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MOTTO 

 

“ Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 

tentangnya. Sesugguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan 

dimintai pertanggungjawabannya ”. 

(QS Al-Isra’: 36) 

 

” Langkah pertama untuk akuisisi kebijaksanaan adalah dengan hening, kedua 

dengan mendengarkan, ketiga dengan mengingat, keempat praktek, kelima 

mengajari orang lain” 

( Solomon Ibn Gariol ) 

 

” Jika saya diminta untuk memberikan saran yang berguna kepada semua orang, 

kemungkinan saran saya adalah : hadapi masalah sebagai bagian yang tak 

terelakkan dari hidup dan jika masalah datang, tegakkan kepala. Tatap masalah 

langsung di matanya dan katakan, Saya akan lebih besar dari kamu. Kamu tak 

bisa mengalahkan saya ” 

( Ann Landers ) 
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ABSTRAK 

 

 

Tri Suwarni, R0105071, 2005, Hubungan Antara Tingkat Kecemasan 

Dengan Siklus Haid Pada Remaja Putri Kelas 2 di SMA Negeri 1 

Karanganyar. 

 

Sebesar 20 % remaja putri di Indonesia yang mengalami gangguan emosional. 

Kecemasan merupakan perasaan tidak nyaman yang biasanya berupa perasaan 

gelisah, takut, khawatir akibat manifestasi dari faktor psikologi dan fisiologi. 

Faktor-faktor seperti sakit, cemas (anxiety), bisa mempengaruhi pola siklus haid, 

menunda atau mencegah haid. 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara tingkat 

kecemasan dengan siklus haid pada remaja putri kelas 2 di SMA Negeri 1 

Karanganyar. 

 

Metode penelitian menggunakan observasional analitik dengan rancangan 

penelitian cross sectional, populasinya adalah semua remaja putri kelas 2 di SMA 

Negeri 1 Karanganyar dan jumlah sampel sebanyak 50 responden. Pengambilan 

data menggunakan kuesioner kemudian dilakukan pengolahan data dengan uji 

statistik chi square. 

 

Hasil penelitian menunjukkan X
2
 hitung = 15,267 ( > X

2 
tabel = 5,991), nilai 

probabilitas 0,000 (< 0,05) maka Ho ditolak dan Ha diterima, berarti ada hubungan 

yang sangat signifikan. 

 

Kesimpulan penelitian ini adalah ada hubungan yang bermakna antara tingkat 

kecemasan dengan siklus haid pada remaja putri kelas 2 di SMA Negeri 1 

Karanganyar. 

 

Kata Kunci : Tingkat Kecemasan, Siklus Haid, Remaja putri 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada wanita pasca pubertas memperlihatkan perubahan siklis yang 

berulang-ulang di dalam aksis hipotalamus, hipofisis, ovarium yang 

menyebabkan pematangan dan pelepasan gamet dari ovarium untuk persiapan 

uterus dalam menunjang kehamilan jika terjadi fertilisasi. Namun pada 

keadaan tidak terjadi konsepsi, setiap siklus berakhir dengan perdarahan 

menstruasi (Hefferner, 2008). 

Pada remaja putri menarche rata-rata usia 8-14 tahun, sehingga tahun-

tahun pertama pola siklus haid tidak teratur. Hal itu dikarenakan belum 

teraturnya siklus hormon seksual sebab estrogen pada permulaan menstruasi 

sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanda sek sekunder, 

rata-rata 2 tahun setelah menarche menstruasi mulai teratur (Manuaba, 1998). 

Masa remaja seringkali menginginkan dan menuntut kebebasan, tetapi 

sering takut bertanggung jawab. Setiap periode mempunyai masalahnya 

sendiri-sendiri, masalah remaja sering menjadi masalah yang sulit diatasi 

(Hurlock, 1980). Gangguan emosi dan gangguan perilaku sebagai akibat dari 

tekanan-tekanan yang dialami remaja akibat perubahan fisik / psikis yang 

terjadi pada dirinya, perubahan lingkungan sosial, kebimbangan mencari 

identitas diri, minat dalam pendidikan, minat seks dan perilaku seks atau 

mulai beradaptasi dengan lawan jenis, sehingga keadaan emosional pun sering 
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mengalami ketidakseimbangan (Yusuf, 2004). Konflik emosional, ketegangan 

dan kegelisahan yang terjadi pada remaja dapat memainkan peran dan 

perasaan tidak nyaman hingga menimbulkan kecemasan. Akan tetapi 

kecemasan ini bisa mendorong remaja untuk lebih bertanggung jawab 

(Sarwono, 2000).  

Stress atau kecemasan bisa mengacaukan siklus haid perempuan karena 

pusat stres di otak sangat dekat lokasinya dengan pusat pengaturan haid di 

otak (Riani, 2005). Adanya rangsangan stressor psikososial mengakibatkan 

jaringan neuro di otak ikut serta dalam memberikan sinyal bahaya. Otak dapat 

secara konstan mengirim pesan bahwa ada sesuatu yang salah dan 

memerlukan perhatian segera(Nevid, 2005). 

Kecemasan sebagai rangsangan melalui system saraf diteruskan ke 

susunan saraf  pusat yaitu limbic system melalui tranmisi saraf, selanjutnya 

melalui saraf autonom (simpatis atau parasimpatis) akan diteruskan ke 

kelenjar-kelenjar hormonal (endokrin) hingga mengeluarkan sekret (cairan) 

neurohormonal menuju hiphofisis melalui system prontal guna mengeluarkan 

gonadotropin dalam bentuk FSH (Follikel Stimulazing Hormone) dan LH 

(Leutinizing Hormone). 

Produksi kedua hormon tersebut adalah dibawah pengaruh RH 

(Realezing Hormone) yang disalurkan dari hipotalamus ke hipofisis. 

Pengeluaran RH sangat dipengaruhi oleh mekanisme umpan balik estrogen 

terhadap hipotalamus hingga selanjutnya mempengaruhi terjadinya proses 

menstruasi atau haid (Prawirohardjo, 2007). 
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Berdasarkan data National Institute of Mental Healt (2005) di Amerika 

Serikat terdapat 40 juta orang mengalami gangguan kecemasan pada usia 18 

tahun sampai pada usia lanjut. Di Indonesia jumlah remaja putri yang 

mengalami gangguan emosional sebesar 20 % (www.pikirdong.com). Hasil 

survey pendahuluan yang dilakukan di SMA Negeri 1 Karanganyar tahun 

ajaran 2008/2009 adalah terdapat 1200 murid dengan 605 siswa dan 595 siswi. 

