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ABSTRACT 

Menarche is first menstruation that an indicator of teenage girls enter 

puberty phase. Nowadays the age of menarche has decreasred in to the younger. 

Modernization and instantaneous lifestyle are believed to play a role in the shift in 

menarche age, such as physical activity and consumption patterns associated with 

body fat percentage and nutritional status. The purpose of this study is to analyze 

the relation between nutritional status, body fat percentage, consumption patterns, 

and physical activity with menarche age. 

This research used cross sectional design with sample of 37 female 

students who had experienced menstruation selected using simple random 

sampling. Data were collected by assessment of nutritional status, body fat 

percentage using BIA, consumption patterns using FFQ form, and physical 

activity using PAQ-C questionnaire. Data were analyzed using Spearman 

correlation test and Chi Square test. 

The results showed that most of the respondents were 12 years old, 

average menstruation at 10 years 8 month, respondent’s parents latest education 

were college education, fathers’s occupation majority were as employee, while 
almost some mothers didn’t go to work, stundent budget were from Rp 10.000,00 

to Rp 20.000,00. There are a correlation between nutritional status (p <0,05, r = -

0,360), body fat percentage (p <0,05, r = 0,328), and consumption patterns animal 

protein (Asymp. Sig <0,05) with age of menarche in young women in the SD 

Muhammadiyah GKB 1 Gresik, but physical activity and consumption patterns, 

including staple foods, fast food, and soft drinks had no correlation with age of 

menarche (p> 0.05). 

The conclusion of this study is high score z-score, body fat percentage, 

and consump a lot of protein hewani can cause earlier age of menarche. Research 

suggestions are normalize nutritional status and percent body fat, maintain 

consumption pattern, and increase physical activity to avoid early menarche. 

 

Keywords: Nutritional Status, Body Fat Percentage, Lifestyle, Menarche Age. 
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ABSTRAK 

Menarche adalah menstruasi pertama yang menjadi indikator seorang remaja 

putri memasuki masa pubertas. Dewasa ini terjadi pergeseran usia menarche ke 

arah yang lebih muda. Modernisasi dan instanisasi gaya gidup diyakini memegang 

peranan terhadap pergeseran usia menarche, seperti aktivitas fisik dan pola 

konsumsi yang berhubungan dengan persen lemak tubuh dan status gizi. Tujuan 

penelitian ini menganalisis hubungan antara status gizi, persen lemak tubuh, pola 

konsumsi, dan aktivitas fisik dengan usia menarche. 

Penelitian ini menggunakan desain cross sectional. Besar sampel sebanyak 37 

siswi yang sudah mengalami menstruasi dan dipilih dengan menggunakan simple 

random sampling. Pengumpulan data meliputi penilaian status gizi, persen lemak 

tubuh dengan menggunakan BIA, pola konsumsi dengan menggunakan form 

FFQ, dan aktivitas fisik dengan menggunakan kuesioner PAQ-C. Analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji korelasi Spearman dan Chi 

Square.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden berusia 12 

tahun, rata-rata menstruasi di usia 10 tahun 8 bulan, pendidikan terakhir orang 
Perguruan Tinggi, pekerjaan ayah mayoritas sebagai pegawai, sedangkan hampir 

sebagian ibu yang tidak bekerja, besar uang saku untuk jajan mayoritas berkisar 

Rp 10.000,00 hingga Rp 20.000,00. Hasil analisis data menunjukkan terdapat 

hubungan antara status gizi (p<0,05, r=-0,360), persen lemak tubuh (p<0,05, 

r=0,328), pola konsumsi protein hewani (Asymp. Sig <0,05) dengan usia 

menarche siswi di SD Muhammadiyah GKB 1 Gresik, tetapi aktivitas fisik dan 

pola konsumsi, meliputi makanan pokok, fast food, maupun soft drink tidak 

memiliki hubungan dengan usia menarche (p>0,05). 

Kesimpulan penelitian ini adalah semakin berlebih status gizi, persen lemak 

tubuh, konsumsi protein semakin dini usia menarche. Saran penelitian adalah 

menormalkan status gizi dan persen lemak tubuh, menjaga pola konsumsi, dan 

meningkatkan aktivitas fisik agar tidak terjadi menarche dini.  

 

Kata Kunci: Status Gizi, Persen Lemak Tubuh, Gaya Hidup, Usia Menarche. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut United Nations International Children’s Emergency Fund 

(UNICEF) (2016) remaja adalah mereka yang berusia sekitar 10 hingga 14 tahun 

(remaja muda atau young adolescent) yang sedang mengalami masa transisi dari 

masa kanak menuju masa dewasa, yang memerlukan perlindungan dan perhatian. 

