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MOTTO 

 

“…Jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka 
lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan                

(QS. Ar Rahman 33)” 

 

"Jika kita hidup setiap hari seperti hari terakhir bagi kita, kita akan menciptakan 
sesuatu yang benar-benar besar akhirnya (Steve Jobs)" 

 

“Man jadda wa jada, selama kita bersungguh-sungguh, maka kita akan memetik 
buah yang manis. Segala keputusan hanya ditangan kita sendiri, kita mampu 

untuk itu (B.J. Habibie)” 
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RINGKASAN 

 

Menarche merupakan menstruasi yang muncul pertama kali pada remaja 
perempuan sebagai tanda akhir masa pubertas. Menarche umumnya terjadi pada 
usia 11-15 tahun dan mengalami percepatan 3 sampai dengan 4 bulan dalam 
kurun waktu 10 tahun. Penelitian tentang usia menarche pada tahun 2014 
menyebutkan bahwa 16% remaja perempuan mengalami usia menarche lebih dini, 
yaitu usia dibawah 11 tahun, dan Indonesia merupakan negara yang menempati 
urutan ke 15 dari 67 negara dengan usia menarche lebih dini. Faktor yang 
mempengaruhi perbedaan usia menarche pada remaja perempuan antara lain, 
status gizi, genetik dan keadaan lingkungan. Pada penelitian ini bertujuan untuk 
menentukan hubungan antara status gizi dengan kejadian menarche dini pada 
remaja putri. 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah analitik observasional 
dengan desain penelitian cross sectional. Metode pengambilan sampel 
menggunakan total sampling pada siswi kelas 3,4,5 SD Negeri Kertajaya 
Surabaya yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 123 responden. Teknik 
pengumpulan data dimulai dari pengisian kuesioner untuk mengatahui usia 
menarche dan pengukuran tinggi badan dan berat badan untuk menentukan status 
gizi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 67,48% responden berada pada 
status gizi normal dan 16,26% responden telah mendapatkan menarche. Proporsi 
responden yang mendapatkan usia menarche lebih dini sebesar 60% dan 40% 
berada pada batas usia menarche normal. Responden yang telah mendapatkan usia 
menarche lebih awal 35% diantaranya memiliki status gizi normal dan 25% status 
gizi gemuk. Usia menarche dan status gizi menunjukkan bahwa data terdistribusi 
tidak normal (p value = 0,000), selanjutnya dilakukan uji statistik Spearman 
dengan hasil nilai p 0.030 ( p < 0,05). Kesimpulan dari hasil tersebut 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan bermakna antara status gizi dengan usia 
menarche dini.  
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ABSTRACT 

Relationship between Nutritional Status and The Incidence of Early Menarche on 
Female Adolescent in SD Negeri Kertajaya Surabaya 

Dimartari Fitri Atmasari 

Early menarche is the first menstruation that occurs in female adolescents under 
the age of 11 years. Indonesia is a country with 15th rank out of 67 countries with 
early age of menarche. There are many factors that affect the age of menarche, 
one of them is nutritional status. The purpose of this cross sectional study is to 
determine the correlation between the nutritional status and early age of 
menarche in female adolescent of elementary students at Surabaya city. The 
samples were taken by total sampling as many as 123 students and analyzed by 
using the Spearman test. The result showed the proportion of early menarche in 
SD Negeri Kertajaya Surabaya in 2016 as much as 60% and 40% incidence of 
normal age of menarche. Furthermore, the respondent who got menarche earlier 
than the average of age of menarche, there were 35% on normal nutritional status 
and 25% on obesity nutritional status. Analysis statistic results from the 
Spearman test is p= 0.03 0 (p < 0,05). This research shows that there was a 
correlation between nutritional status and early age of menarche. 

Keywords: Nutritional status, age of menarche, incidence early menarche, 
Surabaya 
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Daftar Singkatan 

 

BB : berat badan 

BBR : berat badan relatif 

BKKBN : badan kependudukan dan keluarga berencana nasional 

DHEA : dehydroepiandosterone 

DHEAS : dehydroepiandosteronesulfate 

EDC : endocrine disrupting hormone 

FSH : follicle stimulating hormone 

GnRH : gonadotropin releasing hormone 

IGF-1 : insulin-like growth factor 

IMT : indeks massa tubuh 

LH : luteinizing hormone 

LPP : lingkar pinggang pinggul 

RISKESDAS : riset kesehatan dasar 

TB : tinggi badan 

U : umur 

UNICEF : united nation children’s fund 

WHO     : world health organization 
 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA STATUS... DIMARTARI FITRI ATMASARI



1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penduduk Indonesia berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 

berjumlah 237,6 juta jiwa. Sejumlah 63,4 juta diantaranya adalah remaja, yang 

terdiri dari laki-laki sebanyak 32.164.436 jiwa dan perempuan sebanyak 

31.279.012 jiwa (BKKBN,2011). Remaja menurut WHO (2007) didefinisikan 

sebagai masa peralihan dengan batas usia 12 sampai 24 tahun, yang ditandai 

dengan adanya pubertas. Besarnya jumlah penduduk kelompok remaja ini 

akan sangat mempengaruhi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang. 

Penduduk kelompok umur ini perlu mendapat perhatian serius mengingat 

mereka masih termasuk dalam usia sekolah (BKKBN,2011).  

Masa remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa 

dengan munculnya tanda-tanda seksual sekunder dan kemampuan 

bereproduksi (David,2004). Pada periode ini terjadi percepatan pertumbuhan 

dan perkembangan fisik serta mengalami kematangan organ reproduksi 

seksual. Salah satu tanda yang muncul pada remaja perempuan adalah 

terjadinya menstruasi pertama kali atau menarche (Jamie S, 2008). Menarche 

terjadi pada perempuan usia 12 sampai 13 tahun dalam rentang usia 11-16 

tahun (Waryono,2010).  

Penelitian tentang usia menarche yang dilakukan oleh Sylvie Mrug 

(2014) menyatakan bahwa 16% remaja perempuan diklasifikasikan dalam 
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pubertas dini, yaitu mengalami menarche pada usia kurang dari 11 tahun, hal 

ini dikaitkan dengan perubahan psikologis dan perilaku remaja yang 

cenderung dipengaruhi oleh orang disekitarnya. Indonesia merupakan negara 

yang menempati urutan ke 15 dari 67 negara dengan usia menarche lebih 

cepat (Human Biology,2001).  

Moderinisasi dan gaya hidup dianggap sebagai hal yang memiliki 

pengaruh kuat terhadap penurunan rata-rata usia menarche lebih dini, hal ini 

disebabkan adanya perubahan peradaban yang diikuti dengan perubahan pada 

manusia diantaranya pola hidup dan pola makan (Roveny,2010). Usia 

menarche dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain status gizi, genetik, 

keadaan lingkungan (Batubara,2010). Status gizi menjadi salah satu faktor 

penting yang harus diperhatikan. Hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 

2013 terhadap status gizi anak usia 5-12 tahun disebutkan prevalensi pendek 

pada anak umur 5-12 tahun adalah 30,7 %, terdiri dari 12,3% sangat pendek 

dan 18,4% pendek. Prevalensi  kurus 11,2  %,  terdiri dari 4,0 % sangat kurus 

dan 7,2 % kurus, serta prevalensi gemuk pada anak umur 5-12 tahun masih 

tinggi yaitu 18,8 %, terdiri dari gemuk 10,8 % dan sangat gemuk (obesitas) 

8,8 %.  

Perbaikan nutrisi akan berdampak kepada penurunan usia menstruasi 

pertama (Acharya,2006). Menarche dini lebih cenderung ditemui pada wanita 

dengan status nutrisi yang baik, hal ini dikarenakan status nutrisi 

mempengaruhi maturitas sistem endokrin (Uche-Nwachi, 2007). Penelitian 

tentang status gizi dan usia menarche menunjukkan dua hasil yang berbeda.  

Penelitian Lusiana (2007) menunjukkan bahwa sebagian besar remaja 
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perempuan yang sudah mengalami menstruasi berada pada status gizi normal, 

sedangkan pada penelitian Munda (2013) didapatkan status gizi remaja yang 

sudah mengalami menstruasi berada pada kategori overweight, hal ini juga 

menunjukkan usia kejadian menarche yang tidak sesuai. Proporsi kejadian 

menarche dini pada penelitian Fildza (2014) sebesar 60,3% dari 131 siswi 

SMP yang diteliti, dengan usia menarche terendah yaitu sembilan tahun. 

Perbedaan hasil penelitian status gizi remaja dan menurunnya usia 

menarche pada remaja perempuan, membuat peneliti bermaksud untuk 

melakukan penelitian kembali untuk mengetahui Hubungan antara Status Gizi 

terhadap Kejadian Menarche Dini pada Remaja Perempuan. Penelitian 

dilakukan di SD Negeri di kota Surabaya dengan alasan usia menarche dini 

lebih banyak terjadi pada remaja perempuan yang tinggal  di daerah perkotaan 

daripada remaja perempuan yang tinggal di desa (Winkjosastro,2009). Remaja 

perempuan di kota memiliki pola hidup yang berbeda daripada di desa, dilihat 

dari frekuensi makan yang bervariasi dan paparan media yang luas, hal ini 

mendasari peneliti untuk melakukan penelitian di salah satu SD Negeri di kota 

Surabaya, yaitu SD Kertajaya Surabaya.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara status gizi terhadap kejadian menarche dini pada 

remaja perempuan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1     Tujuan Umum 

Menentukan hubungan status gizi terhadap kejadian menarche dini pada 

remaja perempuan.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

1.3.2.1 Mengidentifikasi status gizi pada remaja perempuan di SD Kertajaya 

Surabaya 

1.3.2.2 Mengidentifikasi usia menarche dini pada remaja perempuan di SD 

Kertajaya Surabaya 

1.3.2.3 Menentukan hubungan antara status gizi dengan usia menarche dini pada 

remaja perempuan di SD Kertajaya Surabaya 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1    Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai status gizi 

remaja perempuan dan kejadian menarche dini. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi remaja 

perempuan terkait dengan perubahan pada masa pubertas dan tanda-tanda 

menarche. 
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1.4.2.2 Bagi Institusi 

Dapat dijadikan sebagai acuan atau dasar dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan asupan program peningkatan kesehatan reproduksi 

remaja. 

