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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Landasan Teori 

1. Pengalaman saat menarche  

Pengalaman adalah suatu peristiwa yang pernah dialami, 

dijalani, dirasakan dan ditanggung oleh seseorang, menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2013). Pengalaman dapat 

didefinisikan juga sebagai memori episodik yang mampu menerima 

dan menyimpan peristiwa yang terjadi atau dialami individu pada 

waktu dan tempat tertentu serta berfungsi sebagai referensi otobiografi 

(Baptisa, dkk 2011).  

Penilaian seseorang terhadap sesuatu akan berbeda-beda, hal 

ini dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan pendidikan seseorang, 

perilaku atau faktor pada pihak yang mempunyai pengalaman, faktor 

obyek atau target yang dipersepsikan dan faktor situasi dimana 

pengalaman itu dilakukan (Sunaryo, 2004). Pengalaman, di sisi lain 

dapat dipengaruhi oleh memori/ingatan seseorang dalam cara yang 

berbeda-beda (Jarvis, 2004).  

Pengalaman yang dihadapi oleh anak pada masa pubertas salah 

satunya adalah menarche. Menarche dianggap sebagai pengalaman 

yang menakutkan karena setelah menghadapi menarche anak harus 

siap menerima segala bentuk perubahan yang terjadi pada dirinya. 

(Orringer & Gahagan, 2010). Perubahan yang terjadi setelah menarche 
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meliputi perubahan fisik, psikologis, maupun sosial-budaya (Chang, 

Hayter, dan Wu, 2010), sedangkang untuk perubahan psikologis anak 

akan mengalami perubahan emosioal yang berubah-ubah seperti 

menangis dan mudah marah. (Lee, 2008). 

Respon anak dalam menghadapi menarche akan bermacam-

macam. Mayoritas anak cenderung menyembunyikan keadaannya saat 

menstruasi karena malu kepada orang lain terutama kepada saudara 

laki-laki, ayah atau teman kelas laki-lakinya, walaupun respon negatif 

itu dianggap wajar, akan tetapi respon anak yang terus menerus malu 

dan minder perlu dilakukan tindakan (Lee, 2008).  

2. Karakteristik Anak Sekolah Dasar 

a. Definisi  Anak   

Anak adalah individu yang berkembang. Pada masa sekolah 

dasar anak perlu mendapatkan perhatian dari orang tua atau para 

pendidik karena anak banyak mengalami perubahan fisik dan 

perubahan mental yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor 

eksternal seperti lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya dan 

lingkungan masyarakat (Supartini, 2004). Menurut Sumantri 

(2007) karakteristik anak usia sekolah dasar adalah senang 

bermain, senang bekerja kelompok, serta senang merasakan atau 

melakukan sesuatu secara langsung. 

Anak usia sekolah dasar merupakan periode yang dimulai 

dari usia 6-12 tahun, pada usia sekian anak usia sekolah dasar 
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banyak mengembangkan kemampuan interaksi sosial terhadap 

lingkungan, belajar tentang nilai moral beragama dan budaya dari 

lingkungan selain keluarga. Anak mulai mampu untuk mengambil 

bagian dalam kelompok dan belajar tentang bagaimana 

bersosialisasi. Masyarakat berpendapat bahwa masa anak-anak 

merupakan masa dimana masih bergantung kepada orang lain 

(Supartini, 2004). 

Anak-anak memiliki rasa ingin tahu dan rasa penasaran 

terhadap hal-hal baru, tidak jarang bahwa anak-anak akan 

melakukan tindakan dengan apa yang diinginkan, untuk 

menghadapi persepsi anak peran ibu sangat berperan sebagai 

pembimbing sekaligus edukator untuk mengajarkan tentang hal 

baru dan menjelaskan bagaimana cara untuk mengatasinya. Masa 

peralihan dari anak-anak ke dewasa berdampak pada 

perkembangan psikis yang relatif tidak stabil dan berubah-ubah 

sehingga motivasi sangat dibutuhkan dalam masa transisi tersebut  

(Soetjiningsih, 2010), dapat disimpulkan bahwa anak akan 

mengalami perubahan-perubahan di setiap tahap perkembangannya 

berdasarkan pengalaman yang didapat dan pada masa usia sekolah 

dasar anak bukan hanya mengalami perkembangan fisik, tetapi 

juga perkembangan kognitif dan sosial oleh sebab itu peran orang 

tua dan guru harus memahami karakteristik anak sehingga dapat 

mengembangkan potensi anak. 
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b. Tingkah Laku pada Anak Usia Sekolah 

