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ABSTRAK 

 

Remaja putri ditandai dengan datangnya haid pertama (menarche). Apabila mereka sudah 

mendapatkan informasi yang benar tentang datangnya menstruasi maka mereka tidak akan 

mengalami kecemasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan 

pengetahuan tentang menarche dengan tingkat kecemasan pada siswi kelas 7-8 di SMPN 6 

Tambun Selatan. Desain penelitian ini  adalah Deskriptif Analitik dengan rancangan penelitian 

Cross Sectional, 173 orang sebagai sampel, dan menggunakan uji Chi-Square. Hasil penelitian ini 

didapatkan sebanyak 46 siswi (26,6%) yang memiliki pengetahuan baik dengan tingkat kecemasan 

ringan, 16 siswi (9,2%) dengan tingkat kecemasan sedang, 8 siswi (4,6%) dengan tingkat 

kecemasan berat, 2 siswi (1,1%) dengan tingkat kecemasan panik, 4 siswi (2,3%) yang memiliki 

pengetahuan cukup dengan tingkat kecemasan ringan, 41 siswi (23,7%) dengan tingkat kecemasan 

sedang, 18 siswi (10,4%) dengan tingkat kecemasan yang berat, 1 siswi (0,6%) yang memiliki 

pengetahuan kurang dengan tingkat kecemasan sedang, 36 siswi (20,8%) yang tingkat kecemasan 

berat, dan 1 siswi (0,6%) dengan tingkat kecemasan panik. Dengan p value = 0,0005 lebih kecil 

dari α value = 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 gagal ditolak, dimana hasil 

analisanya menunjukkan bahwa ada Hubungan Pengetahuan tentang menarche dengan tingkat 

kecemasan pada siswi kelas 7-8 di SMPN 6 Tambun Selatan. 

Kata Kunci : Pengetahuan, Menarche, Tingkat Kecemasan 

Daftar Acuan : 2002 – 2012 

ABSTRACT 

Young women is marked by the arrival of first menstruation (menarche).  If they are already get 

the correct information about menstruation so they will not experience the anxiety. Therefore, a 

good knowledge of menarche is very important for young girls. Purpose of this research is to know 

relation between knowledge of menarche with level anxiety of girls in the 7-8 grade at SMPN 6 

Tambun Selatan in 2013. The research design was Descriptive Analytics with cross sectional 

design of the study, 173 people in the sample, and using the Chi-Square test. The results of this 

research, as many as 46 students (26.6%) who had a good knowledge of the rate of mild anxiety, 

16 students (9.2%) with moderate levels of anxiety, 8 students (4.6%) with severe anxiety, 2 girls 

(1.1%) with the level of anxiety and panic, 4 students (2.3%) who are knowledgeable enough with 

mild anxiety level, 41 students (23.7%) with moderate levels of anxiety, 18 students (10.4%) with 

severe anxiety level, 1 student (0.6%) who have less knowledge with moderate levels of anxiety, 

36 students (20.8%) were severe anxiety levels, and one student (0.6%) with anxiety and panic. 

With p value = 0.0005 is less than α value = 0.05, it can be concluded that the H0 is rejected and 

H1 fails denied, where the analysis results show that there is relation between knowledge of 

menarche with level anxiety of girls in the 7-8 grade at SMPN 6 Tambun Selatan in 2013. 

Keyword : Knowledge, Menarche, Level Anxiety 

References : 2002 – 2012 

    

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Masa remaja merupakan masa transisi 

dari masa anak-anak menuju masa yang 

lebih dewasa. Remaja adalah individu baik 

laki-laki maupun perempuan yang berada 

pada masa usia antara anak-anak dan 

dewasa, yang menurut WHO batasan 

usianya adalah 10 tahun sampai dengan 19 

tahun. (Qonitatin Ulfah, 2009 unduh 19.00) 

Berapa tahun terakhir masalah 

kesehatan reproduksi remaja menjadi 

kepedulian Nasional karena disadari bahwa 

remaja dalam hidupnya menghadapi 

berbagai masalah khusus yang 

membutuhkan perhatian yang khusus pula. 

