
1 
 

 

 

  



2 
 

 



3 
 

 

 

  



4 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat, taufik dan tuntunan-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “HUBUNGAN ANTARA 

PENGETAHUAN DENGAN SIKAP REMAJA PUTERI TENTANG 

MENARCHE PADA SISWI SMPN 21 MAKASSAR” sebagai salah satu syarat 

untuk mencapai gelar Sarjana Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Dalam penyusunan skripsi ini terdapat beberapa hambatan dan 

kekurangan. Akan tetapi, berkat bantuan dari berbagai pihak sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala 

ketulusan hati perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT, atas cinta, tuntunan dan rahmat serta ridho-Nya yang 

senantiasa dengan murahnya tercurah pada hamba-Nya ; 

2. Rasulullah SAW, atas segala perjuangannya yang telah mengantarkan 

dan mengenalkan indahnya Islam masuk ke dalam kehidupan  

umatnya ; 

3. Ibuku, ibuku, ibuku dan Ayahku yang tercinta, Zakiah Arhas dan 

Abdul Mu‟uti Rahajaan,S.E, atas segenap curahan kasih sayang, do‟a 

yang tulus–ikhlas, pengertian serta pengorbanan beliau berdua yang 

tak terhingga sehingga mempermudah langkah penulis dalam 



5 
 

menyelesaikan skripsi dan untuk meraih cita-cita menjadi dokter 

muslimah yang teladan ; 

4. drg. St. Maisarah Bachtiar, MARS, selaku pembimbing yang telah 

banyak meluangkan banyak waktu dan tenaga untuk memberikan 

bimbingan, saran, serta petunjuk kepada penulis yang sangat 

bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini ; 

5. drg. Yayi Manggarsari, M.Kes dan bapak Markas Iskandar, S.Ag, 

M.Pd.I, selaku penguji yang dengan baiknya telah memberikan saran 

dan pengarahan dalam perbaikan proposal hingga skripsi ini ; 

6. dr. H. Mahmud Ghaznawie, Ph.D, Sp.PA (K), selaku dekan Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar ; 

7. Dosen-dosen MEU dan staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar 

8. Seluruh staf pegawai dan keluarga besar Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak bisa disebutkan satu 

persatu namanya ; 

9. Kepala Sekolah, Staf Pendidik, dan siswa-siswi SMPN 21 Makassar, 

atas izin dan kerjasamanya dalam penelitian ; 

10. Ketiga adik yang selalu menyemarakkan hari-hari, Fitria Nita 

Rahajaan, Muchlas Rahajaan, dan Ihdina Rahajaan. Terima kasih atas 

pengertian dan canda-tawanya ; 

11. Keluarga kedua di Makassar, Ny. Marwa Arhas dan keluarga atas 

penjagaan dan kasih sayangnya; 



6 
 

12. Teman-teman bimbingan skripsi : Musfirah Hatta, Hizbah Muslihah 

Hamid, dan Khaerunnisa Hida, untuk segala bantuan dan 

masukkannya selama proses pengerjaan proposal hingga skripsi ini ; 

13. Sahabat seperjuangan di tanah rantau, MEMO: Rahmaniar, Lidianty 

Tianotak, Sri Wahyuni Sahir, Ayu Aisyiah, Nurul Ekawati Aziz, Nur 

Adhayati Bachtiar, Iin Andriani, A.Riska Gunawati, Musfirah Hatta, 

dan Rahmawati Nining K.Laili atas semangat dan cintanya ; 

14. Sahabat setia: Wahyuni Noor Rizky Renfaan, Faradilla Ramme, Azza 

Rasdiana Umar untuk suntikan semangat dan bantuannya ; 

15. Seluruh keluarga besar Astrocyte 2011 FK UNISMUH, atas bantuan, 

motivasi, kebersamaan dan solidaritasnya ; 

16. Serta beberapa pihak lain yang turut  membantu penulis menyusun 

skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat 

banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat 

diperlukan oleh penulis.  

Semoga skripsi ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan 

bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang 

Kedokteran. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya 

bagi kita semua, amin. 

 

Makassar,  Maret 2015 

 

Penulis 



7 
 

MEDICINE FACULTY OF  

UNIVERSITY MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

Skripsi, March 2015 

 

TIKA W. RAHAJAAN 

St. Maisarah 

 

THE CORRELATION BETWEEN KNOWLEDGE AND ATTITUDES 

ABOUT MENARCHE IN ADOLESCENT GIRLS OF SMPN 21 

MAKASSAR 

( xvi + 71 page + 5 appendix ) 

 

ABSTRACT 

 

Background: Menarche is an early sign of entry of a woman of reproductive age. 

The average age of menarche in general is 12.4 years. In South Sulawesi, the 

percentage of first menstruation (menarche) occurred in the age group 13-14 years 

(35.3%). As for the age group of girls with early menarche incident occurred at 

around the age of 11-12 years of age (12.2%). While the percentage of menarche 

age more slowly in the age group 17-18 years (4.5%), and 11.3% do not know the 

answer related to their first menstruation 
Objective: To find out the correlation between knowledge and attitudes about 

menarche in adolescent girls of SMPN 21 Makassar. 
Methods: The method used is analytic observational (cross-sectional) with purposive 

sampling method of non-probability sampling with sample determination technique in 

which a sample among the population over the terms of two criteria: the criteria for 

inclusion and exclusion criteria. 

Result: Respondents who have a good knowledge and have a positive attitude 

about menarche was at 58.6%. While respondents who have less knowledge of 

good and have a negative attitude amounted to 63.3% 

Conclusion: The results obtained by statistical analysis of test p = 0.047 which 

means that there is a relationship that can be concluded that there is a relationship 

between knowledge and attitudes about menarche in adolescent girls. 
 

Keywords:  Knowledge, Attitude, Menarche, Adolescent girls 
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ABSTRAK 

 

Latar Belakang: Menarche merupakan tanda awal masuknya seorang perempuan dalam 

masa reproduksi. Rata-rata usia menarche pada umumnya adalah 12,4 tahun. Di Sulawesi 

Selatan, presentase haid pertama (menarche) terbanyak terjadi pada kelompok usia 13-14 

tahun (35.3%). Adapun kelompok usia remaja puteri dengan kejadian menarche lebih 

awal terjadi pada kisaran usia usia 11-12 tahun (12.2%). Sedangkan presentase usia 

menarche lebih lambat pada kelompok usia 17-18 tahun (4.5%), dan 11.3% menjawab 

tidak tahu terkait haid pertama mereka.  

Tujuan: Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan sikap remaja puteri 

tentang menarche pada siswi SMPN 21 Makassar. 

Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah analitik observasional (cross sectional 

study) dengan metode pengambilan sampel purposive non probability sampling yaitu 

dengan teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel diantara populasi sesuai 

yang ditetapkan dalam dua kriteria yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. 

Hasil: Responden yang memiliki pengetahuan baik dan mempunyai sikap positif 

tentang menarche adalah sebesar 58.6%. Sedangkan responden yang memiliki 

pengetahuan kurang baik dan mempunyai sikap negatif adalah sebesar 63.3%. 

Kesimpulan: Hasil analisis uji statistik diperoleh nilai p = 0.047 yang berarti 

terdapat hubungan sehingga dapat disimpulkan ada hubungan antara pengetahuan 

dengan sikap remaja puteri tentang menarche. 

 

Kata Kunci : Pengetahuan,  Sikap,  Menarche, Remaja Puteri 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR  BELAKANG 

Menarche adalah haid pertama yang terjadi akibat proses sistem hormonal 

yang kompleks. Setelah panca indra menerima rangsangan yang diteruskan ke 

pusat dan diolah oleh hipotalamus, dilanjutkan dengan hipofise melalui sistem 

portal, dikeluarkan hormon gonadotropik perangsang folikel dan luteinizing 

hormon untuk merangsang indung telur. Hormon perangsang folikel (FSH), 

merangsang folikel primordial yang di dalam perjalanannya dominan 

mengeluarkan hormon esterogen sehingga terjadi pertumbuhan dan 

perkembangan tanda seks sekunder, ini juga merupakan tanda – tanda remaja 

sedang mengalami pubertas. 

Menarche merupakan tanda awal masuknya seorang perempuan dalam masa 

reproduksi. Rata-rata usia menarche pada umumnya adalah 12,4 tahun. Menarche 

dapat terjadi lebih awal pada usia 9 – 10 tahun atau lebih lambat pada usia 17 

tahun.
10 

Di Amerika Serikat, sekitar 95% wanita remaja mempunyai tanda – tanda 

pubertas dengan menarche pada umur 12 tahun dan umur rata-rata 12,5 tahun 

yang diiringi dengan pertumbuhan fisik saat menarche. Di Maharashtra, India, 

rata-rata usia menarche pada anak perempuan adalah 12,5 tahun. 24,92% 

menarche dini (10 – 11 tahun), 64,77% menarche ideal (12 – 13 tahun) dan 

10,30% menarche terlambat (14 – 15 tahun). Di Indonesia dan negara – negara 

Asia Tenggara, seorang wanita remaja mendapat menarche rata – rata  pada usia 
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12 tahun dan ada juga yang baru berusia 8 tahun sudah memulai siklus haid 

namun jumlah ini sedikit sekali. Usia paling lama mendapat menarche adalah 16 

tahun. Usia mendapat menarche tidak pasti atau bervariasi, akan tetapi terdapat 

kecenderungan bahwa dari tahun ke tahun wanita remaja mendapat haid pertama 

pada usia yang lebih muda.
7 

Hasil Riskesdas 2010 menunjukkan bahwa berdasarkan laporan responden 

yang sudah mengalami haid, rata – rata usia menarche di Indonesia adalah 13 

tahun (20,0%) dengan kejadian lebih awal pada usia kurang dari 9 tahun dan ada 

yang lebih lambat sampai 20 tahun serta 7,9 persen tidak menjawab / lupa. 

Terdapat 7,8 persen yang melaporkan belum haid. 

Di Sulawesi Selatan, presentase haid pertama (menarche) terbanyak terjadi 

pada kelompok usia 13 – 14 tahun (35.3%) dan kelompok usia 15 – 16 tahun 

(26.1%). Adapun kelompok usia remaja puteri dengan kejadian menarche lebih 

awal terjadi pada kisaran usia 6 – 8 tahun (0.1%), usia 9 – 10 tahun (0.9%) dan 

usia 11 – 12 tahun (12.2%). Sedangkan presentase usia menarche lebih lambat 

pada kelompok usia 17 – 18 tahun (4.5%), usia 19 – 20 tahun (0.5%) dan 11.3% 

menjawab tidak tahu terkait haid pertama mereka. 

Penelitian yang dilakukan oleh Leliana, mahasiswi Program Studi D-IV 

Bidan Pendidik Universitas Sumatera Utara dengan penelitiannya yang berjudul 

“Hubungan pengetahuan remaja putri terhadap kesiapan dalam menghadapi 

menarche di SD AL-Azhar Medan” didapatkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara pengetahuan remaja puteri terhadap sikap atau kesiapan remaja 

puteri dalam menghadapi menarche. 
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Masalah seputar menarche muncul dipicu oleh anggapan sekelompok 

masyarakat yang menganggap bahwa masalah menstruasi adalah hal yang tabu 

untuk dibicarakan dengan remaja puteri sehingga remaja puteri yang sedang atau 

telah menginjak masa pubertas memiliki pengetahuan yang minim terkait 

menarche. Kekurangan informasi inilah yang membuat para remaja puteri 

seringkali merasa bingung, gelisah, hingga mengalami perasaan tidak nyaman 

dengan haid pertamanya bahkan mereka kerapkali mengalami stress 

berkepanjangan akibat menganggap jumlah darah yang keluar begitu banyak. Saat 

terjadi menarche, para remaja puteri yang memiliki pengetahuan yang kurang 

akan merasa malu untuk menceritakannya pada orang tua bahkan orang lain. 

Mereka pun kerapkali merasa bosan untuk mengganti pembalut secara rutin 

bahkan ada pula yang tak mau memakai pembalut oleh karena rasa tidak nyaman. 

Dampak dari hal ini adalah kebersihan daerah kewanitaan yang tidak terjaga 

dengan baik yang berujung pada beberapa kasus penyakit yang berhubungan 

dengan higienitas, contohnya adalah Infeksi Saluran Kemih (ISK). 

Pada tahun 1999, insiden ISK di Inggris Utara pada usia 16 tahun adalah 

sekitar 3,6% pada anak laki – laki dan 11,6% pada anak wanita. Perbandingan 

kejadian ISK pada wanita sekitar 3 – 4 kali dibandingkan pada laki-laki. Selain itu 

kesulitan lain yang timbul adalah dalam proses perawatan diri yaitu pemenuhan 

personal diri saat menarche. Sekitar 50% dari anak perempuan yang sebelumnya 

mengalami ISK akan mengalami kelainan struktur saluran kemih.
8 

Oleh sebab itu pendidikan tentang kesehatan reproduksi yang berhubungan 

dengan menarche sangat diperlukan. Sebelum memasuki usia pubertas, anak –

anak seharusnya sudah disuguhkan informasi terkait apa itu menarche, kapan 
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terjadinya, apa yang harus dilakukan, dan jika telah terjadi menarche maka berapa 

kali jumlah penggantian pembalut dalam sehari sangat diperlukan. Informasi 

terkait perubahan pada struktur reproduksi pun perlu diberikan agar mereka 

mempunyai pengetahuan terkait kehamilan yang dapat terjadi oleh karena 

hubungan seksual. 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis merasa 

tertarik untuk membuat penelitian tentang “Hubungan antara Pengetahuan dengan 

Sikap Remaja Puteri tentang Menarche Pada Siswi SMPN 21 Makassar”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah 

“Adakah Hubungan antara Pengetahuan dengan Sikap Remaja Puteri tentang 

Menarche Pada Siswi SMPN 21 Makassar?” 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Umum : 

Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan sikap remaja 

puteri tentang menarche pada siswi SMPN 21 Makassar. 

2. Tujuan Khusus : 

a. Untuk mengidentifikasi pengetahuan remaja puteri SMPN 21 

Makassar tentang menarche 

b. Untuk mengidentifikasi sikap remaja puteri SMPN 21 Makassar 

tentang menarche. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Peneliti 

Dapat memperoleh hasil penelitian baru tentang pengetahuan dengan sikap 

siswi SMPN 21 Makassar tentang menarche sehingga dapat dijadikan 

sebagai perbandingan untuk penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Instansi Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar 

Diharapkan dapat menjadi informasi tambahan bagi para pembaca dan 

instansi sehingga dapat memperluas pengetahuan dan penyuluhan yang 

berhubungan dengan pentingnya pengetahuan dini tentang menarche pada 

remaja puteri.  

3. Bagi Tempat Penelitian 

Diharapkan dengan adanya informasi dan data yang di peroleh peneliti 

sehingga sekolah akan berupaya dalam meningkatkan pengetahuan siswi –

siswinya tentang menstruasi pertama atau menarche dan perilaku menjaga 

kesehatan reproduksi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Anatomi dan Fisiologi Organ Reproduksi Wanita 

Organ reproduksi perempuan terbagi atas organ genitalia eksterna dan 

organ genitalia interna. Organ genitalia eksterna dan vagina adalah bagian 

untuk senggama atau coitus, sedangkan organ genitalia interna adalah bagian 

untuk ovulasi, tempat pembuahan sel telur, transportasi blastokis, implantasi, 

dan tumbuh kembang janin. 