Batasan usia mengenai peralihan antara masa kanak-kanak menjadi dewasa 

tersebut pada kenyataannya tidak bersifat mutlak. Gizi seorang anak dapat 

mempengaruhi kecepatan pubertas, ketika status gizi anak tersebut baik maka 

masa pubertas akan terjadi lebih cepat (Proverawati, 2009). 

Pubertas pada perempuan ditandai dengan menstruasi pertama (menarche), 

perubahan psikis, perubahan fisik yang diikuti perkembangan ciri-ciri seksual 

sekunder, seperti pembesaran payudara dan tumbuhnya rambut halus pada daerah 

kemaluan (pubis). Perubahan tersebut sebagian besar terjadi karena pengaruh 

peningkatan hormon esterogen yang dihasilkan oleh indung telur dan hormon 

androgen yang dihasilkan oleh kelenjar anak ginjal (Proverawati, 2009). 

Hormon utama yang berperan terhadap kejadian pubertas dikeluarkan oleh 

kelenjar otak meliputi Follicle Stimulating Hormone (FSH) dan hormon 

pertumbuhan yang menstimulasi indung telur untuk menghasilkan hormon 

esterogen dan progesteron. Hormon-hormon ini  umumnya yang merangsang 

semua organ reproduksi sekaligus menstimulasi awal terjadinya menstruasi atau 
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disebut menarche (Ayuningtyas, 2013). Menarche adalah menstruasi awal yang 

terjadi pada seorang perempuan menunjukkan bahwa ia telah mencapai 

kematangan reproduksi serta telah berada pada masa pubertas. Umumnya 

menarche biasa muncul pada usia 13 tahun, walaupun bisa juga terjadi pada usia 9 

tahun bahkan usia 17 tahun (Billings dan Ann, 2006). Dewasa ini di berbagai 

negara terjadi pergeseran usia awal menstruasi (Rasjidi, 2010).  

Berdasarkan hasil Riskesdas (2010), rata-rata usia menarche sebesar 20% 

terjadi pada usia 13 tahun dengan kejadian menarche dini pada usia di bawah 9 

tahun sedangkan keterlambatan menarche diketahui terjadi pada usia 20 tahun. 

Namun 5,2% anak di 17 Provinsi mengalami menarche di bawah usia 12 tahun. 

Usia menarche dini atau pubertas prekoks yang terjadi pada anak usia di bawah 

12 tahun berhubungan dengan peningkatan standar kehidupan. Modernisasi dan 

instanisasi gaya hidup diyakini memegang peranan terhadap perubahan usia 

menarche ke arah lebih muda. Hal ini disebabkan perubahan pola hidup dan pola 

makan yang mengikuti arus tersebut. Berdasarkan data Riskesdas (2013) 

menunjukkan prevalensi gemuk pada remaja usia 13-15 tahun sebesar 10,8%, 

2,5% diantaranya tergolong sangat gemuk atau sering disebut dengan obesitas.  

Menurut Malikhah (2013),  cepat lambatnya menarche, tergantung faktor 

gizi, usia menarche ibu dan psikologi dari remaja tersebut. Pergeseran usia 

menarche ke arah usia lebih dini salah satunya disebabkan karena peningkatan 

derajat kesehatan dan status gizi masyarakat baik di Indonesia maupun di negara 

lain. Kekurangan gizi mempengaruhi kematangan organ reproduksi sehingga 

dapat menghambat masa pubertas, salah satunya menarche. Santrock (2007) 
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menyatakan bahwa kejadian menarche dipengaruhi oleh persen lemak tubuh. 

Menurut hasil penelitian, menarche pada remaja putri terjadi bila persen lemak 

tubuh mencapai minimal 17%. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi usia 

menarche yaitu faktor, usia menarche ibu, aktivitas fisik, status gizi, persen lemak 

tubuh, pola konsumsi, stimulasi eksternal, faktor ekonomi, dan lainnya. Status gizi 

sangat berpengaruh terhadap usia menarche, keluhan selama menarche, maupun 

lama hari menarche (Paath dan Heryati, 2005).  

Aktifitas fisik ialah setiap gerakan yang memerlukan pengeluaran energi yang 

dihasilkan oleh otot rangka, seperti berjalan, berolahraga, dan lainnya. Setiap 

kegiatan yang dilakukan akan mengeluarkan energi sesuai dengan lama intensitas 

(Sandjaja, 2009). Kurangnya aktifitas fisik pada anak baik di sekolah maupun di 

rumah dapat meningkatkan risiko terjadinya overweight maupun obesitas, seperti 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2014). Indeks massa tubuh yang 

tinggi cenderung memiliki persen lemak tubuh yang tinggi pula sehingga dapat 

berdampak pada proses kedewasaan anak, salah satunya usia menstruasi 

(Pangestika et al, 2015). Berbagai penelitian menunjukkan hubungan bermakna 

antara aktifitas fisik dengan usia menarche. Hasil ini sejalan dengan penelitian 

(Ismail, 2015; Maulina, 2015; dan Nababan, 2016). Overweight atau obesitas 

tidak hanya disebabkan oleh aktifitas fisik, melainkan pola konsumsi juga 

memiliki dampak terhadap status gizi. 