Kebutuhan terhadap kesehatan reproduksi 

remaja sebenarnya merupakan permasalahan 

dunia, akan tetapi di negara kita hal ini tidak 

mendapatkan perhatian yang memadai 

(Perkumpulan Keluarga Berencana 

Indonesia) 

Program kesehatan reproduksi remaja 

merupakan upaya untuk membantu remaja 

agar memiliki pengetahuan, kesadaran, sikap 

dan perilaku kehidupan reproduksi sehat dan 

bertanggungjawab. Kesehatan reproduksi ini 

tidak saja bebas dari penyakit dan kecacatan, 

namun juga sehat mental dan sosial dari alat, 

sistem, fungsi serta proses reproduksi 

(Badan Koordinasi Keluarga Berencana 

Nasional) 

Data demografi di Amerika Serikat 

(1990) menunjukkan jumlah remaja berumur 

10-19 tahun sekitar 15% populasi.Di Asia 

Pasifik dimana penduduknya merupakan 

60% dari penduduk dunia, sepertiganya 

adalah remaja umur 10-19 tahun.(Maesaroh, 

2010). Di Indonesia ada sekitar 60.861.350 

remaja berusia 10-24 tahun atau sekitar 

30,2% dari total penduduk Indonesia 

(Widyastuti, 2009). Namun tidak semua 

remaja di Indonesia menyadari bahwa pada 

masa remaja terjadi perubahan yang besar. 

Terjadinya perubahan besar ini 

umumnya membingungkan remaja yang 

mengalaminya.Pada saat inilah dalam 

kehidupan remaja diperlukan perhatian 

khusus agar mereka mempunyai 

pengetahuan yang baik tentang perubahan 

yang dialaminya, sehingga diharapkan 

mereka mempunyai perilaku yang baik 

terhadap kesehatan reproduksinya, 

khususnya pada saat pertama kali menstruasi 

atau menarche. 

Saat terjadi menarche, tidak semua 

remaja memberikan reaksi positif saat 

mengalaminya. Berk (1993) 

mengungkapkan, reaksi remaja wanita 

terhadap datangnya haid pertama 

(menarche), yaitu reaksi negatif, ketika 

muncul menstruasi pertama, seorang 

individu akan merasakan keluhan-keluhan 

psikologis (sakit kepala, sakit pinggang, 

mual-mual, muntah) maupun kondisi 

psikologis yang tak stabil (bingung, sedih, 

stress, cemas, mudah tersinggung, marah 

emosional). 

       Reaksi-reaksi tersebut kemungkinan 

bisa muncul karena ketidaktahuan remaja 

tentang perubahan-perubahan fisiologis yang 

terjadi pada awal kehidupan seorang remaja 

wanita dan kurangnya pengetahuan, dimana 

hal ini bisa disebabkan dari segi fisik dan 

psikologis remaja yang belum matang, 

informasi yang kurang dari orang tua 

menyebabkan timbulnya perasaan cemas dan 

takut pada remaja ketika menstruasi pertama 

tiba. 

Berdasarkan latar belakang diatas, 

peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh 

mengenai hubungan pengetahuan tentang 

menarche dengan tingkat kecemasan pada 

siswi kelas 7-8 di SMPN 6 Tambun Selatan 

tahun 2013. 

Adakah hubungan pengetahuan tentang 

menarche dengan tingkat kecemasan pada 

remaja putri di SMPN 6 Tambun Selatan? 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

       Desain penelitian yang digunakan pada 

penelitian ini adalah deskriptif analitik 

dengan menggunakan pendekatan cross 

sectional. Dimana metode penelitian yang 

berusaha menggambarkan dan 

menghubungkan variabel independen dan 

variabel dependen. 