Gambar  Organ Reproduksi Wanita 

 

Sumber: Buku Ilmu Kandungan Sarwono 

Organ genitalia wanita terbagi atas dua bagian, yaitu : 

1. Organ Genitalia Eksterna 

a. Vulva 

Adalah struktur yang meliputi seluruh struktur eksternal yang dapat dilihat mulai 

dari pubis sampai perineum, yaitu mons veneris, labia mayora dan labia minora, 
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klitoris, selaput dara (hymen), vestibulum, muara uretra, berbagai kelenjar, dan 

struktur vaskular.  

b. Mons Veneris 

Atau mons pubis adalah bagian yang menonjol di atas simfisis dan pada 

perempuan setelah pubertas ditutup oleh rambut kemaluan. Pada perempuan 

umumnya batas atas rambut melintang sampai pinggir atas simfisis, sedangkan ke 

bawah sampai ke sekitar anus dan paha. 

c. Labia Mayora 

(Bibir-bibir besar) terdiri atas bagian kanan dan kiri, lonjong mengecil ke bawah, 

terisi oleh jaringan lemak yang serupa dengan yang ada di mons veneris. Ke 

bawah dan ke belakang kedua labia mayora bertemu dan membentuk kommisura 

posterior. Labia mayora analog dengan skrotum pada pria. Ligamentum rotundum 

berakhir di batas atas labia mayora. Setelah perempuan melahirkan beberapa kali, 

labia mayora menjadi kurang menonjol dan pada usia lanjut mulai mengeriput. Di 

bawah kulit terdapat massa lemak dan mendapat pasokan pleksus vena yang pada 

cedera dapat pecah dan menimbulkan hematoma. 

d. Labia Minora 

(Bibir-bibir kecil atau nymphae) adalah suatu lipatan tipis dari kulit sebelah dalam 

bibir besar. Ke depan kedua bibr kecil bertemu yang di atas klitoris membentuk 

preputium klitoridis dan yang di bawah klitoris membentuk frenulum klitoridis. 

Ke belakang kedua bibir kecil juga bersatu dan membentuk fossa navikulare. 

Fossa navikulare ini pada perempuan yang belum pernah bersalin tampak utuh, 

cekung seperti perahu dan pada perempuan yang pernah melahirkan kelihatan 

tebal dan tidak rata. Kulit yang meliputi bibir kecil mengandung banyak glandula 
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sebasea (kelenjar-kelenjar lemak) dan juga ujung-ujung saraf yang menyebabkan 

bibir kecil sangat sensitif. Jaringan ikatnya mengandung banyak pembuluh darah 

dan beberapa otot polos yang menyebabkan bibir kecil ini dapat mengembang. 

e. Klitoris 

Kira-kira sebesar kacang ijo, tertutup oleh preputium klitoridis dan terdiri atas 

glans klitoridis, korpus klitoridis, dan dua krura yang menggantungkan klitoris ke 

os pubis. Glans klitoridis terdiri atas jaringan yang dapat mengembang, penuh 

dengan urat saraf, sehingga sangat sensitif. 

f. Vestibulum 

Berbentuk lonjong dengan ukuran panjang dari depan ke belakang dan dibatasi di 

depan oleh klitoris, kanan dan kiri, oleh kedua bibir kecil dan di belakang oleh 

perineum (fourchette). Kurang lebih 1 – 1.5 cm di bawah klitoris ditemukan 

orifisum uretra eksternum (lubang kemih) berbentuk membujur 4 – 5 mm dan 

tidak jarang sukar ditemukan oleh karena tertutup oleh lipatan-lipatan selaput 

vagina. Tidak jauh dari lubang kemih, di kira dan di kanan bawahnya, dapat 

dilihat dua ostia Skene. Saluran Skene (duktus parauretal) analog dengan kelenjar 

prostat pada laki-laki. Di kiri dan kanan bawah di dekat fossa navikulare, terdapat 

kelenjar Bartolin. Kelenjar ini berukuran diameter lebih kurang 1 cm, terletak di 

bawah otot konstriktor kunni dan mempunyai saluran kecil panjang 1.5 – 2 cm 

yang bermuara di vestibulum, tidak jauh dari fossa navikulare. Pada koitus, 

kelenjar Bartolin mengeluarkan getah. 
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g. Bulbus Vestibuli Sinistra et  Dekstra 

Merupakan pengumpulan vena terletak di bawah selaput lendir vestibulum, dekat 

ramus ossis pubis. Panjangnya 3 – 4 cm, lebarnya 1 – 2 cm dan tebalnya 0.5 – 1 

cm. Bulbus vestibuli mengandung banyak pembuluh darah, sebagian tertutup oleh 

muskulus iskio kavernosus dan muskulus konstriktor vagina. 

h. Introitus Vagina 

Mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeda – beda dan ditutupi oleh selaput 

dara (himen). Himen pun mempunyai bentuk yang berbeda – beda, dari yang 

semilunar (bulan sabit) sampai yang berlubang – lubang atau yang bersekat 

(septum). Konsistensinya pun ada yang lunak hingga kaku.  

i. Perineum 

Terletak antara vulva dan anus, panjangnya rata-rata 4 cm. Batas otot-otot 

difragma pelvis.
9 

 

2. Organ Genitalia Internal  

Organ reproduksi internal wanita sebagai berikut :  

a. Vagina  

Saluran yang elastis, berbentuk tabung panjang sekitar 9 – 11 cm, berawal dari 

introitus vagina dan berakhir pada rahim. Vagina yang menjorok di sekitar serviks 

uteri disebut fornix, yang dibagi dalam 4, yakni : fornix anterior, fornix posterior, 

dan fornix lateral kanan – kiri. Vagina mempunyai fungsi penting sebagai jalan 
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lahir, sebagai tempat hubungan seksual yang mana sebagai penetrasi penis melalui 

introitus vagina dan saluran untuk mengalirkan lendir dan darah menstruasi. 

Lendir vagina banyak mengandung glikogen yang dapat dipecah oleh bakteri 

doderlein, sehingga cairan vagina bersifat asam.  

b. Uterus  

Merupakan organ muskuler berbentuk seperti buah pir yang terbalik, dilapisi 

peritoneum (serosa), dengan berat sekitar 30 gram. Selama kehamilan uterus 

berfungsi sebagai tempat implantasi hasil konsepsi yang mana bagian yang paling 

sering untuk implantasi adalah fundus uteri. 

c. Serviks uteri  

Serviks uterus merupakan bagian terbawah uterus. Portio merupakan bagian 

terendah dari rahim / uterus yang menonjol ke dalam vagina.  

d. Salping / Tuba fallopi  

Tuba fallopi merupakan organ saluran sel telur / ovum. 

e. Ovarium  

Ovarium merupakan organ berbentuk oval, terletak di dalam rongga peritoneum, 

terdiri dari sepasang kiri – kanan. Ovarium dilapisi mesovarium, sebagai jaringan 

ikat dan jalan pembuluh darah dan saraf. Terdiri dari korteks dan medula. 

Ovarium berfungsi dalam pembentukan dan pematangan folikel primordial 

menjadi folikel de graf, selanjutnya terdiri dari ovulasi. Ovarium juga mensintesis 

dan menghasilkan sekresi hormon-hormon steroid yaitu esterogen dan 

progesteron.
13 
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B. MENARCHE 

1. Definisi Menarche 

Menarche merupakan menstruasi pertama yang biasa terjadi dalam rentang 

usia 10 – 16 tahun atau pada masa awal remaja di tengah masa pubertas sebelum 

memasuki masa reproduksi. Menstruasi adalah perdarahan periodik dan siklik dari 

uterus disertai pengelupasan (deskuamasi) endometrium. Menarche merupakan 

suatu tanda awal adanya perubahan lain seperti pertumbuhan payudara, 

pertumbuhan rambut daerah pubis dan aksila, serta distribusi lemak pada daerah 

pinggul. 

Definisi menarche menurut Hinchliff (1999) adalah periode menstrruasi yang 

pertama terjadi pada masa pubertas seorang wanita. Sedangkan menurut Pearce 

(1999) menarche diartikan sebagai permulaan menstruasi pada seorang gadis pada 

masa pubertas, yang biasanya muncul pada usia 11 sampai 14 tahun. Perubahan 

penting terjadi pada masa si gadis menjadi matang jiwa dan raganya melalui masa 

remaja menjadi wanita dewasa. Hal ini menandakan bahwa anak tersebut sudah 

memasuki tahap kematangan organ seksual dalam tubuhnya. 

 Menarche merupakan petanda adanya suatu perubahan status sosial dari 

anak – anak ke dewasa. Pada studi antar budaya, menarche mempunyai variasi 

makna termasuk rasa tanggung jawab, kebebasan dan harapan untuk memulai 

bereproduksi. Menarche merupakan suatu tanda yang penting bagi seorang wanita 

yang menunjukkan adanya produksi hormon yang normal yang dibuat oleh 

hipothalamus dan kemudian diteruskan pada ovarium dan uterus.
8 
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2. Fisiologi Menarche 

Menarche sebenarnya merupakan puncak dari serangkaian perubahan yang 

terjadi pada seorang gadis yang sedang menginjak dewasa. Perubahan timbul 

karena serangkaian interaksi antara beberapa kelenjar di dalam tubuh.  

Pusat pengendalian yang utama adalah bagian otak, disebut hypothalamus, yang 

bekerjasama dengan kelenjar bawah otak untuk mengendalikan urutan –  urutan 

rangkaian perubahan tersebut. Oleh sebab yang hingga kini belum jelas, empat 

tahun sebelum menarche, hypothalamus sudah mengeluarkan zat yang disebut 

faktor pencetus. Faktor pencetus bergerak melalui pembuluh darah kelenjar bawah 

otak, dan menyebabkan kelenjar itu mengeluarkan hormon –  hormon tertentu. 

Salah satu ialah hormon pertumbuhan yang menyebabkan pertumbuhan lebih 

cepat menjelang seorang anak perempuan menjadi gadis.  

Pertumbuhan yang cepat ini dimulai kira – kira 4 tahun sebelum menarche, 

terutama dalam dua tahun yang pertama, dan melambat seiring datangnya 

menarche. Sekitar usia 12 tahun, hormon pencetus yang lain, hormon pencetus 

gonadtrophin (GnRH) mulai dihasilkan oleh kelenjar pituitary secara 

bergelombang, yang terjadi setiap 90 menit. Gelombang GnRH mempunyai efek 

sangat besar pada kematangan seksual seorang gadis remaja. Hormon itu 

mencapai kelenjar pituitary dan menyebabkan sel – sel istimewa tertentu 

menghasilkan dua hormon yang mempengaruhi indung telur berisi cairan yang 

dinamai folikel.  

Satu di antara dua hormon itu bertugas untuk mempengaruhi folikel, dengan 

merangsang pertumbuhannya, sehingga diberi nama hormon perangsang folikel 

(Follicle Stumulating Hormone atau FSH). Pada mulanya folikel yang tumbuh 
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berjumlah sedikit. Sementara itu, sel – sel yang mengelilinginya membuat seorang 

anak perempuan memiliki sifat wanita setelah remaja. Folikel – folikel yang 

terangsang selama sebulan menghasilkan hormon esterogen, dan kemudian mati. 

Tetapi pada saat folikel rombongan pertama mati, sejumlah folikel lain sudah 

mulai di rangsang FSH dan memproduksi esterogen.  

Semakin lama, semakin banyak folikel yang di rangsang oleh FSH dalam 

tiap bulannya (kira – kira antara 12 – 20 folikel), sehingga jumlah esterogen yang 

terbentuk cukup banyak. Esterogen juga mempengaruhi pertumbuhan saluran 

susu di payudara, sehingga payudara membesar. 

Juga dapat merangsang pertumbuhan saluran telur, rongga rahim dan vagina, 

sehingga membesar. Di vagina, esterogen membuat dinding kian tebal dan cairan 

vagina bertambah banyak. Esterogen dapat mengakibatkan tertimbunnya lemak di 

daerah pinggul wanita juga dapat memperlambat pertumbuhan tubuh yang semula 

sudah dirangsang oleh kelenjar bawah otak. Itulah sebabnya mengapa remaja 

wanita tidak setinggi anak laki – laki yang sama umurnya.  

Kadar esterogen yang beredar bersama darah semakin lama semakin banyak. 

Masa menarche pun semakin dekat, kenaikan esterogen merangsang lapisan 

dalam rongga rahim yang disebut endometrium sehingga menebal. Tetapi juga 

menekan kelenjar bawah otak sehingga produksi FSH berkurang. Dengan kadar 

hormon perangsang folikel (FSH) mulai menurun, pertumbuhan folikel melambat. 

Akibatnya, produksi esterogen pun menurun. Pembuluh darah yang mengaliri 

lapisan dalam rahim mengerut dan putus, sehingga terjadi perdarahan didalam 

rahim.  
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Endometrium ikut runtuh, berbentuk cairan berupa darah dan sel – sel 

endometrium yang terkumpul di rahim kemudian mengalir melalui vagina, 

mulailah terjadi haid pertama yaitu menarche.
7 

 

3. Jenis  Menarche 

Menarche terbagi atas dua jenis yaitu : 

a. Menarche prekoks yaitu sudah terjadi haid sebelum umur 10 tahun 

b. Menarche tarda yaitu menarche yang baru datang saat umur 14 – 16 

tahun.
8
 

 

4. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi  Menarche 

Menurut Wiknjosastro (2005), faktor – faktor yang mempengaruhi 

menarche  ada tiga tahap, yaitu sebagai berikut : 

a.  Faktor Keturunan 

Saat timbulnya juga kebanyakan ditentukan oleh pola dalam keluarga. Contohnya 

hubungan antara usia sesama saudara kandung lebih erat dari pada antara ibu dan 

anak perempuannya. 

b. Keadaan Gizi 

Makin baiknya nutrisi, mempercepat usia menarche. Beberapa ahli mengatakan 

anak perempuan dengan jaringan lemak yang lebih banyak, lebih cepat mengalami 

menarche, demikian pula pada mereka yang sering mengonsumsi obat – obatan. 
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c. Kesehatan umum 

Badan yang lemah atau penyakit yang diderita oleh seorang anak gadis seperti 

penyakit kronis, terutama yang mempengaruhi masukan makanan dan oksigenasi 

jaringan dapat memperlambat menarche.
7
 

Sedangkan menurut Proverawati dan Maisaroh (2009), faktor – faktor yang 

mempengaruhi menarche, antara lain : 

a. Aspek Psikologi,  

yang menyatakan bahwa menarche merupakan bagian dari masa pubertas. 

Menarche merupakan suatu proses yang melibatkan sistem anatomi dan fisiologi 

dari proses pubertas yaitu sebagai berikut : 

1) Disekresikannya estrogen oleh ovarium yang distimulasi oleh hormon 

ptuitari. 

2) Estrogen menstimulasi pertumbuhan uterus. 

3) Fluktuasi tingkat hormon yang dapat menghasilkan perubahan suplai 

darah yang adekuat ke bagian endometrium. 

4) Kematian beberapa jaringan endometrium dari hormon ini dan adanya 

peningkatan fluktuasi suplai darah ke desidua. 

b. Menarche dan Kesuburan, 

Pada sebagian besar wanita, menarche bukanlah sebagai tanda terjadinya ovulasi. 

Sebuah penelitian di Amerika menyatakan bahwa interval rerata antara menarche 

dan ovulasi terjadi beberapa bulan. Secara tidak teratur menstruasi terjadi sela 1-2 

tahun sebelum terjadi ovulasi yang teratur. Adanya ovulasi yang teratur 

menandakan interval yang konsisten dari lamanya haid dan perkiraan waktu 

datangnya kembali dan untuk mengukur tingkat kesuburan seseorang. 
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c. Pengaruh Waktu Terjadinya Menarche, 

Menarche biasanya terjadi sekitar dua tahun setelah perkembangan payudara. 