1.5 Resiko Penelitian 

1.5.1 Bagi Peneliti 

Data yang didapat terkait usia menarche kurang objektif karena responden 

tidak dapat mengingat pada saat kapan terjadi menarche. 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA STATUS... DIMARTARI FITRI ATMASARI



 
 

6 
 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pubertas 

2.1.1 Remaja 

Remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menjadi dewasa. Pada 

periode ini berbagai perubahan terjadi baik perubahan hormonal, fisik, psikologis 

maupun sosial. (Batubara,2010)  

Masa remaja merupakan masa peralihan dari pubertas ke dewasa, yaitu 

pada umur 11-19 tahun. Masa dimana mulai terbentuk identitas diri, pencapaian 

emansipasi dalam keluarga, mendapat kepercayaan dari orang tua. Masa inilah 

seorang individu dikatakan matang secara fisiologik maupun psikologik. 

(Davis,2007) 

Remaja awal (early adolescence) yaitu remaja yang berusia berkisar 11-13 

tahun, dimana pada masa adalah masa yang paling penting untuk mengetahui 

pendidikan seks, karena masa ini remaja cepat tertarik dengan lawan jenis dan 

mudah teransang secara erotis. Oleh karena itu, anak remaja penting untuk 

mengetahui pendidikan seks sejak dini (Soetjiningsih, 2010)  

Remaja awal merupakan awal masa pubertas dimana banyak terjadi 

perubahan dalam diri seorang remaja. Dalam masa ini perilaku seorang remaja 

mulai tidak terorganisir. Periode ini terjadi antara usia 10 sampai 13 tahun. 
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2.1.2 Pubertas  

Pubertas merupakan periode dinamis yang ditandai dengan pertumbuhan dan 

perkembangan yang cepat pada ukuran dan bentuk tubuh, komposisi tubuh, dan 

fungsi organ reproduksi. Komposisi tubuh yang paling dominan mengalami 

perubahan adalah distribusi lemak tubuh, yang slah satunya mendukung 

perubahan tanda seks sekunder. (Alan,2010) 

Menurut World Health Organization (WHO) dalam BBKBN, masa pubertas 

adalah periode peralihan biologis masa kanak-kanak dan masa dewasa, yaitu 

antara umur 10-20 tahun. Pubertas pada manusia berhubungan dengan 

pertumbuhan fisik dan maturitas otak, serta tingkat emosional, kognitif, dan 

perilaku. (The Times India, 2012). 

2.1.3 Perubahan Hormonal 

Pubertas terjadi sebagai akibat dari peningkatan sekresi gonadotropin 

releasing hormone (GnRH) dari hipotalamus, diikuti dengan perubahan sistem 

endokrin yang bersifat kompleks sehingga melibatkan sistem umpan balik negatif 

dan positif. GnRH mulai diproduksi saat masih janin dan dihambat saat masa 

anak-anak karena adanya efek dari kinerja sistem saraf pusat. Untuk itu pada saat 

pubertas terjadi reaktivasi sumbu aksis hipotalamus-hipofisis-gonadotropin 

dengan peningkatan GnRH secara menetap. 
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Gambar 2.1 Aksis Hipotalamus-Hipofisis-Gonadotropin 

Pematangan folikel dan ovulasi dikontrol oleh hypothalamus-pituitary-

ovarian axis. Dimulai dari control utama yaitu hipotalamus, menghasilkan 

gonadotropin releasing hormone (GnRH) untuk merangsang kelenjar pituitary 

menghasilkan hormon gonadotropin, dalam hal ini yaitu follicle stimulating 

hormone (FSH) dan luteinizing hormone (LH). Sekresi gonadotropin yang 

meningkat ini memicu beberapa perubahan di ovarium, yaitu perkembangan 

folikel pada tahap antral. Pada folikel terdapat dua jenis sel yang melingkari sel 

telur yaitu sel teka dimana terdapat reseptor LH dan sel granulosa dimana reseptor 

FSH ditemukan. Pada awal fase folikuler LH memicu sel teka untuk 

menghasilkan hormon androgen. Selanjutnya hormon androgen memasuki sel 

granulosa. FSH dengan bantuan enzim aromatase mengubah androgen menjadi 

estrogen (estradiol). (Samsulhadi,2011) 
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Stimulus FSH meengakibatkan pertumbuhan folikel dari folikel antral 

menjadi folikel preovulasi, dan sekresi estrogen terus meningkat. Pada hari ke 5-7 

siklus, kadar estrogen dan inhibin B tinggi sehingga mengirimkan umpan balik 

kepada hipotalamus agar hipofisis menekan sekresi FSH, tetapi tidak dengan 

sekresi LH. Penurunan kadar FSH mengakibatkan hanya ada satu folikel yang 

paling siap atau folikel yang berkembang menjadi folikel dominan. Folikel 

dominan terus membesar dan menyebabkan kadar estrogen terus meningkat, 

terjadi sekitar hari ke 12. Kadar estrogen yang tinggi mengakibatkan terjadi 

lonjakan LH. Pada pertengahan siklus reseptor LH mulai didapatkan di sel 

granulosa. (Samsulhadi,2011) 

Saat remaja atau pubertas, inhibisi susunan saraf pusat terhadap 

hipotalamus menghilang sehingga hipotalamus mengeluarkan GnRH akibat 

sensitivitas gonadalstat. Selama periode prepubertal gonadalstat tidak sensitif 

terhadap rendahnya kadar steroid yang beredar, akan tetapi pada periode pubertas 

akan terjadi umpan balik akibat kadar steroid yang rendah sehingga GnRH dan 

gonadotopin akan dilepaskan dalam jumlah yang banyak. Pada awalnya GnRH 

akan disekresi pada malam hari dan meningkatkan kadar LH dan FSH, karena 

GnRH berikatan dengan reseptor-reseptor di hipofisis. Peningkatan sekresi 

gonadotropin akan diikuti oleh sekresi estradiol pada hari berikutnya, 

keterlambatan ini berhubungan dengan proses aromatisasi estrogen oleh androgen. 

(Samsulhadi,2011) 

Meningkatnya sekresi androgen adrenal penting untk proses adrenarche 

atau munculnya rambut ketiak dan pubis. Peningkatan yang cepat dari sirkulasi 
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sebagian besar kadar androgen adrenal, DHEA, dan DHEAS dimulai pada awal 

umur 2 tahun dan meningkat hinga umur 7-8 tahun. (Nancy,2010) 

Estradiol terutama disekresi oleh ovarium dan terus naik selama pubertas. 

Sekresi growt hormone (GH) meningkat bersamaan dengan meningkatnya 

gonadotropin pada saat munculnya pubertas, peningkatan GH dimediasi oleh 

estrogen (Speroff,2005). Pada akhir pubertas sekresi GH mulai turun, kembali 

pada kadar pra-pubertas saat memasuki masa dewasa, meskipun kadar steroid 

gonad tetap tinggi.  

2.1.4 Perubahan Fisik 

Di dalam masa pubertas akan terjadi pertumbuhan karakteristik seks 

sekunder dan dicapainya fungsi organ reproduksi. Perubahan fisik yang menyertai 

perkembangan pubertas adalah sebagai akibat dari maturasi hipotalamus, stimulasi 

organ seks, dan sekresi steroid seks. (Rebar, 2007) 

Seorang perempuan mencapai kecepatan tertinggi pada awal pubertas 

sebelum menarche dan mempunyai potensi tumbuh terbatas setelah itu. Perubahan 

di dalam bentuk badan perempuan, dengan akumulasi lemak pada paha, paggul, 

dan bokong, terjadi selama pubertas. Dalam hal ini, estrogen meninkatkan total 

lemak badan yang didistribusi. Perkembangan seks sekunder diakibatkan oleh 

perubahan sistem hormonal tubuh yang terjadi selama proses pubertas. Perubahan 

hormonal akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan rambut pubis dan menarke 

pada anak perempuan, serta terjadinya peningkatan produksi minyak tubuh, 

meningkatnya aktivitas kelenjar keringat, dan timbulnya jerawat. Pada anak 

perempuan awal pubertas ditandai oleh timbulnya breast budding atau tunas 
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payudara pada usia kira-kira 10 tahun, kemudian secara bertahap payudara 

berkembang menjadi payudara dewasa pada usia 13-14 tahun. Rambut pubis 

mulai tumbuh pada usia 11-12 tahun dan mencapai pertumbuhan lengkap pada 

usia 14 tahun. (Batubara, 2010) 

Pada fase pubertas terjadi perubahan fisik sehingga pada akhirnya seorang 

anak akan memiliki kemampuan bereproduksi. Terdapat lima perubahan  khusus 

yang terjadi pada pubertas, yaitu, pertambahan tinggi badan yang cepat (pacu 

tumbuh), perkembangan seks sekunder, perkembangan organ-organ reproduksi, 

perubahan komposisi tubuh serta perubahan sistem sirkulasi dan sistem respirasi 

yang berhubungan dengan kekuatan dan stamina tubuh. Tinggi badan pada 

perempuan bertambah kurang lebih 9 cm per tahun. Puncak pertumbuhan tinggi 

badan (peak height velocity) anak perempuan terjadi sekitar usia 12 tahun, 

sedangkan pada anak laki-laki pada usia 14 tahun. Pada anak perempuan, 

pertumbuhan akan berakhir pada usia 16 tahun sedangkan pada anak laki-laki 

pada usia 18 tahun. Setelah usia tersebut, pada umumnya pertambahan tinggi 

badan hampir selesai. Hormon steroid seks juga berpengaruh terhadap maturasi 

tulang pada lempeng epifisis (Batubara,2010). 

