
 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Deskriptif Wilayah Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 3 Bantul. SD 

Negeri 3 Bantul berlokasi di gang Gerilya, Dukuh, Bejen, Bantul. 

Jumlah siswa SD Negeri 3 Bantul pada tahun ajaran 2016 sebanyak 384 

orang yang terdiri dari 191 siswi perempuan dan 193 siswa laki-lak i. 

Sekolah ini memiliki luas tanah ± 3000m2 ,15 ruang kelas, 1 

perpustakaan, 1 Unit Kesehatan Sekolah dan 4 tempat sanitasi, serta 

sekolah sudah dilengkapi dengan akses internet. SD Negeri 3 Bantul ini 

memiliki banyak prestasi dan penghargaan yang telah dicapai, baik 

ditingkat kabupaten maupun nasional. Sekolah ini berbatasan dengan 

gang Gerilya dibagian utara, bagian timur berbatasan dengan 

persawahan daerah Dukuh, bagian selatan berbatasan dengan lapangan 

sepak bola daerah Dukuh dan bagian barat berbatasan dengan area 

pemakaman daerah Dukuh. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Karakteristik Responden 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Usia Responden Di Sekolah Dasar 

Negeri 3 Bantul 

Usia Jumlah (n) Persentase (%) 

10 tahun 25 52,08 

11 tahun 17 35,41 

12 tahun 6 12,5 

Jumlah  48 100 

 

Tabel.1 menunjukkan bahwa lebih dari setengah responden 

berumur 10 tahun(52,08%). Responden yang paling banyak adalah siswi 

yang berusia 10 tahun sebanyak 25 anak, responden yang berusia 11 

tahun sebanyak 18 anak (35,41%) dan responden paling sedikit berumur 

12 tahun yaitu sebanyak 6 anak (12,5%). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Analisis Univariat 

Tabel 2. Distribusi frekuensi responden berdasarkan pengetahuan 

tentang menarche dan menstruasi siswi SD Negeri 3 Bantul 

Tingkat pengetahuan Frekuensi Persentase (%) 

Baik  24 50 

Cukup  13 27.08 

Kurang  11 22.91  

Jumlah  48 100 

 

Berdasarkan Berdasarkan hasil yang didapatkan diketahui 

bahwa sebagian besar siswi SD Negeri 3 Bantul memiliki pengetahuan 

baik tentang menarche dan menstruasi sebanyak 24 anak (50%). 

Sedangkan siswi yang berpengetahuan cukup sebanyak 13 anak 

(27,08%) dan siswi berpengetahuan kurang sebanyak 11 anak 

(22.91%). 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 3. Distribusi responden berdasarkan tingkat kecemasan 

dalam menghadapi menarche di SD Negeri 3 Bantul. 

Tingkat kecemasan Frekuensi Persentase 

Ringan  25 52.08% 

Sedang  21 43.75% 

Berat  2 4.16% 

Jumlah  48 100 

 

Dari Tabel.3 dapat dilihat bahwa tingkat kecemasan paling 

banyak yang dialami oleh siswi SD Negeri 3 Bantul adalah dalam 

tingkat kecemasan ringan sebanyak 25 anak (52.08%), siswi yang 

mengalami tingkat kecemasan sedang sebanyak 21 anak (43,75%) dan 

yang mengalami tingkat kecemasan berat sebanyak 2 anak (4,16%). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Analisis Bivariat 

Tabel 4. Distribusi responden berdasarkan tingkat pengetahuan 

dengan tingkat kecemasan siswi SD Negeri 3 Bantul dalam 

menghadapi menarche (n=48) 

 Kecemasan menghadapi menarche  

Tingkat 

pengetahuan 

Ringan 

n      % 

Sedang 

 n     % 

Berat 

n     % 

Total 

n 

P value 

Baik  24   100      0      0 0      0 24 0,000 

Cukup   1    7,69   12   92,3 0      0 13  

Kurang     0      0    9   81,8    2  

18,18 

11  

Total 25 21 2 48  

 

Tabel.4 menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analis is 

hubungan antara tingkat pengetahuan dengan tingkat kecemasan 

menghadapi menarche pada siswi SD Negeri 3 Bantul ditemukan 

responden yang berpengetahuan baik mengalami tingkat kecemasan 

ringan sebanyak 24 anak (100%). Responden berpengetahuan cukup 

sebagian besar mengalami tingkat kecemasan sedang yaitu sebanyak 12 

anak (92,3%) dan hanya 1 anak (7,69%) yang memiliki kategori 

kecemasan ringan.  



