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Kesiapan Remaja Putri
dalam menghadapi

Menarche

APGAR Family
a. Adaptation

(Adaptasi)
b. Partnership

(Kemitraan)
c. Growth

(Pertumbuhan)
d. Affection

(Kasih Sayang)
e. Resolve

(Penyelesaian
Masalah)

5 Fungsi Dasar Keluarga
1. Interaksi antara individu

keluarga
2. Relationship (Hubungan

kedekatan)
3. Saling mendukung

antar keluarga
4. Adaptasi Perubahan

Lingkungan
5. Kebebasan bertanggung jawab

Fungsi Keluarga

BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1 Kerangka Konseptual

Keterangan :

C : Tidak di teliti : Mempengaruhi

: Di teliti : Diukur menggunakan

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian

Faktor lain yang
mempengaruhi Kesiapan :

a. Lingkungan
b. Sosial dan Budaya
c. Media massa

Faktor lain yang
mempengaruhi
Fungsi Keluarga :

a. Keadaan
Ekonomi
Keluarga

b. Tingkat
pendidikan
orang tua

c. Jenis
Pekerjaan
orang tua

d. Budaya
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Fungsi ..Keluarga. menurut .teori .(Friedman , 2015) .fungsi keluarga terdiri dari :

Interaksi .antara .individu .keluarga, .Relationship ,Saling mendukung antar keluarga,

Adaptasi perubahan Lingkungan dan Kebebasan bertanggung jawab. Terdapat faktor-

faktor yang mempengaruhi fungsi keluarga antara lain keadaan ekonomi keluarga ,

tingkat pendidikan orang tua, dan jenis pekerjaan orang tua.

Fungsi keluarga dapat diukur menggunakan instrumen penilaian yang disebut

Family Assessment Tools. Instrumen ini dapat merefleksikan kepuasan anggota

keluarga dengan status fungsional keluarga. Untuk mengukur sehat atau tidaknya

suatu keluarga, telah dikembangkan suatu metode penilaian yang dikenal dengan

nama APGAR Keluarga (APGAR Family). Dengan metode APGAR keluarga

tersebut dapat dilakukan penilaian terhadap 5 fungsi pokok keluarga secara cepat dan

dalam waktu yang singkat. Adapun 5 fungsi pokok keluarga yang dinilai dalam

APGAR keluarga yang terdiri dari (Adaptation , Partnership , Growth , Affection

Resolve)

Keluarga dengan fungsi keluarga yang baik maka akan menjalankan fungsinya

dengan semestinya , seperti berkomunikasi dengan anggota keluarga lainnya, saling

membantu satu sama lain dan saling menyanyangi satu sama lain

Kesiapan remaja putri dalam menghadapi menarche merupakan suatu keadaan

yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang menstruasi sehingga perasaan

yang mengancam dan tidak menyenangkan tidak muncul. Keluargalah yang mampu

menenangkan dan mempengaruhi terhadap kesiapan tersebut karena keluargalah yang

paling dekat dengan remaja putri sehingga komunikasi terhadap hal-hal sensitif akan

terbuka. Keluarga juga yang mengawasi dan memantau setiap perkembangan anak

untuk memastikan kondisi anak baik-baik saja seperti pada anak remaja umumnya
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3.2 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini adalah ada hubungan antara Fungsi Keluarga

(APGAR FAMILY) terhadap kesiapan remaja putri dalam menghadapi menarche


