keluarga

Universitas Sebelas Maret

Surakarta
4. Sukandi Eman, SE Selaku Lurah Kelurahan Madegondo, Kecamatan GrogolSukoharjo .
commit to user

v

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

5. Ibu Ridwan Rangkuti selaku ketua dan pengurus Arisan wanita IWSB yang telah
berkenan memberi izin dan membantu memfasilitasi, hingga penelitian dapat
berjalan sesuai harapan.
6. Ibu-ibu peserta arisan wanita IWSB, yang sudah begitu bermurah hati berkenan
ikut serta dalam penelitian tesis ini
7. Orang Tua serta adik-adikku tersayang yang telah memberikan dorongan
semangat dan restu pada penulis dalam melanjutkan pendidikan di Program
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
8. Suami dan anak-anakku tercinta yang telah begitu sabar menunggu, mendoakan,
serta ikut berbagi derita dan cobaan selama penulis mengikuti pendidikan.
Merekalah yang terus memberikan inspirasi dan motivasi hingga tesis ini
terselesaikan.
9. Teman-temanku dan semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan
tesis ini.
Akhir kata “ Tiada gading yang tak retak “. Demikian juga dengan tesis ini yang
disadari masih banyak kekurangan dan kelemahan, karenanya saran dan kritik
senantiasa dinantikan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua
yang membacanya, amin amin ya robal alamin.

Surakarta,

Agustus 2010

Penulis
commit to user

vi

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI
Hal.
HALAMAN JUDUL ...………………………………………………..

i

LEMBAR PERSETUJUAN………………………………………….....

ii

LEMBAR PENGESAHAN .....................................................................

iii

LEMBAR PERNYATAAN ....................................................................

iv

KATA PENGANTAR .............................................................................

v

DAFTAR ISI ..........................................................................................

vii

DAFTAR TABEL ....................................................................................

ix

DAFTAR GAMBAR ................................................................................

xi

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................

xii

ABSTRAK ................................................................................................

xiii

ABSTRACT ................................................................................................

xiv

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ……………………………………......

1

B. Rumusan Masalah…………………………………......

6

C. Tujuan Penelitian ..........................................................

6

D. Manfaat Penelitian………………………………….....

7

LANDASAN TEORI
A. Kajian Pustaka ……...…….………………………….

8

B. Penelitian Yang Relevan………….…………...............

33

C. Kerangka Berfikir ………………………………........

34

D. Hipotesis…………………………………………........
commit to user

34

vii

perpustakaan.uns.ac.id

BAB III

BAB IV

BAB V

digilib.uns.ac.id

METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian ………..…………………….............

35

B. Subjek Penelitian ……….…..………………………....

37

C. Variabel Penelitian …………………………………...

38

D. Definisi Operasional ………………………………....

38

E. Instrumen Penelitian .....................................................

40

F. Uji Validitas dan Reliabilitas ..................…………......

42

G. Teknik Pengumpulan Data……………………............

43

H. Teknik Analisis Data …………….................................

44

I.

45

Jalannya Penelitian.........................................................

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian .............................................................

48

B. Pembahasan ...................................................................

57

KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan ...................................................................

64

B. Saran ..............................................................................

66

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................

67

LAMPIRAN-LAMPIRAN .......................................................................

71

commit to user

viii

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL
Hal
Tabel 1.

Kisi-kisi Tes Pengukuran Variabel Pengetahuan

41

Tabel 2.

Kisi-kisi Tes Pengukuran Variabel Sikap

41

Tabel 3.

Kisi-kisi Tes Pengukuran Variabel Pengetahuan setelah Ujicoba

42

Tabel 4.

Kisi-kisi Tes Pengukuran Variabel Sikap setelah Ujicoba

43

Tabel 5.

Rerata Umur Responden Menurut Kelompok

49

Tabel 6.

Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan Responden

49

Tabel 7.

Distribusi Frekuensi Pekerjaan Responden

50

Tabel 8.

Analisis Statistik Nilai Pretest Tingkat Pengetahuan Kelompok

51

Eksperimen, Pembanding dan Kontrol
Tabel 9.

Analisis Statistik Nilai Postest Tingkat Pengetahuan Kelompok

51

Eksperimen, Pembanding dan Kontrol
Tabel 10. Analisis Perbedaan Tingkat Pengetahuan Setelah Intervensi

52

pada Kelompok Eksperimen, Pembanding dan Kontrol
Tabel 11. Analisis Perbedaan Tingkat Pengetahuan Setelah Intervensi

53

dengan Homogeneus Subset.
Tabel 12. Analisis Statistik Nilai Postest Tingkat Pengetahuan Kelompok

54

Eksperimen, Pembanding dan Kontrol
Tabel 13. Analisis Statistik Nilai Postest Variabel Sikap Kelompok

55

Eksperimen, Pembanding dan Kontrol
Tabel 14. Analisis Perbedaan Variabel Sikap Setelah Intervensi pada
Kelompok Eksperimen, Pembanding dan Kontrol
commit to user

ix

55

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Tabel 15. Analisis Perbedaan Tingkat Pengetahuan Setelah Intervensi
dengan Homogeneus Subset.
.

commit to user

x

56

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR
Hal.
Gambar 2.1.

: Periode Klimakterium ...............................................

10

Gambar 2.2.

: Kerangka Berfikir .....................................................

34

Gambar 3.1

: Model Rancangan Penelitian ....................................

36

commit to user

xi

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN
Hal
Lampiran 1

Permohonan Menjadi Responden ..................................................

71

Lampiran 2

Lembar Persetujuan Penelitian ......................................................

72

Lampiran 3

Kuesioner Pengetahuan dan Sikap (I) ............................................ 74

Lampiran 4

Validitas dan Reliabelitas Kuesioner .............................................

78

Lampiran 5

Kuesioner Pengetahuan dan Sikap (II) ..........................................

83

Lampiran 6

Lembar Jawab ................................................................................

87

Lampiran 7

Data Induk ...................................................................................... 89

Lampiran 8

Hasil Analisis .................................................................................

91

Lampiran 9

Leaflet ............................................................................................

101

commit to user

xii

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

ABSTRAK
Debby Syullelu Diyeni. S540209005. Perbedaan Peningkatan Pengetahuan Dan
Sikap Wanita Tentang Menopause Antara Cara Belajar Aktif Diskusi kelompok
Dengan Leaflet Dibanding Metode Ceramah Dengan Leaflet. Program Studi
Magister Kedokteran Keluarga. Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
Surakarta. 2010
Pesatnya kemajuan ilmu dan teknologi termasuk bidang kesehatan,
berdampak pada tingginya usia harapan hidup. Hal ini menyebabkan terjadinya
peningkatan jumlah wanita usia diatas 40 tahun, dimana diusia tersebut sering
muncul gejala menopause yang mengganggu kualitas hidup wanita. Informasi yang
benar tentang menopause terbukti mengurangi derajat gejala menopause. Tujuan
penelitian adalah untuk mengetahui adakah perbedaan antara cara belajar aktif
diskusi kelompok dengan leaflet dan metode ceramah dengan leaflet dalam
meningkatkan pengetahuan dan sikap wanita tentang menopause.
Jenis penelitian adalah kuasi eksperimen, dengan pemberian pretest dan
postest pada ketiga kelompok penelitian. Penelitian dilakukan di Kompleks Solobaru
dengan sampel semua wanita anggota arisan Ikatan Warga solobaru (IWSB) berusia
25-40 tahun (49 orang), dibagi dalam tiga kelompok secara acak. Data diambil
dengan kuesioner, diuji dengan Analysis Of Varians (ANOVA), dilanjutkan Post
Hoc Test untuk melihat perbedaan antara kelompok eksperimen, pembanding
maupun kontrol.
Hasil penelitian, CBA diskusi kelompok dengan leaflet lebih baik dibanding
metode ceramah dengan leaflet dalam meningkatkan pengetahuan wanita tentang
menopause. Hal ini dapat dilihat dari mean pada CBA diskusi kelompok (23,0000)
yang lebih tinggi dibanding metode ceramah (20,8235) dengan P = 0,000 (P<0,05).
Ini juga terjadi pada variabel sikap, dimana mean kelompok eksperimen = 57,0588
dan kelompok pembanding = 54,2941. ( F = 50,329 dan Sig = 0,000 (P<0,05). Jadi
kesimpulannya adalah Cara Belajar Aktif (CBA) diskusi kelompok dengan leaflet
lebih baik dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap wanita tentang menopause
dibanding metode ceramah dengan leaflet. Karena itu disarankan untuk
menggunakan (CBA) diakusi kelompok dalam memberikan pendidikan kesehatan
untuk meningkatkan pengetahuan maupun sikap.

Kata kunci : Pengetahuan dan sikap, menopause, CBA diskusi kelompok, metode
ceramah.
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ABSTRACT
Debby Syullelu Diyeni. S540209005. The Difference of Knowledge Improvement
and Woman’s attitude on Menopause, between Active Learning Method, Group
Discussion with Leaflet compared with Lecture method with Leaflet. Family
Medicine Magister Study Program. Post Graduate Program of Sebelas Maret
University. Surakarta. 2010.
The rapid progress of science and technology, including in health area, affects
the high life expectation age. It results in the increased number of old women, in that
in that age the menopause symptom frequently occurs disturbing their life quality.
The increased knowledge on menopause is one way of reducing the menopause
symptom. The objective of research is to find out whether or not there is a difference
between Group Discussion of Active Learning Method with leaflet and lecture with
leaflet in improving knowledge and woman’s attitude on menopause.
This study belongs to a quasi-experimental research, using pretest and
posttest administered to two groups compared and one control group. The research
was done in Solobaru Complex with the all female members of IWSB with 25-40
years age (49 women) as the sample, divided randomly into three groups. The data
was taken using questionnaire, tested using Variance Analysis (ANOVA), and
followed by Post Hoc Test to compare individual groups.
The result of research shows that Group discussion CBA with leaflet is better
than lecture method with leaflet in improving the woman’s knowledge on the
menopause; it can be seen from the higher mean of discussion group CBA compared
with lecturer method of 23,000 (experiment group) and 20.8235 (comparator group)
with F value = 103.653 and Sig = 0.000 (P < 0.05). It also occurs in attitude variable
in which the mean value of experiment group = 57.0588 and comparator group =
54.2941 (F value = 50.329 and Sig = 0.000 (P < 0.05)). So, the conclusion is that
Group discussion CBA with leaflet is better in improving the woman’s knowledge on
the menopause than lecture method with leaflet. For that reason, it is recommended
to use active learning method by giving health education to improve knowledge and
attitude.