Namun, akhir – akhir ini menarche terjadi pada usia yang lebih muda dan 

tergantung dari pertumbuhan individu tersebut, diet dan tingkat kesehatannya.  

d. Menarche dan Lingkungan Sosial, 

Menurut sebuah penelitian menyatakan bahwa lingkungan sosial berpengaruh 

terhadap waktu terjadinya menarche. Salah satunya yaitu lingkungan keluarga. 

Lingkungan keluarga yang harmonis dan adanya keluarga besar yang baik dapat 

memperlambat terjadinya menarche dini sedangkan anak yang tinggal di tengah – 

tengah keluarga yang tidak harmonis dapat mengakibatkan terjadinya menarche 

dini. Selain itu ketidakhadiran seorang ayah ketika ia masih kecil, adanya tindak 

kekerasan seksual pada anak dan adanya konflik dalam keluarga merupakan 

faktor yang berperan penting pada terjadinya menarche dini. Beberapa aspek 

struktur dan fungsi keluarga berpengaruh terhadap kejadian menarche dini, yaitu 

sebagai berikut : 

1) Ketidakhadiran seorang ayah ketika ia masih kecil ; 

2) Kekerasan seksual pada anak ; 

3) Adanya konflik dalam keluarga. 

Struktur dan fungsi keluarga juga berpengaruh terhadap terjadinya pubertas yang 

lambat yaitu adanya keluarga besar, hubungan yang positif dalam keluarga serta 

adanya dukungan dan tingkat stress yang rendah dalam lingkungan keluarga. 

e. Umur Menarche dan Status Sosial Ekonomi, 

Menarche terlambat terjadi pada kelompok sosial ekonomi sedang sampai tinggi 

yang memiliki selisih sekitar 12 bulan. Hal ini telah diteliti di India berdasarkan 
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pendapatan per kapita. Anak perempuan yang berasal dari kelompok keluarga 

yang biasa, mengalami menarche lebih dini. Namun setelah diteliti lebih lanjut, 

asupan protein lebih berpengaruh terhadap kejadian menarche yang lebih awal. 

Penelitian yang dilakukan oleh Alin Yaotu Padmavati menyatakan bahwa wanita 

yang vegetarian lebih lama mengalami menarche dibandingkan wanita yang non-

vegetarian, di mana menarche-nya terjadi enam bulan lebih awal. Kralj-Cgercek 

menyatakan bahwa ada hubungan yang positif antara kejadian menopause dengan 

diet non-vegetarian. 

f. Basal Metabolik Indek dan Kejadian Menarche 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita yang mengalami menarche dini (9 – 

11 tahun) mempunyai berat badan maksimum 46 Kg. Kelompok yang memiliki 

berat badan 37 Kg mengalami menarche yang terlambat. 

Menarche merupakan tanda berfungsinya organ reproduksi dan sistem endokrin 

yang akan bermanifestasi pada polikistik ovarian syndrome dan resiko kanker 

payudara. Beberapa penelitian membuktikan bahwa berat badan sewaktu lahir dan 

berat badan yang overweight dapat menentukan usia terjadinya menarche. 

Meskipun mekanisme terjadinya jarang dipahami oleh semua orang. Basal 

Metabolik Indek (BMI) merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

terjadinya menarche dan hal ini telah terbukti bahwa berhubungan dengan 

pertumbuhan post natal dan kejadian peningkatan resiko penyakit diabetes, 

hipertensi dan penyakit jantung. Selanjutnya BBLR dan menarche dini merupakan 

faktor resiko terjadinya intoleransi glukosa pada wanita yang mengalami 

policystic ovarian syndrome.
8 
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5. Perubahan Fisik Yang Terjadi Pada Waktu Menarche 

Sebelum mulai pacu tumbuh, remaja perempuan tumbuh dengan 

kecepatan 5.5 cm / tahun (4 – 7.5 cm). Sekitar dua tahun setelah mulainya pacu 

tumbuh, remaja perempuan mencapai Peak Height Velocity (PHV) atau puncak 

kecepatan tinggi badan dengan kecepatan sekitar 8 cm/tahun (6 – 10.5 cm). 

Kecepatan maksimal dicapai 6 – 12 bulan sebelum menarche dan ini 

dipertahankan hanya untuk beberapa bulan. Kemudian kecepatan pertumbuhan 

linier menalami deselarasi untuk dua tahun berikutnya atau lebih, keadaan ini 

sesuai dengan tingkat kematangan seksual (TKS). 

Gambaran yang paling dini dan terpenting dari pertumbuhan tulang pada 

remaja perempuan adalah pertumbuhan pada lebar panggul selama pubertas. 

Pertumbuhan pelvis dan panggul (diukur pada diameter bi-iliacal) secara 

kuantitatif hampir sama dengan remaja laki – laki. Tetapi, karena pertumbuhan 

remaja perempuan lebih kecil pada berbagai dimensi tubuhnya, maka lebar 

panggul tampak tidak proporsional (tampak lebih besar) daripada remaja laki – 

laki. Pada remaja perempuan, tanda pubertas pertama pada umumnya adalah 

pertumbuhan payudara stadium dua (teraba penonjolan areola melebar) atau 

disebut breast bud, yaitu terdiri dari penonjolan puting disertai pembesaran daerah 

areola  sekitar umur 8 – 12 tahun. Haid pertama atau yang disebut menarche dan 

pacu tumbuh tinggi badan sangat erat, menarche ini pada setiap anak perempuan 

terjadi bila kecepatan pertumbuhan tinggi badan mulai menurun / deselerasi. 

Penjelasan hormonal, bagaimana ini bisa terjadi belum diketahui. Keadaan ini 

sering menimbulkan masalah tentang kematangan yang terlambat dirasakan oleh 

para remaja perempuan, karena mereka belum menarche padahal pacu tinggi 
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badannya telah tercapai, sehingga mereka merasa badannya terlalu tinggi. Berikut 

adalah tabel – tabel terkait perubahan anatomi tubuh pada remaja puteri sebelum 

dan setelah masa pubertas dalam hal ini  menarche.
11 

Tabel 2.1. Klasifikasi Tingkat Kematangan Seksual Pada Anak Perempuan 

(menurut Tanner JM) 
11 

 

Stadium TKS Rambut Pubis Payudara 

1 Pra pubertas Pra pubertas 

2 Jarang, pigmen sedikit, 

lurus, sekitar labia 

Payudara dan papila 

menonjol, diameter 

areola bertambah 

3 Lebih hitam, mulai ikal, 

jumlah bertambah 

Payudara dan areola 

membesar batas tidak 

jelas 

4 Keriting, kasar, lebat, 

lebih sedikit dari dewasa 

Areola dan papila 

membentuk bukit kedua 

5 Bentuk segitiga, 

menyebar ke bagian 

medial paha 

Bentuk dewasa, papila 

menonjol, areola 

merupakan bagian dari 

bentuk payudara 
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Tabel 2.2. Hubungan antara pertumbuhan dengan TKS pada anak perempuan.
11 

 

Stadium TKS Payudara Rambut Pubis Kecepatan 

Tumbuh 

Umur Tulang 

(tahun) 

1 Pra pubertas  Pra pubertas pra pubertas 

(5 cm/tahun) 

< 11 

2 Teraba 

penonjolan 

areola 

melebar 

Jarang, pigmen 

sedikit, lurus, 

sekitar labia 

Awal pacu 

pertumbuhan 

11 – 11.5 

3 Payudara dan 

areola 

membesar, 

batas tidak 

jelas 

Lebih hitam, 

mulai ikal, 

jumlah 

bertambah 

Pacu tumbuh 12 

4 Areola dan 

papila 

membentuk 

bukit kedua 

Keriting, kasar, 

seperti dewasa, 

belum ke paha 

atas 

Pertumbuhan 

melambat 

13 

5 Bentuk 

dewasa areola 

tidak 

menonjol 

Bentuk segitiga 

seperti dewasa, 

ke paha atas 

Pertumbuhan 

minimal 

14 – 15 
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Tabel 2.3. Perubahan – perubahan yang dipengaruhi oleh hormon.
6 

 

Jenis perubahan Perempuan 

Hormon Estrogen dan Progesteron 

Tanda Menstruasi 

Perubahan fisik  Pertambahan tinggi badan 

 Tumbuh rambut di sekitar alat 

kelamin dan ketiak 

 Kulit menjadi lebih halus 

 Suara menjadi lebih halus dan 

tinggi 

 Payudara mulai membesar 

 Pinggul semakin membesar 

 Paha membulat 

 Mengalami menstruasi 

 

6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Anak Dalam 

Menghadapi Menarche 

a. Usia  

Usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau 

makhluk, diukur mulai saat dia lahir. Hubungan usia siswa dengan kesiapan 

menghadapi menarche menurut Suryani dan Widyasih (2008), semakin muda usia 

siswi, maka semakin ia belum siap untuk menerima peristiwa haid, sehingga 
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menarche dianggap sebagai gangguan yang mengejutkan. Selain itu menarche 

yang terjadi sangat awal, dalam artian siswi tersebut masih sangat muda usianya, 

dan kedisiplinan diri dalam hal kebersihan badan masih kurang, 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. 

b. Sumber informasi  

Yang dimaksud sumber informasi disini adalah sumber-sumber yang dapat 

memberikan informasi tentang menarche kepada siswi.  

Sumber informasi yang diterima siswi menurut Yusuf (2010) dapat diperoleh dari:  

1) Keluarga  

Dalam arti luas, keluarga meliputi semua pihak yang ada hubungan darah 

atau keturunan yang dapat disandingkan dengan marga. Dalam arti sempit, 

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.  

Sedangkan menurut Suryani dan Widyasih (2008), Jika peristiwa 

menarche tersebut tidak disertai  informasi – informasi yang benar maka akan 

timbul beberapa gangguan – gangguan antara lain berupa: pusing, mual, haid 

tidak teratur.  

2) Kelompok Teman Sebaya  

Kelompok teman sebaya sebagai lingkungan sosial bagi remaja (siswi) 

mempunyai peranan yang cukup penting bagi perkembangan kepribadiannya. 
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Peranan itu semakin penting, terutama pada saat terjadinya perubahan dalam 

struktur masyarakat pada beberpa dekade terakhir ini  

Pengaruh kelompok teman sebaya dengan remaja itu ternyata berkaitan 

dengan iklim keluarga remaja itu sendiri. Remaja yang memiliki hubungan yang 

baik dengan orang tuanya (iklim keluarga sehat) cenderung dapat menghindarkan 

diri dari pengaruh negatif teman sebayanya, dibandingkan dengan remaja yang 

hubungan dengan orang tuanya kurang baik. Judith Brook dan koleganya 

menemukan, bahwa hubungan orang tua dan remaja yang sehat dapat melindungi 

remaja tersebut dari pengaruh teman sebaya yang tidak sehat.  

Hubungan kelompok teman sebaya dengan kesiapan menghadapi 

menarche yaitu, informasi 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.  

3)  Lingkungan sekolah  

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis 

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, 

menurut Muriyana (2008), guru di sekolah hendaknya memberikan pendidikan 

kesehatan reproduksi, khususnya menarche pada siswa secara jelas sebelum 

mereka mengalami menstruasi. Hal ini berkaitan dengan peran sekolah sebagai 
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pendidik dan komunikator. Karena informasi mengenai menarche merupakan hal 

utama bagi kesiapan siswa menghadapi menarche. 

 

C. REMAJA 

Remaja atau “ Adolessence ” (Inggris), berasal dari bahasa latin “ Adolescare ” 

yang berarti tumbuh kearah kematangan. Kematangan dimaksud adalah bukan 

hanya kematangan fisik saja, tetapi juga kematangan sosial dan psikologi.  

Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak ke masa dewasa yang ditandai 

oleh perubahan fisik, emosi, dan psikis. Batasan usia remaja menurut World 

Health Organization adalah 12 – 24 tahun. Menurut Depkes RI adalah antara 10 –  

19 tahun dan belum kawin menurut BKKBN adalah 10 – 19 tahun. 

Masa remaja adalah masa transisi yang ditandai oleh adanya perubahan fisik, 

emosi dan psikis. Masa remaja, yakni antara usia 10 – 19 tahun, adalah suatu 

periode masa pematangan organ reproduksi manusia, dan sering disebut masa 

pubertas. Masa remaja adalah periode peralihan dan masa anak ke masa dewasa.
13 

Berdasarkan umur kronologis dan berbagai kepentingan, terdapat berbagai 

definisi tentang remaja, yaitu : 

a. Pada buku – buku pediatri, pada umumnya mendefinisikan remaja adalah : 

bila seorang anak telah mencapai umur 10 – 18 tahun untu anak 

perempuan dan 12 – 20 tahun untuk anak laki – laki. 

b. Menurut undang – undang No. 4 tahun 1979 mengenai kesejahteraan anak, 

remaja adalah individu yang belum mencapai 21 tahun dan belum 

menikah. 
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c. Menurut undang – undang Perburuhan, anak dianggap remaja apabila telah 

mencapai umur 16 – 18 tahun atau sudah menikah dan mempunyai tempat 

untuk tinggal. 

d. Menurut UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, anak dianggap sudah remaja 

apabila cukup matang untuk menikah, yaitu umur 16 tahun untuk anak 

perempuan dan 19 tahun untuk anak laki – laki. 

e. Menurut DikNas, anak dianggap remaja bila anak sudah berumur 18 

tahun, yang sesuai dengan saat lulus sekolah menegah. 

f. Menurut WHO, remaja bila anak telah mencapai umur 10 – 18 tahun.
11

 

 

D. KONSEP PENGETAHUAN (KNOWLEDGE) 

1. Pengertian Pengetahuan 

Pengetahuan adalah keseluruhan pemikiran, ide, gagasan, konsep dan 

pemahaman yang dimiliki manusia tentang dunia dan segala isinya, termasuk 

manusia dan kehidupannya. Pengetahuan mencakup penalaran, penjelasan dan 

pemahaman manusia tentang segala sesuatu, juga mencakup praktek atau 

kemampuan teknis dalam memecah berbagai persoalan hidup yang belum 

dilakukan secara sistematis dan metodis . Pengetahuan merupakan suatu bidang 

yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu yang digunakan untuk 

menerangkan gejala-gejala tertentu. Pengetahuan atau tahu adalah mengerti 

sesudah melihat, mengalami atau diajar. 

Pengetahuan adalah hasil tahu dari manusia yang sekedar menjawab 

pertanyaan “what”, misalnya apa matahari, angin, manusia, alam, dan sebagainya. 

Sedangkan ilmu bukan sekedar menjawab “what”, melainkan menjawab 
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pertanyaan “why” dan “how”, misalnya mengapa manusia bereproduksi dan 

sebagainya. Pengetahuan hanya menjawab pertanyaan apa sesuatu itu, tetapi ilmu 

dapat menjawab dan bagaimana sesuatu itu terjadi.
7 

 

2. Tingkat Pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (2007) pengetahuan mencakup dalam domain kognitif 

mempunyai 6 tingkat : 

a. Tahu 

Adalah mengingat sesuatu yang telah dipelajari sebelumnya. Tahu 

merupakan tingkatan pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk 

mengukur bahwa orang tahu apa yang dipelajari antara lain: menyebut, 

menguraikan, mendefenisikan dan sebagainya. 

b. Pemahaman 

Adalah suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek 

yang diketahui dan dapat menginterprestasikan materi tersebut secara 

benar. Dari defenisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

pemahaman adalah tahap dimana seorang menaruh perhatian yang besar, 

suatu objek pemahaman dapat berarti kemampuan untuk menjelaskan dari 

berbagai aspek, tingkat dan sudut pandang yang berbeda.
1 

c. Aplikasi 

Adalah kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada 

situasi yang baru dan kondisi yang sebenarnya. Aplikasi dapat diartikan 

sebagai penggunaan hukum-hukum, rumus-rumus, metode, prinsip dan 

sebagainya dalam konteks atau situsi yang lain. 
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d. Analisis 

Adalah suatu kemampuan menjalankan materi atau suatu objek dalam 

komponen-komponen, tetap masih didalam struktur organisasi tersebut 

dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisa dapat dari 

penggunaan kata kerja seperti dapat menggambarkan, membedakan, 

memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya. 

e. Sintesa 

Menunjukkan pada suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru 

dari informasi yang ada misalnya: dapat menyusun, merencanakan, 

meringkas, menyesuaikan, dan sebagainya dengan suatu materi atau 

rumusan masalah yang telah ada. 

f. Evaluasi 

Berkaitan pada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan 

bagian-bagian dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru dari informasi 

yang ada, misalnya: dapat menyusun, merencanakan, meringkas, 

menyesuaikan, dan dengan suatu materi atau rumusan yang telah ada. 

