
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Kecemasan 

a) Definisi 

Kecemasan adalah perasaan yang tidak jelas tentang 

keprihatinan dan kekhawatiran karena adanya ancaman pada sistem 

nilai atau pola keamanan seseorang. Individu mungkin dapat 

mengidentifikasi situasi terhadap ancaman, tetapi pada 

kenyataannya ancaman terhadap diri berkaitan dengan perasaan 

khawatir dan keprihatinan yang terlibat di dalam situasi. Situasi 

tersebut dalah sumber dari kecemasan, tetapi bukan ancaman itu 

sendiri (Carpenito, 2007). Kecemasan dapat juga diartikan sebagai 

rasa khawatir dan takut yang tidak jelas sebabnya dan merupakan 

kekuatan yang besar dalam menggerakkan tingkah laku, baik 

tingkah laku yang normal maupun yang menyimpang (Gunarsa & 

Gunarsa 2008). 

Menurut Herdman di dalam Nanda (2014), kecemasan 

merupakan perasaan tidak nyaman atau kekhawatiran yang samar 

disertai respons autonom (sumber sering kali tidak spesifik atau 

tidak diketahui oleh individu), perasaan takut yang disebabkan oleh 

antisipasi terhadap bahaya. Hal ini merupakan isyarat kewaspadaan 



 

 

yang memperingatkan individu akan adanya bahaya dan 

memampukan individu untuk bertindak menghadapi ancaman. 

b) Faktor-faktor penyebab kecemasan 

Kecemasan sering kali berkembang selama jangka waktu dan 

sebagian besar tergantung pada seluruh pengalaman hidup 

seseorang. Peristiwa-peristiwa atau situasi khusus dapat 

mempercepat munculnya serangan kecemasan (Agita, 2012). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan pada umumnya 

seperti lingkungan yang meliputi fisik dan sosial, kepercayaan diri 

serta informasi. Lingkungan fisik seperti ketenangan disertai 

lingkungan sosial yang diwarnai dengan persahabatan, 

keramahtamahan dan kasih saying akan mengurangi kecemasan. 

Kurangnya kepercayaan diri pada individu dan informasi yang 

diterima dapat meningkatkan kecemasan (Luthfa, 2008). 

Secara psikologis, kecemasan tersebut merupakan 

pengembangan negatif dari berbagi masalah yang muncul 

sebelumnya dan semakin menguat pada remaja karena tiga hal 

berikut (Al-Mighwar, 2006) : 

1) Kurangnya pengetahuan sehingga kurang mampu menyesua ikan 

diri dengan pertumbuhan dan perkembangannya serta tidak 

mampu menerima apa yang dialaminya. 

2) Kurangnya dukungan dari orangtua, teman sebaya atau 

lingkungan masyarakat disekitarnya. 



 

 

3) Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan berbagai tekanan 

yang ada. 

c) Faktor yang mempengaruhi respon kecemasan (Stuart, 2007) 

1) Usia 

Usia dapat mempengaruhi psikologi individu. Semakin 

tinggi usia seseorang maka semakin baik tingkat kematangan 

emosionalnya serta kemampuan dalam menghadapi berbagai 

persoalan dalam kehidupan. 

2) Status kesehatan jiwa dan fisik 

Kelelahan fisik dan adanya suatu penyakit dapat 

menurunkan mekanisme pertahanan alami dalam tubuh 

seseorang. 

3) Nilai-nilai budaya dan spiritual 

Budaya dan spiritual akan mempengaruhi cara berpikir 

seseorang. Religiusitas yang tinggi dapat menjadikan seseorang 

berpandangan positif terhadap masalah yang dihadapinya. 

4) Pendidikan 

Tingkat pendidikan yang rendah akan menyebabkan 

individu mudah mengalami kecemasan. Semakin tingkat 

pendidikannya tinggi akan mempengaruhi kemampuan 

berpikirnya. 

 

 



 

 

5) Respon koping 

Mekanisme koping digunakan individu ketika 

mengalami kecemasan. Ketidakmampuan dalam mengatasi 

kecemasan secara konstruktif sebagai penyebab tersedianya 

perilaku patologis. 

6) Dukungan sosial 

Dukungan sosial dan lingkungan sebagai sumber koping, 

dimana kehadiran orang lain dapat membantu mengurangi 

kecemasan dan lingkungan yang mempengaruhi area berpikir 

seseorang. 