Menurut Potter & Perry (2009), tingkah laku dan perkembangan 

anak usia sekolah sebagai berikut :  

1) Hubungan dengan orang tua 

Anak usia sekolah mulai memahami dan mengetahui 

keadaan orang tua bahwa mereka bukanlah individu yang 

sempurna. Anak akan lebih bergantung kepada orang tua untuk 

memperoleh kasih sayang, rasa aman, pedoman, dan 

pengasuhan dalam hidup.  

2) Hubungan dengan saudara kandung 

Konflik antar saudara akan tetap terjadi didalam rumah, 

akan tetapi anak akan saling membela saudara kandung apabila 

berada di lingkungan luar. Cara memperoleh perhatian dari 

lingkungan, anak mulai memperlihatkan perasaan cemburu 

atau iri kepada saudara kandungnya.  

3) Hubungan dengan kelompok 

Tahun pertama sekolah yaitu pada usia 6-7 tahun anak 

akan berbaur satu sama lain tanpa mengenal perbedaan jenis 

kelamin. Usia 8 tahun anak akan membentuk kelompok yang 

tersusun dari sesama jenis kelamin dan mulai membedakan 

bermain dengan lawan jenis. Anak usia pra-remaja yaitu pada 

usia 10-12 tahun, biasanya anak memiliki teman dekat sesama 
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jenis dan di usia tersebut anak mulai timbul ketertarikan 

terhadap lawan jenis. 

4) Konsep diri 

Bentuk kepercayaan diri anak dapat semakin bertambah 

apabila anak mendapat umpan balik positif dari guru dan 

orangtua mengenai hasil kerjanya. Anak dianjurkan untuk 

melatih keterampilan pada satu bidang atau bahkan lebih dari 

satu bidang, misalnya bermain musik atau olahraga. 

Keterampilan anak dalam merawat hewan peliharaan juga akan 

mengajarkan anak tentang rasa kasih sayang tanpa pamrih. 

5) Ketakutan  

Ketakutan anak terhadap energi supranatural seperti 

hantu dan penyihir akan semakin berkurang namun ketakutan 

baru terhadap sekolah dan keluarga mulai terbentuk, mereka 

mengkhawatirkan adanya cemoohan guru dan teman serta 

penolakan oleh orang tua. 

6) Pola koping  

Pola koping atau menejemen stress anak usia sekolah 

dasar cenderung menggunakan mekanisme seperti penolakan 

terhadap sesuatu dan agresi. Anak akan berusaha untuk 

menolak apabila tidak sejalan dengan kemauan. 

7) Moral 
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Moral anak masih mementingkan dirinya sendiri atau 

egois terhadap orang lain serta dapat menggunakan kecurangan 

untuk menang di dalam lingkungan sekolah maupun di 

lingkungan pergaulan.  

8) Kegiatan tambahan  

Anak usia sekolah dasar akan membangun minat dalam 

kegiatan berkelompok seperti lompat tali, sepak bola, dan 

lainnya. Permainan menjadi kompetitif dan sulit menerima 

kekalahan.  

c. Kebutuhan Anak Sekolah Dasar 

Kebutuhan adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap 

manusia untuk memenuhi kepuasaannya, baik itu berupa materi 

ataupun kepuasaan hati. 

