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ABSTRAK 

 

 

 Menarche adalah suatu perubahan yang menandakan bahwa remaja putri 

sudah memasuki masa puberitas. Saat ini angka kejadian menarche semakin tahun 

semakin menurun.hal ini disebabkan oleh semakin membaiknya standar 

kehidupan yang berdampak pada penurunan usia menarche.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi usia menarche dan gaya hidup 

yang menyebabkan kejadian menarche. Penelitian ini merupakan penelitian 

observasional dengan desain deskriptif dan analitik. Peneliti menggunakan tehnik 

pengisian kuesioner untuk memperolah data responden. Subjek penelitian ini 

adalah siswi kelas X SMA Negeri 1 Driyorejo yang sudah mengalami menarche. 

Variabel yang diteliti adalah usia menarche,faktor perilaku dan faktor lingkungan 

yang mempengaruhi kejadian menarche.   

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

mengalami menarche pada usia 12 tahun. Pendidikan ayah terakhir responden 

sebagian besar adalah SMA sedangkan pendidikan terakhir ibu SMA. Sebagian 

besar jenis pekerjaan ayah responden adalah swasta sedangkan jenis pekerjaan ibu 

sebagian besar adalah ibu rumah tangga. Penghasilan orang tua responden 

sebagian besar >2.000.000. Responden sebagian besar melakukan aktivitas fisik 

lari dengan frekuensi kadang –kadang. Makanan fast food yang sering dikonsumsi 

adalah mie instan. Responden mengkonsumsi soft drink dengan frekuensi sering. 

Responden sebagian besar tidak pernah melakukan imajinasi tentang seksual. 

Media dewasa yang sering ditonton adalah film porno dengan frekuensi jarang. 

Responden sebagian besar pernah melakukan perilaku seksual sebelum 

mengalami menarche. sebagian besar responden menonton media dewasa dengan 

teman.  

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah gaya hidup yang dilakukan 

responden sebagian besar masih belum sehat, namun sebagian besar responden 

mengalami menarche normal. Diperlukan adanya penyuluhan tentang 

pengetahuan gaya hidup sehat dan peran serta orang tua untuk membentuk gaya 

hidup sehat bagi remaja putri.  

 

 

 

Kata kunci :gaya hidup, remaja, menarche 
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ABSTRACT 

 

 

 Menarche is an indicator of teenage girls enter puberty phase. Currently 

the age of menarche is early has decreased every year. It is triggered by the 

improvement of living standard which is causing the age of menarche to reduce.  

This research is intended to identify the age of menarche and the lifestyle 

which lead to menarche.This research is an observational research with analytic 

and descriptive design. Researcher uses the questioner technique to obtain the 

respondents data. The subjects of this research are the students of grade X of 

SMA Negeri 1 Driyorejo which already experiencing menarche. The researched 

variables are the age of menarche, behavior factor and environment factor that 

affect the menarche. 

 The result of this research showed that most of the respondents 

experiencing menarche at the age of 12 years old. Most of respondent’s parents’ 

latest educations was senior high. Most of respondent’s father’s work for private 

company while the mother is a housewife. Their parents earned mostly more than 

2.000.000. The respondents mostly did physical activity such as running 

occasionally. Fast food that is often being consumed is instant noodle. The 

respondents were often consuming soft drink. Most of respondents did not have 

sexual imagination but they watched porn movie with their friends sometimes. 

The respondents mostly ever did sexual behavior before menarche. 

The conclusion is most of the respondents are living unhealthy lifestyle 

but most of them has a normal menarche. Counseling about healthy lifestyle and 

parent guide are needed to form healthy lifestyle for teenage girls.  

 

 

 

 

Keywords : lifestyle, teenage, menarche   
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 1.1 Latar Belakang 

Remaja adalah generasi penerus bangsa dimana disetiap satu diantara 

enam penduduk dunia adalah remaja. Sedangkan di negara berkembang 

hidup 85% remaja. Adapun ruang lingkup kesehatan ibu dimulai dari para 

remaja khususnya para remaja putri hingga wanita usia subur. Pertumbuhan 

penduduk di Indonesia sangat cepat. Menurut WHO 10-19 tahun adalah 

periode usia remaja. Data Riskesdas 2013 menyebutkan bahwa komposisi 

terbesar di Jawa Timur adalah kelompok umur 15- 19 tahun (8,23 %) dan 

kelompok umur 10-14 tahun (8,19 %).   

Masa remaja merupakan tahap perubahan antara masa anak-anak 

dengan masa dewasa yang terjadi antara usia 10–18 tahun. Sebelum 

memasuki masa remaja, seseorang akan mengalami periode pubertas terlebih 

dahulu. Periode pubertas ini yang akan menjadi percepatan pertumbuhan dan 

perkembangan fisik dari anak - anak menjadi dewasa. Ditandai dengan 

kematangan organ reproduksi yaitu pertumbuhan fisik yang sangat cepat, 

perubahan psikologis, ciri-ciri kelamin sekunder dan menarche. Masa ini 

berlangsung selama kurang lebih selama 4 tahun. Pubertas  dimulai dengan 

awal berfungsinya ovarium, dan akan berakhir saat ovarium sudah berfungsi 

dengan baik dan teratur (Sarwono, 2009). 
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Menarche adalah  perdarahan pertama kali dari uterus yang terjadi 

pada wanita di masa pubertas sekitar usia 12-14 tahun. Menarche merupakan 

perubahan yang menandakan bahwa remaja sudah memasuki tahap 

kematangan organ seksual. Menarche dimulai dari pertumbuhan organ seks 

sekunder tumbuh berkembang, seperti pembesaran payudara, tumbuh rambut 

ketiak, panggul membesar serta mulai berkembangnya beberapa organ vital 

yang siap untuk dibuahi (Manuaba, 2009). Usia menarche bervariasi pada 

setiap individu dan wilayah tempat tinggal. Usia menarche dikatakan normal 

jika terjadi pada usia 11-15 tahun.  

Menarche merupakan menstruasi yang pertama kali dialami wanita, 

ditandai dengan keluarnya darah dari vagina akibat peluruhan lapisan 

endometrium. Menarche terjadi pada periode pertengahan pubertas atau biasa 

terjadi 6 bulan setelah mencapai puncak percepatan pertumbuhan. Banyak hal 

yang mempengaruhi menarche, antara lain adanya perubahan hormon yang 

mempengaruhi kematangan sel. Remaja yang memiliki riwayat menarche 

yang terlalu dini menyebabkan remaja tersebut terpapar hormon esterogen 

yang lebih lama dibandingkan dengan remaja yang menarchenya normal.  

Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas hormon-hormon reproduksi 

(Susanti, 2012). 

Pada dasa warsa terakhir usia menarche telah bergeser ke usia yang 

lebih muda. Seorang remaja yang telah mengalami menarche itu berarti 
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bahwa organ reproduksi sudah matang. Remaja yang sudah mengalami 

menarche secara dini apabila tidak dibekali dengan keimanan yang kuat dapat 

menimbulkan masalah hamil diluar nikah, hamil muda dan terjadi aborsi 

karena ketidaksiapan remaja putri menerima kehamilan disaat yang belum 

tepat (Santrock,2003) 

Indonesia mengalami angka penurunan menarche berdasarkan hasil 

Riskesdas tahun 2010 terdapat 5,2% anak –anak di Indonesia memasuki usia 

menarche dibawah usia 12 tahun. Di Jawa Timur sebanyak 74,8% remaja 

putri memiliki status gizi normal. Sebesar 25,3% remaja putri mengalami 

menarche pada usia 11-12 tahun (Kemenkes RI, 2010). Membaiknya standar 

kehidupan berdampak pada penurunan usia menarche ke usia yang lebih 

muda (menarche dini). Hal ini dikaitkan dengan pubertas prekoks yang 

terjadi pada anak di usia kurang dari 12 tahun. Indonesia menempati urutan 

ke-15 dari 67 negara dengan penurunan usia menarche mencapai 0,145 tahun 

per dekade. Pergeseran usia menarche ke usia yang lebih muda, akan 

menyebabkan remaja putri mengalami dampak stress emosional. 

Menarche dapat terjadi karena beberapa faktor yang meliputi faktor 

ras, suku, genetik ,sosial,ekonomi, obat-obatan,media audio sosial, perilaku 

seksual, gaya hidup (Wiknjosastro, 2009) Salah satu faktor terjadinya 

menarche disebabkan oleh rangsangan – rangsangan kuat dari luar yang dapat 
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luar, salah satunya adalah melalui keterpaparan media massa, baik cetak 

maupun elektronik. Faktor genetik berperan mempengaruhi percepatan dan 

perlambatan menarche yaitu antara usia menarche ibu dengan usia menarche 

putrinya. Faktor genetik merupakan faktor yang tidak bisa dimodifikasi 

(Maulidiah, 2011).   

Kemajuan teknologi menyebabkan informasi yang makin cepat dalam 

berbagai hal. Kemajuan sistem informasi ini mempermudah remaja untuk 

menjangkau penerimaan informasi. Media massa memberikan banyak 

informasi dan pengaruh terhadap remaja melalui pesan yang disampaikan. 

Mudahnya mengakses media massa dewasa seperti majalah bergambar seks, 

film-film porno dan kemudahan mengakses internet akan mempercepat 

pematangan hormone seksual sehingga menyebabkan menarche dini. Dari 

keseluruhan remaja sebanyak 2/3 remaja lebih menyukai informasi yang ada 

di media massa mengenai hal–hal yang berkaitan dengan seksualitas. Dalam 

hal ini pengawasan orang tua sangat diperlukan terhadap anak saat 

mengakses media (Syarif, 2010).  

Remaja yang mengalami menarche dini lebih berisiko untuk 

mengalami kehamilan di bawah umur. Hal ini dapat dibuktikan melalui data 

Riskesdas 2013 sebanyak 2,6 % menikah pertama kali di usia kurang dari 15 

tahun dan 23,9% menikah pada usia 15-19 tahun. Menikah pada usia dini 

merupakan masalah kesehatan reproduksi karena semakin muda usia  
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usia menikah semakin panjang rentang waktu untuk bereproduksi. Angka 

kehamilan penduduk perempuan antara usia 15-54 tahun adalah 2,68%,dan 

kehamilan pada usia 15 tahun 0,02% meskipun sangat kecil juga memiliki 

resiko yang tinggi terhadap ibu dan bayi. Kehamilan pada umur remaja usia 

15-19 tahun sebesar 1,97 %. Hal ini akan mempengaruhi tingkat fertilitas di 

Indonesia jika tidak dilakukan pengaturan kehamilan melalui prongram KB 

(Riskesdas,2013) 

Dengan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti bermaksud 

melakukan penelitian dengan judul hubungan gaya hidup dengan   kejadian  

menarche di SMA N 1 Driyorejo. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Kemajuan teknologi mempermudah kita untuk mendapatkan 

informasi,hal ini mempermudah remaja untuk mendapatkan penerimaan 

informasi. Mudahnya mengakses media dewasa dan internet akan menyebabkan 

percepatan pematangan hormone seksual yang dapat menyebabkan menarche 

dini. Dalam hal ini pengawasan orang tua sangat diperlukan saat anak mengakses 

media (Syarif, 2010). Berdasarkan studi pendahuluan dari 10 siswi kelas 6 SD N 

1 driyorejo, 8 siswi mengaku pernah menonton video dewasa melalui hp. 

Faktor riwayat menonton media massa dewasa, dan perilaku seksual 

adalah salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya menarche. Pengaruh 

globalisasi memudahkan remaja untuk mendapatkan informasi, cepatnya media 
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menyebabkan informasi yang semakin cepat dalam berbagai bentuk termasuk 

paparan media massa dewasa yang mudah di akses. Kurangnya pengawasan 

orang tua membuat remaja mudah untuk mengakses situs-situs porno yang 

beredar luas di media informasi. Hal ini dapat merangsang hormon-hormon 

sistem reproduksi dan genital lebih cepat matang sehingga dapat menyebabkan 

terjadinya menarche dini. Hal ini sangat membutuhkan peran orang tua dalam 

pengawasan memanfaatkan media informasi agar remaja terhindar dari hal –hal 

yang negatif.   

      Driyorejo merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik. 

Driyorejo merupakan kota industri yang besar, banyak industry atau pabrik yang 

didirikan di daerah ini. Kawasan Driyorejo terletak didaerah komersil dengan 

pengolahan yang baik sehingga banyak potensi di sektor industri, berbatasan 

langsung dengan kota Surabaya dan Sidoarjo sehingga menyebabkan kecamatan 

Driyorejo memiliki keuntungan strategis dengan pertumbuhan yang cepat. 

Sebagian besar penduduk bekerja sebagai buruh pabrik. Orang tua yang bekerja 

sebagai buruh pabrik memiliki waktu yang sedikit untuk memberikan 

pengawasan terhadap anaknya. Hal inilah yeng menyebabkan sebagian besar 

remaja banyak yang mengakses situs-situs porno yang beredar luas di media 

informasi karena kurangnya pengawasan orang tua.   

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI MUGAWATI AISYA



HUBUNGAN GAYA HIDUP ...

7 
 

 

1.3 Pembatasan Dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Pembatasan Masalah 

  Berdasarkan identifikasi masalah mengenai faktor – faktor yang 

mempengaruhi menarche di  SMA N 1 Driyorejo, maka dalam penelitian ini 

dibatasi pada siswi SMA N 1 Driyorejo yang meliputi: 

1. Identifikasi usia menarche  

2. Identifikasi sosial ekonomi orang tua terdiri dari pendidikan ayah dan ibu, 

pekerjaan ayah dan ibu dan pendapatan orang tua  

3. Identifikasi perilaku meliputi riwayat menonton media massa dewasa, 

perilaku seksual dan gaya hidup yang dilakukan sebelum mengalami 

menarche   

4. Hubungan antara sosial ekonomi (pendidikan ayah dan ibu, pekerjaan ayah 

dan ibu dan pendapatan orang tua ) dengan kejadian menarche 

5. Hubungan antara perilaku (riwayat menonton media massa dewasa, perilaku 

seksual dan gaya hidup yang dilakukan sebelum mengalami menarche) 

dengan kejadian menarche 

1.3.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah maka rumusan 

masalah yang akan dibahas adalah: 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI MUGAWATI AISYA



HUBUNGAN GAYA HIDUP ...

8 
 

 

1. Apakah ada hubungan antara sosial ekonomi pendidikan ayah dan ibu, 

pekerjaan ayah dan ibu dan pendapatan orang tua dengan kejadian 

menarche 

2. Apakah ada hubungan antara perilaku riwayat menonton media massa 

dewasa, perilaku seksual dan gaya hidup yang dilakukan sebelum 

mengalami menarche dengan kejadian menarche 

1.4 Tujuan Dan Manfaat 

1.4.1 Tujuan Umum 

 Menganalisis  hubungan faktor riwayat perilaku dengan kejadian menarche 

siswi SMA N 1 Driyorejo Kelas X.  

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui karakteristik  usia menarche siswi SMA N 1 Driyorejo Kelas X.  

2. Mengetahui faktor perilaku yang meliputi riwayat menonton media massa 

dewasa,perilaku seksual,gaya hidup yang pernah dilakukan siswi SMA N 1 

Driyorejo Kelas X sebelum mengalami menarche.  

3. Mengetahui faktor lingkungan yang meliputi sosial ekonomi siswi SMA N 1 

Driyorejo Kelas X.  

1.4.3 Manfaat 

1. Bagi instansi pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

masukan bagi pendidikan tentang hubungan faktor lingkungan,faktor 
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genetik, dan faktor sarana dan prasarana kesehatan  yang mempengaruhi  

kejadian menarche. 

2. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengalaman dan pengetahuan dalam melakukan penelitian khususnya faktor 

lingkungan,faktor genetik, dan faktor sarana dan prasarana kesehatan  yang 

mempengaruhi  kejadian menarche. 

3. Bagi responden, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui tentang gaya 

hidup yang dilakukan selama ini sudah sehat atau belum serta mendorong 

responden untuk membiaskan diri melakukan hidup sehat. 

4. Bagi mahasiswa lain, penelitian ini dapat dijadikan bahan pustaka untuk 

penelitian selanjutnya dan menambah wawasan mengenai faktor 

lingkungan,faktor genetik, dan faktor sarana dan prasarana kesehatan  yang 

mempengaruhi  kejadian menarche. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Gaya Hidup 

      Gaya hidup individu, yang dicirikan dengan pola perilaku individu, akan 

memberi dampak pada kesehatan individu dan selanjutnya pada kesehatan orang 

lain. Dalam “kesehatan” gaya hidup seseorang dapat diubah dengan cara 

memberdayakan individu agar merubah gaya hidupnya, tetapi merubahnya bukan 

pada si individu saja, tetapi juga merubah lingkungan sosial dan kondisi 

kehidupan yang mempengaruhi pola perilakunya. Harus disadari bahwa tidak ada 

aturan ketentuan baku tentang gaya hidup yang “sama dan cocok” yang berlaku 

untuk semua orang. Budaya, pendapatan, struktur keluarga, umur, kemampuan 

fisik, lingkungan rumah dan lingkungan tempat  kerja, menciptakan berbagai 

“gaya” dan kondisi kehidupan lebih menarik, dapat diterapkan dan diterima (Ari, 

2010).  