 



Teknik Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

Untuk mendapatkan data primer yang 

diperlukan, peneliti menggunakan alat 

pengumpulan data berupa kuesioner.Data 

yang diperoleh langsung dari responden 

yaitu data tentang pengetahuan dan tingkat 

kecemasan. 

2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari data sekolah, yaitu 

gambaran umum lokasi penelitian, visi misi 

SMPN 6 Tambun Selatan, dan struktur 

organisasi SMPN 6 Tambun Selatan. 

3. Validitas dan Reliabilitas 

a. Validitas 

       Validitas adalah suatu indek yang 

menunjukan alat ukur itu benar-benar 

mengukur apa yang diukur.  

b. Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukan 

sejauh mana suatu alat pengukur dapat 

dipercaya atau dapat diandalkan. Hal ini 

berarti menunjukan sejauh mana hasil 

pengukuran itu tetap konsisten atau tetap 

asas bila dilakukan pengukuran dua kali atau 

lebih terhadap gejala yang sama, dengan 

menggunakan alat ukur yang sama. 

Teknik Analisa Data 

Analisa data adalah mengelompokkan, 

membuat suatu urutan, sehingga mudah 

untuk dibaca (Notoatmodjo, 

2010).Penelitian ini menggunakan data 

secara univariat dan secara bivariat. 

1. Analisa univariat 

Analisa univariat digunakan untuk 

mengetahui distribusi frekuensi terhadap 

variabel independen yaitu pengetahuan 

tentang menarche dan distribusi frekuensi 

variabel dependen yaitu tingkat kecemasan. 

2. Analisa bivariat 

Analisa bivariat ini digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen.Untuk 

membuktikan adanya hubungan antara dua 

variabel tersebut dilakukan dengan uji 

statistik Chi-Square karena menghubungkan 

dua variabel dengan jenis kategori. 

Teknik Pengolahan Data  

Metode pengolahan data yang 

digunakan adalah manual dan software 

komputer (SPSS), dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

1. Editing adalah setiap lembar kuesioner 

diperiksa untuk memastikan bahwa setiap 

pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner 

telah terisi semua. 

2. Coding adalah pemberian kode pada setiap 

jawaban yang terkumpul dalam kuesioner 

untuk memudahkan proses. 

Variabel pengetahuan diukur dengan 

menggunakan alat ukur berupa kuesioner 

yang terdiri dari 10 pertanyaan, seluruh 

pertanyaan ini sudah mewakili dari 

pengetahuan siswi tentang menarche. 

Adapun skala pengukuran yang digunakan 

yaitu: 

Nilai 3 : Jawaban A 

Nilai 2 : Jawaban B 

Nilai 1 : Jawaban C  

Pengetahuan tentang menarche 

dikategorikan menjadi tiga yaitu: 

a. Kategori baik  : jika skor >75% 

b. Kategori cukup  : jika skor 60-

75% 

c. Kategori kurang : jika skor <60% 

Sedangkan, variabel tingkat kecemasan 

dengan menggunakan alat ukur berupa 

kuesioner yang terdiri dari 14 pertanyaan, 

seluruh pertanyaan ini sudah mewakili dari 

tingkat kecemasan pada siswi. Adapun skala 

pengukuran yang digunakan yaitu: 

Nilai 1 : Jawaban tidak pernah 

Nilai 2 : Jawaban kadang-kadang 

Nilai 3 : Jawaban sering 

Nilai 4 : Jawaban selalu 

Tingkat kecemasan dikategorikan menjadi 

empat yaitu: 

a. Kecemasan ringan : jika skor 14-20 

b. Kecemasan sedang : jika skor 21-27 

c. Kecemasan berat : jika skor 28-41 

d. Panik   : jika skor 42-56 

3. Cleaning adalah proses yang dilakukan 

setelah data masuk ke komputer data akan 

diperiksa apakah ada kesalahan atau tidak, 

jika terdapat data yang salah diperiksa oleh 

proses cleaning ini.  