7) Tahap perkembangan 

Pada tahap perkembangan tertentu terdapat jumlah dan 

intensitas stresor yang berbeda, sehingga resiko terjadinya stres 

pada tiap perkembangan berbeda. Individu akan membentuk 

kemampuan adaptasi yang semakin baik terhadap suatu stresor. 

8) Pengalaman masa lalu 

Pengalaman di masa lalu dapat mempengaruhi 

kemampuan seseorang dalam menghadapi stresor yang sama. 

9) Pengetahuan 

Ketidaktahuan dapat menyebabkan munculnya 

kecemasan dan pengetahuan dapat digunakan untuk mengatas i 

masalah yang ada. 

 



 

 

d) Tingkat kecemasan 

1) Kecemasan ringan 

Kecemasan ringan berhubungan dengan ketegangan 

dalam kehidupan sehari-hari dan menyebabkan seseorang 

menjadi waspada dan meningkatkan persepsinya. Kecemasan 

ringan dapat memotivasi belajar dan menghasilkan 

pertumbuhan dan kreativitas. Manifestasi yang muncul pada 

tingkat ini adalah kelelahan, iritabel, persepsi meningkat, 

kesadaran tinggi, mampu untuk belajar, motivasi meningkat, 

dan tingkah laku yang sesuai situasi (Stuart, 2007). 

2) Kecemasan sedang 

Kecemasan sedang memungkinkan seseorang 

memusatkan pada masalah yang penting dan mengesampingkan 

yang lain sehingga seseorang mengalami perhatian yang 

selektif, namun dapat melakukan sesuatu yang terarah. 

Manifestasi yang terjadi pada tingkat ini adalah kelelahan 

meningkat, kecepatan denyut jantung, pernapasan meningkat, 

ketegangan otot meningkat, bicara cepat dengan volume tinggi, 

persepsi menyempit, mampu untuk belajar namun tidak optimal, 

kemampuan konsentrasi menurun, perhatian selektif dan 

terfokus pada rangsangan yang tidak menambah ansietas, 

mudah tersinggung, tidak sabar, mudah lupa, marah dan 

menangis (Stuart, 2007). 



 

 

3) Kecemasan berat 

Kecemasan berat sangat mengurangi persepsi seseorang. 

Seseorang dalam kecemasan berat cenderung untuk memusatkan 

pada sesuatu yang terinci dan spesifik, serta tidak dapat berpikir 

tentang hal yang lain. Orang tersebut memerlukan banyak 

pengarahan untuk dapat memusatkan perhatiannya. Manifestas i 

yang muncul seperti mengeluh pusing, sakit kepala, nausea, 

tidak dapat tidur (insomnia), sering kencing, diare, persepsi 

menyempit, tidak bisa belajar secara efektif, berfokus pada diri 

sendiri, keinginan untuk menghilangkan kecemasan tinggi, 

perasaan tidak berdaya, bingung, dan disorientasi (Stuart, 2007). 

4) Tingkat panik 

Panik berhubungan dengan terperangah, ketakutan, dan 

teror karena mengalami kendala. Orang yang sedang panik tidak 

mampu melakukan sesuatu walaupun dengan pengarahan. 

Tanda dan gejala yang terjadi pada keadaan ini adalah susah 

bernafas, dilatasi pupil, pucat, pembicaraan inkoheren, tidak 

dapat merespons terhadap perintah yang sederhana, berteriak, 

menjerit, mengalami halusinasi dan delusi (Stuart, 2007). 

e) Tanda dan gejala kecemasan 

Adapun tanda dan gejala kecemasan mulai dari tingkat 

ringan sampai beratyaitu takut, gelisah, kurangnya kontak mata, 

fokus terhadap dirinya sendiri, kesulitan dalam berkonsentrasi, 



 

 

peningkatan pernafasan dan jantung, serta nafsu makan berkurang. 

Sedangkan tanda dan gejala pada tingkat panik yaitu sesak nafas, 

nyeri atau rasa tidak nyaman pada dada, pusing, mengalami panas 

dingin atau demam, berkeringat, menggigil, melakukan sesuatu 

yang tidak terkontrol, gelisah dan mual(Townsend, 2009). Gejala 

lain yang dikeluhkan oleh orang yang mengalami gangguan 

kecemasan antara lain cemas, khawatir, firasat yang buruk, rasa 

takut, banyak pikiran, mudah tersinggung, merasa tegang, tidak 

tenang, gelisah, mudah terkejut, takut sendirian, takut pada 

keramaian dan banyak orang, gangguan pada pola tidur, mimp i-

mimpi yang menegangkan, gangguan daya ingat dan keluhan 

somatik (rasa sakit pada otot dan tulang, pendengaran berdenging, 

gangguan pencernaan dan perkemihan) (Hawari, 2008). 