      Gaya hidup merupakan gambaran bagi setiap orang yang mengenakannya 

dan menggambarkan seberapa besar nilai moral orang tersebut dalam masyarakat 

disekitarnya. Gaya hidup adalah suatu seni yang dibudayakan oleh setiap orang. 

Gaya hidup juga sangat berkaitan erat dengan perkembangan zaman dan 

teknologi. Semakin bertambahnya zaman dan semakin canggihnya teknologi, 

maka semakin berkembang luas pula penerapan gaya hidup oleh manusia dalam 
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kehidupan sehari-hari. Dalam arti lain, gaya hidup dapat memberikan pengaruh 

positif atau negatif bagi yang menjalankannya, tergantung pada bagaimana orang 

tersebut menjalaninya. Dewasa ini, gaya hidup sering disalahgunakan oleh 

sebagian besar remaja. Para remaja yang berada dalam kota metropolitan. 

Mereka cenderung bergaya hidup dengan mengikuti mode masa kini.Mode yang 

mereka tiru adalah mode dari orang barat. Mereka dapat memilih dengan baik 

dan tepat, maka pengaruhnya juga akan positif. Sebaliknya, jika tidak pintar 

dalam memilih mode orang barat, maka akan berpengaruh negatif bagi mereka 

sendiri (Siti Nurhasanah, 2009). 

2.1.1 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Gaya Hidup 

      Faktor - faktor yang mempengaruhi gaya hidup (life style) seseorang dapat 

dilihat dari perilaku yang dilakukan oleh individu seperti kegiatan-kegiatan 

untuk mendapatkan atau mempergunakan barang-barang dan jasa, termasuk 

didalamnya proses pengambilan keputusan pada penentuan kegiatan-kegiatan 

tersebut. Faktor- faktor yang mempengaruhi gaya hidup seseorang ada 2 faktor 

yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu (internal) dan faktor yang 

berasal dari luar (eksternal). Faktor internal yaitu sikap, pengalaman, dan 

pengamatan, kepribadian,konsep diri, motif, dan persepsi (Nugraheni, 2003) 

dengan penjelasannya sebagai berikut : 
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1.   Sikap 

      Sikap berarti suatu keadaan jiwa dan keadaan pikir yang dipersiapkan 

untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasi 

melalui pengalaman dan mempengaruhi secara langsung pada perilaku. 

Keadaan jiwa tersebut sangat dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, 

kebudayaan dan lingkungan sosialnya. 

2.  Pengalaman dan pengamatan 

      Pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan sosial dalam tingkah 

laku, pengalaman dapat diperoleh dari semua tindakannya dimasa lalu dan 

dapat dipelajari, melalui belajar orang akan dapat memperoleh 

pengalaman. Hasil dari pengalaman sosial akan dapat membentuk 

pandangan terhadap suatu objek. 

3. Kepribadian 

      Kepribadian adalah konfigurasi karakteristik individu dan cara 

berperilaku yang menentukan perbedaan perilaku dari setiap individu. 

2.1.2  Konsep diri 

      Faktor lain yang menentukan kepribadian individu adalah konsep diri. 

Konsep diri sudah menjadi pendekatan yang dikenal amat luas untuk 

menggambarkan hubungan antara konsep diri konsumen dengan merek. 
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Bagaimana individu memandang dirinya akan mempengaruhi minat terhadap 

suatu objek. Konsep diri sebagai inti dari pola kepribadian akan menentukan 

perilaku individu dalammenghadapi permasalahan hidupnya, karena konsep 

diri merupakan frame of reference yang menjadi awal perilaku. 

2.1.3 Motif 

      Perilaku individu muncul karena adanya motif kebutuhan untuk merasa 

aman dankebutuhan terhadap prestise merupakan beberapa contoh tentang 

motif. Jika motif seseorang terhadap kebutuhan akan prestise itu besar maka 

akan membentuk gaya hidup yang cenderungmengarah kepada gaya hidup 

hedonis. 

2.1.4 Persepsi 

      Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengatur, dan 

menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambar yang berarti 

mengenai dunia. Adapun faktor eksternal dijelaskan oleh Nugraheni (2003) 

sebagai berikut : faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup berasal dari 

dalam (internal) dan dari luar (eksternal). Faktor internal meliputi sikap, 

pengalaman dan pengamatan, kepribadian, konsep diri, motif , dan persepsi. 

Adapun faktor eksternal meliputi kelompok referensi, keluarga, kelas sosial, 

dan kebudayaan. 
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2.2  Pengertian Remaja  

           Remaja adalah periode dimana seseorang mulai bertanya-tanya mengenai 

berbagai fenomena yang terjadi dilingkungan sekitarnya sebagai dasar bagi 

pembentukan nilai diri mereka (Gunawan, 2011). 

           Remaja adalah masa untuk mengetahui lebih banyak hal, lika-liku kehidupan 

manusia setelah meninggalkan masa kanak-kanak, masa remaja berkisar antara 

usia 11-15 tahun, dikarenakan masa itulah manusia menghadapai saat-saat kritis 

mengenali diri sesungguhnya (Yuanita,2011). 

           Remaja adalah masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, 

yang dimulai pada saat terjadinya kematangan seksual (Soetjiningsih,2010). 

           Sebagaimana yang telah disebutkan dalam definisi diatas, maka remaja 

adalah tahap umur yang datang setelah masa kanak-kanak berakhir, ditandai oleh 

pertumbuhan fisik cepat.Pertumbuhan cepat yang terjadi pada tubuh remaja luar 

dan dalam, hal tersebut membawa akibat yang tidak sedikit terhadap sikap, 

perilaku, kesehatan serta kepribadian remaja. 

2.2.1 Klasifikasi Remaja 

      Perkembangan peserta didik klasifikasi remaja di bagi sebagai berikut 

(Ali dan Asrori 2011): 

1. Periode Pra Remaja (10-12 tahun) 

     Selama periode ini terjadi gejala-gejala yang hampir sama 

antara remaja pria maupun wanita. Perubahan fisik belum tampak 
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jelas, tetapi ada remaja putri biasanya memperlihatkan penambahan 

berat badan yang cepat sehingga mereka merasa gemuk.Gerakan–

gerakan mereka mulai menjadi kaku.Perubahan ini disertai sifat 

kepekaan terhadap rangsanagan dari luar dan dan respons mereka 

biasanya berlebihan sehingga mereka mudah tersinggung dan 

cengeng, tetapi juga cepat merasa senang atau bahkan meledak-

ledak. 

2. Periode Remaja Awal (12-15 Tahun) 

      Selama periode ini perkembangan fisik yang semakain tampak 

adalah perubahan fungsi alat kelamin karena perubahan alat 

kelamin semakin nyata, remaja sering kali mengalami kesukaran 

dalam menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan itu. 

Akibatnya, tidak jarang mereka cenderung menyendiri sehingga 

merasa terasing, kurang perhatian dari orang lain, atau bahkan 

tidak ada orang yang mau memperdulikannya.Kontrol terhadap 

diriya bertambah sulit dan mereka cepat marah dengan cara-cara 

yang kurang wajar untuk meyakinkan dunia sekitarnya. Perilaku 

seperti ini sesungguhnya terjadi karena adanya kecemasan 

terhadap dirinya sendiri sehingga muncul dalam reaksi yang 

kadang-kadang tidak wajar. 
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3. Periode Remaja Tengah (15-18 Tahun) 

     Tanggung jawab hidup yang harus semakin ditingkatkan oleh 

remaja, yaitu mampu memikul sendiri juga menjadi masalah 

tersendiri bagi mereka.Karena tuntutan peningkatan tanggung 

jawab tidak hanya datang dari orang tua atau anggota keluarganya 

tetapi juga dari masyarakat sekitarnya.Tidak jarang masyarakat 

juga menjadi masalah bagi remaja.  

      Melihat fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat yang 

seringkali juga menunjukkan adanya kontra indikasi dengan nila-

nilai moral yang mereka ketahui, tidak jarang remaja mulai 

meragukan tentang apa yang disebut baik atau buruk. Akibatnya, 

remaja seringkali ingin membentuk nilai-nilai mereka sendiri yang 

mereka anggap benar, baik dan pantas untuk dikembangkan di 

kalangan mereka sendiri.Lebih-lebih jika orang tua atau orang 

dewasa disekitarnya ingin memaksakan nilai-nilainya agar di 

patuhi oleh remaja tanpa disertai dengan alasan yang masuk akal 

menurut mereka. 

4. Periode Remaja Akhir (18-21 Tahun) 

      Selama periode ini remaja mulai memandang dirinya sebagai 

orang dewasa dan mulai mampu menunjukkan pemikiran, sikap, 

perilaku yang semakin dewasa.Oleh sebab itu, orang tua dan 
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masyarakat mulai memberikan kepercayaan yang selayaknya 

kepada mereka.Interaksi dengan orang tua juga menjadi lebih 

bagus dan lancar karena mereka sudah memiliki kebebasan penuh 

serta emosinya pun mulai stabil. Pilihan arah hidup sudah semakin 

jelas dan mulai mampu mengambil pilihan dan keputusan tentang 

arah hidupnya secara lebih bijaksana meskipun belum bisa secara 

penuh.Mereka juga mulai memilih cara-cara hidup yang dapat 

dipertanggug jawabkan terhadap dirinya sendiri, orang tua dan 

masyarakat. 

2.2.2 Pengertian remaja putri 

      Remaja putri adalah sosok yang sedang berkembang baik dari segi fisik 

maupun seksual. Pada masa remaja, seorang remaja belum mempunyai 

tempat yang jelas dalam rangkaian proses perkembangannya. Perkembangan 

fisik dan seksual pada remaja merupakan hal yang sangat tidak dapat 

dipisahkan justru karena pemasakan seksualitas genital harus dipandang 

dalam hubungan dengan perkembangan fisik seluruhnya (Yuanita,2011).  

      Bila ditinjau dari hubungan antara perkembangan psikososial dan 

perkembangan fisik, nampak bahwa perkembangan fisik memberikan impuls-

impuls baru pada perkembangan psikososial. Sebaliknya, reaksi individu 

terhadap perkembangan fisik tergantung lagi dari pengaruh lingkungannya 

dan dari sifat pribadinya sendiri, yaitu interpretasi yang diberikan terhadap 
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lingkungan itu. Perkembangan organ-organ genital (seksual) baik di dalam 

maupun di luar badan juga sangat menentukan dalam pola perilaku, sikap, 

dan kepribadian. 

2.2.3 Sosial remaja  

      Masa remaja juga merupakan masa transisi emosional yang ditandai dengan 

remaja dewasa, intelektual dan kognitif juga mengalami perubahan, yaitu 

dengan merasa lebih dari yang lain, cenderung bekerja secara lebih kompleks 

dan abstrak, serta lebih tertarik untuk memahami kepribadian mereka sendiri 

dan berperilaku menurut cara mereka. Transisi sosial yang dialami oleh remaja 

ditunjukkan dengan adanya perubahan hubungan sosial. Hal yang penting 

dalam perubahan social pada diri remaja adalah meningkatnya waktu untuk 

berhubungan dengan rekan-rekan mereka, serta lebih intensif dan akrab dengan 

lawan jenis (Poltekkes Depkes Jakarta I, 2010). 

      Beberapa tahap perkembangan psikososial menurut Erikson (1956) dalam 

Poltekkes Depkes Jakarta I perkembangan psikososial terdiri atas delapan 

tahap. Beberapa tahapan tersebut remaja melalui lima diantaranya. Lima 

tahapan yang dilalui remaja tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Kepercayaan (Trust) versus ketidakpercayaan (Mistrust) 

      Tahap ini terjadi dari 1-2 tahun awal kehidupan. Anak belaja untuk 

percaya pada dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Anak merasa bingung 

dan tidak percaya,sehingga dibutuhkan kualitas interaksi antara orang tua 
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dan anak. 

2. Otonomi (autonomy) versus rasa malu dan ragu (shame and doubt) 

      Kebanyakan remaja membangun rasa otonomi atau kemerdekaan 

merupakan bagian dari transisi emosional. Selama masa remaja terjadi 

perubahan ketergantungan,dari ketergantungan khas anak-anak kearah 

otonomi dewasa. Misalnya remaja umumnyatidak terburu-buru bercerita 

kepada orang tua ketika merasa kecewa,khawatir,atau memerlukan 

bantuan. 

3. Inisiatif (initiative) versus rasa bersalah (guilt) 

      Tahapan perkembangan psikososial ini terjadi pada usia pra-sekolah 

dan awal usia sekolah. Anak cenderung aktif bertanya untuk memperluas 

kemampuannya melalui bermain aktif, bekerja sama dengan orang lain, dan 

belajar bertanggungjawab terhadap tindakan yang dilakukannya. 

4.  Rajin (industry) versus rendah diri (inferiority)  

      Terjadi persaingan di kelompoknya. Anak menggunakan pengalaman 

kognitif menjadi lebih produktif dalam grupnya. Disini anak belajar untuk 

menguasai keterampilan yang lebih formal. Anak mulai terasa percaya 

diri, mandiri dan penuh inisiatif, serta termotivasi untuk belajar lebih 

tekun. 

5. Identitas (identity) versus kebingungan identitas ( identity confusion) 

      Remaja belajar mengungkapkan aktualitasnya untuk menjawab 
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pertanyaan,”siapa saya?”. Mereka melakukan tindakan yang baik sesuai 

dengan system nilai yang ada. Namun demikian sering terjadi 

penyimpangan identitas,misalnya melakukan tindakan tercela lain.identitas 

laki-laki maupun permpuan dibangun dan secara bertahap mengmbangkan 

cita-cita yang diinginkan. 

Tahap selanjutnya yaitu tahap keintiman (intimacy) versus isolasi 

(isolation), generativitas (generativity) versus stagnasi (stagnation), dan 

integritas (integrity) versus kepuasan (despair),akan dilalul pad atahap-

tahap perkembangan selanjutnya. 

 

2.3 Pengertian Menarche 

      Menarche adalah menstruasi pertama, yang berlangsung sekitar umur 10 – 

11 tahun (Manuaba, 2001). Definisi menarche adalah periode menstruasi yang 

pertama terjadi pada masa pubertas seorang wanita. Menarche diartikan 

sebagai permulaan menstruasi pada seorang gadis pada masa pubertas, yang 

biasanya muncul pada usia 11 – 14 tahun. Perubahan penting terjadi pada masa 

si gadis menjadi matang jiwa dan raganya melalui masa remaja wanita dewasa. 

Hal ini menandakan bahwa anak tersebut sudah memasuki tahap kematangan 

organ seksual dalam tubuhnya (Proverawati & Misaroh, 2009). 
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2.3.1  Usia terjadi menarche 

      Usia saat seorang anak perempuan mulai mendapat menstruasi 

sangat bervariasi. Terdapat kecenderungan bahwa saat ini anak 

mendapat menstruasi yang pertama kali pada usia yang lebih muda. Ada 

yang berusia 12 tahun saat ia mendapat menstruasi pertama kali, tapi ada 

juga yang 8 tahun sudah memulai siklusnya. Bila usia 16 tahun baru 

mendapat menstruasi pun dapat terjadi. Umumnya menarche terjadi 

pada  usia 11 – 15 tahun, namun rata-rata terjadi pada usia 12,5 tahun. 

Namun, ada juga yang mengalami lebih cepat atau dibawah usia 

tersebut. Menarche  yang terjadi sebelum usia 10 tahun disebut 

menstruasi precox  (Sarwono, 2007). 

      Usia untuk mencapai fase terjadinya menarche dipengaruhi oleh 

banyak faktor, antara lain faktor suku, genetik, gizi, sosial, ekonomi, dll. 

Di Inggris usia rata – rata untuk mencapai menarche adalah 13,1 tahun, 

sedangkan suku Bunding di Papua, menarche dicapai pada usia 18,8 

tahun. Anak wanita yang menderita kelainan tertentu selama dalam 

kandungan mendapatkan menarche pada usia lebih muda dari usia rata – 

rata. Sebaliknya anak wanita yang menderita cacat mental dan 

mongolisme akan mendapat menarche pada usia yang lebih lambat. 

