
BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menstruasi merupakan kejadian yang penting dalam kehidupan seorang 

perempuan, ini karena menstruasi menjadi tanda seorang perempuan telah siap untuk 

menjalankan fungsinya untuk bereproduksi. Menarche atau menstruasi pertama kali 

dimulai sekitar usia 12-14 tahun dan ditandai dengan tanda seksual sekunder tumbuh 

berkembang, seperti pembesaran payudara, tumbuh rambut ketiak, panggul membesar 

dan juga mulai berkembangnya organ reproduksi yang siap untuk dibuahi 

(Simanjuntak et al, 2013). 

Menstruasi suatu proses yang normal dan alami namun banyak perempuan 

mengalami rasa tidak nyaman. Pengetahuan remaja putri yang kurang mengenai 

menarche dapat menimbulkan rasa takut, cemas, malu, tidak percaya diri serta 

mengalami kesulitan dalam menghadapi menstruasi. Mereka akan bertanya-tanya apa 

yang harus mereka lakukan dengan perubahan yang terjadi. Remaja putri 

membutuhkan informasi tentang proses menstruasi dan kesehatan selama menstruasi 

(Afifah dan Hastuti, 2016). Pada remaja putri yang mengalami menarche, banyak hal 

yang harus diketahui yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Pada saat 

menarche diperlukan persiapan yang matang agar proses reproduksi dapat terlaksana 

secara sehat (Ririn, 2011). 

Perasaan bingung, gelisah, tidak nyaman selalu menyelimuti perasaan seorang 

yang mengalami menarche. Adanya anggapan orang tua atau di dalam keluarga yang 

kurang tepat, hal ini merupakan sesuatu yang tabu untuk diperbincangkan dan 



menggangap bahwa anak akan tahu dengan sendirnya. Menarche pada remaja putri 

akan membuat mereka merasa terkejut, cemas bahkan trauma. Selama masa 

penyesuaian seorang remaja putri akan bersikap mudah tersinggung, mudah marah dan 

cemas. Kecemasan akan semakin bertambah karena adanya perubahan pada bentuk 

fisik, Peristiwa menstruasi yang tidak disertai dengan informasi-informasi yang benar, 

akan menimbulkan kecenderungan negatif (Yolanda, 2013). 

Remaja merupakan aset bangsa untuk terciptanya generasi mendatang yang 

baik. Masalah kesehatan reproduksi menjadi perhatian bersama dalam 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat (Olda Kartikasari, 2009). 

Pada masa remaja menuju dewasa merupakan sebagai titik awal proses reproduksi, 

sehingga perlu dipersiapkan sejak dini, untuk membantu remaja menghadapi menarche 

secara fisik, psikis, sosial dan hygiene sanitasi (Suryati, 2012). Berdasarkan Keputusan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/ MENKES/52/2015 tentang 

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015–2019, salah satu upaya sasaran 

strategis yang akan dicapai Kementerian Kesehatan adalah pembinaan kesehatan 

remaja. Indikator keberhasilan diukur dari peningkatan persentase pengetahuan dan 

pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi sebesar 75% (Lutfiya, 2016). 

Hasil Riskesdas tahun 2010 menunjukkan bahwa responden yang sudah 

mengalami menstruasi, rata-rata mengalami menarche pada usia 13 tahun (20,0%), 

dengan kejadian lebih awal menarche pada usia kurang dari 9 tahun dan ada yang lebih 

lambat mengalami menarche sampai usia 20 tahun serta 7,9 persen tidak menjawab 

atau lupa, serta  7,8 persen yang melaporkan belum mengalami menstruasi. Secara 



nasional rata-rata usia menarche 13-14 tahun terjadi pada 37,5 persen anak Indonesia 

(Riskesdas, 2010). 