Menurut Lindgren dalam Sumantri (2007), kebutuhan anak 

usia sekolah dasar dibagi menjadi 4 aspek yaitu : 

1) Kebutuhan jasmaniah, keamanan dan pertahanan diri  

Perkembangan fisik anak usia sekolah  dasar bersifat 

individual, pada masa ini kebutuhan anak akan bervariasi 

seperti porsi makan dan minum yang semakin meningkat, pada 

masa ini perkembangan tubuh dan kognitif anak mengalami 

masa pertumbuhan yang pesat. Berhubungan dengan 

pemeliharaan dan pertahanan diri, anak usia sekolah dasar 

mulai memasuki tahapan pendidikan moral dan sosial yang 
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memperhatikan keinginan dan kebutuhannya sendiri tanpa 

mempertimbangkan kebutuhan orang lain atau bersifat egois. 

2) Kebutuhan akan kasih sayang  

Tahap perkembangan sosial anak sekolah dasar 

terutama yang duduk di kelas tinggi, anak sudah ingin memiliki 

teman tetap dan membentuk posisi kenyamanan. 

Perkembangan tersebut juga sejalan dengan kebutuhan untuk 

disayangi dan menyayangi teman, tidak hanya rasa kasih 

kepada teman, tetapi juga terhadap benda yang merupakan 

kesenangannya bisa berupa perangko, komik, kartu dan 

sebagainya serta koleksi tersebut akan dirawat dengan rasa 

sayang.  

3) Kebutuhan untuk memiliki  

Kebutuhan anak untuk saling memiliki mulai tumbuh  

pada masa sekolah dasar, yaitu dengan membentuk gang atau 

kelompok bermain. Anak pada masa ini akan cenderung 

mengikuti aturan dari kelompok bermainnya. Kebutuhan untuk 

memiliki ini tidak terbatas pada teman saja, akan tetapi juga 

terhadap benda miliknya dan benda milik teman sekolahnya. 

Anak sekolah dasar akan menggantungkan dirinya kepada 

orang yang dianggap memiliki keunggulan atau kekuatan di 

dalam suatu kelompok bermainnya, serta anak akan bergantung 
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pada orang yang memiliki otoritas seperti guru di kelas, dan 

orang tua di rumah. 

4) Kebutuhan aktualisasi diri  

Kebutuhan aktualisasi diri identik dengan kebutuhan 

prestasi anak. Anak  mulai ingin merealisasikan potensi-potensi 

yang dimilikinya sehingga anak berusaha memenuhi kebutuhan 

tersebut dengan sikap persaingan atau berusaha mewujudkan 

keinginannya. Proses persaingan tersebut harus mendapatkan 

pengawasan dan bimbingan dari orang tua ataupun guru.  

3. Pubertas  

Pubertas merupakan perubahan yang terjadi pada seseorang 

sebagai tanda bahwa mereka telah mencapai suatu tahap 

perkembangan yang diikuti dengan perubahan fisik, psikis, dan sosial 

(Vasta, dkk 2004). Anak-anak akan memasuki tahap awal sebagai 

remaja dan perubahan yang terjadi akan sangat cepat dan terkadang 

akan membingungkan (Soetjiningsih 2010).  

Perubahan cepat yang terjadi pada anak meliputi kematangan 

fisik yaitu perubahan tubuh dan hormonal yang terjadi pada masa awal 

remaja. Perubahan hormonal dapat mempengaruhi masa pubertas 

seperti munculnya menstruasi pertama (menarche) pada wanita dan 

mimpi basah pada laki-laki (Santrock, 2003). Memasuki masa 

peralihan menjadi dewasa mereka diakui telah mampu menjadi 
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individu yang siap untuk melanjutkan keturunan setelah masa pubertas 

itu terlewatkan (Hurlock 2004). 

 Usia remaja berlangsung antara umur 12 – 21 tahun dan 

merupakan periode transisi  dari masa anak ke masa dewasa yang 

ditandai dengan percepatan perkembangan fisik, mental, emosional 

dan sosial (Monks, dkk. 2002), hal  ini dinyatakan oleh (Yeung, dkk 

2005) bahwa menstruasi pertama (menarche) merepresentasikan 

simbol masa transisi dari anak-anak menuju masa dewasa.  

