
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 1 

 

PERMOHONAN MENJADI PARTISIPAN 

 

Kepada Yth. 

Kepala Sekolah SD Negeri Ngrukeman 

Di tempat 

 Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa 

Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

  Nama : Chris Shandi Nugraheni 

  NIM : 20120320081 

 Bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “Pengalaman Menarche 

Anak Sekolah Dasar Negeri Ngrukeman Tamantirto Kasihan Bantul 

Yogyakarta”. 

 Sehubungan dengan hal di atas, saya mengharapkan bantuan adik-adik 

kelas IV-VI untuk bersedia menjadi partisipan selama penelitian ini berlangsung. 

Saya akan menjaga kerahasiaan dan tidak akan mempergunakan untuk maksud 

lain kecuali keperluan penelitian. 

 Demikian surat permohonan ini saya sampaikan, atas kesediaan adik-adik 

sebagai partisipan saya ucapkan terima kasih. 

 

Yogyakarta, Desember 2015 

                                                                                                          Penulis 

 

 

  

Chris Shandi Nugraheni 

  

 

 



Lampiran 2 

 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI PARTISIPAN 

 

Dengan hormat, 

Dengan menandatangani lembar ini, saya: 

 Nama/inisial : 

 Umur  : 

 Menyatakan bersedia untuk menjadi partisipan pada penelitian yang akan 

dilakukan oleh Chris Shandi Nugraheni, mahasiswa Program Studi Ilmu 

Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta yang berjudul “Pengalaman Menarche Anak 

Sekolah Dasar Negeri Ngrukeman Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta”. 

 Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sejujur-jujurnya tanpa 

paksaan dari pihak manapun. 

Yogyakarta,      Januari 2016 

       Orang Tua/Wali Siswi  

 

 

 

.......................................... 

 

 

 



Lampiran 3 

 

KUESIONER DATA DEMOGRAFI PARTISIPAN 

 

Kode Partisipan : 

Petunjuk pengisian : 

1. Bacalah dengan cermat dan teliti 

2. Pilih salah satu jawaban yang menurut anda paling sesuai dengan kondisi yang 

dialami dengan memberi tanda checklist (√) pada pilihan yang telah 

disediakan  

Diisi oleh partisipan 

1. Umur : 9 tahun  11 tahun 

10 tahun 12 tahun 

2. Umur pertama kali menstruasi  :  9 tahun   11 tahun 

10 tahun  12 tahun 

3. Kelas :   4 

5 

6 

4. Pernah mendapatkan pengetahuan tentang menstruasi :  Iya 

Tidak 

5. Darimana memperoleh  informasi tentang menstruasi : 

      Majalah   Internet 

      Televisi   Orang tua 

      Teman Sebaya  Lainnya................................... 

 



Lampiran 4 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Pendekatan Awal 

1. Perkenalan 

2. Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara 

3. Ucapan terimakasih telah menjadi partisipan 

4. Memberikan inform concent 

B. Skema Wawancara  

1. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan dibantu asisten wawancara 

2. Partisipan bebas menyampaikan segala ungkapan, pengalaman, 

pendapat, kritik ataupun saran 

3. Hasil wawancara tidak bernilai benar atau salah 

4. Peneliti menggunakan alat bantu tape recorder dalam memperoleh data 

5. Peneliti menjamin kerahasiaan hasil wawancara 

C. Identitas Partisipan  

 Nama Siswa   :  

 Alamat    : 

 Usia     : 

 Kelas    : 

 Hari/ tanggal wawancara : 

 Tempat   : 

 



D. Pertanyaan Wawancara 

1. Pada usia berapakah adik mengalami menstruasi pertama kali ? 

2. Apa yang adik ketahui tentang menstruasi pertama kali ? 

a) Dari mana adik mengetahui tentang itu ?   

3. Apakah yang adik rasakan saat pertama kali menstruasi ? 

4. Bagaimana cara Adik untuk mengatasi rasa tidak nyaman saat 

menstruasi ? 

5. Seperti apakah pengalaman adik saat mengalami menstruasi pertama 

kali ?  

a) Usia berapa saat Adik mengalami menstruasi pertama kali ? 

b) Bagaimana persiapan Adik saat menghadapi menstruasi pertama 

kali ? 

c) Perubahan apa saja yang Adik alami setelah mengalami menstruasi 

pertama kali ? 

d) Siapa orang pertama yang Adik beritahu saat Adik menstruasi 

pertama kali ? 

e) Bagaimana tanggapan orang tua Adik ?  

f) Apa  saran yang diberikan oleh orang tua ? 