Khusus untuk kelas 2 terdiri dari 405 murid yang terdiri dari 205 siswa dan 

200 siswi. Dari survey tersebut juga diperoleh data bahwa dari penilaian 

terhadap 10 siswi, terdapat 7 siswi yang mengalami kecemasan berat, 2 siswi 

mengalami kecemasan sedang dan 1 siswi mengalami kecemasan ringan. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin melakukan penelitian untuk 

mengetahui hubungan antara tingkat kecemasan dengan siklus haid atau 

menstruasi pada remaja putri kelas 2 di SMA Negeri 1 Karanganyar. 

 

B. Perumusan Masalah 

Adakah hubungan antara tingkat kecemasan dengan siklus haid pada remaja 

putri kelas 2 di SMA Negeri 1 Karanganyar ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara tingkat kecemasan dengan siklus haid pada 

remaja putri kelas 2 di SMA Negeri 1 Karanganyar. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi tingkat kecemasan pada remaja putri kelas 2 di SMA 

Negeri 1 Karanganyar. 

b. Mengidentifikasi siklus menstruasi pada remaja putri kelas 2 di SMA 

Negeri 1 Karanganyar. 

c. Mengetahui hubungan antara kecemasan dengan siklus haid atau 

menstruasi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat memberi sumbangan teoritis tentang hubungan antara tingkat 

kecemasan dengan siklus haid remaja putri. 

2. Manfaat Aplikatif, antara lain : 

a. Bagi Remaja Putri  

Sebagai bahan informasi serta menambah wawasan bagi remaja putri 

tentang hubungan antara tingkat  kecemasan dengan siklus haid, 

sehingga mampu mencegah timbulnya kecemasan dengan harapan 

siklus haid teratur. 

b. Masyarakat 

Sebagai bahan informasi serta menambah wawasan bagi masyarakat 

pembaca tentang hubungan antara tingkat  kecemasan dengan siklus 

haid. 

c. Tenaga kesehatan 

Sebagai bahan masukan atau informasi bagi bidan dalam 

meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan reproduksi. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 5 

BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

A. Kecemasan 

1. Definisi 

Kecemasan atau ansietas adalah suatu keadaan aprehensi atau 

keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan 

terjadi (Nevid, 2005). 

Kecemasan adalah perasaan tidak nyaman yang biasanya berupa 

perasaan gelisah, takut, khawatir yang merupakan manifestasi dari faktor 

psikologi dan fisiologi (Mansjoer, 2005). 

 

2. Gambaran Klinis Kecemasan 

Seseorang akan mengalami gangguan cemas bila yang bersangkutan 

tidak dapat mengatasi stresor psikososial, sehingga orang tersebut 

menunjukkan kecemasan (Hawari, 2006). Secara diagnostik seseorang 

dikatakan mengalami gangguan kecemasan yaitu orang yang sering 

mengalami gejala-gejala kekhawatiran terhadap sesuatu hal yang tidak 

pasti, sulit berkonsentrasi, gelisah, tidak dapat bersikap santai, kesulitan 

tidur atau mengalami gangguan tidur, kecemasan setiap saat atau pada saat 

tertentu setiap harinya, sering berdebar tanpa sebab yang jelas, pucat, 

mudah letih, tubuh terasa lebih hangat, mual, sesak nafas, serta sering 

buang air kecil (Nevid, 2005). 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 6 

Aspek-aspek biologis dari gangguan obsesif-kompulsif dapat 

melibatkan keterangsangan yang meninggi dari apa yang disebut sebagai 

sirkuit cemas yaitu suatu jaringan neuro di otak yang ikut serta dalam 

memberikan sinyal bahaya. Otak dapat secara konstan mengirim pesan 

bahwa ada sesuatu yang salah dan memerlukan perhatian segera, hal ini 

membawa kepada pikiran-pikiran kecemasan obsesional dan tingkah laku 

kompulsif representatif. Sirkuit cemas ini menginkorporsi bagian-bagian 

dari sistem limbik yang memegang peranan dalam respons emosional. 

 

3. Faktor-Faktor Penyebab / Pencetus Kecemasan 

Berdasarkan Hawari (2006), stressor psikososial adalah keadaan atau 

peristiwa yang menyebabkan perubahan pada kehidupan seseorang, 

sehingga orang terpaksa mengadakan adaptasi atau penyesuaian diri untuk 

menanggulanginya. 

Contoh stressor psikososial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari 

antara lain : 

a. Hubungan interpersonal / antar pribadi 

Hubungan antara sesama (perorangan / individu) yang tidak baik dapat 

merupakan sumber stress, misalnya hubungan yang tidak serasi atau 

terjadi perselisihan dengan saudara, tidak baik dengan kawan dekat 

atau kekasih dan sebagainya. 
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b. Lingkungan hidup 

Kondisi lingkungan hidup atau tempat tinggal yang buruk besar 

pengaruhnya bagi kesehatan seseorang, misalnya masalah perumahan, 

populasi, penghijauan, dan lain-lain yang merupakan sarana dan 

prasarana pemukiman hendaknya memenuhi syarat kesehatan 

lingkungan. 

c. Keuangan 

Masalah keuangan dalam kehidupan sehari-hari ternyata merupakan 

salah satu sumber stress, misalnya pendapatan lebih kecil dari 

pengeluaran, terlibat utang dan lain-lain. 

d. Perkembangan 

Adalah tahapan perkembangan fisik maupun mental seseorang (siklus 

kehidupan), misalnya masa remaja, masa dewasa, masa menoupouse, 

usia lanjut dan sebagainya yang secara alamiah akan dialami oleh 

seseorang dan apabila tahapan perkembangan tersebut tidak dapat 

dilalui dengan baik, yang bersangkutan dapat mengalami stress. 

e. Faktor keluarga 

Anak dan remaja dapat mengalami stress yang disebabkan oleh kondisi 

keluarga yang tidak harmonis, banyaknya anggota keluarga yang dapat 

mempengaruhi pencapaian kebutuhan. 

f. Trauma  

Seseorang yang mengalami bencana alam, kecelakaan, perampokan, 

kebakaran, perpisahan, kerusuhan peperangan, kekerasan, penculikan, 
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perampokan, perkosaan, kehamilan diluar nikah dan sebagainya 

merupakan pengalaman traumatis yang pada giliranya yang 

bersangkutan dapat mengalami stress. 

