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1.2 Latar Belakang 

Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menjadi 

dewasa. Pada periode ini merupakan periode yang terjadi berbagai perubahan 

seperti perubahan hormonal, fisik, psikologis maupun sosial. Perubahan ini 

sangat cepat terjadi. Perubahan fisik yang menonjol adalah perkembangan 

tanda-tanda seks sekunder, terjadinya tumbuh kembang, serta perubahan 

tingkah laku dan hubungan sosial dengan lingkungannya. Apabila perubahan 

tidak berlangsung lancar maka akan berpengaruh terhadap perkembangan 

psikis dan emosional anak, terkadang juga timbul ansietas, terutama pada 

anak perempuan yang tidak dipersiapkan untuk menghadapinya (Batubara, 

2016). Perubahan psikologis remaja dipengaruhi beberapa hal, salah satunya 

yaitu pengetahuan, ketika remaja tidak mempunyai pengetahuan yang baik 

maka akan muncul keluhan-keluhan dalam mempersiapkan menarche. 

Sehingga akan mempengaruhi persepsi remaja dan menyebabkan muncul 

respon negatif seperti bingung, sedih, cemas, takut, stress dan malu. Salah 

satu ciri dimulainya masa pubertas remaja putri adalah terjadinya mestruasi 

pertama, atau disebut dengan menarche.  

Menarche adalah menstruasi pertama pada remaja putri yang terjadi 

antara 1,5 hingga 3 tahun setelah telarache. Rata-rata menarche terjadi pada 

usia 12 sampai13 tahun (Kumanov dan  Agarwal, 2016). Hasil penelitian 

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2012 

menunjukkan 24% pada usia 14 tahun, 29% responden mengalami menarche 
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pada usia 13 tahun, 23% pada usia 12 tahun, dan 7% pada usia 10-11 tahun. 

Secara keseluruhan 89% responden mengalami menarche pada usia 12-15 

tahun. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesiapan remaja pra pubertas 

dalam menghadapi menarche adalah usia, karena usia dan kesiapan saling 

berhubungan. Menurut Jayanti (2012) Semakin muda usia remaja mengalami 

menarche, semakin dirinya belum siap untuk menerima perubahan yang ada. 

Pada saat menghadapi menarche banyak perubahan yang terjadi, salah 

satunya adalah perubahan psikologis. Kurangnya informasi dan rendahnya 

tingkat pengetahuan remaja tentang menarche akan menimbulkan respon 

negatif, berupa cemas, takut, malu, sedih, bingung, dan stress. Hasil 

penelitian Indah (2016) yang dilakukan di SDN Pacarkembang 1/192 

memiliki pengetahuan kurang yaitu 61,8%, dan responden dengan 

pengetahuan baik sebanyak 38,2%. Berdasarkan studi pendahuluan yang 

dilakukan ditemukan 95% siswi takut dan malu apabila nanti mengalami 

menarche. 

Hasil penelitian Dewi (2017) yang dilakukan di SD Muhammadiyah 3 

Yogyakarta, siswi memiliki pengetahuan tinggi tentang menstruasi sebanyak 

11,6%, kategori pengetahuan sedang 51,2%, dan kategori pengetahuan rendah 

sebanyak 37,2%. Sedangkan untuk kesiapan dalam menghadapi menstruasi 

kategori 18,6% baik, 44,2% cukup dan 37,2% kurang. Pengetahuan 

dipengaruhi beberapa hal antara lain usia, tingkat pendidikan, pengalaman, 

informasi, sosial/budaya, dan ekonomi. Namun kebudayaan masyarakat yang 

masih tabu dan tidak terbuka dalam mendiskusikan kesehatan reproduksi 

remaja sehingga berdampak terbatasnya komunikasi dan informasi. Maka 
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dengan ini perlunya remaja putri dibekali ilmu pengetahuan menjelang 

menstruasi pertamanya. Karena pengetahuan yang diperoleh remaja akan 

mempengaruhi persepsi remaja tentang menarche (Fajri dan Khairani, 2010). 

Sebagian besar peneliti yang telah mempelajari reaksi emosional 

terhadap menarche menjelaskan bahwa banyak remaja putri menunjukkan 

respon negatif terhadap menarche. Selain itu, menarche ditentukan sebagai 

salah satu faktor pemicu gangguan depresi (Tondo, et al., 2017). Kesiapan 

yang baik akan menimbulkan respon positif terhadap menarche dibandingkan 

dengan yang tidak memiliki kesiapan (Marvan dan Veronic, 2014). 

Mempersiapkan remaja purti pra pubertas dalam menghadapi menarche dapat 

melalui pengetahunnya. Pengetahuan tentang menarche bisa didapatkan 

melalui keluarga, media cetak, elektronik, atau tenaga kesehatan (bidan, 

dokter, perawat).  

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada 15 siswi SDN 

Kembangbelor dan SDN Nogosari, menunjukkan bahwa sebagian besar siswi 

memiliki pengetahuan yang rendah dan memiliki respon negatif dalam 

menghadapi menarche. Semua siswi mengatakan bahwa belum pernah 

mendapatkan informasi tentang menarche atau menstruasi dari siapapun. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai hubungan tingkat pengetahuan dengan respon psikologis remaja 

putri prapubertas dalam menghadapi menarche.  

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan tingkat pengetahuan dengan respon psikologis remaja 

putri prapubertas dalam menghadapi menarche? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menentukan hubungan tingkat pengetahuan dengan respon psikologis 

remaja putri prapubertas dalam menghadapi menarche 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Mengidentifikasi tingkat pengetahuan remaja purti prapubertas 

tentang menstruasi dan menarche 

2) Mengidentifikasi respon psikologis remaja purti prapubertas dalam 

menghadapi menarche 

3) Menentukan hubungan tingkat pengetahuan dengan respon psikologis 

remaja putri prapubertas dalam menghadapi menarche 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi pemahaman pengetahuan 

tentang menstruasi dengan respon remaja dalam menghadapi menarche  

1.4.2 Manfaat praktis 

1) Bagi masyarakat 

Penelitian ini dapat dijadikan informasi pengetahuan tentang 

menstruasi dan menarche 

2) Bagi instansi 

Dapat dijadikan sebagai acuan atau dasar memberikan informasi 

tentang menstruasi dan menarche 

1.5 Risiko Penelitian 
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Pada penelitian ini tidak ada perlakuan apapun sehingga tidak ada bahaya 

potensial atau resiko akibat keterlibatan responden dalam penelitian ini. 

  