4. Tabulasi langsung adalah sistem pengolahan 

data langsung yang ditabulasi oleh kuesioner 

kedalam kerangka tabel yang telah 

disiapkan, tanpa proses perantara yang 

lainnya.  

5. Processing, peneliti terlebih dahulu perlu 

menggunakan program tertentu, baik sudah 

tersedia maupun program yang sudah 

disiapkan secara khusus dapat ditambahkan 

bahwa dalam ilmu-ilmu sosial banyak 

digunakan program SPSS (Statistical 

Program For Social Sciences). 



HASIL PENELITIAN 

1. Analisa Univariat 

a. Variabel pengetahuan tentang menarche pada remaja putri 

Tabel I1 

Distribusi Frekuensi Pengetahuan pada Remaja Putri 

di SMPN 6 Tambun Selatan 

Tahun 2013 

 

Pengetahuan Frekuensi Persentasi (%) 

Baik 72 41,6 

Cukup 63 36,4 

Kurang 38 22,0 

Total             173           100 

 

       Berdasarkan tabel di atas, distribusi 

frekuensi pengetahuan pada remaja putri di 

SMPN 6 Tambun Selatan menunjukkan dari 

173 remaja putri terdapat 72 remaja putri 

(41,6%) yang memiliki pengetahuan baik 

tentang menarche, 63 remaja putri(36,4%) 

yang memiliki pengetahuan cukup tentang 

menarche, dan 38 remaja putri (22,0%) yang 

memiliki pengetahuan kurang tentang 

menarche. 

 

b. Variabel tingkat kecemasan pada remaja putri 

Tabel 2 

Distribusi Frekuensi Tingkat Kecemasan pada Siswi Kelas 7-8 

di SMPN 6 Tambun Selatan 

Tahun 2013 

 

Tingkat Kecemasan Frekuensi Persentasi (%) 

Ringan  50 28,90 

Sedang  58 33,53 

Berat  62 35,84 

Panik    3   1,73 

Total 173          100 

 

Berdasarkan tabel di atas, distribusi 

frekuensi tingkat kecemasan pada remaja 

putri di SMPN 6 Tambun Selatan 

menunjukkan dari 173 remaja putri terdapat 

50 remaja putri (28,90%) yang memiliki 

tingkat kecemasan ringan, 58 remaja 

putri(33,53%) yang memiliki tingkat 

kecemasan sedang, 62 siswi (35,84%) yang 

memiliki tingkat kecemasan berat, dan 3 

remaja putri (1,73%) yang memiliki tingkat 

kecemasan panik. 

 

 



2. Analisa Bivariat 

Tabel 3 

Hubungan Pengetahuan tentang Menarche dengan Tingkat Kecemasan pada Remaja Putri di 

SMPN 6 Tambun Selatan 

Tahun 2013 

 

Pengetahuan Tingkat Kecemasan Total   P.Value 

 

Ringan Sedang Berat Panik 

   

 

n % n % n % n % n % 

 
Baik 46 26,6 16 9,2 8 4,6 2 1,1 72 41,6 

0,0005 Cukup 4 2,3 41 23,7 18 10,4 0 0 63 36,4 

Kurang 0 0 1 0,6 36 20,8 1 0,6 38 22 

Total 50 28,9 58 33,5 62 35,8 3 1,7 173 100   

 

Berdasarkan tabel di atas, di dapatkan 

hubungan pengetahuan dengan tingkat 

kecemasan pada remaja putri di SMPN 

Tambun Selatan  di peroleh bahwa dari 

173 remaja putri, sebanyak 46 remaja 

putri (26,6%) yang memiliki pengetahuan 

baik dengan tingkat kecemasan ringan, 16 

remaja putri (9,2%) yang memiliki 

pengetahuan baik dengan tingkat 

kecemasan sedang, 8 remaja putri (4,6%) 

