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PENELITIAN 

 
PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG MENARCHE  TERHADAP 

TINGKAT KECEMASAN SISWI  DALAM  MENGHADAPI  MENARCHE  
DI SD N BLIMBING 01 GATAK SUKOHARJO 

 
Pina Dewi Wulansari .*  
Bd. Sulastri, SKp.,M.Kes ** 
Irdawati, S.Kep., Ns.,M.Si, Med *** 
 
 
Abstrak 

 
Remaja putri akan kesulitan dalam menghadapi menstruasi yang pertama 

jika sebelumnya ia belum pernah mengetahui atau membicarakannya dengan 
teman sebaya maupun ibu mereka. Kurangnya pengetahuan tentang menstruasi 
pada remaja putri dapat berdampak terhadap kesiapan dalam menghadapi 
menarche. Hasil observasi awal pada beberapa siswa sekolah dasar di SDN 
Blimbing 1 Gatak, diperoleh data bahwa sebagian besar siswa kurang 
memahami tentang menarche sehingga merasa cemas terhadap menarche. 
Perlu adanya upaya peningkatan pemahaman siswa tentang menarche dengan 
harapan kecemasan mereka juga menurun. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan tentang menarche terhadap 
penurunan tingkat kecemasan siswi dalam menghadapi menarche  di Sekolah 
Dasar Negeri Blimbing 01 Gatak Sukoharjo. Penelitian ini adalah penelitian quasi 
eksperimen  dengan desain pre test post test desaign. Sampel penelitian adalah 
54 siswa SDN Blimbing 1 sebagai kelompok eksperimen dan 35 siswa SDN 
Blimbing 2 sebagai kelompok kontrol. Teknik pengolahan data menggunakan 
teknik t-test. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan 
dari penelitian ini adalah: (1) tingkat Kecemasan siswi kelompok perlakuan dan 
kontrol sebelum pemberian pendidikan kesehatan (pre test) sebagian besar 
adalah mengalami cemas sedang, (2) tingkat Kecemasan siswi kelompok 
perlakuan sesudah pemberian pendidikan kesehatan (post test) sebagian besar 
adalah mengalami cemas ringan. Sedangkan tingkat kecemasan siswi kelompok 
kontrol pada saat post test sebagian besar adalah mengalami cemas berat, dan 
(3) terdapat pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat kecemasan siswii 
kelas IV, IV, dan VI SDN Blimbing Kecamatan Gatak Sukoharjo. 

 
 

Kata kunci: pendidikan kesehatan, kecemasan, menarche, remaja putri 
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EFFECT HEALTH EDUCATION OF MENARCHE  ON THE LEVEL OF STUDENTS 
IN DEALING WITH ANXIETY MENARCHE IN SD N BLIMBING 01 GATAK 

SUKOHARJO 
 

Pina Dewi Wulansari .*  
Bd. Sulastri, SKp.,M.Kes ** 
Irdawati, S.Kep., Ns.,M.Si, Med *** 
 
Abstract 

 
Young women will face difficulties in the first period when previously he 

had never read or talk about it with their peers and their mothers. Lack of 
knowledge about menstruation in young girls can have an impact on readiness in 
the face of menarche. Results of preliminary observations on some elementary 
school students in SDN Blimbing 1 Gatak, data showed that most students do not 
understand about so deeply concerned menarche menarche. Need for efforts to 
increase students' understanding of menarche in the hope they also decrease 
anxiety. The purpose of this study was to determine the effect of health education 
on menarche to decrease the level of anxiety in the face of menarche in girls 
Primary School Blimbing 01 Gatak Sukoharjo. This study is a quasi-experimental 
research design with pre-test post-test desaign. The study sample was 54 
students SDN Blimbing 1 as the experimental group and 35 students of SDN 
Blimbing 2 as the control group. Data processing techniques using t-test 
technique. Based on the results of research and discussion, the conclusions of 
this study are: (1) the level of student anxiety treatment and control groups before 
the administration of health education (pre-test) is the most experienced 
moderate anxiety, (2) the level of student anxiety treatment group after the 
administration of health education (post-test) is the most experienced mild 
anxiety. While the level of student anxiety control group during most of the post 
test was experiencing severe anxiety, and (3) the effect of health education on 
the level of anxiety siswii class IV, V, and VI SDN Blimbing Gatak Sukoharjo 
district. 
 
 
Keywords: health education, anxiety, menarche, girls. 
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PENDAHULUAN 

Masa pubertas pada wanita 
ditandai oleh kehadiran menstruasi 
pertama atau menarche. Menarche 
biasanya terjadi antara umur 10-16 
th tergantung oleh beberapa faktor 
termasuk kesehatan wanita itu, 
status gizi, keturunan dan faktor 
lingkungan sosial. Remaja putri akan 
kesulitan dalam menghadapi 
menstruasi yang pertama jika 
sebelumnya ia belum pernah 
mengetahui atau membicarakannya 
dengan teman sebaya maupun ibu 
mereka. Kurangnya pengetahuan 
tentang menstruasi pada remaja 
putri dapat berdampak terhadap 
kesiapan dalam menghadapi 
menarche. 