 

4. Tingkat Kecemasan (Anxiety) 

Sundeen (1998) mengatakan bahwa tingkat kecemasan dibagi menjadi : 

a. Ansietas ringan hubungannya dengan ketegangan dalam kehidupan 

sehari-hari dan menyebabkan seseorang menjadi waspada dan 

meningkatkan lahan persepsinya. Ansietas dapat memotivasi belajar 

dan menghasilkan pertumbuhan dan kreativitas. 

b. Ansietas sedang memungkinkan seseorang untuk memusatkan pada 

hal yang penting dan mengesampingkan yang lain. Sehingga seseorang 

mengalami perhatian yang selektif namun dapat melakukan sesuatu 

yang lebih terarah. 

c. Ansietas berat sangat mengurangi lahan persepsi seseorang. Seseorang 

cenderung memusatkan pada sesuatu yang terinci dan spesifik dan 

tidak dapat berfikir tentang hal lain. Semua perilaku ditujukan untuk 

mengurangi ketegangan. Orang tersebut memerlukan banyak 

pengarahan untuk dapat memusatkan pada suatu area lain. 

d. Tingkat panik dari ansietas berhubungan dengan terperangah, 

ketakutan dan teror. Pola pikir terpecah dari proporsinya, karena 

mengalami kehilangan kendali, tidak mampu melakukan sesuatu 

walaupun dengan pengarahan. Terjadi peningkatan aktifitas motorik, 
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menurunnya kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, 

persepsi menyimpang dan kehilangan pemikiran yang rasional, dapat 

terjadi kelelahan yang sangat bahkan kematian. 

 

5. Penatalaksanaan Kecemasan 

Nevid (2005) mengatakan, untuk mengatasi konflik-konflik atau 

gangguan-gangguan kecemasan antara lain : 

a. Pendekatan psikodinamika yang modern yaitu lebih berfokus pada 

gangguan-gangguan relasi yang ada dalam kehidupan klien saat ini dan 

mendorong klien untuk lebih mengembangkan pola tingkah laku yang 

lebih adaptif. 

b. Terapi humanistika yaitu berfokus pada membantu klien 

mengidentifikasi dan menerima dirinya yang sejati dan bukan dengan 

bereaksi pada kecemasan setiap kali perasaan-perasaan dan kebutuhan-

kebutuhannya yang sejati mulai muncul ke permukaan. 

c. Terapi obat atau farmakoterapi yaitu berfokus pada penggunaan 

benzodiazepin dan obat-obat antidepresan. 

d. Pendekatan-pendekatan dengan dasar belajar dalam menangani 

kecemasan melibatkan berbagai teknik behavioral dan kognitif-

behavioral, termasuk teori pemaparan dan pencegahan respon, serta 

pelatihan keterampilan relaksasi. 

e. Psikoterapi : lamanya terapi minimal dilakukan adalah selama 12 

minggu, biasanya dipilih group terapi dengan kondisi anggota group 
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adalah sama dengan pasien dianggap lebih efektif dalam 

penyembuhan. Latihan pernafasan dan teknik relaksasi ketika 

menghadapi kecemasan, dalam terapi ini terapis berusaha membantu 

pasien menemukan ketenangan dengan menciptakan rileks dalam diri 

individu, bersamaan dengan itu pasien juga diberikan sugesti bahwa 

kecemasan-kecemasan yang muncul itu tidak realistis. 

f. Pendekatan agama 

Pendekatan agama akan memberikan rasa nyaman terhadap pikiran, 

kedekatan terhadap Tuhan dan doa-doa yang disampaikan akan 

memberikan harapan-harapan positif.  

g. Pendekatan keluarga 

Dukungan (supportif) keluarga efektif mengurangi kecemasan. 

h. Olahraga 

Olahraga tidak hanya baik untuk kesehatan. Olaharaga akan 

menyalurkan tumpukan stres secara positif. Lakukan olahraga yang 

tidak memberatkan, dan memberikan rasa nyaman. 

 

6. Upaya Mencegah Kemunculan Gangguan Kecemasan 

a. Kontrol pernafasan yang baik 

b. Melakukan relaksasi 

c. Olahraga 

d. Bermain dengan benda kesayangan 

e. Dekat air atau menyentuh air 
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f. Mengkonsumsi makanan dan minuman kesukaan 

g. Berdoa 

h. Senyum 

i. Makan coklat 

j. Hindari kopi 

k. Curhat ke orang-orang yang dipercaya 

l. Tuliskan pikiran-pikiran pada catatan harian 

m. Membaca 

n. Melakukan kegiatan amal 

o. Aromaterapi 

p. Jalan-jalan 

q.  Dipijat 

r. Bersyukur 

s. Merendam kaki dengan air hangat 

t. Nonton film komedi 

u. Mendengarkan Musik 

v. Minum teh hijau 

(WWW.pikirdong.com) 

 

B. Siklus Haid 

1. Definisi 

Haid atau menstruasi adalah salah satu proses alami seorang 

perempuan yaitu proses deskuamasi atau meluruhnya dinding rahim 
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bagian dalam (endometrium) yang keluar melalui vagina (Prawirohardjo, 

2007). 

Siklus haid adalah lamanya atau jarak waktu mulai haid sampai 

mulai haid berikutnya. Hari pertama terjadinya perdarahan dihitung  

sebagai awal setiap siklus menstruasi (hari ke-1). Siklus menstruasi 

berkisar antara  21 - 40  hari, hanya 10 – 15% wanita yang memiliki siklus 

28 hari dan lebih dari 35 hari. Jarak antara siklus  yang paling panjang 

biasanya terjadi sesaat setelah menarche dan sesaat  sebelum menopause, 

lamanya mengeluarkan darah pun berbeda-beda, biasanya antara 3-5 hari, 

7-8 hari dan ada yang 1-2 hari diikuti darah sedikit-sedikit (Baso, 1999). 