yang memiliki pengetahuan baik dengan 

tingkat kecemasan berat, 2 remaja putri 

(1,1%) yang memiliki pengetahuan baik 

dengan tingkat kecemasan panik, 4 remaja 

putri (2,3%) yang memiliki pengetahuan 

cukup dengan tingkat kecemasan ringan, 

41 remaja putri (23,7%) yang memiliki 

pengetahuan cukup dengan tingkat 

kecemasan sedang, 18 remaja putri 

(10,4%) yang memiliki pengetahuan 

cukup dengan tingkat kecemasan yang 

berat, 1 remaja putri (0,6%) yang memiliki 

pengetahuan kurang dengan tingkat 

kecemasan sedang, 36 remaja putri 

(20,8%) yang memiliki pengetahuan yang 

kurang dengan tingkat kecemasan berat, 

dan remaja putri (0,6%) yang memiliki 

pengetahuan kurang dengan tingkat 

kecemasan panik. 

          Dan dari hasil uji statistik di dapatkan 

P value yaitu 0,0005 sedangkan nilai α = 

0,05 jadi, dapat diketahui bahwa nilai P 

value< α (0,0005<0,05). Jadi dapat di 

simpulkan bahwa H0 ditolak, artinya 

maka terdapat hubungan pengetahuan 

tentang menarche dengan tingkat 

kecemasan pada remaja putri. 

PEMBAHASAN 

A. Hubungan Pengetahuan Tentang 

Menarche dengan Tingkat Kecemasan 

pada Remaja Putri 

       Menurut Prof. Dr. dr. H. Dadang 

Hawari, Kecemasan (ansietas/anxiety) 

adalah gangguan alam perasaan (affective) 

yang ditandai dengan perasaan ketakutan 

atau kekhawatiran yang mendalam dan 

berkelanjutan, tidak mengalami gangguan 

dalam menilai realitas (Reality Testing 

Ability/RTA, masih baik), kepribadian 

masih tetap utuh (tidak mengalami 

keretakan kepribadian/ splitting of 

personality), perilaku dapat terganggu 

tetapi masih dalam batas-batas normal. 

Menurut Notoatmodjo (2011) 

Pengetahuan adalah hasil „tahu‟, dan ini 

terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap suatu objek 

tertentu. Penginderaan terjadi melalui 

pancaindera manusia, yakni: indra 

penglihatan, pendengaran, penciuman, 

rasa dan raba. Sebagian dasar pengetahuan 

manusia diperoleh melalui mata dan 

telinga. 

Menarche didefinisikan sebagai pertama 

kali menstruasi, yaitu keluarnya cairan 

darah dari alat kelamin wanita berupa 

luruhnya lapisan dinding dalam rahim 



yang banyak mengandung pembuluh 

darah. 

       Menurut Berk (1993); Turner dan 

Helms (1995); Singgih D. Gunarsa dan 

Yulia Singgih Dirga Gunarsa (1991) 

mengungkapkan reaksi remaja wanita 

terhadap datangnya haid pertama 

(menarche), yaitu reaksi negatif, ketika 

muncul menstruasi pertama, seorang 

individu akan merasakan keluhan-keluhan 

psikologis maupun kondisi psikologis 

yang tak stabil (bingung, sedih, stress, 

cemas, mudah tersinggung, marah 

emosional). Hal ini kemungkinan karena 

ketidaktahuan remaja tentang perubahan-

perubahan fisiologis yang terjadi pada 

awal kehidupan seorang remaja wanita. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, 

kecemasan ini disebabkan karena siswi 

yang baru mengalami menarche, mereka 

merasakan siklus haid yang belum teratur 

sehingga mereka merasa cemas yang berat 

sehingga mengakibatkan 

kepanikan.Kecemasan ini juga diakibatkan 

karena kurangnya pengetahuan tentang 

perubahan-perubahan yang terjadi seperti 

perubahan fisik, psikologis, dan emosi 

sehingga mereka merasa bingung dan 

takut. 

