
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Penelitian 

Tumbuh kembang merupakan proses yang terjadi secara 

berkesinambungan dan saling berkaitan yang berlangsung secara teratur 

dimulai sejak konsepsi sampai dewasa. Dalam proses mencapai dewasa 

inilah seorang anak harus melalui berbagai tahap tumbuh kembang, 

termasuk tahap remaja. Dalam masa remaja ini seorang anak akan 

mengalami pacu tumbuh (growth spurt), kemudian timbul ciri-ciri seks 

sekundernya, hingga tercapainya fertilitas dan terjadi perubahan-perubahan 

psikologi serta kognitif. Tercapainya tumbuh kembang yang optimal sangat 

bergantung pada potensi biologiknya. Tingkat tercapainya potensi biologik 

seorang remaja merupakan hasil interaksi antara faktor genetik (keturunan) 

dan lingkungan (Soetjiningsih, 2007). 

Banyak pendapat yang mengemukakan tentang jenjang umur 

seorang anak dikatakan sebagai remaja, baik di Indonesia atau dunia. 

Menurut World Health Organization (WHO) tahun 2007, seorang anak 

dikatakan remaja apabila telah mencapai umur 10-18 tahun. Di dalam UU 

Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 pasal 1 ayat (1) bahwa anak atau 

remaja adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Sedangkan menurut 

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 25 Tahun 2014, remaja adalah 

penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. 



 

 

Masa remaja seringkali dihubungkan dengan stigma mengena i 

penyimpangan dan ketidakwajaran. Hal tersebut dapat dilihat dari 

banyaknya teori-teori perkembangan yang membahas ketidakselarasan, 

gangguan emosional dan gangguan perilaku sebagai akibat dari tekanan-

tekanan yang dialami remaja karena perubahan-perubahan yang terjadi pada 

dirinya maupun akibat perubahan lingkungan. Perubahan-perubahan 

tersebut seperti perubahan fisik yang dipengaruhi oleh laju hormon 

pertumbuhan mencakup tinggi badan, berat badan dan proporsi tubuh. 

Perubahan sosial dimana individu harus bisa menyesuaikan dirinya terhadap 

lingkungan di luar keluarga dan sekolah seperti individu mulai mengena l 

adanya kelompok-kelompok dalam memilih teman (Hurlock, 2007). 

Kemudian perubahan secara emosional dimana individu lebih sensitif, 

mudah cemas, mudah menangis, frustasi tetapi mudah juga untuk tertawa, 

agresif dan mudah bereaksi terhadap rangsangan (Primursanti, 2013).  

Pada masa remaja sering muncul masalah-masalah yang terkadang 

sulit untuk diatasi seperti masalah pada emosional (kepekaan perasaannya), 

sosialisasi (hubungan pertemanan), keagamaan, hubungan keluarga dan 

moralitas. Hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan biologis dan 

psikologis yang pesat, orang tua dan pendidik yang kurang siap memberikan 

informasi dan kemajuan teknologi yang menyebabkan banjirnya arus 

informasi sehingga sulit untuk diseleksi (Tanuwidjaya, 2008). Kelompok 

remaja di dunia diperkirakan berjumlah 1,2 milyar atau 18% dari jumlah 

penduduk dunia (WHO, 2014). Sedangkan 900 juta remaja berada di Negara 



 

 

berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Pada tahun 2015 data dari 

badan pusat statistik (BPS)menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia 

sebesar 254,9 juta jiwa, dimana diproyeksikan bahwa 27% dari penduduk 

Indonesia atau 66 juta jiwa adalah remaja (Kompasiana, 2015). 

Persebaran penduduk di Indonesia termasuk Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY) pada tahun 2014 memiliki penduduk sebanyak 3.553.100 

jiwa yang tersebar di 5 kabupaten. Jumlah penduduk tersebut diantaranya 

adalah remaja (10-19 tahun) yang terdiri dari laki-laki sebanyak 213.200 

jiwa dan perempuan sebanyak 201.500 jiwa (Badan Pusat Statistik, 

2014).Salah satu kabupaten yang berada di DIY yaitu Kabupaten Bantul 

pada tahun 2015 memiliki jumlah penduduk sebesar 913.407 jiwa 

diantaranya adalah remaja (9-12 tahun). Jumlah penduduk remaja laki- laki 

sebanyak 27.526 jiwa dan perempuan sebanyak 25.450 jiwa (Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, 2015). Berdasarkan 

data yang diperoleh dapat dilihat bahwa persebaran remaja di Indonesia 

memiliki proporsi yang cukup banyak dilihat dari data remaja secara 

keseluruhan maupun dari daerah spesifik seperti Daerah Istimewa 

Yogyakarta.  