 

 

Responden yangberpengetahuan kurang sebagian besar 

mengalami kecemasan sedang sebanyak 9 anak (81,81%) dan hanya 

sedikit yang menunjukkan kecemasan beratsebanyak 2 anak 

(18,18%).Hasil uji statistik dengan menggunakan uji Spearman Rank 

menunjukkan bahwa nilai probabilitas yang diperoleh sebesar 0,000 

(P<0,05). Sehingga dapat dikatakan Ho ditolak dan Ha diterima, yaitu 

ada hubungan antara pengetahuan dengan kecemasan remaja 

menghadapi menarche di SD Negeri 3 Bantul. 

B. Pembahasan 

1. Karakteristik responden 

Hasil Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristikumur 

siswi SD negeri 3 Bantul yang menjadi responden penelitian sebagian 

besar berumur 10 tahun yaitu sebanyak 25 siswi (52,08%). Umur 

remaja yang mengalami menarche di Indonesia bervariasi antara 10 

hingga 16 tahun dan rata-rata menarche terjadi pada usia 12 tahun 5 

bulan (Munda et al., 2013). Responden pada penelitian ini masuk dalam 

kategori remaja usia menarche.Pada usia ini menurut teori yang 

dikemukakan oleh Piaget (1952) maka remaja ini masuk usia 

perkembangan kognitif (7-11tahun) dimana anak sudah 

mengembangkan pikiran logisnya dan perkembangan kognitif 

mencapai puncaknya pada umur 11-18 tahun dimana anak sudah dapat 

menggunakan pengetahuan secara efisien. Pikiran logis yaitu pola pikir 

dimana suatu peristiwa pasti ada sebabnya. Sedangkan menggunakan 



 

 

pengetahuan secara efisien atau tepat yaitu pengetahuan digunakan 

dengan tepat, cermat dan sesuai dengan rencana atau tujuannya. 

2. Tingkat pengetahuan 

Berdasarkan hasil data distribusi frekuensi pengetahuan tentang 

menarche menunjukkan bahwa setengah dari responden memilik i 

tingkat pengetahuan yang baik mengenai menarche dan menstruasi yaitu 

sebanyak 24 anak (50%). Hasil ini dapat disebabkan oleh beberapa 

faktor yang sebelumnya sudah diketahui. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan seseorang, yaitu terdiri dari faktor interna l 

dan eksternal. Faktor internal terdiri dari umur, tingkatan pendididkan, 

dan pengalaman. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari sumber 

informasi, yang dapat didapatkan melalui pendidikan baik secara 

formal, non-formal, dan informal. 

Sudah masuknya pengetahuan siswi SD Negeri 3 Bantul pada 

kategori baik dapat dikarenakan salah satu dari faktor tersebut yaitu 

faktor eksternal. Pertama siswi mendapat informasi mengenai menarche 

dan menstruasi melalui pendidikan formal yaitu pemberian penjelasan 

materi secara singkat dari guru di sekolah mengenai sistem reproduksi, 

kemudian pengetahuan didapatkan dari pendidikan non-formal seperti 

kursus, les, pendidikan ketrampilan dan kepanduan (keputrian), 

meskipun ini tidak diberikan kepada siswi di sekolah secara intens if. 

Selanjutnya yaitu dari pendidikan informal, seperti pendidikan dari ibu 

dan saudara terdekat yang sudah mengalami menstruasi.  



 

 

Semakin banyak informasi yang didapat oleh seseorang maka akan 

semakin baik pengetahuan seseorang (Notoatmodjo, 2010). Hal ini 

sejalan dengan Leilina (2010) yang berpendapat bahwa semakin baik 

pengetahuan seseorang, maka semakin siap seseorang menghadap i 

menarche. Lebih lanjut, peningkatan pengetahuan tentang menstruas i 

dari masa kecil dapat meningkatkan penerapan kebiasaan tentang 

menstruasi dan berkemungkinan mengurangi penderitaan wanita saat 

menstruasi (Tarhane dan Kasulkar, 2015). 

3. Tingkat kecemasan 

Hasil data dari tingkat kecemasan menghadapi menarche 

menunjukkan bahwa lebih dari setengah remaja di SD Negeri 3 Bantul 

mengalami kecemasan di tingkat yang ringan, yaitu sebanyak 25 anak 

(52.08%). Kecemasan yang dialami oleh remaja perempuan dalam 

menghadapi menarche ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal antara 

lain pengetahuan, pemahaman dan informasi serta adanya perubahan-

perubahan yang terjadi ketika remaja menghadapi masa menarche 

(Solihah, 2013). 