Terjadinya penurunan usia dalam mendapatkan menarche sebagian besar 

dipengaruhi oleh adanya perbaikan gizi (Proverawati & Misaroh, 2009).  
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2.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi menarche 

      Faktor-faktor yang mempengaruhi menarche:  

1. Ras atau Suku 

      Perbedaan etnis dalam usia menarche misalnya di Amerika 

Serikat paling cepat pada hispanic lebih lambat pada kulit hitam 

dan paling lambat pada Caucasian. Rata-rata usia menarche 

remaja putri di Indonesia adalah antara usia 12-14 tahun. 

2. Genetik  

      Pada dasarnya faktor genetik juga memengaruhi status 

Menarche pada anak perempuan. Hasil Oettle (1961) dalam 

penelitiannya di Swedia mengatakan ada korelasi antara usia 

menarche ibu dengan usia menarche anak. Hal ini juga didukung 

oleh penelitian Abdurrahman (2001) di empat sekolah yang 

berbeda, bahwa usia  menarche ibu yang cepat akan memengaruhi 

status menarche anak putrinya sehingga menjadi cepat juga. 

Faktor genetik  disini berperan terhadap percepatan dan 

perlambatan menarche yaitu antara usia menarche ibu dengan usia 

menarche putrinya. Faktor genetik adalah faktor yang tidak 

dimodifikasi (Susanti,2012) 
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3. Sosial ekonomi 

      Tingkat sosial ekonomi mempengaruhi derajat kesehatan 

masyarakat. Masyarakat dengan tingkat sosial menengah ke atas 

sangat memperhatikan kesehatannya, faktor sosial ekonomi tidak 

berpengaruh langsung terhadap menarche namun  tetapi status 

ekonomi yang rendah akan mempengaruhi seseorang dalam 

memperoleh pelayanan kesehatan dan gizi yang baik selama 

menarche. Tingkat sosial ekonomi dalam keluarga meliputi 

keluarga dan sumber-sumber yang dapat meningkatkan taraf 

hidup semua keluarga. Makin banyak jumlah uang yang diperoleh 

makin besar sumber-sumber yang dapat digali untuk 

meningkatkan taraf hidup anggota keluarga. (Notoatmojo,2009). 

Taraf hidup atau pendapatan yang cukup atau tinggi 

mempermudah orang tua dalam memenuhi kebutuhan remaja, 

Sedangkan orang tua yang memiliki pendapatan relatif rendah 

pada umumnya sulit untuk memenuhi segala kebutuhan 

(Suryani,2011). 

4. Obat-obatan 

      Penggunaan obat-obatan tertentu termasuk yang 

mempengaruhi pikiran, obat penenang dapat mempengaruhi 

kejadian menarche. 
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5. Media massa audio visual dewasa 

      Salah satu faktor penyebab menstruasi dini juga datang dari 

rangsangan audio visual dewasa, baik berasal dari percakapan 

maupun tontonan dari film – film atau internet berlabel dewasa, 

vulgar, atau mengumbar sensualitas. Rangsangan dari telinga dan 

mata tersebut kemudian merangsang sistem reproduksi dan genital 

untuk lebih cepat matang. Bahkan, rangsangan audio visual ini 

merupakan faktor penyebab utama menstruasi dini. Keterpaparan 

media massa dewasa dapat mendorong rangsangan hipotalamus 

untuk mengeluarkan hormon spesifik sehingga mempengaruhi 

kematangan hormon dan organ – organ reproduksi sehingga 

menyebabkan menarche (Fajriyanti,2008). 

6. Perilaku seksual  

      Perilaku seksual merupakan tingkah laku dan sikap remaja 

yang didorong oleh hasrat baik dengan lawan jenis atau sesama 

jenis. Perilaku seksual berbentuk ketertarikan terhadap lawan 

jenis,imajinasi, khayalan dengan lawan jenis ataupun berkhayal 

sendiri, bercumbu dan berkencan. Perilaku seksual pada remaja 

memacu rangsangan sistem reproduksi menjadi lebih matang, 

sehingga menimbulkan menarche. Perilaku seksual yang 
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dilakukan bersama pasangan seperti sentuhan, bisikan dapat 

merangsang organ seks untuk menghasilkan hormon untuk 

merangsang gairah seksual yaitu pada wanita normal akan 

menghasilkan progesterone dan esterogen (Himawan, 2007) 

7. Gaya hidup 

      Gaya hidup yang berhubungan dengan kejadian menarche dini 

meliputi kegiatan fisik (olahraga), mengkonsumsi makanan siap 

saji (fastfood), dan mengkonsumsi minuman bersoda (softdrink). 

Latihan fisik yang berat pada masa pra pubertas, telah menunda 

usia menarche Diperkirakan bahwa latihan fisik yang berat dapat 

menunda menarche melalui mekanisme hormonal karena 

menurunkan produksi progesteron dan akibatnya kematangan 

endometrium (lapisan dalam dinding rahim) menjadi tertundaa 

saat menjelang usia menarche. Kebiasaann mengkonsumsi 

makanan siap saji (fastfood) yang mengandung tinggi gula, garam, 

zat adiktif dan juga terdapat sedikit vitamin dan serat yang dapat 

mempengaruhi kejadian menarche dini (Susanti, 2012). Kebiasaan 

mengkonsumsi minuman bersoda atau soft drink yang 

mengandung gula tinggi, natrium zat aditif dapat mempercepat 

proses menstruasi. Sebab mengkonsumsi minuman bersoda atau 
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soft drink mempengaruhi system hormone wanita yaitu esterogen 

yang membuat hormone esterogen meningkat. (Paath, 2005).  

2.4 Teori HL Blum 

Teori Blum dari hasil penelitiannya di Amerika menyatakan bahwa 

status kesehatan seseorang itu dipengaruhi oleh 4 faktor; lingkungan, perilaku, 

pelayanan kesehatan, dan herditas atau keturunan. H. L. Blum menyimpulkan 

bahwa lingkungan mempunyai andil yang paling besar terhadap status 

kesehatan; kemudian berturut-turut disusul oleh perilaku, pelayanan kesehatan, 

dan keturunan yang mempunyai andil paling kecil terhadap statuskesehatan. 

Keempat faktor tersebut selain berpengaruh langsung kepada kesehatan juga 

saling berpengaruh satu sama lain. Status kesehatan akan tercapai secara optimal 

jika keempat faktor tersebut secara bersama-sama mempunyai kondisi yang 

optimal pula. Jika salah satu faktor berada dalam keadaan yang tidak optimal, 

maka status kesehatan akan bergeser ke arah dibawah optimal.  

Konsep hidup sehat H.L.Blum sampai saat ini masih relevan untuk 

diterapkan. Kondisi sehat secara holistik bukan saja kondisi sehat secara 

fisik melainkan juga spiritual dan sosial dalam bermasyarakat.Untuk 

menciptakan kondisi sehat seperti ini diperlukan suatu keharmonisan dalam 

menjaga kesehatan tubuh. H.L Blum menjelaskan ada empat faktor utama yang 

mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Keempat faktor tersebut 

merupakan faktor determinan timbulnya masalah kesehatan. Keempat faktor 
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tersebut terdiri dari faktor lingkungan (sosial, ekonomi, politik, budaya), faktor 

perilaku/gaya hidup (life style), faktor pelayanan kesehatan (jenis cakupan dan 

kualitasnya) dan faktor genetik (keturunan).  

Keempat faktor tersebut saling berinteraksi yang mempengaruhi 

kesehatan perorangan dan derajat kesehatan masyarakat. Diantara faktor 

tersebut faktor perilaku manusia merupakan faktor determinan yang paling besar 

dan paling sukar ditanggulangi, disusul dengan faktor lingkungan. Hal ini 

disebabkan karena faktor perilaku yang lebih dominan dibandingkan dengan 

faktor lingkungan karena lingkungan hidup manusia juga sangat dipengaruhi 

oleh perilaku masyarakat.  

Di zaman yang semakin maju seperti sekarang ini maka cara pandang 

kita terhadap kesehatan juga mengalami perubahan. Apabila dahulu kita 

mempergunakan paradigma sakit yakni kesehatan hanya dipandang sebagai 

upaya menyembuhkan orang yang sakit dimana terjalin hubungan dokter dengan 

pasien (dokter dan pasien). Namun sekarang konsep yang dipakai adalah 

paradigma sehat, dimana upaya kesehatan dipandang sebagai suatu tindakan 

untuk menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan individu ataupun 

masyarakat.  

Kejadian menarche disebabkan beberapa faktor yang diungkapkan dalam 

teori Hendrick L. Blum (1974) bahwa faktor yang mempengaruhi derajat 

kesehatan masyarakat adalah: 1) Lingkungan, 2) Perilaku, 3) Pelayanan 
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Kesehatan, dan 4) Hereditas. Status kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan hereditas hubungan 

keempat faktor yang disebutkan diatas dapat dilihat dalam gambar skema 

berikut ini:   

 

 

 

 

 

                    Gambar 2.1 Skema H.L Blum 

   Dalam konsep H.L Blum ada 4 faktor determinan yang 

dikaji,diantaranya yaitu  

1. Lingkungan  

Lingkungan memiliki pengaruh dan peranan yang besar diikuti 

perilaku,fasilitas kesehatan  dan genetik lingkungan disini yang berperan 

terhadap kejadian menarche adalah sosial dan ekonomi, lingkungan sosial yang 

berperan. Sebagai mahluk sosial kita membutuhkan bantuan orang lain, sehingga 

interaksi individu satu dengan yang lainnya harus terjalin dengan baik. Kondisi 

lingkungan sosial yang buruk dapat menimbulkan masalah kejiwaan. Ekonomi 

sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dalam rumah tangga seperti 

Genetik 

Menarche 

Perilaku 

Pelayanan Kesehatan Lingkungan 
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pendapatan orang tua sangat mempengaruhi kecukupan kebutuhan gizi sehari – 

hari.   

2. Perilaku  

Perilaku merupakan faktor kedua yang mempengaruhi derajat kesehatan 

masyarakat karena sehat atau tidak sehatnya lingkungan kesehatan individu, 

keluarga dan masyarakat sangat tergantung pada perilaku manusia itu sendiri. Di 

samping itu dipengaruhi oleh kebiasaan, adat istiadat, kebiasaan, kepercayaan, 

pendidikan sosial ekonomi, dan perilaku-perilaku lain yang melekat pada dirinya. 

Contoh:riwayat menonton media massa dewasa,perilaku seksual,dan gaya hidup. 

3. Pelayanan kesehatan  

      Pelayanan kesehatan merupakan faktor ketiga yang mempengaruhi derajat 

kesehatan masyarakat karena keberadaan fasilitas kesehatan sangat menentukan 

dalam pelayanan pemulihan kesehatan, pencegahan terhadap penyakit, 

pengobatan dan keperawatan serta kelompok dan masyarakat yang memerlukan 

pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas dipengaruhi oleh lokasi, apakah 

dapat dijangkau atau tidak. Yang kedua adalah tenaga kesehatan pemberi 

pelayanan, informasi dan motivasi masyarakat untuk mendatangi fasilitas dalam 

memperoleh pelayanan serta program pelayanan kesehatan itu sendiri apakah 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memerlukan. Contoh : ketersediaan 

sarana dan prasarana kesehatan (balai pengobatan) maupun rujukan (rumah 
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sakit), ketersediaan tenaga, peralatan kesehatan bersumber daya masyarakat; 

kinerja/cakupan serta pembiayaan /anggaran 

Peran Pelayanan kesehatan  dan informasi untuk remaja perlu diberikan 

sebelum mereka memasuki masa pubertas, terutama untuk remaja putri diberikan 

sebelum mereka masuk pada masa menarche. Pemberian informasi kesehatan 

mengenai kesehatan reproduksi diberikan pada remaja yang sekitar usia 10 - 14 

tahun. Seharusnya mereka mendapat informasi yang benar sedini mungkin dalam 

proses perubahan tersebut sehingga mereka lebih memahami berbagai proses 

perubahan yang akan terjadi pada dirinya sendiri dan lebih siap menghadapi 

menarche, dengan masalah seksualitas dan kesehatan reproduksi 

4. Genetik  

Faktor genetik atau keturunan merupakan faktor yang sulit untuk 

diintervensi karena bersifat bawaan dari orang tua. Faktor genetik 

mempengaruhi usia menarche,anak dari seorang ibu yang mengalami 

perkembangan cepat atau lambat biasanya juga akan menurunkan pada 

anaknya. Pada kembar identik paling dekat mengalami usia menarche,tidak 

terlalu dekat pada saudara kembar tidak identik dan cukup jauh pada kakak 

adik dari ibu yang berbeda. (Najmin,2011)   
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

3.1 KERANGKA KONSEPTUAL 

 Genetik  

 

                 

 Lingkungan                                                                          Pelayanan Kesehatan  

 

 

 

 

 

 
 
      Perilaku 
      

3.1 Gambar kerangka konsep penelitian hubungan gaya hidup dengan kejadian 
menarche 

Keterangan : 

Tidak iteliti :  

Diteliti :   

 
 

1.Usia ibu saat 
mengalami menarche 

 

Menarche 

1. Riwayat menonton 
media massa 
dewasa 

2. Perilaku seksual 
3. Gaya hidup  

 

1.Fasilitas kesehatan 
2.Informasi kesehatan 

tentang menarche  
 

 

1. Sosial Ekonomi  
 

 

 

 

 

2. Obat – obatan  

3.  Status gizi 

 

 

2.Ras atau suku 
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Keterangan : 
 

Kerangka konseptual ini menjelaskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kejadian menarche yang dibagi menurut teori perilaku 

kesehatan Hendrik L Blum yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan 

kesehatan dan genetik. 

  Adapun variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu faktor 

perilaku dan faktor lingkungan, faktor perilaku  meliputi: gaya hidup, 

riwayat menonton media massa dewasa dan perilaku seksual. Gaya 

hidup mempengaruhi percepatan menarche meliputi olah raga dan 

kebiasaan makan makanan siap saji. Sedangkan menonton media 

massa dewasa yaitu kontak media massa remaja bersifat pornografi 

yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kejadian percepatan 

usia menarche. Dan perilaku seksual remaja perilaku seksual remaja 

memacu rangsangan sistem reproduksi menjadi lebih matang sehingga 

menimbulkan menarche  lebih dini. Faktor lingkungan disini yang 

berperan mempengaruhi kejadian menarche adalah keadaan sosial 

ekonomi,sosial ekonomi berhubungan dengan penghasilan keluarga 

yang diperoleh dari gaji setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan 

bahan konsumsi makanan keluarga dan kebutuhan kehidupan seluruh 

anggota keluarga.  

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI MUGAWATI AISYA



HUBUNGAN GAYA HIDUP ...

34 
 

3.2 Hipotesis 

1. Ada hubungan antara faktor perilaku dengan waktu kejadian menarche. 

2. Ada hubungan antara faktor lingkungan dengan waktu kejadian menarche  
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BAB  4 

METODE PENELITIAN 

4.1 Jenis Penelitian  

      Jenis penelitian menggunakan Observasional yaitu rancangan peneliti tidak 

memberikan perlakuan kepada responden. Berdasarkan sifatnya,penelitian ini 

bersifat analitik karena bertujuan untuk menganalisis faktor - faktor yang 

mempengaruhi kejadian. Sedangkan berdasarkan waktunya penelitian ini 

menggunakan pendekatan cross sectional karena pengambilan data dilakukan 

dalam satu waktu atau periode tertentu dan pengukuran variable dilakukan saat 

pemeriksaan. 

4.2 Populasi Penelitian 

      Populasi penelitian ini adalah siswi SMA N 1 Driyorejo Kelas III sebanyak 118 

4.3 Sampel,Besar Sampel,dan Cara Pengambilan Sampel 

      Sampel dalam penelitian ini adalah beberapa siswi SMA N 1 Driyorejo 

Kelas X Sampel penelitian diambil secara acak (random) dengan menggunakan 

teknik simple random sampling. Besar sampel yang akan diambil  ditentukan 

dengan menggunakan rumus berikut: 

 n =
𝑧𝑧12−

𝛼𝛼
2 P (1−P) N

𝑑𝑑² (𝑁𝑁−1)+ 𝑧𝑧12−
𝛼𝛼
2 𝑃𝑃(1−𝑃𝑃)
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Keterangan : 

n : besar sampel 

α : persisif relatif 

Z : z score ditentukan berdasarkan derajat kepercayaan 

P : proporsi penelitian sebelumnya 

N : jumlah populasi  

Dengan menggunakan rumus simple random sampling, maka dilakukan 

perhitungan sebagai berikut: 

n = 
𝑧𝑧1

2−𝛼𝛼2 P (1−P) N
𝑑𝑑² (𝑁𝑁−1)+ 𝑧𝑧1

2−𝛼𝛼2 𝑃𝑃(1−𝑃𝑃)
  

 = 1,96².0,5(1−0,5)118
0,1² (118−1)+ 1,96².0,5(1−0,5) 

    = 113,327
1,19+0,9604 

          = 91,1931 

          = 91 

Jadi, sampel minimal pada penelitian ini adalah sebanyak 91 responden 

 Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan membagi 91 responden kedalam 

15 kelas dengan cara pengundian. Nama siswa yang telah didapatkan dijadikan 
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sampel penelitian ini. Dengan teknik pengambilan sampel ini,setiap anggota populasi 

mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan sampel. 