Kesiapan atau ketidaksiapan 
menghadapi menarche berdampak 
terhadap reaksi individual remaja 
putri pada saat menstruasi pertama 
yang dapat dstimulasi dari berbagai 
faktor, diantaranya sosial ekonomi, 
kultur, pendidikan dan 
pengalaman(Atkinson, 2009) 

Joison (2009) meneliti 
mengenai Early Menarche Is 
Associated With An Increased 
Riskfor Depressive Symptoms In 
Adolescent Girl In A UK Cohort. 
Hasil penelitian menyimpulkan 
bahwa siswi yang mengalami 
menarche pertama kali mengalami 
depresi, hal tersebut dapat 
disebabkan kurangnya peran 
keluarga dalam memberikan 
pendidikan mengenai menarche. 

Rasa takut, cemas pada siswi 
yang akan menghadapi menarche 
pertama kali dapat di pengaruhi oleh 
kurangnya pengetahuan siswi 
mengenai menarche. Seorang siswi 
dapat berbeda dala hal kesiapan 
menghadapi menarche. Berbeda hal 
nya dengan siswi yang tidak 
mempunyai anggota keluarga yaitu 

kakak perempuan dan adanya ibu 
yang memberikan penjelasan 
mengenai menstruasi memiliki 
kesiapan secara mental dalam 
menghadapi menarche. Berbeda 
halnya dengan siswi yang tidak 
mempunyaki kakak perempuan, 
sehingga siswi kurang menerima 
pengetahuan tentang menarche. 
Meskipun ada orang tua yaitu ibu 
namun orang tua masih banyak 
yang tidak menceritakan tentang 
kejadian menarche pada anak 
perempuan dengan alasan tabu. 
Kondisi ini sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Hannah (2010) 
Randomination Study of Childhood 
BMI and Early Menarche. Penelitian 
tersebut menyimpulkan bahwa anak 
perempuan yang mengalami 
menarche pertama mengalami 
perubahan pada dirinya baik secara 
psikis seperti timbul rasa cemas 
maupun terjadi perubahan seperti 
obesitas. 

Berdasarkan hasil wawancara 
kepada 25 siswi SD N Blimbing 01 
Gatak Sukoharjo menunjukkan 
terdapat 17 siswa menyatakan 
kurang memahami tentang 
menarche, dan 8 siswa menyatakan 
mengetahui tentang menarche. 
Selanjutnya ketika peneliti 
menerangkan secara sepintas 
tentang menarche, terdapat 10 
siswa yang menyatakan takut dan 
cemas terhadap kedatangan 
menarche tersebut.  

Sedangkan wawancara 
peneliti terhadap tiga siswi kelas V 
yang sudah mengalami menstruasi 
pertama kali menyatakan bahwa 
pada saat pertama kali mengalami 
menstruasi siswa menangis, merasa 
takut dengan adanya keluarnya 
darah dari alat reproduksi. 
Kecemasan, kekhawatiran, rasa 
sakit juga dirasakan pada bagian 
perut, merasa mual, nyeri pada 



 

 

payudara. Siswi juga menyatakan 
bahwa sebelum mengalami 
menstruasi orang tua tidak pernah 
menceritakan mengenai kejadian 
menstruasi yang akan di alami 
seorang perempuan. Siswi tersebut 
juga menyatakan tidak masuk 
sekolah karena cemas dengan 
keadaannya. 

Jamadar (2012) yang meneliti 
mengenai Levels Of Menarche On 
General HealthAnd Personal Health 
depression Among Adolescent Girl, 
menyimpulkan dari pembagian kelas 
di sekolah. Menunjukkan adanya 
perbedaan tingkat depresi akibat 
menarche. Siswa kelas 8-10 paling 
banyak mengalami depresi. 

Berdasarkan hasil-hasil 
penelitian tersebut, maka diperlukan 
suatu pendekatan agar dalam 
menghadapi menarche tidak 
mengalami rasa cemas yang 
berlebihan. Pendekatan yang 
berlebihan pendekatan yang 
diberikan dapat berupa pendidikan 
kesehatan mengenai menarche. 

 
LANDASAN TEORI 
 
Tinjauan Pustaka 

 
Konsep Pendidikan Kesehatan 

Pendidikan kesehatan ialah 
suatu kegiatan atau usaha 
penyampaian pesan kesehatan 
kepada kelompok atau individu. 
adanya pesan tersebut maka 
diharapkan kelompok atau individu 
dapat memperoleh pengetahuan 
tentang kesehatan (Notoatmodjo, 
2007). Pendidikan kesehatan yang 
diberikan kepada siswi mengenai 
menstruasi diharapkan  dari 
pendidikan kesehatan tersebut siswi 
tidak akan mengelami kecemasan 
ataupun dapat menurunkan rasa 
cemas saat akan mengalami 
menstruasi. 

Machfoedz (2005) Proses 
pendidikan kesehatan dipengaruhi 
oleh beberapa faktor yaitu metode, 
materi, pendidik dan alat bantu yang 
digunakan.  Promosi kesehatan 
dapat mencapai suatu hasil yang 
maksimal apabila materi yang 
disampaikan sesuai dengan sasaran 
yang dimaksud (Peneliti akan 
memberikan metode duu arah, yaitu 
siswi diberikan kesempatan untuk 
bertanya sehingga terjadi 
komunikasi dua arah (two way 
method)  antara pendidik dan 
peserta didik. metode yang diberikan 
adalah berupa  diskusi. Media 
pendidikan kesehatan diberikan 
berupa leaflet.  Adanya leaflet ini 
diharapkan siswi menimbulkan minat 
perhatian terhadap suatu masalah 
yang diberikan, untuk 
mempermudah penyampaian 
informasi pendidikan serta 
mendorong keinginan seseorang 
untuk mengetahui kemudian lebih 
mendalami dan akhirnya 
mendapatkan pengertian yang lebih 
baik (Notoatmodjo, 2007). 
 