__________________________________________________________________
Keywords: Knowledge and attitude, menopause, group discussion CBA, lecture
method
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Saat ini semua tingkat kehidupan telah dipengaruhi oleh penemuan dan
kemajuan ilmu dan teknologi. Perubahan terbesar dalam bidang kesehatan adalah
tercapainya kesehatan sebagai hak asasi. Orang tidak lagi menganggap pelayanan
kesehatan sebagai sarana untuk mengobati penyakit atau mencegah penyakit saja,
tetapi juga untuk memelihara kesehatan (Pramono, 2001).
Depkes RI (1999) menyebutkan bahwa sejalan dengan keberhasilan berbagai
program pembangunan dalam meningkatkan masyarakat, akan berdampak pada
peningkatan usia harapan hidup. Tahun 1967 rata-rata usia harapan hidup adalah
45,7 tahun dan tahun 1997 menjadi 64,4 tahun. Baziat (2003) juga mengatakan
bahwa dampak majunya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan
tercermin pada kenaikan usia harapan hidup wanita Indonesia, dari usia 67,5 tahun
pada tahun 2000, menjadi ± 71,0 tahun pada tahun 2005.
Peningkatan usia harapan hidup membuat pertumbuhan penduduk khususnya
wanita usia < 40 tahun memiliki pertumbuhan penduduk yang sangat menonjol.
Jumlah pada tahun 1985 bila diproyeksikan pada tahun 2000 meningkat 1,5 kali
(150%), sedangkan pertambahan penduduk keseluruhan hanya meningkat 32%.
Perkembangan tersebut mengindikasikan akan meningkatnya jumlah wanita usia
klimakterium dimasa yang akan datang (Baziat,2003)
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Dari survey pendahuluan di kecamatan Grogol diperoleh data , jumlah
penduduk kompleks Solobaru pada tahun 2005 tercatat 4.302 orang, dengan
jumlah wanita usia 40-50 tahun sebanyak 311 orang ( 7,2 %). Pada tahun 2008
tercatat 4.739 orang dengan jumlah wanita usia 40-50 tahun sebanyak 367 orang
( 7,7%). Data tersebut menandakan adanya peningkatan jumlah penduduk wanita
usia lanjut di kompleks Solobaru.
Wanita

yang

memasuki

usia

klimakterium

akan

dihadapkan

pada

permasalahan baru berupa keluhan-keluhan akibat terjadinya perubahan
metabolisme tubuh. Keluhan yang sering dirasakan antara lain: merasa cemas,
takut tanpa sebab yang jelas, cepat marah, mudah tersinggung, sulit konsentrasi,
gugup, merasa tidak berguna - tidak berharga,

stres dan bahkan ada yang

mengalami depresi ( Kasdu, 2002 ). Pola penyakit yang timbul pada kelompok
wanita usia 45 tahun keatas ini adalah akibat menurunnya fungsi ovarium .
Dampak jangka pendek dari keadaan tersebut adalah munculnya sindrom
klimakterik atau gejala menopause, dimana keluhan yang dirasakan memiliki
derajat yang berbeda-beda tergantung psikologis mereka, tingkat pendidikan,
asupan gizi, budaya dan lain-lain (Hasan, 2000).
Hal ini sesuai dengan penelitian Darmali dalam Supari ( www.depkes.go.id )
yang meneliti tentang sindrom klimakterik (gejala menopause) pada wanita usia
40 - 50 tahun di Jakarta, dimana dikatakan bahwa gejala menopause akan semakin
berat dirasakan wanita yang begitu mengagungkan “kecantikan” fisik.
Baroto dalam Agoestina (2004) mengatakan bahwa wanita jawa cenderung
menghadapi gejala menopause dengan sikap pasrah dan tabah, sehingga gejala
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menopause tidak terlalu dirasakan mengganggu. Ini juga ditambah dengan
budayanya yang menempatkan sosok orang tua sebagai sosok yang sangat
dihormati, sehingga secara spikologis orang tua akan merasa tenang dan nyaman
dalam menghadapi usia senja.
Rybek (2000) juga mengatakan bahwa keluhan pada masa klimakterium
dirasakan berbeda tiap orangnya dari keluhan ringan sampai berat dan 20 %
wanita usia klimakterium dapat mengalami gejala menopause yang berat hingga
harus, ditangani oleh seorang dokter . Walaupun tidak menyebabkan kematian
secara langsung, gejala menopause menimbulkan ketidaknyaman dan kadangkadang menyebabkan gangguan dalam pekerjaan sehari-hari.
Upaya mengurangi gejala menopause perlu dilakukan. Memberikan informasi
yang benar tentang menopause terbukti dapat meringankan keluhan menopause
( Hendrawan dalam www.e-psikologi.com ). Wanita yang sangat mencemaskan
datangnya menopause besar kemungkinan karena ia kurang mempunyai informasi
yang benar mengenai seluk beluk menopause. (Agoestina, 2004)
mengenai apa, bagaimana pencegahan dan mengatasi

Sosialisasi

menopause sangat

diperlukan masyarakat. Mengingat menurut data WHO (World Health
Organization), pada tahun 2030 diperkirakan ada 1,2 miliar wanita yang berusia
di atas 50 tahun dan sebagian besar ( 80% ) tinggal di kota besar yang memiliki
permasalahan yang lebih kompleks dibanding pedesaan (Hutapea, 2002)
Wanita usia 45 tahun ke atas perlu terus menjaga kualitas hidupnya, yaitu
dapat hidup nyaman dengan mempertahankan keseimbangan bio-psiko-sosial dan
spiritual mereka dalam kehidupan sehari – hari. Hal ini disebabkan karena wanita
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usia 45 tahun keatas di masa kini justru dituntut untuk tetap dapat berperan aktif
di berbagai bidang baik disektor formal maupun non formal (Pramono, 2001).
Meningkatkan pengetahuan dalam menghadapi menopause, terlibat aktif dalam
aktivitas keagamaan, tetap berkarya dan melakukan hobby, mengatur pola makan,
menjaga kesehatan dan meningkatkan keharmonisan keluarga, terbukti dapat
mengurangi keluhan menopause sebesar 68% ( Kartari, 1999).
Peningkatan pengetahuan salah satunya diperoleh dengan belajar. Belajar
merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai kompetensi, keterampilan
dan sikap. Proses pembelajaran yang umum digunakan yaitu metode ceramah.
Ceramah klasikal seringkali tidak efektif sebagai proses belajar, karena
menempatkan siswa sebagai pihak yang pasif dan hanya satu arah, sehingga siswa
cenderung bosan dan kehilangan perhatian. (Depkes RI, 1999). Oleh karena itu
perlu dikembangkan metode yang menempatkan siswa sebagai pihak yang aktif,
antara lain dengan metode Cara Belajar Aktif (CBA). Metode ini pernah
dilakukan oleh Amri (2002) pada asisten apoteker. Ia menyatakan bahwa CBA
dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan asisten apoteker dalam
memberikan informasi tentang obat dan pengobatan di apotik.
Cara belajar aktif atau aktif learning merupakan salah satu model
pembelajaran yang didasarkan pada konsep belajar konstruktivisme (Baharuddin
dan Wahyuni, 2007). Prinsip dasarnya adalah bahwa individu harus secara aktif
membangun pengetahuan dan keterampilannya sendiri (belajar mandiri) dengan
memahami hakekat belajar sebagai kegiatan manusia membangun dan
menciptakan pengetahuan dengan cara memberi makna pada pengetahuan sesuai
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dengan pengalamannya. Secara lebih sederhana Nurhadi (2004) mendeskripsikan
karakteristik pembelajaran kontruktivisme dengan cara menderetkan 10 kata
kunci,

yaitu

kerjasama,

saling

menunjang,

menyenangkan

dan

tidak

membosankan, belajar dengan gairah, pembelajaran terintegrasi, menggunakan
berbagai sumber, aktif, tukar menukar pendapat dengan teman, siswa kritis dan
guru kreatif.
Pendidikan kesehatan adalah pengalaman belajar yang bertujuan untuk
mempengaruhi pengetahuan, sikap dan perilaku yang berhubungan dengan
kesehatan. Ada beberapa metode yang dapat di gunakan , salah satunya adalah
metode belajar mengajar dua arah (two-way-trafic) seperti diskusi kelompok,
diskusi forum, demontrasi role play, modul studi kasus, symposium dan lokakarya
(Machfoedz dan Suryani,2008). Bila dibandingkan metode ceramah yang satu
arah, metode belajar dua arah seperti diskusi kelompok memungkinkan pebelajar
bekerjasama dan saling tunjang, bertukar pendapat serta terlibat secara aktif,
menggunakan berbagai macam sumber seperti jurnal, buku-buku, internet bahkan
leaflet, demi tercapainya tujuan pembelajaran.
Keberhasilan dari suatu intervensi pendidikan serta tercapainya tujuan
pembelajaran dipengaruhi oleh sarana, hand out, variasi media yang digunakan,
metode pelatihan dan kemampuan fasilitator (Syah,2008). Leaflet adalah salah
satu variasi media cetak yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan
bagi masyarakat berupa lembaran kertas yang dilipat berisi informasi dalam
bentuk kalimat maupun gambar atau kombinasi keduanya. (Machfoedz dan
Suryani, 2008).
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B. Rumusan Masalah
Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah : “Apakah ada perbedaan peningkatan pengetahuan
dan sikap wanita tentang menopause antara cara belajar aktif diskusi kelompok
dengan leaflet dibanding metode ceramah dengan leaflet di Kompleks Solobaru ?”

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :
1. Tujuan Umum
Untuk mengetahui adakah perbedaan peningkatan pengetahuan dan sikap
wanita tentang menopause antara cara belajar aktif diskusi kelompok dengan
leaflet dibanding metode ceramah dengan leaflet di Kompleks Solobaru.

2. Tujuan Khusus
a. Untuk mengetahui perbedaan peningkatan pengetahuan wanita tentang
menopause sebelum dan sesudah dilakukan intervensi dengan CBA
diskusi kelompok dengan leaflet dibanding metode ceramah dengan leaflet
b. Untuk

mengetahui

perbedaan

peningkatan

sikap

wanita

tentang

menopause sebelum dan sesudah dilakukan intervensi dengan CBA
diskusi kelompok dengan leaflet dibanding metode ceramah dengan leaflet
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D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritik
Memberi masukan secara konseptual dan nyata serta menguji teori-teori
terkait Cara Belajar Aktif (CBA) diskusi kelompok dengan leaflet dan
ceramah dengan leaflet

2. Manfaat praktis
a. Meningkatkan pengetahuan dan sikap responden khususnya tentang
menopause yang diperoleh dengan CBA diskusi kelompok dengan leaflet
dan ceramah dengan leaflet. Metode tersebut dapat pula digunakan pada
materi selain menopause.
b. Sebagai bahan atau sumber data bagi penelitian berikutnya, serta
pembanding bagi penelitian sejenis
c. Menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam melakukan
metode CBA untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap wanita tentang
menopause dan kelak dapat diaplikasikan pada kesempatan yang lain.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka
Setelah lahir kehidupan wanita dapat dibagi dalam beberapa masa, yakni masa
bayi, masa kanak-kanak, masa pubertas, masa reproduksi, masa klimakterium dan
masa senium. Masing-masing masa itu mempunyai kekhususannya sendiri,
misalnya masa bayi dengan masih adanya pengaruh estrogen pada minggu
pertama dan kedua kehidupan di dunia luar, mengakibatkan uterus bayi lebih
besar dibandingkan uterus anak kecil. Masa pubertas ditandai dengan timbulnya
ciri-ciri kelamin sekunder, menarche, didalam ovarium folikel mulai tumbuh dan
mengeluarkan sedikit estrogen. Masa reproduksi, merupakan masa yang ditandai
dengan matangnya folikel, ovulasi dan pembentukan corpus luteum. Sedangkan
masa klimakterium ditandai dengan munculnya berbagai macam keluhan yang
disebabkan oleh menurunnya fungsi ovarium (Wiknjosastro, 2002).

1.

Menopause
Menopause berasal dari bahasa Yunani yang berarti “Bulan” dan
“Penghentian sementara”. Ada yang menganggap masa menopause ini
dimulai dari berubahnya siklus menstruasi akibat berubahnya keseimbangan
hormon (Wiknjosastro, 2002)
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a. Pengertian menopause
Menurut WHO dalam Primana (1993) adalah keadaan seorang wanita
berhenti menstruasi secara permanen, akibat berhentinya aktivitas
ovarium dalam menghasilkan estrogen. Batasan usia wanita menopause
bervariasi antara 45-55 tahun, dengan usia rata-rata 50 tahun (Norlita,
2005)
Menurut Darmasetiawan (1991) menopause adalah bila menstruasi
sudah berhenti sama sekali selama 1-2 tahun, dan saat perdarahan uterus
berakhir. Hal serupa juga diungkapkan Wiknjosastro (2002) yang
mengatakan bahwa menopause adalah keadaan tidak menstruasi lagi
dengan diagnosa setelah terdapat amenorhoe sekurang-kurangnya satu
tahun, diawali dengan siklus menstruasi yang lebih panjang dan
perdarahan yang berkurang hingga berhenti sama sekali.

b. Tahapan menopause
Gejala menurunnya fungsi indung telur adalah henti haid pada
seorang wanita yang dikenal sebagai Menopause. Masa 4-5 tahun
sebelum menopause di sebut Masa Premenopause yang ditandai dengan
haid yang tidak teratur, sedangkan masa 3-5 tahun setelah Menopause
dikenal sebagai Masa Pascamenopause dimana haid benar-benar telah
berhenti disertai beberapa gejala vasomotor, psikologis, urogenital dan
kulit (Pramono, 2001) Masa Premenopause, Menopause dan Pasca
menopause dikenal sebagai Masa Klimakterium. Sedangkan keluhancommit to user
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keluhan yang terjadi pada masa tersebut disebut Sindrom Klimakterik
atau disebut juga Gejala Menopause.
Bila usia menopause wanita Indonesia rata - rata 50 tahun
(Wiknjosastro, 2002), maka Gejala Menopause dialami wanita Indonesia
usia ± 45-55 tahun. Masa Klimakterium seperti yang tergambar berikut
ini.