 

2. Gambaran Klinis 

Pada siklus haid menggambarkan suatu interaksi kompleks antara 

hipotalamus, kelenjar pituitary, ovarium dan endometrium (Hacker, 2001).  

 
Gambar 2.1 Siklus Menstruasi 
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Prawirohardjo (2007) mengatakan bahwa mekanisme terjadinya 

perdarahan menstruasi yang terjadi dalam satu siklus terdiri atas 4 fase : 

a. Fase Folikuler / proliferasi (hari ke-5 sampai hari  ke- 14) 

Pada masa ini adalah masa paling subur bagi seorang wanita. 

Dimulai dari hari 1 sampai sekitar sebelum kadar LH meningkat dan 

terjadi pelepasan sel telur (ovulasi). Dinamakan fase  folikuler karena 

pada saat ini terjadi pertumbuhan folikel di dalam ovarium. 

Pada pertengahan fase folikuler, kadar FSH sedikit meningkat 

sehingga merangsang pertumbuhan sekitar 3 - 30 folikel yang masing-

masing mengandung 1 sel telur. Tetapi hanya 1 folikel  yang terus 

tumbuh, yang lainnya hancur. Pada suatu siklus,  sebagian 

endometrium dilepaskan sebagai respon terhadap penurunan kadar 

hormon estrogen dan progesteron. 

Endometrium terdiri dari 3 lapisan, lapisan paling atas dan 

lapisan tengah dilepaskan, sedangkan lapisan dasarnya tetap  

dipertahankan dan menghasilkan sel-sel baru untuk kembali 

membentuk kedua lapisan yang telah dilepaskan. Perdarahan 

menstruasi berlangsung selama 3 - 7 hari, rata-rata selama 5 hari. 

Darah menstruasi biasanya tidak membeku kecuali jika  perdarahannya 

sangat hebat. Pada akhir dari fase ini terjadi lonjakan penghasilan 

hormon LH yang sangat meningkat yang menyebabkan terjadinya 

proses ovulasi. 
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b. Fase Luteal / fase sekresi / fase pramenstruasi  (hari ke-14 sampai hari 

ke-28) 

Pada fase ini menunjukkan masa ovarium beraktivitas 

membentuk korpus luteum dari sisa-sisa folikel-folikel de Graaf yang 

sudah mengeluarkan sel ovum (telur) pada saat  terjadinya proses 

ovulasi. Pada fase ini peningkatan hormon progesteron yang  

bermakna, yang diikuti oleh penurunan kadar hormon-hormon FSH, 

estrogen, dan  LH. Keadaan ini digunakan sebagai penunjang lapisan 

endometrium untuk mempersiapkan  dinding rahim dalam menerima 

hasil konsepsi jika terjadi kehamilan, digunakan  untuk penghambatan 

masuknya sperma ke dalam uterus dan proses peluruhan dinding  

rahim yang prosesnya akan terjadi pada akhir fase ini.   

c. Fase menstruasi (hari ke-28 sampai hari ke-2 atau 3)  

Pada fase ini menunjukkan masa terjadinya proses peluruhan 

dari lapisan endometrium uteri disertai pengeluaran darah dari 

dalamnya. Terjadi kembali peningkatan kadar dan  aktivitas hormon-

hormon FSH dan estrogen yang disebabkan tidak adanya hormon LH  

dan pengaruhnya karena produksinya telah dihentikan oleh 

peningkatan kadar hormon progesteron secara maksimal. Hal ini 

mempengaruhi kondisi flora normal dan dinding-dinding di daerah 

vagina dan uterus yang selanjutnya dapat mengakibatkan perubahan-

perubahan higiene pada daerah tersebut dan menimbulkan keputihan. 
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d. Fase Regenerasi / pascamenstruasi (hari ke-1 sampai  hari ke-5)  

Pada fase ini terjadi proses pemulihan dan pembentukan kembali 

lapisan endometrium uteri, sedangkan ovarium mulai beraktivitas 

kembali membentuk folikel-folikel yang terkandung di dalamnya 

melalui pengaruh hormon-hormon FSH dan estrogen yang sebelumnya 

sudah dihasilkan kembali di dalam ovarium. 

 

3. Gangguan atau Kelainan Siklus Haid 

Gangguan siklus haid disebabkan ketidakseimbangan FSH atau LH 

sehingga kadar esterogen dan progesteron tidak normal. Biasanya 

gangguan menstruasi yang sering terjadi adalah siklus menstruasi tidak 

teratur atau jarang dan perdarahan yang lama atau abnormal, termasuk 

akibat sampingan yang ditimbulkannya, seperti nyeri perut, pusing, mual 

atau muntah (Prawirohardjo, 2007). 

a. Menurut Jumlah Perdarahan 

1) Hipomenorea 

Perdarahan menstruasi yang lebih pendek atau lebih sedikit dari 

biasanya. 

2) Hipermenorea 

Perdarahan menstruasi yang lebih lama atau lebih banyak dari 

biasanya (lebih dari 8 hari). 
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b. Menurut Siklus atau Durasi Perdarahan 

1) Polimenorea 

Siklus menstruasi tidak normal, lebih pendek dari biasanya atau 

kurang dari 21 hari. 

2) Oligomenorea 

Siklus menstruasi lebih panjang atau lebih dari 35 hari.  

3) Amenorea 

Amenorea adalah keadaan tidak ada menstruasi untuk sedikitnya 3 

bulan berturut-turut. 

c. Gangguan lain Yang Berhubungan Dengan Menstruasi 

1) Premenstrual tension 

Gangguan ini berupa ketegangan emosional sebelum haid, seperti 

gangguan tidur, mudah tersinggung, gelisah, sakit kepala.  

2) Mastadinia 

Nyeri pada payudara dan pembesaran payudara sebelum 

menstruasi. 

3) Mittelschmerz 

Rasa nyeri saat ovulasi, akibat pecahnya folikel de Graff dapat juga 

disertai dengan perdarahan/ bercak. 