Anak Usia  Sekolah 

Menurut Santrock (2003) 
remaja awal diartikan sebagai masa 
perkembangan transisi antara masa 
anak dan masa dewasa yang 
mencakup perubahan psikologis, 
kognitif, dan sosial emosional. Masa 
remaja awal, umumnya individu 
telah memasuki pendidikan di 
bangku sekolah dasar dan sekolah  
menengah pertama (SD- SMP). 
Masa remaja awal ditandai dengan 
peningkatan yang cepat dari 
pertumbuhan dan pematangan fisik. 
Secara umum, terjadi pertumbuhan 
dan perkembangan fisik yang sangat 
pesat dalam masa remaja awal yaitu 
percepatan berat badan dan tinggi 
badan, perkembangan karakteristik 
seks sekunder, perubahan bentuk 



 

 

tubuh, perkembangan otak (Depkes, 
2010). 

 
Menarche.  

Menarche merupakan 
menstruasi pertama yang biasa 
terjadi dalam rentang usia 10-16 th 
atau pada masa awal remaja 
sebelum memasuki awal reproduksi. 
Seiring dengan perkembangan 
biologis maka pada usia tertentu 
seseorang mencapai tahap 
kematangan organ-organ reproduksi 
yang ditandai dengan menstruasi 
pertama. 

Gejala yang menyertai 
menarche adalah rasa tidak nyaman 
karena selama menstruasi volume 
air didalam tubuh kita berkurang. 
Gejala lain yang dirasakan yaitu 
sakit kepala, pegal-pegal di 
pinggang, dan sakit perut. Menarche 
dipengaruhi oleh beberapa faktor. 
Diantaranya: 1. faktor lingkungan 
sosial, salah satunya adalah 
lingkungan kelurga, anak yang 
tinggal di tengah-tengah keluarga 
yang tidak harmonis dapat 
mengakibatkan terjadinya menarchi 
dini. 2. Faktor Sosial Ekonomi, 
umumnya menarche dini terjadi 

pada kelompok sosial ekonomi 
sedang-tinggi yang umumnya tingkat 
kualitas gizi mereka baik. 3. Faktor 
Status Gizi, status gizi yang baik 
pada masyarakat sekarang ini 
memicu terjadinya menarche dini 
namun, gizi yang kurang juga 
menimbulkan hal yang sama. 
Asupan protein lebih  berpengaruh 
terhadap kejadian menarche dini. 
Wanita yang non vegetarian 
menarche nya 6 bulan lebih awal 

dibandingkan wanita yang 
vegetarian. 4. Faktor Genetik, 
ketidakseimbangan hormon bawaan 
lahir jg mengakibatkan terjadinya 
menarche dini. 5. Faktor Kesehatan, 
jika tingkat kesehatan wanita itu baik 

maka akan memicu terjadinya 
menarche dini (Proverawati, 2009).    

Menarche merupakan  
perdarahan pertama dari uterus 
yang terjadi pada seorang wanita 
(Wiknjosastro, 2005). Faktor-faktor 
yang mempengaruhi menarche 

adalah Faktor keturunan. Saat 
timbulnya menarche juga 
kebanyakan ditentukan oleh pola 
dalam keluarga. Hubungan antara 
usia menarche sesama saudara 
kandung lebih erat dari pada antara 
ibu dan anak perempuannya Faktor 
lain adalah Keadaan gizi. Siswi yang 
mendapatkan nutrisi yang baik dan 
pola makan yang teratur 
dimungkinkan lebih cepat 
mengalami menarche dari pada 
anak yang kurus.  

Siswi yang akan mengalami 
menstruasi (menarche) diperlukan 
suatu kesiapan. Kesiapan ini 
mencakup 3 askpek, yaitu aspek 
pemahaman, yaitu tingkat 
pengetahuan siswi terhadap 
kejadian yang dialaminya. Sejauh 
mana siswi mengerti dan 
mengetahui akan kejadian yang 
dialaminya bisa dijadikan sebagai 
salah satu jaminan bahwa dia akan 
merasa siap menghadapi hal-hal 
yang terjadi. Aspek penghayatan, 
yaitu sebuah kondisi psikologis 
dimana siswi merasa siap secara 
mental dan merasakan keyakinan 
yang tinggi bahwa segala hal yang 
terjadi secara alami dan menimpa 
hampir semua orang adalah sesuatu 
yang wajar dan normal, serta tidak 
perlu dikhawatirkan. Aspek 
kesediaan, yaitu suatu kondisi 
psikologis dimana siswi  merasa 
mampu dan cukup mempunyai 
kemampuan untuk dapat mengalami 
secara langsung segala hal yang 
memang seharusnya dia alami 
sebagai salah satu proses 
kehidupannya(Wiknjosastro, 2005). 