2. Pengetahuan 

a. Definisi 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah 

orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan adalah gabungan 

berbagai pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistem 

dengan memperhitungkan sebab dan akibat. Pada umumnya, 

pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu 

sebagai hasil pengenalan atas suatu pola. Pengetahuan bukanlah  

sesuatu yang sudah ada dan tersedia, sementara orang lain tingga l 



 

 

menerimanya. Pengetahuan adalah sebagai suatu pembentukan yang 

terus-menerus oleh seseorang yang setiap saat mengalami 

reorganisasi karena adanya pemahaman-pemahaman baru 

(Notoadmojo, 2010). 

b. Jenis pengetahuan 

1) Pengetahuan implisit 

Pengetahuan implisit adalah pengetahuan yang masih 

tertanam dalam bentuk pengalaman seseorang dan berisi faktor-

faktor yang tidak bersifat nyata, seperti keyakinan pribadi, 

perspektif, dan prinsip. Pengetahuan implisit sering kali berisi 

kebiasaan dan budaya bahkan bisa tidak disadari (Notoadmojo, 

2007). 

2) Pengetahuan eksplisit 

Pengetahuan eksplisist adalah pengetahuan yang telah 

didokumentasikan atau disimpan dalam wujud nyata, bisa dalam 

wujud perilaku kesehatan. Pengetahuan nyata dideskrips ika 

dalam tindakan-tindakan yang berhubungan dengan kesehatan 

(Notoadmojo, 2007). 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan (Notoadmojo, 

2007) 

1) Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan 

kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah (baik 



 

 

formal maupun non formal), berlangsung seumur hidup. 

Pendidikan adalah sebuah proses pengubahan sikap dan tata laku 

seseorang atau kelompok dan juga usaha mendewasakan manusia 

melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan 

mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan 

seseorang, makin mudah orang tersebut untuk menerima 

informasi baik dari orang lain maupun media massa. 

Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan 

dimana diharapkan seseorang dengan pendidikan tinggi, orang 

tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya. Namun, perlu 

ditekankan bahwa seorang yang berpendidikan rendah tidak 

berarti mutlak berpengetahuan rendah pula. Peningkatan 

pengetahuan tidak mutlak diperoleh di pendidikan formal, akan 

tetapi juga dapat diperoleh pada pendidikan non formal. 

2) Informasi/media massa 

Informasi dapat didefinisikan sebagai suatu teknik untuk 

mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memanipulas i, 

mengumumkan, menganalisis, dan menyebarkan informas i 

dengan tujuan tertentu (Undang-Undang Teknologi Informas i). 

Informasi dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, yang 

diperoleh dari data dan pengamatan terhadap dunia di sekitar 

kita, serta diteruskan melalui komunikasi. Biasanya informas i 

dapat mencakup data, teks, gambar, suara, kode, program 



 

 

computer, dan basis data. Informasi yang diperoleh baik dari 

pendidikan formal maupun non formal dapat memberikan 

pengaruh dalam jangka pendek (immediate impact) sehingga 

menghasilkan perubahan atau peningkatan pengetahuan. Media 

massa sebagai sarana informasi dan komunikasi memilik i 

berbagai bentuk seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan 

lainnya mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan opini 

dan kepercayaan orang. 

3) Sosial, budaya, dan ekonomi 

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa 

melalui penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk. 

Dengan demikian, seseorang akan bertambah pengetahuannya, 

walaupun tidak melakukan. Status ekonomi seseorang juga akan 

menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk 

kegiatan tertentu sehingga status sosial ekonomi ini akan 

mempengaruhi pengetahuan seseorang. 

4) Lingkungan 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar 

individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. 

Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya 

pengetahuan ke dalam individu yang berada dalam lingkungan 

tersebut. Hal ini terjadi karena adanya interaksi timbal balik 



 

 

ataupun tidak, yang akan di respon sebagai pengetahuan oleh 

setiap individu. 

5) Pengalaman 

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu 

cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara 

mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh dalam 

memecahkan masalah yang dihadapi pada masa lalu. 

6) Usia 

Usia mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. 