2.1.5 Perubahan Psikologi 

 Pertumbuhan dan perkembangan fisik pada remaja terjadi sangat pesat. 

Gejala yang ditunjukkan antara lain pinggul yang membesar dan membulat yang 

hampir menyerupai laki-laki tetapi karena pertumbuhan remaja perempuan lebih 

kecil pada berbagai dimensi tubuhnya maka lebar panggul tampak tidak 

proporsional, buah dada yang semakin menonjol, tumbuhnya rambut di daerah-

daerah tertentu, ada perubahan suara serta peningkatan hormon dalam tubuh yang 
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membuat produksi kelenjar minyak bertambah banyak yang menyebabkan 

penyumbatan pori-pori sehingga terjadi jerawat (Soetjiningsih,2010) 

 Perubahan fisik yang terjadi pada masa remaja mengakibatkan adanya 

perasaan sensitif remaja terhadap tubuhnya, jika perubahan tidak berlangsung 

secara lancar maka berpengaruh terhadap perkembangan psikis dan emosi anak 

(Batubara,2010). 

 Pengaruh negatif pada masa pubertas lebih tinggi pada remaja perempuan 

dari pada remaja laki-laki.  Proses perubahan pada masa pubertas apabila tidak 

sesuai menjadi faktor resiko terjadinya gangguan pada masa remaja, antara lain 

gangguan makan, depresi dan kegelisahan, hal ini dapat berpengaruh terhadap 

proses kematangan organ seksual,karena dapat diketahui pada masa remaja terjadi 

perubahan hormonal yang sangat tinggi (Reena,2015). 

 

2.2 Menarche 

2.2.1 Definisi  

Menarche adalah saat haid/menstruasi yang datang pertama kali pada 

seorang wanita yang sedang menginjak dewasa. Usia remaja putri pada waktu 

mengalami menarche berbeda-beda, sebab hal itu tergantung kepada faktor 

genetik (keturunan), bentuk tubuh, serta gizi seseorang. Umumnya menarche 

terjadi pada  usia 10 – 15 tahun, tetapi rata-rata terjadi pada usia 12,5 tahun. 

Namun, ada juga yang mengalami lebih cepat/dibawah usia tersebut. Menarche 

 yang terjadi sebelum usia 8 tahun disebut menstruasi prekok.(Sarwono, 2007) 

Menarche salah satu tanda bahwa remaja tersebut telah mengalami 

perubahan didalam dirinya dan juga disertai dengan berbagai masalah dan 
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perubahan-perubahan baik fisik, biologi, psikologik maupun sosial, harus 

dihadapi oleh remaja karena ini merupakan masa yang sangat penting karena 

merupakan masa peralihan kemasa dewasa. Menarche sebenarnya merupakan 

puncak dari serangkaian perubahan yang terjadi pada seorang gadis sedang 

menginjak dewasa. Perubahan timbul karena serangkaian interaksi antara 

beberapa kelenjar di dalam tubuh. (Moersintawati,2008) 

Menurut Waryana (2010), menarche yaitu biasanya terjadi pada usia 12-13 

tahun. Cepat atau lambatnya kematangan seksual meliputi menstruasi, dan 

kematangan fisik individual, juga di pengaruhi faktor ras atau suku bangsa, faktor 

iklim, cara hidup yang melingkungi anak. Usia menarche adalah menstruasi 

pertama yang biasanya terjadi pada perempuan umur 12-13 tahun dalam rentang 

umur 10-16 tahun. Peristiwa remaja perempuan mengalami menarche lebih awal 

disebut dengan menarche dini, yaitu pada umur kurang dari 11 tahun. 

 

2.3 Status Gizi Remaja 

Supariasa dkk. (2004) menjelaskan bahwa status  gizi merupakan ekspresi 

dari keadaan keseimbangan gizi dalam bentuk variabel tertentu. Sedangkan 

menurut Dwyer (2005) status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi 

makanan dan penggunaan zat-zat gizi. 

Menurut Suyatno (2009), tingkatan status gizi sekurang-kurangnya dikenal 

dua macam status gizi. Pertama adalah status gizi normal yang merupakan 

keadaan tubuh yang mencerminkan keseimbangan antara konsumsi dan  

penggunaan gizi oleh tubuh, keduanya berlangsung dengan adekuat, Sedangkan 

malnutrisi merupakan keadaan patologis  akibat kekurangan atau kelebihan dari 
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satu atau lebih zat gizi secara relatif maupun absolut. Ada empat bentuk 

malnutrisi, antara lain kekurangan konsumsi pangan untuk periode tertentu, 

kekurangan konsumsi pangan yang mengakibatkan defisiensi zat gizi tertentu, 

kelebihan konsumsi pangan untuk periode tertentu dan keadaan disproporsi 

konsumsi pangan yang menyebabkan ketidakseimbangan zat gizi. 

Penilaian status gizi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak 

langsung. Metode langsung lebih terfokus kepada  individu dan kriteria objektif 

sedangkan metode tidak langsung cenderung dipakai di komunitas untuk 

merefleksikan keadaan nutrisi. Penilaian status gizi secara langsung dapat dibagi 

menjadi empat penilaian yaitu antropometri, klinis, biokimia, dan biofisik. 

Sementara itu, penilaian status gizi secara tidak langsung meliputi survei 

konsumsi makanan, statistik vital, dan faktor ekologi (Supariasa dkk., 2002).  

Antropometri meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar 

lengan, lingkar kepala (pada bayi dan balita). Untuk mengukur status gizi secara 

adekuat, sejumlah penilaian spesifik juga diperlukan, misalnya Indeks Massa 

Tubuh (IMT), rasio Lingkar Pinggang Pinggul (LPP),  Berat Badan Relatif 

(BBR). Pengukuran seperti lipatan triseps juga dapat dipakai guna mengkalkulasi 

lemak atau protein tubuh (Supariasa dkk., 2002).  

IMT direkomendasikan sebagai pengukuran overweight dan obesitas pada 

anak dan remaja diatas usia 2 tahun sampai usia 20 tahun. Pengukuran IMT 

berdasarkan umur merupakan cara penilaian status gizi yang dapat mendiagnosa 

kondisi kesehatan. (Barlow,2007) 

Surat Keputusan  Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2010 

(Kemenkes RI, 2011) nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang standar 
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antropometri penilaian status gizi dan  mengacu pada standar WHO 2005 yaitu 

dengan menghitung IMT menurut umur (IMT/U) pada anak umur 5 – 18 tahun 

 Tabel 2.1 Kategori dan Ambang Batas Status Gizi Berdasarkan Indeks 

Indeks Kategori Status Gizi 
Ambang Batas 

(Z-Score) 

Indeks Massa Tubuh 

Menurut Umur (IMT/U) 

Anak Umur 5-18 tahun 

Sangat kurus < -3SD 

Kurus -3 SD sampai dengan < -2SD 

Normal -2 SD sampai dengan 1SD 

Gemuk > 1 SD samapai dengan 2 SD 

Obesitas > 2 SD 

Sumber KEPMENKES RI No. 1995/MENKES/SK/XII/2010 

Metode biokimiawi atau biofisik  digunakan untuk mengetahui terjadinya 

defisiensi berupa pengurangan derajat penyimpanan zat  gizi dalam jaringan atau 

cairan tubuh atau pengukuran fungsi fisiologis yang berkaitan dengan zat gizi 

tertentu. Metode klinis digunakan untuk mendeteksi tanda klinis dan anatomis 

yang merupakan manifestasi dari malnutrisi. Metode ini bisa dilakukan dengan 

menilai riwayat medis atau pemeriksaan fisik (Supariasa dkk., 2002).  

Status gizi pada remaja mempengaruhi pertumbuhannya. Pertumbuhan 

fisik menyebabkan kebutuhan asupan makanan yang lebih besar daripada masa 

anak-anak. Ditambah lagi pada masa ini, remaja sangat aktif dengan berbagai 

kegiatan, baik itu kegiatan sekolah maupun olahraga. Khusus pada remaja putri, 

asupan nutrisi juga dibutuhkan untuk persiapan reproduksi  (Proverawati, 2010) 
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2.4 Status gizi dan Menarche 

Nutrisi memiliki peran penting dalam proses  menarche. Menarche terjadi 

lebih dini pada remaja dengan status nutrisi yang baik (Acharya, 2006). Menurut 

Buyken (2009), nutrisi yang baik tidak menginisiasi proses pubertas. Proses 

pubertas terjadi akibat rangsang hormonal dan dimulai tanpa pengaruh dari nutrisi. 