 

3. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (2007), pengetahuan seseorang didapat oleh 

beberapa faktor diantaranya usia, pendidikan, pengalaman, sosial, budaya, 

lingkungan, intelegensia, ataupun informasi yang berasal dari orang tua, buku, dan 

media massa. Pengetahuan dapat dipengaruhi oleh perilaku seseorang bermula 
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dari pengetahuan sesuatu dan mengetahui manfaatnya, maka akan timbul sikap 

yang positif.  

Usia merupakan tingkat kehidupan manusia. Semakin bertambah umur 

seorang individu, mereka mendapat jenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga 

pengetahuan yang didapat terus bertambah dan berkembang sehingga ia biasa 

berfikir lebih realistis.
1 

WHO mendefenisikan remaja sebagai periode antara umur 10 – 19 tahun, 

sedangkan PBB mendefenisikan ornag muda (youth) sebagai periode 15-24 tahun, 

sedangkan pada saat ini digunakan defenisi yang luas pada remaja yaitu kelompok 

umur 10-24 tahun. Menarik untuk diperhatikan pemerintah indonesia 

menggolongkan remaja sebagai kelompok usia tidak menikah (PKBI, 2009). 

Berdasarkan sifat atau ciri perkembangannya, masa (rentang waktu) remaja ada 

tiga tahap yaitu: 

1) Masa remaja awal (10 – 12 tahun) 

i. Tampak dan memang merasa lebih dekat dengan teman sebaya 

ii.  Tampak dan merasa ingin bebas 

iii. Tampak dan memang lebih banyak memperhatikan keadaan 

tubuhnya dan mulai berfikir abstrak. 

2) Masa remaja tengah (13 – 15 tahun) 

i. Tampak dan merasa ingin mencari identitas diri 

ii. Adanya keinginan untuk berkencan atau ketertarikan pada lawan 

jenis 

iii. Timbulnya perasaan cinta yang mendalam 
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iv. Kemampuan berfikir abstrak (khayal) makin berkembang 

v. Berkhayal mengenai hal-hal yang berbau seksual 

3) Masa remaja akhir (16-19 tahun) 

i. Menampakkan pengungkapan kebebasan diri 

ii. Dalam mencari teman sebaya lebih selektif 

iii. Memiliki citra (gambaran, keadaan, peranan) dengan dirinya 

iv. Dapat mewujudkan perasaan cinta 

v. Memiliki kemampuan berfikir khayal atau abstrak.
13

 

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya penurunan usia 

menarche yang diduga berhubungan dengan faktor endogen yaitu genetik dan 

faktor eksogen, yaitu status sosial ekonomi keluarga, status gizi, keadaan 

keluarga, kegiatan fisik dan keterpaparan dengan media massa orang dewasa. 

Sedangkan menurut Sanjatmiko (2004) tiga lingkungan sosial budaya bekerja 

secara simultan menjadi pendukung percepatan usia menarche remaja, yaitu 

lingkungan rumah tangga, lingkungan pendidikan formal dan lingkungan peer 

group. Dalam lingkungan rumah tangga, faktor dominan yang menentukan seperti 

pola konsumsi nutrisi, media komunikasi serta sosialisasi dalam lingkungan peer 

group merupakan faktor – faktor yang mendukung kearah percepatan usia 

menarche remaja.
 

Semakin muda usia anak gadis maka semakin belum siap ia menerima peristiwa 

haid dan akan semakin terasa sebagai suatu yang mengancam dari pengalaman 

menstruasi tersebut.
5 
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E. KONSEP SIKAP (ATTITUDE) 

1. Definisi Sikap 

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang 

terhadap suatu stimulus atau objek. Menurut Newcomb, salah seorang ahli 

psikologis sosial, menyatakan bahwa sikap adalah kesiapan atau kesediaan untuk 

bertindak dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. 

Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, tetapi merupakan 

predisposisi tindakan suatu perilaku atau sikap merupakan kesiapan untuk 

bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan 

terhadap objek. 

Sikap adalah respons tertutup seseorang dengan stimulasi atau objek tertentu, 

yang sudah melibatkan factor pendapat dan emosi yang bersangkutan (senang - 

tidak senang, setuju - tidak setuju, baik - tidak baik, dan sebagainya).  Campbell 

(1950) mendefinisikan sikap sangat sederhana yakni :”An individual‟s attitude is 

syndrome of response consistency with regard to object”. Jadi jelas disini 

dikatakan sikap itu adalah suatu syndrome atau kumpulan gejala dalam merespons 

stimulasi atau objek. Sehinga melibatkan pikiran, perasaan, perhatian, dan gejala 

kejiwaan yang lain. Berdasarkan intensitasnya sikap mempunyai tingkat - tingkat 

sebagai berikut:  

a.  Menerima (Receiving)  

Menerima dapat diartikan bahwa orang atau subjek mau menerima 

stimulus yang diberikan (objek).  
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b.  Menanggapi (Responding)  

Menanggapi dapat diartikan memberikan jawaban atau tanggapan dengan 

pertanyaan atau objek yang dihadapi.  

c. Menghargai (Valuing)  

Menghargai dapat diartikan subjek atau seseorang memberikan nilai yang 

positif dengan objek atau stimulus, dalam arti membahasnya dengan orang 

lain, bahkan mengajak, mempengaruhi, atau menganjurkan orang lain 

untuk merespon.  

d. Bertanggung Jawab (Responsible)  

Sikap yang paling tinggi tingkatannya adalah bertanggung jawab dengan 

apa yang telah diyakini. Seseorang yang telah mengambil sikap 

berdasarkan keyakinannya, dia harus berani mengambil resiko bila ada 

orang lain menyangkal atau adanya resiko lainnya.
7 

2. Tingkatan Sikap 

Tingkatan sikap dapat dibagi menjadi empat yaitu menerima (Receiving) yang 

berarti subjek mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan objek, merespon 

(Responding) yaitu memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan 

menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap yang ketiga 

adalah menghargai (Valuating) yaitu mengajak orang lain untuk mengerjakan atau 

mendiskusikan suatu masalah dan yang paling tinggi adalah bertanggung  jawab 

(Responsible) yaitu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya 

dengan segala resiko. 
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3. Sifat Sikap 

Sikap dibagi menjadi dua sifat yang pertama adalah sikap positif yaitu 

kecenderungan tindakannya mendekati, menyenangi, mengharapkan objek 

terrtentu dan yang kedua sikap negatif yaitu terdapat kecenderungan untuk 

menjauhi, menghindari, membenci, tidak menyukai objek tertentu. 

4. Ciri-Ciri Sikap 

Menurut Azwar (2005) ada 5 ciri – ciri sikap, yaitu : 

a. Sikap bukan dibawa sejak lahir melainkan dibentuk atau dipelajari 

sepanjang perkembangan itu dalam hubungan dengan objeknya. Sifat ini 

membedakannya dengan sifat motif-motif biogenis seperti lapar, haus, 

kebutuhan akan istirahat. 

b. Sikap dapat berubah-ubah karena itu sikap dapat dipelajari dan sikap dapat 

berubah pada orang-orang bila terdapat keadaan-keadaan dan syarat - 

syarat tertentu yang mempermudah sikap pada orang itu. 

c. Sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mempunyai hubungan tertentu 

terhadap suatu objek dengan kata lain, sikap itu terbentuk, dipelajari atau 

berubah senantiasa berkenaan dengan suatu objek tertentu yang dapat 

dirumuskan dengan jelas. 

d. Objek sikap itu merupakan suatu hal tertentu tetapi dapat juga merupakan 

kumpulan dari hal-hal tersebut. 

e. Sikap mempunyai segi-segi motivasi  dan segi-segi perasaan, sifat alamiah 

yang membedakan sikap dan kecakapan-kecakapan atau pengetahuan yang 

dimiliki orang. 
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5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap 

 Menurut Azwar (2005) ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap 

terhadap objek sikap antara lain : 

a. Pengalaman Pribadi, untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, 

pengalaman pribadi haruslah meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu, 

sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut 

terjadi dalam situasi yang melibatkan faktor emosional. 

b. Pengaruh orang lain yang dianggap penting, pada umumnya individu 

cenderung untuk memiliki sikap yang searah dengan sikap orang dianggap 

penting. Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk 

menghindari konflik dengan orang lain yang dianggap penting tersebut. 

c. Pengaruh kebudayaan, tanpa disadari kebudayaan telah menanamkan garis 

yang mengarahkan sikap kita terhadap berbagai masalah. Kebudayaan 

telah mewarnai sikap anggota masyarakatnya, karena   kebudayaanlah 

yang memberi corak pengalaman individu-individu masyarakat asuhannya. 

d. Media massa, dalam pemberitaan surat kabar maupun radio atau media 

komunikasi lainnya, berita yang seharusnya faktual disampaikan secara  

objektif cenderung dipengaruhi oleh sikap penulisnya, akibatnya 

berpengaruh terhadap sikap konsumennya. 

e. Lembaga Pendidikan dan Lembaga Agama, konsep moral dan ajaran dari 

lembaga pendidikan dan lembaga agama sangat menentukan sistem 

kepercayaan, tidak mengherankan jika pada gilirannya konsep tersebut 

mempengaruhi sikap. 
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 Faktor emosional, kadang kala suatu bentuk sikap merupakan pernyataan 

yang didasari emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau 

pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego.
14 

 

F. HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DENGAN SIKAP 

REMAJA PUTERI TENTANG MENARCHE  

Perasaan bingung, gelisah, tidak nyaman selalu menyelimuti perasaan seorang 

wanita yang mengalami menstuasi untuk pertama kali (menarche). Menstruasi 

pertama atau menarche adalah hal yang wajar yag pasti dialami oleh setiap wanita 

normal dan tidak perlu digelisahkan. Namun hal ini akan semakin parah apabila 

pengetahuan remaja mengenai menstruasi ini sangat kurang dan pendidikan dari 

orang tua yang kurang oleh karena orang tua merasa tabu untuk membicarakan 

masalah ini dengan anak perempuannya.  gejala lain yang dirasakan yaitu sakit 

kepala, pegal – pegal di kaki dan di pinggang untuk beberapa jam, kram perut dan 

sakit perut. Sebelum periode ini terjadi, biasanya ada beberapa perubahan 

emosional seperti perasaan suntuk, marah dan sedih yang disebabkan oleh adanya 

pelepasan beberapa hormon disertai perubahan emosi atau mood  yang sayangnya 

tidak banyak yang menyadarinya sebagai tahap awal menarche sehingga kesiapan 

mereka dalam bersikap tidak terkontrol. 

Masalah lain yang muncul adalah kuranganya pengetahuan terhadap 

kebersihan diri saat haid yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan di sekitar 

daerah kewanitaan, salah satunya adalah infeksi saluran kemih (ISK).
8 
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G. KERANGKA TEORI 
 

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan, kerangka teori yang dapat 

disimpulkan adalah sebagai berikut :
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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. KERANGKA KONSEP 

Variabel dependen (Sikap Remaja Puteri Tentang Menarche) maupun variabel 

independen (pengetahuan) melalui penelitian yang akan dilakukan untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada bagan dibawah ini : 

Hubungan Antara Pengetahuan Dengan Sikap Remaja Puteri Tentang Menarche 

Pada Siswi SMPN 21 Makassar 

 

Variabel Independen      

   

        

 

    

           Variabel Dependen  
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Keterangan : 

  Variabel Dependen 

 

  Variabel Independen yang diteliti 

 

  Variabel Independen yang tidak diteliti 

 

 

B. HIPOTESA 

1. Ha : Ada hubungan antara pengetahuan dengan sikap remaja puteri tentang 

menarche pada siswi SMPN 21 Makassar 

2. Ho : Tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan sikap remaja puteri 

tentang menarche pada siswi SMPN 21 Makassar 
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C. DEFINISI OPERASIONAL DAN KRITERIA OBJEKTIF 

1. Variabel Dependen 

Variabel Definisi 

Operasional 

Alat Ukur Hasil Skala 

Pengetahuan 

tentang 

menarche 

Kemampuan 

responden 

dalam 

menjawab 

kuesioner 

seputar 

menarche 

yang diberikan 

Kuesioner Baik jika total skor 

pengetahuan ≥ mean (7) 

Kurang baik jika total skor 

pengetahuan < mean (7) 

 

Ordinal 

 

2. Variabel Dependen 

Variabel Definisi 

Operasional 

Alat 

Ukur 

Hasil Skala 

Sikap 

tentang 

menarche 

Perilaku dalam 

menerima 

menarche  

Kuesioner Positif : Apabila responden 

mendapatkan skor ≥ mean 

(27) 

Positif : Apabila responden 

mendapatkan skor < mean 

(27) 

 

Ordinal  
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BAB IV 

 METODOLOGI PENELITIAN 

A. DESAIN PENELITIAN 

Jenis penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian analitik observasional 

dengan studi potong lintang (cross sectional study). 

 

B. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN 

1. Tempat Penelitian 

SMPN 21 Makassar 

2. Waktu Penelitian 

Desember – Januari 2015 

 

C. POPULASI DAN SAMPEL 

1. Populasi 

Populasi siswi SMPN 21 Makassar dari kelas VII, VIII, dan IX adalah sebanyak 

493 orang. 

2. Sampel 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswi SMPN 21 Makassar kelas VII, VIII, dan 

IX yang sudah mengalami menarche.  Rumus besar sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah rumus penelitian analitik kategorik tidak berpasangan, yaitu
4
: 

 

  
   √      √P1Q1 P2Q2  

       
 

 



56 
 

Kesalahan tipe I = 5%, hipotesis satu arah, Z  = 1,96  

Kesalarhan tipe II = 20%, maka Z  = 0,84 

P2 = Proporsi pajanan pada kelompok kontrol sebesar 35.3 % = 0,353  

(kepustakaan) 

Q2 = 1- 0,353 = 0,647 

P1-P2 = selisih proporsi pajanan yang dianggap bermakna, ditetapkan sebesar 

0,2 

P1 = P2 + 0,2 = 0,353 + 0,2 = 0,553 

Q1 = (1-P1) = (1- 0.553) =  0,447 

P = (P1 + P2)/2 = 0,553 + 0,353/2  = 0,453 

Q = (1 – P ) = 1- 0,453 = 0,547 

  
   √      √P1Q1 P2Q2  

       
 

 

  
     √                   √0,553 . 0,447  0,353 . 0,647  

             
 

  

  
     √          √             
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Maka, besar sampel minimal yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 95 

orang. 

 

D.  KRITERIA SAMPEL 

1. Kriteria inklusi 

a. Memiliki pengalaman telah mengalami menarche 

b. Bersedia menjadi responden 

2. Kriteria eksklusi 

a. Belum mengalami menarche 

b. Tidak bersedia menjadi responden 

 

E. TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive non probability 

sampling yaitu dengan teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel 

diantara populasi sesuai yang ditetapkan dalam dua kriteria yaitu kriteria 

inklusi dan kriteria eksklusi. 
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F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Data primer :  

Data yang diperoleh melalui kuesioner hubungan antara pengetahuan 

dengan sikap remaja puteri tentang menarche pada siswi SMPN 21 

Makassar. 