Perimenopause
Repro
duksi

Seli
nis

Pre
Menopause

menopause

Pasca
Menopause

Gambar 2.1 Periode Klimakterium

c. Proses Terjadinya Menopause
Proses terjadinya Menopause diawali dari semakin berkurangnya sel
telur pada indung telur. Jumlah sel telur mencapai puncaknya pada janin
berusia 7 bulan. Kemudian berangsur-angsur menurun hingga pada
waktu seorang bayi dilahirkan jumlah sel telur tinggal ± 700.000 buah.
Penurunan ini berlangsung terus menerus secara linier dari masa kanakkanak, pubertas, reproduksi sampai pada usia 39-45 tahun, jumlah sel
telur sisa ± 8.300 buah (Baziad, 2003). Pada setiap siklus haid sebanyak
10 - 15 sel telur akan dipersiapkan untuk berkembang, tetapi umumnya 1
commitdan
to user
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mengalami hambatan perkembangan, pengisutan dan akhirnya hilang
diserap oleh tubuh. Hal ini yang mengakibatkan semakin berkurangnya
jumlah sel telur pada indung telur dan akhimya mengganggu fungsi
indung telur itu sendiri (Rayburn, 2001).
Diketahui hipotelamus mensekresi gonadotropin -releasing hormone
(GnRH) yang merangsang ovarium mensekresi hormon steroid (estrogen
dan progesteron) dan peptida (Inhibin A dan B). Inhibin dihasilkan oleh
sel granulosa folikel pada ovarium yang berfungsi memberikan umpan
balik untuk menekan sintesa dan sekresi FSH dan LH. Penurunan jumlah
folikel serta penurunan fungsi ovarium dalam mensekresi inhibin,
menyebabkan penurunan sekresi estrogen dan gangguan umpan balik
negatif pada hipofisis. Hal ini mengakibatkan sekresi FSH dan LH
meningkat (Pramono, 2001). Peningkatan kadar FSH dan turunnya kadar
estrogen merupakan petunjuk hormonal yang paling baik untuk
mendiagnosis gejala menopause (Wiknjosastro, 2002).

d. Gejala Menopause
Gejala Menopause adalah tanda/keluhan yang biasa muncul pada
masa klimakterium akibat berkurangnya hormon estrogen. Biasanya
terjadi pada wanita usia 45 tahun keatas (Pramono , 2001). Gejala
tersebut dapat dibagi menjadi :
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1) Gejala Vasomotor
Penyebab gejala vasomotor belum diketahui dengan pasti, tetapi
diketahui hipoestrogenemi akan mengganggu usaha estrogen
Cathecolamme dalam hipotalamus untuk mengadakan ikatan dengan
simpato hipotalamik guna mempengaruhi pengatur panas dan system
kardiovaskuler. Ketidakstabilan pusat pengatur panas dan system
kardiovaskuler mengakibatkan gangguan sirkulasi dan mekanisme
kompensasi tubuh.
Gejala vasomotor dapat muncul sebagai wajah terasa panas (hot
flushes), keringat banyak, sakit kepala, dada berdebar - debar dan
kadang - kadang susah bemafas. Rasa panas (hot flushes) dan
keringat malam merupakan gangguan termoregulasi yang khas dan
paling banyak dirasakan wanita di masa klimakterium. rasa panas
diawali sebagai perasaan panas diseluruh tubuh yang dirasakan
secara tiba-tiba khususnya di daerah dada yang menjalar keleher dan
muka, disertai dengan keluamya keringat yang berlebihan. Hal ini
merupakan mekanisme kompensasi untuk mengadakan sinkronisasi
antara temperatur perifer dan temperatur sentral (Baziad, 2003).

2) Gejala Psikologis
Gejala psikologis yang sering dijumpai adalah emosi ibu yang
menjadi labil, ibu mudah tersinggung, susah tidur, muncul perasaan
cemas dan gelisah tanpa sebab yang jelas, kadang murung, sedih dan
commit to user
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perasaan mau menangis, tidak bersemangat serta libido menurun
(Pramono , 2001). Beberapa penelitian menyatakan hormon seks
(estrogen dan androgen) mempengaruhi system limbik (mood,
motivasi, libido, daya ingat) dan hipotalamus (termoregiilasi dan
denyut jantung), dimana estrogen dan androgen mempengaruhi
aktifitas neurotransmiter dan neuromodulator sistem syaraf pusat
khususnya serotonin yang berpengaruh positif pada sistem limbik
(Baziad, 2003).
Gejala psikologis masa klimakterium bukan hanya merupakan
fenomena biologis semata, tetapi merupakan interaksi dari fenomena
biologis, psikologis, sosiologis dan kultural. Hal tersebut terbukti
dengan tingginya keluhan psikologis klimakterium pada wanita
Eropa dan Amerika yang memiliki budaya menonjolkan kecantikan
dan daya tarik seksual, sedangkan wanita Arab dan Pakistan yang
memiliki tradisi

keagamaan yang kuat, keluhan psikologis jarang

didapatkan (Pramono, 2001).

3) Gejala Urogenital
Gejala urogenital yang sering dijumpai pada masa klimakterium
adalah keluhan seksual seperti vagina kering (vaginismus) dan sakit
saat berhubungan seksual (dispareunia), keluhan saluran kemih
seperti nyeri saat kencing (disuria) dan rasa tidak puas setelah
selesai kencing. Di urethra dan vagina banyak dijumpai reseptor
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estrogen. Penurunan kadar estrogen pada wanita usia klimakterium
mengakibatkan atrofi vagina, yang ditandai dengan berkurangnya
vaskularisasi jaringan, penipisan epitel vagina, berkurangnya
diameter dan panjang vagina serta hilangnya elastisitas vagina. Hal
serupa juga terjadi pada uretra dimana epitel transisionalnya
mengalami penipisan, penurunan vaskularisasi uretra, atrofi mukosa
serta hilangnya elastisitas uretra (Pramono ,2001)
Keluhan seksual disebabkan secara langsung oleh atrofi vagina
yang mengakibatkan vaginismus dan dispareunia. Biasanya pasien
mengeluh vagina kering dan sakit saat berhubungan seksual, hal ini
dapat semakin menurunkan libido . Beberapa wanita mengalami
dispareunia berat yang dapat mempengaruhi hubungan dengan
pasangannya. Wanita yang berhubnngan seksual secara teratur lebih
kecil kemungkinan mengalami keluhan seksual (Baziad, 2003)

4) Gejala Kulit
Kulit mengandung reseptor estrogen dan dipengaruhi oleh
keseimbangan estrogen. Estrogen mempengaruhi kulit dengan
meningkatkan sintesis prolin dan hidroksiprolin yang menyusun
jaringan kolagen pada kulit, meningkatkan sintesis asam hialuronat
yang

berfungsi

mempertahankan

kelembaban

kulit.

hipoestrogenemi kulit menipis, dan kering (Pramono, 2001).
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e. Faktor yang mempengaruhi menopause
1) Pola hidup
Kebiasaan makan makanan yang mengandung fitoestrogen
sejak anak – anak terbukti mencegah dan meringankan gejala
menopause di kemudian hari . Aktifitas tubuh (olah raga) pada
masa

klimakterium

akan

meningkatkan

sintesis

endorfln

hipotalamus yang berperan pada stabilitas vasomotor dan
termoregulasi sehingga dapat mencegah dan meringankan gejala
vasomotor. Hubungan yang baik antar anggota keluarga dan
aktifitas seksual yang rutin dapat meringankan keluhan seksual
(Jones, 2005). Aktifitas seksual yang rutin menjamin terjalinnya
komunikasi dan hubungan yang harmonis antara suami istri.
Komunikasi yang baik antar anggota keluarga dapat meringankan
gejala menopause (Pramono, 2001).

2) Psikologis
Perubahan psikologis masa klimakterium tidak sama pada tiap
wanita, sangat individual tergantung pada kehidupan psikologis
emosional dan pada pandangan sebelumnya terhadap masa
klimakterium. Wanita dengan keseimbangan psikologis emosional
yang baik, dan dikelilingi keluarga yang harmonis, umumnya
mengalami hanya sedikit gangguan psikologis (Susanto dalam
www.kompas.com ) Suatu hal yang tidak menguntungkan ialah
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bahwa klimakterium dan menopause sering menjadi pokok
pembicaraan wanita yang memiliki anggapan yang salah. Karena
itu banyak wanita diliputi kecemasan yang berlebihan. Mereka
takut akan gila, takut akan kehilangan kewanitaannya, kehilangan
nafsu birahi, ketidakmampuan coitus dan kehilangan rasa cinta
suami. Perasaan - perasaan yang demikian bila berlebihan dapat
menimbulkan gejala - gejala seperti susah tidur, mudah marah,
gelisah, cemas dan lain - lain (Wiknjosastro, 2002).

3) Sosial ekonomi.
Sosial ekonomi mempengaruhi faktor gizi, kesehatan dan
pendidikan. Gizi yang cukup , kesehatan yang optimal akan
membantu proses belajar, sehingga pengetahuanpun bertambah.
Pengetahuan, kesadaran yang positif tentang menopause sebagai
hal fisiologis akan meringankan gejala (Faizal, 2001 ), Masyarakat
perkotaan mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, serta sosial
ekonomi yang relative tinggi dibandingkan masyarakat pedesaan,
tetapi dengan pandangan yang salah terhadap masa klimakterium,
akan

memiliki

keluhan

yang

lebih

masyarakat pedesaan (Hardywinoto, 1999).
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4) Lain-lain
Faktor yang mempengaruhi sindrom klimakterik yang masih
kontroversial hingga kini adalah faktor umur mendapat haid
pertama kali (Menarche), jumlah anak dan status perkawinan .
Dikatakan bahwa semakin muda usia menarche semakin tua usia
memasuki masa kilmakterium. Demikian pula jumlah anak yang
semakin

banyak

akan

memperlambat

datangnya

masa

klimakterium. Wanita yang tidak menikah akan lebih cepat
memasuki masa klimakterium (Faizal, 2001).

f. Pemeliharaan Kesehatan pada menopause
Pemeliharaan kesehatan pada masa menopause pada dasarnya
terbagi dua yaitu pencegahan dan Pengobatan pada sindrom klimakterik
(Yatim, 2001)
1) Pencegahan
Pencegahan gejala menopause secara non hormonal dilakukan
sejak masa kanak-kanak dengan mengkonsumsi makanan yang
banyak mengandung fitoestrogen. Olah raga yang teratur,
mengendalikan psikis, tetap menjalankan aktifitas seksual dan pola
hidup sehat seperti, mengurangi kebiasaan merokok, minum kopi
dan alkohol juga merupakan salah satu cara untuk mencegah gejala
menopause. Sedangkan secara hormonal dilakukan dengan
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memberikan hormone pengganti estrogen pada masa klimakterium
(Jones, 2005).
2) Pengobatan
Pengobatan dasar bagi gejala menopause meliputi : psikoterapi
sedative, psikofarmaka, balneoterapi (pengaturan diet) dan
substitusi hormonal atas dasar kekurangan hormon estrogen
(Friedman, 2003).

Baziat (2003) mengatakan bahwa pemberian estrogen dapat
mencegah hilangnya masa tulang, penyakit jantung koroner pada
pascamenopause. Estrogen yang diberikan saat wanita mulai memasuki
menopause pada wanita yang mengalami menopause dini (± 40 tahun)
terbukti

dapat

mencegah

patah

tulang sebesar

50%.