Nutrisi yang baik hanya akan mempercepat proses tersebut. 

Nutrisi mempengaruhi kematangan seksual pada perempuan yang 

mendapat menstruais pertama lebih dini, mereka cenderung lebih berat dan lebih 

tinggi saat menstruasi pertama dibandingkan dengan merekan yang belum 

mendapatkan menstruasi pada usia yang sama. Sebaliknya, pada perempuan yang 

menstruasinya terlambat, berat badan lebih ringan daripada yang sudah menstruasi 

pada usia yang sama, walaupun tinggi badan mereka juga sama. Pada umumnya, 

mereka yang menjadi matang lebih dini akan memiliki body mass index yang 

lebih tinggi daripada mereka yang matang terlambat. (Soetjiningsih,2010) 

Usia menarche sangat bervariasi dan sangat tergantung pada status gizi 

(Boston University Medical Center,2010). Pada umumnya remaja yang memiliki 

massa lemak tubuh yang lebih besar cenderung mencapai menarche di usia muda. 

(Rah,2009) 

Pada remaja dengan kelebihan nutrisi (kelebihan berat badan), menarche 

juga terjadi lebih dini. Hal ini diasosiasikan dengan kadar leptin yang disekresikan 

oleh kelenjar adiposa. Peningkatan kronik dari konsentrasi leptin di perifer turut 

memacu peningkatan serum luteinizing hormone (LH). Menurut Wilson (2003), 

LH merupakan hormon yang dihasilkan di hipofisis anterior dan dapat dijadikan 
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parameter menilai pubertas pada wanita. Serum LH  yang  meningkat lebih dini 

dari seharusnya berimbas kepada peningkatan serum estradiol yang kemudian 

berakhir dengan proses kematangan seksual yang berpengaruh terhadap usia 

menarche dini (Uche-Nwachi dkk., 2007). 

Kematangan seksual pada remaja dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang 

mempengaruhi asupan nutrisi pada remaja, selain itu dengan adanya produksi 

endocrine disrupting hormone (EDC) pada lingkungan hidup mengakibatkan 

adanya paparan pada masa anak-anak yang dapat mempercepat proses 

kematangan organ seksual, walaupun tidak begitu berpengaruh terhadap usia 

menarche. Kelompok bahan kimia dalam lingkungan yang berpengaruh terhadap 

usia menarche juga  ditemukan pada bahan dengan kandungan organochlorine 

yang menimbulkan efek terhadap sistem endokrin (Yermachenko dan 

Volodymir,2014) 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan : 
  : diteliti  
   
  : tidak diteliti 
 

Gambar 3.1 : Kerangka Konseptual Hubungan  Status Gizi dengan Kejadian 

Menars Usia Dini 
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Status Gizi Lingkungan 
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Kerangka konseptual penelitian merupakan abstraksi yang terbentuk dari 

hal yang khusus menjadi lebih umum, yang hanya dapat diamati melalui konstruk. 

(Notoatmodjo,2012) 

 Status gizi  memiliki peran penting dalam proses menars, menars lebih 

dini dapat ditemukan pada remaja dengan status gizi yang baik. Status gizi baik 

dipengaruhi oleh asupan nutrisi dan faktor lingkungan. Pada status gizi yang 

baik,proses kematangan fungsi hipotalamus-pituitary-ovary (HPO) axis akan 

lebih cepat, hal ini diasosiasikan dengan peningkatan konsentrasi kadar leptin 

yang disekresikan oleh kelenjar adipose. Konsentrasi leptin mempengaruhi 

produksi serum LH (luteinizing hormone) yang berimbas pada proses kematangan 

organ seksual yang berperan dalam proses menars. 

Kematangan fungsi HPO selain dipengaruhi status gizi juga dipengaruhi 

oleh faktor lingkungan dan faktor psikologis yang saling berkaitan. Lingkungan 

berpengaruh terhadap status endokrin yaitu produksi EDC (endocrine disrupting 

chemical). Paparan EDC yang tinggi di masa anak-anak dapat mempercepat 

proses kematangan seksual, walaupun pengaruhnya terhadap masa pubertas sangat 

kecil.  

Proses kematangan seksual yang mempengaruhi usia menars juga 

dipengaruhi oleh faktor psikologis. Usia remaja rentan terjadi perubahan 

psikologis, karena pada masa itu remaja mulai mencari identitas dirinya dan 

dengan adanya perubahan fisik yang terjadi remaja mulai bersikap individual dan 

cenderung menyendiri. Masa ini mulai muncul perubahan perilaku dan berbagai 

masalah yang berpengaruh terhadap emosionalnya, sehingga menimbulkan stress. 
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Tingkat stress yang tinggilah yang berpengaruh terhadap proses kematangan 

seksual yang berpengaruh terhadap kejadian menars.  

Usia menars normal menurut Prawirohardjo(2011) berada pada rentangan 

11-15 tahun. Apabila terjadinya menars dibawah usia 11 tahun dikategorikan 

menars dini, sedangkan apabila terjadi diatas usia 15 tahundikategorikan sebagai 

menars terlambat.  

3.2 Hipotesis Penelitian 

Status gizi berhubungan dengan kejadian menars dini pada remaja perempuan. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan analitik observasional yaitu 

penelitian yang mencoba menggali bagaimana dan mengapa fenomena itu terjadi, 

kemudian melakukan analisis dinamika korelasi antara fenomena atau faktor 

resiko dengan faktor efek.  

 

 

 

Gambar 4.1 Rancangan Penelitian Cross Sectional 

 

Desain penelitian yang digunakan adalah pendekatan potong silang atau 

cross sectional, untuk mengatahui korelasi antara faktor resiko dan efek dengan 

cara observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat tertentu (point 

time approach) (Notoatmodjo,2012). Dalam penelitian ini, dilakukan 

pengumpulan data terkait status gizi dan usia menars yang diambil pada waktu 

yang sama. 

 

 

 

 

Status Gizi Menars Dini 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA STATUS... DIMARTARI FITRI ATMASARI



    22 
 

4.2 Populasi dan Sampel 

4.2.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti 

(Notoatmodjo, 2012). Populasi pada penelitian ini adalah siswi SD Negeri 

Kertajaya kota Surabaya. 

4.2.2 Sampel 

Sampel adalah objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi 

(Notoatmodjo, 2012). Sampel pada penelitian ini adalah siswi kelas III, IV, dan V 

SD Negeri Kertajaya kota Surabaya. 

1) Kriteria inklusi 

Kriteria inklusi adalah kriteria atau ciri – ciri yang perlu dipenuhi oleh 

setiap anggota populasi yang dapat diambil sebagai sampel (Notoatmodjo, 2012). 

Pada penelitian ini kriteria inklusinya adalah siswi kelas III,IV, dan V yang sehat 

fisik, tidak ada kecacatan fisik dan tidak dalam pengobatan penyakit tertentu 

(utamanya pengobatan yang bersifat hormonal). 

2) Kriterian eksklusi 

Kriteria eksklusi adalah ciri – ciri anggota populasi yang tidak dapat 

diambil sebagai sampel (Notoatmodjo, 2012). Pada penelitian ini kriteria 

eksklusinya adalah siswi yang tidak masuk sekolah pada saat penelitian dan 

siswi yang tidak mengumpulkan kesioner. 

4.2.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Sampling adalah proses menyeleksi porsi dari populasi untuk dapat 

mewakili populasi (Nursalam, 2009). Dalam penelitian ini, sampling yang 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA STATUS... DIMARTARI FITRI ATMASARI



    23 
 

digunakan adalah total sampling, artinya sampel yang diambil adalah total 

populasi dari siswi SD Negeri Kertajaya Surabaya yaitu sejumlah 123 responden. 

4.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri Kertajaya kota Surabaya pada 

12,13,14,19 April 2016. 

4.4 Variabel Penelitian, Definisi Operasional, dan Cara Pengukuran Variabel 

4.4.1 Variabel Penelitian 

Variabel adalah sesuatu yang digunakan sebagai ciri, sifat, atau ukuran yang 

dimiliki atau didapatkan oleh satuan penelitian tentang suatu konsep pengertian 

tertentu, misalnya usia, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, pekerjaan, 

pengetahuan, pendapatan, penyakit, dan sebagainya. (Notoatmodjo, 2012) 

Jenis variabel menurut fungsinya dalam penelitian dapat dibedakan menjadi: 

1) Variabel dependen adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel lain. 

(Nursalam, 2009) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kejadian menars dini. 

2) Variabel independen adalah variabel yang nilainya menentukan variabel lain. 

(Nursalam, 2009) 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah status gizi remaja 

perempuan. 

4.4.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah uraian tentang batasan variabel yang dimaksud, 

atau tentang apa yang diukur oleh variabel yang bersangkutan 

(Notoatmodjo,2012). 
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Tabel 4.1 Definisi operasional variabel 

Variabel Definisi Parameter Alat Ukur Kriteria Skala 

Variabel 

Dependen 

Kejadian 

Menars  

Dini 

Remaja putri 

yang mendapat 

menstruasi 

pertama lebih 

awal dihitung 

dalam satuan 

tahun 

Tahun Kuesioner - Menars dini: 

< 10 tahun 

- Menars 

normal: 

11-15 tahun 

- Menars 

terlambat: 

   > 15 tahun 

 

Ordinal 

Variabel 

Independen 

Status Gizi 

Remaja 

Perempuan 

Keadaan gizi 

responden yang 

dihitung dengan 

perhitungan Z-s 

ore berdasarkan 

indeks IMT/U 

Baku 

antropometri 

berdasarkan 

IMT/U menurut 

WHO 2005 

- Microtoise 

- Timbangan 

- Akta 

kelahiran 

- Tinggi Badan 

- Berat Badan 

- Usia 

Ordinal 

 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA STATUS... DIMARTARI FITRI ATMASARI



    25 
 

4.5 Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu proses pendekatan kepada subyek dan 

proses pengumpulan karakteristik subyek yang diperlukan dalam suatu penelitian 

(Nursalam, 2009). 