Pola konsumsi makanan adalah susunan jenis dan jumlah makanan yang 

dikonsumsi seseorang atau suatu kelompok pada waktu tertentu (Khomsan, et al., 

2010). Menurut penelitian Heryanti (2009) tentang “Kebiasaan Makan Cepat Saji, 
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Aktifitas Fisik, dan Faktor Lainnya dengan Status Gizi” menunjukkan bahwa 

tingkat konsumsi fast food tertinggi adalah golongan pelajar yaitu sebesar 83,3%. 

Batas usia remaja menurut Menteri Kesehatan RI (2010) antara 10-19 tahun. 

Makanan cepat saji atau biasa disebut fast food merupakan jenis makanan yang 

membutuhkan waktu singkat dalam penyiapannya sehingga makanan tersebut 

cepat untuk siap disantap, seperti gorengan, fried chicken, kentang goreng, pizza, 

dan lainnya (Sulistijani, 2002). Jenis makanan ini umumnya memiliki harga relatif 

terjangkau namun mengandung tinggi kalori, lemak, gula, sodium, dan rendah 

serat (Khomsan, 2004). Apabila dikonsumsi secara terus menerus akan 

menyebabkan gizi lebih yang berdampak pada pubertas dini, salah satunya usia 

menarche dini. Pernyataan ini sesuai dengan Harmanto (2006) bahwa konsumsi 

makanan fast food maupun soft drink menimbulkan percepatan menarche karena 

mengandung kadar lemak, gula, dan kalori yang tinggi. 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa status gizi dapat mempengaruhi usia 

menarche. Umumnya remaja yang memiliki berat badan lebih juga memiliki 

massa lemak yang lebih dan cenderung mengalami menarche pada usia dini. 

Perlambatan menarche atau biasa disebut pubertas tarda terjadi di atas usia 18 

tahun, salah satu kemungkinannya akibat malnutrisi berat (Wulansari, 2012). Hal 

ini diperkirakan terjadi akibat peranan leptin terhadap jaringan adiposa. 

Keterlambatan menarche dapat berakibat kegagalan penimbunan mineral tulang 

serta menurunkan kepadatan tulang yang meningkatkan risiko kejadian 

osteoporosis di masa yang akan datang (Llewellyn & Jones, 2002). 
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Kenaikan berat badan merupakan faktor yang berkaitan dengan awal 

kematangan seksual pada remaja maupun dewasa muda. Berbagai penelitian 

menunjukkan bahwa remaja yang mengalami menarche sebelum usia 12 tahun 

memiliki berat badan yang lebih besar dibandingan dengan remaja yang 

mengalami menarche pada usia normal (Nababan, 2016). 

Menurut Wiknjosatro (2005), status gizi gemuk erat kaitannya dengan massa 

lemak yang lebih tinggi. Jaringan lemak ini akan menghasilkan hormon leptin 

yang memicu peningkatan Luteinizing Hormone (LH) yang berfungsi sebagai 

sekresi esterogen dan progesteron. Semakin tinggi hormon LH maka produksi 

hormon estrogen dan progesteron yang berada di ovarium juga akan meningkat. 

Kadar hormon leptin ini yang dikaitkan dengan kejadian menarche dini.  

Menarche dini (sebelum usia 12 tahun) memiliki implikasi negatif terhadap 

kesehatan remaja putri, seperti risiko terkena kanker payudara. Hal ini bermula 

dari usia menarche dini bersamaan dengan obesitas tipe abdominal serta 

peningkatan beberapa hormon seperti insulin, testosteron, dan insulin like-growth-

factor 1 yang bertindak sebagai faktor pertumbuhan untuk proliferasi jaringan 

kelenjar mamae dan memicu karsinogenesis kelenjar mamae (Karapanou and 

Anastasios, 2010). Penelitian Rosma (2012) menunjukkan apabila menarche 

terjadi di atas usia 13 tahun maka risiko terjadinya kanker menurun hingga 35% 

dibandingkan dengan remaja putri yang menarche di usia kurang dari 12 tahun. 

Implikasi kesehatan lainnya ialah resistensi insulin, intoleransi gukosa, tipe 

obesitas sentral atau abdominal obesity, penyakit kardiovaskuler, dan gangguan 

psikologi (Karapanou and Anastasios, 2010) 
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Berdasarkan latar belakang di atas, peniliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai hubungan status gizi, persen lemak tubuh, pola konsumsi dan 

aktifitas fisik dengan usia menarche. Responden pada penelitian ini adalah siswi 

SD Muhammadiyah GKB 1.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Gresik merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Jawa Timur. 