Semakin bertambah usia, maka akan semakin berkembang pula 

daya tangkap dan pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang 

diperolehnya semakin membaik. 

d. Tahapan Pengetahuan (Anderson & Krathwohl, 2010) 

1) Tahu (know) 

Berisikan kemampuan untuk mengenali dan menginga t 

peristilahan, definisi, fakta-fakta, gagasan, pola, urutan, 

metodologi, prinsip dasar, dan sebagainya. 

2) Memahami (comprehension) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk 

menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan 

dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. 

 

 



 

 

3) Aplikasi (application) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk 

menggunakan materi tersebut secara benar. 

4) Analisis (analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan 

materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi 

masih di dalam satu struktur organisasi, dan masih ada 

kaitannya satu sama lain. 

5) Sintesis (synthesis) 

Sintesis merujuk pada suatu kemampuan untuk 

meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu 

bentuk keseluruhan yang baru. 

6) Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk 

melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau 

objek. 

e. Pengukuran Tingkat Pengetahuan 

Pengukuran dapat dilakukan dengan wawancara atau angket 

yang menanyakan tentang isi materi yang diukur dari 

subjekpenelitian atau responden. Arikunto (2006) membuat kategori 

tingkat pengetahuan seseorang menjadi tiga tingkatan yang 

didasarkan pada nilai persentase yaitu : 

a) Tingkat pengetahuan kategori Baik jika nilainya ≥ 75%. 



 

 

b) Tingkat pengetahuan kategori Cukup jika nilainya 56-74%. 

c) Tingkat pengetahuan kategori Kurang jika nilainya < 55%. 

Dalam membuat kategori tingkat pengetahuan bisa juga 

dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu masyarakat umum 

sebagai responden dan petugas kesehatan sebagai responden. 

Apabila yang diteliti adalah masyarakat umum maka: 

a) Tingkat pengetahuan kategori Baik jika nilainya > 50%. 

b) Tingkat pengetahuan kategori Kurang Baik jika nilainya           ≤ 

50%. 

Namun, jika yang diteliti adalah petugas kesehatan, maka 

presentasenya sebagai berikut : 

a) Tingkat pengetahuan kategori Baik jika nilainya > 75%. 

b) Tingkat pengetahuan kategori Kurang Baik jika nilainya          ≤ 

75%. 

3. Tumbuh kembang 

a. Definisi 

Tumbuh kembang dianggap sebagai cerminan berbagai 

perubahan yang terjadi selama masa kehidupan seseorang. 

Pertumbuhan atau tumbuh adalah perubahan pada peningkatan 

jumlah dan ukuran sel saat membelah diri dan mensintesis protein 

baru, menghasilkan peningkatan ukuran dan berat seluruh atau 

sebagian bagian sel. Perkembangan adalah perubahan dan perluasan 

secara bertahap dan lebih kompleks, peningkatan dan perluasan 



 

 

kapasitas seseorang melalui pertumbuhan, maturasi dan 

pembelajaran (Wong, 2009). 

Tumbuh kembang adalah gabungan kata pertumbuhan 

(growth) dan perkembangan (development). Tumbuh yang 

peristiwanya disebut pertumbuhan adalah proses yang berhubungan 

dengan bertambah besarnya ukuran fisik karena terjadi pembelahan 

dan bertambah banyaknya sel disertai bertambahnya substansi 

intersiil pada jaringan tubuh. Proses tersebut dapat diamati dengan 

adanya perubahan-perubahan pada besar dan bentuk yang 

dinyatakan dalam nilai-nilai ukuran tubuh, misalnya berat badan, 

tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas dan sebagainya. 

Kembang yang peristiwanya disebut perkembangan adalah proses 

yangberhubungan dengan fungsi organ atau alat tubuh karena 

terjadinya pematangan. Pada pematangan ini terjadi diferensiasi sel 

dan maturasi alat atau organ sesuai dengan fungsinya. Proses 

tersebut dapat diamati dengan bertambahnya kepandaian, 

ketrampilan dan perilaku (Moersintowarti & Suyitno, 2008). 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang (Tanuwidjaya, 

2008) 

1) Faktor internal meliputi : 

 

 



 

 

a) Perbedaan ras/etnik atau bangsa 

Tinggi badan setiap bangsa berlainan, pada 

umumnya ras orang kulit putih memiliki ukuran tungkai 

yang lebih panjang daripada ras orang Mongol.  

b) Jenis kelamin 

Wanita lebih cepat dewasa daripada laki-laki. Pada 

masa pubertas umumnya wanita tumbuh lebih cepat 

daripada laki-laki dan kemudian setelah melewati masa 

pubertas laki-laki akan tumbuh lebih cepat. 

c) Kelainan genetik 

Sebagai contohnya, Achondroplasia yang 

menyebabkan dwarfisme, sedangkan sindroma Marfan 

menandai pertumbuhan tinggi badan yang berlebihan. 

d) Kelainan kromosom 

Kelainan pada kromosom umumnya disertai dengan 

kegagalan pertumbuhan seperti pada sindroma Down’s dan 

sindroma Turner’s. 