4. Menarche 

a. Definisi Menarche 

Menarche adalah menstruasi pertama kali yang terjadi pada 

wanita dimana hal tersebut merupakan ciri khas atau tanda dari 

kedewasaan  seorang wanita yang sehat dan tidak hamil. Menarche 

sering disertai dengan reaksi sakit kepala, sakit punggung, 

merasakan kejang, lelah, depresi dan mudah tersinggung (Yusuf, 

2010). Menarche akan menjadi masa yang penting bagi anak 

karena menarche berperan sebagai batas antara masa kanak-kanak 

dan remaja, dengan adanya kejadian menarche maka seorang anak 

perempuan mempunyai kewajiban untuk menjaga dirinya karena 

mereka telah mampu berproduksi (Orringer & Gahagan, 2010). 

Usia anak perempuan di Indonesia pada saat  menarche  

dapat bervariasi yaitu antara 10 hingga 16 tahun dan rata-rata 

menarche  terjadi  pada usia 12 tahun 5 bulan (Munda dkk,  2013).  
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Anak yang terlalu dini untuk menghadapi menarche akan 

memunculkan rasa traumatik atau bahkan menganggap bahwa 

menarche merupakan masa yang menjijikan dan menakutkan, hal 

itu disebabkan karena anak sangat kurang mendapatkan 

pengetahuan tentang menarche itu sendiri (Lee, 2008). Studi yang 

dilakukan oleh Deng (2011) di Cina, mengatakan bahwa usia 

menarche dapat mempengaruhi kesehatan mental anak perempuan 

dan dari hasil penelitiannya menyebutkan bahwa menarche dini 

merupakan faktor resiko yang menyebabkan gangguan mental 

seperti resiko perilaku bunuh diri, psikopatologis dan melukai diri.  

Respon psikologi anak perempuan dalam menghadapi 

menarche berbeda-beda antar satu sama lain, pada dasarnya 

mereka akan berespon negatif yaitu merasa malu atau menyangkal 

(Golchin, Hamzehgardeshi, dan Fakhri, 2012). Menurut Yusuf 

(2010) menarche sering disertai dengan sakit kepala, sakit 

punggung dan kadang-kadang kejang, serta merasa lelah, depresi 

dan mudah tersinggung.  

5. Menstruasi 

a. Definisi Menstruasi  

Menstruasi merupakan fase fungsional sebagai tanda 

kenormalan pada wanita yang diikuti dengan proses keluarnya 

darah dan jaringan endometrium melalui serviks akibat dari ovum 

yang tidak dibuahi dengan siklus normal 28 hari selama masa 
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reproduktif (Perry, dkk. 2010). Setelah mengalami  menarche, 

remaja awal akan mengalami siklus menstruasi yang dimulai dari 

28 hari menjelang menstruasi selanjutnya. Menstruasi pada wanita 

terjadi sekitar tiga sampai tujuh hari dalam sebulan. Menstruasi 

dapat menyebabkan berbagai macam masalah seperti terhentinya 

haid (amenorrhea), lalu apabila menstruasi terlalu berlebihan dan 

berkelanjutan akan mengakibatkan anemia (menorrhagia), atau 

sakit pada saat menstruasi (dysmenorhea) seperti kram perut, 

pinggang pegal-pegal dan sakit kepala (Paludi, 2002).  

6. Kesiapan Menarche  

a. Kesiapan anak dalam menghadapi menarche 

Kesiapan dalam menghadapi  menarche  adalah suatu 

keadaan yang menujukkan bahwa seseorang siap untuk mencapai 

salah satu kematangan fisik yaitu datangnya  menarche  (Fajri & 

Khairani, 2010).  Anak yang akan mengalami menstruasi pertama  

(menarche) membutuhkan kesiapan mental yang baik karena 

perubahan yang terjadi pada saat  menstruasi pertama (menarche) 

dapat menyebabkan remaja menjadi canggung  (Nagar  &  Aimol, 

2010). Perasaan remaja saat mengalami  menarche  adalah takut, 

kaget, bingung, bahkan ada juga yang merasa senang. Pengetahuan 

yang diperoleh remaja tentang menstruasi akan mempengaruhi 

persepsi remaja tentang  menarche, jika persepsi yang dibentuk 

remaja tentang menarche positif, maka hal ini akan berpengaruh 
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pada kesiapan remaja dalam menghadapi  menarche  (Fajri & 

Khairani, 2010). Kesiapan menarche pada anak perempuan 

dipengaruhi oleh dukungan pengetahuan dari ibu, ayah, teman 

sekelas laki-laki, serta di pengaruhi latar belakang sosial-budaya 

(Chang,  Hayter, dan Wu, 2010). 