 

 

Menarche didefinisikan 
sebagai pertama menstruasi yaitu 
keluarnya cairan darah dari alat 
kelamin wanita berupa luruhnya 
lapisan dinding dalam rahim yang 
banyak mengandung pembuluh 
darah, yang berlangsung kira-kira 
umur 10-11 tahun. Menarche ini 
adalah tanda bahwa siklus masa 
subur telah di mulai. Hal yang wajar 
dialami oleh setiap wanita normal 
dan tidak perlu digelisahkan. 
Permulaan menstruasi atau 
menarche mungkin menjadi 
peristiwa yang traumatic bagi 
beberapa remaja putri yang tidak 
mempersiapkan dirinya terlebih 
dahulu. Jika mentruasi datangnya 
pada usia masih sangat muda, anak 
gadis belum siap menerimanya dan 
peristiwa itu merasa menekan jiwa. 
Reaksi-reaksi psikis yang menyertai 
kedatangan menstruasi untuk anak 
yang pertama kalinya disebut 
Helena Deucth sebagai kompleks 
kastrasi yaitu perasaan kecewa, 
takut, panik, sehingga anak seolah-
olah akan dikebiri atau trauma 
genetalis yaitu luka atau shock psikis 
yang disebabkan oleh pengalaman 
baru, berkaitan dengan masalah 
genetalis(alat kandungan)anak yang 
bersangkutan. Maka dibutuhkan 
pendidikan kesehatan mengenai 
menarche untuk mencegah masalah 
psikis tersebut (pudiastuti, 2012) 
 
Kecemasan  

Kecemasan adalah ganguan 
alam perasaan yang ditandai 
dengan perasaan takut atau 
kekhawatiran yang mendalam dan 
berkelanjutan, tidak mengalami 
ganguan dalam menilai realitas, 
kepribadian masih tetap utuh, 
perilaku dapat terganggu tetapi 
masih dalam batas-batas normal 
(Hawari, 2004). 

Cemas atau ansietas 
merupakan reaksi emosional yang 

timbul oleh penyebab yang tidak 
spesifik yang dapat menimbulkan 
perasaan tidak nyaman dan merasa 
terancam. Keadaan emosi ini 
biasanya merupakan pengalaman 
individu yang subyektif yang tidak 
diketahui secara khusus 
penyebabnya. Seorang siswi yang 
belum pernah mengalami menarche 
dapat merasa cemas terhadap 
sesuatu yang belum pernah 
dialaminya.  

Stuart (2006) tingkat 
kecemasan terdiri dari empat 
tingkatan yaitu Kecemasan ringan, 
berhubungan dengan ketegangan 
dalam kehidupan sehari-hari; 
kecemasan ini menjadikan individu 
menjadi waspada dan meningkatkan 
lapangan persepsinya. Kecemasan 
sedang,  Kecemasan ini 
mempersempit lapang persepsi 
sehingga perhatian individu tidak 
selektif namun berfokus pada 
banyak area jika di arahkan. 
Kecemasan berat sangat 
mengurangi lapang persepsi 
individu. Individu cenderung 
berfokus pada suatu yang rinci dan 
spesifik serta tidak berfikir tentang 
hal lain. Tingkat panic,  Panik 
mencangkup disorganisasi 
kepribadian dan menimbulkan 
peningkatan aktivitas motorik, 
menurunnya kemampuan untuk 
berhubungan dengan orang lain, 
persepsi yang menyimpang, dan 
kehilangan pemikiran yang rasional.  

 
Faktor yang mempengaruhi 
kecemasan  
Ada 2 faktor yang mempengaruhi: 
a. Faktor 

predisposisi(pendukung) : 
ketegangan dalam kehidupan 
dapat berupa hal-hal sebagai 
berikut; peristiwa traumatik, 
konflik emosional, gangguan 
konsep diri, frustasi, gangguan 
fisik, pola mekanisme koping 



 

 

keluarga, riwayat gangguan 
kecemasan keluarga, medikasi. 

b. Faktor presipitasi: 
ancaman terhadap integritas fisik 
dan ancaman terhadap harga 
diri. (Farida, 2010) 

 
Alat Ukur Kecemasan 

 
Untuk mengetahui 

sejauhmana tingkat kecemasan 
seseorang apakah  tidak cemas, 
kecemasan ringan,  sedang atau  
berat, peneliti menggunakan alat 
ukur kuesioner kecemasan yang 
diadaptasi dari Penelitian 
Hadiningsih (2009) dan dimodifikasi 
oleh peneliti. Indikato kecemasan 
yang digunakan meliputi perasaan 
takut, cemas dan malu. Scoring data 
menggunakan skla likert yaitu 1-4 
berdasarkan hasil skor jawaban 
responden, maka tingkat kecemasan 
responden dibagi menjadi 4 kategori  
yaitu 

a) Tidak cemas = skor < 

40% 

b) Cemas ringan = skor 

(40-55%) 

c) Cemas sedang = skor 

(56-75%) 

d) Cemas berat = skor (> 

75%) 

Hawari (2004) 
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Gambar 1. Kerangka Konsep 
 
 

 Hipotesis 
 
Ho : Tidak ada pengaruh 

pendidikan kesehatan tentang 
menarche  dengan tingkat 
kecemasan siswi  dalam 
menghadapi menarche dini di 
Sekolah Dasar. 