2) Faktor eksternal/lingkungan meliputi : 

a) Sosio-ekonomi 

Kemiskinan selalu berkaitan dengan kekurangan 

makanan, kesehatan lingkungan yang jelek dan 

ketidaktahuan akan menghambat pertumbuhan anak. 

 



 

 

b) Stimulasi 

Perkembangan memerlukan rangsanga/stimulus 

khususnya dalam keluarga, misalnya penyediaan mainan, 

sosialisasi anak, keterlibatan anggota keluarga dalam 

kegiatan anak dan perlakuan terhadap anak. 

c) Obat-obatan 

Pemakaian kortikosteroid dalam jangka lama akan 

menghambat pertumbuhan, demikian halnya dengan 

pemakaian obat perangsang terhadap susunan saraf pusat 

yang menyebabkan terhambatnya produksi hormone 

pertumbuhan. 

c. Tahapan tumbuh kembang 

Pada dasarnya tumbuh kembang merupakan dasar kehidupan 

yang berlangsung melalui tahapan-tahapan yang mempunyai ciri 

khas dengan kebutuhan dan permasalahannya (Moersintowarti & 

Suyitno, 2008). Beberapa tahapannya menurut Tanuwidjaya (2008) 

meliputi: 

1) Masa prenatal atau masa intra uterin (masa janin dalam 

kandungan). Masa ini dibagi menjadi 2 periode yaitu masa 

embrio yang dimulai sejak konsepsi sampai umur kehamilan 8 

minggu dan masa fetus yang dimulai sejak umur 9 minggu 

sampai kelahiran. 



 

 

2) Masa postnatal atau masa setelah lahir, terdiri dari 2 periode 

yaitu masa neonatal dimulai dari umur 0 hari sampai 28 hari dan 

masa bayi dari umur 1 bulan hingga 2 tahun. 

3) Masa pra sekolah (2-6 tahun), dima pada tahap ini pertumbuhan 

berlangsung dengan stabil, terjadi perkembangan dengan 

aktifitas jasmani yang bertambah dan meningkatnya 

ketrampilan dan proses berpikir. 

4) Masa sekolah atau masa pra pubertas, dimana pada wanita 

terjadi antara umur 6-10 tahun dan pada laki-laki antara 8-12 

tahun. Pertumbuhan lebih cepat dibandingkan dengan masa pra 

sekolah, ketrampilan dan intelektual semakin berkembang, 

senang bermain berkelompok dengan jenis kelamin yang sama. 

5) Masa adolesensi atau masa remaja, pada wanita terjadi antara 

umur 10-18 tahun dan pada laki-laki antara 12-20 tahun. Anak 

perempuan akan 2 tahun lebih cepat memasuki masa remaja 

daripada anak laki-laki. Masa ini merupakan transisi dari 

periode anak ke dewasa. Pada masa ini terjadi percepatan 

pertumbuhan berat dan tinggi badan yang pesat yang disebut 

dengan Adolescence Growth Spurt. Terjadi pertumbuhan dan 

perkembangan pesat dari alat kelamin dan timbulnya tanda-

tanda kelamin sekunder. 

 

 



 

 

4. Remaja 

a. Definisi 

Masa remaja merupakan suatu periode transisi antara masa 

kanak-kanak dan masa dewasa yang merupakan waktu dimana 

kematangan fisik, kognitif, sosial dan emosional yang cepat terjadi 

pada anak laki-laki untuk mempersiapkan diri menjadi laki-lak i 

dewasa dan pada anak perempuan untuk mempersiapkan diri 

menjadi wanita dewasa. Batasan yang tegas pada remaja sulit untuk 

ditetapkan, tetapi periode ini biasanya digambarkan pertama kali 

dengan penampakan karakteristik seks sekunder pada sekitar usia 

11-12 tahun dan berakhir dengan berhentinya pertumbuhan tubuh 

pada usia 18 sampai 20 tahun. Masa remaja, yang secara literature 

berarti “tumbuh hingga mencapai kematangan”, secara umum berarti 

proses fisiologis, sosial dan kematangan yang dimulai dengan 

perubahan pubertas (Wong, 2009). 