Selain faktor pengetahuan, sebagian remaja putri mengalami 

kegelisahan, adanya rasa takut, kerisauan dan kecemasan ketika 

menghadapi menarche karena adanya perubahan fisik pada tubuh 

mereka. Misalnya bertambah besarnya buah dada, tumbuhnya rambut 

disekitar kemaluan dan ketiak serta mulai berfungsinya organ 

reproduksi (Aryati dalam Solihah, 2013). Hal ini juga dapat terlihat pada 



 

 

penelitian yang dilakukan oleh Woods di New York dan Yeung di Hong 

Kong yang menyatakan bahwa sebagian besar wanita memilik i 

tanggapan yang negatif pada saat menghadapi menarche, yaitu perasaan 

kecewa, malu, marah, takut, bingung, kaget dan cemas (Woods, 2010). 

Meskipun tingkat kecemasan pada penelitian ini masuk dalam kategori 

ringan akan tetapi hal ini merupakan suatu masalah karena 

dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap pandangan remaja terhadap 

menstruasi sebagai suatu hal yang tidak menyenangkan, karena pada 

banyak peristiwa, menstruasi pertama itu dihayati oleh anak gadis 

sebagai satu pengalaman yang traumatis (Kartono dalam Solihah, 2013). 

Begitu juga pada penelitian yang dilakukan oleh Natsuaki (2011) yang 

menyatakan bahwa menarche berhubungan dengan tingginya tingkat 

kecemasan pada remaja puteri. Dalam kategori yang ringan ini, remaja 

akan termotivasi untuk belajar dan mencari tahu tentang menarche  yang 

akan dialaminya, sehingga diperlukan pengetahuan yang lebih 

mendalam, di bantu oleh orangtua atau guru di sekolahan dimana 

memberikan materi atau pelajaran mengenai menarche dan menstruas i 

secara lebih intens. 

4. Hubungan antara pengetahuan dengan kecemasan 

Hasil penelitian hubungan antara pengetahuan dengan 

kecemasan remaja menghadapi menarche di SD Negeri 3 Bantul 

menunjukkan bahwa remaja yang memiliki kecemasan ringan yaitu 

sebanyak 24 remaja puteri. Analisis Spearman Rank menunjukkan nila i 



 

 

probabilitas 0,000 (P<0,05) sehingga Ha diterima bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara pengetahuan dengan kecemasan remaja 

menghadapi menarche di SD Negeri 3 Bantul. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitan yang dilakukan oleh Puryanti (2012) bahwa terdapat 

hubungan antara pengetahuan tentang menstruasi dengan kecemasan 

menghadapi menarche pada remaja muslimah di Surabaya. Selain itu 

berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pakistan oleh Marie Stops 

International (2006) 63% anak perempuan yang tidak menerima 

informasi apapun mengenai menarche memicu terjadinya kecemasan 

dan ketakutan pada saat mnengalami menarche.  

Pengetahuan merupakan bentuk dari tindakan seseorang. 

Pengetahuan diperlukan sebagai dorongan psikis dalam menumbuhkan 

diri maupun dorongan sikap dan perilaku setiap hari, sehingga dapat 

dikatakan bahwa pengetahuan merupakan stimulus terhadap tindakan 

seseorang (Notoatmodjo dalam Solihah, 2013). Darvill & Powell 

(2003) mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan dapat memberikan 

rasa aman kepada manusia. Pengetahuan mengenai reproduksi 

memberitahukan apa yang dialami oleh seorang perempuan yang 

sedang dalam masa puber adalah normal. Adanya perasaan bingung 

saat pertama kali mengalami menstruasi disebabkan oleh remaja putri 

tersebut kurang pengetahuan tentang menstruasi. Ketidaktahuan anak 

tentang menstruasi dapat mengakibatkan anak sulit untuk menerima 

menarche (Budiati & Apriastuti, 2012). Dengan kata lain, adanya 



 

 

pemahaman yang mendalam tentang proses menstruasi maka anak akan 

siap menerima dan mengalami menstruasi pertama (menarche) sebagai 

proses yang normal (Fajri & Khairani, 2010). Sehingga dapat dikatakan 

bahwa pengetahuan tentang menarche dan menstruasi mempunya i 

peranan penting dalam mengatasi kecemasan yang timbul saat 

mengalami menarche dan dibutuhkan pengetahuan mengena i 

menstruasi dan menarche lebih mendalam agar remaja tidak mengalami 

kecemasan pada saat menarche. 

 