Menurut Yusuf (2002) ada tiga aspek mengenai kesiapan, 

yaitu aspek pemahaman, yaitu kondisi dimana seseorang mengerti 

dan memahami kejadian yang dialami sehingga dapat dijadikan 

sebagai salah satu jaminan bahwa dia akan merasa siap dalam 

menghadapi hal-hal yang mungkin terjadi. Aspek penghayatan, 

yaitu sebuah kondisi psikologis dimana seseorang siap secara alami 

bahwa segala hal yang terjadi secara alami akan menimpa hampir 

semua orang dan merupakan suatu persepsi yang wajar, normal, 

dan tidak perlu dikhawatirkan. Aspek kesediaan, yaitu suatu 

kondisi psikologis dimana seseorang sanggup atau rela untuk 

berbuat sesuatu sehingga dapat mengalami secara langsung segala 

hal yang seharusnya dialami sebagai salah satu proses kehidupan. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan anak dalam 

menghadapi menarche  

1) Usia   

Usia mempengaruhi kesiapan anak dalam menghadapi 

menarche karena semakin muda  usia anak, maka semakin anak 

belum siap untuk menerima peristiwa haid, sehingga  menarche  
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dianggap sebagai suatu gangguan yang mengejutkan. 

Menarche yang terjadi terlalu dini pada anak akan 

mempengaruhi kedisiplinan dalam hal kebersihan badan, 

seperti mandi masih harus dipaksakan oleh orang lain, padahal 

sangat penting menjaga kebersihan saat haid. Sehingga pada 

akhirnya, menarche  dianggap oleh anak sebagai satu beban 

baru yang tidak menyenangkan (Suryani & Widyasih, 2008). 

2) Sumber informasi 

Sumber informasi adalah sumber-sumber yang dapat 

memberikan informasi tentang menarche kepada siswi. Sumber 

informasi yang diterima siswa menurut Yusuf (2010) dapat 

diperoleh dari : 

a) Keluarga 

Keluarga adalah pihak yang memiliki hubungan 

darah atau keturunan yang dapat dibandingkan dengan 

marga. Keluarga meliputi orang tua dan anak. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan Muriyana (2008), Orang tua 

secara lebih dini harus memberikan penjelasan tentang 

menarche  pada anak perempuannya, agar anak lebih 

mengerti dan siap dalam menghadapi menarche.  

Menurut Suryani & Widyasih (2008), Jika peristiwa 

menarche  tersebut tidak disertai dengan informasi-

informasi yang benar maka akan timbul beberapa 
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gangguan-gangguan antara lain berupa: pusing, mual, haid 

tidak teratur. 

b) Kelompok Teman Sebaya 

Kelompok teman sebaya mempunyai peranan yang 

cukup penting bagi perkembangan kepribadian anak. 

Peranan itu semakin  penting, terutama pada saat terjadinya 

perubahan dalam struktur masyarakat pada beberapa 

dekade terakhir ini. 

Pengaruh kelompok teman sebaya terhadap remaja 

itu ternyata berkaitan dengan suasana keluarga remaja itu 

sendiri. Remaja yang memiliki hubungan baik dengan 

orang tua cenderung dapat menghindarkan diri dari 

pengaruh negatif teman sebayanya.  