4) Disminorea 

Rasa nyeri saat menstruasi yang berupa kram ringan pada bagian 

kemaluan sampai terjadi gangguan dalam tugas sehari-hari 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 17 

C. Hubungan Kecemasan Dengan Siklus Haid 

Riani (2005) mengatakan faktor-faktor seperti sakit, cemas (depresi), 

bisa mempercepat, menunda atau mencegah haid karena pusat stres di otak 

sangat dekat lokasinya dengan pusat pengaturan haid di otak. 

Nevid (2005) mengatakan adanya rangsangan stressor psikososial 

mengakibatkan jaringan neuro di otak ikut serta dalam memberikan sinyal 

bahaya. Otak dapat secara konstan mengirim pesan bahwa ada sesuatu yang 

salah dan memerlukan perhatian segera, hal ini membawa kepada pikiran-

pikiran kecemasan obsesional dan tingkah laku kompulsif representatif yang 

kemudian menginkorporsi bagian-bagian dari sistem limbik yang memegang 

peranan dalam respons emosional. 

Prawirohardjo (2007) mengatakan gangguan emosional sebagai 

rangsangan melalui system saraf diteruskan ke susunan saraf  pusat yaitu 

bagian otak yang disebut limbic system melalui tranmisi saraf, selanjutnya 

melalui saraf autonom (simpatis atau parasimpatis) akan diteruskan ke 

kelenjar-kelenjar hormonal (endokrin) hingga mengeluarkan sekret (cairan) 

neurohormonal menuju hiphofisis melalui system prontal guna mengeluarkan 

gonadotropin dalam bentuk FSH (Follikel Stimulazing Hormone) dan LH 

(Leutinizing Hormone). 

Produksi kedua hormon ini adalah dibawah pengaruh RH (Realezing 

Hormone) yang disalurkan dari hipotalamus ke hipofisis. Pengeluaran RH 

sangat dipengaruhi oleh mekanisme umpan balik estrogen terhadap 

hipotalamus juga pengaruh luar seperti cahaya, bau-bauan dan hal-hal 
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psikologik hingga selanjutnya mempengaruhi terjadinya proses menstruasi 

atau haid. 

 

D. Kerangka Konsep 

        Variabel Bebas                                              Variabel Tergantung 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konsep  

 

E. Hipotesis 

(Ha) : Ada hubungan antara tingkat kecemasan dengan siklus haid pada remaja 

putri kelas 2 di SMA Negeri 1 Karanganyar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kecemasan 

1. Ringan 

2. Sedang 

3. Berat 

Siklus Haid 

1. Teratur 

2. Tidak Teratur 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasi analitik dengan 

metode pendekatan cross sectional yaitu desain penelitian yang bertujuan 

mencari hubungan antar variabel yang sifatnya bukan hubungan sebab-akibat 

dengan melakukan pengukuran pada saat yang bersamaan (Hidayat, 2007). 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat 

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Karanganyar 

2. Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2009 

 

C. Populasi Penelitian 

Populasi adalah sekelompok individu atau obyek yang memiliki 

karakteristik sama (Candra, 2002) 

1. Populasi Target adalah semua remaja putri di SMA Negeri 1 Karanganyar 

sebanyak 595. 

2. Populasi Aktual adalah semua remaja putri kelas 2 di SMA Negeri 1 

Karanganyar sebanyak 200. 
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D. Teknik Sampling  

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

probability sampling yaitu pengambilan sampel secara random dimana setiap 

subjek dalam populasi mendapat peluang yang sama untuk dipilih sebagai 

anggota sampel (Arief TQ, 2003). Metode pengambilan sampel yang 

digunakan adalah simple random sampling dengan pengundian pada siswi 

kelas 2, dalam hal ini nama siswi IPA dan IPS tahun ajaran 2008/2009 

dituliskan dalam kertas gulung dan kemudian kertas gulung diambil secara 

acak, sehingga subyek sampel adalah siswi yang namanya terambil dalam 

undian kertas gulung tersebut (Notoatmodjo, 2005). 

 

E. Estimasi Besar Sampel 

Sampel penelitian ini adalah remaja putri kelas 2 di SMA Negeri 1 

Karanganyar dengan besar populasi 200, maka ditentukan dengan rumus : 

2)(1 dN

N
n


   

      
2)05.0(2001

200


n  

      n = 133 siswi 

Keterangan : 

N : jumlah populasi 

n : jumlah sample 

d : tingkat signifikan (d = 0,05) 

(Nursalam, 2003) 
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Berdasarkan estimasi besar sampel didapatkan 133 siswi, sedangkan Arikunto 

(2006) mengatakan apabila besar populasi >100 dapat diambil antara (10-15 

%) atau (20-25%) atau lebih dilihat dari faktor : 

a. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan dana. 

b. Sempit dan luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, karena hal ini 

menyangkut banyak sedikitnya data. 

c. Besar kecilnya risiko yang ditanggung oleh peneliti. 

maka untuk mendekati estimasi besar sampel dalam penelitian ini diambil 

25% sebagai subyek sampel yaitu : 

n  : 25% x  jumlah populasi 

n  : 25% x 200 siswi 

n : 50 siswi (28 IPA dan 22 IPS) 

 

F. Kriteria Restriksi 

Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah remaja putri kelas 2 

di SMA Negeri 1 Karanganyar, dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Kriteria inklusi 

Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Remaja putri kelas 2 SMA Negeri 1 Karanganyar 

b. Sudah mengalami menstruasi ≥ 2 tahun 

c. Sehat jasmani dan rohani 
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2. Kriteria eksklusi 

Kriteria eksklusi dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Subyek didiagnosa punya penyakit kronis 

b. Subyek dalam keadaan hamil 

c. Subyek pernah didiagnosa mengalami gangguan pada alat kandungan 

dan didiagnosa pernah operasi alat kandungan 

 

G. Definisi Operasional 

Batasan operasional 

1. Variabel Bebas : Tingkat Kecemasan 

a. Tingkat Kecemasan adalah banyaknya gejala kecemasan yang ditandai 

dengan perasaan ketakutan atau kekhawatiran karena adanya bahaya 

atau ancaman yang dialami oleh seseorang. 

