
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang. 

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 
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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 di SD sekolah Dasar 

Negeri Blimbing 01 Gatak Sukoharjo menunjukkan terdapat 17 siswa yang 

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 
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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. 

 

B. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, peneliti dapat 

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: “adalah pengaruh pendidikan 

kesehatan tentang menarche dengan tingkat kecemasan siswi dalam 

menghadapi menarche  di SD N Blimbing 01 Gatak Sukoharjo. 
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C. Tujuan Penelitian. 

1. Tujuan umum 

Mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan tentang menarche terhadap 

penurunan tingkat kecemasan siswi dalam menghadapi menarche  di 

Sekolah Dasar Negeri Blimbing 01 Gatak Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus. 

a. Untuk mengetahui tingkat kecemasan siswi dalam menghadapi 

menarche  sebelum diberikan pendidikan kesehatan tentang menarche. 

b. Untuk mengetahui tingkat kecemasan siswi dalam menghadapi 

menarche  sesudah diberikan pendidikan kesehatan tentang menarche. 

c. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan tentang menarche 

terhadap penurunan tingkat kecemasan siswi dalam menghadapi 

menarche. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis  

Menambah khasanah ilmu keperawatan kesehatan anak terutama dalam 

mengatasi kecemasan dalam menghadapi menarche  dan kesehatan 

reproduksi pada siswa  SD N Blimbing 01  Gatak Sukoharjo.  

2. Secara Praktis  

a. Bagi Institusi Pendidikan 

Memberikan informasi bagi pihak sekolah untuk bahan pertimbangan 

dan menunjang pembelajaran di sekolah mengenai kesehatan 
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reproduksi siswa terutama menarche yang dapat dimasukkan sebagai 

mata ajar kurikulum pendidikan di SD N Blimbing  01 Gatak 

Sukoharjo. 

b. Bagi siswa SD N Blimbing 01 Gatak Sukoharjo dapat memperoleh 

pengetahuan dan informasi dalam mengatasi kecemasan dalam 

menghadapi menarche.  

c. Bagi perawat sebagai tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan 

di komunitas, dapat memberikan pendidikan kesehatan  tentang 

kesehatan reproduksi sedini mungkin di lingkungan sekolah. 

d. Bagi peneliti dapat memperoleh informasi dan menambah khasanah 

ilmu pengetahuan.  

 

1. Keaslian Penelitian. 

1. Indiyani, (2008) ”Hubungan Pengetahuan dan Sikap Murid SD Kelas VI 

dengan Kesiapan Menghadapi Menarche di kecamatan Kota Barat 

Gorontalo Tahun 2008”. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengetahuan 

dan sikap siswa murid SD kelas VI berpengaruh terhadap kesiapan 

menghadapi menarche di Kecamatan Kota Barat Gorontalo Tahun 2008”. 

2. Joinson (2009)” Early Menarche is Associated With An Increased Riskfor 

Depressive Symptoms In Adolescent Girls In A Uk Cohort”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa siswi yang mengalami menarche 

pertama kali mengalami depresi, hal tersebut dapat disebabkan kurangnya 

peran keluarga dalam memberikan pendidikan mengenai menarche.  
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3. Mohammadzadeh, et all. (2002) ”Puberty Health Education in Iranian 

Teenagers”. Hasil ini menunjukkan bahwa sebelum pemberian pendidikan 

keshatan tentang pubertas tingkat pengetahuan remaja tentang pubertas 

adalah cukup dan tingkat kecemasan remaja menghadapi menstruasi adalah 

sedang. Setelah diberikan pendidikan kesehatan, maka tingkat pengetahuan 

remaja tentang pubertas adalah tinggi dan tingkat kecemasan remaja 

menghadapi menarche adalah ringan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