6. Bagaimana cara Adik merawat diri saat mengalami menstruasi ? 

a) Seberapa sering Adik membersihkan diri atau mandi dalam sehari 

saat menstruasi ? 

b) Seberapa sering Adik mengganti pembalut ? 

c) Apakah Adik mengggunakan sabun kewanitaan atau tidak 



Lampiran 5 

HASIL ANALISA 

No Pernyataan  Kategori Sub Tema Tema P1 P2 P3 P4 P5 

1 Ya malu mbak, takut 

ketawan sama cowok-

cowok 

Merasa malu  Dominasi perasaan 

anak saat menarche 

√ √ √ √  

2 Takut kalau sakit, 

soalnya tiba-tiba ada 

darah dicelana  

Merasa takut   √ √ √   

3 Kaget, karena ini 

pertama kali  

Merasa kaget    √ √   

4 Cemas mbak, risih. 

Apalagi saat pertama 

kali pakai pembalut 

Merasa cemas   √ √ √ √ √ 

5 Biasa aja, soalnya 

sudah dikasih tau 

Merasa biasa saja       √ 

6 Cerita temen-temen 

kalau menstruasi itu 

nanti keluar pipis 

merah-merah  

 Dukungan informasional Dukungan saat 

menarche 

√ √ √ √ √ 

7 Ibu membelikan 

pembalut  

 Dukungan instrumental  √ √ √ √ √ 



8 Ibu berkata tidak usah 

takut karena itu harus 

 Dukungan emosional  √ √ √ √ √ 

9 Belum mbak,  masih 

aneh kaya gak percaya 

Belum siap  Kesiapan menghadapi 

menarche 

√ √  √  

10 Siap mbak, dulu pernah 

ikut penyuluhan dari 

bidan  

Sudah siap     √  √ 

11 Perutnya sakit, pegel di 

tangan sama kaki  

 Ketidaknyaamanan fisik Ketidaknyamanan 

anak saat menarche   

√ √ √ √  

12 Takut kalau sakit 

soalnya tiba-tiba ada 

darah di celana  

Kekhawatiran 

saat menarche  

Ketidaknyamanan 

situasional  

 √ √ √   

13 Pertama pakai pembalut 

itu gak enak mbak, 

risih, ngganjel  

Awal pertama 

memakai 

pembalut 

  √ √ √ √ √ 

14 Menstruasi itu 

keluarnya darah dari 

kemaluan wanita mbak 

Peristiwa 

keluarnya darah 

dari kemaluan  

 Makna menarche bagi 

anak  

√ √ √ √ √ 

15 Kalau lagi menstruasi 

gak boleh sholat 

ataupun baca al-quran  

Berlakunya amal 

ibadah dan 

larangannya 

   √  √ √ 

16 Pemikirannya jauh 

lebih dewasa enggak 

kaya anak-anak 

Perubahan 

menjadi lebih 

dewasa 

    √ √ √ 

17 Mandi sehari dua kali  Menjaga 

kebersihan tubuh 

 Perawatan diri anak 

saat menstruasi 

√ √ √ √ √ 

18 Ganti mbak, pagi, 

siang, sama waktu 

Menjaga 

kebersihan 

  √  √ √ √ 



mandi sore pembalut 

19 Badan menjadi tambah 

tinggi, tumbuh bulu-

bulu halus, pinggang 

melebar, payudara 

membesar, tumbuh 

jerawat, suara menjadi 

cempreng. 

Perubahan fisik  Perubahan anak 

setelah menarche 

√ √ √ √ √ 

20 Kalau lagi mens 

rasanya ngantuk, males 

mau ngapa-ngapain. 

Sebel kalau waktu mens 

itu digodain temen. 

Bawaannya marah terus 

Perubahan 

emosional 

      √ 

21 Nggak boleh sama ibu 

minum k*r*n**. Paling 

minum jamu kunyit 

asem. 

  Upaya mengatasi 

ketidaknyamanan saat 

menarche 

√ √ √ √ √ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


