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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menarche merupakan menstruasi pertama kali akibat proses hormonal yang

kompleks pada usia 11-14 tahun merupakan perubahan yang menandakan bahwa

remaja tersebut sudah memasuki tahap kematangan organ seksual dalam tubuh

(Adrian , 2015)

Fungsi Keluarga berperan penting dalam mempersiapkan anak - anaknya

dalam menghadapi pubertas serta perlu menyampaikan tentang kesehatan

reproduksi remaja karena keluarga sumber pertama yang mengajari tentang

kesehatan organ reproduksi. Keluarga terutama ibu memiliki tanggung jawab

yang besar untuk mengajarkan tentang perubahan-perubahan pada masa pubertas

yang dialami anak perempuannya (Mansur & Budiarti, 2014).

Menurut data World Health Organization (WHO) jumlah remaja putri di

dunia berjumlah seperlima dari seluruh jumlah penduduk di dunia atau sekitar 840

juta jiwa remaja putri di dunia. 42% dari seluruh remaja putri di dunia takut dalam

menghadapi menstruasi pertamanya atau sekitar 352 juta jiwa remaja putri takut

dalam menghadapi mensturasi pertamanya (Atika Proverawati , 2014)

Hasil Sensus penduduk pada tahun 2013 jumlah penduduk di indonesia

berjumlah 237,6 juta jiwa 26,67 % adalah remaja atau sekitar 63,4 juta remaja

laki-laki dan perempuan. Terdiri dari 42,2 juta remaja perempuan dan 21,1 juta

remaja laki-laki (Septiyani Muniroh , 2013)
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Ketakutan terbesar yang akan di alami pada masa remaja putri di indonesia

adalah ketakutan terhadap menstruasi pertama (60 %), ketakutan akan kemarahan

orang tua (21%) dan ketakutan saat menghadapi ujian sekolah (19%). (Merinda,

2014)

SDN Dinoyo 1 Malang berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Malang

pada September 2019. SDN Dinoyo 1 Malang merupakan sekolah yang memiliki

13 guru dan memiliki 228 peserta didik. Terdiri dari 119 siswa dan 104 siswi.

Mayoritas pendidikan terakhir orang tua siswa dan siswi di SDN Dinoyo 1 adalah

SMA atau sekitar 56% hanya sampai lulusan SMA, 38% lulusan Strata 1 (S-1), 4

% lulusan Program pendidikan magister (S-2),dan 2 % lulusan Program

pendidikan doktor (S-3)

Tingkat pendidikan orang tua akan memberikan pengaruh terhadap pola

berpikir dan orientasi pendidikan yang diberikan kepada anaknya. Semakin tinggi

pendidikan yang dimiliki oleh orang tua maka akan semakin memperluas dan

melengkapi pola berpikirnya dalam mendidik anaknya (Siti Chodijah , 2016)

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian

tentang hubungan Fungsi Keluarga (APGAR Family) dengan kesiapan remaja

putri dalam menghadapi menarche di SDN Dinoyo 1 Kota Malang, Jawa Timur
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1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana hubungan antara fungsi keluarga (APGAR Family) terhadap

kesiapan menarche pada remaja putri kelas 5-6 S di SDN Dinoyo 1 Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan antara peran Fungsi Keluarga (APGAR

Family) dengan kesiapan remaja putri dalam menghadapi menarche di

SDN Dinoyo 1 Kota Malang, Jawa Timur

1.3.2 Tujuan Khusus

a. Mengetahui peran fungsi keluarga (APGAR Family) tentang

menarche pada remaja putri di SDN Dinoyo 1 Kota Malang

b. Mengetahui kesiapan remaja putri dalam menghadapi menarche di

SDN Dinoyo 1 Kota Malang
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1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi untuk

penelitian selanjutnya dalam pengembangan berkaitan dengan

pengetahuan dan kecemasan remaja putri tentang menarche.

1.4.2 Manfaat Masyarakat

a. .Keluarga berperan penting dalam mempersiapkan anak-

anaknya .dalam menghadapi menstruasi pertamanya

b. Memberikan informasi kepada remaja yang belum mengalami

menarche bahwa menarche bukan sesuatu yang menakutkan,

melainkan kondisi normal yang akan di alami setiap perempuan

yang beranjak remaja

1.4.3 Manfaat Klinis

Sebagai masukan terkait memberikan penyuluhan dan

pengetahuan menstruasi pertama (menarche) pada remaja putri