Menurut

Sumosardjono (dalam Endah, 1999) penelitian membuktikan bahwa
olahraga dapat mencegah tulang keropos dan tidak mudah patah. Olah
raga ringan, jalan pagi, aktivias fisik yang cukup, dan teratur akan
merangsang terbentuknya hormon seks pada wanita (estrogen), yang
meningkatkan akumulasi kalsium tulang.
Pemeliharaan kesehatan wanita menopause, juga dapat dilakukan
dengan berbagai cara tradisional yaitu bila sakit perut, gatal- gatal
didaerah kaki, gatal didaerah vagina, dapat diatasi dengan minum air
rebusan daun sirih (Suardiman, 1999). Sedangkan perawatan genitalia
dapat juga dilakukan dengan cara sederhana yaitu dengan menjaga
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kebersihan organ genital dan mengganti celana dalam minimal dua kali
sehari (Baziat, 2003)

2.

Cara Belajar Aktif
Cara belajar aktif (CBA) adalah suatu metode pendidikan masyarakat
yang berorientasi pada keaktifan peran serta dari peserta didik dalam mencari
dan menumbuhkan sikap kritis, sehingga pada akhirnya akan mengubah
perilaku peserta didik. Secara konsep, CBA adalah suatu proses kegiatan
belajar mengajar yang subjek didiknya terlibat secara intelektual dan
emosional, sehingga subjek didik benar-benar berperan dan berpartisipasi
aktif dalam melakukan kegiatan belajar (Dalyono, 2001). Belajar aktif atau
pembelajaran aktif dan proses belajar mandiri (self-learning process)
merupakan salah satu model pembelajaran yang di dasarkan pada konsep
belajar konstrukivisme. (Muslich, 2007). Prinsp dasar metode CBA ini adalah
menimbulkan motivasi dan perhatian atau keinginan seseorang untuk
melakukan dan menemukan sesuatu, stimulasi belajar, ada respon yang
dipelajari dalam memecahkan berbagai masalah, adanya penguatan, dan
menerapkan apa yang telah mereka pelajari.
Cara belajar aktif menggunakan metode pembelajaran secara aktif,
merangsang inisiatif belajar sendiri, membekali masyarakat dengan sikap dan
upaya belajar mandiri, mencari informasi dan berlangsung dengan proses
interaktif. Metode ini bertujuan untuk mengubah perilaku peserta, dan dalam
diskusi kelompok, akan berfungsi sebagai pemicu diskusi yang bila perlu
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menunjukkan jalan untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang muncul
dalam diskusi, tidak mendominasi diskusi, mendorong terjadinya berbagai
kebutuhan informasi dalam kelompok, serta mendorong peran aktif peserta.
Diskusi kelompok sendiri adalah merupakan suatu cara penyajian bahan
pelajaran / materi dimana nara sumber memberikan kesempatan kepada
peserta diskusi, untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan
pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun alternatif pemecahan suatu
masalah (Suryosubroto, 1996)
Ciri-ciri diskusi kelompok menurut Suryosubroto (1996) antara lain ,
berlangsung dalam interaksi tatap muka (dua arah) dengan mengemukakan
media bahasa, semua anggota memperoleh kesempatan mendengarkan dan
mengeluarkan pendapat secara bebas dan langsung, mempunyai tujuan atau
sasaran yang akan dicapai melalui kerja sama antar anggota dan berlangsung
dalam suasana bebas, teratur dan sistematis dengan aturan main yang telah
disepakati bersama. Dengan metode diskusi, anggota kelompok dapat belajar
bagaimana belajar dari orang lain, bagaimana menanggapi pendapat orang
lain, bagaimana memelihara kesatuan kelompok dan belajar tentang teknik
pengambilan keputusan yang sangat berguna bagi mereka dalam kehidupan
bermasyarakat. Kelebihan diskusi kelompok yang lain menurut Suryosubroto
(1996) antara lain :

a. Membuat suasana pembelajaran jadi

hidup sebab anggota diskusi

sepenuhnya mengarahkan perhatian dan pikirannya pada bahan diskusi
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b. Meningkatkan prestasi kepribadian individu, seperti semangat toleransi,
jiwa demokratis, kritis dalam berfikir, tekun, sabar dan sebagainya.
c. Hasil-hasil diskusi lebih mudah dipahami dan dilaksanakan bersama,
karena anggota ikut serta aktif dalam pembahasan sampai pada suatu
kesimpulan.

Disamping beberapa kelebihan seperti tertulis diatas, Suryosubroto (1996)
menyebutkan pula beberapa kelemahan diskusi kelompok, antara lain :

a.

Relatif sulit diterapkan pada kelompok besar karena mungkin sekali ada
beberapa anggota yang tidak aktif ambil bagian dalam diskusi

b.

Tidak mudah bagi anggota kelompok diskusi untuk mengatur cara
berfikir sistematis dan rapi, apalagi secara ilmiah.

Zaini, dkk. (2004) juga mengatakan hal senada, bahwa metode diskusi
kelompok yang digunakan selama ini masih mengandung dua kelemahan
yang cukup mendasar, yaitu:

a. Belum semua siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan diskusi kelompok
b. Siswa masih mengalami kesulitan mengemukakan pendapat dan
memberikan tanggapan terhadap pendapat teman kelompoknya.

Dalam CBA jenis diskusi kelompok, peran fasilitator sangat penting
untuk menutup beberapa kelemahan metode ini. Fasilitator dalam hal ini
berfungsi sebagai motivator atau pendorong agar minat dan potensi peserta
commit to user
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seorang yang kompeten dibidangnya yang akan memberikan komentar
terhadap temuan yang dilaporkan oleh masing-masing kelompok dan
menjelaskan hal-hal yang tidak ditemukan jawabanya dalam diskusi.
(Suryawati, 2003).
Dalam CBA dengan kegiatan diskusi kelompok , kegiatan belajar terbagi
dalam beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 6-8 orang. Sebelum kegiatan
dilakukan, diberikan pengarahan terlebih dahulu, kemudian dilakukan diskusi
kelompok kecil untuk mempelajari bahan-bahan yang telah dipersiapkan,
sehingga peserta mampu mencari informasi khusus secara mandiri. Peserta
dilatih untuk mengeluarkan pendapat, memecahkan masalah, saling tukar
menukar pengalaman, berdiskusi dan mampu menilai secara kritis informasi
yang ada. Rangkuman dari proses belajar tersebut dilakukan dalam forum
besar, di mana masing-masing kelompok menceritakan apa yang telah mereka
temukan dalam diskusi dan kegiatan diakhiri dengan komentar oleh nara
sumber (Suryawati, 2003).

Metode ceramah adalah penerapan dan penuturan secara lisan oleh guru
terhadap kelasnya (Suryosubroto, 1996). Berbeda dengan diskusi kelompok
yang prosesnya terjadi secara dua arah dan hasil diskusi relatif mudah
dipahami peserta diskusi, karena mereka ikut serta aktif dalam pembahasan
sampai pada suatu kesimpulan, maka metode ceramah sebaliknya. Strategi
pembelajaran dalam metode ceramah dilakukan dengan menyampaikan
informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah peserta didik yang
commit
to (Syah,
user 2000). Komunikasi terjadi satu
pada umumnya mengikuti secara
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arah, sehingga situasi pembelajaran berpusat pada pengajar. Pengajar dituntut
untuk aktif, sedangkan peserta didik hanya berperan sebagai pendengar
dengan cara mencatat pokok-pokok penting yang dikemukakan oleh pengajar.
( Sagala dalam Wakinuddin, 2009)

Metode ceramah dapat dikatakan sebagai satu-satunya metode yang
paling ekonomis untuk menyampaikan informasi, dan paling efektif dalam
mengatasi kelangkaan literatur atau rujukan yang sesuai dengan jangkauan
daya beli dan paham siswa (Djamarah, 2000), berikut beberapa kelebihan
metode ceramah :

a.

Nara sumber mudah menguasai kelas.

b. Mudah menerangkan bahan pelajaran /materi berjumlah besar
c.

Dapat diikuti peserta didik dalam jumlah besar

d. Mudah dilaksanakan

Sedangkan beberapa kelemahan metode ceramah menurut Djamarah
(2000) adalah sebagai berikut :

a. Membuat peserta didik pasif dan bila terlalu lama bisa membosankan
b. Mengandung unsur paksaan kepada siswa
c. Peserta didik yang lebih tanggap dari sisi visual akan menjadi rugi dan
yang lebih tanggap auditifnya dapat lebih besar menerimanya.
d. Sukar mengontrol seberapa jauh bahan ajar yang sudah dipahami peserta
didik
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e. Kegiatan pengajaran menjadi verbalisme (pengertian kata-kata).

Karena beberapa kelemahan inilah maka Sagala (dalam Wakinuddin,
2009) mengemukakan beberapa langkah yang harus dipersiapkan pengajar
agar metode ceramah efektif dalam pelaksanaanya, yaitu

a. Melaksanakan pendahuluan. Pada tahap pendahuluan hal penting yang
harus dilakukan adalah Menjelaskan tujuan terlebih dahulu kepada peserta
didik agar peserta didik mengetahui arah kegiatan dalam belajar bahkan
dapat membangkitkan motivasi belajar jika berhubungan dengan
kebutuhan mereka. Kemukakan pokok-pokok materi yang akan dibahas.
Dan Pancing pengalaman peserta didik yang cocok dengan materi yang
akan dipelajari.
b. Pelaksanaan. Hal yang penting di perhatikan disini adalah perhatian
peserta didik dari awal sampai akhir pelajaran harus tetap terpelihara. Dan
sebisa mungkin menggunakan beberapa media bantu seperti gambargambar pada poster atau leaflet.
c. Penutup. Pada sesi penutup jangan sampai lupa memberikan kesimpulan
yang menjawab tujuan pembelajaran.

3.

Cara Belajar Konstruktivisme
Cara Belajar Aktif merupakan salah satu model pembelajaran yang di
dasarkan pada konsep belajar konstrukivisme. (Muslich, 2007). Secara
user
filosofis, belajar menurut commit
teori tokonstruktivisme
adalah membangun
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pengetahuan sedikit demi sedikit, kemudian hasilnya dapat diperluas melalui
konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Pengetahuan dan
keterampilan diperoleh dari usaha mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan
keterampilan baru ketika ia belajar (Nurhadi , dkk, 2004).
Belajar dimulai sejak manusia lahir sampai akhir hayat. Salah satu
prinsip psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak begitu saja memberikan
pengetahuan kepada siswa, tetapi siswalah yang harus aktif membangun
pikirannya berdasarkan pengetahuannya sendiri. Prinsip dasarnya adalah
bahwa

individu

harus

secara

aktif

membangun

pengetahuan

dan

keterampilannya sendiri (belajar mandiri). Pandangan kontruktivisme
menyatakan

bahwa

pengetahuan

tumbuh

dan

berkembang

melalui

pengalaman, pemahaman berkembang semakin dalam dan kuat apabila selalu
diuji oleh berbagai macam pengalaman baru (Baharuddin dan Wahyuni,
2007)
Muslich (2007) mengatakan bahwa Center for occupational reseach
(COR) di Amerika menjabarkan lima konsep untuk memahami secara lebih
mendalam mengenai konsep pembelajaran kontruktivisme yang disingkat
REACT, yaitu :
a.

Realiting adalah belajar dalam konteks kehidupan nyata atau pengalaman
nyata. Pembelajaran harus digunakan untuk menghubungkan situasi
sehari-hari dengan informasi baru untuk dipahami atau dengan problema
untuk dipecahkan.
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Experiencing adalah belajar dalam konteks eksplorasi penemuan dan
penciptaan. Ini berarti bahwa pengetahuan yang diperoleh siswa melalui
proses pembelajaran yang mengedepankan proses berfikir kritis melalui
siklus inquiry.

c.

Applying adalah belajar dalam bentuk penerapan hasil belajar kedalam
penggunaan dan kebutuhan praktis. Dalam praktisnya siswa menerapkan
konsep dan informasi kedalam kebutuhan kehidupan mendatang yang
dibayangkan.

d.

Cooperating adalah belajar dalam bentuk memanfaatkan pengetahuan
dan pengalaman berdasarkan konteks baru untuk mendapatkan
pengetahuan dan pengalaman belajar yang baru.