2. Data sekunder 

Data yang diperoleh dari institusi SMPN 21 Makassar, dan Instansi terkait 

lainnya. Data ini digunakan sebagai data pelengkap untuk data primer 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

 

G. PROSEDUR PENELITIAN 

Peneliti mendatangi sekolah yang dimaksud dan melakukan penelitian pada 

sampel yang mewakili populasi dan memiliki kriteria kemudian melakukan 

pengambilan data dengan menggunakan kuesioner untuk dijawab oleh sampel 

yang mana sampel dibagi dalam beberapa kelompok untuk secara bergiliran 

mengisi kuesioner. Dalam penelitian ini, peneliti dibantu oleh beberapa orang 

siswi yang berasal dari SMPN 21 Makassar itu sendiri juga pihak Tata Usaha 

di tempat yang akan dilakukan penelitian. 
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H. PENGOLAHAN DATA 

Untuk pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer, 

melalui tahapan sebagai berikut : 

1. Editing (penyuntingan data) 

Pada tahap ini dilakukan pengecekan data untuk melihat kelengkapan 

jawaban, kejelasan dan kesesuaian dengan pertanyaan dalam penelitian. 

2. Coding (Pengkodean data) 

Setelah proses editing dianggap cukup maka proses selanjutnya adalah coding. 

Dalam proses ini akan dilakukan pengklasifikasian jawaban dengan memberi 

kode-kode untuk mempermudah proses pengolahan data. 

3. Entry (Peng-inputan data) 

Pada tahap ini dilakukan pemasukan data-data yang sudah dikumpulkan 

kedalam program komputer untuk proses analisis. 

4. Cleaning (pembersihan data) 

Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan data yang telah dimasukkan ke dalam 

komputer untuk menghindari kesalahan dalam pemasukan data.  

5. Saving (Penyimpanan data) 

Pada tahap ini dilakukan penyimpanan data setelah data yang dimasukkan 

telah diperiksa dan tidak ada kesalahan. 
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I. Analisis Data 

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dalam dua tahap, yaitu : 

1. Analisis Univariat  

Analisa univariat digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik dari variabel 

independen dan dependen. Keseluruhan data yang ada dalam kuesioner diolah 

dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 

2. Analisis Bivariat  

Analisis bivariat digunakan untuk melihat kemungkinan hubungan antara 

variabel independen dan variabel dependen dengan menggunakan analisis uji 

chi squre. Melalui uji statistic chi squre akan diperoleh nilai p, di mana dalam 

penelitian ini digunakan tingkat kemaknaan sebesar 0,05. Penelitian dikatakan 

bermakna jika mempunyai nilai p ≤ 0,05 yang berarti Ho ditolak dan Ha 

diterima dan dikatakan tidak bermakna jika mempunyai nilai p > 0,05 yang 

berarti Ho diterima dan Ha ditolak. 

 

J. Penyajian Data 

Data yang telah diolah akan disajikan dalam bentuk tabel 
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K. Etika Penelitian  

Hal-hal yang terkait dengan etika penelitian dalam penelitian ini adalah : 

1. Persetujuan menjadi responden 

Sebelum menyampaikan lembar persetujuan menjadi responden terlebih 

dahulu penulis melakukan pendekatan pada masyarakat dan menjelaskan 

maksud dan tujuan diadakannya penelitian ini. 

2. Anonimity (tanpa nama) 

Responden mempunyai hak untuk meminta bahwa data yang diberikan 

harus dirahasiakan. Oleh karena nama-nama yang dijadikan sampel dalam 

peneltian ini tidak dicantumkan. 

3. Confidentiality (rahasia) 

Data responden dirahasiakan dari umum dan data hanya akan 

dipergunakan untuk kepentingan penelitian.  
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Populasi / Sampel 

Pengumpulan data yang dilakukan pada remaja puteri yang telah mengalami 

menarche di SMPN 21 Makassar tahun 2015 dengan jumlah responden sebanyak 

170 orang yang terdiri dari siswi kelas VII, VIII, dan IX. 

Adapun jumlah keseluruhan pelajar siswi SMPN 21 Makassar sebagai berikut: 

1. Kelas VII : 177 Orang 

2. Kelas VIII : 166 Orang 

3. Kelas IX : 150 Orang 

Jadi, jumlah total siswi SMPN 21 Makassar adalah 493 orang. 

B. Analisis 

Hasil pengumpulan data disajikan dalam bentuk analisa univariat (distribusi 

frekuensi) dan bivariat yaitu sebagai berikut : 

1. Analisis Univariat 

Hasil tabel penelitian ini akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk tabel 

distribusi frekuensi, dan proporsinya untuk mengetahui hubungan antara 

pengetahuan dengan sikap remaja puteri tentang menarche pada siswi SMPN 21 

Makassar. Adapun karakteristik responden yang akan dipaparkan mencakup umur 

responden, jumlah, dan presentasenya. 
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Berikut tabel distibusi frekuensi dari variabel penelitian tersebut : 

Tabel 5.1  

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia Di SMPN 21 Makassar 

Tahun 2015 

Usia N % 

12 24 14.1 

13 57 33.5 

14 64 37.6 

15 22 12.9 

16 3 1.8 

Total  170 100.0 

Sumber : Data Primer 2015 

Berdasarkan tabel 5.1 di atas dapat dilihat dari  170 responden sebagian besar 

berumur 14 tahun yaitu sebanyak 64 orang (37.6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Tabel 5.2 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pengetahuan Tentang 

Menarche Di SMPN 21 Makassar 

Pengetahuan Frekuensi (n) Persentase (%) 

Baik 140 82.4 

Kurang Baik 30 17.6 

Jumlah 170 100.0 

Sumber : Data Primer 2015 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 170 responden yang memiliki 

pengetahuan baik sebesar 140 orang (82.4%) dan responden yang memiliki 

pengetahuan kurang baik sebesar 30 orang (17.6%). 

 

Tabel 5.3 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Sikap Tentang Menarche Di  

SMPN 21 Makassar 

 

Sikap Tentang Menarche Frekuensi (n) Persentase (%) 

Positif 93 54.7 

Negatif 77 45.3 

Jumlah 170 100.0 

Sumber : Data Primer 2015 

Berdasarkan tabel 5.3 di atas  dapat dilihat dari 170 responden, sebagian besar 

memiliki sikap yang positif tentang menarche (54.7%) dan yang bersikap negatif 

sebanyak 77 orang (45.3%). 
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2. Analisis Bivariat 

Untuk melihat hubungan antara variabel independen (variabel bebas) yaitu 

pengetahuan dengan variabel dependen yaitu sikap tentang menstruasi (variabel 

terikat), dengan analisa sebagai berikut : 

 

 Tabel 5.4  

Hubungan Antara Pengetahuan Dengan Sikap Remaja Puteri Tentang 

Menarche Pada Siswi SMPN 21 Makassar 

 

Pengetahuan 

 

Sikap 

 

Total 

 

P 

Positif Negatif N %  

 

0.047 
N % N % 

Baik 82 58.6 58 41.4 140 100.0 

Kurang Baik 11 37.6 19 63.3 30 100.0 

Jumlah 93 54.7% 77 45.3 170 100.0  

Sumber : Data Primer 2015 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden yang memiliki 

pengetahuan baik dan mempunyai sikap positif tentang menarche adalah sebesar 

58.6%, dan responden yang memiliki pengetahuan baik namun mempunyai sikap 

yang negatif sebesar 41.4%. Sedangkan responden yang mempunyai pengetahuan 

kurang baik namun memiliki sikap yang positif tentang menarche adalah sebesar 

37.6% dan responden yang memiliki pengetahuan kurang baik dan mempunyai 

sikap negatif adalah sebesar 63.3%. 

Dari hasil analisis uji statistik diperoleh nilai p = 0.047 yang berarti 

terdapat hubungan sehingga dapat disimpulkan ada hubungan antara pengetahuan 

dengan sikap remaja puteri tentang menarche. 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

A. Interpretasi dan Diskusi hasil 

1. Pengetahuan remaja puteri tentang menarche pada siswi SMPN 21 

Makassar 

Berdasarkan tabel 5.2 pengetahuan remaja puteri di SMPN 21 Makassar 

sebagian besar memiliki pengetahuan yang baik (82.4%) dan sebesar 17.6% siswi 

yang memiliki pengetahuan yang kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar siswi SMPN 21 telah memiliki pengetahuan yang baik saat 

menghadapi menarche.  

Keadaan ini sesuai dengan pendapat Notoadmodjo, pengetahuan adalah 

merupakan hasil dari mengetahui akan sesuatu dan hal ini terjadi setelah 

seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu, pengetahuan 

merupakan pedoman dalam membentuk tindakan seseorang (Over behavior).
14 

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Leliana, mahasiswi 

Program Studi D-IV Bidan Pendidik Universitas Sumatera Utara dengan 

penelitiannya yang berjudul “Hubungan pengetahuan remaja putri terhadap 

kesiapan dalam menghadapi menarche di SD AL-Azhar Medan”, diperoleh bahwa 

perilaku yang didasari oleh pengetahuan lebih langgeng daripada perilaku yang 

tidak didasari oleh pengetahuan. Pengetahuan di sini menyangkut segala sesuatu 

yang dipahami dan diketahui oleh responden tentang menstruasi.
17 

 Namun pada penelitian ini masih ada beberapa siswi yang memiliki 

pengetahuan yang kurang baik, hal ini bisa saja terjadi oleh karena siswi tersebut 
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merasa takut untuk menghadapi haid pertamanya serta faktor kurangnya 

pengetahuan yang didapat sebelum menghadapi menarche. 

 

2. Sikap Remaja Puteri Dalam Menghadapi Menarche 

Berdasarkan tabel 5.3, terlihat sebagian besar responden telah memiliki 

sikap yang positif dalam menghadapi menarche, yaitu sebanyak 93 orang 

memiliki sikap yang positif tentang menarche (54.7%) dan yang bersikap negatif 

sebanyak 77 orang (45.3%). 

Menurut Sherwen & Weingarten (1995) dari hasil penelitian Mulyati 

(2006), setiap remaja puteri harus dipersiapkan untuk menghadapi menarche dan 

menstruasi dengan memberikan informasi yang luas dan akurat. Respon positif 

terhadap menarche dihubungkan dengan persiapan dan kualitas dukungan saat 

remaja puteri tersebut mengalami menstruasi. Beberapa remaja puteri memandang 

menarche sebagai pengalaman menarik, sedangkan remaja puteri lainnya 

menganggap menarche sebagai hal yang menakutkan. Adapun dengan adanya 

persiapan dalam hal ini sikap yang positif dalam menghadapi menarche, remaja 

puteri diharapkan dapat menerima menarche sebagai sesuatu yang normal dalam 

siklus kehidupan seorang wanita.
16 

Gun dan Petersen mengatakan bahwa remaja puteri yang memiliki sikap 

negatif terhadap menstruasi akan mengalami depresi dan ketidaknyamanan pada 

siklus menstruasi mereka. Remaja puteri dengan sikap yang lebih positif 

mengenai peran gender dan seksualitas lebih sedikit mengalami sakit saat 

menstruasi dibandingkan dengan remaja puteri yang memiliki sikap negatif 

terhadap menstruasi.
15 
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Pada tabel 5.3 juga dapat dilihat bahwa masih cukup banyak pula 

responden yang memiliki sikap negatif dalam menghadapi menarche-nya. Sikap 

yang secara negatif ini bisa terjadi karena remaja tersebut merasa menarche 

merupakan hal kotor dan merepotkan yang akan menyebabkan ketidaknyamanan 

serta menghambat kegiatan sehari – hari. 

 

3. Hubungan Antara Pengetahuan Dengan Sikap Remaja Puteri 

Tentang Menarche  

  Melalui uji statistik chi squre diperoleh nilai p = 0.047 di mana dalam 

penelitian ini digunakan tingkat kemaknaan sebesar 0,05 yang mana terdapat 

hubungan yang bermakna secara statistik (p <0.05), artinya ada hubungan antara 

pengetahuan dengan sikap remaja puteri tentang menarche atau dengan 

kesimpulan Ho ditolak. 

  Menurut Dariyo (2004), tidak semua individu mampu menerima 

perubahan fisiologis salah satunya yaitu datangnya menarche. Kurangnya 

informasi yang tepat bisa menjadikan seseorang akan memberikan reaksi negatif 

terhadap menarche seperti gangguan psikologis yang tidak stabil dan akan 

menyebabkan bingung, sedih, stress, cemas dan mudah tersinggung saat 

mengalami menstruasi. Dan dengan pengetahuan yang baik dan tepat akan 

menjadikan seseorang memberikan reaksi atau sikap yang positif terhadap 

menarche dan menganggapnya sebagai tanda kedewasaan seorang wanita 

sehingga merasa percaya diri dan optimis.
15 
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  Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang 

menunjukkan sebanyak 140 responden memiliki pengetahuan yang baik  (82.4%). 

Responden yang memiliki sikap yang positif tentang menarche sebanyak 93 orang 

(54.7%)  yang mana hal ini didukung oleh pengetahuan siswi SMPN 21 Makassar. 

  Dengan demikian, apabila seseorang memiliki pengetahuan yang baik 

tentang menarche menyebabkan dirinya lebih siap dan bersikap positif ketika hal 

itu terjadi. Sebaliknya, kurangnya informasi, pengetahuan, dan adanya 

pengalaman yang buruk yang didapatkannya dari teman sebaya dapat 

menyebabkan seorang remaja puteri memiliki sikap negatif dalam hal ini tidak 

siap menghadapi menarche sehingga timbul segala keresahan dan kecemasan 

terhadap haid yang berdampak pada psikologis remaja puteri tersebut. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

  Dalam penelitian ini peneliti telah berusaha sebaik mungkin dalam 

memperoleh data dan mengontrol kondisi yang berkaitan dengan proses dan hasil 

penelitian secara optimal, namun berbagai kendala yang tidak jarang muncul 

sehingga berbagai kelemahan dan keterbatasan pada saat melaksanakan penelitian 

ini, antara lain : 

a. Pengambilan data dari responden dalam penelitian ini 

menggunakan kuesioner sehingga peneliti harus menjelaskan 

berulang kali kepada responden yang datang oleh karena 

keterbatasan tempat untuk mengumpulkan semua responden 



70 
 

dalam satu ruangan dan juga kurangnya pemahaman responden 

tentang bagaimana cara mengisi kuesioner ; 

b. Adanya keengganan dari beberapa responden untuk mengisi 

kuesioner terkait menarche oleh karena malu sehingga perlu 

penjelasan kepada responden bahwa penelitian ini dilakukan 

untuk pengembangan ilmu pengetahuan. 

 

C. Implikasi Terhadap Pelayanan Dan Penelitian 

  Berdasarkan hasil penelitian ini telah diketahui bahwa siswi SMPN 21 

Makassar memiliki pengetahuan yang baik tentang menarche yang telah 

dialaminya dan bersikap positif saat menghadapi haid pertamanya. Sehingga 

dalam melakukan pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja puteri pun dapat 

diberikan informasi mengenai proses reproduksi dan kesehatan selama menstruasi 

serta perubahan yang terjadi selama masa pubertas. 
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BAB VII 

TINJAUAN KEISLAMAN 

HAID DAN ATURAN – ATURANNYA 

A. Definisi Haid 

Haid adalah darah yang keluar dari dinding rahim seorang wanita apabila 

telah menginjak masa baligh. Haid dijalani oleh seorang wanita pada masa – masa 

tertentu, paling cepat satu hari satu malam dan paling lama lima belas hari. 

Sedangkan yang normal adalah enam atau tujuh hari. 