Hubungan kelompok teman sebaya dengan kesiapan 

menghadapi  menarche  yaitu, informasi anak tentang  

menarche  dapat diperoleh dari kelompok teman sebaya, 

apabila informasi-informasi tentang  menarche  tidak benar, 

maka persepsi siswa tentang  menarche akan negatif, 

sehingga siswa tersebut merasa malu saat mengalami 

menarche  dan dapat timbul beberapa gangguan-gangguan 

antara lain berupa: pusing, mual, haid tidak teratur. 

c) Lingkungan sekolah 
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Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal 

yang melaksanakan progam bimbingan, pengajaran, dan 

latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu 

mengembangkan potensinya, baik menyangkut aspek moral 

spiritual, intelektual, emosional maupun sosial. Hubungan 

sekolah dengan kesiapan anak dalam menghadapi 

menarche  yaitu, guru di sekolah hendaknya memberikan 

pendidikan kesehatan reproduksi, khususnya menarche  

pada siswa secara jelas sebelum mereka mengalami 

menstruasi (Muriyana, 2008). 

 Keterkaitan peran sekolah sebagai pendidik dan 

komunikator akan cukup membantu dalam penyampaian 

informasi mengenai menarche dan merupakan hal yang 

utama bagi kesiapan anak menghadapi menarche 

(Anggraini, 2008).  

7. Respon Psikologi Anak Menghadapi Menarche  

a. Pengertian Respon Psikologi 

Respon dalam kamus besar  Bahasa Indonesia edisi ketiga 

adalah suatu tanggapan, reaksi, dan jawaban. Teori respon tidak 

terlepas dari pembahasan, proses teori komunikasi, karena respon 

merupakan timbal balik dari apa yang dikomunikasikan terhadap 

orang-orang yang terlibat proses komunikasi. Menurut Steven M 
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Caffe (Krebs & Blackman, 1988), respon dibagi menjadi tiga 

bagian, yaitu : 

1) Kognitif, merupakan respon yang terdiri dari pengetahuan, 

keterampilan dan informasi seseorang terhadap sesuatu. Respon 

ini timbul apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami 

atau dipersepsi oleh khalayak. 

2) Afektif, merupakan respon yang berhubungan dengan emosi, 

sikap dan penilaian orang terhadap seseorang. Respon ini 

muncul apabila ada perubahan yang disenangi oleh seseorang. 

3) Konatif, merupakan respon yang berhubungan dengan perilaku 

nyata yang terdiri dari tindakan atau perubahan. 

b. Macam-macam Respon Psikologis Umum Selama Menarche 

Pengalaman pertama anak saat menarche merupakan suatu 

hal yang mengejutkan dan penuh emosional. Anak akan merasakan 

menarche sekali seumur hidup dan tidak semua individu memiliki 

respon yang sama, salah satu respon yang sering muncul adalah 

kecemasan (Dariyo, 2004). Menurut Dariyo (2004), terdapat 2 jenis 

reaksi anak perempuan saat menghadapi menarche yaitu : 

1) Reaksi negatif merupakan pandangan anak yang kurang baik 

terhadap menarche. Anak akan menghadapi berbagai macam 

keluhan fisiologis yaitu sakit kepala, sakit pinggang, mual, 

muntah, selain itu juga anak akan mengalami psikologis yang 

tidak stabil seperti bingung, sedih, stres, cemas, mudah 
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tersinggung, marah dan emosional. Macam-macam keluhan 

yang dirasakan anak kemungkinan karena ketidaktahuan anak 

tentang perubahan-perubahan fisiologi yang terjadi. 

2) Reaksi positif merupakan pandangan anak untuk menilai 

menarche sebagai peristiwa yang normal yang wajar.  Anak 

mampu memahami, menghargai dan menerima menarche 

sebagai tanda dari sebuah kedewasaan, seringkali anak akan 

merasakan senang dan gembira saat menghadapi menarche.  

Respon yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan 

bahwa respon positif hanya mencakup rasa bahagia dan biasa 

saja, sedangkan respon negatif ditunjukkan dengan rasa cemas, 

sedih, takut, tegang, dan marah. 

a) Kecemasan  

Kecemasan adalah gangguan dari dalam perasaan 

atau afektif yang ditandai dengan perasaan  ketakutan atau 

kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan, 

kecemasan tidak mengalami gangguan dalam menilai 

realitas atau kenyataan, kepribadian utuh, perilaku dapat 

terganggu akan tetapi dalam batas wajar. Kecemasan 

digambarkan dengan keadaan khawatir, gelisah, tidak 

tentram dan disertai berbagai keluhan (Hawari, 2008). 