Ha : Ada pengaruh pendidikan 
kesehatan tentang menarche  
dengan tingkat kecemasan 
siswi  dalam menghadapi 
menarche dini di Sekolah 
Dasar. 

 
 METODELOGI PENELITIAN 
 
Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini 
adalah quasi eksperiment desain, 
dengan desain yang digunakan 
adalah pre-test post-testdesain,yaitu 

dalam rancangan ini observasi 
dilakukan sebanyak 2 kali yaitu 

Pendidikan 
Kesehatan tentang 

menarche 
 

Kecemasan siswi 
dalam penghadapi 
menarche dini 
Sebelum diberi 
pendidikan 
kesehatan 
1. Tidak cemas 
2. Kecemasan 

ringan 
3. Kecemasan 

sedang 
4. Kecemasan 

berat 
 

 
 

Kecemasan siswi 
dalam penghadapi 
menarche dini 
Setelah diberi 
pendidikan 
kesehatan 
1. tidak cemas 
2. kecemasan   

ringan 
3. Kecemasan 

sedang 
4. Kecemasan 

berat 
 



 

 

sesudah dan sebelum eksperimen 
(Notoatmodjo, 2010). 

 
Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini yaitu 
siswi kelas kelas IV, V, dan VI SD N 
Blimbing 1 Gatak Sukoharjo yaitu 
sebanyak 65 siswa dan siswi kelas 
kelas IV, V, VI SD N Blimbing 02 
Gatak Sukoharjo sebanyak 43 
siswa. 

Penelitian ini menggunakan total 
sampling, sehingga semua anggota 
populasi dijadikan sampel penelitian. 

 
Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan alat 
ukur berupa kuesioner. 
 
Analisis Data  
 
Analisa data pada penelitian ini 
adalah univariat dan bivariat. 
Analisis univariat menggunakan 
tabel atau grafik, sedangkan analisis 
bivariat menggunakan uji paired 
sample t-test. 
 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
 
Analisis Univariat 
 

Pre Test Tingkat Kecemasan  
Tabel 4 Distribusi pretest 

Kecemasan  Menghadapi 
Menarche 

Kecemasan   
Perlakuan Kontrol  

F % F  % 

Tidak cemas 0 0 1 3 
Ringan  3 6 2 6 
Sedang  31 57 21 60 
Berat  20 37 11 31 
Jumlah  54 100 35 100 

Berdasarkan tabel 1 
menunjukkan bahwa pada kedua 
kelompok, tingkat kecemasan awal 
(pre test) adalah sedang. Pada 
kelompok perlakuan terdapat 31 

responden (57%) memiliki tingkat 
kecemasan sedang, selanjutnya 20 
responden (37%) kecemasan berat, 
dan 3 responden (6%) kecemasan 
ringan. Sedangkan pada kelompok 
control sebagian besar juga 
mengalami kecemasan sedang yaitu 
sebanyak 21 responden (60%), 
selanjutnya kecemasan berat 
sebanyak 11 responden (31%), 
kecemasan ringan sebanyak 2 
responden (6%), dan satu siswa 
(3%) tidak cemas. 

 

Post Test Tingkat Kecemasan  
Tabel 2  Distribusi posttest 

Kecemasan  Menghadapi 
Menarche 

Kecemasan   
Perlakuan Kontrol  

F  % F  % 

Tidak cemas 8 15 0 0 
Ringan  35 65 1 3 
Sedang  11 20 15 43 
Berat  0 0 19 54 
Jumlah  54 100 35 100 

 
Berdasarkan tabel 5 

menunjukkan bahwa pada kelompok 
perlakuan sebagian besar 
responden  memiliki tingkat 
kecemasan ringan yaitu sebanyak 
35 responden (65%), selanjutnya  
sedang sebanyak 11 responden 
(205) dan tidak cemas sebanyak 8 
responden (15%). 

 

Analisis Bivariat 

Uji Paired sample t-test 
Tabel 4.  Hasil Uji Paired sample t-

test  Kecemasan 

Kelompok  thitung 
p-

value 
Kesimpulan 

Perlakuan  14,609 0,000 Signifikan  
Kontrol  1,699 0,098 Tidak 

signifikan 

 
Hasil uji paired sample t-test 

pre test dan post test pengetahuan 
pada kelompok perlakuan diperoleh 
nilai thitung sebesar 14,609 dengan p-



 

 

value sebesar 0,000 sehingga 
disimpulkan terdapat perbedaan 
yang signifikan rata-rata kecemasan 
pre test dan post test. Sedangkan 
hasil uji paired sample t-test pre test 
dan post test kecemasan pada 
kelompok kontrol diperoleh nilai thitung 
sebesar 1,699 dengan p-value 
sebesar 0,098 sehingga disimpulkan 
tidak terdapat perbedaan yang 
signifikan rata-rata kecemasan pre 
test dan post test. 