Adapun kriteria dari sampel yang dipakai adalah: 

1. Siswa yang sudah mengalami menarche 

Pada kuesioner terdapat beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan 

kejadian menarche. Jika responden belum mengalami menarche tidak 

termasuk dalam sampel penelitian ini. 

2. Bersedia berpartisipasi untuk emnjadi responden 

Diperoleh dari hasil pengisian informed consent  

 

4.4 Lokasi dan Waktu Penelitian  

      Lokasi penelitian berada di siswi SMA N 1 Driyorejo Kelas X. Alasan 

mengapa memilih lokasi ini karena mudah dijangkau,terdapat beberapa masalah 

tentang gaya hidup remaja putri, yaitu berdasarkan studi pendahuluan 

menyatakan bahwa 8 dari 10 siswi SD Negri 1 Driyorejo pernah menonton 

media dewasa dari HP. Media dewasa adalah salah satu faktor yang 

menyebabkan terjadinya menarche  serta belum pernah ada penelitian yang 

sama sebelumnya. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 3 - 4 November 2015. 
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4.5 Variabel,Cara Pengukuran dan Definisi operasional 

4.5.1 Variabel Penelitian 

      Variable yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua 

kelompok yaitu: 

1. Variabel independen (bebas) 

a. Riwayat menonton media massa remaja meliputi media yang digunakan 

dan frekuensi menonton media massa remaja 

b. Status sosial ekonomi orang tua meliputi pendidikan ayah dan ibu, 

pekerjaan ayah dan ibu dan pendapatan orang tua. 

c. Gaya  hidup meliputi kebiasaan melakukan olahraga dan kebiasaan 

makaanan dan minuman siap saji. 

d. Perilaku seksual meliputi perilaku seksual yang pernah dilakukan. 

2. Variabel dependen (terikat) 

Variable dependen dalam penelitian ini adalah usia saat menarche  

4.5.2 Cara Pengukuran 

Cara pengukuran dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

kuisioner tertutup. sebelum memberikan kuesioner, peneliti membagikan lembar 

informed consent dan PSP kepada responden. Setelah responden menanda 

tangani lembar PSP,peneliti memberikan kuesioner penelitian kepada responden 

untuk diisi sendiri oleh responden. Pengisian kuesioner bersifat rahasia dengan 
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tidak mencantumkan nama dan langsung dilaksanakan dikampus ditunggu oleh 

peneliti. 

4.5.3   Definisi Operasional 

Tabel 4.1 Definisi operasional hubungan gaya hidup dengan kejadian menarche. 

No  Variable Definisi operasional Hasil ukur  Skala  

1 Menarche  
 

Usia saat mengalami 
menstruasi pertama yang 
berlangsung sekitar umur 10-11 

Dikategorikan dalam 
1. Prekok = < 10 tahun 
2. Normal = 11-15 tahun 

Ordinal  

 Faktor 
Lingkungan  

   

2 

 

Sosial Ekonomi  
Pendidikan Ayah 

 
Jenjang pendidikan format 
terakhir ayah 

 
Dikategorikan dalam 
1 = Tidak tamat SD 
2 = Tamat SD/sederajat 
3 = Tamat SMP /sederajat 
4 = Tamat SMA /sederajat 
5 = Perguruan Tinggi 

 
Ordinal  

3 Pendidikan Ibu  Jenjang pendidikan format 
terakhir ibu  

Dikategorikan dalam 
1 = Tidak tamat SD 
2 = Tamat SD/sederajat 
3 = Tamat SMP /sederajat 
4 = Tamat SMA /sederajat 
5 = Perguruan Tinggi 

Ordinal  

4 Pekerjaan Ayah  Sumber pendapatan 
utama/sampingan ayah untuk 
memenuhi kebutuhan keluarga 
selama 1 bulan  

Dikategorikan dalam 
1 = PNS 
2 = Tidak bekerja 
3 = Wiraswasta 
4 = Swasta  
5 = Lainya 

Nominal  

5 Pekerjaan Ibu  Sumber pendapatan 
utama/sampingan ibu  untuk 
memenuhi kebutuhan keluarga 
selama 1 bulan 

Dikategorikan dalam 
1 = PNS 
2 = tidak bekerja 
3 = wiraswasta 
4 = Swasta  
5 = Lainya 

Nominal  
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6 Pendapatan Orang 
Tua  

Pendapatan rata-rata kedua 
orang tua dalam 1 bulan 

Dikategorikan dalam 
1 = (<1.000.000) 
2= (1.000.000– 2.000.000) 
3 = (>2.000.000) 

Ordinal  

 Faktor Perilaku     

7 Frekuensi 
kegiatan fisik atau 
olahraga 
 
 
  

Frekuensi kegiatan olahraga 
aktifitas fisik olah raga secara 
teratur baik dirumah atau diluar 
rumah yang pernah dilakukan 
dalam 1 tahun sebelum 
mengalami menarche 
Olahraga: 

1. Berenang 
2. Lari  
3. Bulu tangkis 
4. Basket 
5. Voly 
6. Dll  

Dikategorikan dalam 
0= Tidak pernah  
1 = Jarang,jika dalam 
seminggu melakukan olah 
raga 1- 3 kali dalam  
2 = Kadang – Kadang,jika 
dalam seminggu 
melakukan olah raga 4-5 
kali dalam   
3 = Sering,jika dalam 
seminggu melakukan 
olahraga >6x kali 
 

Ordinal 

  

8 Konsumsi 
makanan siap saji 
  

Frekuensi responden 
mengkonsumsi makanan siap 
saji seperti:  

1. Burger 
2. Pizza 
3. ayam tepung goring 
4. fish and chipz 
5. mie instan 
6. bihun instan 
7. makanan dalam kaleng 
8. nugget 
9. popmie 

Dikategorikan dalam 
0 = tidak pernah 
1=jarang bila 
mengkonsumsi makanan 
siap saji 1x perbulan 
2 = kadang - kadang bila 
mengkonsumsi makanan 
siap saji 2x perbulan 
3 = sering bila 
mengkonsumsi makanan 
siap saji 3x perbulan 
 

Ordinal  

9 Konsumsi 
minuman bersoda 

Frekuensi responden 
mengkonsumsi minuman 
bersoda 1 tahun sebelum 
mengalami menarche seperti: 

1. fanta 
2. Coca-Cola 
3. Sprit  
4. Pepsi 
5. dll 

 

Dikategorikan dalam 
0 = tidak pernah 
1=jarang bila 
mengkonsumsi minuman 
bersoda 1x perbulan 
2= kadang - kadang bila 
mengkonsumsi minuman 
bersoda 2x perbulan 
3 = sering bila 
mengkonsumsi minuman 
bersoda 3x perbulan 

Ordinal  
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10 Imajinasi atau 
berkhayal tentang 
perilaku seksual 
  

Perilaku seksual yang pernah 
dilakukan responden sebelum 
mengalami menarche dalam hal 
berhayal/berimajinasi/berfantasi 
tentang diri sendiri atau laki-
laki yang bukan dari anggota 
keluarga. Berfantasi dengan 
actor atau penyanyi idola anda 
bergandengan tangan atau 
berpelukan dengan laki-laki 
yang bukan dari anggota 
keluarga sehingga 
menimbulkan rasa senang dan 
nyaman 

 Dikategorikan dalam 
1 = tidak pernah  
2 = jarang, bila pernah 
berperilaku seksual selama 
1- 3kali 
3 = kadang –kadang,bila 
pernah berperilaku seksual 
4-5 kali 
4 = sering,bila berperilaku 
seksual lebih dari 6kali 
 
 
 
 

Ordinal    

11 Perilaku seksual Perilaku berpacaran dengan 
teman lawan jenis sebelum 
mengalami menarche. 
 

Dikategorikan dalam 
1 = tidak pernah  
2 = pernah 

Ordinal   

12 Riwayat 
menonton media 
massa dewasa 
 

Responden pernah 
melihat,menonton,dan 
mendengarkan media massa 
remaja 1 tahun sebelum 
mengalami menarche: 

1. Membaca majalah 
porno 

2. Melihat film porno di 
tv 

3. Melihat film di 
internet 

4. Melihat film porno di 
handphonen 

Dikategorikan dalam 
0 = Tidak pernah 
melihat,mendengar dan 
berbicara tentang media 
pornografi  
1 = Jarang,bila melihat, 
mendengar dan 
berbicara tentang media 
pornografi selama 1-3 
kali dalam 1bulan 
2 = Sering,bila melihat, 
mendengar dan 
berbicara tentang media  
pornografi selama 4-5 
kali dalam 1bulan  
3= Selalu,bila melihat, 
membaca dan 
mendengar media 
pornografi dewasa lebih 
dari 6 kali dalam 1bulan 

Nominal  

13 Teman menonton 
media massa 
dewasa  

Seseorang yang menemani 
responden saat menonton 
media massa dewasa 

Dikategorikan dalam  
1= sendiri 
2 = teman 
3 =saudara (kakak/adik) 

Ordinal  

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI MUGAWATI AISYA



HUBUNGAN GAYA HIDUP ...

42 
 

 
 

4.6 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

4.6.1  Teknik Pengumpulan data 

      Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer. 

Data primer didapatkan dengan menilai pada lembar kuesioner atau angket 

yang merupakan alat ukur dengan cara memberikan beberapa pertanyaan 

kepada responden, yang berisi pertanyaan-pertanyaan faktor riwayat 

perilaku,lingkungan,terhadap kejadian menarche. 

4.6.2 Instrumen Pengumpulan Data 

      Instrument penelitian menggunakan kuesioner dengan teknik 

wawancara, responden menjawab dari pertanyaan yang diajukan oleh 

peneliti. Responden dijelaskan cara pengisian lembar kuesioner sebelum 

responden mengisi lembar kuesioner.  

4.7 Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data dengan 

tahap–tahap sebagai berikut  

a. Editing  

Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang 

diperoleh. Setelah penelitian, data yang terkumpul diperiksa kembali untuk 

menyesuaikan dengan data yang dibutuhkan. 
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b. Coding   

coding merupakan kegiatan memberikan kode terhadap data yang terdiri 

atas beberapa katagori pada lembar kuesioner untuk memperoleh data 

khusus.  

c. Data entry 

     Data entry merupakan kegitan memasukan data yang telah 

dikumpulkan ke dalam master tabel, kemudian membuat distribusi frekuensi 

sederhana. 

d. Analisis Data 

 Analisis dilakukan secara deskriptif dan analitik. Secara deskriptif 

dengan penyajian table distribusi frekuensi dalam bentuk  angka mutlak dan 

prosentase  mengenai usia menarche, status sosial ekonomi,gaya 

hidup,perilaku seksual, dan riwayat menonton media massa dewasa. Untuk 

mencari hubungan antar variable menggunakan uji chi square dan fisher 

exact test. 

4.8 Etika Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti mengajukan permohon ijin 

untuk mendapat persetujuan, kemudian kuesioner dan checklist dilakukan kepada 

subyek yang diteliti dengan menekankan masalah etika meliputi : 
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1. Informed Consent (Lembar Persetujuan Menjadi Responden) 

      Informed consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dan 

responden dengan memberikan lembar persetujuan. Tujuanya adalah agar 

responden mengerti maksud dan tujuan penelitian, mengetahui dampaknya. 

Jika responden bersedia, maka mereka harus menandatangani lembar 

persetujuan. Jika responden tidak bersedia, maka peneliti tidak boleh 

memaksa. 

2. Anonimity (Tanpa Nama) 

      Untuk menjaga kerahasian responden, peneliti tidak mencantumkan nama 

responden pada lembar pengumpulan data. 

3. Confidentiality (Kerahasiaan) 

      Kerahasian informasi responden dijamin oleh peneliti dan tidak akan 

disebarkan dikalangan umum. 
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BAB 5 

 

HASIL PENELITIAN  

 

      Penelitian mengenai hubungan gaya hidup dengan kejadian menarche di 

SMA Negeri 1 Driyorejo dilakukan pada tanggal 3 November 2015 dan 4 

November 2015. Pengumpulan data dilakukan di sekolah SMA Negeri 1 

Driyorejo Kabupaten Gresik. Responden merupakan siswi kelas X yang sudah 

mengalami menstruasi. Hasil penelitian disajikan sebagai berikut: 

5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

      Gresik merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Propinsi Jawa 

Timur berbatasan langsung dengan kota Surabaya dan selat Madura. 

Kabupaten Gresik terdiri dari 18 Kecamatan, salah satunya yaitu Driyorejo 

yang menjadi loksi penelitian ini. 

 Penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Driyorejo Kabupaten Gresik. SMA 

Negeri 1 Driyorejo terletak di Desa Driyorejo kecamatan Driyorejo kabupaten 

Gresik. Berdasarkan data kependudukan, mayoritas buruh pabrik karena 

sebagian besar wilayah Driyorejo adalah wilayah industri dengan tingkat 

pendidikan mayoritas merupakan lulusan SMA/sederajat. 

 Penelitian ini diambil dari siswa kelas X SMA Negeri 1 Driyorejo. 

Jumlah siswa sebanyak 118 siswa. 
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5.2 Karakteristik Responden  

       Penelitian mengenai hubungan gaya hidup dengan kejadian menarche di 

SMA Negeri 1 Driyorejo kabupaten Gresik. Responden merupakan siswi 

kelas X yang sudah mengalami menstruasi. Karakteristik meliputi usia saat 

pertama kali mengalami menstruasi, pendidikan terakhir ayah, pendidikan 

terakhir ibu, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, dan penghasilan orang tua.  

 

5.2.1 Distribusi Frekuensi karakteristik responden berdasarkan usia 

menarche 

      Menstruasi pertama merupakan tanda remaja wanita memasuki masa 

reproduksi. Usia menstruasi pertama responden dalam penelitian ini 

disajikan pada tabel 5.1. 

Tabel  5.1 Distribusi rata rata karakteristik Responden berdasarkan usia 

saat mengalami menarche  

Mean Median Modus Standar deviasi Minimum Maksimum 
12,13 12 12 0,909 10 15 

     
Tabel 5.1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden berusia 12 tahun 

saat mengalami menarche. Rata – rata usia responden saat menstruasi 

pertama adalah 12,13. Usia responden saat mengalami menarche pertama 

kali adalah 10 tahun. 
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5.2.2 Distribusi Frekuensi karakteristik responden berdasarkan 

berdasarkan tingkat pendidikan ayah 

       Tingkat pendidikan ayah dibedakan menjadi lima tingkat, antara lain 

SD sederajat, SMP, SMA, Perguruan Tinggi dan tidak sekolah. Tingkat 

pendidikan ayah dapat dilihat pada tabel 5.2 

Tabel  5.2 Distribusi  frekuensi responden berdasarkan tingkat pendidikan 

ayah 

Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase 
Tidak sekolah - 0 
SD 25 27,5% 
SMP 15 16,5% 
SMA 42 46,2% 
PT 9 9,2% 

Total 91 100% 
  

      Tingkat pendidikan ayah responden paling banyak adalah SMA yaitu 

sebanyak 42 orang (46,2%). Paling sedikit tingkat pendidikan ayah 

responden adalah perguruan tinggi yaitu  9 orang (9,2%), dan tidak ayah 

responden yang tidak mengenyam pendidikan  

 

5.2.3 Distribusi Frekuensi karakteristik responden berdasarkan 

berdasarkan tingkat pendidikan ibu 

      Tingkat pendidikan ibu dibedakan menjadi lima tingkat,antara lain SD 

sederajat, SMP, SMA, Perguruan Tinggi dan tidak sekolah. Tingkat 

pendidikan ayah dapat dilihat pada tabel 5.3 
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Tabel  5.3 Distribusi  frekuensi responden berdasarkan tingkat pendidikan 

ibu 

Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase 
Tidak sekolah 1 1,1% 
SD 26 28,6% 
SMP 16 17,6% 
SMA 42 46,2% 
PT 6 6,6% 

Total 91 100% 
  

      Tingkat pendidikan ibu responden paling banyak adalah SMA yaitu 

sebanyak 42 orang (46,2%). Paling sedikit tingkat pendidikan ibu 

responden adalah tidak sekolah yaitu  1 orang (1,1%).  