Atas dasar pengertian diatas, maka pembelajaran dengan pendekatan
kontruktvisme mempunyai karakteristik sebagai berikut (Nurhadi, dkk, 2004)
a.

learning in real life setting. Pembelajaran yang dilaksanakan dengan
konteks autentik, yaitu pembelajaran yang diarahkan pada ketercapaian
keterampilan dalam konteks kehidupan nyata atau pembelajaran yang
dilaksanakan dalam lingkungan yang alamiah.

b.

Meaningful learning. Pembelajaran yang memberi kesempatan pada
siswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang bermakna.

c.

Learning by doing. Pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan
pengalaman bermakna kepada siswa.
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Learning In a group. Pembelajaran dilaksanakan melalui kerja
kelompok, berdiskusi dan saling mengkoreksi antar teman.

e.

Learning to know eatch deeply. Pembelajaran memberikan kesempatan
untuk menciptakan rasa kebersamaan, bekerjasama dan saling memahami
antara satu dengan yang lain secara mendalam.

f.

Learning as an enjoy activity. Pembelajaran dilaksanakan dalam situasi
yang menyenangkan.

Secara

lebih

sederhana

Nurhadi,

dkk

(2004)

mendeskripsikan

karakteristik pembelajaran kontruktivisme dengan cara menderetkan 10 kata
kunci, yaitu kerja sama, saling menunjang, menyenangkan dan tidak
membosankan,

belajar

dengan

gairah,

pembelajaran

terintegrasi,

menggunakan berbagai sumber, aktif, tukar menukar pendapat dengan teman,
siswa kritis dan guru kreatif, sehingga pada akhirnya akan membuat
seseorang belajar secara aktif dari pengetahuan dan pengalaman yang
diperolehnya dan dapat meningkatkan pengetahuan dan terjadi perubahan
perilaku dari orang yang belajar.

4.

Perubahan Perilaku
Perilaku merupakan hasil dari segala macam pengalaman serta interaksi
manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan,
sikap dan tindakan. Perilaku merupakan respon atau reaksi terhadap stimulus
yang berasal dari luar maupun dari dalam diri (Sarwono, 1997)
commit to user
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a. Pengetahuan
Pengetahuan didapat dari pengalaman, guru, orang tua, teman, buku,
media massa. Pengetahuan dapat membentuk keyakinan tertentu sehingga
seseorang berperilaku sesuai keyakinan (Azwar, 2007). Sedangkan
Dalyono (2001) mendefinisikan pengetahuan sebagai sekumpulan
informasi yang dipahami dan diperoleh dari proses belajar selama hidup
dan dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat penyesuai diri, baik
terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungannya. Tanpa pengetahuan
yang cukup, individu tak akan memperhatikan pentingnya masalahmasalah dan tidak akan mengelola perilakunya dengan baik.
Pengetahuan

merupakan

domain

yang

sangat

penting

bagi

terbentuknya perilaku individu. Perilaku yang didasari atas pengetahuan
umumnya akan bersifat langgeng (Sunaryo, 2004). Pengetahuan akan
merangsang terjadinya perubah sikap dan tindakan (Azwar, 2007).
Pengetahuan seseorang terhadap suatu objek dapat berubah dan
berkembang sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, pengalaman dan
tinggi rendahnya morbiditas materi informasi tentang objek tersebut di
lingkungannya.
Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa
pengetahuan

adalah

hasil

pikir

setelah

pancaindra

mendapatkan

rangsangan/informasi yang didapat dari pengalaman, proses belajar, yang
dapat berubah dan berkembang sehingga membentuk keyakinan yang
membuat individu bersikap dan berperilaku sesuai keyakinan tersebut.
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b. Sikap
Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan seseorang.
Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau
memihak (Favourable), maupun perasaan tidak mendukung atau tidak
memihak (Unfavourable) pada suatu objek tertentu. Secara sedehana sikap
adalah respon stimuli sosial yang telah terkondisikan (Azwar, 2007).
Menurut Purwanto (1999) sikap adalah pandangan atau perasaan yang
disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan suatu objek. Sikap
senantiasa terarah pada suatu objek yang mungkin saja berupa benda atau
manusia. Atau bahkan peristiwa, pandangan, norma, nilai dan lain-lain.
Ciri-ciri sikap antara lain :
1) Sikap bukan dibawa sejak lahir, tapi dibentuk dan dipelajari sepanjang
perjalanan hidup. Karenanya sikap dapat berubah-ubah
2) Sikap tidak berdiri sendiri, melainkan senantiasa berhubungan dengan
suatu objek
3) Objek sikap dapat merupakan satu hal tertentu dan dapat juga
merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut
4) Sikap memiliki segi motivasi dan perasaan. Sifat inilah yang
membedakan sikap dengan kecakapan dan pengetahuan yang dimiliki
orang lain.
Pengetahuan tentang suatu objek tidak sama dengan sikap terhadap
objek tersebut. Pengetahuan saja belum menjadi penggerak seperti halnya
pada sikap. Pengetahuan mengenai suatu objek baru menjadi sikap apabila
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pengetahuan tersebut disertai kesiapan untuk bertindak sesuai dengan
pengetahuan terhadap objek tersebut (Azwar, 2007)

Purwanto (1999) mengatakan bahwa sikap dapat dibentuk atau berubah
melalui 4 macam cara, yaitu :
1) Adopsi, Dimana kejadian dan peristiwa terjadi secara berulang dan
terus – menerus, lama kelamaan secara bertahap diserap kedalam diri
individu dan mempengaruhi terbentuknya suatu sikap.
2) Diferensiasi, Berkembangnya intelegensia, bertambahnya pengalaman
dan sejalan dengan bertambahnya usia, maka ada hal-hal yang
dianggap sejenis, sekarang dipandang tersendiri lepas dari sejenisnya.
3) Integrasi, Pembentukan sikap terjadi secara bertahap dimulai dengan
berbagai pengalaman yang berhubungan dengan satu hal tertentu
4) Trauma, Pengalaman yang tiba-tiba, mengejutkan dan meninggalkan
kesan yang mendalam pada jiwa orang yang bersangkutan.
Pengalaman yang traumatis dapat menyebabkan terbentuknya sikap

Azwar (2007) mengatakan bahwa pembentukan sikap tidak terjadi
begitu saja, melainkan melalui suatu proses tertentu, yaitu kontak social
terus-menerus antara individu dengan individu lain disekitarnya. Faktorfaktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap adalah :
1) Faktor internal, yaitu faktor yang terdapat dalam diri sendiri, seperti
selektivitas.
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2) Faktor eksternal, yaitu faktor dari luar manusia antara lain sifat objek
yang dijadikan sasaran sikap, kewibawaan orang yang mengemukakan
suatu sikap, media komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan
sikap, sifat indiviu atau kelompok yang mendukung sifat tersebut,
situasi pada saat sikap dibentuk

Azwar (2007) juga mengatakan bahwa sikap mempunyai 3 komponen
yang saling tunjang, yaitu :
1) komponen

kognitif

(cognitive)

yaitu

kepercayaan

seseoarang

mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap.
2) Komponen afektif (affective) yaitu perasaan yang menyangkut aspek
emosional.
3) Komponen konatif (conative) yaitu aspek kecenderungan berprilaku
tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang.

Ketiga komponen ini secara bersama-sama membentuk sikap yang
utuh (total attitude). Dalam penentuan sikap yang utuh ini, pengetahuan,
pikiran, keyakinan dan emosi memegang peranan penting. Suatu contoh
misalnya, seorang ibu telah mendengar tentang menopause (penyebabnya,
akibatnya, pencegahannya dan sebagainya). Pengetahuan ini akan
membuat ibu tersebut berfikir dan berusaha agar dapat melalui masa
menopause dengan sebaik mungkin agar tidak mengganggu kualitas
hidupnya.
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Dalam berfikir komponen emosi dan keyakinan ikut bekerja sehingga
ibu tersebut berniat untuk mencegah gejala menopause atau setidaknya
meminimalisir derajat keluhan misalnya dengan cara berolahraga rutin. Ibu
ini mempunyai sikap tertentu terhadap objek. Sikap yang diperoleh dari
pengalaman tersebut akan menimbulkan pengaruh langsung terhadap
perilaku yang akan direalisasikan hanya apabila kondisi dan situasi
memungkinkan (Azwar,2007)
Pengukuran sikap dapat dilakukan secara langsung dan tidak
langsung. Secara langsung, dapat dilakukan dengan cara langsung
menanyakan bagaimana pendapat atau pernyataan responden tentang suatu
objek. Metode active learning dapat menumbuhkan sikap kritis dari ibuibu yang beresiko terkena gejala menopause berat, sehingga akan muncul
suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan yang mendukung maupun
perasaan

tidak

mendukung

bagi

mereka

dalam

menerapkan

pencegahannya.
Pada penelitian ini, aspek perilaku tidak akan diteliti lebih jauh karena
sampel adalah wanita berusia 25-40 tahun dan belum mengalami
menopause.

Kriteria

ini

membuat

kondisi

dan

situasinya

memungkinkan untuk merealisasikan perilaku, seperti dikatakan
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menanggapi apa yang tertulis/terlihat di leaflet. Tiap kelompok terdiri atas 8-9
orang dan tiap kelompok didampingi oleh seorang fasilitator.

2. Ceramah dengan leaflet
Adalah metode pendidikan kesehatan dengan cara ceramah. Materi yang
diberikan sesuai isi leaflet. Yaitu

selebaran yang dapat dilipat, berisi

keterangan singkat tapi lengkap, mengutamakan gambar/media yang mudah
diingat, dimengerti dan dipahami oleh responden. Pada penelitian ini Leaflet
dibuat sendiri oleh peneliti dan dibagikan ke semua responden.

3. Pengetahuan wanita tentang menopause
a. Definisi : Adalah pemahaman dan kemampuan responden untuk menjawab
dengan benar pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan menopause yang
dilakukan sebelum dan sesudah intervensi
b. Alat ukur : Kuesiner yang berisi 26 pertanyaan tertutup dengan dua pilihan
jawaban, yaitu Benar atau Salah.
c. Satuan variabel : jawaban benar = skor 1 dan jawaban salah = skor 0.
Total skor pengetahuan didapat dari penjumlahan tiap skor jawaban yang
benar.
d. Skala data : interval
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4. Sikap wanita tentang menopause
a. Definisi :
Adalah perasaan mendukung / memihak (favourable) maupun perasaan
tidak mendukung / tidak memihak (unfavourable) pada pernyataan sikap
tentang menopause
b. Alat ukur :
Kuesioner berisi 16 pertanyaan yang disusun dengan menggunakan skala
Likert, dengan 4 alternatif jawaban., yaitu sangat setuju (SS), setuju (S),
tidak setuju (ST), dan sangat tidak setuju (STS).
c. Satuan variabel : skor 4 = SS, skor 3 = S, skor 2 = TS, skor 1 = STS. Total
skor sikap didapat dari penjumlahan tiap skor jawaban.
d. Skala data : skala interval

E. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah alat ukur yang akan digunakan dalam
pengumpulan data dengan cara apapun (Mahfud, 2005). Instrumen yang
digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner tertutup yang disusun secara
terstruktur, berisi pertanyaan untuk pengukur pengetahuan dan sikap wanita
tentang menopause. Kuesioner diberikan pada responden sebelum dilakukan
intervensi (Pretest) dan 1 minggu setelah diberi intervensi (Posttest).
Untuk mengukur Pengetahuan tentang menopause dibuat 30 pertanyaan
dengan dua alternatif jawaban yaitu benar-salah. Jawaban benar mendapat nilai 1,
sedangkan jawaban salah nilai 0. Jumlah total jawaban yang benar merupakan
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nilai akhir yang menjadi nilai pengetahuan responden. Bentuk pertanyaan adalah
favorable atau unfavorabel. Kuesioner dibuat sendiri oleh peneliti dengan dasar
teori yang ada, dengan kisi-kisi pertanyaan seperti pada tabel 1 berikut :
Tabel 1. Kisi-kisi Tes Pengukuran Variabel Pengetahuan
No

Aspek Pengetahuan

1
2
3
4
5

Pengertian Menopause
Tahapan Menopause
ProsesTerjadinya Menopause
Gejala Menopause
Faktor yang Mempengaruhi
Menopause
Pemeliharaan Kesehatan
pada Menopause
TOTAL