Sedangkan paling cepat masa sucinya adalah tiga belas atau lima belas hari dan 

yang paling lama tidak ada batasnya. Akan tetapi, yang normal adalah dua puluh 

tiga atau dua puluh empat hari. 

Apabila seorang wanita hamil, dengan izin Allah darah haid itu berubah 

menjadi makanan bagi bayi yang tengah berada di dalam kandungannya. Oleh 

sebab itu, wanita yang sedang hamil tidak mengalami masa haid. Setelah 

melahirkan, dengan hikmah-Nya, Allah Azza wa Jalla merubahnya menjadi air 

susu yang merupakan makanan bagi bayi yang dilahirkan. Karena itu, sedikit 

sekali dari kaum wanita yang menyusui yang mengalami masa haid. Setelah 

selesai masa melahirkan dan menyusui, maka darah yang ada tidak berubah serta 

tetap berada pada tempatnya, yang kemudian secara normal kembali keluar setiap 

bulannya, yaitu berkisar antara enam atau tujuh hari (terkadang lebih atau kurang 

dari hari – hari tersebut). 
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Dalam menjalani masa haid ini, wanita dikelompokkan menjadi tiga kategori, 

yaitu : wanita yang baru menjalani masa haid, wanita yang telah terbiasa 

menjalaninya dan wanita yang mengalami keluarnya darah isthadhah. 

B. Wanita Yang Baru Menjalani Masa Haid 

Yaitu, wanita yang baru pertama kali mengeluarkan darah haid. Ketika itu ia 

berkewajiban meninggalkan shalat, puasa dan hubungan badan, hingga datang 

masa suci. Apabila masa haid itu telah selesai dalam satu hari ataupun paling lama 

lima belas hari, maka ia berkewajiban untuk mandi dan mengerjakan shalat. 

Apabila setelah lima belas hari darah tersebut masih tetap mengalir keluar, maka 

ia dianggap mengalami masa istihadhah. Pada saat itu, hukum yang berlaku 

baginya adalah hukum wanita yang mengalami istihadhah.  

Apabila darah haid itu terhenti di sekitar lima belas hari, lalu ia mengalir lagi 

selama satu atau dua hari, kemudian berhenti lagi seperti semula, maka cukup 

baginya mandi, lalu mengerjakan shalat. Selanjutnya, hendaklah ia meninggalkan 

shalat pada setiap kali mengetahui darah haid itu mengalir. 

Dari Aisyah radhiyallahu „anha berkata: 

                                                                                        

“Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha 

puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat.”  (HR. Al-Bukhari No. 

321 dan Muslim No. 335). 
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 Wanita muslimah yang baru pertama kali menjalani masa haid akan lebih 

berhati – hati, di mana mereka sebaiknya menahan diri  selama satu hari satu 

malam, lalu mandi dan berwudhu‟ pada setiap kali hendak mengerjakan shalat. 

Apabila darah haidnya itu berhenti pada hari ke lima belas, maka hendaklah ia 

mandi pada hari berhenti mengalirnya darah tersebut. Maksud mandi di sini ialah 

mandi besar atau mandi wajib untuk menyucikan diri dari hadats besar maupun 

kecil. Demikianlah yang seharusnya dilakukan pada masa haid kedua dan ketiga 

kalinya.  

 Jumlah hari dari masa haid yang dapat dijadikan sebagai kebiasaan untuk 

ditetapkan adalah sekali. Yaitu, apabila seorang wanita biasa menjalani masa 

haidnya itu tiga hari pada setiap bulannya, lalu, ia mendapati masa haidnya 

berlangsung selama lima hari pada bulan yang lain, maka ketetapan dari masa 

haidnya yang berlaku adalah tiga hari, seperti pada bulan yang pertama. Akan 

tetapi, apabila keluarnya darah haid itu sampai pada bulan yang ketiga adalah 

selama lima hari, maka yang menjadi ketentuan dari masa haidnya adalah lima 

hari. Sedangkan apabila kebiasaan dari masa haidnya itu lima hari, kemudian di 

tengah – tengah dari kelima hari tersebut ia mendapati satu hari keluar dan satu 

hari yang lain berhenti, maka kesemuanya itu tetap terhitung sebagai masa haid, 

sehingga selesai pada hari yang kelima. Adapun darah yan keluar setelah hari 

kelima adalah istihadhah. 

Dalam pengertian ilmu kedokteran, haid dikatakan normal bila didapatkan 

didapatkan siklus haid, tidak kurang dari 24 hari, tetapi tidak melebihi 35 hari. 

Lama haid 3 – 7 hari, dengan jumlah darah selama haid berlangsung tidak 
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melebihi 80 ml, ganti pembalut 2 – 6 kali per hari. Haid pertama kali yang dialami 

seorang perempuan disebut menarche, yang pada umumnya terjadi pada usia 

sekitar 14 tahun.
22, 23 

C. Wanita Yang Biasa Menjalani Masa Haid 

Yaitu, wanita yang mempunyai hari – hari tertentu pada setiap bulannya untuk 

menjalani masa haidnya. Pada hari – hari tersebut, ia harus meninggalkan shalat, 

puasa dan hubungan badan. Apabila ia melihat darah berwarna kekuning – 

kuningan atau yang berwarna keruh setelah hari – hari haidnya tersebut, maka ia 

tidak perlu menghitungnya sebagai darah atau haid. Hal ini sesuai dengan ucapan 

Ummu „Athiyah Radhiyallahu Anha : 

 ُكنَّا اَل نُِعدُّ الصُّْفَرَة َوالُكْدرَة بَ ْعَد الطُّْهِر َشْيًئا

“Kami tidak memperhitungkan sama sekali darah yang berwarna kekuning – 

kuningan atau yang berwarna keruh setelah lewat masa bersuci” (HR. Bukhari). 

Apabila ia melihat darah yang berwarna kekuning – kuningan dan yang berwarna 

keruh itu pada saat tengah menjalani haid, maka darah tersebut termasuk darah 

haid, sehingga ia belum diharuskan untuk mandi, melaksanakan shalat dan puasa. 

Sebagian dari ulama yang lain berpendapat, bahwa keluarnya darah yang 

melebihi kebiasaan masa haid itu tidak harus meninggalkan shalat karenanya, 

kecuali jika terjadinya berulang – ulang, dua atau tiga kali. Sehingga pada saat itu, 

masa haidnya berubah menjadi masa isthadhah. Ini merupakan pendapat yang 

jelas dan lebih kuat (rajih). 
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D. Wanita Yang Mengalami Mengalami Masa Isthadhah 

Yaitu, wanita yang mengeluarkan darah secara terus menerus melebihi 

kebiasaan masa berlangsungnya haid. 

Wanita yang mengalami masa isthadhah harus berwudhu‟ setiap kali akan 

mengerjakan shalat. Kemudian memakai cawat (celana dalam atau pembalut 

wanita) dan selanjutnya boleh mengerjakan shalat, meskipun darah masih tetap 

mengalir. Dalil yang menjadi landasan mengenai masalah ini adalah hadits dari 

Ummu Salamah Radhiyallahu Anha : 

“Bahwa ia pernah meminta fatwa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 

Sallam mengenai seorang wanita yang selalu mengeluarkan darah. Maka 

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: Hitunglah berdasarkan 

bilangan malam dan hari dari masa haid pada setiap bulan berlangsungnya, 

sebelum ia terkena serangan darah penyakit yang menimpanya itu. Maka 

tinggalkanlah shalat sebanyak bilangan haid yang biasa dijalaninya setiap bulan. 

Apabila ternyata melewati dari batas yang berlaku, maka hendaklah ia mandi, 

lalu memakai cawat (pembalut) dan mengerjakan shalat.” (HR. Abu Dawud dan 

An-Nasai dengan isnad Hasan).  

Hadits di atas ditujukan bagi wanita yang mengalami masa isthadhah yang 

mempunyai kebiasaan masa haid yang teratur.
18 

Di samping itu, ada juga hadits dari Fathimah binti Ani Jahsyin, di mana ia 

pernah mengalami masa istihadhah dan Rasulullah saw.bersabda kepadanya: 

“Jika darah haid, maka ia berwarna hitam seperti diketahui banyak wanita. 

Jika yang keluar adalah darah seperti itu, maka tinggalkanlah shalat. Jika yang 
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keluar adalah darah lain (warnanya, yakni darah istihadhah), maka 

berwudhu‟lah setelah mandi dan laksanakanlah shalat. Karena, darah tersebut 

adalah penyakit.” (HR. Abu Dawud, An-Nasa‟i, dan dishahihkan oleh Ibnu 

Hibban). 

Hadits tersebut ditujukan bagi wanita yang tidak mempunyai kebiasaan dari masa 

haid yang teratur atau bagi wanita yang lupa akan masa haidnya yang biasa datang 

menghampirinya pada setiap bulan, di mana darahnya dapat ia bedakan. 

Juga hadits Hannah binti Jahsyin, dia menceritakan: 

“Aku pernah mengalami istihadhah. Darah yang keluar itu sangat banyak. Lalu 

aku datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk meminta fatwa 

kepadanya. Maka beliau bersabda: “Sesungguhnya darah itu keluar akibat 

hentakan dari syaitan. Jalanilah masa haidmu selama enam atau tujuh hari, 

kemudian mandilah. Jika kamu telah melihat bahwa dirimu telah suci dan bersih, 

maka shalatlah pada dua puluh empat atau dua puluh tiga hari berikutnya (pada 

masa suci) serta puasalah. Cara seperti itu yang boleh kamu lakukan. Di samping 

itu, lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh wanita-wanita yang menjalani 

masa haid setiap bulannya.” (HR. Tirmidzi dan beliau menshahihkannya). 

Hadits di atas ditujukan bagi wanita yang tidak mempunyai kebiasaan dari masa 

haid yang teratur dan darah yang keluar dari dirinya pun tidak dapat dibedakan.
18 

 
Merujuk pada ilmu kedokteran, masa istihadhah dikenal dengan gangguan 

haid pada masa reproduksi, yakni: 

1. Hipermenorea: Perdarahan haid dengan jumlah darah lebih banyak dan/ 

atau durasi lebih lama dari normal dengan siklus yang normal teratur. 
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Secara klinis menoragia didefinisikan dengan total jumlah darah haid lebih 

dari 80 ml per siklus dan durasi hai lebih lama dari 7 hari.. 

2. Oligomenorea: Haid dengan siklus yang lebih panjang dari normal yaitu 

lebih dari 35 hari.
21,24

 

 

E. Amalan Yang Dilarang Untuk Dikerjakan Bagi Wanita Yang 

Menjalani Masa Haid. 

d. Shalat  

Wanita yang sedang menjalani masa haid dilarang untuk mengerjakan 

shalat. Hal ini didasarkan pada hadits dari Rasulullah saw: 

                                                                                              

      

“Apabila telah datang haidmu, maka tinggalkanlah shalat, dan bila telah berlalu 

mandilah kemudian shalatlah.” (HR. Al-Bukhari no. 228 dan Muslim no. 751). 

Dari Aisyah radhiyallahu „anha berkata: 

 

                                                                                        

“Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha 

puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat.” (HR. Al-Bukhari No. 

321 dan Muslim No. 335) 
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Adapun dalam Al-Qu‟ran dibahas tentang sholat dan wanita haid, yakni : 

Artinya: ”Hai orang-orang yang berimanjanganlah kamu shalat, sedang kamu 

dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan,jangan 

pula menghampiri masjid, sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar 

berlalu, hingga kamu mandi” (an Nisa: 43).
20 

e. Puasa 

Wanita muslimah yang sedang menjalani masa haid tidak diperkenankan 

untuk menjalankan ibadah puasa. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah: 

“Bukankah salah seorang di antara mereka (kaum wanita) apabila 

menjalani masa haid tidak mengerjakan shalat dan tidak pula berpuasa? Para 

sahabat wanita menjawab: Benar.” (HR. Bukhari).
18 

f. Membaca Al-Qur’an 

“Janganlah Al-Qur‟an dipegang kecuali oleh yang suci.” (HR. Malik 

melalui Amr bin Hizam). 

Dalam konteks larangan ini, ulama berbeda pandangan. Mayoritas berpendapat 

bahwa memegang Al-Qur‟an haruslah dalam keadaan suci, yakni berwudhu‟. Ini 

merupakan pendapat Imam Malik, Syafi‟i, dan salah satu riwayat yang 

dinisbahkan kepada Ahmad bin Hanbal. Adapun Imam Abu Hanifah, maka ia 

menilai perintah bersuci itu adalah anjuran. Ada juga ulama yang memahami 

makna „suci‟ adalah suci dari hadats besar dan atas dasar itu mereka memberi 
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toleransi untuk memegang dan membaca Al-Qur‟an bagi yang tidak dalam 

keadaan berwudhu‟. 

 Membacanya – tanpa memegangnya – dalam keadaan tidak suci pun 

diperselisihkan. Ulama yang ketat, melarangnya, tetapi mayoritas ulama 

membolehkan. Apalagi jika membaca ayat – ayat tertentu yang telah menjadi 

wirid/bacaan rutin yang bersangkutan, misalnya, membaca ayat al-Kursy, atau al-

Mu‟adzatain sebelum tidur, atau ayat – ayat lain di pagi atau petang hari. Adapun 

dalam Al-Qur‟an ditegaskan bahwa:  

                                   

“Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan”  

( QS. Al Waqi‟ah) 79.
19

 

F. Usia Minimal Keluarnya Darah Haid 

Usia terendah bagi seorang wanita untuk menjalani masa haid adalah sembilan 

tahun. Oleh karena itu, apabila ada seorang wanita yang mengeluarkan darah 

melalui kemaluannya sebelum usia tersebut, maka itu bukanlah darah haid. 

Artinya tidak berlaku pula baginya hukum – hukum yang berkenaan dengan 

masalah haid. Karena, tidak ada ketetapan hukum yang mengatur bahwa seorang 

wanita mampu (dapat) menjalani masa haid sebelum usia tersebut. Telah 

diriwayatkan dari Aisyah Radhiyallahu  Anha, di mana ia berkata: 
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“Apabila seorang anak wanita mencapai usia sembilan tahun, maka ia sudah 

termasuk perempuan (memasuki usia baligh).” (HR. Tirmidzi). 

Menurut ilmu medis, usia saat seorang perempuan mulai mengalami 

menstruasi atau haid sangat bervariasi. Pada umumnya terjadi pada usia sekitar 14 

tahun namun terdapat kecenderungan bahwa saat ini haid terjadi pada usia yang 

lebih muda. Ada yang berusia 12 tahun saat ia mendapat menstruasi pertama kali, 

tetapi ada juga yang pada usia delapan tahun sudah memulai siklusnya.
22, 23 

G. Usia Maksimal Keluarnya Darah Haid 

Usia maksimal seorang wanita dalam menjalani masa haidnya adalah lima 

puluh tahun. Oleh karena itu, apabila melihat keluarnya darah melalui kemaluan 

setelah usia lima puluh tahun, maka dalam hal ini ada dua penjelasan: 

Pertama, hal itu dianggap sebagai proses sirkulasi darah yang mengalami 

kerusakan. Karena, Aisyah ra pernah menceritakan: “Apabila seorang wanita 

mencapai usia lima puluh tahun, maka ia sudah tidak mengalami masa haid lagi.” 

Kedua, apabila darah tersebut mengalir secara berulang – ulang, maka ia 

termasuk darah haid. Inilah pendapat yang benar. Sebab, hal itu tidak jarang 

ditemukan di kalangan kaum wanita. Sebagaimana diriwayatkan, bahwa Hindun 

binti „Ubaidah bin Abdillah bin Zam‟ah melahirkan Musa bin Abdillah bin Hasan 

bin Hasan bin Ali Radhiyallahu Anhu pada usia enam puluh tahun. Sedangkan 

menurut ilmu kedokteran, menopause adalah haid terakhir yang dikenali bila 

setelah haid terakhir tersebut minimal satu tahun tidak mengalami haid lagi. Masa 
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sesudah satu tahun dari menopause, dikenal sebagai masa pascamenopause. 