 

5.2.4 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Ayah 

      Pekerjaan ayah dibedakan menjadi lima jenis yaitu PNS, wiraswasta, 

swasta, tidak bekerja dan lainya. Jenis pekerjaan ayah dapat dilihat pada 

tabel 5.4 

Tabel  5.4 Distribusi  frekuensi responden berdasarkan jenis pekerjaan ayah 

Pekerjaan Frekuensi Presentase 
PNS 11 12,1 % 
Wiraswasta 15 16,5 % 
Swasta 55 59,3 % 
Tidak bekerja 3 3,3% 
Lainya 8 8,8% 

Total 91 100% 
 

      Jenis pekerjaan ayah paling banyak adalah swasta yaitu sebesar 59,3%, 

paling sedikit jenis pekerjaan ayah yaitu tidak bekerja sebesar 3%. 
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5.2.5 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Ibu  

      Pekerjaan ibu dibedakan menjadi lima jenis yaitu PNS, wiraswasta, 

swasta, tidak bekerja dan lainya. Jenis pekerjaan ayah dapat dilihat pada 

tabel 5.5  

Tabel  5.5 Distribusi  frekuensi responden berdasarkan jenis pekerjaan ibu 

Pekerjaan Frekuensi Presentase 
PNS 3 3,3 % 
Wiraswasta 11        12,1 % 
Swasta 37 40,5 % 
Tidak bekerja 38 41,7 % 
Lainya 3 3,3 % 

Total 91 100% 
 

      Jenis pekerjaan ibu paling banyak adalah tidak bekerja yaitu sebesar 

41,7%, paling sedikit jenis pekerjaan ibu adalah PNS 3,3% dan lainya 

yaitu sebesar 3,3%. 

 

5.2.6  Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan 

Pendapatan orang tua 

      Pendapatan orang tua dikategorikan dalam tiga kategori yaitu 

<1.000.000, 1.000.000-2.000.000 dan > 2.000.000. Kategori penghasilan 

orang tua dapat dilihat pada tabel 5.6 

Tabel 5.6 Ditribusi frekuensi pendapatan orang tua  

Pendapatan  Frekuensi Persentase 
<1.000.000 11 12,1 % 
1.000.000 – 2.000.000 39 42,9 % 
>2.000.000 41 45,1 % 

Total 91 100 % 
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      Pendapatan orang tua paling banyak yaitu  >2.000.000 sebesar 45,1%, 

dan paling sedikit  <1.000.000  sebesar 12,1%. 

5.3  Hasil Analisis Bivariat 

5.3.1 Hubungan Pendidikan Ayah dengan Kejadian Menarche  

       Hubungan antara pendidikan terakhir ayah dengan kejadian menarche 

dapat dilihat pada tabel 5.7. 

Tabel 5.7 Hubungan Pendidikan Ayah dengan Kejadian Menarche Di SMA 

Negeri 1 Driyorejo Kabupaten Gresik  

Pendidikan 
terakhir ayah 

Menarche Jumlah P (sign) 
Prekok Normal  

 
1 

n % N % n % 

Tidak sekolah 0 0 0 0 0 0 
SD 2 33,3 23 27,2 25 27,4 
SMP 1 16,7 14 16,4 15 16,4 
SMA 3 50 39 45,8 42 46,4 
PT 0 0 9 10,6 9 9,8 
Jumlah  6 100,0 85 100,0 91 100% 

 

      Dari table 5.7 menunjukkan bahwa hubungan antara pendidikan ayah 

dengan kejadian menarche. Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa 

sebagian besar remaja putri dari ayah  yang berpendidikan SD, SMP, SMA 

dan PT mengalami menarche normal. Ayah yang tamat SD sebesar 27,2%, 

tamat SMP sebesar 16,4% , tamat SMA 45,8% dan Perguruan tinggi 10,6%. 

Berdasarkan hasil analisis hubungan dengan fisher exact test diperoleh nilai p 

sebesar 1 (p=0,05) yang berarti tidak terdapat hubungan antara pendidikan 

terakhir ayah dengan kejadian menarche. 
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5.3.2 Hubungan pendidikan ibu dengan kejadian menarche  

       Hubungan antara pendidikan terakhir ibu dengan kejadian menarche 

dapat dilihat pada tabel 5.8. 

Tabel 5.8 Hubungan Pendidikan Ibu dengan kejadian menarche di SMA 

Negeri 1 Driyorejo Kabupaten Gresik  

Pendidikan 
terakhir ibu 

Menarche Jumlah P 
(sign) 

Prekok Normal  
 

0,914 
n % n % n % 

Tidak sekolah 0 0 1   1,1 1 1,1 
SD 1 16,6 25 29,4 26  28,6 
SMP 1  16,6 15  17,6 16  17,6 
SMA 4  66,8 38  44,7 42  46,1 
PT 0 0 6 7,0 6 6,6 
Jumlah  6 100,0 85 100,0 91 100,0 

  

Dari table 5.8 menunjukkan bahwa hubungan antara pendidikan ibu 

dengan kejadian menarche. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui 

bahwa sebagian besar remaja putri dari ibu  yang berpendidikan Tidak 

sekolah, SD, SMP, SMA dan PT mengalami menarche normal,dimana ibu 

yang tidak sekolah sebesar 1,1% tamat SD sebesar 29,4%, tamat SMP 

sebesar 17,6%, tamat SMA 44,7% dan Perguruan tinggi 7%. Berdasarkan 

hasil analisis fisher exact test hubungan dengan diperoleh nilai p sebesar 

0,914 (p=0,05) yang berarti tidak terdapat hubungan antara pendidikan 

terakhir ayah dengan kejadian menarche. 

 

5.3.3 Hubungan pekerjaan ayah dengan kejadian menarche  

      Hubungan antara pekerjaan ayah dengan kejadian menarche dapat 

dilihat pada tabel 5.9. 
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Tabel 5.9 Hubungan pekerjaan Ayah dengan kejadian menarche di SMA 

Negeri 1 Driyorejo Kabupaten Gresik  

Pekerjaan 
ayah 

Menarche Jumlah P 
(sign) 

Prekok Normal  
 

0,182 
n % n % n % 

PNS 0 0 11 13,1 11 12,1 
Wiraswasta  1 14,2 14 16,6 15 16,4 
Swasta 4 57,4 51 60,7 55 60,4 
Tidak bekerja 1 14,2 2 2,3 3   3,2 
Lainya   1 14,2 7 8,3 8   8,7 
Jumlah  7 100,0 84 100,0 91 100,0 

 

Dari table 5.9 menunjukkan bahwa hubungan antara pekerjaan ayah 

dengan kejadian menarche. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui 

bahwa sebagian besar remaja putri dari ayah yang bekerja PNS, 

wiraswasta, swasta, tidak bekerja dan lainya mengalami menarche normal, 

dimana ayah yang bekerja sebagai PNS presentase sebesar 13,1%, 

wiraswasta sebesar 16,6% , swasta 60,7% , tidak bekerja 2,3%, dan lainya 

sebesar 8,3%. Berdasarkan hasil analisis hubungan dengan fisher exact 

test diperoleh nilai p sebesar 0,182 (p=0,05) yang berarti tidak terdapat 

hubungan antara pekerjaan ayah dengan kejadian menarche. 

 

5.3.4 Hubungan pekerjaan ibu dengan kejadian menarche 

      Hubungan antara pekerjaan ibu dengan kejadian menarche dapat 

dilihat pada tabel 5.10. 
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Tabel 5.10 hubungan pekerjaan ibu dengan kejadian menarche di SMA 

Negeri 1 Driyorejo Kabupaten Gresik  

Pekerjaan ibu Menarche Jumlah P 
(sign) 

Prekok Normal  
 

0,182 
n % n % n % 

PNS 0 0 11 13,1 11 12,1 
Wiraswasta  1 14,2 14 16,6 15 16,4 
Swasta 4 57,4 51 60,7 55 60,4 
Tidak bekerja 1 14,2 2 2,3 3   3,2 
Lainya   1 14,2 7 8,3 8   8,7 
Jumlah  7 100,0 84 100,0 91 100,0 

 

      Dari table 5.10 menunjukkan bahwa hubungan antara pekerjaan ibu 

dengan kejadian menarche. berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa 

sebagian besar remaja putri dari ibu yang bekerja PNS, wiraswasta, swasta, 

tidak bekerja dan lainya mengalami menarche normal, dimana ibu yang 

bekerja sebagai PNS presentase sebesar 12,1%, wiraswasta sebesar 16,4%, 

swasta 60,4%, tidak bekerja 3,2%, dan lainya sebesar 8,7%. Berdasarkan 

hasil analisis hubungan dengan fisher exact test diperoleh nilai p sebesar 

0,890 (p=0,05) yang berarti tidak terdapat hubungan antara pekerjaan ibu 

dengan kejadian menarche. 

 

5.3.5 Hubungan pendapatan  orang tua dengan kejadian menarche 

    Hubungan antara pekerjaan ayah dengan kejadian menarche dapat 

dilihat pada tabel 5.11. 
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Tabel 5.11 Hubungan pendapatan orang tua dengan kejadian menarche di 

SMA Negeri 1 Driyorejo Kabupaten Gresik  

Pendapatan Menarche Jumlah P 
(sign) 

Prekok Normal  
 

0,324 
n % n % n % 

<1.000.000 1 16,6 10 11,7 11 12,1 
1.000.000 – 
2.000.000 

4 66,6 35 43,2 39  42,8 

>2.000.000 1 16,8 40 47,1 41  45,2 
Jumlah  6 100,2 85 100,0 91 100,0 

 

    Dari table 5.11 menunjukkan bahwa hubungan antara pendapatan orang 

tua dengan kejadian menarche. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui 

bahwa sebagian besar remaja putri dari orang tua yang berpendapatan 

<1.000.000, 1.000.000 – 2.000.000, > 2.000.000 mengalami menarche 

normal, pendapatan orang tua <1.000.000 sebesar 11,7%, pendapatan 

1.000.000 – 2.000.000 sebesar 43,2%, dan pendapatan > 2.000.000 

sebesar 47,1%. Berdasarkan hasil analisis hubungan dengan fisher exact 

test diperoleh nilai p sebesar 0,324 (p=0,05) yang berarti tidak terdapat 

hubungan antara pendapatan orang tua dengan kejadian menarche. 

 

5.3.6 Hubungan frekuensi fisik dengan kejadian menarche 

      Hubungan antara frekuensi fisik dengan kejadian menarche dapat 

dilihat pada tabel 5.12. 
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Tabel 5.12 hubungan frekuensi fisik dengan kejadian menarche di SMA 

Negeri 1 Driyorejo Kabupaten Gresik  

Frekuensi 
fisik 

Menarche Jarang Kadang –
kadang 

Sering Jumlah P 
(Sign) 

n % n % n % n % 
Bulu 
tangkis 

Prekok 0 0 0 0 2  6,9 27 29,6  
 
 
 

0,551 

Normal 5  33,3 7  14,8 13 44,8 
Lari Prekok 0 0 1  2,1 0 0 46 50,5 

Normal 7  46,7 31 65,9 7 24,1 
Volley 
 

Prekok 0 0 0 0 0 0 7 7,7 
Normal  0 0 5  10,7 2  6.9 

Basket  Prekok  0 0 0 0 1  3,4 2 2,2 
Normal  0 0 1  2,1 0 0 

Renang  Prekok  0 0 1  2,1 0 0 6 6,5 
Normal  2  13,3 0 0 3  10,3 

Lainnya  Prekok  0 0 1  2,1 0 0 3 3,3 
Normal  1  6,7 0 0 1  3,4 

Jumlah 15 100 47 100 29 100 91 100 
  

      Dari table 5.12 diatas menunjukkan bahwa hubungan antara frekuensi 

kegiatan fisik dengan kejadian menarche.berdasarkan table diatas dapat 

diketahui bahwa kegiatan fisik yang paling banyak dilakukan adalah lari. 

Remaja putri yang melakukan kegiatan fisik lari dengan frekuensi 

kadang-kadang mengalami menarche normal yaitu sebanyak 65,9%, yang 

melakukan kegiatan fisik lari jarang mengalami menarche normal 

sebanyak 46,6% dan sering yang mengalami menarche normal sebanyak 

24,1%. Berdasarkan hasil analisis hubungan dengan fisher exact test 

diperoleh nilai p sebesar 0,551 (p=0,05) yang berarti tidak terdapat 

hubungan antara frekuensi kegiatan fisik  dengan kejadian menarche. 
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5.3.7 Hubungan konsumsi makanan fasfood dengan kejadian menarche 

      Hubungan antara konsumsi makanan fastfood dengan kejadian 

menarche dapat dilihat pada tabel 5.13 dibawah ini. 

Tabel 5.13 Hubungan konsumsi fastfood dengan kejadian menarche di 

SMA Negeri 1 Driyorejo Kabupaten Gresik  

 Fastfood  Menarche  Jarang  Kadang –
kadang  

Sering  Jumlah  P 
(Sign) 

n % n % n % n % 
Mie instan  Prekok  0 0 0 0 1 12,2 47 51,6  

 
 
 
1 

Normal  0 0 2 25,0 44 53,6 
Makanan 
ringan  

Prekok  0 0 0 0 1 1,2 12 13,1 
Normal  1 100 3 37,5 7 8,5 

Makanan  
Kaleng  

Prekok  0 0 0 0 1 12,2 20 21,9 
Normal  0 0 1 12,5 18 21,9 

Makanan 
siap saji 

Prekok  0 0 0 0 3 3,6 12 13,1 
Normal  0 0 2 37,5 7 8,5 

Jumlah  1 100 8 100 82 100 91 100 
 

      Dari table 5.13  menunjukkan bahwa hubungan antara frekuensi 

konsumsi makanan fasfood dengan kejadian menarche. Berdasarkan tabel 

diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar remaja putri paling banyak 

mengkonsumsi mie instan,remaja putri yang mengkonsumsi mie instan 

sering mengalami menarche normal sebanyak 53,6%, dan  1,2% yang 

mengalami menarche prekok. Sedangkan remaja yang mengkonsumsi mie 

instan kadang – kadang mengalami menarche normal sebanyak 25,0% . 

Berdasarkan hasil analisis hubungan dengan fisher exact test diperoleh 

nilai p sebesar 1 (p=0,05) yang berarti tidak terdapat hubungan antara 

frekuensi konsumsi makanan fastfood  dengan kejadin menarche. 
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5.3.8 Hubungan konsumsi soft drink dengan kejadian menarche  

      Hubungan antara konsumsi soft drink dengan kejadian menarche 

dapat dilihat pada tabel 5.14. 

Tabel 5.14 Hubungan konsumsi soft drink dengan kejadian menarche di 

SMA Negeri 1 Driyorejo Kabupaten Gresik  

Minuman  Soft drink Jumlah  P 
(sign) 

Menarche  Prekok  Normal   
 
0,939 

n % n % n % 
Tidak pernah  0 0 11 12,7 11 12,0 
Jarang  0 0 18 20,9 18 19,7 
Kadang-
kadang  

1 20,0 27 31,3 28 30,7 

Sering  4 80,0 30 34,8 34 37,36 
Jumlah  5 100 86 100 91 100 

 

      Dari table 5.14 menunjukkan bahwa hubungan antara frekuensi 

konsumsi minuman soft drink dengan kejadian menarche.berdasarkan 

table diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar remaja putri yang 

mengkonsumsi minuman soft drink tidak pernah ,jarang,kadang-kadang 

dan sering mengalami menarche normal, frekuensi konsumsi minuman 

soft drink yang dilakukan tidak pernah sebesar 12,7%,jarang memiliki 

presentase 20,9%, kadang-kadang sebesar 31,3% dan sering sebesar 

34,8%. Berdasarkan hasil analisis hubungan dengan fisher exact test 

diperoleh nilai p sebesar 0,939 (p=0,05) yang berarti tidak terdapat 

hubungan antara frekuensi konsumsi minuman softdrink  dengan kejadian 

menarche. 

 

5.3.9 Hubungan Imajinasi dengan kejadian menarche 

    Hubungan antara imajinasi dengan kejadian menarche dapat dilihat 

pada tabel 5.15. 
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Tabel 5.15 Hubungan imajinasi dengan Kejadian Menarche Di SMA 

Negeri 1 Driyorejo Kabupaten Gresik  

Imajinasi  Menarche Jumlah  P (sign) 
Prekok  Normal   

 
0,871 

n % n % n % 
Tidak pernah  1 16,6 39 47,1 40 45,2 
Jarang  2 66,6 32 43,2 34 42,8 
Kadang-kadang  2 16,8 15 11,7 17 12,8 
Sering  1 16,6 0 0 1 1,2 
Jumlah  6 100,0 85 100,0 91 100,0 
 

      Dari tabel 5.15 menunjukkan bahwa hubungan antara frekuensi 

imajinasi dengan kejadian menarche. Tabel 5.15 dapat diketahui bahwa 

sebagian besar remaja putri yang pernah melakukan imajinasi tidak 

pernah, jarang, dan kadang-kadang mengalami menarche normal, 

frekuensi imajinasi yang dilakukan tidak pernah sebesar 45,2%, jarang 

memiliki presentase 43,2%,kadang-kadang sebesar 12,8%. Berdasarkan 

hasil analisis hubungan dengan fisher exact test diperoleh nilai p sebesar 

0,871 (p=0,05) yang berarti tidak terdapat hubungan antara frekuensi 

imajinasi dengan kejadian menarche. 