 

Uji Independent Sample t-test 

 

Uji pre test Kecemasan 
Tabel 4.  Hasil Uji Independent 

sample t-test Pre test 
Kecemasan 

Variabel   thitung 
p-

value 
Kesimpulan 

Pre test 
kecemasan 

0,088 0,930 
Tidak 

signifikan 

 
Hasil uji independent sample 

t-test pre test kecemasan antara 
kelompok perlakuan  dengan 
kelompok kontrol diperoleh nilai thitung 
sebesar 0,088 dan tingkat 
signifikansi (p-value) 0,930.  
Berdasarkan hasil uji independent 
sample t-test, pre test kecemasan 

antara kelompok perlakuan dengan 
kelompok kontrol menunjukkan tidak 
adanya perbedaan yang signifikan. 
Berdasarkan hasil tersebut, maka 
disimpulkan bahwa kecemasan awal 
sebelum pemberian pendidikan 
kesehatan pada kedua kelompok 
penelitian adalah seimbang 
(matching).  
 
 
 
 
 
 
 

Uji Post  Test Kecemasan 
Tabel 5.  Hasil Uji Independent 

sample t-test Post Test 

Kecemasan 

Variabel   thit p-v Kes  

Post test 
kecemasan 

14,115 0,000 Signifikan  

 
Hasil uji independent sample 

t-test post test kecemasan antara 
kelompok perlakuan  dengan 
kelompok kontrol diperoleh nilai thitung 
sebesar 14,115 dan tingkat 
signifikansi (p-value) 0,000.  
Berdasarkan hasil uji independent 
sample t-test, maka disimpulkan 
post test kecemasan antara 

kelompok perlakuan dengan 
kelompok kontrol menunjukkan 
adanya perbedaan yang signifikan.  

Rata-rata skor post test 

kecemasan pada kelompok 
perlakuan sebesar 28,93 sedangkan 
pada kelompok kontrol sebesar 
45,89. Berdasarkan perbandingan 
nilai rata-rata post test kecemasan 
tersebut, maka disimpulkan 
kelompok perlakuan memiliki tingkat 
kecemasan lebih rendah 
dibandingkan dengan kelompok 
kontrol. 

 

 

PEMBAHASAN 
 
Pre Test Kecemasan menghadapi 
Menarche 

Distribusi tingkat kecemasan 
menghadapi menarche pada awal 
penelitian (pre test) menunjukkan 
sebagian besar responden baik 
pada kelompok perlakuan maupun 
kelompok kontrol memiliki tingkat 
kecemasan dalam kategori sedang. 
Kondisi ini menunjukkan bahwa 
sebagian besar siswi memiliki 



 

 

perasaan cemas atau was-was 
terhadap akan datanya menarche. 

Kecemasan menghadapi 
menarche pada anak sekolah dasar 
antara lain kecemasan terhadap 
datangnya peran baru yang harus 
dialami oleh siswi, adanya perlakuan 
yang berbeda pada anak dan 
tanggung jawab yang harus 
diemban anak ketika telah dianggap 
dewasa (Ayu & Maya, 2011). 
Kecemasan yang dialami oleh siswi 
SD terhadap menarche dipengaruhi 
oleh beberapa factor, antara lain 
pengetahuan dan integritas fisik. 

Hasil wawancara 
pendahuluan peneliti dengan 
kepada 25 siswi menunjukkan 
terdapat 17 siswa menyatakan 
kurang memahami tentang 
menarche, dan 8 siswa menyatakan 
mengetahui tentang menarche. 
Selanjutnya ketika peneliti 
menerangkan secara sepintas 
tentang menarche, terdapat 10 
siswa yang menyatakan takut dan 
cemas terhadap kedatangan 
menarche tersebut. 

Gambaran hasil wawancara 
tersebut menunjukkan bahwa factor-
faktor yang berhubungan dengan 
timbulnya kecemasan pada siswi 
adalah rendahnya tingkat 
pengetahuan  mereka tentang 
menarche dan timbulnya rasa malu 
ketika menghadapi menarche. 
Factor-faktor timbulnya kecemasan 
siswi terhadap menarche tersebut 
sebagaimana dikemukakan oleh 
Farida (2010) yang mengungkapkan 
bahwa factor-faktor yang 
berhubungan dengan kecemasan 
meliputi faktor 
predisposisi(pendukung) berupa 
ketegangan dalam kehidupan dapat 
berupa hal-hal sebagai berikut; 
peristiwa traumatik, konflik 
emosional, gangguan konsep diri, 
frustasi, gangguan fisik, pola 
mekanisme koping keluarga, riwayat 

gangguan kecemasan keluarga, 
medikasi dan faktor presipitasi 
meliputi ancaman terhadap integritas 
fisik dan ancaman terhadap harga 
diri. 

Jauh sebelum menstruasi 
tiba, anak perempuan yang normal 
sudah mempunyai perasaan 
antisipasi (daya tangkap 
sebelumnya) yang berbeda-beda 
terhadap menstruasi. Antisipasi anak 
ini bergantungpada informasi yang 
diperoleh sebelumnya.Periode 
antisipasi yang disebut pula 
sebagaiperiode penantian itu segera 
diakhiri oleh masa kematangan, 
dengan tibanya haid atau 
menstruasi. Peristiwa menstruasi 
pada seorang perempuan 
menyatakan bahwa anak 
perempuan kini benar-benar 
sudahsiap secara biologis 
melakukan fungsi kewanitaannya 
(Kartono, 2005). 