Menopause terjadi pada umur rata – rata 50 – 51 tahun. 
18
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BAB VIII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

a. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa dari 170 

responden yang memiliki pengetahuan baik sebesar 140 orang 

(82.4%) dan responden yang memiliki pengetahuan kurang baik 

sebesar 30 orang (17.6%). 

b. Berdasarkan tabel 5.3 di atas  dapat dilihat dari 170 responden, 

sebagian besar memiliki sikap yang positif tentang menarche 

(54.7%) dan yang bersikap negatif sebanyak 77 orang (45.3%). 

c. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada siswi SMPN 21 

Makassar didapatkan dari 170 responden yang memiliki 

pengetahuan baik dan mempunyai sikap positif tentang menarche 

adalah sebesar 58.6%, dan responden yang memiliki pengetahuan 

baik namun mempunyai sikap yang negatif sebesar 41.4%. 

Sedangkan responden yang mempunyai pengetahuan kurang baik  

namun memiliki sikap yang positif tentang menarche adalah 

sebesar 37.6% dan responden yang memiliki pengetahuan kurang 

baik dan mempunyai sikap negatif adalah sebesar 63.3%. 

Dari hasil analisis uji statistik diperoleh nilai p = 0.047 yang berarti 

terdapat hubungan sehingga dapat disimpulkan ada hubungan 

antara pengetahuan dengan sikap remaja puteri tentang menarche. 
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B. Saran 

1. Bagi Instansi Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar 

Perlunya dilakukan seminar – seminar terkait masalah menarche dan 

hal – hal terkait masalah kesehatan reproduksi pada remaja puteri dan 

juga masyarakat agar menambah wawasan dan pengetahuan terkait 

hal ini. 

2. Tempat Penelitian (SMPN 21 Makassar) 

Diharapkan dengan adanya hasil dari penelitian ini, institusi 

pendidikan menjadi lebih aktif dalam menambah informasi tentang 

masalah menarche kepada siswi – siswinya sebagai persiapan para 

siswi untuk menghadapi haid pertamanya juga bagaimana 

menyikapi masa menstruasinya. 
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LAMPIRAN 1 

 

SURAT PERSETUJUAN PENELITIAN 

 

Kepada,  

Yth. Calon Responden  

di tempat.  

 

Responden yang saya hormati,  

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswi Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar yang akan melakukan penelitian tentang 

”Hubungan Antara Pengetahuan dengan Sikap Remaja Puteri tentang Menarche 

pada siswi SMPN 21 Makassar”  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan 

dengan sikap remaja putri dalam menghadapi menarche.  

Bersama dengan ini saya mohon kesediaan saudari untuk mendatangani lembaran 

persetujuan dan menjawab pertanyaan dengan keadaan sebenarnya. Data yang 

diperoleh nantinya hanya akan dipergunakan untuk keperluan penelitian. 

Atas kesediaan dan kerjasama saudari, saya ucapkan terimakasih.  

 

Makassar,  Januari 2015 

 

Tika W. Rahajaan 
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LAMPIRAN  2  

 

 

 

FORMAT PERSETUJUAN 

 

Setelah dijelaskan maksud penelitian, maka saya bersedia menjadi 

responden dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Tika W. Rahajaan 

dengan judul“Hubungan Antara Pengetahuan dengan Sikap Remaja Puteri 

tentang Menarche pada siswi SMPN 21 Makassar”  

Dengan persetujuan ini, saya tanda tangani dengan sukarela tanpa paksaan dari 

pihak manapun.  

 

 

 

Makassar, Januari 2015 

 

 

Responden  
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LAMPIRAN 3 

 

KUESIONER PENELITIAN 

Hubungan Antara Pengetahuan dengan Sikap Remaja Puteri tentang 

Menarche pada Siswi SMPN 21 Makassar  

Kuesioner Data Demografi 

Nama / No. Responden  : 

Umur    : 

 

A. Kuesioner Pengetahuan 

Berilah tanda check list ( X ) pada pilihan yang anda anggap benar 

1. Apakah anda tahu apa itu menstruasi ? 

c. Ya 

d. Tidak 

2. Apa arti dari menstruasi : 

a. Pengeluaran darah setiap bulan yang dipengaruhi oleh hormon – 

hormon  

b. Sakit yang dialami perempuan remaja 

c. Peristiwa pengeluaran darah secara berkala dari vagina / daerah 

kemaluan perempuan 

3. Menurut anda pada umur berapakah menstruasi pertama terjadi ? 

a.  9 – 16 tahun 

b. 12 – 18 tahun 

c. 13 – 20 tahun 
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4. Berapa lamakah menstruasi itu biasanya terjadi ? 

a. 3 – 4 hari 

b. 5 – 6 hari 

c. 10 hari 

5. Berapa lamakah siklus menstruasi normal akan terjadi ? 

a. 5 hari 

b. 8 hari 

c. 28 hari 

6. Apa yang menyebabkan kebanyakan remaja puteri sering mengalami 

keram (contoh nyeri di perut) sewaktu menstruasi ? 

a. Karena hormone seks yang meningkat 

b. Karena otot – otot rahim berkontraksi 

c. Karena darah yang banyak keluar 

7. Pembalut saat menstruasi sebaiknya kapan diganti ? 

a. 1 kali sehari 

b. 3 kali sehari 

c. 4 – 5 kali sehari 

8. Menurut anda, apabila seorang wanita telah mendapatkan haid, itu 

pertanda ? 

a. Sudah boleh pacaran 

b. Sudah dewasa 

c. Sudah boleh menikah 
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9. Kapankah menstruasi normal terjadi ? 

a. Satu bulan sekali 

b. Dua bulan sekali 

c. Empat bulan sekali 

10. Menarche atau haid pertama adalah ? 

a. Haid atau menstruasi yang pertama kali dialami oleh seorang 

perempuan dan terjadi di tengah masa pubertas sebelum memasuki 

masa dewasa 

b. Luka yang mengeluarkan darah 

c. Nyeri pada haid 

11. Menarche merupakan puncak dari serangkaian perubahan yang terjadi 

pada seorang gadis yang sedang menginjak : 

a. Dewasa 

b. Kanak – kanak 

c. Orang tua 
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B. Kuesioner Sikap Menghadapi Menstruasi Pertama  

Berilah tanda checklist ( √ ) pada pilihan yang Anda anggap Benar  

SB = Sangat Benar    S   = Salah  

B   = Benar    SS = Sangat Salah 

 

No. Pernyataan SB B S SS 

1. Saya menanyakan tentang menstruasi 

pada ibu saya 

    

2. Saya siap menghadapi menstruasi 

pertama 

    

3. Saya takut menghadapi menstruasi 

pertama saya 

    

4. Saya bingung menghadapi menstruasi 

pertama saya 

    

5. Saya menganggap menstruasi sebagai 

suatu hal yang tabu bagi kematangan diri 

saya sebagai wanita 

    

6. Saya menjadi remaja putri yang dewasa 

jika mengalami menstruasi 

    

7. Saya menganggap menstruasi sebagai 

suatu hal yang akan merepotkan karena 

saat menstruasi harus membawa 

pembalut kemana-mana dan 

menggantinya 
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8. Saat ini saya belum mengalami 

menstruasi, oleh karena itu saya lebih 

memperhatikan kualitas makan saya dan 

mengurangi aktivitas yang berat 

    

9. Menstruasi akan menyebabkan 

ketidaknyamanan fisik dan perubahan 

emosional bagi diri saya 

    

10. Saya menganggap menstruasi yang  

terjadi sebagai sesuatu yang kotor 
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LAMPIRAN 4  

Data Statistik Pengetahuan Tentang Menarche 

No. Pengetahuan n % 

1 Apakah anda tahu apa itu menstruasi ? 

1. Ya 

2. Tidak 

 

 

157 

 

13 

 

 

92.4 

 

7.6 

2 Apa arti dari menstruasi : 

a. Pengeluaran darah setiap bulan yang 

dipengaruhi oleh hormon – hormon  

b. Sakit yang dialami perempuan remaja 

c. Peristiwa pengeluaran darah secara berkala 

dari vagina / daerah kemaluan perempuan 

 

 

 

59 

 

 

13 

 

 

98 

 

 

 

34.7 

 

 

7.6 

 

 

57.6 

3 Menurut anda pada umur berapakah normalnya menstruasi 

pertama terjadi ? 

a.  9 – 16 tahun 

b. 12 – 18 tahun 

c. 13 – 20 tahun 

 

 

 

 

35 

 

90 

 

45 

 

 

 

 

20.6 

 

52.9 

 

26.5 

4 Berapa lamakah rata – rata menstruasi itu biasanya terjadi ? 

a. 3 – 4 hari 

b. 5 – 6 hari 

c. 10 hari 

 

 

 

 

43 

 

118 

 

9 

 

 

25.3 

 

69.4 

 

5.3 
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5 Berapa lamakah siklus menstruasi normal akan terjadi ? 

a. 5 hari 

b. 8 hari 

c. 28 hari 

 

 

87 

 

63 

 

20 

 

 

51.2 

 

37.1 

 

11.8 

6 Apa yang menyebabkan kebanyakan remaja puteri sering 

mengalami kram (contoh nyeri di perut) sewaktu menstruasi 

? 

a. Karena hormone seks yang meningkat 

b. Karena otot – otot rahim berkontraksi 

c. Karena darah yang banyak keluar 

 

 

 

 

24 

 

48 

 

98 

 

 

 

 

14.1 

 

28.2 

 

57.6 

7 Pembalut saat menstruasi sebaiknya kapan diganti ? 

a. 1 kali sehari 

b. 3 kali sehari 

c. 4 – 5 kali sehari 

 

 

27 

 

111 

 

32 

 

 

15.9 

 

65.3 

 

18.8 

 

8 Menurut anda, apabila seorang wanita telah mendapatkan 

haid, itu pertanda ? 

a. Sudah boleh pacaran 

b. Sudah dewasa 

c. Sudah boleh menikah 

 

 

 

 

1 

 

168 

 

1 

 

 

 

 

6 

 

98.8 

 

6 

9 Kapankah menstruasi normal terjadi ? 

a. Satu bulan sekali 

b. Dua bulan sekali 

c. Empat bulan sekali 

 

 

 

161 

 

7 

 

2 

 

 

94.7 

 

4.1 

 

1.2 
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10 Menarche atau haid pertama adalah ? 

a. Haid atau menstruasi yang pertama kali 

dialami oleh seorang perempuan dan terjadi 

di tengah masa pubertas sebelum memasuki 

masa dewasa 

b. Luka yang mengeluarkan darah 

c. Nyeri pada haid 

 

 

 

 

157 

 

 

 

4 

 

9 

 

 

 

 

92.4 

 

 

 

2.4 

 

5.3 

 

11 Menarche merupakan puncak dari serangkaian perubahan 

yang terjadi pada seorang gadis yang sedang menginjak : 

a. Dewasa 

b. Kanak – kanak 

c. Orang tua 

 

 

 

 

168 

 

2 

 

- 

 

 

 

 

98.8 

 

1.2 

 

- 
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Lampiran 5 

Data Statistik Sikap Tentang Menarche 

 

No. 

 

Sikap 

 

Jawaban 

SB B S SS 

N % n % N % n % 

1 Saya  menanyakan 

tentang menstruasi 

pada ibu saya 

94 55.3 47 27.6 18 10.6 11 6.5 

2 Saya siap menghadapi 

menstruasi pertama 

69 40.6 79 46.5 13 7.6 9 5.3 

3 Saya takut 

menghadapi 

menstruasi pertama 

saya 

16 9.4 31 18.2 76 44.7 47 27.6 

4 Saya bingung untuk 

menghadapi 

menstruasi pertama 

saya 

29 17.1 47 27.6 57 33.5 37 21.8 

5 Saya menganggap 

menstruasi sebagai 

suatu hal yang tabu 

bagi kematangan diri 

saya sebagai wanita 

 

64 37.6 77 45.3 19 11.2 10 5.9 
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6 Saya menjadi remaja 

putri yang dewasa 

jika mengalami 

menstruasi 

83 48.8 76 44.7 7 4.1 4 2.4 

7 Saya menganggap 

menstruasi sebagai 

suatu hal yang akan 

merepotkan karena 

saat menstruasi harus 

membawa pembalut 

kemana-mana dan 

menggantinya 

27 15.9 65 38.2 40 23.5 38 22.4 

8 Saat ini saya belum 

mengalami 

menstruasi, oleh 

karena itu saya lebih 

memperhatikan 

kualitas makan saya 

dan mengurangi 

aktivitas yang berat 

 

 

 

 

28 16.5 38 22.4 44 25.9 60 35.3 
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9 Menstruasi akan 

menyebabkan 

ketidaknyamanan 

fisik dan perubahan 

emosional bagi diri 

saya 

38 22.4 73 42.9 39 22.9 20 11.8 

10 Saya menganggap 

menstruasi yang akan 

terjadi sebagai 

sesuatu yang kotor 

26 15.3 57 33.5 41 24.1 46 27.1 
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LAMPIRAN 6 

OUTPUT DATA SPSS 

 

FREQUENCIES VARIABLES=Total_BTotal_C 

  /FORMAT=NOTABLE 

  /STATISTICS=MEAN 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

 

 

 
Frequencies 
 

 

 

Notes 

Output Created 09-FEB-2015 09:33:17 

Comments  

Input Data C:\Users\Blvcklist09\Pictures\Ikhsan\Menstruas

i\Menstruasi.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 170 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with valid 

data. 

Syntax FREQUENCIES VARIABLES=Total_BTotal_C 

  /FORMAT=NOTABLE 

  /STATISTICS=MEAN 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Resources Processor Time 00:00:00.03 

Elapsed Time 00:00:00.27 
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Statistics 

 Total_B Total_C 

N Valid 170 170 

Missing 0 0 

Mean 7.3941 26.8941 

 
 

FREQUENCIES VARIABLES=A01 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 

B11 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 PengetahuanSikap 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

 

 

 
Frequencies 
 

 

 

Notes 

Output Created 09-FEB-2015 09:33:32 

Comments  

Input Data C:\Users\Blvcklist09\Pictures\Ikhsan\Menstruas

i\Menstruasi.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 170 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with valid 

data. 