  

5.3.10 Hubungan riwayat menonton media dewasa dengan kejadian 

menarche  

Hubungan antara riwayat menonton media dewasa dengan kejadian 

menarche dapat dilihat pada tabel 5.16. 
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Tabel 5.16 Hubungan riwayat menonton media dewasa dengan kejadian 

menarche di SMA Negeri 1 Driyorejo Kabupaten Gresik  

Media 
dewasa 

Menarch
e  

Tidak 
pernah  

Jarang  Kadang –
kadang  

Sering  Jumlah  P  
(Sign

) 
n % n % n % n % n % 0,054 

Majala
h porno 

Prekok  2 16.6 0 0 0 0 1 8,3 12 
 

13,1 
 

Normal  0 0 8 66,6 1 8,3 0 0 
Film 
porno  

Prekok  1 1,7 0 0 0 0 1 1,7 57 62,6 
Normal  1

4 
25,6 3

3 
57,8 7 12,2 1 1,7 

Lagu 
dengan 
lirik 
mesum 

Prekok  0 0 0 0 0 0 1 4,5 22 24,1 

Normal  2 4,5 3 13,6 8 36,3 8 36,3 
 

Jumlah 1
9 

100 4
4 

100 16 100 1
2 

100 91 100 

 

      Dari table 5.16 menunjukkan bahwa hubungan antara frekuensi 

riwayat menonton media dewasa dengan kejadian menarche. Berdasarkan 

table diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar remaja putri paling 

banyak pernah melihat film porno yaitu sebanyak 62,6% orang. Remaja 

yang tidak pernah melihat film porno 25,5% orang mengalami menarche 

normal dan 1,7% mengalami menarche prekok,remaja yang jarang 

melihat film porno 57,8% mengalami menarche normal. Remaja yang 

melihat film porno kadang-kadang mengalami menarche normal 12,2%. 

Remaja yang sering melihat film porno mengalami menarche normal 

8,3% dan prekok 8,3%. Berdasarkan hasil analisis hubungan dengan 

fisher exact test diperoleh nilai p sebesar 0,054 (p=0,05) yang berarti tidak 
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terdapat hubungan antara frekuensi riwayat menonton media dewasa 

dengan kejadian menarche. 

5.3.11 Hubungan riwayat perilaku seksual dengan kejadian menarche 

Hubungan antara riwayat perilaku dengan kejadian menarche dapat 

dilihat pada tabel 5.17. 

Tabel 5.17 Hubungan riwayat perilaku dengan kejadian menarche di 

SMA Negeri 1 Driyorejo Kabupaten Gresik  

Riwayat perilaku 
seksual  

Menarche Jumlah  P (sign) 
Prekok  Normal   

0,124 n % n % n % 
Tidak pernah  3 50,0 18 21,1 21 23,1 
Pernah  3 50,0 67 78,9 70 76,9 
Jumlah  6 100,0 85 100,0 91 100,0 
 

Dari table 5.17 menunjukkan bahwa hubungan antara riwayat perilaku 

seksual dengan kejadian menarche. Berdasarkan tabel 5.17 dapat 

diketahui bahwa sebagian besar remaja putri yang pernah 

melakukanriwayat perilaku seksual  tidak pernah  dan pernah mengalami 

menarche normal, frekuensi imajinasi yang dilakukan tidak pernah 

sebesar 21,1%,dan pernah sebesar 78,9 %. Berdasarkan hasil analisis 

hubungan dengan chi square diperoleh nilai p sebesar 0,124 (p=0,05) 

yang berarti tidak terdapat hubungan antara riwayat perilaku seksual 

dengan kejadian menarche. 
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5.3.12 Hubungan riwayat teman menonton media dewasa dengan kejadian 

menarche  

Hubungan antara riwayat teman menonton media massa dewasa dengan 

kejadian menarche dapat dilihat pada tabel 5.18. 

Tabel 5.18 Hubungan riwayat teman menonton  dengan kejadian 

menarche di SMA Negeri 1 Driyorejo Kabupaten Gresik  

Riwayat teman 
menonton media 

dewasa 

Menarche Jumlah P (sign) 
Prekok  Normal   

 
0,854 

n % n % n % 
Sendiri  2  33,3 17 20,2 19 20,8 
Teman  3 50,0 46 54,1 49 53,8 
Saudara  1 16,7 13 15,2 14 15,3 
Lainya  0 0 9 10,5 9  9,9 
Jumlah  6 100,0 85 100,0 91 100,0 
 

      Dari table 5.18 menunjukkan bahwa hubungan antara frekuensi teman 

riwayat menonton media dewasa dengan kejadian menarche. Berdasarkan 

table diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar remaja putri yang 

pernah menonton media dewasa tidak pernah, jarang, dan kadang-kadang 

mengalami menarche normal, frekuensi teman menonton yang pernah 

dilakukan sendiri sebesar 20,2%, teman memiliki presentase 54,1%, 

saudara sebesar 15,2% dan lainya sebesar 9,9%. Berdasarkan hasil 

analisis hubungan dengan chi square diperoleh nilai p sebesar 0,854 

(p=0,05) yang berarti tidak terdapat hubungan antara frekuensi teman 

riwayat menonton media dewasa dengan kejadian menarche. 
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 BAB 6 

PEMBAHASAN 

 

6.1 Usia responden saat menstruasi pertama 

      Masa transisi anak-anak berakhir dan menuju masa remaja terjadi saat usia 9 

hingga 12 tahun yaitu memasuki masa puberitas. Hal ini ditandai dengan tanda-

tanda kematangan pada organ reproduksinya seperti menstruasi pada remaja 

putrid. Distribusi responden menurut usia saat pertama kali mengalami menarche 

adalah pada rentang usia 9 - 12 tahun. Responden yang mengalami menarche 

pada usia 10 tahun dikatakan mengalami menstruasi yang lebih awal. Menarche 

dapat terjadi pada usia lebih awal yaitu usia 9-10 tahun dan dapat pula terjadi 

lambat yaitu pada usia 17 tahun. 

      Rata-rata usia menstruasi pertama perempuan di Indonesia adalah 12,4 tahun 

(Riskesdas,2010). Hasil rata – rata usia menstruasi pertama pada penelitian ini 

12,1 berbeda dengan usia rata-rata menurut Riskedas. Perbedaan hasil ini 

disebabkan karena  penurunan usia rata-rata menstruasi di Indonesia sebesar 

0,145 tahun perdekade (Susanti, 2012)  

      Faktor yang mempengaruhi terjadi menarche adalah genetik dan lingkungan. 

Faktor genetik  disini berperan terhadap percepatan dan perlambatan menarche 

yaitu antara usia menarche ibu dengan usia menarche putrinya. Faktor genetik 

adalah faktor yang tidak dimodifikasi (Susanti, 2012). Beberapa penelitian juga 

menyebutkan bahwa lemak tubuh saat masa puberitas mempengaruhi usia 
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terjadinya menarche. Semakin tinggi leptin dapat menyebakan penurunan usia 

menarche. Remaja putri di Indonesia mengalami menarche jika Indeks Masa 

Tubuh menurut umur mencapai persentil 50 (Jose R.L et al., 2010) 

6.1 Hubungan Antara Pendidikan Ayah dengan Kejadian Menarche  

      Tingkat pendidikan orang tua mempengaruhi informasi yang diterima oleh 

anak. Berdasarkan hasil penelitian pada uji statistik menyatakan bahwa tidak ada 

hubungan yang bermakna antara pendidikan ayah dengan kejadian menarche di 

SMA Negeri 1 Driyorejo Kabupaten Gresik.  

      Berdasarkan hasil analisis pendidikan ayah terhadap kejadian menarche 

normal lebih banyak terjadi pada remaja dengan pendidikan ayah SMA yaitu 

sebesar 92 % dan 8,6 %  yang mengalami menarche prekok,sedangkan ayah 

responden yang memiliki ayah pendidikan SD remaja putri yang mengalami 

menarche normal sebesar 91 % dan 7,69 % yang mengalami menarche prekok. 

Hasil penelitian ini kurang sesuai dengan penelitian Nuraenah yang menyatakan 

bahwa semakin  semakin tinggi pendidikan orang tua semakin baik informasi 

kesehatan yang diberikan kepada anaknya(Suryani et al, 2011). 

      Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mendukung orang tua saat 

memberikan informasi kepada anaknya. Jika pendidikan rendah maka orang tua 

akan sulit memberikan informasi kepada putriya(Proverawati,2007) 

      Informasi yang diberikan oleh orang tua dapat memberikan dampak efek 

psikologis anak yang  mengalami puberitas. Pengetahuan yang dimiliki oleh 
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orang tua bergantung pada informasi yang akan diberikan kepada anak. 

Pengetahuan dilihat dari tingkat pendidikan formal terakhir orang tua. Tingkat 

pendidikan mempengaruhi kemampuan orang tua dalam menyerap informasi 

yang berhubungan dengan pengetahuan yang akan berdampak pada informasi 

yang diberikan kepada ank perempuanya 

 

6.2 Hubungan antara pendidikan ibu dengan kejadian menarche  

      Ibu memiliki peran yang sangat penting terhadap pemberian informasi 

tentang menstruasi saat anak perempuannya mengalami menarche,sebab anak 

perempuan lebih merasa nyaman saat bertanya tentang menstruasi kepada 

ibu.Berdasarkan hasil uji statistik menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang 

bermakna antara pendidikan ibu dengan kejadian menarche di SMA Negeri 1 

Driyorejo Kabupaten Gresik.  

      Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Nuraenah (2012) yang 

menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan semakin banyak informasi 

atau dukungan yang diberikan oleh orang tua. 

      Tidak adanya hubungan dari penelitian ini diduga karena faktor peran ibu 

kurang terhadap persiapan anak menghadapi menarche. Hubungan tingkat 

pendidikan ibu dengan terjadinya menarche tidak ada hubungan karena ibu 

dengan pendidikan tinggi belum tentu memberikan dukungan informasi yang 
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tinggi kepada anak, adapun faktor lain yang mempengaruhi yaitu keterbukaan 

anatra anak dan ibu juga mempengaruhi informasi yang didapatkan oleh anak. 

      Ibu memiliki peran yang lebih besar dibandingkan ayah saat memberikan 

informasi tentang menstruasi. Oleh karena itu, ibu  diharapkan dapat memberikan 

dukungan emosi sehingga remaja merasa nyaman dan tidak takut ketika 

mengalami menstruasi pertama. Pengetahuan yang dapat diberikan kepada 

remaja tentang menstruasi pertama dapat berupa pengetahuan tentang proses 

terjadinya menstruasi secara biologis, kebersihan pada saat menstruasi, dukungan 

emosional dan dukungan psikologis (Aboyeji, dkk, 2005).   

 

6.3 Hubungan antara pekerjaan ayah dengan kejadian menarche 

 Status pekerjaan ayah berpengaruh terhadap pemberian dukungan informasi 

kepada remaja putri khususnya tentang menarche.Berdasarkan hasil uji statistik 

menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara pendidikan ayah 

dengan kejadian menarche di SMA Negeri 1 Driyorejo Kabupaten Gresik. Hal 

ini mungkin disebabkan karena status pekerjaan ayah berhubungan dengan 

pengetahuan sehingga berpengaruh terhadap informasi yang diterima oleh anak.  

      Status pekerjaan ayah responden paling banyak adalah bekerja (92%). Ayah 

yang bekerja memiliki waktu yang lebih sedikit dan lebih jarang bertemu dengan 

anak untuk berdiskusi namun ayah lebih memiliki wawasan yang lebih luas. 

Sedangkan ayah yang tidak bekerja lebih memiliki banyak waktu dan lebih 
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sering untuk berdiskusi dengan anak namun informasi yang diberikan lebih 

rendah.   

Seorang ayah yang memiliki riwayat latar belakang pendidikan yang tinggi 

memiliki perhatian yang lebih besar terhadap perkembangan dan perubahan 

perilaku anaknya dibandingkan dengan ayah yang memiliki pendidikan rendah 

(suryani et al, 2011). Menurut Efendi (2009),peran orang tua dalam mendidik 

dan membentuk perilaku remaja sangat menentukan karakter serta perilaku yang 

akan dibawa kelingkungan sosial. Sehingga saluran komunikasi baik yang 

diciptakan orang tua sangat menentukan suasana saling memahami terhadap 

berbagai masalah remaja. 

6.4 Hubungan antara pekerjaan ibu dengan kejadian menarche 

Berdasarkan hasil uji statistik menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang 

bermakna antara pekerjaan ibu dengan kejadian menarche di SMA Negeri 1 

Driyorejo Kabupaten Gresik.hal ini mungkin disebabkan karena ibu kurang 

berperan terhadap perkembangan anaknya. Sebagian besar responden yang 

mengalami menarche normal memiliki ibu yang tidak bekerja (89%). 

      Ibu yang bekerja dan ibu rumah tangga memiliki kelebihan masing masing. 

Ibu yang bekerja memiliki waktu yang banyak berkomunikasi dengan orang luar 

dan lebih terpapar media sehingga memiliki wawasan yang lebih luas namun 

waktu untuk berdiskusi dengan anak terbatas. Sedangkan ibu rumah tangga 
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memilki waktu yang banyak dirumah dan lebih sering berdiskusi dengan anak 

perempuanya namun informasi yang diberikan terbatas (Suryati, 2012).  

      Ibu selalu siap dan memberikan arahan ketika remaja putri mendapatkan 

menstruasi pertama kali, ibunya adalah orang pertama yang mereka 

beritahu(Sarwono, 2008). Remaja putri lebih sering bercerita kepada ibu daripada 

ayah. Menurut mereka ibu adalah adalah teman yang menyenangkan untuk diajak 

berdiskusi terlebih lagi mengenai masalah pendidikan dan menstruasi pertama 

(menarche).  

 

6.5 Hubungan antara pendapatan keluarga dengan kejadian menarche  

      Pendapatan keluarga berkaitan dengan upaya untuk mencukupi kebutuhan 

keluarga. Berdasarkan hasil uji statistik menyatakan bahwa tidak ada hubungan 

yang bermakna antara pendapatan keluarga dengan kejadian menarche di SMA 

Negeri 1 Driyorejo Kabupaten Gresik. Hal ini mungkin disebabkan karena 

pendapatan keluarga tidak berpengaruh secara langsung terhadap kejadian 

menarche. 

  Hasil penelitian menujukkan bahwa menarche normal lebih banyak dialami 

pada remaja yang memiliki pendapatan >2.000.000 yang bisa dikatakan 

mendekati UMK. Taraf hidup atau pendapatan yang cukup atau tinggi 

mempermudah orang tua dalam memenuhi kebutuhan remaja, Sedangkan orang 
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tua yang memiliki pendapatan relatif rendah pada umumnya sulit untuk 

memenuhi segala kebutuhan (Suryani, 2011)  

  Penghasilan orang tua berhubungan dengan gaya hidup dan kondisi 

psikologis remaja yang mengalami puberitas,dengan penghasilan orang tua yang 

tinggi akan meningkatkan daya beli dalam kehidupan sehari –hari. Remaja 

dengan kondisi keadaan sosial ekonomi orang tua yang tinggi akan terpenuhi 

kebutuhan sehari - hari seperti fasilitas akses informasi media cetak dan 

informasi,makanan bergizi, makanan fast food, minuman soft drink sehingga 

remaja lebih terbuka dalam memperoleh informasi (Astuti, 2010). 

  Penghasilan orang tua mempengaruhi kecukupan orang tua dalam memenuhi 

kebutuhan keluarga. Semakin tinggi penghasilan keluarga semakin banyak 

kebutuhan dan fasilitas yang diberikan kepada anak,namun berbeda dengan 

penghasilan orang tua yang kurang. Pemenuhuan kebutuhan dan fasilitas anak 

sangat terbatas sehingga mempengaruhi informasi dan fasilitas yang diberikan 

kepada anak. Orang tua yang memiliki penghasilan cukup bisa memenuhi 

kebutuhan anak khususnya kebutuhan gizi dan informasi dengan baik,berbeda 

dengan penghasilan orang tua yang terbatas hanya bisa memenuhi kebutuhan gizi 

dan informasi seadaanya.  

    Kecukupan dan kekurangan konsumsi makanan pada remaja 

mempengaruhi kematangan seksual memperlambat ataupun mempercepat 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI MUGAWATI AISYA



HUBUNGAN GAYA HIDUP ...