b. Skala pengukuran : ordinal 

c. Cara pengukuran : mengisi pertanyaan dalam kuesioner T-MAS 

d. Alat Ukur  : T-MAS (Taylor Manifest Anxiety Scale) 

Instrument yang digunakan untuk mengetahui keadaan kecemasan 

seseorang yang terdiri dari 50 pernyataan. Tes ini merupakan tes 

kecemasan standart dan dapat diterima secara internasional. Penilaian 

nya adalah “Ya” apabila pernyataan sesuai dengan keadaan, “Tidak” 

apabila pernyataan tidak sesuai dengan keadaan. Setiap jawaban yang 

cocok diberi nilai “1” dan setiap jawaban yang tidak cocok diberi nilai 

“0”. Makin tinggi nilai/ scorenya, makin tinggi kecemasannya.  
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Jika = score 1-6 (cemas ringan) 

 = score 6-19 (cemas sedang) 

 = score > 20 (cemas berat) 

2. Variabel Tergantung : Siklus Haid 

a. Siklus Haid adalah lamanya atau jarak waktu mulai haid sampai mulai 

haid berikutnya. 

b. Skala pengukuran : nominal 

c. Cara pengukuran : mengisi pertanyaan dalam kuesioner 

d. Alat ukur  : kuesioner 

Teratur : siklus haid 21-35 hari dalam waktu 3 bulan terakhir berturut-

turut 

Tidak teratur : polimenorea (siklus < 21 hari) dan oligomenorea (siklus 

> 35 hari), amenorea (tidak menstruasi lebih dari 3 bulan). 

 

H. Intervensi dan Instrumentasi 

1. Cara pengambilan data 

Cara pengumpulan data diperoleh dengan metode angket atau kuesioner 

yang diberikan pada responden sebagai sampel. Pada saat itu juga 

responden menjawab pertanyaan yang ada dalam kuesioner dan kuesioner 

dikembalikan hari itu juga. 

2. Instrumen yang digunakan 

T-MAS (Taylor Manifest Anxiety Scale) untuk mengetahui tingkat 

kecemasan dan kuesioner untuk mengetahui siklus haid. 
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I. Analisis Statistik 

Untuk mengetahui adanya pengaruh variabel bebas dan variabel 

tergantung yang berskala ordinal dan nominal maka digunakan uji chi square 

dan pengolahan data dilakukan menggunakan program SPSS (Statistical 

Product and Service Solution) 12,0 For Windows 2000. 

Tabel 3. 1. Tabel Kontingensi  

Variabel Bebas Variabel Tergantung  

Tingkat Kecemasan 
Siklus Menstruasi 

Total 
Teratur  Tidak teratur 

Ringan A B A+B 

Sedang C D C+D 

Berat E F E+F 

Total A+C+E B+D+F N 

Cara menganalisisnya adalah : 

1. Menentukan hipotesis : 

a. Ha  : ada hubungan yang signifikan antara tingkat kecemasan dengan 

siklus menstruasi  

b. Ho : tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat kecemasan 

dengan siklus menstruasi  

2. Mencari frekuensi harapan (fe) pada tiap sel dengan rumus : 

fe  =  (∑ fk x ∑ fb) 

   ∑ T 

Keterangan : 

fe : frekuensi yang diharapkan 

∑fk : jumlah frekuensi pada kolom 

∑fb : jumlah frekuensi pada baris 

∑T : jumlah keseluruhan baris dan kolom 
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3. Mencari chi kuadrat dengan rumus : 

      
 





e

eo
X

2

2  

Keterangan : 

o : Frekuensi observasi 

e : frekuensi harapan 

e : total baris X total kolom 

                total semua 

4. Mencari X
2 

tabel dengan rumus : 

dk  =  (k – 1 )( b – 1 ) 

Keterangan : 

k = banyaknya kolom 

b = banyaknya baris 

5. Membandingkan X
2
 hitung dengan X

2
 tabel 

Jika X
2
 hitung ≥ X

2 
tabel maka H0 ditolak artinya signifikan. 

Jika X
2 
hitung ≤ X

2 
tabel maka H0 diterima artinya tidak signifikan 

(Candra, 2002). 

6. Mencari Derajat Kemaknaan 

P ≤ 0,01  = Sangat Signifikan/ Sangat Bermakna 

P > 0,01 – P ≤ 0,05 = Cukup Signifikan/ Cukup Bermakna 

P > 0,05  = Tidak Signifikan/ Tidak Bermakna 

(Sugiyono, 2005) 
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J. Alur Penelitian 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Rancangan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kuesioner T-MAS 

2. Kuesioner siklus haid 

Kecemasan 

ringan 

Kecemasan 

sedang 

Kecemasan 

berat 

Haid 

Siklus tidak teratur 

siklus teratur 

 

Haid 
Siklus tidak teratur 

siklus teratur 

 

Haid 
Siklus tidak teratur 

siklus teratur 

 

Uji analisa Chi Square 

50 siswi 

Remaja putri kelas 2 di SMA Negeri 1 Karanganyar 2008/2009 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada remaja putri kelas 2 di SMA Negeri 1 

Karanganyar. Jumlah keseluruhan siswa yang terdaftar pada tahun ajaran 

2008/2009 sebanyak 1200 orang yang terdiri dari 605 laki-laki dan 595 

perempuan, sedangkan jumlah siswa yang terdaftar sebagai murid kelas 2 jurusan 

IPA dan IPS sebanyak 405 orang yaitu 205 laki-laki dan 200 perempuan. 

Nama-nama yang terdaftar sebagai siswi kelas 2 jurusan IPA dan IPS ditulis 

pada kertas kemudian digulung hingga terdapat 200 gulungan dalam kotak undian. 

Pengundian dilakukan secara acak untuk menentukan sampel sebesar 50 orang. 

Hasil nama-nama yang terambil pada pengundian tersebut dilaporkan pada wakil 

kepala sekolah sebagai subyek sampel. Berdasarkan bantuan kepala sekolah maka 

50 siswi yang namanya terpilih tadi dapat dikumpulkan dalam satu ruangan. 