 

4.5.1 Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan data primer yaitu usia, berat badan dan tinggi 

badan anak.  

4.5.2 Alat dan Instrumen 

Alat dan instrument yang digunakan dalam penelitian adalah microtoise, 

timbangan injak, untuk mengukur tinggi badan dan berat badan, serta kuesioner 

yang digunakan untuk mengetahui usia menars anak 

4.5.3 Cara Kerja 

Penelitian ini diawali dengan mengajukan izin penelitian kepada pihak 

pendidikan program studi Pendidikan Bidan Fakultas Kedokteran Universitas 

Airlangga dan Kepala Sekolah SD Negeri Kertajaya kota Surabaya.  

Dalam penelitian ini salah satu teknik pengambilan data digunakan adalah 

keusioner.. Pengambilan data dilakukan pada siswi kelas III,IV, dan V SD Negeri 

Kertajaya kota Surabaya yang memenuhi kriteria inklusi. Orang tua siswa diminta 

untuk menandatangani lembar informed consent sebagai persetujuan bahwa 

bersedia anaknya menjadi responden dalam penelitian dan juga ditandatangani 

oleh saksi yaitu wali kelas. Selanjutnya, membagikan kuisioner untuk 

mendapatkan data mengenai hubungan antara status gizi dengan kejadian menars 
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dini. Kuesioner berisi tentang informasi terkait penelitian dan beberapa 

pertanyaan yang perlu diisi untuk mendapatkan data. Responden yang mengalami 

menars pada saat pengambilan data etap diambil sebagai sampel. Tahap 

selanjutnya adalah melakukan pengolahan data dan pencatatan hasil penelitian 

dari data yang sudah terkumpul.  

 

4.6 Pengolahan dan Analisis Data 

4.6.1 Teknik Pengolahan Data 

Proses pengolahan data terdapat langkah – langkah yang harus ditempuh, 

antara lain : 

1) Editing 

Hasil pengisian kuesioner yang diperoleh perlu dilakukan proses editing 

terlebih dahulu, apabila ada data yang tidak lengkap dan tidak mungkin dilakukan 

pengambilan data ulang, maka  kuesioner tersebut tidak dapat diterima (drop out). 

(Notoatmodjo,2012) 

2) Coding 

Coding merupakan mengubah data berbentuk kalimat menjadi data angka 

atau bilangan (Notoatmodjo, 2012). Data hasil pengukuran indeks massa tubuh 

dibagi umur kemudian digolongkan menjadi status gizi kurang, status gizi normal 

atau status gizi lebih. Sedangkan data usia menars dari pengisian kuesioner 

digolongkan menjadi usia menars dini, menars normal dan usia menars terlambat. 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA STATUS... DIMARTARI FITRI ATMASARI



    27 
 

3) Data entry 

Data entry adalah kegiatan memasukkan data yang telah dikumpulkan ke 

dalam kolom-kolom sesuai dengan jawaban masing-masing 

pertanyaan.(Notoatmodjo, 2012) 

4) Tabulating 

Data disusun menjadi bentuk distribusi frekuensi dan tabel silang untuk 

memperjelas informasi. (Notoatmodjo, 2012) 

4.6.2 Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan, khususnya terhadap data penelitian akan 

menggunakan ilmu statistik terapan yang disesuaikan dengan tujuan yang hendak 

dianalisis (Hidayat, 2007). Tujuan analisis data selain memperoleh gambaran dari 

hasil penelitian, juga untuk membuktikan hipotesis penelitian, serta memperoleh 

kesimpulan secara umum dari penelitian (Notoatmodjo, 2012). 

1) Analisis Univariat 

Analisis univariat bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik dari 

variabel penelitian (Notoatmodjo, 2012). Dalam penelitian ini, analisis univariat 

akan menghasilkan distribusi frekuensi dan persentase dari variabel usia menars 

dan status gizi. 

2) Analisis Bivariat 

Dari hasil analisi univariat akan diketahui karakteristik atau distribusi setiap 

variabel, dan dilanjutkan dengan analisis bivariat yang dilakukan terhadap dua 

variabel yang diduga berhubungan. Analisa ini untuk mengetahui hubungan antara 

status gizi dengan usia menars dini. Uji statistik yang digunakan adalah uji 

korelasi Spearman. 
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4.7 Kerangka Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Kerangka kerja operasional “Hubungan antara status gizi dengan 

kejadian menars dini. 

4.8 Ethical Clearance 

Penyusunan usulan penelitian ini mengajukan surat permohonan izin 

penelitian ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan Kepala Sekolah salah satu SD 

Negeri Kertajaya Kota Surabaya. Penelitian ini juga mengajukan permohonan izin 

layak etik ke bagian Bioetik dan Humaniora Fakultas Kedokteran Universitas 

Airlangga.  

Populasi dalam penelitian ini adalah siswi kelas III,IV,V SD Negeri 
Kertajaya kota Surabaya. 

Menentukan sampel, besar sampel, dan teknik pengambilan sampel 
menggunakan total sampling. 

Pengumpulan data  

Pengolahan data 

Analisis Data  

Penyajian Data 

Usia dan usia menars dengan 
menggunakan kuesioner 

Status gizi dengan melakukan 
pengukuran berat badan dan tinggi badan 
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1) Inform consent 

Peneliti menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian kepada responden. 

Responden diminta persetujuannya untuk mengikuti penelitian dengan 

menandatangani surat pernyataan kesediaan mengikuti penelitian (inform 

consent). 

2) Anonimity (tanpa nama) 

     Peneliti menjaga kerahasiaan identitas responden sehingga hanya peneliti  

saja yang mengetahui hasil jawaban dari masing masing responden. 

3) Confidentiality (kerahasiaan) 

Peneliti menjaga kerahasiaan semua innformasi yang didapat dari responden, 

dan itu dijamin oleh peneliti. 

 

4.9 Jadwal Penelitian 

      Terlampir 
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BAB 5 

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

 

5.1  Gambaran Umum Tempat Penelitian 

 Kota Surabaya merupakan ibu kota Jawa Timur yang menjadi pusat 

pendidikan di provinsi tersebut serta wilayah Indonesia bagian Timur. Dinas 

pendidikan kota Surabaya berupaya untuk meningkatkan ketersediaan layanan 

pendidikan agar dapat mencapai tujuan untuk menjadikan Surabaya sebagai 

barometer pendidikan nasional. Layanan pendidikan pada tingkat sekolah dasar 

salah satunya adalah SD Negeri Kertajaya. 

 SD Negeri Kertajaya terletak di wilayah timur kota Surabaya tepatnya Jl. 

Pucang Jajar 4-6 Surabaya. Sekolah dasar negeri dengan jumlah siswa hampir 

mencapai 2000 siswa ini memiliki visi menjadikan peserta didik yang berakhlak 

dan menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing tinggi, hal ini terbukti 

dengan prestasi-prestasi yang telah dicapai dalam bidang akademik maupun non 

akademik di tingkat regional hingga nasional. 

5.2  Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian yang dilakukan pada 123 responden siswi kelas 3,4, dan 5 

SD Negeri Kertajaya Surabaya sebagai berikut: 
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5.2.1 Karakteristik Responden 

1) Usia 

 Tabel 5.1 Persentase Distribusi Responden berdasarkan Usia 

Usia Jumlah Persentase (%) 
8 tahun 5 4,07 
9 tahun 35 28,46 
10 tahun 40 32,52 
11 tahun 40 32,52 
12 tahun 3 2,44 
Jumlah 123 100 

  

 Tabel 5.1 menunjukkan bahwa persentase usia responden yang sama 

sebesar 32,52% dari 123 responden berada pada usia 10 dan 11 tahun. 

2) Usia Menars 

 Tabel 5.2 Persentase Distribusi Responden berdasarkan Usia Menars 

Kelas Usia Menars 
9 tahun (%) 10 tahun (%) 11 tahun (%) 

Kelas 3 0 0 0 
Kelas 4 5 20 5 
Kelas 5 10 25 35 

Jumlah 15 45 40 
  

 Tabel 5.2 menunjukkan bahwa persentase usia menars tertinggi dari 

responden yang diteliti berada pada usia 10 tahun sebesar 45%. Sedangkan 

presentase usia termuda responden yang mendapatkan menars sebesar 15% yaitu 

pada usia 9 tahun. 
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3) Status Gizi 

 Tabel 5.3 Persentase Distribusi Responden berdasarkan Status Gizi 

Kelas 
Status Gizi 

Kurus (%) Normal (%) Gemuk (%) 
Kelas 3 1,62 17,07 7,32 
Kelas 4 2,44 24,39 9,76 
Kelas 5 1,62 26,02 9,76 

Jumlah 5,68 67,48 26,84 
 

 Tabel 5.3 menujukkan bahwa sebagian besar responden berada pada 

kategori status gizi normal yaitu sebesar 67,48%, sedangkan pada kategori status 

gizi kurus dan gemuk sebesar 5,68% dan 26,84%. 