Syntax FREQUENCIES VARIABLES=A01 B01 B02 

B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 C01 

C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 

PengetahuanSikap 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Resources Processor Time 00:00:00.08 

Elapsed Time 00:00:00.14 
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Frequency Table 
 

 

 

1.  A01 = 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 12 24 14.1 14.1 14.1 

13 57 33.5 33.5 47.6 

14 64 37.6 37.6 85.3 

15 22 12.9 12.9 98.2 

16 3 1.8 1.8 100.0 

Total 170 100.0 100.0  

 

 

1.  B01 = 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 157 92.4 92.4 92.4 

2 13 7.6 7.6 100.0 

Total 170 100.0 100.0  

 

 

2.  B02 = 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 59 34.7 34.7 34.7 

2 13 7.6 7.6 42.4 

3 98 57.6 57.6 100.0 

Total 170 100.0 100.0  

 

 

 

3.  B03 = 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 35 20.6 20.6 20.6 

2 90 52.9 52.9 73.5 

3 45 26.5 26.5 100.0 

Total 170 100.0 100.0  
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4.  B04 = 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 43 25.3 25.3 25.3 

2 118 69.4 69.4 94.7 

3 9 5.3 5.3 100.0 

Total 170 100.0 100.0  

 

 

5.  B05 = 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 87 51.2 51.2 51.2 

2 63 37.1 37.1 88.2 

3 20 11.8 11.8 100.0 

Total 170 100.0 100.0  

 

 

6.  B06 = 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 24 14.1 14.1 14.1 

2 48 28.2 28.2 42.4 

3 98 57.6 57.6 100.0 

Total 170 100.0 100.0  

 

 

7.  B07 = 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 27 15.9 15.9 15.9 

2 111 65.3 65.3 81.2 

3 32 18.8 18.8 100.0 

Total 170 100.0 100.0  
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8.  B08 = 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 1 .6 .6 .6 

2 168 98.8 98.8 99.4 

3 1 .6 .6 100.0 

Total 170 100.0 100.0  

 

9.  B09 = 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 161 94.7 94.7 94.7 

2 7 4.1 4.1 98.8 

3 2 1.2 1.2 100.0 

Total 170 100.0 100.0  

 

10. B10 = 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 157 92.4 92.4 92.4 

2 4 2.4 2.4 94.7 

3 9 5.3 5.3 100.0 

Total 170 100.0 100.0  

 

11. B11 = 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 168 98.8 98.8 98.8 

2 2 1.2 1.2 100.0 

Total 170 100.0 100.0  

 

 

1.  C01 = 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 94 55.3 55.3 55.3 

2 47 27.6 27.6 82.9 

3 18 10.6 10.6 93.5 

4 11 6.5 6.5 100.0 

Total 170 100.0 100.0  
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2.  C02 = 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 69 40.6 40.6 40.6 

2 79 46.5 46.5 87.1 

3 13 7.6 7.6 94.7 

4 9 5.3 5.3 100.0 

Total 170 100.0 100.0  

 

 

3.  C03 = 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 16 9.4 9.4 9.4 

2 31 18.2 18.2 27.6 

3 76 44.7 44.7 72.4 

4 47 27.6 27.6 100.0 

Total 170 100.0 100.0  

 

 

 

4.  C04 = 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 29 17.1 17.1 17.1 

2 47 27.6 27.6 44.7 

3 57 33.5 33.5 78.2 

4 37 21.8 21.8 100.0 

Total 170 100.0 100.0  

 

 

5.  C05 = 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 64 37.6 37.6 37.6 

2 77 45.3 45.3 82.9 

3 19 11.2 11.2 94.1 

4 10 5.9 5.9 100.0 

Total 170 100.0 100.0  
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6.  C06 = 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 83 48.8 48.8 48.8 

2 76 44.7 44.7 93.5 

3 7 4.1 4.1 97.6 

4 4 2.4 2.4 100.0 

Total 170 100.0 100.0  

 

7.  C07 = 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 27 15.9 15.9 15.9 

2 65 38.2 38.2 54.1 

3 40 23.5 23.5 77.6 

4 38 22.4 22.4 100.0 

Total 170 100.0 100.0  

 

 

8.  C08 = 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 28 16.5 16.5 16.5 

2 38 22.4 22.4 38.8 

3 44 25.9 25.9 64.7 

4 60 35.3 35.3 100.0 

Total 170 100.0 100.0  

 

 

9.  C09 = 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 38 22.4 22.4 22.4 

2 73 42.9 42.9 65.3 

3 39 22.9 22.9 88.2 

4 20 11.8 11.8 100.0 

Total 170 100.0 100.0  
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10. C10 = 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 26 15.3 15.3 15.3 

2 57 33.5 33.5 48.8 

3 41 24.1 24.1 72.9 

4 46 27.1 27.1 100.0 

Total 170 100.0 100.0  

 

 

 

Pengetahuan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Baik 140 82.4 82.4 82.4 

Kurang 

Baik 
30 17.6 17.6 100.0 

Total 170 100.0 100.0  

 

Sikap 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Positif 93 54.7 54.7 54.7 

Negatif 77 45.3 45.3 100.0 

Total 170 100.0 100.0  
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CROSSTABS 

  /TABLES=Pengetahuan BY Sikap 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

 
 
Crosstabs 

 

 

Notes 

Output Created 09-FEB-2015 09:33:36 

Comments  

Input Data C:\Users\Blvcklist09\Pictures\Ikhsan\Menstruasi

\Menstruasi.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 170 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used Statistics for each table are based on all the 

cases with valid data in the specified range(s) 

for all variables in each table. 

Syntax 

 

 

 

 

CROSSTABS 

  /TABLES=Pengetahuan BY Sikap 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL. 

Resources Processor Time 00:00:00.06 

Elapsed Time 00:00:00.24 

Dimensions Requested 2 

Cells Available 174734 



110 
 

 

Pengetahuan * SikapCrosstabulation 

 

Sikap 

Total Positif Negatif 

Pengetahuan Baik Count 82 58 140 

% within Pengetahuan 58.6% 41.4% 100.0% 

Kurang 

Baik 

Count 11 19 30 

% within Pengetahuan 36.7% 63.3% 100.0% 

Total Count 93 77 170 

% within Pengetahuan 54.7% 45.3% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 4.784
a
 1 .029   

Continuity Correction
b
 3.941 1 .047   

Likelihood Ratio 4.786 1 .029   

Fisher's Exact Test    .042 .024 

Linear-by-Linear Association 4.756 1 .029   

N of Valid Cases 170     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13.59. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

       

Pengetahuan * Sikap 170 100.0% 0 0.0% 170 100.0% 
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LAMPIRAN 7 

OUTPUT DATA VALIDITAS DA N RELIABILITAS 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 
Reliability 

 

Notes 

Output Created 08-FEB-2015 12:00:41 

Comments  

Input Data C:\Users\Blvcklist09\Pictures\Ikhsan\Menstr

uasi\Menstruasi - Copy.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 30 

Matrix Input  

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with valid 

data for all variables in the procedure. 

Syntax RELIABILITY 

  /VARIABLES=B01 B02 B03 B04 B05 B06 

B07 B08 B09 B10 B11 B 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 

CORR 

  /SUMMARY=TOTAL. 

Resources Processor Time 00:00:00.05 

Elapsed Time 00:00:00.17 

 

 

Warnings 

The determinant of the covariance matrix is zero or approximately zero. Statistics based on its 

inverse matrix cannot be computed and they are displayed as system missing values. 
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Scale: ALL VARIABLES 
 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.696 .731 12 

 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

1.  B01 = .9000 .30513 30 

2.  B02 = .5667 .50401 30 

3.  B03 = .5000 .50855 30 

4.  B04 = .8333 .37905 30 

5.  B05 = .1667 .37905 30 

6.  B06 = .1667 .37905 30 

7.  B07 = .6667 .47946 30 

8.  B08 = .9667 .18257 30 

9.  B09 = .8667 .34575 30 

10. B10 = .8667 .34575 30 

11. B11 = .9667 .18257 30 

B 7.4667 1.87052 30 
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Inter-Item Correlation Matrix 

 

1.  

B0

1 = 

2.  

B0

2 = 

3.  

B0

3 = 

4.  

B0

4 = 

5.  

B0

5 = 

6.  

B0

6 = 

7.  

B0

7 = 

8.  

B0

8 = 

9.  

B0

9 = 

10. 

B1

0 = 

11. 

B1

1 = B 

1.  

B

01 

= 

1.0

00 

.15

7 

.11

1 

.44

7 

-

.14

9 

.14

9 

.00

0 

-

.06

2 

.19

6 

.52

3 

-

.06

2 

.44

7 

2.  

B

02 

= 

.15

7 

1.0

00 

.33

6 

.15

0 

.21

1 

.03

0 

-

.04

8 

.21

2 

.05

3 

.25

1 

.21

2 

.55

1 

3.  

B

03 

= 

.11

1 

.33

6 

1.0

00 

.08

9 

.08

9 

.08

9 

.14

1 

.18

6 

-

.19

6 

.19

6 

.18

6 

.50

7 

4.  

B

04 

= 

.44

7 

.15

0 

.08

9 

1.0

00 

.20

0 

.20

0 

-

.12

6 

-

.08

3 

.08

8 

.35

1 

-

.08

3 

.45

4 

5.  

B

05 

= 

-

.14

9 

.21

1 

.08

9 

.20

0 

1.0

00 

.28

0 

.12

6 

.08

3 

.17

5 

-

.08

8 

.08

3 

.42

1 

6.  

B

06 

= 

.14

9 

.03

0 

.08

9 

.20

0 

.28

0 

1.0

00 

.12

6 

.08

3 

.17

5 

-

.08

8 

.08

3 

.42

1 

7.  

B

07 

= 

.00

0 

-

.04

8 

.14

1 

-

.12

6 

.12

6 

.12

6 

1.0

00 

.26

3 

.34

7 

.34

7 

.26

3 

.48

7 

8.  

B

08 

= 

-

.06

2 

.21

2 

.18

6 

-

.08

3 

.08

3 

.08

3 

.26

3 

1.0

00 

-

.07

3 

.47

3 

-

.03

4 

.35

0 

9.  

B

09 

= 

 

.19

6 

.05

3 

-

.19

6 

.08

8 

.17

5 

.17

5 

.34

7 

-

.07

3 

1.0

00 

.13

5 

.47

3 

.41

9 
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10

. 

B

10 

= 

.52

3 

.25

1 

.19

6 

.35

1 

-

.08

8 

-

.08

8 

.34

7 

.47

3 

.13

5 

1.0

00 

-

.07

3 

.57

9 

11

. 

B

11 

= 

-

.06

2 

.21

2 

.18

6 

-

.08

3 

.08

3 

.08

3 

.26

3 

-

.03

4 

.47

3 

-

.07

3 

1.0

00 

.35

0 

B .44

7 

.55

1 

.50

7 

.45

4 

.42

1 

.42

1 

.48

7 

.35

0 

.41

9 

.57

9 

.35

0 

1.0

00 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

1.  B01 = 14.0333 13.068 .378 . .681 

2.  B02 = 14.3667 12.171 .446 . .665 

3.  B03 = 14.4333 12.323 .396 . .670 

4.  B04 = 14.1000 12.852 .368 . .678 

5.  B05 = 14.7667 12.944 .333 . .681 

6.  B06 = 14.7667 12.944 .333 . .681 

7.  B07 = 14.2667 12.478 .380 . .673 

8.  B08 = 13.9667 13.551 .306 . .691 

9.  B09 = 14.0667 13.030 .339 . .682 

10. B10 = 14.0667 12.616 .513 . .668 

11. B11 = 13.9667 13.551 .306 . .691 

B 7.4667 3.499 1.000 . .606 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

14.9333 13.995 3.74104 12 
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RELIABILITY 

  /VARIABLES=C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 
Reliability 

Notes 

Output Created 08-FEB-2015 12:00:57 

Comments  

Input Data C:\Users\Blvcklist09\Pictures\Ikhsan\Menstr

uasi\Menstruasi - Copy.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 30 

Matrix Input  

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with valid 

data for all variables in the procedure. 

Syntax RELIABILITY 

  /VARIABLES=C01 C02 C03 C04 C05 C06 

C07 C08 C09 C10 C 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 

CORR 

  /SUMMARY=TOTAL. 

Resources Processor Time 00:00:00.05 

Elapsed Time 00:00:00.21 

 

 

Warnings 

The determinant of the covariance matrix is zero or approximately zero. Statistics based on its 

inverse matrix cannot be computed and they are displayed as system missing values. 
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Scale: ALL VARIABLES 
 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.705 .715 11 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

1.  C01 = 3.1000 .95953 30 

2.  C02 = 3.2333 .81720 30 

3.  C03 = 2.8667 1.00801 30 

4.  C04 = 2.3667 .96431 30 

5.  C05 = 2.3333 1.06134 30 

6.  C06 = 3.5000 .73108 30 

7.  C07 = 2.9000 1.02889 30 

8.  C08 = 2.6333 1.18855 30 

9.  C09 = 2.0000 .94686 30 

10. C10 = 2.2667 1.01483 30 

C 27.2000 4.68600 30 
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Inter-Item Correlation Matrix 

 

1.  

C0

1 = 

2.  

C0

2 = 

3.  

C0

3 = 

4.  

C0

4 = 

5.  

C0

5 = 

6.  

C0

6 = 

7.  

C0

7 = 

8.  

C0

8 = 

9.  

C0

9 = 

10. 

C1

0 = C  

1.  

C

01 

= 

1.0

00 

.18

9 

.26

4 

.10

8 

.23

7 

-

.22

1 

-

.16

4 

.42

6 

.03

8 

.29

0 

.47

9 

1.  

C

01 

= 

2.  

C

02 

= 

.18

9 

1.0

00 

.24

8 

.06

3 

-

.01

3 

.08

7 

.15

2 

.05

6 

.22

3 

.29

7 

.44

7 

2.  

C

02 

= 

3.  

C

03 

= 

.26

4 

.24

8 

1.0

00 

.69

1 

.20

4 

-

.42

1 

-

.01

3 

.21

7 

.18

1 

.30

6 

.59

0 

3.  

C

03 

= 

4.  

C

04 

= 

.10

8 

.06

3 

.69

1 

1.0

00 

.11

2 

-

.36

7 

.28

2 

.15

1 

.26

4 

.31

9 

.57

8 

4.  

C

04 

= 

5.  

C

05 

= 

.23

7 

-

.01

3 

.20

4 

.11

2 

1.0

00 

-

.40

0 

.28

4 

.18

2 

.24

0 

.39

5 

.52

0 

5.  

C

05 

= 

6.  

C

06 

= 

-

.22

1 

.08

7 

-

.42

1 

-

.36

7 

-

.40

0 

1.0

00 

-

.02

3 

.02

0 

-

.19

9 

-

.41

8 

-

.26

2 

6.  

C

06 

= 

7.  

C

07 

= 

-

.16

4 

.15

2 

-

.01

3 

.28

2 

.28

4 

-

.02

3 

1.0

00 

.27

9 

.28

3 

.22

5 

.50

5 

7.  

C

07 

= 

8.  

C

08 

= 

.42

6 

.05

6 

.21

7 

.15

1 

.18

2 

.02

0 

.27

9 

1.0

00 

.00

0 

.17

0 

.57

1 

8.  

C

08 

= 

9.  

C

09 

= 

 

.03

8 

.22

3 

.18

1 

.26

4 

.24

0 

-

.19

9 

.28

3 

.00

0 

1.0

00 

.39

5 

.51

3 

9.  

C

09 

= 
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10

. 

C

10 

= 

.29

0 

.29

7 

.30

6 

.31

9 

.39

5 

-

.41

8 

.22

5 

.17

0 

.39

5 

1.0

00 

.65

6 

10

. 

C

10 

= 

C 
.47

9 

.44

7 

.59

0 

.57

8 

.52

0 

-

.26

2 

.50

5 

.57

1 

.51

3 

.65

6 

1.0

00 

C 

 

1.  

C0

1 = 

2.  

C0

2 = 

3.  

C0

3 = 

4.  

C0

4 = 

5.  

C0

5 = 

6.  

C0

6 = 

7.  

C0

7 = 

8.  

C0

8 = 

9.  

C0

9 = 

10. 

C1

0 = C  

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

1.  C01 = 51.3000 80.148 .394 . .686 

2.  C02 = 51.1667 81.661 .373 . .691 

3.  C03 = 51.5333 77.706 .513 . .674 

4.  C04 = 52.0333 78.309 .504 . .677 

5.  C05 = 52.0667 78.616 .430 . .681 

6.  C06 = 50.9000 91.955 -.332 . .736 

7.  C07 = 51.5000 79.155 .416 . .683 

8.  C08 = 51.7667 76.530 .476 . .674 

9.  C09 = 52.4000 79.628 .433 . .683 

10. C10 = 52.1333 76.395 .587 . .667 

C 27.2000 21.959 1.000 . .626 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

54.4000 87.834 9.37201 11 
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