Kecemasan merupakan gejala yang sering terjadi 

dan sangat mencolok pada peristiwa menarche yang 
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kemudian diperkuat oleh keinginan untuk proses fisiologi 

tersebut (Kartono, 2006) 

Menurut Ann (1996) kemampuan individu dalam 

berespon terhadap penyebab kecemasan tersebut 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yaitu : usia, status 

kesehatan, jenis kelamin, pengalaman sistem pendukung, 

besar kecilnya stressor dan tahap perkembangan. Beberapa 

aspek terhadap menstruasi ditandai dengan timbulnya kram 

dan ketidaknyamanan yang merupakan reaksi anak 

perempuan terhadap  menarche  dengan kecemasan 

(Feldman, 2000). Menurut Hawari (2001), bahwa tingkatan 

kecemasan yaitu kecemasan ringan, kecemasan sedang, 

kecemasan berat, kecemasan berat sekali.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan 

antara lain adalah faktor predisposisi atau pendukung, 

faktor presdisposisi ini memiliki beberapa teori yaitu 

menurut pandangan psikoanalitik, kecemasan adalah 

konflik emosional yang terjadi antara dua elemen 

kepribadian yaitu ide dan superego, dalam pandangan 

interpersonal, kecemasan timbul dari perasaan takut 

terhadap tidak adanya penerimaan dan penolakan 

interpersonal. Menurut pandangan perilaku, kecemasan 

merupakan produk frustasi  yaitu segala sesuatu yang 



27 
 

mengganggu kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan. Kajian  keluarga menunjukkan bahwa 

gangguan kecemasan pada hal-hal yang biasa  ditemui 

dalam suatu keluarga ada tumpang tindih dalam gangguan 

kecemasan, yaitu: antara gangguan kecemasan dengan 

depresi. Anak perempuan seringkali mempertanyakan 

apakah mereka akan mati karena mengeluarkan darah, dan 

apakah kejang-kejang, sakit kepala dan sakit punggung itu 

merupakan hal yang normal dialami saat menarche (Dariyo, 

2004).  

b) Takut 

Takut merupakan rasa gemetar dalam menghadapi 

sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana. Menurut 

Krebs, takut adalah pengalaman emosi yang muncul ketika 

individu dihadapkan pada bahaya yang nyata di lingkungan 

(Krebs & Blackman, 1988). Ketakutan seringkali membuat 

individu menajadi bingung atau tidak berdaya. 

c) Marah 

Marah adalah perasaan yang tidak menyenangkan 

atau kejengkelan yang dialami oleh seseorang. Respon 

marah merupakan respon yang umum terjadi. Marah 

seringkali membuat seseorang kehilangan kendali dan 

penuh dengan emosi sehingga tidak mampu berfikir jernih. 
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Bentuk dari marah dapat berupa ucapan, perbuatan ataupun 

keduanya. 

d) Stress 

Stress merupakan gangguan, kekacauan mental dan 

emosional yang disebabkan karena faktor dari luar. Semua 

anak rentan mengalami stress, namun usia anak yang lebih 

muda cenderung lebih rentan, hal-hal yang membuat anak 

rentan stress adalah usia anak, tempramen, situasi hidup dan 

status kesehatan mempengaruhi kerentanan, reaksi, dan 

kemampuan anak dalam mengatasi stress. Respon terhadap 

stressor juga dapat berupa respon perilaku, fisiologi, dan 

psikologi. Hubungan antara interpersonal yang baik akan 

mendukung kesejahteraan psikologi anak.  

e) Sedih 

Sedih adalah perasaan yang pilu dalam hati dan 

identik dengan air mata. Rasa sedih terkadang dijadikan 

suatu ungkapan perasaan kehilangan (Stosny, 2011) 

f) Bahagia 

Bahagia adalah perasaan senang, bebas dan damai 

selain hal-hal yang menyedihkan. Menurut Deanna Mascle, 

bahagia adalah mengetahui bahwa hidup sangat berarti 

serta bagaimana setiap hari hidup individu dapat 

menyentuh hati orang lain secara positif, seperti membuat 
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orang lain tertawa, belajar, atau keduanya (Macle, 2011). 