Jika diklasifikasikan secara global pada tingkat Jawa Timur, Kota Surabaya 

menempati urutan pertama Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) tertinggi, 

diikuti Kabupaten Gresik pada posisi kedua pada tahun 2016 (Gubernur Jatim, 

2015), namun apabila diklasifikasikan UMK pada tingkat kabupaten, Gresik 

menempati urutan pertama UMK tertinggi di Jawa Timur. Tahun 2017 terjadi 

peningkatan UMK di Gresik dari 3.042.500 rupiah di tahun 2016 menjadi 

3.293.510  rupiah pada tahun 2017 (Gubernur Jatim, 2016). Menurut Heryanti 

(2009) pendapatan tinggi dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang 

dibarengi dengan kecanggihan teknologi mengakibatkan kemudahan hidup yang 

menimbulkan gaya hidup sedentaris atau disebut sedentary lifestyle. Sedentary 

lifestyle adalah sebuah pola hidup dimana manusia tidak terlibat dalam aktifitas 

yang cukup. Orang dengan sedentary lifestyle cenderung memiliki status gizi 

lebih atau tergolong obesitas karena sering mengabaikan aktivitas fisik atau 

melakukan kegiatan yang tidak membutuhkan banyak energi (Dananjaya, 2011). 

Sedentary lifestyle juga mempengaruhi pola konsumsi masyarakat ke arah 

makanan instan yang cenderung btinggi kalori, tinggi lemak, tinggi garam, tinggi 

kolesterol, rendah serat, dan lainnya (Heryanti, 2009). 
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Status gizi dipengaruhi oleh pola konsumsi seseorang dan aktifitas fisik serta 

berhubungan dengan persen lemak tubuh. Jaringan lemak yang cukup akan 

mempengaruhi kadar hormon esterogen serta menstimulasi hormon Gonadotropin 

Releasing Hormone (GnRH). Peningkatan indeks massa tubuh menjadi salah satu 

tolak ukur status gizi seseorang di kalangan remaja menyebabkan kecenderungan 

terjadi pergeseran usia menarche lebih dini (Nababan, 2016). Hubungan status 

gizi dengan usia menarche telah banyak diteliti dan menunjukkan hasil ada 

hubungan antara status gizi dengan usia menarche, antara lain penelitian (Derina, 

2011; Sylvia, 2012; Ramadani, 2012; dan Laadjim, 2013). 

Modernisasi dan instanisasi gaya hidup diyakini memegang peranan terhadap 

perubahan usia menarche ke arah lebih muda. Berdasarkan Riskesdas (2010), 

rata-rata usia menarche di Indonesia adalah 13 tahun, tidak menutup 

kemungkinan apabila rata-rata usia menarche saat ini telah bergeser ke usia lebih 

dini. Studi pendahuluan yang telah dilakukan di salah satu SMP di Gresik 

menunjukkan sebanyak 31,88% mengalami menarche pada usia 11 tahun dan 

36,22% pada usia 12 tahun. Umumnya pada usia tersebut, sedang duduk dibangku 

sekolah dasar kelas 5 dan 6. Oleh sebab itu, pada penelitian ini mengambil subjek 

yang sedang duduk dibangku kelas 4, 5, dan 6.  

Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah SD Muhammadiyah GKB 1 

Kabupaten Gresik. Lokasi ini dipilih karena mayoritas siswa berasal dari keluarga 

dengan ekonomi menengah ke atas yang dibuktikan dengan mayoritas pekerjaan 

orang tua sebagai karyawan swasta, selain itu rata-rata pendapatan orang tua 

sebesar Rp 3.543.284, angka ini di atas UMK  Gresik, yaitu Rp 3.293.510. 
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Berdasarkan studi pendahuluan rata-rata usia menarche di SD Muhammadiyah 

GKB 1 10,26 tahun. Pernyataan ini mendukung penelitian Karapanou and 

Anastasios (2010) bahwa remaja putri yang dibesarkan dilingkungan perkotaan 

memiliki usia menarche lebih awal.  

Tabel 1.1 Data Usia Menstruasi Siswi Kelas 4, 5, dan 6 SD Muhammadiyah GKB 

   1 Gresik 

Usia Frekuensi (n) Persentase (%) 