Jika dipandang dari aspek psikologis dan sosialnya, masa remaja 

adalah suatu masa terjadinya perubahan fisik yang berhubungan dengan 

pubertas, dimana anak perempuan akan 2 tahun lebih cepat memasuki masa 

pubertas bila dibandingkan dengan laki-laki. Pubertas adalah suatu bagian 

yang penting dari masa remaja dimana yang lebih ditekankan adalah proses 



 

 

biologis yang pada akhirnya mengarah kepada kemampuan bereproduksi 

(Nancy, 2008). Pada masa pubertas, berbagai macam masalah dapat timbul 

dalam diri seorang remaja terutama pada masalah perubahan biologis dan 

fisiknya. Masalah tersebut antara lain telars premature yaitu 

berkembangnya payudara pada salah satu atau kedua bagian pada 

perempuan di usia kurang dari 8 tahun tanpa disertai munculnya tanda-tanda 

seks sekunder lainnya. Pubarche premature adalah munculnya rambut 

kemaluan sebelum usia 8 tahun pada perempuan dan 9 tahun pada laki- laki 

tanpa disertai tanda-tanda seks sekunder lainnya. Ginekomastia adalah 

berkembangnya payudara pada laki-laki sehingga menyerupai payudara 

pada perempuan dan Constitutional Delay of Growth and Puberty (CDGP) 

adalah keadaan dimana seorang remaja mengeluhkan perawakan pendek 

pada dirinya dan lebih sering dijumpai pada anak laki-laki sekitar 90% 

(Ikatan Dokter Anak Indonesia,2013).  

Kejadian paling akhir dari pubertas adalah menarche. Sembilan 

puluh lima persen dari perempuan mengalami menarche antara usia 11-15 

tahun yang disebut dengan masa pra-pubertas atau pueral. Masa ini ditandai 

oleh perubahan fisik anak yang mulai sedikit berubah. Pada usia ini juga ciri 

paling menonjol adalah rasa harga diri yang makin menguat (Kartono, 

2007). Menarche merupakan kejadian yang biasanya meningkatkan harga 

diri pada anak perempuan di antara teman-teman sebayanya. Apabila 

seorang anak perempuan secara psikologis tidak mempersiapkan diri 

menghadapi menarche, dikarenakan kurangnya informasi mengena i 



 

 

menarche maka menyebabkan perasaan negatif seperti perasaan cemas 

apabila menarcheterjadi (Vasta et al., 2004). 

Kecemasan adalah sebuah respon emosional terhadap penilaian 

yang terjadi pada individu, namun hal tersebut bergantung dari bagaimana 

individu mempersepsikan rasa cemasnya, dapat berasal dari stimulas i 

stresor yang bersumber dari luar (interpersonal) atau dari dalam 

(interpsikis). Kecemasan merupakan reaksi terhadap ancaman yang berasal 

dari luar atau konflik di dalam yang merupakan suatu kemampuan 

emosional yang berhubungan dengan perasaan takut dan respon fisio logi 

(Nash & Potokar, 2004).Penyebab timbulnya gangguan kecemasan dan 

depresi pada remaja putri salah satunya adalah menarche (Sudjana, 2015). 

Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang dilakukan di SD Negeri 

3 Bantul pada tanggal 17 Oktober 2015 dengan metode wawancara pada 8 

siswi kelas 6 yang dipilih secara acak yang belum mengalami menarche 

diketahui bahwa ada 5 siswi yang tidak begitu memahami tentang menarche 

dan tidak tahu sikap yang harus dilakukan ketika mendapatkan menarche. 

Hal ini terjadi karena siswi tidak mendapatkan informasi yang memadai 

tentang reproduksi terutama tentang menstruasi baik dari orang tua terutama 

ibu dan dari pihak sekolah. Berdasarkan wawancara terhadap wali/guru 

kelas 6 juga menyatakan bahwa informasi yang diberikan mengena i 

reproduksi terutama menstruasi pada siswi tidak maksimal karena 

terkendala dengan waktu/jam pelajaran di sekolah, juga tidak adanya tempat 

khusus atau wadah berbagi seperti bimbingan konseling dan keputrian. 



 

 

Guru hanya memberikan informasi sesuai dengan materi yang ada pada 

buku pelajaran IPA yang tidak begitu membahas secara mendalam 

mengenai reproduksi terutama menstruasi, sehingga dampaknya adalah 

pada pengetahuan siswi yang kurang tentang menarche. 

Berdasarkan wawancara tersebut juga dapat diketahui bahwa pada 

umumnya mereka belajar dan mendapatkan pengetahuan tentang menarche 

dari ibu, tetapi informasi yang diberikan hanya sekilas mengenai pengertian 

menarche secara umum dan nasehat-nasehat seperti tidak boleh berdekatan 

dengan lawan jenis, tidak boleh mengkonsumsi minuman bersoda dan es 

(dingin) serta harus bisa menjaga diri sehingga timbul rasa takut dan cemas 

dengan apa yang akan terjadi selama mengalami menarche. Hal inilah yang 

membuat penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Hubungan 

Pengetahuan terhadap Kecemasan Remaja Menghadapi Menarche di SD 

Negeri 3 Bantul”. 

B. Rumusan Masalah 

“Adakah hubungan pengetahuan terhadap kecemasan remaja 

menghadapi menarche di SD Negeri 3 Bantul ?”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui hubungan pengetahuan terhadap kecemasan remaja 

di sekolah dasar menghadapi menarche di SD Negeri 3 Bantul. 