67 
 

 
 
 
 
 

kematangan seksual, jadi remaja perlu mendapatkan nutrisi yang baik 

(Susanti,2012) 

 

6.6 Hubungan antara frekuensi kegiatan fisik dengan kejadian menarche 

      Frekuensi kegitan fisik  adalah olah raga yang sering dilakukan sebelum 

mengalami menarche. Berdasarkan hasil uji statistik menyatakan bahwa tidak 

ada hubungan yang bermakna antara pendapatan keluarga dengan kejadian 

menarche di SMA Negeri 1 Driyorejo Kabupaten Gresik. Sebagian besar remaja 

putri mengatakan melakukan olahraga lari dengan kategori kadang-kadang 67,3 

% sebelum mengalami menarche dan hanya 15,2% yang melakukan olahraga lari 

sering.  

 Peningkatan aktivitas olah raga akan menurunkan aktivitas hormone 

esterogen yang berkaitan dengan terjadinya menarche. Olah raga yang berlebihan 

dan berat seperti lari jarak jauh,balet dan senam akan memperlambat terjadinya 

menarche hal ini disebabkan karena ada rangsangan  produksi hormon esterogen 

(Priyatna, 2009). 

      Olahraga pada aktivitas responden sebagian besar mengatakan bahwa kadang 

– kadang melakukan olah raga. Kadang –kadang dalam melaksanakan olahraga 

tidak berhubungan dengan kejadian menarche. Namun dengan olahraga yang 

berlebihan bisa berakibat menurunkan produksi hormone esterogen sehingga 

memperlambat kejadian menarche. 
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      Saat melakukan aktivitas fisik yang berat,kerja ovarium menurun sehingga 

kadar esterogen lebih rendah. Beberapa atlet mengalami perhentian menstruasi 

(disebut dengan amennorhea) dapat menurunkan resiko kanker payudara. 

Seseorang yang melakukan olah raga secara rutin cenderung mempunyai pola 

makan yang baik. Jadi semakin dini usai melakukan olah raga rutin,semakin 

terlundungi dari kanker payudara. Adapun jenis olah raga yang beik menurut 

beberapa peneliti yaitu berjalan, angkat beban, jogging, dan olah raga dengan 

raket (Rosenthal, 2009) 

 

6.7 Hubungan antara konsumsi makanan fast food dengan kejadian menarche 

      Berdasarkan hasil uji statistik menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang 

bermakna antara konsumsi makanan fast food dengan kejadian menarche di 

SMA Negeri 1 Driyorejo Kabupaten Gresik. Sebagian besar remaja putri yang 

sering mengkonsumsi makanan fats food yaitu mie instan sebesar 93,6% 

mengalami menarche normal dan hanya 2,1% yang mengalami menarche dini. 

Hal ini ini menunjukkan bahwa sebagian besar remaja yang mengkonsumsi 

makanan fast food mengalami menarche normal 

      Makanan fast food mengandung pemanis buatan,lemak, dan zat aditif 

sehingga membuat menarche datang lebih awal (Susanti, 2012). Makan makanan 

fast food mengandung kalori yang lebih tinggi yang dihasilkan dari snack, soft 

drink, mie instan dan makanan luar dirumah dapat menyebabkan menarche dini. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI MUGAWATI AISYA



HUBUNGAN GAYA HIDUP ...

69 
 

 
 
 
 
 

      Dalam penelitian ini tidak sesuai dengan penelitan Susanti (2012) yang 

menyebutkan bahwa mengkonsumsi makanan fast food dapat menyebabkan 

menarche dini. Ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya menarche misalnya 

makan-makanan yang bergizi dan genetik yang dapat menyebabkan kejadian 

menarche pada remaja. 

 

6.8 Hubungan antara konsumsi minuman soft drink dengan kejadian menarche 

      Berdasarkan hasil uji statistik menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang 

bermakna antara konsumsi minuman soft drink dengan kejadian menarche di 

SMA Negeri 1 Driyorejo Kabupaten Gresik. Sebagian besar remaja putri yang 

mengkonsumsi soft drink dengan kategori sering 92,6% mengalami menarche 

normal dan hanya 7,3 % yang mengalami menarche dini.  

  Kondisi gaya hidup yang modern dengan tersedianya restoran dengan 

banyak pilihan menu makanan siap saji,makanan kemasan dan soft drink akan 

menimbulkan kecepatan kejadian menarche karena konsumsi makanan kemasan 

dan soft drink mengandung tinggi gula,lemak dan kalori (Harmanto, 2006)  

 Kebiasaan mengkonsumsi minuman bersoda atau soft drink yang 

mengandung gula tinggi, natrium zat aditif dapat mempercepat proses 

menstruasi. Mengkonsumsi soft drink mempengaruhi sistem hormon wanita yaitu 

esterogen yang membuat hormon esterogen meningkat (Paath, 2005).  
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      Dengan bergantinya zaman semakin banyak rumah makan yang menyajikan 

makanan siap saji dan minuman soft drink untuk memenuhi kebutuhan konsumsi 

masyarakat. Khususnya para remaja yang lebih suka mengkonsumsi makanan 

siap saji dan soft drink karena lebih instan dan enak. Dari hasil penelitian 

sebagian besar remaja yang sering mengkonsumsi soft drink mengalami 

menarche normal. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyebutkan sering 

mengkonsumsi soft drink dapat menimbulkan percepatan menarche. Mungkin 

ada faktor lain yang menyebabkan kejadian menarche contohnya seperti genetik 

atau penyakit menurun. 

 

6.9 Hubungan antara riwayat menonton media dewasa dengan kejadian 

menarche 

      Berdasarkan hasil uji statistik menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang 

bermakana antara riwayat menonton media massa dewasa  dengan kejadian 

menarche di SMA Negeri 1 Driyorejo Kabupaten Gresik. Sebagian besar 

responden paling banyak pernah melihat film porno dengan kategori jarang 

57,8% mengalami menarche normal dan 25,6% remaja yang tidak pernah 

melihat film porno mengalami menarche normal.  

      Keterpaparan media massa dewasa dapat mendorong rangsangan 

hipotalamus untuk mengeluarkan hormone spesifik sehingga mempengaruhi 
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kematangan hormon dan organ – organ reproduksi sehingga menyebabkan 

menarche (Fajriyanti, 2008). 

     Hipotalamus bereaks i dengan kelenjar hipofisis yang selanjutnya 

mengeluarkan zat yang menghubungan hormone dengan organ seks. Zat 

penghubung ini dinamakan neurotransmiliter, yaitu zat kimiawi yang dihasilkan 

oleh impuls listrik yang berjalan menuju perpanjangan sel saraf, lalu membawa 

pesan di antara sinaps saraf dan menuruni medulla spinalis kesemua bagian 

tubuh. Vagina yang basah karena menonton film porno, melihat gambar 

pornografi atau mendengar suara bisikan dan rintihan atau sentuhan disebabkan 

karena pelepasan neurotransmiliter. Pada wanita hormon esterogen dan 

progesteron yang ada didalam indung telur inilah yang mempengaruhi 

kematangan organ seks sekunder sehingga menyebabkan menarche 

(Himawan,2007). 

   

6.10 Hubungan antara perilaku seksual dengan kejadian menarche  

      Berdasarkan hasil uji statistik menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang 

bermakna antara perilaku seksual dengan kejadian menarche di SMA Negeri 1 

Driyorejo Kabupaten Gresik. Responden sebagian besar mengatakan pernah 

melakukan perilaku seksual dengan pasangan sebelum mengalami menarche 

sebesar 95,7 %  mengalami menarche normal dan hanya 4,2 % remaja putri 

yang mengalami menarche dini. 
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      Perilaku seksual yang dilakukan bersama pasangan seperti sentuhan 

,bisikan dapat merangsang organ seks untuk menghasilkan hormon untuk 

merangsang gairah seksual yaitu pada wanita normal akan menghasilkan 

progesterone dan esterogen (Himawan, 2007) 

      Perilaku seksual dikalangan remaja cenderung meningkat. Perilaku seksual 

ini dapat diwujudkan dalam tingkah laku yang bermacam – macam seperti 

berkencan, perasaan tertarik dengan lawan jenis, berpegangan tangan, mencium 

pipi,berpelukan mencium bibir,memegang buah dada diatas baju,memegang 

buah dada dibalik baju, memegang alat kelamin diatas baju, dan melakukan 

senggama (Sarwono, 2003). 

      Hasil penelitian ini menjukkan bahwa sebagian besar responden pernah 

melakukan perilaku seksual dan mengalami menarche normal. Adapun dampak 

dari melakukan perilaku seksual sebelum mengalami menarche yaitu 

merangsang hormon seksual sehingga menyebabkan menarche terjadi lebih 

cepat. Peran orang tua sangat penting terhadap pengawasan terhadap putrinya.  

      Berdasarkan analisi world health organization (WHO) menyatakan bahwa 

pola asuh merupakan faktor resiko perilaku seksual resiko berat. Hubungan 

antara orang tua dengan remaja dapat mengurangi perilaku seksual pada 

remaja. Kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua akan mempengaruhi 

remaja melakukan hubungan seksual pertama pada usia yang lebih dini 

(Nursal, 2008) 
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6.11 Hubungan riwayat teman menonton media dewasa dengan kejadian 

menarche  

      Berdasarkan hasil uji analisis menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara 

riwayat menonton media dewasa dengan kejadian menarche di SMA Negeri 1 

Driyorejo. Sebagian besar responden mengatakan menonton media dewasa 

dengan teman sebesar 93,8 % mengalami menarche normal. 

      Sebagian remaja lebih banyak menghabiskan waktu luang dengan teman 

karena kesibukan orang tua yang bekerja menyebabkan waktu berkumpul 

dengan orang tua lebih sedikit dan terbatasnya pengawasan orang tua terhadap 

anaknya(Yulianto, 2010). Hal inilah yang menyebakan remaja memilki 

kesempatan untuk mengakses atau melihat film pornografi yang seharusnya 

belum layak untuk ditonton pada usianya. 

      Mudahnya mengakses media massa dewasa seperti majalah bergambar 

seks, film-film porno dan kemudahan mengakses internet akan mempercepat 

pematangan hormon seksual sehingga menyebabkan menarche dini. Dari 

keseluruhan remaja sebanyak 2/3 remaja lebih menyukai informasi yang ada di 

media massa mengenai hal–hal yang berkaitan dengan seksualitas. Dalam hal 

ini pengawasan orang tua sangat diperlukan terhadap anak saat mengakses 

media (Syarif, 2010). Dan remaja lebih suka menghabiskan waktunya bersama 

teman dibandingkan dengan orang tua. Hal inilah yang mungkin menyebabkan 

sebagian responden lebih suka menonton media dewasa dengan teman. 
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6.12  Hubungan Imajinasi dengan kejadian menarche 

      Berdasarkan hasil uji analisis menyatakan bahwa tidak ada hubungan 

antara imajinasi dengan menarche di SMA Negeri 1 Driyorejo. Sebagian 

besar responden mengatakan tidak pernah melakukan imajinasi dengan 

laki-laki yang bukan dari anggota keluarga,artis atau pacar  sebesar 97,4 % 

mengalami menarche normal. 

      Imajinasi atau membayangkan perilaku seksual dapat merangsang 

hormone seksual yang dapat menyebabkan rangsangan terhadap 

hipotalamus sehingga menyebabkan vagina terasa basah(Himawan, 2007). 

      Kemajuan teknologi menyebabkan informasi yang makin cepat dalam 

berbagai bentuk termasuk paparan  media audio visual semakin  mudah 

diakses. Hal ini menyebabkan dunia seolah – olah semakin menjadi milik 

sendiri, sehingga akan memancing anak dan remaja untuk mengadaptasi 

kebiasaan-kebiasaan kurang baik. Misalnya menonton blue film , VCD 

porno, akses internet berbau porno, dan adegan berbau porno melalui 

handphone dari media massa yang ada (Syarif, 2010) 
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BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Karakteristik usia remaja mengalami menarche adalah usia 12 tahun  

2. Identifikasi status sosial ekonomi  responden mayoritas pendidika terakhir 

orang tua baik ayah maupun ibu adalah SMA/Sederajat. Pekerjaan ayah 

mayoritas adalah swasta dan ibu sebagai ibu rumah tangga. Pendapatan orang 

tua sebagian besar adalah >2.000.000 

3. Identifikasi perilaku meliputi gaya hidup,sebagian besar remaja memiliki 

gaya hidup yang kurang sehat yaitu sering mengkonsumsi makanan fast food, 

minuman bersoda, pernah menonton media massa dewasa,dan pernah 

berpacaran. 

4. Tidak ada hubungan yang signifikan antara hubungan status sosial ekonomi 

orang tua meliputi pendidikan ayah dan ibu, pekerjaan ayah dan ibu dan 

pendapatan orang tua dengan kejadian menarche di SMA Negeri 1 Driyorejo 

Kabupaten Gresik 

5. Tidak ada hubungan yang signifikan antara hubungan perilaku meliputi 

riwayat menonton media massa dewasa, perilaku seksual dan gaya hidup 

dengan kejadian menarche di SMA Negeri 1 Driyorejo Kabupaten Gresik. 
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7.2 Saran  

1. Bagi pihak sekolah  

a. Pihak sekolah dapat memberikan serta motivasi kepada para siswa agar 

membiasakan diri hidup sehat dengan cara mengkonsumsi makanan yang 

bergizi,menghindari minuman bersoda,melakukan olahraga secara teratur 

dan menjauhi perilaku seks bebas. 

b. Pihak sekolah memberikan edukasi tentang pentingnya pendidikan 

kesehatan reproduksi dan gaya hidup sehat untuk remaja melalui 

bimbingan konseling. 

c. Bagi pihak sekolah atau instansi pendidikan Sekolah Dasar atau Sekolah 

Menengah Pertama diharapkan agar pihak sekolah lebih memberikan 

pengawasan terhadap murid saat mengakses media komunikasi disekolah. 

Dan memberikan edukasi tentang gaya hidup yang sehat melalui 

bimbingan konseling. 

2. Bagi Remaja 

a. Para remaja diharapkan meningkatkan pemahaman tentang gaya hidup 

sehat, mencari informasi tentang gaya hidup sehat yang benar,agar bisa 

membiasakan hidup sehat. 

b. Para remaja harus bisa memilih informasi dan teman yang baik agar 

memiliki sikap yang positif dalam melaksanakan hidup sehat. 
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Lampiran 3 :Penjelasan Penelitian Bagi Responden 

 

PENJELASAN PENELITIAN 

BAGI RESPONDEN 

(Siswi SMA N 1 Driyorejo) 

 

Judul Penelitian 

Hubungan Gaya Hidup dengan Kejadian Menarche di SMA Negeri 1 Driyorejo 

Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan gaya hidup dengan kejadian menarche siswi SMAN 1 

Driyorejo Kelas I. 

Perlakuan yang diterapkan pada subjek 

 Penelitian ini merupakan penelitian observational, dengan dilakukan 

pemilihan terlebih dahulu pada responden yang sudah mengalami menarche 

(menstruasi pertama kali) maka dilakukan .Waktu wawancara dilakukan setelah 

melakukan kesepakatan antara siswi SMAN 1 Driyorejo dan guru atau wali 

kelas,pengisian kuesioner dilakukan pada saat jam istirahat  pada setiap siswi SMAN 

1 Driyorejo  selama ± 10 menit. Dilakukan  dikelas yaitu tempat yang bisa menjaga 

privasi responden. 

Manfaat 

Setelah penelitian ini,siswi SMAN 1 Driyorejo mengetahui tentang gaya hidup yang 

dilakukan selama ini sudah sehat atau belum serta mendorong responden untuk 

membiaskan diri melakukan hidup sehat. 
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Bahaya Potensial 

Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh wawancara yang dilakukan karena 

hanya mengali tentang riwayat-riwayat yang dilakukan saat sebelum mengalami 

menarche. 

Kerahasiaan Data 

Hasil pengisian kuesioner akan ditulis dengan menggunakanan tanpa nama dan 

disimpan lokasi yang aman dan disimpan selama 5 tahun setelah penelitian selesai. 

Kompensasi 

Dalam wawancara ini responden akan menerima kompensasi berupa alat tulis 

sebagai tanda ucapan terima kasih telah bersedia menjadi responden penelitian 

Hak Untuk Undur Diri 

Keikutsertaan siswi SMAN 1 Driyorejo dalam penelitian ini bersifat sukarela dan 

berhak mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan konsekuensi yang 

merugikan bagi siswi SMAN 1 Driyorejo maupun pihak sekolah. 