9 tahun 1  2,04 

10 tahun 13  26,53 

11 tahun 29  59,18 

12 tahun 6  12,25 

Jumlah 49 100% 

Rata-rata 10,26 tahun 

Pergeseran usia menarche ke arah usia lebih dini terjadi secara global, 

termasuk di Indonesia dan faktor status gizi, persen lemak tubuh, pola konsumsi, 

aktifitas fisik dianggap berpengaruh terhadap keadaan ini. Menarche dini juga 

berimplikasi negatif terhadap kesehatan remaja putri, seperti meningkatkan risiko 

kanker payudara, penyakit kardiovaskuler, gangguan metabolik, dan gangguan 

psikologi, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti hubungan antara status 

gizi, persen lemak, pola konsumsi, dan aktifitas fisik dengan usia menarche pada 

anak sekolah dasar. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan 

diatas, maka disusun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Apakah ada hubungan antara status gizi, persen lemak tubuh, pola konsumsi, dan 

aktifitas fisik dengan usia menarche pada anak sekolah dasar?  
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan antara status gizi, persen lemak tubuh, pola 

konsumsi, dan aktifitas fisik dengan usia menarche pada anak sekolah dasar. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi karakteristik anak usia sekolah dasar meliputi usia, kelas, 

pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan besar alokasi uang saku siswi 

untuk pangan di SD Muhammadiyah GKB 1. 

2. Mempelajari gambaran usia menarche pada siswi di SD Muhammadiyah 

GKB 1.  

3. Mengidentifikasi status gizi berdasarkan IMT/U melalui pengukuran 

antropometri siswi di SD Muhammadiyah GKB 1. 

4. Mengidentifikasi persen lemak tubuh pada siswi di SD Muhammadiyah GKB 

1. 

5. Mengidentifikasi pola konsumsi pada siswi di SD Muhammadiyah GKB 1. 

6. Mengidentifikasi aktifitas fisik pada siswi di SD Muhammadiyah GKB 1. 

7. Menganalisis hubungan antara status gizi dengan usia menarche  pada siswi 

di SD Muhammadiyah GKB 1. 

8. Menganalisis hubungan antara persen lemak tubuh dengan usia menarche 

pada siswi di SD Muhammadiyah GKB 1. 

9. Menganalisis hubungan antara pola konsumsi dengan usia menarche pada 

siswi di SD Muhammadiyah GKB 1. 
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10. Menganalisis hubungan antara aktifitas fisik dengan usia menarche pada 

siswi di SD Muhammadiyah GKB 1. 

1.4.3  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

      Penelitian ini merupakan salah satu ilmu yang dapat diperoleh peneliti, 

khususnya mengenai status gizi, persen lemak tubuh, pola konsumsi, dan aktifitas 

fisik kaitannya dengan kejadian menarche, serta sebagai bahan pertimbangan 

untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga menjadi media bagi peneliti untuk 

mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh. 

2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini sebagai bahan masukan untuk memantau pertumbuhan anak-

anak khususnya saat memasuki masa peralihan antara anak-anak menjadi dewasa 

dengan memberikan informasi mengenai reproduksi dan menarche. 

3. Bagi Institusi (SD Muhammadiyah GKB 1 Gresik) 

Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang memiliki peran 

dalam memberikan informasi, tidak hanya ilmu pengetahuan formal melainkan 

pendidikan kesehatan reproduksi juga diperlukan bagi siswa dan siswi untuk 

mempersiapkan mental menuju fase remaja, selain itu dapat menjadi bahan 

evaluasi terkait status gizi siswa pada instansi tersebut. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Menarche 

2.1.1 Pengertian Menarche 

Definisi menarche adalah periode menstruasi pertama yang dialami oleh 

seorang remaja putri saat masa pubertas. Menarche juga dapat menjadi pertanda 

bahwa seorang putri sudah memasuki tahap kematangan organ seksual dalam 

tubuhnya (Proverawati dan Misaroh, 2009). Sebuah hipotesis menyatakan bahwa 

menarche menjadi salah satu peristiwa tak terlupakan dalam hidup seorang putri 

(Gaudineau, 2010). 

Menarche umumnya terjadi saat masa remaja. Masa remaja merupakan masa 

transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Menurut Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) menyatakan bahwa rentang 

usia remaja ialah 10-24 tahun dan belum menikah (Kemenkes, 2012). Masa 

remaja diawali dengan masa pubertas, yaitu masa terjadinya perubahan fisik dan 

fungsi fisiologis. Perubahan fisik meliputi penampilan fisik seperti bentuk tubuh 

dan proporsi tubuh, sedangkan fungsi fisiologis meliputi kematangan organ-organ 

reproduksi. Selama pubertas terjadi percepatan pertumbuhan tinggi badan yang 

disebut pacu tumbuh (growth spirit). Kecepatan pertumbuhan remaja putri terjadi 

maksimal 6-12 bulan sebelum menarche (Wati, 2015). 