6

No Item Soal
Favorable
Unfavorabel
1,2,17
3,4
5,7
6
8,10
9
11,13,14,15
12,16
18,20,21,22,24
19,23

Total
5
3
3
6
7

26,27,28,29

25,30

6

20

10

30

Sama dengan Instrumen pada pengetahuan, Instrumen sikap dibuat
sebanyak 20 pernyataan, yang disusun dalam bentuk pernyataan tertutup dengan
skala pengukuran menggunakan skala Likert, dengan alternatif jawaban adalah
sebagai berikut : Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS) dan Sangat
Tidak Setuju (STS). Kisi-kisi pernyataan sikap seperti pada tabel 2 berikut :
Tabel 2. Kisi-kisi Tes Pengukuran Variabel Sikap
Aspek Sikap
Pengertian Menopause
Gejala Menopause
Faktor yang Mempengaruhi
Menopause
Pemeliharaan Kesehatan
pada Menopause
TOTAL

Favorable
1,2,3
6
17
8,9,12,13,14,
16,18,20
13
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Unfavorabel
4
10,11
7

Total
4
3
2

5,15,19

11

7
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F. Uji validitas dan reliablitas

Sebelum

digunakan,

instrumen

penelitian

ini

diuji

validitas

dan

reliabilitasnya. uji ini dimaksudkan agar instrumen yang digunakan benar baik dan
dapat dipercaya. Semakin tinggi angka koefisien korelasi semakin valid dan
reliable alat ukur tersebut. Uji validitas dilakukan pada masing-masing item
terhadap item total dengan uji korelasi pearson product moment. Machfoedz
(2005) mengatakan bahwa bila

koefesien korelasinya lebih rendah

berarti

pertanyaan tersebut dianggap tidak memuaskan dan item pertanyaan tersebut
harus didrop atau dihilangkan.
Pada instrumen pengetahuan, setelah dilakukan ujicoba pada 30 orang dalam
populasi diluar sample (ibu-ibu orang tua murid SD Tarakanita Solobaru berusia
25-40 tahun), dari 30 item pertanyaan pengetahuan, harus didrop 4 item
pertanyaan sehingga tersisa 26 item pertanyaan. Skala pengetahuan yang valid dan
reliabel dapat dilihat pada tabel 3 berikut :
Tabel 3. Kisi-kisi Tes Pengukuran Variabel Pengetahuan Setelah ujicoba
No

Aspek Pengetahuan

1
2
3
4
5

Pengertian Menopause
Tahapan Menopause
ProsesTerjadinya Menopause
Gejala Menopause
Faktor yang Mempengaruhi
Menopause
Pemeliharaan Kesehatan
pada Menopause
TOTAL

6

No Item Soal
Favorable
Unfavorabel
1,2
3,4
5,7
6
8,10
11,13, 14,15
12,16
18,20,21,22
19,23

Total
4
3
2
6
6

26,27,28,29

30

5

16

10

26
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Aspek sikap yang terdiri atas 20 item pernyataan setelah di lakukan uji coba
menjadi 18 item valid, item yang tidak valid (2 item) langsung di drop atau di
buang, sehingga kisi-kisi skala sikap yang valid menjadi seperti pada tabel 4
berikut :
Tabel 4. Kisi-kisi Tes Pengukuran Variabel Sikap Setelah Ujicoba
Aspek Sikap
Pengertian Menopause
Gejala Menopause
Faktor yang Mempengaruhi
Menopause
Pemeliharaan Kesehatan
pada Menopause
TOTAL

Favorable
1,2,3
17

No item soal
Unfavorabel
4
10,11
7

8,9,12,13,14,
16,18,20
11

Total
4
2
2

5,19

10

7

18

G. Teknik penggumpulan data
1. Mengurus izin penelitian pada pihak yang berwenang
2. Mencari data responden pada buku Induk peserta arisan IWSB
3. Membuat undangan yang akan diserahkan pada acara arisan
4. Saat acara arisan, menjelaskan maksud dan tujuan dilakukannya penelitian
kepada peserta arisan
5. Menyebarkan lembar pengantar, persetujuan penelitian dan identitas
responden.
6. Menyerahkan undangan pada responden setelah mendapatkan data sesuai
kriteria inklusi.
7. Responden yang bersedia mengikuti penelitian diminta menandatangani
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8. Responden mempunyai hak untuk menolak ataupun mengundurkan diri karena
suatu hal tanpa sanksi apapun.
9. Pengumpulan data / pengukuran pengetahuan dan sikap responden di
laksanakan sebanyak 2x.( pretest dan posttest)
10. Pretest dilakukan sebelum intervensi, posttest dilakukan 1 minggu setelah
diberi intervensi yang meliputi pengukuran aspek pengetahuan dan sikap
( Kecuali pada kelompok kontrol )
11. Pengumpulan data (Pretest dan Postest) dilakukan pada kelompok
eksperimen, kelompok pembanding dan juga kelompok kontrol.

H. Teknik Analisis Data
1. Setelah data pretest dan postest terkumpul, dilakukan proses pengolahan data
yaitu editing, coding, dan entry data. Data dianalisis dengan pengujian pada
taraf signifikan 5% atau p<0,05 . Karakteristik responden (umur, pendidikan
dan pekerjaan ) dilakukan uji homogenitas dengan Kruskal Wallis Test.
2. Sedangkan untuk menjawab hipotesis 1 maupun hipotesis 2, ketiga sampel
pertama-tama di uji komparabelitasnya dengan Analysis of varians (ANOVA)
untuk mengetahui perbedaan pengetahuan dan sikap responden sebelum
dilakukan intervensi. Setelah itu dilanjutkan dengan Post Hoc Test, untuk
mengetahui perbedaan antara kelompok eksperimen, pembanding dan
kelompok kontrol.
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I. Jalannya Penelitian

Jalannya penelitian dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:
1. Tahap Persiapan
a. kegiatan administrasi dan pengurusan surat izin penelitian dari MKKPDPK yang ditujukan kepada kelurahan Grogol – Sukoharjo dan
Pengurus Ikatan Warga Solobaru (IWSB)
b. Melakukan uji coba kuesioner, menganalisis, memperbaiki dan
menyusun kembali kuesioner yang telah valid dan reliable pasca uji coba
c. Perijinan dan sosialisasi program kegiatan ke pengurus Ikatan Warga
Solobaru (IWSB)
d. Membuat undangan yang akan diberikan pada calon responden.

2. Tahap Pelaksanaan.
a. Saat akhir acara arisan IWSB Kamis, 1 April 2010, peneliti menjelaskan
maksud dan tujuan dilakukannya penelitian.
b. Membagikan lembar pengantar penelitian, surat persetujuan dan data
responden ( untuk menjaring anggota arisan IWSB yang sesuai kriteria
inklusi )
c. Melakukan undian (random sampling), dan membagi responden menjadi
3 kelompok.
d. Menyerahkan undangan pada responden dengan waktu pelaksanaan yang
sudah disepakati bersama yaitu : Hari Minggu, 4 April 2010 dikediaman
user
peneliti jl. Melati Rayacommit
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sebagai berikut : Kelompok eksperimen I, jam 08.30 -10.15 WIB,
kelompok eksperimen II, jam 10.30 – 12.15 WIB. Sore hari dilanjutkan
kelompok pembanding dan kelompok kontrol, yang dimulai jam 16.00 –
17.30 WIB.
e. Undangan diberikan pada responden yang sesuai kriteria inklusi yaitu
kelompok eksperimen dengan intervensi CBA diskusi kelompok dengan
leaflet berjumlah 17 orang, kelompok pembanding dengan intervensi
metode ceramah dengan leaflet sebanyak 17 orang dan kelompok kontrol
15 orang.
f. Sebelum dilakukan intervensi, dibagikan kuesioner serta lembar jawab,
untuk melakukan pengumpulan data awal (pretest) selama ± 45 menit.
Pernyataan dibacakan oleh peneliti dan responden mengisi jawaban di
lembar jawab yang tersedia. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada ketiga
kelompok.
g. Intervensi CBA diskusi kelompok dengan leaflet dilakukan selama ± 60
menit dan ceramah dengan leaflet selama ± 30 menit.
h. Selama kelompok pembanding menerima intervensi, kelompok kontrol
melakukan acara masak bersama di dapur.
i. Diskusi kelompok dengan leaflet, difasilitasi oleh peneliti dan pokok
bahasan yang didiskusikan adalah materi/gambar yang tersaji di leaflet.
Sedangkan pada kelompok pembanding, peneliti berperan sebagai
pemberi ceramah dengan materi ceramah sesuai isi leaflet.
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j. Setelah kegiatan intervensi selesai, dibuat kesepakatan untuk bertemu
kembali pada hari Minggu, 11 April 2010 jam 16.30 WIB – selesai,
untuk pengambilan data akhir (Posttest).
k. Pelaksanaan postest dilaksanakan sesuai rencana pada semua kelompok
secara bersamaan selama ± 45 menit, dengan cara yang sama seperti saat
pretest yaitu soal dibacakan.
l. Setelah data pretest maupun posttest terkumpul, dilakukan proses editing
dan koding serta dilanjutkan entry data menggunakan komputer program
SPSS (Statistical Program for Science)
3. Tahap Akhir ( Pelaporan/Penyusunan Tesis )
a. Penulisan hasil

interpretasi

data, kemudian

pembahasan
b. Secara intensif berkonsultasi dengan pembimbing
c. Seminar hasil penelitian / ujian.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Karakteristik Responden
Subjek penelitian ini adalah wanita berusia antara 25 sampai 40 tahun,
berjumlah 49 orang. Subjek penelitian dibagi dalam tiga kelompok, yaitu
kelompok Cara Belajar Aktif diskusi kelompok dengan leaflet sebagai
kelompok eksperimen, kelompok ceramah dengan leaflet sebagai kelompok
pembanding dan kelompok kontrol.
Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi umur, pendidikan,
dan pekerjaan. Secara lebih jelas dapat dilihat dalam uraian berikut ini.

a. Umur responden.
Hasil pengukuran terhadap variabel umur, diperoleh rerata untuk
kelompok eksperimen yaitu 34,82 tahun, kelompok pembanding 33,76
tahun dan kelompok kontrol 34,00 tahun. Hasil uji statistik untuk variabel
umur menunjukan x²= 0,425 p= 0,808 (p>0,05), yang berarti variabel
umur responden pada ketiga kelompok tidak ada perbedaan yang
bermakna. Umur ketiga kelompok menunjukan komparabel atau
sebanding. Rerata umur responden dapat dilihat pada tabel 5 berikut:
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Tabel 5. Rerata Umur Responden Menurut Kelompok Eksperimen,
Pembanding dan Kontrol
Statistik
Eksperimen
Rerata Umur
34,82 tahun
Besar Sampel
17 orang
x²= 0,425 p= 0,808 (p>0,05)

Kelompok
Pembanding
33,76 tahun
17 orang

Kontrol
34,00 tahun
15 orang

b. Pendidikan responden
Di lihat dari tingkat pendidikan subjek penelitian, perbandingan antara
kelompok eksperimen, kelompok pembanding dan kelompok kontrol,
tidak menunjukan perbedaan yang bermakna dengan nilai x²= 0,289 p=
0,865 (p>0,05). Artinya secara statistik tingkat pendidikan ketiga
kelompok penelitian menunjukan komperabel atau sebanding. Distribusi
frekuensi tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 6 berikut :
Tabel 6. Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan Responden
menurut Kelompok Eksperimen, Pembanding dan Kontrol
Pendidikan

Eksperimen
n
%
SD
SMP
2
4,08
SMA
15
30,61
Sampel
17
34,69
x²= 0,289 p= 0,865 (p>0,05)