Penelitian yang dilakukan oleh Grhasta tahun 2011 di Surakarta, menyatakan 

kurangnya pengetahuan dapat meningkatkan kecemasan siswi dalam menghadapi 

menarche. Penelitian lain yang sudah dilakukan oleh Maria tahun 2014 di Blitar 

menyatakan terdapat manfaat positif antara penyuluhan tentang menstruasi terhadap 

pengetahuan menghadapai menarche, penelitian tentang menarche ini telah banyak 

dilakukan pada siswi Sekolah Menengah Pertama, namun pada saat ini kejadian 

menarche banyak terjadi pada usia lebih muda yaitu di Sekolah Dasar, sehingga 

penelitian ini perlu dan penting dilakukan untuk mengetahui manfaat penyuluhan 

terhadap pengetahuan tentang menarche di Sekolah Dasar.  

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 

2018 di Sekolah Dasar Negeri 2 Tanjung Benoa, dengan wawancara terbuka yang 

dilakukan pada sepuluh orang siswi dari kelas IV dan V di SD Negeri 2 Tanjung Benoa. 

Seluruh siswi yang diwawancara telah mengalami menarche. Tujuh  orang siswi 

mengatakan memiliki pengalaman buruk mengenai menstruasi, mereka merasa sedih, 

takut, tidak percaya diri, tidak nyaman menggunakan pembalut, tidak berani pergi ke 

kantin duduk diam dikelas dan belum menerima keadaannya. Pengalaman tiga orang 

siswi lainnya mengatakan ketika mengalami menarche mereka menerima dan sudah 

dapat memahami keadaan dirinya. Menurut guru di sekolah tersebut, untuk 

penyampaian materi pembelajaran tentang menstruasi masih sangat kurang, Pada 

pengalaman sebelumnya ada siswi yang mengalami menarche di sekolah tidak mau 

memakai pembalut, menangis tidak mau mengikuti pelajaran dan ijin untuk pulang 



kerumah. Di sekolah ini memiliki Unit Kesehatan Sekolah (UKS), namun tidak 

berfungsi dengan aktif, dan di sekolah ini tidak memiliki pengembangan diri Kelompok 

Siswa Peduli AIDS Narkoba (KSPAN) maupun Pusat Informasi Konseling  Remaja 

(PIK R) sehingga penting dilaksanakan penyuluhan di sekolah ini agar dapat 

memberikan informasi tentang menarche. Sekolah ini belum pernah mendapatkan 

penyuluhan dan penelitian sehingga banyak siswi belum mengetahui tentang 

menarche. 

Berdasarkan latar belakang peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai manfaat penyuluhan tentang menarche terhadap pengetahuan siswi di 

Sekolah Dasar Negeri 2 Tanjung Benoa tahun 2018. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. “Apakah manfaat penyuluhan tentang menarche terhadap pengetahuan siswi di 

Sekolah Dasar Negeri 2 Tanjung Benoa Tahun 2018?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat penyuluhan 

tentang menarche terhadap pengetahuan siswi di Sekolah Dasar Negeri 2 Tanjung 

Benoa tahun 2018. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi pengetahuan siswi sebelum diberikan penyuluhan tentang 

menarche di Sekolah Dasar Negeri 2 Tanjung Benoa tahun 2018. 



b. Mengidentifikasi pengetahuan siswi sesudah diberikan penyuluhan tentang 

menarche di Sekolah Dasar Negeri 2 Tanjung Benoa tahun 2018. 

c. Menganalisis perbedaan pengetahuan siswi sebelum dan sesudah diberikan 

penyuluhan tentang menarche di Sekolah Dasar Negeri 2 Tanjung Benoa tahun 

2018. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan 

informasi terkait dengan manfaat penyuluhan tentang menarche terhadap pengetahuan 

siswi di Sekolah Dasar Negeri 2 Tanjung Benoa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Remaja Putri 

Menambah wawasan ilmu pengetahuan dan meningkatkan pemahaman siswi 

tentang menarche. 

b. Bagi Orang Tua 

Sebagai wawasan tentang kesehatan reproduksi khususnya kepada yang 

memiliki anak perempuan dapat diberikan pemahaman sejak dini tentang kesehatan 

reproduksi tentang menarche. 

c. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai bahan untuk menyebarluaskan informasi tentang kesehatan reproduksi 

mengenai menarche. 



 