Istilah pubertas berasal dari bahasa latin, yaitu pubercere yang artinya 

menjadi matang atau pubescere yang berarti mendapat pubes atau rambut 
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disekitar kemaluan (Monks, 2002). Hal ini menunjukkan ciri-ciri sekunder yang 

menunjukan adanya perubahan pada organ kelamin dari tahap anak menuju tahap 

dewasa. Sebelumnya, pubertas jelas dipengaruhi oleh bangsa, ras, iklim, dan 

kebudayaan namun saat ini secara umum telah terjadi pergeseran permulaan 

pubertas ke arah usia yang lebih muda. Hal ini salah satunya disebabkan 

meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi (Wiknjosastro, 2007). Kejadian 

penting pada pubertas adalah pertumbuhan badan yang cepat, munculnya ciri-ciri 

kelamin sekunder, menarche, dan perubahan psikis. Normalnya, menache diawali 

dengan periode pematangan yang terjadi sekitar 2 tahun (Waryana, 2010).  

2.1.2 Usia Menarche 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomer 25 Tahun 2014, remaja 

adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun (Kemenkes, 2012). Masa remaja 

merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Menarche 

merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami remaja putri. Usia menarche 

pada dasarnya sangat bervariasi. Sebuah studi yang dilakukan di Inggris pada 

1166 remaja putri usia 12-16 tahun menunjukkan usia menarche adalah 12 tahun 

11 bulan (Whincup et al., 2001). Pergeseran usia menarche ini juga terjadi di 

Eropa, diperkirakan rata-rata usia menarche di Eropa Utara bergeser hingga 3 

tahun lebih muda selama satu abad terakhir (Bellis et al., 2006). Menurut 

Sarwono (2007) umumnya menarche terjadi di usia 11-15 tahun namun rata-rata 

terjadi pada usia 12,5 tahun. Akan tetapi terdapat kecenderungan saat ini usia 

menarche bergeser menuju usia yang lebih muda. Di Indonesia, berdasarkan hasil 
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Riskesdas  (2010), rata-rata usia menarche sebesar 20% terjadi pada usia 13 tahun 

dengan kejadian menarche terdini pada usia di bawah 9 tahun sedangkan 

keterlambatan menarche diketahui terjadi pada usia 20 tahun. Seseorang 

dikatakan mengalami menarche dini apabila ia mengalami menstruasi pertama 

sebelum usia 10 tahun, kejadian ini disebut menstruasi prekoks (Sarwono, 2007).  

2.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Usia Menarche 

Usia menarche dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dikelompokan menjadi 

dua, yaitu faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung berupa persen 

lemak tubuh dan status gizi, sedangkan faktor tidak langsung ialah stimulasi 

eksternal, usia menarche ibu, status ekonomi, pola konsumsi, dan aktifitas fisik. 

A) Faktor Langsung 

1. Persen Lemak Tubuh 

Santrock (2007) dalam penelitian menulis bahwa terjadinya menarche 

dipengaruhi oleh persen lemak tubuh. Menarche akan tercapai apabila persen 

lemak tubuh remaja putri telah mencapai minimal 17%. Penelitian yang serupa 

yang sesuai dengan hasil penelitian Santrock (2007) antara lain dilakukan oleh 

Prabasiwi (2010) dan Siswianti (2012), sedangkan penelitian Hendri et al. (2012) 

menunjukkan adanya korelasi negatif kuat antara kadar leptin serum dan persen 

lemak tubuh dengan usia menarche sehingga semakin tinggi kadar leptin serum 

dan persen lemak tubuh maka semakin rendah usia menarche seseorang, serta 

penelitian Handayani et al. (2013) pada penelitiannya hubungan komposisi tubuh 

dan status gizi dengan perkembangan seksual pada remaja putri di perkotan dan 
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pedesaan menunjukkan hasil terdapat hubungan antara persen lemak tubuh tinggi 

dengan usia menarche semakin dini. 

2. Status Gizi 

Status gizi memiliki pengaruh terhadap kematangan seksual remaja yang 

mendapat menarche di usia yang lebih dini. Mayoritas remaja putri yang 

mendapatkan menarche di usia dini cenderung lebih besar dan lebih tinggi saat 

menstruasi pertama dibandingkan dengan yang belum mengalami menarche pada 

usia tersebut. Sebaliknya, remaja putri yang mengalami menstruasi terlambat 

cenderung lebih pendek dan lebih ringan jika dibandingkan dengan remaja putri 

dengan usia sama yang telah mengalami menstruasi pertama (Lusiana, 2007). 

Hubungan status gizi dengan usia menarche telah banyak diteliti dan 

menunjukkan hasil ada hubungan antara status gizi dengan usia menarche, seperti 

pada penelitian yang telah dilakukan oleh Sukriani (2010); Wahyuni (2013); dan 

Sumini, (2014).  