Maka pada periode 
adolesens peristiwa menstruasi 
mempunyai peranan psikologis yang 
unik, yang mempengaruhi sikap 
hidup anak sampai usia 
kedewasaannya (Kartono, 2005). 
Sikap terhadap menstruasi 
mempengaruhi pengalaman pribadi 
seorang anak perempuan terhadap 
menstruasi dan dapat merefleksikan 
bagaimana perasaan menjadi 
seorang wanita pada umumnya. 
Kadang kala terjadi, sikap mengenai 
menstruasi sangatlah negatif 
dikarenakan anak perempuan lebih 
sering melihat menstruasi sebagai 
suatu kutukan atau keadaan biologis 
yang tidak menyenangkan daripada 
melihat menstruasi sebagai suatu 
fungsi fisiologis yang normal, yang 
berkaitan dengan kewanitaan dan 
kesuburan. Gunn dan Petersen 
(Palupi, 2002) menyatakan bahwa 
remaja putri yang memiliki sikap 
negatif terhadap menstruasi akan 
mengalami depresi dan 



 

 

ketidaknyamanan pada siklus 
menstruasi mereka. Remaja putri 
dengan sikap yang lebih positif 
mengenai peran gender dan 
seksualitas lebih sedikit mengalami 
sakit saat menstruasi dibandingkan 
dengan remaja putri yang memiliki 
sikap negatif terhadap menstruasi. 

 
Post Test Kecemasan 
menghadapi Menarche 

Distribusi tingkat kecemasan 
menghadapi menarche pada akhir 
penelitian atau setelah pemberian 
intervensi (pre test) pada kelompok 

perlakuan  menunjukkan sebagian 
besar siswi memiliki tingkat 
kecemasan dalam kategori ringan 
yaitu sebanyak 35 siswi (65%). 
Sedangkan pada kelompok kontrol 
sebagian besar responden masih 
memiliki kecemasan dalam kategori 
berat yaitu sebanyak 19 responden 
(54,3%). 

Hasil analisis data 
menunjukkan bahwa tingkat 
kecemasan menghadapi menarche 
pada kelompok perlakuan  sebagian 
besar adalah cemas ringan, yaitu 
pada kelompok eksperimen 
sebanyak 35 siswi (65%). Tingkat 
kecemasan tersebut merupakan 
akumulasi atau perpaduan antara 
kecemasan di masa lampau (pre 
test) yang digabungkan dengan 

kecemasan pada masa sekarang 
(post test) yaitu setelah terjadinya 
peningkatan pengetahuan tentang 
menarche dan perubahan sikap 
tentang menarche. 

Distribusi kecemasan siswi 
kelompok kontrol, menunjukkan 
adanya sedikit peningkatan 
kecemasan. Pre test kecemasan 
siswa kelompok kontrol 
menunjukkan 1 responden (3%) 
memiliki kecemasan dalam kategori 
tidak cemas, selanjutnya 2 
responden (6%) cemas ringan, 21 
responden (60%) cemas sedang,  

dan 11 responden (31%) cemas 
berat. Selanjutnya pada post test 
meningkat menjadi 1 responden 
(3%) cemas ringan, 15 responden 
(43%) cemas sedang, dan 19 
responden (54%) cemas berat.  

Meningkatnya tingkat 
kecemasan siswi pada kelompok 
kontrol tersebut disebabkan oleh 
adanya informasi yang salah tentang  
menarche. Pada awalnya siswi yang 
tidak cemas tersebut mungkin tidak 
terlalu memikirkan akan datangnya 
menarche, namun setelah mengisi 
kuesioner kecemasan, timbullah 
kesadarannya tentang akan 
datangnya menarche. Selanjutnya 
siswi tersebut akan mencoba 
mencari  informasi tentang 
menarche baik kepada orang tua, 
teman atau orang yang dianggap 
mengerti. Ketika pengetahuan yang 
diberikan salah, misalnya hanya 
disampaikan tentang permasalahan 
yang timbul selama menarche, maka 
informasi tersebut justru 
menimbulkan kekhawatiran pada diri 
siswi sehingga meningkatkan tingkat 
kecemasannya tentang menarche. 

Hubungan pengetahuan 
dengan kesiapan  menghadapi 
menarche sebagaimana 
dikemukakan oleh Indiyani, dkk 
(2008) dalam penelitiannya yang 
berjudul hubungan pengetahuan dan 
sikap murid SD Kelas VI dengan 
kesiapan menghadapi menarche. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa 
pengetahuan dan sikap memiliki 
hubungan dengan kesiapan murid 
SD Kelas VI dalam menghadapi 
menarche. Pengetahuan yang tepat 
tentang menarche berdampak pada 
peningkatan kesiapan murid dalam 
menghadapi menarche. 

 
Pengaruh Pendidikan Kesehatan 
Terhadap Kecemasan 

Hasil uji independent sample 
t-test post test kecemasan antara 



 

 

kelompok perlakuan  dengan 
kelompok kontrol diperoleh nilai thitung 
sebesar 14,115 dan tingkat 
signifikansi (p-value) 0,000.  
Berdasarkan hasil uji independent 
sample t-test, maka disimpulkan 
post test kecemasan antara 

kelompok perlakuan dengan 
kelompok kontrol menunjukkan 
adanya perbedaan yang signifikan. 
Rata-rata skor post test kecemasan 

pada kelompok perlakuan sebesar 
28,93 sedangkan pada kelompok 
kontrol sebesar 45,89. Berdasarkan 
perbandingan nilai rata-rata post test 

kecemasan tersebut, maka 
disimpulkan kelompok perlakuan 
memiliki tingkat kecemasan lebih 
rendah dibandingkan dengan 
kelompok kontrol. 