Menurut Undang-Undang No.4 tahun 1979 mengena i 

Kesejahteraan Anak, remaja adalah individu yang belum mencapai 

usia 21 tahun dan belum menikah. Namun menurut Undang-Undang 

Perburuhan, anak dianggap remaja apabila mencapai umur 16-18 

tahun atau sudah menikah dan mempunyai tempat tinggal. Menurut 

Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, anak dianggap sudah 

remaja apabila cukup matang untuk menikah, yaitu usia 16 tahun 



 

 

untuk anak perempuan dan 19 tahun untuk anak laki- laki 

(Soetjiningsih, 2007). 

Menurut Hurlock (2007), istilah Adolescence atau remaja 

berasal dari kata Latin yaitu adolescere yang berarti tumbuh atau 

tumbuh menjadi dewasa. Adolescence mempunyai arti yang lebih 

luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. 

Sedangkan menurut Soetjiningsih (2007), masa remaja merupakan 

transisi antara masa anak dan dewasa dimana terjadi pacu tumbuh 

(growth spurt), timbul ciri-ciri seksual sekunder, tercapainya 

fertilitas dan terjadi perubahan psikologi serta kognitif. 

b. Ciri-ciri remaja 

1) Masa remaja sebagai periode yang penting 

Perubahan- perubahan yang dialami pada masa remaja 

akan memberikan dampak  baik secara langsung atau dalam 

jangka panjang  pada individu yang bersangkutan yang akan 

mempengaruhi perkembangannya. Perkembangan fisik yang 

cepat disertai dengan perkembangan mental merupakan hal 

penting yang perlu diperhatikan karena akan menimbulkan 

sikap perlunya penyesuaian mental dan perlu untuk membentuk 

sikap, nilai dan minat baru (Hurlock, 2007). 

2) Masa remaja sebagai periode peralihan 

Dalam setiap periode peralihan, status individu tidaklah 

jelas dan terdapat keraguan akan peran yang harus dilakukan. 



 

 

Pada masa ini, remaja bukan lagi seorang anak tetapi bukan juga 

seorang dewasa. Status yang tidak jelas ini menguntungkan 

remaja karena status member waktu kepadanya untuk mencoba 

gaya hidup yang berbeda dan menentukan pola perilaku, nilai 

dan sifat yang paling sesuai untuk dirinya (Hurlock, 2007). 

3) Masa remaja sebagai periode perubahan 

Tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku selama 

masa remaja sejajar dengan tingkat perubahan fisiknya. 

Terdapat perubahan yang sama dan hampir bersifat universa l 

(umum) yaitu perubahan emosi yang terjadi lebih cepat di awal 

masa remaja, perubahan tubuh, minat dan peran (menjadi 

dewasa dan mandiri), perubahan pada nilai-nilai yang dianut 

serta keinginan dalam menuntut kebebasan (Hurlock ,2007). 

4) Masa remaja sebagai usia bermasalah 

Tidak adanya pengalaman remaja dalam mengatas i 

masalahnya sendiri dikarenakan pada masa kanak-kanaknya 

semua masalah diatasi oleh orangtua dan guru-guru, sehingga 

ketika beranjak menuju masa remaja dimana timbul suatu 

permasalahan, remaja cenderung menolak bantuan dari 

orangtua dan gurunya karena merasa sudah mampu mengatasi 

masalahnya sendiri (Hurlock, 2007). 

 

 



 

 

5) Masa remaja sebagai masa mencari identitas 

Pada tahun-tahun diawal masa remaja, penyesuaian diri 

dengan kelompok masih tetap menjadi hal penting. Lambat laun 

mereka mulai mendambakan identitas diri dan tidak puas lagi 

dengan menjadisama dengan teman-temannya dalam kelompok. 

Cara untuk mengangkat diri sendiri sebagai individu adalah 

dengan menggunakan simbol status dalam bentuk pakaian dan 

kepemilikan barang-barang yang mudah terlihat. Dengan cara 

tersebut, remaja menarik perhatian agar dipandang sebagai 

individu, tetapi tetap mempertahankan identitasnya didalam 

kelompok sebayanya (Hurlock, 2007). 

6) Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan 

Stereotip budaya yang biasanya melekat pada remaja seperti 

anak-anak yang tidak rapi, tidak dapat dipercaya, cenderung 

merusak dan berperilaku merusak inilah yang membuat 

peralihan menuju masa dewasa menjadi sulit. Hal ini yang 

menimbulkan pertentangan antara remaja dan orangtua 

sehingga adanya jarak yang ditimbulkan yang menghalangi 

anak untuk berkomunikasi dengan orangtuanya (Hurlock, 

2007). 

7) Masa remaja sebagai masa yang tidak realistic 

Remaja cenderung memandang kehidupan melalui kaca 

yang berwarna merah jambu, dimana dia melihat diri sendiri dan 



 

 

orang lain seperti apa yang dia inginkan dan bukan sebagaimana 

adanya, terlebih dalam hal cita-cita (Hurlock, 2007). 

8) Masa remaja sebagai ambang masa dewasa 

Dengan semakin mendekatnya usia kematangan yang 

sah, remaja menjadi gelisah untuk meninggalkan stereotip 

belasan tahun dan untuk memberikan kesan bahwa mereka 

sudah hampir dewasa. Berpakaian dan bertingkah laku seperti 

dewasa ternyata belumlah cukup. Oleh karena itu, remaja mulai 

memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan status 

dewasa yaitu merokok, minum-minuman keras, menggunakan 

obat-obatan dan terlibat dalam perbuatan seks yang mereka 

anggap bahwa perilaku tersebut akan memberikan citra yang 

mereka inginkan (Hurlock, 2007). 

c. Tugas Perkembangan Remaja 

Tugas perkembangan pada masa remaja difokuskan pada 

upaya meninggalkan sikap dan perilaku kanak-kanak untuk bersikap 

dan berperilaku secara dewasa. Menurut Havighurst (2004), tugas 

perkembangan remaja yaitu : 

1) Menerima kondisi fisiknya dan memanfaatkan tubuhnya secara 

efektif. 

2) Menerima hubungan yang lebih matang dengan teman 

sebayanya dari jenis kelamin manapun. 



 

 

3) Menerima peran jenis kelamin masing-masing (laki-laki atau 

perempuan). 

4) Berusaha melepaskan diri dari ketergantungan emosi terhadap 

orangtua dan orang dewasa lainnya. 

5) Mempersiapkan karir ekonomi. 

6) Mempersiapkan perkawinan dan kehidupan berkeluarga. 

7) Merencanakan tingkah laku sosial yang bertanggungjawab. 

8) Mencapai system nilai dan etika tertentu sebagai pedoman 

tingkah lakunya. 

Tercapai atau tidaknya tugas perkembangan tersebut, 

ditentukan oleh 3 faktor yaitu kematangan fisik, desakan dari 

masyarakat dan motivasi dari individu yang bersangkutan. Menurut 

Duvall & Miller (2004), keberhasilan remaja dalam memenuhi tugas 

perkembangan tidak terlepas dari bagaimana orangtua menampilkan 

tugas perkembangan mereka pada tahap ini. 

d. Perkembangan seks remaja putri 

Di dalam siklus kehidupan, pada masa remaja atau pubertas 

merupakan masa yang penting dalam perkembangan seksualitas. 

Pada wanita umumnya masa pubertas dimulai pada saat usia 8-14 

tahun dan berlangsung kurang lebih selama 4 tahun. Awal pubertas 

berbeda-beda untuk tiap individu tergantung dari kebudayaan, 

bangsa dan status gizi. Semakin bertambah baik gizi seorang anak, 

maka masa pubertasnya dapat terjadi lebih cepat. Pubertas sendiri 



 

 

akan berakhir pada saat ovarium sudah berfungsi secara matang dan 

teratur. Pada masa ini ditandai dengan membesarnya putting dan 

payudara, tumbuh rambut di ketiak dan sekitar kemaluan, lemak 

badan bertambah di sekitar bagian pinggul termasuk bagian perut 

dan atas paha. Ciri lainnya yang muncul adalah siklus menstruas i 

pertamanya atau menarche.Perubahan tersebut sebagian besar 

karena pengaruh hormon seperti estrogen (Proverawati & Misaroh, 

2009). 