Pembanding
n
%
1
2,04
16
32,66
17
34,70

n
0
15
15

Kontrol
%
0
30,61
30,61

∑n
3
46
49

Total
%
6,12
93,88
100

c. Pekerjaan responden
Ditinjau dari variabel pekerjaan, hasil uji statistik menunjukan bahwa
variabel pekerjaan ketiga kelompok yaitu kelompok eksperimen,
commit to user
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statistik, dengan nilai x²= 0,360 p= 0,835 (p>0,05). Variabel pekerjaan
ketiga kelompok penelitian menunjukan komperabel atau sebanding.
Distribusi frekuensi variabel pekerjaan dapat dilihat pada tabel 7 berikut
ini:
Tabel 7. Distribusi Frekuensi Pekerjaan Responden menurut
Kelompok Eksperimen, Pembanding dan Kontrol
Pekerjaan Eksperimen
Pembanding
n
%
n
%
IRT
9
18,38
9
18,37
Pegawai
1
2,04
3
6,12
wiraswasta
7
14,28
5
10,20
sampel
17
34,70
17
34,70
x²= 0,360 p= 0,835 (p>0,05)

Kontrol
n
%
7
14,28
2
4,08
6
12,34
15
30,60

Total
∑n
25
6
18
49

%
51,02
12,25
36,73
100

2. Pengetahuan Wanita Tentang Menopause.
Menurut Jogiyanto (2007), Penelitian jenis kuasi eksperimen yang baik
harus mempunyai validitas internal kuat. Untuk itu perlu dilakukan uji
komparabilitas terhadap nilai pretes. Analisis statistik terhadap nilai pretest
pengetahuan responden, dilakukan menggunakan

Analysis Of Varians

(ANOVA), untuk dapat melihat apakah sebelum dilakukan intervensi ketiga
kelompok dalam kondisi komparabel atau sebanding. Hasil olah data
memperlihatkan mean yang berbeda, nilai F = 0,033 dan Sig = 0,968 atau
probabilitas di atas 0,05 (P>0,05). Artinya secara statistik walau terdapat
perbedaan mean, tapi tidak ada perbedaan yang signifikan pada tingkat
pengetahuan ketiga kelompok responden sebelum dilakukan intervensi.
commit
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Tabel 8. Analisis Statistik Nilai Pretest Tingkat Pengetahuan
Kelompok Eksperimen, Pembanding dan Kontrol

diskusi kelompok

N
17

Mean
14,6471

ceramah

17

14,4706

kontrol

15

14,6000

Total

49

14,5714

F

Sig.
,033

,968

Untuk melihat efek intervensi terhadap tingkat pengetahuan responden di
ketiga kelompok, maka perlu dilihat nilai posttest pada masing-masing
kelompok. Hasil uji statistik terhadap nilai posttest ketiga kelompok
memperlihatkan perbedaan mean yang nyata dengan nilai F = 103.653 dan Sig
= 0,000 atau probabilitas kurang dari 0,05 (P<0,05). Artinya perbedaan mean
yang terlihat pada ketiga kelompok memang berbeda secara signifikan seperti
terlihat pada tabel 9.
Tabel 9. Analisis Statistik Nilai Posttest Tingkat Pengetahuan
Kelompok Eksperimen, Pembanding dan Kontrol

diskusi kelompok

N
17

Mean
23,0000

ceramah

17

20,8235

kontrol

15

14,9333

Total

49

19,7755

F
103,653

Sig.
,000

Setelah diketahui ada perbedaan yang signifikan diantara ketiga kelompok
penelitian, hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah mencari mana saja
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analisis Bonferroni dan Tukey’s dalam Post Hoc Test dan didapatkan hasil
bahwa kelompok eksperimen (diskusi kelompok) berbeda dengan kelompok
pembanding (ceramah) dengan Mean Difference

2.17647 dan sig. 0,001,

kelompok eksperimen juga berbeda dengan kelompok kontrol dengan Mean
Difference 8.06667 dan sig. 0,000. Dan kelompok kontrol berbeda dengan
kelompok pembanding dengan Mean Difference 5.89020 dan sig. 0,000 seperti
terlihat pada tabel 10 berikut :
Tabel.10. Analisis Perbedaan Tingkat Pengetahuan Setelah Intervensi
Pada Kelompok Eksperimen, Pembanding dan Kontrol

(I) kelompok perlakuan

(J) kelompok perlakuan

diskusi kelompok

ceramah

2.17647

*

.001

kontrol

8.06667

*

.000

-2.17647

*

.001

5.89020

*

.000

diskusi kelompok

-8.06667

*

.000

ceramah

-5.89020

*

.000

ceramah

diskusi kelompok
kontrol

kontrol

Mean Difference (I-J)

Sig.

Perbedaan ketiga kelompok penelitian tersebut, semakin jelas terlihat dalam
Homogeneus Subset, dimana kelompok kontrol berbeda dengan kelompok
pembanding maupun kelompok eksperimen seperti tampak pada subset 1
(14.9333), subset 2 (20.8235) dan subset 3(23.0000) dimana nilai yang tampak
adalah mean dari ketiga kelompok (lihat tabel.9). seperti pada pada tabel.11
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Tabel 11. Analisis perbedaan Tingkat Pengetahuan setelah intervensi
dengan Homogeneus Subset
Subset for alpha = 0.05
kelompok perlakuan
Tukey HSD

a,,b

N

1

kontrol

15

ceramah

17

diskusi kelompok

17

Sig.

2

3

14.9333
20.8235
23.0000
1.000

1.000

1.000

Perbedaan mean yang signifikan seperti terlihat pada tabel 9, yang juga
jelas terlihat dalam Homogeneus Subset. Memperlihatkan bahwa ketiga
kelompok mengalami perbedaan tingkat pengetahuan yang nyata setelah
dilakukan intervensi dan mean pada kelompok eksperimen yang tertinggi
menandakan bahwa intervensi CBA diskusi kelompok dengan leaflet yang
diberikan pada kelompok eksperimen merupakan intervensi yang lebih baik
dibanding metode ceramah dengan leaflet yang diberikan pada kelompok
pembanding.

3. Sikap Wanita Tentang Menopause
Seperti halnya pengetahuan, pada variabel sikap pun perlu dilakukan
pengujian secara statistik untuk mengetahui apakah ketiga kelompok
responden sebelum dilakukan intervensi, dalam posisi yang sama atau
komparabel. Ini penting diketahui untuk menjaga validitas internal penelitian.
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Uji statistik yang digunakan untuk mengetahui validitas internal ketiga
kelompok sama dengan pada variabel tingkat pengetahuan yaitu Analysis Of
Varians (ANOVA), dimana setelah dilakukan pengujian secara statiktik pada
nilai pretest, terlihat bahwa ketiga kelompok memiliki mean yang berbeda dan
secara statistik perbedaan tersebut tidak signifikan dengan nilai F = 0,753 dan
Sig = 0,477 (p>0,05). Artinya sebelum dilakukan intervensi, ketiga kelompok
dalam posisi yang tidak berbeda atau sama (komparabel). Seperti terlihat pada
hasil pretes variabel sikap di tabel 12.
Tabel 12. Analisis Statistik nilai Pretest variabel sikap
Kelompok Eksperimen, Pembanding dan Kontrol

diskusi kelompok

N
17

Mean
475.294

ceramah

17

474.118

kontrol

15

461.333

Total

49

470.612

F
.753

Sig.
.477

Untuk melihat bagaimana efek intervensi pada variabel sikap responden,
perlu dilihat nilai postestnya. Hasil uji statistik terhadap nilai postest kelompok
eksperimen, pembanding maupun kontrol memperlihatkan perbedaan mean
(570.588, 542.941, dan 466.667) dan secara statistik signifikan dengan nilai F
= 50.329 dan Sig = 0,000 atau probabilitas kurang dari 0,05 (P<0,05). Seperti
terlihat pada tabel 13.
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Tabel 13. Analisis Statistik nilai Postest variabel sikap
Kelompok Eksperimen, Pembanding dan Kontrol

diskusi kelompok

N
17

Mean
570.588

ceramah

17

542.941

kontrol

15

466.667

Total

49

529.184

F
50.329

Sig.
.000

Perbedaan yang signifikan diantara ketiga kelompok penelitian seperti
terlihat pada tabel 13, perlu dilakukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui
kelompok mana yang berbeda dan mana yang tidak. Post Hoc Test yang
dilakukan menjawab pertanyaan tersebut dimana didapatkan hasil bahwa
kelompok eksperimen berbeda dengan kelompok pembanding dengan Mean
Difference

2.76471 dan sig. 0,027,

kelompok eksperimen juga berbeda

dengan kelompok kontrol dengan Mean Difference 10.39216 dan sig. 0,000.
Dan kelompok kontrol juga berbeda dengan kelompok pembanding dengan
Mean Difference 7.62745 dan sig. 0,000 seperti terlihat pada tabel 14 berikut :
Tabel.14. Analisis Perbedaan Sikap Setelah Intervensi
Pada Kelompok Eksperimen, Pembanding dan Kontrol

(I) kelompok perlakuan

(J) kelompok perlakuan

diskusi kelompok

ceramah

ceramah

2.76471

Sig.
*

.027

*

.000

kontrol

10.39216

diskusi kelompok

-2.76471

*

.027

7.62745

*

.000

*

.000

*

.000

kontrol
kontrol

Mean Difference (I-J)

diskusi kelompok
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Untuk lebih jelas melihat perbedaan kelompok eksperimen, pembanding
maupun kelompok kontrol terlihat dalam ekstensi yang berbeda dari Post Hoc
Test yaitu Homogeneus Subset, dimana ketiga kelompok penelitian memang
berbeda secara signifikan seperti tampak pada subset 1 dimana kelompok
kontrol tidak memiliki persamaan dengan dua kelompok yang lain, dengan
mean = 46.6667, pada subset 2 terlihat ceramah (kelompok pembanding) tidak
sama dengan dua kelompok lainnya dengan mean = 54.2941 dan subset 3
menjelaskan bahwa kelompok eksperimen tidak sama dengan dua kelompok
lainnya dengan mean = 57.0588, seperti pada pada tabel.15
Tabel 15. Analisis perbedaan Sikap setelah intervensi
dengan Homogeneus Subset
Subset for alpha = 0.05
kelompok perlakuan
Tukey HSD

a,,b

N

1

kontrol

15

ceramah

17

diskusi kelompok

17

Sig.

2

3

46.6667
54.2941
57.0588
1.000

1.000

1.000

Untuk menjawab hipotesis yang ke 2, dapat dilihat pada tabel 13, yang
juga jelas terlihat dalam Homogeneus Subset (tabel 15). dimana ketiga
kelompok mengalami perbedaan sikap yang signifikan setelah dilakukan
intervensi

dan

mean

pada

kelompok

eksperimen

yang

tertinggi

mengindikasikan intervensi CBA diskusi kelompok dengan leaflet lebih baik
dibanding ceramah dengan leaflet.
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B. Pembahasan
1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini seperti terlihat pada tabel 5,
tabel 6 dan tabel 7 yaitu karakteristik umur, pendidikan dan pekerjaan dengan
hasil uji statistik yaitu x²= 0,425 p= 0,808 (p>0,05) untuk umur, pendidikan :
x²= 0,289 p= 0,865 (p>0,05) dan x²= 0,360 p= 0,835 (p>0,05) untuk
pekerjaan, memberi gambaran nyata bahwa baik umur, pendidikan maupun
pekerjaan responden dalam posisi tidak signifikan berbeda atau dapat
dikatakan sama. Hal ini penting untuk memastikan bahwa ancaman terhadap
validitas internal yaitu seleksi telah dapat dikendalikan, sehingga peneliti
meyakini

bahwa

hasil

yang

didapat

benar-benar

berasal

dari

perlakuan/intervensi yang diberikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Jogiyanto
( 2007) yang mengatakan pentingnya validitas internal pada penelitian yang
bersifat eksperimen.