Kebahagiaan merupakan reward karena individu memiliki 

karakter yang baik dan nilai yang rasional dalam kehidupan 

(Kenner, 2011). 

g) Biasa saja 

Respon biasa saja dapat terjadi karena seseorang 

telah mendapatkan pengetahuan atau informasi tentang 

suatu hal khususnya menarche. Reaksi emosional yang 

dimunculkan adalah datar, tidak bahagia atau sedih. 

8. Dukungan Sosial Keluarga 

Dukungan keluarga merupakan suatu tindakan atau sikap 

hubungan interpersonal keluarga dalam menerima anggota 

keluarganya yang berupa dukungan informasional, dukungan 

penilaian, dukungan instrumental dan dukungan emosional. Dukungan 

keluarga diberikan sebagai bentuk rasa peduli atau perhatian 

(Friedman, 2010). Tipe keluarga menurut Suprajitno (2004) 

dikelompokkan menjadi dua tipe yaitu : 

a. Keluarga inti (nuclear family)  

Keluarga inti (nuclear family) merupakan keluarga yang hanya 

beranggotakan ayah, ibu, dan anak yang diperoleh dari keturunan, 

adopsi ataupun keduanya. 

b. Keluarga besar (extended family) 
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Keluarga besar (extended family) merupakan keluarga inti yang 

kemudian ditambahkan anggota keluarga lain seperti kakek, nenek, 

paman, bibi yang masih memiliki ikatan hubungan darah.  

Menurut Sarafino (2006), macam-macam dukungan keluarga yaitu 

dukungan emosional, dukungan penilaian atau penghargaan, dukungan 

informatif dan dukungan instrumental. 

a. Dukungan informasional  

Keluarga berfungsi sebagai sumber informasi tentang ilmu atau suatu 

wawasan yang dapat digunakan untuk mengungkapkan suatu masalah. 

Dukungan informasi dapat berupa nasehat, saran atau umpan balik.  

b. Dukungan penilaian atau penghargaan  

Keluarga bertindak sebagai sebuah bimbingan umpan balik, 

membimbing dan menengahi suatu masalah serta sebagai sumber 

kebenaran identitas dari anggota keluarga, diantaranya adalah 

memberikan dukungan atau motivasi, memberi pengakuan, 

penghargaan dan perhatian. 

c. Dukungan instrumental  

Keluarga berperan sebagai sumber pertolongan yang praktis dan nyata 

dimana keluarga atau orang yang diandalkan dalam kelaurga 

memberikan bantuan langsung seperti memberikan bantuan materi, 

tenaga atau sarana. Dukungan ini akan membantu individu dalam 

melaksanakan misi atau tujuannya.  
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d. Dukungan emosional  

Dukungan emosional dalam keluarga adalah peran keluarga untuk 

menciptakan suasana aman dan damai serta membantu antar anggota 

keluarga dalam  mengendalikan emosi. 
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B. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konsep 

Keterangan :  

- - - - - - - - - - - : Komponen yang tidak diteliti 

    : Komponen yang diteliti 

 

 

Respon Psikologis 

Reaksi Positif Reaksi Negatif 

Senang atau biasa saja Cemas, takut, 

malu dan lain-lain 

Pengalaman pertama 

saat menarche 

Kesiapaan  

Usia 
Tingkat 

 Pendidikan 

Latar Belakang Sosial 

Ekonomi, Budaya, 

Lingkungan Fisik 

Kepribadian 



33 
 

C. Pertanyaan Penelitian 

Bagaimanakah pengalaman pertama anak usia sekolah dasar 

saat menarche ? 

 

 

 

 

 

 


