


MASA DEWASA MADYA �
masa dewasa tengah/usia tengah baya

� Ditandai dg penurunan kekuatan 
fisik & daya ingat

� Dibagi dlm 2 bagian :
Usia madya dini 40 – 50 th� Usia madya dini � 40 – 50 th

� Usia madya lanjut � 50 – 60 th



Karakteristik Usia Madya

� Periode yg sangat ditakuti
� Masa transisi
� Masa Stres
� Usia yg berbahaya� Usia yg berbahaya
� Usia canggung
� Masa berprestasi � puncak karier

� Masa evaluasi
� Dievaluasi dgn standar ganda
� Masa sepi � emptynest syndrome

� Masa jenuh



Perubahan Fisik pd Masa Dewasa Madya

� Perub. dlm penampilan

Tanda-tanda menua : berat badan�,
rambut � & beruban, perub.pd kulit, 
tubuh gemuk, perub. Pd otot, 
rambut � & beruban, perub.pd kulit, 
tubuh gemuk, perub. Pd otot, 
masalah persendian, perub. pd gigi  

� Perub.dlm.kemamp.indera

Perub. Bertahap pd mata & telinga



� Perub. Pd fs. fisiologis
Perub. tubuh bag luar bersamaan dg 
perub pd organ & fs tubuh � akibat perub. 
jaringan tubuh 
Aktivitas semakin lamban perub. Aktivitas semakin lamban � perub. 
kebiasaan makan � konstipasi

� Perub. Pd kesehatan
Masalah kesehatan scr umum : mudah 
lelah,telinga berdengung, sakit otot, kulit 
peka, pusing, sakit lambung, hilang selera 
makan & insomnia 



Fs Seksual & Reproduksi

Menopause dan Pengertiannya

- Perimenopause 
�Periode dimana melambatnya produksi hormon 
dan ovulasi yang terjadi sebelum menopause.

�Usia 30-40 tahun

�Ketidakteraturan siklus haid : Fluktuasi

- Menopause

�Keadaan dimana berakhirnya ovulasi dan 
menstruasi yang permanen pada wanita.

�Usia 40-50 tahun.



Perubahan Seksualitas pada Pria

Penurunan hormon tidak terjadi secara tiba-tiba.

Testosteron ↓ secara perlahan setelah usia 60 
tahun � andropause

Tahap ini terkadang tergantung pada psikologis, 
emosi, serta perubahan sistem reproduksi.emosi, serta perubahan sistem reproduksi.

Diikuti oleh : depresi, gelisah, insomnia, 
kelelahan, seksual yg lebih rendah, gagal 
melakukan ereksi, kadang bermasalah dengan 
jumlah testosteron.

Kualitas sperma mengalami kemunduran pada 
usia 40-50 tahun.

Ereksi menjadi lambat, orgasme berkurang, 
ejakulasi semakin lemah dan lebih lama.



Perubahan Sistem Reproduksi 
selama Dewasa Madya

Aspek Wanita Pria

Hormon Estrogen ↓, 
progesterone ↓

Testosterone ↓

Gejala Hot Flashes, Tidak dapat ditentukanGejala Hot Flashes, 
kekeringan 
vagina, urinary 
disfunction

Tidak dapat ditentukan

Perubahan 
sexual

Kurang peka 
terhadap 
rangsang, 
orgasme yang 
lebih cepat dan 
jarang

Menurunnya kepekaan terhadap 
rangsang psikologis, 
menurunnya frekuensi ereksi, 
orgasme lebih rendah, ejakulasi 
yang lebih lama, meningkatnya 
resiko tidak terjadinya ereksi

Reproduksi Berakhir Berlanjut, ↓ kesuburan



Wanita ---> Menopause

� Sindrom menopause :

� Haid berhenti

� Sist. Reproduksi berhenti

Penampilan kewanitaan menurun� Penampilan kewanitaan menurun

� Ketidaknyamanan fisik

� BB bertambah

� Penonjolan : jari menebal & timbul benjolan

� Perub. kepribadian



Pria   ---> Andropause

� Sindrom klimakterik :
• Fs organ seksual menurun

• Nafsu seksual menurun

• Penampilan kelelakian menurun• Penampilan kelelakian menurun

• Gelisah terhadap peran seks

• Ketidaknyamanan fisik

• Kekuatan & daya tahan tubuh menurun

• Perub. Keprib.



Hormone Replacement 
Therapy (HRT)

Suatu treatment dengan 
menggunakan estrogen buatan, 
yang terkadang dikombinasikan 
dengan hormon progesteron.dengan hormon progesteron.

Tujuan : menghilangkan atau 
mencegah symptom yang 
disebabkan oleh kekurangan 
hormon estrogen setelah 
menopause



Kesehatan

Beberapa penyakit yang beresiko tinggi 
menyerang dewasa madya :
- Hipertensi
- Penyakit menular
- Kanker
- Penyakit jantung
Diabetes
Penyakit jantung

- Diabetes

Kondisi kronis yang membatasi gerak :
- Arthritis
- Rematik
- Masalah punggung

Masalah Kesehatan Utama
- Kardiovaskuler
- Kanker
- Obesitas



Penyesuaian Diri thd Minat yang Berubah

� Penampilan & Pakaian

� Uang

� Simbol status� Simbol status

� Agama

� Urusan kemasyarakatan

� Rekreasi



Penyesuaian Thd Perubahan Pola Keluarga

� Perub. Yg terjadi krn berkurangnya 
anggota klg yg tinggal di rmh �

emptynest syndrome

� Hub.lbh berorientasi pd pasangan

� Penyesuaian thd klg anak, klg 
pasangan (merawat ortu lansia), 
mjd kakek-nenek



Emptynest syndrome

� St.dugaan yg menyatakan kepuasan 
pernikahan akan mengalami 
penurunan stlh anak-anak 
meninggalkan rmh (terutama pd meninggalkan rmh (terutama pd 
ortu yg sangat dkt dg anaknya)

� Kepuasan pernikahan biasanya 
meningkat slm pasca thn2 
membesarkan anak



Penyesuaian Diri dg Hilangnya Pasangan

� Kehilangan pasangan baik kematian 
atau cerai lbh berat bg wanita drpd 
pria

� Wanita sbg janda mengalami 
masalah sosial krn tekanan dari 
lingkungan sosial 



Penyesuaian Diri Dg Ambang 

Masa Pensiun & Usia Lanjut

� Persiapan pensiun perlu dibicarakan dg klg

� Fakt. Utama tjd pensiun : kesehatan & 
pertimbangan keuangan

� Org yg mengalami pensiun akan kehilangan 
peran sbg central identity namun sebagian lain peran sbg central identity namun sebagian lain 
menikmati hilangnya beban stlh pensiun

� Org yg pensiun punya banyak wkt utk klg, 
teman dan cucu

� Masa pensiun lbh berpengaruh pd kesehatan 
laki-laki (gejala depresi)

� Post Power Syndrom