Kontak Peneliti 

Nama   : Mugawati Aisya 

No. Handphone : 087851158638  
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Lampiran 4 : Informed Consent 

INFORMED CONSENT 

(PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN) 

Siswi SMAN 1 DRIYOREJO 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  : 

Umur  : 

JenisKelamin : 

Alamat  : 

Telah mendapat keterangan secara terinci dengan jelas mengenai : 

1. Penelitian yang berjudul “Hubungan Gaya Hidup dengan Kejadian Menarche 

di    SMA Negeri 1 Driyorejo” 

2. Perlakuan yang diterapkan pada subjek 

3. Manfaat ikut penelitian 

4. Bahaya yang akan timbul 

5. Prosedur penelitian 

Dan saya mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai segala sesuatu 

yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya bersedia /tidak 

bersedia*) secara suka rela untuk menjadi subjek penelitian dengan penuh kesadaran 

serta tanpa keterpaksaaan. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak 

manapun. 

Surabaya,………….2015 

 

 

 

 

 

Peneliti 

 

 

Mugawati Aisya  

          Responden  

 

 

(………………………) 

                  Saksi  

 

 

(………………………) 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI MUGAWATI AISYA



HUBUNGAN GAYA HIDUP ...

Lampiran 5 

PEDOMAN WAWANCARA  

HUBUNGAN GAYA HIDUP DENGAN KEJADIAN MENARCHE  

DI  SMA NEGERI 1 DRIYOREJO 

No. responden  : 

Nama    : 

Usia    : 

Alamat   : 

PETUNJUK  

1. Bacalah pertanyaan dengan baik sehingga dimengerti. 

2. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan hati 

nurani Anda. 

3. Kegiatan dibawah adalah kegiatan yang pernah Anda lakukan sebelum 

mengalami haid pertama kali / menarche 

4. Mohon diteliti ulang,jangan sampai ada  pertanyaan yang terlewatkan untuk 

dijawab. 

A. Variabel Usia Menarche 

 

1 Usia berapa anda mengalami menstruasi pertama 

kali(menarche) 

 

 

B. Variable sosial ekonomi 

1. Pendidikan ayah  : 1. Tidak sekolah  4. Tamat SMA 

   2. Tamat SD 5. Perguruan Tinggi 

   3. Tamat SMP 

2. Pendidikan Ibu  : 1. Tidak sekolah  4. Tamat SMA 

    2. Tamat SD 5. Perguruan Tinggi 
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    3. Tamat SMP 

3.   Pekerjaan Ayah  : 1. Pegawai Negeri 4. Tidak Bekerja 

    2. wiraswasta 5. Lainya   

    3. Swasta 

4.   Pekerjaan Ibu : 1. Pegawai Negeri 4. Tidak Bekerja  

    2. wiraswata 5. Lainya  

    3. Swasta  

5. Pendapatan Orang Tua : 1. <1.000.000 

    2. 1.000.000 -  2.000.000 

    3. > 2.000.000 

C. Variabel Perilaku  

 

1. Sebelum mengalami menstruasi Olahraga apa 

yang sering Anda lakukan  

Frekuensi/Bulan  

 1. Berenang  

 2. Lari   

 3. Bulu tangkis  

 4. Basket  

 5. Voly  

 6. Dll   

2. Sebelum mengalami menstruasi seberapa sering 

anda mengonsumsi makanan siap saji  
 

 1. Burger  

 2. Pizza  

 3. ayam tepung goring  

 4. fish and chipz  

 5. mie instan  

 6. bihun instan  

 7. makanan dalam kaleng  

 8. nugget  

 9. popmie  

3. Sebelum mengalami menstruasi seberapa sering 

Anda mengkonsumsi minuman bersoda  
 

 1. fanta  

 2. Coca-Cola  

 3. Sprit   

 4. Pepsi  

 5. Dll 
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4. Apakah anda sebelum mengalami menarche pernah 

berpacaran?  

a. Ya 

b. Tidak  

 

5. Apakah Anda pernah melihat,menonton,dan 

mendengarkan media massa remaja sebelum 

mengalami menstruasi pertama: 

 

 1. Membaca majalah porno  

 2. Membaca komik porno  

 3. Melihat film porno di tv  

 4. Melihat film di internet  

 5. Melihat film porno di handphone  

 6. Melihat adegan film dewasa dibioskop  

 7. Mendengarkan Lagu – lagu yang mengandung 

lirik mesum,lagu-lagu yang mengandung 

bunyi-bunyian atau suara-suara yang dapat 

diasosiasikan dengan kegiatan 

seksual.contoh:lagu belah duren 

 

 8. Adegan pertunjukan musik dimana 

penyanyi,musisi,atau penari latar hadir dengan 

tampilan dan gerak yang membangkitkan 

syahwat penonton 

 

6 Dengan siapa Anda melihat,menonoton dan 

mendengarkan mesdia massa remaja tersebut? 
 

 a. Sendiri  

 b. Teman   

 c. Saudara (kakak/adik)  

 d. Lainya   
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Lampiran 6 

Rata-rata usia menarche  

 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Tahun * Pend.Ayah 

Tahun * Pend.Ibu 

91 

91 

100.0% 

100.0% 

0 

0 

0.0% 

0.0% 

91 

91 

100.0% 

100.0% 

Tahun * 

Pekerjaan.Ayah 
91 100.0% 0 0.0% 91 100.0% 

Tahun * Pekerjaan.Ibu 91 100.0% 0 0.0% 91 100.0% 

Tahun * 

Pendapatan.Ortu 
91 100.0% 0 0.0% 91 100.0% 

Tahun * 

Frek.Kegiatan.Fisik 
91 100.0% 0 0.0% 91 100.0% 

Tahun * 

Konsumsi.fastfood 
91 100.0% 0 0.0% 91 100.0% 

Tahun * 

Konsumsi.minuman.so

da 

91 100.0% 0 0.0% 91 100.0% 

Tahun * Imajinasi 91 100.0% 0 0.0% 91 100.0% 

Tahun * 

Perilaku.Seksual 
91 100.0% 0 0.0% 91 100.0% 

Tahun * 

Riwayat.menonton.me

dia.massa.dewasa 

91 100.0% 0 0.0% 91 100.0% 

Tahun * 

Teman.menonton.mead

ia.massa.dewasa 

91 100.0% 0 0.0% 91 100.0% 

 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Tahun 91 10 15 12.13 .909 

Valid N 

(listwise) 
91 
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Lampiran 6 

Tahun * Pekerjaan.Ibu 

 

Crosstab 

 Pekerjaan.Ibu Total 

Pegawai 

Negeri 

Wiraswast

a 

Swast

a 

Tidak 

Bekerja 

Lainnya 

Tahun 

Prekok 

(<=10 

tahun) 

Count 0 1 1 4 0 6 

Expected 

Count 
.2 .7 1.1 3.8 .2 6.0 

Norma

l >=11 

Count 6 20 30 108 6 170 

Expected 

Count 
5.8 20.3 29.9 108.2 5.8 170.0 

Total 

Count 6 21 31 112 6 176 

Expected 

Count 
6.0 21.0 31.0 112.0 6.0 176.0 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square .552
a
 4 .968 1.000   

Likelihood Ratio .949 4 .917 1.000   

Fisher's Exact Test 1.167   .890   

Linear-by-Linear 

Association 
.002

b
 1 .961 1.000 .541 .180 

N of Valid Cases 91      

a. 5 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .20. 

b. The standardized statistic is .049. 
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Lampiran 6 

Tahun * Pekerjaan.Ayah 

 

Crosstab 

 Pekerjaan.Ayah Total 

Pegawai 

Negeri 

Wiraswas

ta 

Swasta Tidak 

Bekerja 

Lainn

ya 

Tahun 

Prekok (<=10 

tahun) 

Count 0 1 3 1 1 6 

Expected 

Count 
.8 1.0 3.6 .2 .5 6.0 

Normal >=11 

Count 22 28 102 4 14 170 

Expected 

Count 
21.3 28.0 101.4 4.8 14.5 170.0 

Total 

Count 22 29 105 5 15 176 

Expected 

Count 
22.0 29.0 105.0 5.0 15.0 176.0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig.  

(2-sided) 

Exact Sig.  

(1-sided) 

Point 

Probabil

ity 

Pearson Chi-Square 5.537
a
 4 .237 .280   

Likelihood Ratio 4.041 4 .401 .421   

Fisher's Exact Test 5.106   .182   

Linear-by-Linear 

Association 
1.887

b
 1 .170 .211 .125 .070 

N of Valid Cases 91      

a. 6 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .17. 

b. The standardized statistic is -1.374. 
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Lampiran 6 

Tahun * Pendidikan Ibu 

 

 

Crosstab 

 Pend.Ibu Total 

Tamat SD Tamat 

SMP 

Tamat SMA Pergurua

n Tinggi 

 

Tahun 

Prekok (<=10 

tahun) 

Count 1 1 4 0 6 

Expected 

Count 
1.7 1.1 2.7 .4 6.0 

Normal >=11 

Count 50 30 76 12 170 

Expected 

Count 
49.3 29.9 77.3 11.6 170.0 

Total 

Count 51 31 80 12 176 

Expected 

Count 
51.0 31.0 80.0 12.0 176.0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Point 

Probabilit

y 

Pearson Chi-Square 1.437
a
 4 .838 .834   

Likelihood Ratio 1.896 4 .755 .834   

Fisher's Exact Test 1.982   .914   

Linear-by-Linear 

Association 
.308

b
 1 .579 .684 .372 .143 

N of Valid Cases 91      

a. 6 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .07. 

b. The standardized statistic is -.555. 
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Lampiran 6 

 

Tahun * Teman.menonton.media.massa.dewasa 

 

 

Crosstab 

 Teman.menonton.meadia.massa.dewasa Total 

Sendiri  Teman  Saudara  Lainya  

Tahun 

Prekok 

(<=10 tahun) 

Count 2 3 1 0 6 

Expected 

Count 
1.2 3.2 .9 .6 6.0 

Normal 

>=11 

Count 34 92 26 18 170 

Expected 

Count 
34.8 91.8 26.1 17.4 170.0 

Total 

Count 36 95 27 18 176 

Expected 

Count 
36.0 95.0 27.0 18.0 176.0 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square 1.164
a
 3 .762 .854   

Likelihood Ratio 1.700 3 .637 .818   

Fisher's Exact Test 1.129   .854   

Linear-by-Linear 

Association 
.851

b
 1 .356 .476 .257 .139 

N of Valid Cases 91      

a. 4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .61. 

b. The standardized statistic is .923. 
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Lampiran 6 

Tahun * Riwayat.menonton.media.massa.dewasa 

 

 

Crosstab 

 Riwayat.menonton.media.massa.dewasa Total 

Tidak 

Pernah 

Jarang Sering Selalu 

Tahun 

Prekok 

(<=10 tahun) 

Count 2 1 3 0 6 

Expected 

Count 
1.2 3.0 1.0 .8 6.0 

Normal >=11 

Count 34 86 26 24 170 

Expected 

Count 
34.8 84.0 28.0 23.2 170.0 

Total 

Count 36 87 29 24 176 

Expected 

Count 
36.0 87.0 29.0 24.0 176.0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square 6.936
a
 3 .074 .070   

Likelihood Ratio 6.679 3 .083 .084   

Fisher's Exact Test 5.787   .054   

Linear-by-Linear 

Association 
.032

b
 1 .859 1.000 .533 .175 

N of Valid Cases 91      

a. 4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .82. 

b. The standardized statistic is .178. 
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Lampiran 6 

Tahun * Perilaku.Seksual 

 

 

Crosstab 

 Perilaku.Seksual Total 

Tidak Pernah Pernah 

Tahun 

Prekok 

(<=10 tahun) 

Count 3 3 6 

Expected 

Count 
4.7 1.3 6.0 

Normal >=11 

Count 134 36 170 

Expected 

Count 
132.3 37.7 170.0 

Total 

Count 137 39 176 

Expected 

Count 
137.0 39.0 176.0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square 2.791
a
 1 .095 .124 .124  

Continuity Correction
b
 1.370 1 .242    

Likelihood Ratio 2.323 1 .127 .341 .124  

Fisher's Exact Test    .124 .124  

Linear-by-Linear 

Association 
2.776

c
 1 .096 .124 .124 .101 

N of Valid Cases 91      

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.33. 

b. Computed only for a 2x2 table 

c. The standardized statistic is -1.666. 
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Lampiran 6 

Tahun * Imajinasi 

 

Crosstab 

 Imajinasi Total 

Tidak 

Pernah 

Jarang Kadang-

kadang 

Sering 

Tahun 

Prekok 

(<=10 tahun) 

Count 2 3 1 0 6 

Expected 

Count 
2.7 2.1 1.1 .1 6.0 

Normal 

>=11 

Count 76 60 32 2 170 

Expected 

Count 
75.3 60.9 31.9 1.9 170.0 

Total 

Count 78 63 33 2 176 

Expected 

Count 
78.0 63.0 33.0 2.0 176.0 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square .604
a
 3 .895 .871   

Likelihood Ratio .651 3 .885 .871   

Fisher's Exact Test 1.736   .871   

Linear-by-Linear 

Association 
.044

b
 1 .835 1.000 .506 .196 

N of Valid Cases 91      

a. 5 cells (62.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .07. 

b. The standardized statistic is -.209. 
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Lampiran 6 

 

Tahun * Konsumsi.minuman.soda 

 

 

Crosstab 

 Konsumsi.minuman.soda Total 

Tidak 

Pernah 

Jarang Kadang-

kadang 

Sering 

Tahun 

Prekok 

(<=10 tahun) 

Count 0 1 2 3 6 

Expected 

Count 
.8 1.2 1.8 2.2 6.0 

Normal 

>=11 

Count 22 34 52 62 170 

Expected 

Count 
21.3 33.8 52.2 62.8 170.0 

Total 

Count 22 35 54 65 176 

Expected 

Count 
22.0 35.0 54.0 65.0 176.0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square 1.110
a
 3 .775 .853   

Likelihood Ratio 1.834 3 .608 .788   

Fisher's Exact Test .790   .939   

Linear-by-Linear 

Association 
.992

b
 1 .319 .429 .221 .107 

N of Valid Cases 91      

a. 4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .75. 

b. The standardized statistic is -.996. 
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Lampiran 6 

Tahun * Konsumsi.fastfood 

 

 

Crosstab 

 Konsumsi.fastfood Total 

Jarang Kadang-

kadang 

Sering 

Tahun 

Prekok 

(<=10 tahun) 

Count 0 0 6 6 

Expected 

Count 
.1 .5 5.4 6.0 

Normal >=11 

Count 2 16 152 170 

Expected 

Count 
1.9 15.5 152.6 170.0 

Total 

Count 2 16 158 176 

Expected 

Count 
2.0 16.0 158.0 176.0 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square .708
a
 2 .702 .675   

Likelihood Ratio 1.319 2 .517 .675   

Fisher's Exact Test 1.108   1.000   

Linear-by-Linear 

Association 
.646

b
 1 .422 .675 .518 .518 

N of Valid Cases 91      

a. 3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .07. 

b. The standardized statistic is -.804. 
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Lampiran 6 

Tahun * Frek.Kegiatan.Fisik 

 

 

Crosstab 

 Frek.Kegiatan.Fisik Total 

Jarang Kadang-

Kadang 

Sering 

Tahun 

Prekok 

(<=10 tahun) 

Count 0 3 3 6 

Expected 

Count 
1.0 3.1 1.9 6.0 

Normal >=11 

Count 30 88 52 170 

Expected 

Count 
29.0 87.9 53.1 170.0 

Total 

Count 30 91 55 176 

Expected 

Count 
30.0 91.0 55.0 176.0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square 1.761
a
 2 .415 .404   

Likelihood Ratio 2.679 2 .262 .404   

Fisher's Exact Test 1.352   .551   

Linear-by-Linear 

Association 
1.710

b
 1 .191 .234 .157 .109 

N of Valid Cases 91      

a. 3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.02. 

b. The standardized statistic is -1.308. 
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Lampiran 6 

Tahun * Pendapatan.Ortu 

 

 

Crosstab 

 Pendapatan.Ortu Total 

<1.000.00

0 

1.000.000-

2.000.000 

>2.000.00

0 

Tahun 

Prekok 

(<=10 tahun) 

Count 1 4 1 6 

Expected 

Count 
.7 2.5 2.8 6.0 

Normal >=11 

Count 20 70 80 170 

Expected 

Count 
20.3 71.5 78.2 170.0 

Total 

Count 21 74 81 176 

Expected 

Count 
21.0 74.0 81.0 176.0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact 

Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-

Square 
2.175

a
 2 .337 .324 

  

Likelihood Ratio 2.399 2 .301 .374   

Fisher's Exact Test 2.504   .324   

Linear-by-Linear 

Association 
1.549

b
 1 .213 .231 .173 .108 

N of Valid Cases 91      

a. 3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .72. 

b. The standardized statistic is 1.245. 
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