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  BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Ansietas atau cemas adalah suatu perasaan yang di alami secara universal. 

Ansietas merupakan respon terhadap stres yang umumnya memiliki fungsi adaptif 

yang menyiagakan kita terhadap bahaya nyata dan motivasi kita untuk bersiap 

ddan menghadapi situasi ( Patricia, Winifred & Karen 2014:392 ). Kecemasan 

dapat di sebabkan oleh beberapa hal, antara lain faktor kognitif, faktor 

lingkungan, dan faktor proses belajar. Gejala kecemasan antara lain adanya 

kekawatiran berlebihan, gelisah, tegang, sulit berkonsentrasi dan gangguan tidur 

(Isaacs, 2004 dalam Grhasta dkk ,2014). 

Masa Remaja di tandai dengan pubertas. Pubertas adalah perubahan cepat 

pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh yang dan hormonal yang 

terjadi selama masa remaja awal. Pubertas tercapai pada umur 12 -16 tahun. 

Ramaja mengalami perubahan dramatis pada masa pubertas. Pada masa ini 

hormon seksual seperti hormon progesteron dan esterogen meningkat. Hal ini 

menyebabkan banyak perubahan fisik yang meliputi tubuhnya rambut di bagian 

pubis, menonjolnya payudara, melebarnya pinggul dan kematangan organ seksual 

yang di tandai dengan menstruasi pertama atau disebut juga menarche. Berbagai 

perubahan fisik yang ada dapat menimbulkan pergolakan emosi dan pertumbuhan 

psikis remaja. Karena adanya perubahan tersebut, kebanyakan remaja mengalami 

binggung, cemas dan takut akan terjadinya hal yang tidak di inginkan 

(Proverawati, 2009 dalam Grhasta dkk ,2014 ) 

Menurut Yetty, 2005 dalam Sahuri, 2009 mengatakan bahwa remaja putri 

mempunyai kencenderungan neurotis dalam usia pubertas, banyak mengalami 

konflik batin dalam datanya menstruasi pertama yang dapat menimbulkan 

beberapa tingkah laku patologis, meliputi kecemasan-kecemasan berupa fobia, 

wujud minat yang berlebih, rasa berdosa atau bersalah yang sangat ekstrim 

kemudian menjelma menjadi reaksi paranoid.  
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Menarche merupakan peristiwa paling penting pada remaja putri sebagai 

tanda siklus masa subur telah di mulai. Datangnya menarche justru membuat 

sebagian remaja takut dan gelisah karena beranggapan bahwa darah haid 

merupakan suatu penyakit ( Rosidah, 2006 dalam Sahuri 2009). Kartono, 1992 

dalam (Sahuri, 2009) menyebutkan bahwa ada seorang remaja putri yang 

melakukan bunuh diri dengan alasan menderita suatu penyakit kotor, setelah di 

periksa ternyata peyakit kotor yang dimaksut adalah haid. Dari survey yang telah 

dilakukan, remaja memperoleh informasi dari teman-temannya dan sedikit dari 

buku-buku kesehatan.  

Hasil studi pendahulu yang di lakukan   oleh peneliti pada tanggal 12 Mei 

2015 di Kelurahan Pandanwangi dengan mewawancarai dari 10 remaja putri yang 

mengalami menarche terdapat 6 ( 60%) remaja putri yang mengalami kecemasan 

sedangkan 4 (40%) tidak mengalami kecemasan. Dari data-data di atas, maka 

peneliti ingin mengetahui tentang gambaran kecemasan pada remaja putri yang 

mengalami menarche di Kelurahan Pandanwangi ″. 

 

1.2   Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimanakah gambaran kecemasan pada remaja yang telah mengalami 

menarche di Kelurahan Pandanwangi ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Mengetahui gambaran kecemasan pada remaja putri yang telah mengalami 

menarche di Kelurahan Pandanwangi. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Praktis 

a. Bagi remaja putri 

Dari hasil studi kasus ini di harapkan bagi remaja putri 

dapat memberikan pengetahuan tentang gambaran kecemasan yang 

dialami pada saat menarche. 

b. Bagi orang tua 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi 

keluarga agar dapat memberikan pengetahuan tentang menstruasi  

lebih awal kepada remaja putri.  

c. Bagi sekolah dasar 

Dapat menjadi masukan dan merencanakan pogram 

kesehatan seperti memberikan penyuluhan bagi remaja putri 

mengenai  gambaran kecemasan saat menarche di ruang lingkup 

puskesmas pandanwangi. 

1.4.2 Teoritis 

a. Pengembangan ilmu pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi 

pengetahuan khususnya tentang gambaran kecemasan saat 

menarche pada remaja putri. 

 

1.5 Batasan Penelitian  

Peneliti menyadari dalam penyusunannya studi kasus ini masih banyak 

kekurangan, dari lamanya waktu yang di berikan untuk menyusun studi kasus 

sehingga peneliti kurang optimal dalam menyusun studi kasus ini. Oleh karena itu 

perlu adanya penelitian lanjutan, baik dari peneliti sendiri maupun peneliti lain 

guna lebih memberkan hasil dan pembahasan yang lebih memuaskan sehingga 

terbentuk studi kasus yang lebih sempurna. 