5. Menarche 

a. Definisi 

Menarche adalah  haid pertama yang terjadi akibat proses 

sistem hormonal yang kompleks (Nasution, 2011). Diartikan juga 

merupakan menstruasi pertama yang biasanya terjadi dalam rentang 

usia 10-16 tahun atau pada masa awal remaja di tengah masa 

pubertas sebelum memasuki masa reproduksi. Ditandai dengan 

munculnya ciri-ciri seks sekunder seperti pertumbuhan payudara, 

pertumbuhan rambut daerah pubis dan aksila, serta distribusi lemak 

pada daerah pinggul. Oleh karena itu, kesiapan mental dalam 

menghadapi perubahan tersebut sebelum menarche sangat 

diperlukan, karena perasaan cemas dan takut akan muncul 

(Proverawati & Misaroh, 2009). 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi menarche (Proverawati & 

Misaroh, 2009) 



 

 

1) Kesuburan 

Pada sebagian besar wanita, menarche bukanlah sebagai 

tanda terjadinya ovulasi. Secara tidak teratur menstruasi terjadi 

sela 1-2 tahun sebelum terjadi ovulasi yang teratur. Adanya 

ovulasi yang teratur menandakan interval yang konsisten dari 

lamanya menstruasi dan perkiraan waktu datangnya kembali 

serta mengukur tingkat kesuburan seorang wanita. 

2) Pengaruh waktu 

Menarche biasanya terjadi sekitar 2 tahun setelah 

perkembangan payudara. Namun akhir-akhir ini, menarche 

terjadi di usia yang lebih muda dan tergantung dari pertumbuhan 

individu, diet dan tingkat kesehatan. 

3) Lingkungan sosial 

Salah satu dari lingkungan sosial ini adalah lingkungan 

keluarga. Lingkungan keluarga yang harmonis dan adanya 

keluarga besar yang baik dapat memperlambat terjadinya 

menarche dini, sedangkan seorang anak yang tinggal di keluarga 

yang tidak harmonis dapat mengakibatkan terjadinya menarche 

dini. Selain itu ketidakhadiran seorang ayah ketika masih kecil, 

adanya tindakan kekerasan seksual dan adanya konflik dalam 

keluarga merupakan faktor yang berperan penting pada 

terjadinya menarche dini. 

 



 

 

c. Gejala yang muncul ketika menarche 

Gejala yang sering menyertai menarche adalah rasa tidak 

nyaman yang disebabkan karena selama menstruasi volume cairan 

didalam tubuh berkurang. Gejala lain yang dirasakan antara lain 

sakit kepala, pegal-pegal di kaki dan di pinggang untuk beberapa 

waktu, kram di perut serta sakit perut. Sebelum periode ini terjadi 

biasanya ada beberapa perubahan emosional yang menyerta i. 

Perasaan suntuk, marah dan sedih yang disebabkan oleh adanya 

pelepasan beberapa hormon (Proverawati & Misaroh, 2009). 

d. Upaya yang dilakukan ketika menarche 

Upaya-upaya yang perlu dilakukan ketika seorang anak 

perempuan mengalami menarche adalah menjaga kebersihan selama 

menstruasi dengan mengganti pembalut minimal 2x sehari untuk 

mengurangi perkembangbiakan bakteri, minum obat apabila timbul 

rasa nyeri yang berlebihan dan memeriksakan diri ke dokter, 

pemberian vitamin untuk individu yang menderita keluhan sakit 

pada saat menstruasi dan diminum sesuai dosis yang dianjurkan, 

serta menjaga kebersihan vagina untuk meminimalkan masuknya 

kuman yang dapat menimbulkan penyakit pada saluran reproduksi 

(Proverawati & Misaroh, 2009). 

 

 

 



 

 

B. Kerangka Teori 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka teori 

 (Proverawati & Misaroh, 2009., Al-Mighwar, 2006) 

 

C. Kerangka Konsep 

 

   

 

 

Gambar 2. Kerangka konsep 

Tingkat pengetahuan dapat mempengaruhi kecemasan remaja dalam 

menghadapi menarche. Apabila remaja memiliki pengetahuan yang baik, 

maka kecemasan yang dialami termasuk ke dalam tingkat kecemasan 

ringan. Jika tingkat pengetahuan yang dimiliki seorang remaja cukup, maka 

tingkat kecemasan yang dialami akan cukup, sedangkan apabila tingkat 
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pengetahuan yang dimiliki masuk kategori kurang maka kecemasan yang 

dialami berada dalam tingkat kecemasan berat. 

D. Hipotesis 

Ha : Ada hubungan antara pengetahuan dengan kecemasan remaja 

menghadapi menarhe di SD Negeri 3 Bantul. 

Ho : Tidak ada hubngan antara pengetahuan dengan kecemasan remaja 

menghadapi menarche di SD Negeri 3 Bantul. 