 

 



 

 

2. Tujuan khusus 

a. Diketahuinya tingkat pengetahuan remaja putri tentang menarche di 

SD Negeri 3 Bantul. 

b. Diketahuinya tingkat kecemasan remaja putri dalam menghadap i 

menarche di SD Negeri 3 Bantul. 

D. Manfaat  Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Manfaat penelitan secara teoritis merupakan aplikasi dari ilmu 

keperawatan anak. Harapannya dapat memberikan manfaat bagi sesama 

yang bisa diberikan oleh mahasiswa khususnya keperawatan dan 

institusi kesehatan dalam menghadapi perubahan pada anak dan remaja.  

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswi 

Manfaat penelitian ini diharapakan dapat meningkatkan 

pengetahuan remaja putri mengenai menarche sehingga akan lebih 

siap dalam menghadapi menstruasi pertamanya. 

b. Bagi pihak sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menciptakan sebuah 

kegiatan khusus seperti bimbingan konseling atau keputrian dimana 

siswi dan guru dapat saling berbagi informasi dan pengetahuan 

mengenai menarche dan menstruasi. 

 

 



 

 

c. Bagi penelitian selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan 

dan dapat dikembangkan lagi untuk penelitian berikutnya yang 

berhubungan dengan kecemasan menghadapi menarche. 

E. Keaslian  Penelitian 

1. Madina (2011) melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui 

hubungan pengetahuan remaja putri kelas III-V terhadap kesiapan 

dalam menghadapi menarche di SD Negeri Mulyorejo I-237 Surabaya. 

Penelitian ini bersifat cross-sectional dengan pendekatan kuantitat if. 

Pengambilan sample menggunakan Systemic Random Sampling dengan 

analisis data menggunakan uji statistik chi-square. Hasil penelit ian 

menunjukkan bahwa responden yang memiliki pengetahuan baik 

dengan sikap positif sebanyak 20 orang (37,0%), pengetahuan baik 

dengan sikap negative sebanyak 18 orang (33,3%), pengetahuan kurang 

dengan sikap positif sebanyak 10 orang (18,5%) sedangkan 

pengetahuan kurang dan negative menghadapi menarche sebanyak 6 

orang (11,1%). Hal ini menunjukkan tidak ada hubungan yang 

signifikan antara pengetahuan remaja putri terhadap kesiapan dalam 

menghadapi menarche.  

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah dari 

tujuannya yaitu untuk mengetahui hubungan pengetahuan terhadap 

kecemasan remaja menghadapi menarche, teknik sampling yang 

digunakan purposive sampling, tingkatan kelas yaitu kelas IV-VI dan  



 

 

perbedaan tempat yaitu di SD Negeri 3 Bantul. Sedangkan persamaan 

penelitian ini terletak pada respondennya yaitu siswi sekolah dasar dan 

jenis penelitiannya. 

2. Nastiti, et al., (2013) melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui 

hubungan tingkat pengetahuan menarche dengan kesiapan siswi kelas 

V-VI menghadapi menarche di SD Negeri 1 Gedanganak.Penelitian ini 

merupakan penelitian non-eksperimen dengan desain penelitiannya 

adalah cross-sectional. Tehnik pengambilan data dengan tehnik Total 

Sampling melalui instrument kuesioner , dengan subyek 31 responden. 

Uji analisis pada penelitian ini berupa pendeskripsian data secara 

kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan siswi yang kurang pengetahuan 

dan mengatakan tidak siap (73,3%) sedangkan siswi yang memilik i 

pengetahuan cukup dan siap (26,7%) sehingga dapat diketahui adanya 

hubungan pengetahuan yang dapat mempengaruhi kesiapan siswi dalam 

menghadapi menarche. 

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada desain 

penelitiannya dan respondennya yaitu siswi sekolah dasar. Sedangkan 

perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah dari 

tujuannya yaitu untuk mengetahui hubungan pengetahuan terhadap 

kecemasan remaja menghadapi menarche, teknik sampling yang 

digunakan purposive sampling, tingkatan kelas yaitu kelas IV-VI dan  

perbedaan tempat yaitu di SD Negeri 3 Bantul.  



 

 

3. Rifrianti (2013) melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui tingkat 

kecemasan siswi kelas VII dalam menghadapi menarche di SMP Warga 

Surakarta. Penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif dengan 

populasi siswi kelas VII yang berjumlah 175 siswi dan sampel yang 

digunakan sebanyak 35 siswi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tingkat kecemasan siswi kelas VII dalam menghadapi menarche di SMP 

Warga Surakarta tahun 2013 pada tingkat tidak ada kecemasan sebesar 

0%, tingkat kecemasan ringan dialami oleh 8 responden (22,9%), 

tingkat kecemasan sedang sebanyak 17 responden (48,6%) dan tingkat 

kecemasan berat sebanyak 10 responden (28,5%). Persamaan penelit ian 

terletak pada variable kecemasan dalam menghadapi menarche, tetapi 

perbedaannya terletak pada tingkatan kelas responden, dan perbedaan 

tempat yaitu di SD Negeri 3 Bantul. 

 