Hal ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan Vera susanti dan Yusi Sofiyah 

(2008) di salah satu SMP di daerah 

Bandung terdapat siswi yang memiliki 

pengetahuan rendah dengan tingkat 

kecemasan yang berat. Hal ini terbukti 

bahwa pembekalan pada remaja yaitu 

pengetahuan tentang menarche akan 

mempengaruhi sikap mereka. Sikap dalam 

penelitian ini adalah kecemasan mereka. 

Sehingga bisa disimpulkan bahwa dengan 

pengetahuan yang tinggi akan 

mempengaruhi kecemasan pada mereka. 

         Dan dari hasil uji statistik di dapatkan 

P value yaitu 0,0005 sedangkan nilai α = 

0,05. Jadi, dapat diketahui bahwa nilai P 

value< α (0,0005<0,05). Maka dapat di 

simpulkan bahwa H0 ditolak, artinya 

maka terdapat hubungan pengetahuan 

tentang menarche dengan tingkat 

kecemasan pada siswi. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini masih menemukan 

berbagai keterbatasan penelitian. Berbagai 

keterbatasan penelitian yang ada sebagai 

berikut: 

1. Keterbatasan Waktu dan Tenaga dari 

Peneliti 

Dalam penulisan penelitian ini, penulis 

tidak bisa berfokus dikarenakan waktu 

yang sedikit dan ada beberapa kegiatan 

dari kampus seperti: Praktek di  RS 

(PKL), Puskesmas (Kelbin), PSTW, RSJ, 

dimana kegiatan tersebut sejalan dengan 

pembuatan penelitian. 

2. Keterbatasan Dana (Biaya) 

Sebagai peneliti dan seorang mahasiswa, 

sudah tentu biaya menjadi kendala utama 

bagi peneliti, karena seluruh biaya 

mahasiswa menjadi tanggungan orang tua. 

Bagaimanapun juga dalam melakukan 

suatu penelitian diperlukan dana yang 

cukup untuk mendukung kelancaran 

penelitian tersebut. 

KESIMPULAN 

       Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka hasil penelitian tentang 

“Hubungan Pengetahuan Tentang 

Menarche dengan Tingkat Kecemasan 

pada remaja putri di SMPN 6 Tambun 

Selatan Tahun 2012”,  maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Distribusi frekuensi pengetahuan tentang 

menarche pada remaja putri di SMPN 6 

Tambun Selatan tahun 2012 menunjukkan 

72 remaja putri (41,6%) yang memiliki 

pengetahuan baik tentang menarche dan 

38 remaja putri (22,0%) yang memiliki 

pengetahuan kurang tentang menarche. 

2. Distribusi frekuensi tingkat kecemasan 

pada remaja putri di SMPN 6 Tambun 

Selatan tahun 2012 menunjukkan 50 

remaja putri (28,90%) yang memiliki 

tingkat kecemasan ringan dan 3 remaja 

putri (1,73%) yang memiliki tingkat 

kecemasan panik. 

3. Ada hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan tentang menarche dengan 

tingkat kecemasan pada remaja putri di 

SMPN 6 Tambun Selatan dengan P value 

0.0005. 

SARAN 

1. Bagi Pelayanan Kesehatan 

Bekerjasama dengan sekolah untuk 

melakukan penyuluhan tentang kesehatan 

reproduksi agar siswi-siswi lebih 

memahami tentang kesehatan reproduksi. 



2. Bagi Institusi Pendidikan 

Dengan dilakukannya penelitian ini, 

disarankan untuk mengadakan seminar 

tentang kesehatan reproduksi sehingga 

dapat meningkatkan pengetahuan siswi. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

a. Area penelitian diperluas dengan jumlah 

sample yang lebih banyak sehingga hasil 

yang diperoleh lebih bagus. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai data penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan pengetahuan tentang 

menarche dengan tingkat kecemasan pada 

siswi. 

c. Analisa data yang digunakan pada 

penelitian berikutnya tidak terbatas pada 

analisa univariat dan bivariat, tapi juga 

menggunakan analisa multivariat yang 

menghubungkan beberapa variabel 

independen dengan variabel dependen. 
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