Pada ruangan tersebut peneliti memberikan keterangan maksud dan tujuan 

penelitian serta menjelaskan cara pengisian kuesioner, setelah mendapat 

keterangan subyek sampel mulai mengerjakan soal-soal yang telah disediakan. 

Seluruh sampel dinyatakan memenuhi syarat, adapun hasil pengumpulan 

data sebagai berikut : 
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A. Analisa Univariat 

1. Karakteristik Responden 

 

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Umur, Usia Menarche, Jurusan Asal Sekolah, 

Tempat Tinggal, Pekerjaan Orang Tua, Posisi anak Responden 

No  Karakteristik  Frekuensi  Prosentase  

1 Umur Responden 

16 Tahun 

17 Tahun 

18 Tahun 

Total 

 

6 

15 

29 

50 

 

12% 

30% 

58% 

100% 

2 Usia Menarche 

9-11 Tahun 

12-14 Tahun 

> 15 Tahun 

Total 

 

9 

37 

4 

50 

 

18% 

74% 

  8% 

100% 

3 Asal Jurusan Sekolah 

IPA 

IPS 

Total 

 

28 

22 

50 

 

56% 

44% 

100% 

4 Tempat Tinggal 

Ikut Orang Tua 

Tidak Ikut Orang Tua 

Total 

 

50 

0 

50 

 

100% 

0% 

100% 

5 Pekerjaan Orang Tua 

PNS 

Wiraswasta 

Swasta 

Buruh 

Petani 

Total 

 

11 

12 

14 

6 

7 

50 

 

22% 

24% 

285 

12% 

14% 

100% 

6 Urutan/ Posisi Anak Dalam 

Keluarga 

Anak ke 1 

Anak ke 2 

Anak ke 3 

Anak ke 4 

Total 

 

30 

11 

8 

1 

50 

 

60% 

22% 

16% 

2% 

100% 

Sumber : data primer, Juni 2009 
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Berdasarkan data yang tercantum pada tabel di atas dapat disimpulkan 

bahwa umur responden yang memiliki frekuensi paling banyak adalah  18 

tahun sebanyak 29 (58 %) orang. Berdasarkan umur menarche responden yang 

memiliki frekuensi paling banyak adalah  pada umur 12-14 tahun, sebanyak 

37  (74%) orang. Berdasarkan jurusan dapat disimpulkan bahwa dari seluruh 

subyek sampel yang paling banyak adalah siswi dari jurusan IPA yaitu 

sebanyak 28 orang (56%). 

Berdasarkan tempat tinggal responden dapat disimpulkan bahwa dari 

seluruh subyek sampel tinggal bersama orang tua sebanyak 50 (100%) orang. 

Berdasarkan pekerjaan orang tua dapat disimpulkan bahwa frekuensi paling 

banyak adalah pekerjaan orang tuanya swata sebesar 14 (28%) orang. 

Berdasarkan frekuensi urutan posisi responden dalam keluarga dapat 

disimpulkan bahwa dari seluruh subyek sampel yang merupakan anak pertama 

dalam keluarganya sebanyak 30 (60%) orang. 

 

2. Tingkat Kecemasan 

 

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Tingkat Kecemasan Responden 

Tingkat Kecemasan Frekuensi Prosentase 

Ringan 

Sedang 

Berat 

1 

10 

39 

2% 

20% 

78% 

Jumlah 50 100% 

Sumber : data primer, Juni 2009 

Berdasarkan tabel tersebut memperlihatkan bahwa sebanyak 39 (78%) 

orang mengalami tingkat kecemasan berat, mengalami kecemasan sedang 10 
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(20%) orang dan 1 (2%) orang mengalami kecemasan ringan. Hal ini dapat 

dilihat bahwa hasil penilaian dari 50 pernyataan untuk mengetahui tingkat 

kecemasan selama 3 bulan terakhir menunjukkan ≥ 60% jawaban sesuai 

dengan keadaan responden, sebagai contoh pada pernyataan ” saya merasa 

khawatir kalau memikirkan masalah”.  

 

3. Siklus Haid 

 

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Siklus Haid Remaja Putri Responden 

Siklus Haid Frekuensi Prosentase 

Teratur 

Tidak Teratur 

20 

30 

40% 

60% 

Jumlah 50 100% 

Sumber : data primer, Juni 2009 

Berdasarkan tabel tersebut memperlihatkan bahwa 30 (60%) orang 

mengalami siklus haid tidak teratur selam 3 bulan terakhir dan 20 (40%) orang 

mengalami siklus haid teratur.  

 

B. Hasil Analisa Bivariat 

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara tingkat kecemasan 

dengan siklus haid pada remaja putri kelas 2 di SMA Negeri 1 Karanganyar 

dilakukan uji chi square. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel 

kontingensi, sebagai berikut : 
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Tabel 4.5 Tabel kontingensi Tingkat Kecemasan Dengan Siklus Haid Pada 

Remaja Putri Kelas 2 Di SMA Negeri 1 Karanganyar Tahun Ajaran 

2008/2009 

Tingkat Kecemasan 
Siklus Menstruasi 

Total 
Teratur  Tidak teratur 

Ringan 1 0 1 

Sedang 9 1 10 

Berat 10 29 39 

Total 20 30 50 

Sumber : data primer, Juni 2009 

Tabel 4.5 merupakan tabel 3 X 2 berisi distribusi frekuensi penelitian 

berdasarkan tingkat kecemasan dan siklus haid. Berdasarkan seluruh sampel 

penelitian terlihat hasil subyek yang siklus haidnya teratur sebanyak 20 (40%) 

orang dengan 1 (2%) orang mengalami tingkat kecemasan ringan, 9 (18%) 

orang mengalami tingkat kecemasan sedang, dan 10 (20%) orang mengalami 

tingkat kecemasan berat. Jumlah sampel penelitian yang siklus haidnya tidak 

teratur sebanyak 30 (60%) orang dengan 1 (2%) orang mengalami tingkat 

kecemasan sedang dan 29 (58%) orang mengalami tingkat kecemasan berat. 

Berdasarkan tabel 4.5 terdapat 1 (2%) orang mengalami tingkat 

kecemasan ringan dengan siklus haid teratur, hal ini karena dipengaruhi 

adanya kehawatiran dalam menghadapi UAS. Sehingga adanya stressor 

tersebut mempengaruhi keadaan emosionalnya. 