Pendidikan kesehatan 
tentang menarche bertujuan untuk 
memberikan informasi kepada siswi 
SD tentang  pengertian, tanda dan 
gejala menarche. Dengan 
pemberian informasi tersebut 
diharapkan pengetahuan siswi 
tentang menarche  meningkat pula. 
Tujuan dari pendidikan kesehatan 
tersebut sesuai dengan pendapat 
Azwar (2010) yang mendefinisikan 
pendidikan kesehatan sebagai suatu 
upaya atau kegiatan untuk 
menciptakan perilaku masyarakat 
yang kondusif untuk kesehatan. 
Artinya pendidikan kesehatan 
berupaya agar masyarakat 
mengetahui bagaimana cara 
memelihara kesehatan, menghindari 
dan mencegah hal-hal yang 
merugikan kesehatan mereka dan 
orang lain. Pendidikan kesehatan 
adalah suatu pendidikan yang 
dilakukan dengan cara menyebarkan 
pesan menanamkan keyakinan 
sehingga sadar, tahu, dan mengerti, 
tetapi juga mau serta bisa 
melakukan suatu tindakan yang ada 
hubungannya dengan kesehatan. 

Hasil penelitian ini yaitu 
tentang adanya hubungan 
pendidikan kesehatan dengan 
peningkatan pengetahuan sesuai 
dengan hasil penelitian Cecilia, dkk 
(2010) ”Pengaruh Penyuluhan 
Kesehatan terhadap Pengetahuan 
dan Sikap tentang Kecacingan pada 
Siswa Madrasah Ibtidaiyah An Nur 
kelurahan Penggaron Kidul”. Hasil 
penelitian menyatakan bahwa 
penyuluhan kesehatan yang 
dilakukan secara signifikan terbukti 
meningkatkan pengetahuan siswa 
tentang cacingan dan meningkatkan 
sikap siswa terhadap upaya 
pencegahan cacingan. 

Namun, hasil penelitian ini 
tidak sesuai dengan penelitian 
Isrofah dan Nonik (2011) tentang 
“Pengaruh Pendidikan Kesehatan 
Gigi Terhadap Pengetahuan dan 
Sikap Anak Usia Sekolah di SD Boto 
Kembang Kulonprogo Yogyakarta”. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
pendidikan kesehatan gigi 
berpengaruh terhadap pengetahuan 
anak usia sekolah dalam 
pemeliharaan kesehatan gigi dan 
mulut pendidikan kesehatan gigi 
tidak berpengaruh terhadap sikap 
anak usia sekolah dalam 
pemeliharaan kesehatan gigi dan 
mulut. 

 
KESIMPULAN 
Kesimpulan 
 
1. Tingkat Kecemasan siswi 

kelompok perlakuan dan 
kontrol sebelum pemberian 
pendidikan kesehatan (pre 
test) sebagian besar adalah 
mengalami cemas sedang. 

2. Tingkat Kecemasan siswi 
kelompok perlakuan sesudah 
pemberian pendidikan 
kesehatan (post test) 
sebagian besar adalah 



 

 

mengalami cemas ringan. 
Sedangkan tingkat 
kecemasan siswi kelompok 
kontrol pada saat post test 
sebagian besar adalah 
mengalami cemas berat. 

3. Terdapat pengaruh 
pendidikan kesehatan 
terhadap tingkat kecemasan 
siswi kelas III, IV, dan V SDN 
Blimbing Kecamatan Gatak 
Sukoharjo. 

 
Saran  
 
1. Bagi Petugas Kesehatan 

Petugas kesehatan hendaknya 
aktif melakukan upaya-upaya 
peningkatan pengetahuan 
masyarakat. Salah langkah yang 
dapat ditempuh oleh petugas 
kesehatan adalah melakukan 
kerjasama dengan instansi-
instansi pendidikan, sehingga 
pelaksanaan pembelajaran 
kesehatan kepada masyarakat 
dapat berjalan dengan lebih baik.  

2. Bagi Sekolah 
Sekolah sebagai institusi 
pendidikan juga memiliki 
tanggung jawab terhadap 
perkembangan psikologis 
siswanya, salah satunya adalah 
menekan timbulnya  kecemasan 
pada siswi yang menghadapi  
menarche. Sekolah hendaknya 
bekerjasama dengan instansi 
kesehatan disekitarnya untuk 
melakukan upaya-upaya 
peningkatan pengetahuan 
siswanya tentang menarche, 
sehingga kecemasan siswi 
terhadap  menarche dapat 
ditekan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Penelitian ini hanya meneliti 
pengaruh pendidikan kesehatan 
dengan peningkatan kecemasan 
siswi tentang menarche. Bagi  

peneliti selanjutnya, hendaknya 
menambahkan faktor-faktor lain 
yang turut mempengaruhi 
kecemasan tentang menarche, 
misalnya faktor umur, informasi, 
dan sebagainya. 
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