B) Faktor Tidak Langsung 

1. Stimulasi Eksternal  

Stimulasi eksternal bisa berasal dari rangsangan audio visual baik berasal dari 

percakapan, tontonan film, internet berlabel dewasa, vulgar, atau mengumbar 

sensualitas. Rangsangan audio visual ini menjadi faktor penyebab utama 

menstruasi dini karena keterpaparan media orang dewasa atau pornografi 

menjadikan remaja putri lebih cepat dewasa, salah satu tandanya ialah menstruasi 

(Fajriyanti, 2008).  
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2. Ekonomi 

Tingkat sosial ekonomi mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. 

Masyarakat dengan tingkat sosial menengah ke atas cenderung lebih 

memperhatikan kesehatan. Pada dasarnya tingkat sosial ekonomi tidak secara 

langsung berdampak pada usia menarche namun status ekonomi rendah akan 

mempengaruhi status gizi seseorang karena ketidakmampuan dalam memenuhi 

kebutuhan gizi anggota keluarga (Notoatmodjo, 2009). Menurut Atay (2011) 

dalam penelitiannya menunjukkan hasil remaja putri dengan status sosial ekonomi 

tinggi memiliki kemungkinan untuk mencapai menarche lebih awal 0,4 tahun 

dibandingkan dengan remaja putri dengan status sosial ekonomi rendah pada usia 

yang sama. Bahkan terdapat bukti lain berupa penelitian Pacarada, et al.(2008) 

yang melakukan penelitian di negara Kosovo menunjukkan terdapat hubungan 

antara usia menarche dengan status ekonomi keluarga.  

3. Usia menarche ibu 

Usia menarche ibu juga merupakan suatu kondisi menstruasi pertama yang 

dialami oleh ibu. Bukti adanya pengaruh atau hubungan antara usia menarche ibu 

dengan usia menarche anak karena usia menarche ibu cenderung dapat digunakan 

untuk memprediksi usia menarche putrinya (Soetjiningsih, 2004). Faktor usia 

menarche ibu merupakan faktor yang tidak dapat dimodifikasi (Susanti, 

2012).Menurut Ong Ken, et al (2007) menyatakan bahwa tanda kematangan 

seorang wanita dapat diketahui saat ia mengalami menstruasi pertama. Umumnya 

seorang wanita mengalami menstruasi pertama diusia yang sama dengan ibunya 
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saat mengalami menarche, hal tersebut dikarenakan usia menarche ibu dapat 

mempengaruhi kecepatan pertumbuhan anak yang berdampak pada usia terjadinya 

menstruasi pertama yang dialaminya, seperti pada penelitian Putri (2009) 

menunjukkan hasil terdapat hubungan antara status menarche ibu dengan kejadian 

menarche putrinya. Adanya hubungan usia menarche ibu dengan usia menarche 

anak berkaitan dengan lokus yang mengatur esterogen yang diwariskan dari ibu 

(Derina, 2011). Karapanou (2010) menyebutkan bahwa reseptor estrogen a (Era 

gene) merupakan gen spesifik penentu usia menarche anak yang mampu 

mengubah aktifitas biologi estrogen.  

4. Pola Konsumsi  

      Asupan zat gizi meliputi asupan lemak, protein baik hewani maupun 

nabati berperan penting sebagai penentu usia menarche. Konsumsi makanan 

tinggi lemak menyebabkan penumpukan lemak dalam jaringan adiposa yang 

memiliki korelasi positif terhadap peningkatan kadar leptin. Leptin akan memicu 

pengeluaran hormon GnRH yang selanjutnya mempengaruhi pengeluaran FSH 

dan LH dalam merangsang pematangan folikel dan pembentukan esterogen 

(Quennell, et al., 2011). Asupan protein hewani juga dikaitkan dengan kejadian 

menarche dini karena berpengaruh terhadap peningkatan frekuensi puncak LH 

dan memperpanjang fase folikuler, sedangkan protein nabati kaya akan isoflavon 

yang dikaitkan dengan efek antiesterogenik (Karapanou dan Anastasios, 2010). 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Astuti dan Handarsari, (2010) 

menunjukkan hasil terdapat perbedaan bermakna rata-rata usia menarche pada 
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siswi sekolah dengan rata-rata frekuensi konsumsi daging ayam, daging sapi, 

daging kambing, ikan segar dan udang, ikan asin, ikan olahan, dan susu pada 

siswi di pinggir kota dan dipusat kota Semarang. Penelitian Ismail (2015) juga 

menunjukkan adanya hubungan bermakna antara kebiasaan mengonsumsi 

makanan cepat saji dan softdrink dengan menarche dini. 

5. Aktivitas Fisik 

Hasil penelitian yang telah dilakukan Maulina (2015) menunjukkan adanya 

hubungan antara aktivitas fisik dengan usia menarche remaja putri di SMP Negeri 

21 Padang. Penelitian lain menyatakan aktifitas fisik atau olahraga seperti voli, 

bulutangkus dan berenang yang dilakukan secara rutin dalam durasi waktu relatif 

konstan akan menunda usia menarche dibandingkan dengan remaja putri yang 

jarang melakukan olahraga. Umumnya hal ini terjadi pada atlit karena aktifitas 

fisik mempengaruhi persen lemak tubuh (Bagga, 2000).   