Data yang terdapat pada tabel 4.5 dilakukan Uji chi square dengan 

program SPSS, hasil pegujian adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.6 Tabel Uji analisa chi Square 

Chi-Square Tests

15.267a 2 .000

16.397 2 .000

14.115 1 .000

50

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is .40.

a. 

 
Untuk menentukan X

2
 tabel sebagai pembanding hasil X

2 
hitung dengan 

taraf signifikansi sebesar 0,05, didapatkan derajat kebebasan (db) = (3-1)(2-1) 

= 2 dan X
2
 tabel sebesar 5,991. 

Berdasarkan hasil analisa data didapat X
2
 hitung = 15,267 (> X

2 
tabel = 

5,991) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Nilai probalitas = 0,000 (< 0,05) 

dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara tingkat 

kecemasan dengan siklus haid pada remaja putri kelas 2 di SMA Negeri 1 

Karanganyar. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Ho ditolak dan Ha diterima, 

sehingga ada hubungan antara tingkat kecemasan dengan siklus haid / menstruasi.  

Nevid (2005) mengatakan adanya rangsangan stressor psikososial 

mengakibatkan jaringan neuro di otak ikut serta dalam memberikan sinyal bahaya. 

Otak dapat secara konstan mengirim pesan bahwa ada sesuatu yang salah dan 

memerlukan perhatian segera, hal ini membawa kepada pikiran-pikiran 

kecemasan obsesional dan tingkah laku kompulsif representatif yang kemudian 

menginkorporsi bagian-bagian dari sistem limbik yang memegang peranan dalam 

respons emosional. 

Stressor psikososial yang dialami para remaja putri kelas 2 di SMA Negeri 1 

Karanganyar antara lain perkembangan/ perubahan  yang terjadi pada dirinya baik 

fisik maupu psikis, karena tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku selama 

masa remaja sejajar dengan tingkat perubahan fisik. Sehingga jika perubahan fisik 

menurun maka perubahan perilaku juga menurun (Hurlock, 1980). Penyesuaian 

diri pun dapat mengakibatkan suatu dilema pada diri remaja putri kelas 2 di SMA 

Negeri 1 Karanganyar karena pada masa remaja adalah masa mencari identitas 

diri, mereka merasa tidak puas dengan menjadi sama dengan teman-temannya 

dalam segala hal. 

Pada remaja suka mengeluh tentang sekolah, misalkan kegiatan belajar yang 

banyak menguras tenaga dan pikiran, banyak tugas dari guru-guru, ketakutan 

persiapan menghadapi Ujian Akhir Semester dan lain-lain. Besarnya minat 
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pendidikan sangat dipengaruhi oleh keinginan pada pekerjaan yang menuntut 

pendidikan tinggi, sehingga mereka merasa mendapat tekanan untuk bersaing 

demi tercapainya cita-cita. Hal ini ditunjukkan dari data yang diperoleh bahwa 

siswi dengan jurusan IPA lebih banyak mengalami tingkat kecemasan berat 

(Syamsu, 2004). 

Para remaja ingin menunjukan kepopularannya dengan menunjukkan simbol 

status sosial ekonomi tinggi, mencapai prestasi tinggi, kekuasaan dengan 

bergabung pada kelompok tertentu, ingin dianggap lebih dewasa dalam 

masyarakat, sehingga menuntut meraka untuk berusaha mencapai adanya 

pengakuan status dalam hubungan antar teman sebayanya. Sehingga konflik 

emosional, ketegangan dan kegelisahan yang terjadi pada remaja putri dapat 

memainkan peran dan perasaan tidak nyaman hingga menimbulkan kecemasan 

(Hurlock, 1980).  

Selanjutnya Hurlock (1980) berpendapat bahwa masalah pekerjaan orang 

tua mempengaruhi pada keadaan keuangan/ ekonomi keluarga yang berdampak 

pada pemenuhan kebutuhan keluarga termasuk kebutuhan pendidikan, lingkungan 

tempat tinggal yang menunjukkan bahwa siswi yang tinggal bersama orang tua 

apalagi menjadi anak pertama dalam keluarganya kebanyakan mengalami 

kecemasan berat. Hal ini akibat dari  mengaggap standar perilaku orang tua yang 

kuno dan yang modern berbeda,  menganggap bahwa metode disiplin yang 

digunakan orang tua dalam keluarga tidak adil bagi anak, adanya pertentangan 

dengan saudara kandung, dan lain-lain sehingga keadaan emosional mereka sering 

mengalami ketidakseimbangan. 
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Adanya hubungan antara tingkat kecemasan dengan siklus haid lebih 

diperkuat dengan teori yang dikatakan oleh Riani (2005) bahwa salah satu 

penyebab umum pola siklus haid yang tidak teratur atau berhenti sementara adalah 

ketegangan emosional, karena pusat stres di otak sangat dekat lokasinya dengan 

pusat pengaturan haid di otak. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Sebagian besar remaja putri kelas 2 di SMA Negeri 1 Karanganyar 

mengalami tingkat kecemasan berat. 

2. Sebagian besar remaja putri kelas 2 di SMA Negeri 1 Karanganyar 

mengalami siklus haid tidak teratur. 

3. Ada hubungan antara tingkat kecemasan dengan siklus haid pada remaja 

putri kelas 2 di SMA Negeri 1 Karanganyar. 

 

B. Saran  

1. Perlunya penelitian lebih lanjut tentang hubungan antara tingkat 

kecemasan dengan variabel lain, karena dalam penelitian ini hanya 

mencakup variabel tingkat kecemasan dengan siklus haid. 

2. Dalam penatalaksanaan pada remaja putri yang mengalami siklus haid 

tidak teratur, sebaiknya perlu intervensi psikiatrik/ psikologi melalui 

medis-psikiatrik, pendekatan keluarga, psikoterapi, serta pendekatan 

agama. 

3. Perlunya pemberian informasi yang cukup bagi remaja putri yang 

mengalami siklus haid tidak teratur, sehingga dengan informasi tersebut 

tidak menambah kecemasan yang terjadi pada dirinya. 
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