4) Status Gizi dan Usia Menars 

 Tabel 5.4 Persentase Distribusi Responden berdasarkan Status Gizi dan 
Usia  Menars 

Usia Menars 
Status Gizi 

 Kurus (%)  Normal (%) Gemuk (%) 
9 tahun 0 10 5 
10 tahun 0 25 20 
11 tahun 0 15 25 
Jumlah 0 50 50 

 

 Tabel 5.4 menunjukkan bahwa terdapat persentase yang sama pada kategori 

status gizi normal dan gemuk untuk responden yang sudah mendapatkan menars, 

yaitu sebesar 50%. Responden yang mendapatkan Menars lebih awal berdasarkan 
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batas rata-rata usia menars 10,50±0,633 tahun 35% berada pada status gizi normal 

dan 25% berada pada status gizi gemuk. 

 Hasil uji normalitas terhadap status gizi dan usia Menars menunjukkan 

bahwa data terdistribusi tidak normal ( p value = 0,000). Selanjutnya, dilakukan 

uji statistik non parametrik Spearman. Hasil uji statistik dengan menggunakan 

korelasi Spearman didapatkan nilai p 0,030 (p < 0,05). Hasil tersebut 

menunjukkan terdapat hubungan bermakna antara status gizi dengan usia Menars. 
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BAB 6 

PEMBAHASAN 

6.1 Status Gizi 

 Status gizi siswi SD Negeri Kertajaya kelas 3, 4, dan 5 sebagian besar 

berada pada kategori normal, yaitu sebesar 67,48%. Walaupun sebagian besar 

reponden memiliki status gizi normal, namun jumlah responden dengan status gizi 

gemuk cukup tinggi yaitu sebesar 26,84%. Angka prevalensi tersebut lebih tinggi 

dibandingkan angka prevalensi status gizi menurut Riskesdas (2013) yang 

menunjukkan bahwa prevalensi gemuk pada anak usia sekolah sebesar 18,8%. 

Peningkatan angka kejadian gizi gemuk pada anak usia sekolah diawali dengan 

pola makan yang tidak seimbang (Hapsari,dkk.,2011). 

 Status gizi secara langsung dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu asupan 

nutrisi dan penyakit infeksi (Sarah,2009). Angka kejadian infeksi di kota besar di 

Indonesia, salah satunya Surabaya mengalami penurunan seiring dengan 

peningkatan pengetahuan, sanitasi dan lingkungan, pendapatan dan akses ke 

pelayanan kesehatan, sehingga dalam hal ini yang paling berpengaruh terhadap 

status gizi adalah asupan nutrisi (UNICEF Indonesia,2012; Dinkes 

Surabaya,2014). Asupan nutrisi dikatakan seimbang apabila mengandung 

karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang beragam 

(Hapsari,dkk.,2011). Penelitian Arisman (2009) menyebutkan bahwa anak-anak 

lebih senang mengonsumsi makanan modern atau junk food, sehingga hal tersebut 

yang menjadi alasan asupan nutrisi tidak seimbang pada anak usia sekolah karena 
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rendah terhadap zat gizi sementara kandungan lemak jenuhnya, kolesterol dan 

natirumnya tinggi.  

6.2 Usia Menarche 

 Hasil penelitian menunjukkan 16,27% dari total responden yang diteliti 

sudah mendapatkan menarche. Rata-rata usia menarche dalam penelitian ini 

adalah 10,50±0,633 tahun, sehingga responden yang mendapatkan menarche lebih 

awal berdasarkan rata-rata tersebut sebesar 60% dan usia termuda yang  sudah 

mengalami menarche adalah 9 tahun, sebesar 15%. Hasil penelitian tersebut 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rosanti dan Yvone (2013) di Jakarta 

yang menyebutkan bahwa usia menarche paling termuda adalah usia 9 tahun, 

namun terdapat penurunan pada rata-rata usia menarche yaitu 11,60 tahun. 

Penelitian Silvia (2012) di Semarang menyebutkan rata-rata usia menarche yang 

berbeda yaitu 12,1 tahun dengan usia menarche termuda 10 tahun. 

 Batas usia menarche dalam Prawirohardjo (2011) adalah 11-15 tahun dan 

terjadi percepatan 3 sampai dengan 4 bulan tiap 10 tahun. Karapanou (2010) juga 

meneyebutkan bahwa pada abad ke dua puluh usia menarche remaja perempuan 

turun 3 bulan setiap 10 tahun. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lusiana 

(2007)  menyebutkan bahwa penurunan usia menarche lebih awal disebabkan 

adanya peningkatan status ekonomi dan kemudahan akses pelayanan kesehatan. 

Selain itu  kemajuan  teknologi juga berpengaruh terhadap penurunan usia 

menarche, anak-anak  lebih  mudah mengakses informasi yang berhubungan 

dengan masalah seksual. Rangsangan dari media tersebut dapat meningkatkan 
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produksi  hormon yang mempengaruhi  kematangan  organ-organ reproduksi 

(MacKibben,2003).  

 Pada masa pubertas juga terjadi fenomena pacu tumbuh (grow spurt), 

dimana terjadi percepatan pertumbuhan pada tinggi badan, berat badan, dan massa 

lemak tubuh (lean body mass). Keadaan tersebut pada remaja perempuan dimulai 

bersamaan dengan munculnya tanda seks sekunder dan diakhiri dengan terjadinya 

menarche (IDAI,2015). Penurunan usia menarche lebih awal pada responden 

mendukung teori bahwa telah terjadi percepatan pergeseran usia menarche yang 

merupakan akibat dari semakin membaiknya status kesehatan dan nutrisi 

khususnya pada anak perempuan (Rosanti dan Yvone,2013).  

6.3 Status Gizi dan Usia Menarche 

 Hasil uji statistik menggunakan korelasi Spearman menyebutkan bahwa 

terdapat hubungan antara status gizi dengan usia menarche pada remaja putri. 

Penelitian sejalan dilakukan oleh Roveny (2010) yang menyebutkan bahwa 

terdapat hubungan antara status gizi dan usia menarche, remaja perempuan 

dengan status gizi yang lebih baik memiliki usia menarche yang lebih cepat. 

Namun, terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariwibowo 

(2004) yang menyatakan tidak ada hubungan antara status gizi dan menarche. 

Usia menarche lebih dini terjadi pada remaja dengan status gizi lebih baik 

(Acharya,2006). Remaja putri dengan status gizi yang lebih baik mendapatkan 

menstruasi pertama kali lebih awal dibandingkan dengan remaja putri yang belum 

mendapatkan menstruasi pada usia yang sama (Soetjiningsih,2010). Pada 
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dasarnya status gizi tidak secara langsung mempengaruhi proses pubertas, namun 

status gizi yang baik akan mempercepat kejadian pubertas (Buyken,2009).  

Pada penelitian Aishah (2011) dan penelitian Susanti dan Sunarto (2012) 

menyebutkan bahwa remaja yang memiliki IMT yang lebih tinggi cenderung 

mendapatkan menstruasi pertamanya terlebih  dahulu,  karena  kadar  leptin  yang  

disekresikan  oleh  kelenjar adiposa, kadar leptin  yang tinggi yang disekresikan  

dalam  darah. Leptin  ini  berpengaruh  terhadap metabolisme  Gonadothropin  

Releazing  Hormone  (GnRH).  Pelepasan  GnRH  ini  akan memicu  pengeluaran  

Folicle Stimulating  Hormone  (FSH)  dan  Letuinizing  Hormone  (LH)  di  

ovarium  sehingga  terjadi pematangan  folikel (Quennel,  2009).  Serum LH  yang  

meningkat juga berimbas kepada peningkatan serum estradiol yang kemudian 

berakhir dengan proses kematangan seksual yang berpengaruh terhadap usia 

menarche dini (Uche-Nwachi dkk., 2007). Frisch dan Revelle (2002) 

menyebutkan bahwa berat badan merupakan onset terhadap kejadian 

menarche,kadar lemak subkutan dan BMI yang tinggi pada usia 5 sampai 9 tahun 

erat kaitannya dengan usia menarche lebih awal (< 11 tahun). Selain lemak tubuh 

yang merupakan determinan yang penting dalam sistem reproduksi, protein yang 

tinggi juga dapat mempengaruhi perkembangan sistem reproduksi dengan 

meningkatnya kadar IGF-1 yang berfungsi sebagai pemberi sinyal pada estradiol 

dan mempercepat masa pubertas (Fildza,2014). 
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BAB 7 

PENUTUP 

7.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat disimpulkan sehubungan dengan penelitian yang 

berjudul “Hubungan antara Status Gizi dengan Kejadian Menarche Dini pada 

Remaja Putri di SD Negeri Kertajaya Surabaya” adalah : 

1. 67,48% responden memiliki kategori status gizi normal, sedangkan pada 

kategori status gizi kurus dan gemuk sebesar 5,68% dan 26,84%. 

2. Rata-rata usia menarche dalam penelitian ini mengalami penurunan 

menjadi 10,50±0,633, sehingga 60% responden mendapatkan usia 

menarche dibawah rata-rata. Sedangkan, usia menarche tertinggi sebesar 

45% berada pada usia 10 tahun dan 15% responden mendapatkan 

menarche dengan usia termuda 9 tahun. 

3. Terdapat hubungan bermakna antara status gizi dengan usia menarche 

pada remaja putri di SD Negeri Kertajaya. 