2. Pengetahuan Wanita Tentang Menopause
Menurut black and champion (1992), sebelum melakukan intevensi perlu
diketahui kondisi awal masing-masing kelompok, apakah berada pada kondisi
awal yang sebanding atau tidak, hal ini penting agar validitas internalnya
tinggi. Untuk itu perlu dilakukan uji komparabilitas terhadap nilai pretest pada
masing-masing kelompok.
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Pada tabel 8 terlihat bahwa memang terdapat perbedaan mean pada hasil
pretest ketiga kelompok penelitian, tapi uji statistik memperlihatkan Sig =
0,968 atau probabilitas di atas 0,05 (P>0,05). Artinya secara statistik tidak ada
perbedaan yang signifikan pada tingkat pengetahuan responden sebelum
dilakukan intervensi atau dapat dikatakan bahwa sebelum dilakukan
intervensi, ketiga kelompok penelitian dalam tingkat pengetahuan yang
sebanding. Sebaliknya untuk mengetahui bagaimana efek dari intervensi
tersebut, seperti yang ingin diketahui penelitian ini, maka perlu dilakukan
posttest.
Pada tabel 9 terlihat nilai posttest ketiga kelompok penelitian memiliki
mean yang berbeda dan hasil uji statistik terhadap nilai posttest tersebut
memperlihatkan Sig = 0,000 atau probabilitas kurang dari 0,05 (P<0,05). Hal
ini berarti bahwa terdapat perbedaan tingkat pengetahuan yang secara statistik
signifikan antara ketiga kelompok penelitian, setelah dilakukan intervensi.
Dan untuk mengetahui intervensi mana yang paling baik dalam meningkatkan
pengetahuan responden tentang menopause, perlu dibandingkan antara satu
kelompok dengan kelompok lainnya dengan kata lain apakah kelompok yang
satu berbeda dengan kelompok yang lain. Santoso (2007) mengatakan bahwa
uji F (ANOVA) digunakan untuk pengujian lebih dari dua sampel. Esensi dari
pengujian adalah ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan
(jelas) antara rata-rata hitung tiga kelompok data atau lebih.
Bila melihat hasil mean pada nilai pretest, maka intervensi yang
diberikan pada kelompok eksperimen dan kelompok pembanding mampu
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memberikan peningkatan pengetahuan seperti terlihat pada nilai mean posttest.
Dan untuk mengetahui intervensi mana yang lebih baik antara Cara Belajar
Aktif diskusi kelompok dengan leaflet dan metode ceramah dengan leaflet
dalam meningkatkan pengetahuan responden tentang menopause, dapat dilihat
dari mean nilai posttest masing-masing kelompok. Mean kelompok
eksperimen adalah 23.0000 dimana ini lebih tinggi dibanding mean kelompok
pembanding = 20.8235 ataupun kelompok kontrol yaitu 14.9333. Perbedaan
mean inipun secara statistik signifikan yaitu F = 103,653 dan nilai P = 0,000
(P<0,05).
Karena nilai mean kelompok eksperimen lebih tinggi, maka dapat
disimpulkan bahwa intervensi yang diberikan pada kelompok eksperimen
lebih baik dibanding intervensi yang diberikan pada kelompok pembanding,
dalam meningkatkan pengetahuan wanita tentang menopause. Hal ini selaras
dengan penelitian Amri (2002) yang menyimpulkan bahwa “metode CBA
efektif dalam meningkatkan pengetahuan responden tentang pemilihan obat”.
Hasil ini sekaligus menjawab hipotesa pertama (H1) dari penelitian ini yaitu
“Cara Belajar Aktif (CBA), diskusi kelompok dengan leaflet lebih baik dalam
meningkatkan pengetahuan wanita tentang menopause dibanding metode
ceramah dengan leaflet.”
Peningkatan mean yang cukup mencolok dari 14,4706 ke 20,8235 juga
terlihat pada kelompok pembanding dengan intervensi metode ceramah
dengan leaflet. Hal ini dimungkinkan karena adanya penggunaan alat bantu
ajar seperti leaflet. Menurut Socony dalam penelitian di Amerika (dalam
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Lunardi, 1993), Metode ceramah kurang efektif bila tidak ditunjang dengan
penggunaan alat peraga (AVA) seperti papan tulis, flipchart, overhead
projector, dll. Pendapat senada diungkapkan Sagala (dalam Wakinudin, 2009),
yang mengatakan beberapa kelemahan metode ceramah, dapat diatasi dengan
melaksanakan pendahuluan, dalam pelaksanaan sebisa mungkin menggunakan
media bantu (seperti leaflet) yang teruji efektif membantu proses pembelajaran
dan pada sesi penutup jangan lupa memberikan kesimpulan.
Dalyono (2001) mengemukakan bahwa metode CBA adalah suatu proses
belajar mengajar yang subjek didiknya terlibat secara intelektual dan
emosional, sehingga subjek didik benar-benar berperan dan berpartisipasi aktif
dalam melakukan kegiatan belajar. Hai ini akan membuat mereka lebih kritis
dan dapat menumbuhkan minat. Lebih aktif dan kritis hingga menunbuhkan
minat, yang pada akhirnya menyenangkan untuk dilakukan, membuat peserta
didik lebih mandiri dalam belajar (Baharudin dan Wahyuni, 2007). Belajar
aktif dan proses belajar mandiri (self-learning process) merupakan salah satu
model pembelajaran yang didasarkan pada konsep belajar konstruktivisme
(muslich, 2007).
Dalam pandangan kontruktivisme pengetahuan tumbuh dan berkembang
melalui pengalaman dan akan semakin kuat dan dalam, bila diuji oleh
berbagai macam pengalaman baru (Nurhadi dkk, 2004). Berdiskusi aktif
secara kelompok, membuat peserta didik terlibat secara langsung dalam proses
pembelajaran dan hal ini akan memberi suatu pengalaman baru baginya.
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Pengetahuan dari individu merupakan pengetahuan yang diperoleh dari
pengalaman sendiri atau dari pengalaman orang lain. (Suliha dkk, 2002).
Berbeda dengan metode ceramah yang prosesnya berjalan satu arah,
dimana Pengajar dituntut untuk aktif, sedangkan peserta didik hanya berperan
sebagai pendengar ( Sagala dalam Wakinudin, 2009). Bila melihat teori
konstruktivisme,

maka

kurang

aktifnya

peserta

didik,

dan

metode

pembelajaran yang tidak merangsang mereka untuk belajar mandiri, dapat
membuat pengalaman yang didapatpun berkurang dan berpengaruh pada
kurang maksimalnya peningkatan pengetahuan responden.

3. Sikap Wanita Tentang Menopause
Proses pengujian secara statistik untuk menjawab hipotesa yang kedua
(H2), tidak jauh berbeda dengan proses yang dilaksanakan untuk menjawab
hipotesa pertama. Pertama-tama yang dilakukan adalah melakukan uji beda
ke ketiga kelompok penelitian sebelum dilakukan intervensi dengan Analysis
Of Varians (ANOVA). Data pada tabel 12 memperlihatkan hasil pretest
sebelum dilakukan intervensi, dimana mean variabel sikap ketiga kelompok
penelitian berbeda yaitu 47.5294, kelompok eksperimen = 47.4118 dan
kelompok kontrol = 46.1333. Tapi perbedaan mean tersebut tidak signifikan
dengan nilai F = 0,753 dan Sig = 0.477 (P>0.05). Artinya ketiga kelompok
pada awal penelitian memiliki sikap yang sama dan penelitian layak untuk
diteliti karena sebanding, seperti ditulis Murti (2006).
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Pada tabel 13 yang merupakan hasil analisis statistik nilai posttest
variabel sikap, terlihat perbedaan mean yang begitu mencolok (57.0588 untuk
kelompok eksperimen , 54.2941 = kelompok pembanding, dan kelompok
kontrol = 466.667). Perbedaan mean tersebut secara statistik signifikan
dengan nilai F = 50.329 dengan Sig = 0,000 (p<0,05). Artinya intervensi
yang diberikan memiliki pengaruh terhadap kelompok secara berbeda. Untuk
mengetahui kelompok mana yang memberi pengaruh lebih baik maka perlu
dilakukan pengujian lebih jauh terhadap masing-masing kelompok dengan
Post Hoc Test.
Sama dengan variabel pengetahuan yang mengalami peningkatan mean
setelah diberikan

intervensi berupa pendidikan kesehatan dengan CBA

diskusi kelompok dengan leaflet dan metode ceramah dengan leaflet, variabel
sikap pun mengalami peningkatan mean khususnya

pada kelompok

eksperimen dan kelompok pembanding. Dan perbedaan mean antara
keduanyapun signifikan dengan mean Difference = 2.76471 dan sig = 0,027.
Perbedaan mean antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol, dan
kelompok kontrol dengan kelompok pembanding juga signifikan
Azwar (2007) mengatakan bahwa dasar terbentuknya sikap juga
dipengaruhi

oleh

penghayatan

akan

pengalaman

seseorang

yang

meninggalkan kesan kuat. Lebih jauh Azwar (2007) mengatakan bahwa
dalam struktur sikap terdapat komponen kognitif ( ranah pengetahuan).
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan
seseorang, tentunya akan berdampak pada semakin baiknya sikap seseorang.
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Hal ini juga selaras dengan penelitian Supardi, dkk (2004) yang menemukan
adanya hubungan yang bermakna antara peningkatan pengetahuan dengan
nilai sikap. Seperti terlihat pada kelompok eksperimen dan kelompok
pembanding, dimana setelah diberikan intervensi terjadi peningkatan
pengetahuan yang diikuti pula dengan perubahan sikap.
Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini menyebutkan “ Cara Belajar
Aktif, diskusi kelompok dengan leaflet lebih baik dalam meningkatkan
sikap

wanita

tentang

menopause dibanding metode ceramah dengan

leaflet. Hal ini terlihat pada tabel 13, dimana mean masing-masing kelompok
memang berbeda dan secara statistikpun signifikan dengan F = 50.329 dan
Sig = 0,000 (P<0,05). Mean pada kelompok eksperimen yaitu 57.0588. Ini
lebih besar dibanding pada kelompok pembanding yaitu 54.2941 maupun
kelompok kontrol = 466.667. Artinya Intervensi yang diberikan pada
kelompok eksperimen memiliki efek yang lebih besar terhadap sikap
responden dibandingkan dengan yang diberikan pada kelompok pembanding.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa CBA diskusi kelompok dengan
leaflet lebih baik dalam mengubah sikap responden dibanding metode
ceramah dengan leaflet.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :
1. Cara Belajar Aktif diskusi kelompok dengan leaflet lebih baik dalam
meningkatkan pengetahuan wanita tentang menopause dibandingkan dengan
metode ceramah dengan leaflet. Ini dapat dilihat dari mean hasil posttest
variabel

pengetahuan

kelompok

eksperimen

dibandingkan

kelompok

pembanding.
2. Cara Belajar Aktif diskusi kelompok dengan leaflet lebih baik dalam
meningkatkan sikap wanita tentang menopause dibandingkan dengan metode
ceramah dengan leaflet. Kesimpulan ini dilihat dari mean hasil posttest
variabel sikap kelompok eksperimen dibandingkan kelompok pembanding

Implikasi bagi Pendidikan Profesi Kesehatan :
1.

Saat ini kesehatan merupakan hak asasi (Pramono, 2000) karenanya upaya
mencapai derajat kesehatan dengan cara yang murah perlu dipikirkan
mengingat Indonesia bukan negara maju dengan sistem perekonomi yang
sudah mapan. Memberikan pendidikan kesehatan adalah salah satu cara yang
murah, mudah dan bila dikelola dengan cara yang benar akan memberi
dampak yang positif bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
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Cara belajar aktif merupakan model pembelajaran dengan konsep belajar
konstruktivisme yang prinsip dasarnya adalah bahwa individu harus secara
aktif membangun pengetahuan dan keterampilannya sendiri. Konsep ini
sangat penting diketahui dan dipahami tenaga kesehatan karena peningkatan
pengetahuan berbanding lurus dengan peningkatan sikap, dan diharapkan
peningkatan pengetahuan dan sikap akan memberi dampak positif pada
perilaku kesehatan masyarakat.

3.

Dengan mengerti dan memahami metode–metode yang tepat dalam
memberikan pendidikan kesehatan, tenaga kesehatan diharapkan mampu
mengantar masyarakat mencapai derajat kesehatan yang optimal.
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B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka disarankan :
1. Kepada tenaga kesehatan yang ingin memberikan pendidikan kesehatan
kepada masyarakat, hendaknya dapat menggunakan metode-metode yang
prinsip dasarnya mengajak masyarakat untuk aktif terlibat dalam proses
pembelajaran dan media yang digunakan hendaknya telah teruji kelayakannya
untuk digunakan.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana perilaku kesehatan
masyarakat yang telah memiliki pengetahuan dan sikap yang baik tentang
kesehatan dan bagaimana dampaknya pada lingkungan sekitarnya.
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