7.2 Saran 

Saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi institusi pendidikan 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan teori pembelajaran tentang 

status gizi dan kesehatan reproduksi pada remaja perempuan. 
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2. Bagi masyarakat 

Masyarakat terutama orang tua dapat memberikan arahan pola konsumsi 

makanan pada remaja putri sehingga asupan nutrisinya seimbang dan status 

gizi menjadi lebih baik, serta memberikan informasi informasi kepada 

remaja perempuan terkait dengan perubahan pada masa pubertas dan tanda-

tanda menarche. 

3. Bagi kegiatan penelitian selanjutnya 

Penelitian selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi yang 

relevan dan membantu penelitian sejenis terkait dengan kejadian menarche 

dini. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti tentang perbedaan 

status gizi normal dan lebih terhadap status usia menarche. 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA STATUS... DIMARTARI FITRI ATMASARI



 
 

40 
 

Daftar Pustaka 

 

Acharya, A., Reddaiah, P., Baridalyne, N., 2006. Nutritional Status and Menarche 
in Adolescent Girls in an Urban Resettlement Colony of South Delhi. 
Indian Journal of Community Medicine. New Delhi: Centre of Community 
Medicine 

Arisman, 2009, Gizi dalam Daur Kehidupan, Buku Ajar Ilmu Gizi. Jogjakarta : 
Muha Medika 

BKKBN, 2011, Kajian Profil Penduduk Remaja (10-24 tahun): Polici Brief, Pusat 
Penelitian dan Pengembangan Kependudukan BKKBN, seri. 1, no. 6 

Barlow, Sarah E, 2007, Expert Committee Recommendations Regarding the 
Prevention, Assessment, and Treatment of Child and Adolescent 
Overweight and Obesity: Summary Report. Division of Pediatric 
Gastroenterology, Nutrition, and Hepatology, Department of Pediatrics, 
Baylor College of Medicine, Texas Children’s Hospital, Houston, Texas 

Boswell, Hillary B, 2014, Normal Pubertal Physiology in Females,  Pediatric and 
Adolescent Gynecology Services, Complete Women’s Care Center, The 
Woman’s Hospital of Texas   

Efendy, Ferry dan Makhfudli, 2009, Keperawatan Kesehatan Komunitas:Teori 
dan praktik dalam keperawatan, Salemba Medika, Jakarta 

Fildza, Rizvya, Sori Muda, Jemadi, 2014, Analisis Faktor yang Berhubungan 
dengan Kejadian Menarche pada Siswi di SMP Swasta Harapan 1 dan 2 
Medan Tahun 2014,DepartemenEpidemiologi FKM Universitas Sumatera 
Utara 

Glinka, 2003, Age at Menarche in Indonesia, dalam Jurnal Psikologi 
Perkembangan,vol.39, no.01, Surabaya: Universutas Airlangga 

Gunarsa, Singgih.D, 2004, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, Gunung 
Mulia, Jakarta 

Hapsari IA, Putu YA, Luh SA, 2011, Gambaran Status Gizi Siswa SD Negeri 3 
Peliatan Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar,Fakultas Kedokteran 
Universitas Udayana, Denpasar 

Hidayat, A.Aziz, 2008, Pengantar Ilmu Kesehatan Anak untuk Pendidikan Bidan. 
Salemba Medika, Jakarta 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA STATUS... DIMARTARI FITRI ATMASARI



41 
 

 
 

Indaryani,Woro, Rudy Susanto, JC Susanto, 2010, Hubungan awitan pubertas 
dan status sosial ekonomi serta status gizi pada anak perempuan, Sari 
Pediatri, vol. 11, no. 5 

Jamie S, 2008, ‘Nutrition in adolescence’, Nutritionand diet therapy, 12th ed, 
Philadelpia 

Karapanou, Olga, Anastasios Papadimitiou, 2010, Determinant of menarche, 
Department of Pediatrics, University of Athens School of Medicine 

Kementerian Kesehatan RI, 2013, Hasil Riset Kesehatan Dasar 2013, Badan 
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI  

KEPMENKES RI,2011, Standar Baku Antropometri 2005 

Lakshman, Rajalakshmi, Nita G. Forouhi, Stephen J. Sharp, et all, 2009, Early 
Age at Menarche Associated with Cardiovascular Disease and Mortality, 
Medical Research Council Epidemiology Unit 

Lusiana,Sanya Anda dan Cesilia Meti, 2007, Usia Menarche, Konsumsi Pangan, 
dan Status Gizi Anak Perempuan Sekolah Dasar di Bogor, Jurnal Gizi dan 
Pangan, vol 3: 26-35 

Mrug, Sylvie, Marc N. Elliot, Susan Davies, et all, 2014, Early puberty, negative 
peer influence, and problem behaviors in adolescent girls,Journal of 
Pediatric, vol. 133, no. 1 

Munda, Sarah S, Freddy W. John Wantania, 2013, Hubungan Antara IMT dengan 
Usia Menarche pada Siswi SD dan SMP di Kota Manado, Bagian Obstetri 
dan Ginekologi, Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi 

Omotoso, 2007, Adolescents Transition: The Challenges And The Way Out 
(African Perspective), Department of Health Promotion and Education,  
College of Medicine Faculty of Public Health,  University of Ibadan 

Ong,KK, 2014, DOHAD and Early pubertal timing, International Journal of 
Pediatric Endocrinology 2015, Australia 

Prawirohardjo, Sarwono, 2007. Psikologi Remaja. Raja Grafindo Persada, Jakarta 

Prawirohardjo, Sarwono, 2011, Ilmu Kandungan, 3th ed, Bina PustakaSarwono 

Prawirohardjo, Jakarta 

Rah,J.H., dkk, 2009, Age of Onset, Nutritional Determinants and Seasonal 

Variation in Menarche in Rural Bangladesh, Dalam J.Health Popul Nutr. 

2009, Bangladesh: International Centre for Diarrhoeal Disease Research 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA STATUS... DIMARTARI FITRI ATMASARI



42 
 

 
 

Reena,M, 2015, Psychological Changes During Puberty - Adolescent School 

Girls, Department of Population Studies, Sri Venkateswara University, 

Tirupati 

Rosanti, Ade dan Yvone Magdalena,2013, Status Menarche dan Faktor-faktor 

yang berhubungan pada Siswi SDN Cijantung 03 dan SMPN 103 Jakarta 

pada tahun 2013,ProgramStudi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat, 

Universitas Indonesia, Jakarta 

Roveny, 2010, Hubungan Status Nutrisi dengan Usia Menarche pada Siswi SMP 

dan SMA Ahmad Yani tahun 2010-2011, Fakultas Kedokteran Universitas 

Sumatera Utara, Medan 

Samsulhadi,2011, Haid dan Siklusnya:Ilmu Kandungan Sarwono Prawirohardjo, 

Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo,Jakarta 

Sarpolis, Karen, 2011, First Menstruation: Average Age and Physical Signs, 
Young Women, Sexual Health 

Setiadi, 2007. Konsep dan Penulisan Riset Keperawatan. Surabaya : Graha Ilmu,. 

Silvia, 2012, Hubungan Usia Menarche dengan Obesitas pada Remaja Putri di 
SMA Theresiana 1 Semarang, Program Studi Ilmu Gizi Fakultas 
Kedokteran, Universitas Diponegoro  

 

Sunaryo, 2004. Psikologi untuk keperawatan. Jakarta : EGC.  

Soetjiningsih, 2010, Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya, Sagung 
Seto, Jakarta 

Uche-Nwachi, E.O., dkk. 2007.  Mean Age of Menarche in Trinidad and Its 
Relationship to Body Mass Index Ethinicity and Mothers Age of 
Menarche. Journal of Biological Sciences. Trinidad: Science Publications 

UNICEF, 2011, Early and late adolescence, dilihat 1 Agustus 2015, 
www.unicef.org/sowc2011/pdfs/early-and-late-adolescence.pdf 

Waryana. 2010. Gizi Reproduksi. Yogyakarta : Pustaka Rihama.  

WHO, 2015, Adolescent Development, WHO updates, dilihat 2 Agustus 2015, 

www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/dev/en/ 

Yermachenko,Anna dan Volodymyr Dvornyk, 2014, Nongenetic Determinants of 

Age at Menarche:A Systematic Review, School of Biological Sciences, The 

University of Hong Kong, Hindawi Publishing Coorporation 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA STATUS... DIMARTARI FITRI ATMASARI

http://www.unicef.org/sowc2011/pdfs/early-and-late-adolescence.pdf
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/dev/en/


44 

 

Lampiran 1 

JADWAL KEGIATAN PENELITIAN MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIDAN FK UNAIR  

2015-2016 

 

Kegiatan Agustus 
2015 

September 
2015  

Oktober 
2015  

November 
2015  

Desember 
2015  

Januari 
2016  

Februari 
2016  

Maret 
2016  

April 
2016  

Mei 
2016  

Juni 
2016  

1.  Proposal Penelitian                       

a. Pengajuan lingkup 
peminatan skripsi                       

b. Proses bimbingan dan 
penyusunan usulan 
penelitian                       

c. Penyerahan usulan 
penelitian ke penguji                       

d. Ujian usulan penelitian 
           2. Kegiatan penelitian                       

a. Pengambilan data 
penelitian                       

b. Proses pengolahan data                       

c. Proses analisis data                       

3. Seminar hasil penelitian                       

4. Pembuatan artikel                       
 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA STATUS... DIMARTARI FITRI ATMASARI



Lampiran 2 
 

45 
 

 

PENGANTAR KUESIONER PENELITIAN 

 

Kepada 

Yth. Wali Murid Siswi SD Negeri Kertajaya 

di Surabaya 

Dengan Hormat, 

Saya Dimartari Fitri Atmasari, mahasiswi Program Studi Pendidikan 
Bidan, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, akan mengajukan permohonan 
kepada bapak/ibu wali murid agar berkenan putrinya menjadi responden dalam 
penelitian dengan judul “Hubungan Antara Status Gizi Dengan Kejadian 
Menarche Dini Pada Remaja Putri di SD Kertajaya Surabaya”. Menarche 
merupakan haid/menstruasi yang datang pertama kali pada seorang wanita yang 
beranjak dewasa, umumnya terjadi pada usia 10-15 tahun. Data yang dibutuhkan 
dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Identitas responden, tanggal lahir dan alamat melalui pengisian kuesioner 
dan lampiran fotokopi akta kelahiran. 

2. Usia menarche (menstruasi pertama kali) melalui pengisian kuesioner. 

3. Berat badan dan tinggi badan melalui pengukuran sebanyak 3 kali yang akan 
dilakukan kepada responden untuk penentuan status gizi. 

Kesedian bapak/ibu dalam penelitian ini bersifat bebas tanpa ada paksaan 
dari pihak manapun. Apabila bapak/ibu menyetujui saya mohon untuk 
menandatangani lembar persetujuan yang telah tersedia (inform consent). Data 
yang diambil dan disajikan akan dijaga kerahasiaannya. 

Atas perhatian dan partisipasinya, saya ucapkan terima kasih. 

  
Surabaya, ………………… 

Hormat saya, 

 

Dimartari Fitri Atmasari 
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LEMBAR PERSETUJUAN 

Hubungan Antara Status Gizi Dengan Kejadian Menarche Dini Pada Remaja 
Perempuan di SD Kerajaya kota Surabaya 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, 

 Nama Orang Tua : 

 Nama Anak  :     

 Alamat   : 

Dengan ini menyatakan setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian ini secara 

sukarela dan bebas tanpa paksaan, dengan catatan apabila selama penelitian 

merasa dirugikan dalam bentuk apapun berhak membatalkan persetujuan ini.  

  

 
 
 
 
 

Surabaya, ........................ 
 
 

 

 

Mengetahui, 

Wali Kelas III/IV/V 

 

(…………………….) 

Orang Tua/Wali Siswi, 

 

 

(…………………….) 
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KUESIONER PENELITIAN 

 
”HUBUNGAN ANTARA STATUS GIZI DENGAN KEJADIAN 

MENARCHE DINI PADA REMAJA PEREMPUAN” 

a. Biodata (diisi oleh responden) 

1. Nama     : 

2. Tempat, tanggal lahir   :   

3. Alamat    : 

4. Tanggal Pengisian Kuesioner  : 

b. Usia Menarche (diisi oleh responden) 

1. Apakah sudah mengalami menstruasi? 

Sudah     Belum     Tidak tahu    

2. Saat duduk di kelas berapa atau ulang tahun ke berapa adik mengalami 

menstruasi? 

Kelas 2  Kelas 3  Kelas 4  Kelas 5  Tidak Ingat  

3. Apakah saat menstruasi mengalami sakit perut bagian bawah atau 

merasakan sakit kepala? 

Ya    Tidak   

4. Kapan terakhir kali mengalami menstruasi? 

Minggu lalu              

2 Minggu lalu  

Bulan lalu       

Lebih dari 1 bulan     

 

c. Antropometri (diisi oleh peneliti) 

 Pengukuran 1 Pengukuran 2 Pengukuran 3 Rata-rata 

Berat Badan     

Tinggi Badan     

IMT/U     
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KUESIONER PENELITIAN 
(Untuk Ibu) 

 
”HUBUNGAN ANTARA STATUS GIZI DENGAN KEJADIAN 

MENARCHE DINI PADA REMAJA PEREMPUAN” 

a. Biodata 

1. Nama : 

2. Nama anak : 

3. Alamat : 

4. No. Telepon : 

b. Usia Menarche Anak (Beri tanda √ pada salah satu kotak) 

1. Apakah anak ibu dengan nama ....................sudah mengalami menstruasi? 
Sudah    Belum   

2. Pada saat kelas berapa anak ibu dengan nama ....................mengalami 
menstruasi pertama kali? 
Kelas 2  Kelas 3  Kelas 4  Kelas 5   

3. Apakah setiap bulan selalu mengalami menstruasi? 
Ya    Tidak   

4. Kapan terakhir kali anak ibu dengan nama...............mengalami 
menstruasi? 
a. Minggu lalu    
b. 2 minggu lalu       
c. Bulan lalu       
d. Lebih dari 1 bulan   
e. Lain-lain, sebutkan . . .  

5. Apakah setiap akan mengalami menstruasi anak ibu sering mengeluh? Jika 
iya, keluhan seperti apa? 
Jawab: 

6. Apakah anak ibu sedang sakit atau dalam masa pengobatan atas penyakit 
reproduksi atau penyakit tertentu? Jika iya, penyakit apa yang sedang 
diderita? 
Jawab: 

 

*Mohon menyertakan fotokopi akta kelahiran anak (sebagai responden) pada 

saat pengumpulan kuesioner untuk keakuratan data. 
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ID Usia Menarche Status Gizi ID Usia Menarche Status Gizi 

a1 1 3 b24 2 2 

a2 1 2 b25 2 2 

a3 3 3 b26 2 3 

a4 3 3 b27 2 2 

a5 3 2 b28 2 2 

a6 3 2 b29 2 2 

a7 1 2 b30 2 2 

a8 1 2 b31 2 2 

a9 3 3 b32 2 2 

a10 1 2 b33 2 2 

a11 3 2 b34 2 2 

a12 1 2 b35 2 2 

a13 3 3 b36 2 2 

a14 3 3 b37 2 3 

a15 1 3 b38 2 2 

a16 1 3 b39 2 2 

a17 1 3 b40 2 3 

a18 1 2 b41 2 2 

a19 1 3 b42 2 2 

a20 1 2 b43 2 2 

b1 2 2 b44 2 2 

b2 2 3 b45 2 2 

b3 2 2 b46 2 2 

b4 2 3 b47 2 2 

b5 2 3 b48 2 3 

b6 2 3 b49 2 2 

b7 2 1 b50 2 2 

b8 2 2 b51 2 2 

b9 2 2 b52 2 1 

b10 2 3 b53 2 2 

b11 2 3 b54 2 2 

b12 2 2 b55 2 2 

b13 2 2 b56 2 2 

b14 2 2 b57 2 2 

b15 2 2 b58 2 1 

b16 2 2 b59 2 2 

b17 2 2 b60 2 2 

b18 2 3 b61 2 2 

b19 2 3 b62 2 2 

b20 2 3 b63 2 2 

b21 2 3 b64 2 2 

b22 2 2 b65 2 3 

b23 2 3 b66 2 2 
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ID Usia 
Menarche Status Gizi 

b67 2 2 

b68 2 2 

b69 2 2 

b70 2 1 

b71 2 3 

b72 2 2 

b73 2 2 

b74 2 2 

b75 2 3 

b76 2 2 

b77 2 2 

b78 2 2 

b79 2 2 

b80 2 2 

b81 2 1 

b82 2 2 

b83 2 2 

b84 2 2 

b85 2 2 

b86 2 2 

b87 2 2 

b88 2 3 

b89 2 3 

b90 2 2 

b91 2 1 

b92 2 3 

b93 2 2 

b94 2 2 

b95 2 2 

b96 2 1 

b97 2 2 

b98 2 2 

b99 2 2 

b100 2 3 

b101 2 3 

b102 2 2 

b103 2 2 

 
  

 
  Status Gizi Usia Menarche 

1 = Kurus 1 = < 11 tahun 
2 = Normal 2 = belum menarche 
3 = Gemuk 3 =  > 11 tahun 
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Frequencies 

Statistics 

Status Gizi  

N Valid 123 

Missing 0 

Mean 3.28 

Median 3.00 

Std. Deviation .803 

Variance .644 

Range 4 

Minimum 1 

Status Gizi 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat Kurus 4 3.3 3.3 3.3 

Kurus 3 2.4 2.4 5.7 

Normal 83 67.5 67.5 73.2 

Gemuk 21 17.1 17.1 90.2 

Obesitas 12 9.8 9.8 100.0 

Total 123 100.0 100.0 

Statistics 

 Usia Menarche  

N Valid 20 

Missing 103 

Mean 10.50 

Median 10.40 

Std. Deviation .633 

Variance .401 

Range 2 

Minimum 10 
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Usia Menarche 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid < 10 tahun 3 2.4 2.4 2.4 

Belum Menarche 103 83.7 83.7 86.2 

> 10 tahun 17 13.8 13.8 100.0 

Total 123 100.0 100.0 

NPar Tests 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Status Gizi 

N 123 

Normal Parametersa,b Mean 3.28 

Std. Deviation .803 

Most Extreme Differences Absolute .366 

Positive .366 

Negative -.308 

Test Statistic .366 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Usia Menarche 

N 123 

Normal Parametersa,b Mean 2.11 

Std. Deviation .388 

Most Extreme Differences Absolute .477 

Positive .477 

Negative -.360 

Test Statistic .477 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.
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Nonparametric Correlations 

Correlations 

Status Gizi Usia Menarche 

Spearman's rho Status Gizi Correlation Coefficient 1.000 .196*

Sig. (2-tailed) . .030 

N 123 123 

Usia Menarche Correlation Coefficient .196* 1.000 

Sig. (2-tailed) .030 . 

N 123 123 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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