2.2 Status Gizi (IMT/U) 

Penilaian status gizi dapat dilakukan dengan menggunakan pengukuran 

antropometri yang secara umum diartikan ukuran tubuh manusia, namun apabila 

ditinjau dari sudut pandang gizi, maka antropometri gizi memiliki hubungan 

dengan berbagai macam pengukuran dimensi serta komposisi tubuh dari berbagai 

tingkat umur dan gizi. Salah satu indeks antropometri yang sering digunakan 

untuk mengukur status gizi remaja adalah ialah Indeks Massa Tubuh (IMT) 

menurut umur. Faktor umur menjadi poin penting dalam menentukan status gizi 

karena hasil pengukuran tinggi badan dan berat badan yang akurat tanpa disertai 
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penentuan umur yang tepat menjadi tidak berarti (Supariasa, 2001), khususnya 

pada anak sekolah dan remaja karena perubahan umur cenderung menyebabkan 

perubahan komposisi tubuh dan densitas tubuh. Langkah-langkah dalam 

penentuan IMT/U mulanya penentuan IMT dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut (Devi, 2012): 

    
                

                 
 

Langkah selanjutnya, nilai IMT yang telah diperoleh dibandingkan dengan 

nilai IMT hasil perhitungan pada diagram BMI for age yang disesuaikan dengan 

jenis kelamin serta umur subjek berdasarkan referensi WHO. Saat ini yang paling 

sering digunakan untuk menyatakan indeks tersebut adalah nilai Z score atau 

persentil (Devi, 2012). Z score merupakan indeks antropometri yang digunakan 

untuk menentukan status gizi dan pertumbuhan, yang disajikan dalam satuan 

Standar Deviasi (SD) populasi rujukan (Anggraeni, 2012). Menentukan nilai z 

score dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Anggraeni, 

2012): 

        
                                                  

                               
 

Langkah selanjutnya ialah mengklasifikasikan nilai z score berdasarkan 

pedoman yang ada, dengan menggunakan standar klasifikasi IMT/U menurut 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Berikut klasifikasi IMT/U menurut 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: 
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Tabel 2.1 Klasifikasi IMT menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

   (2010) untuk Anak Usia 5-18 Tahun 

Nilai Z score Kategori 

z-score >2 SD Obesitas 

>1 SD sampai dengan 2 SD Gemuk 

-2 SD sampai dengan 1 SD Normal 

-3 SD sampai dengan < -2 SD Kurus 

z-score < -3 SD Sangat Kurus 
Sumber: Kemenkes RI, 2010 

2.3 Persen lemak tubuh 

Lemak memiliki peranan penting bagi tubuh, antara lain sebagai cadangan 

energi dan pelindung organ dalam tubuh. Kelebihan dan kekurangan lemak akan 

menyebabkan gangguan pada tubuh, oleh sebab itu kadar lemak tubuh harus 

dijaga agar tetap dalam keadaan normal (Salem, 2007). Salah satu cara yang dapat 

digunakan untuk mengukur kadar lemak tubuh dengan metode Bioelectrical 

Impedance Analysis (BIA) atau analisis tahanan biolektrik. 

Bioelectrical Impedance Analysis (BIA)  merupakan evolusi dari timbangan 

berat badan yang mengadopsi prinsip pengukuran arus listrik jaringan tubuh 

sehingga akan tampak nilai massa otot, massa lemak tubuh, massa bebas lemak, 

kadar air dalam tubuh, massa tulang, dan lainnya. Metode pengukuran ini banyak 

digunakan karena cara penggunaan yang sederhana, aman, relatif murah, mudah, 

serta hasil didapat dalam waktu cepat dengan tingkat kesalahan dibawah 1% 

(Kyle et al., 2004) akan tetapi nilai yang tertera pada BIA sangat dipengaruhi oleh 

perbedaan jenis kelamin, usia, tinggi badan, dan berat badan (Dehghan, 2008). 

Penggunaan alat ini juga dapat digunakan untuk mengukur persen lemak tubuh 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA STATUS ... ANISAUL MAKARIMAH



20 
 

pada populasi anak. Sebuah studi yang dilakukan oleh Deurenberg (1991) 

merumuskan prediksi persen lemak tubuh pada anak sesuai dengan usia dan jenis 

kelamin, sebagai berikut: 

                  

                                                      

*) Keterangan= Jenis kelamin laki-laki = 1; perempuan = 0 

      Penelitian Arini (2010) menunjukkan rumus prediksi lemak tubuh yang 

menghasilkan angka paling mendekati pengukuran BIA adalah rumus IMT 

Deurenberg. 

Persen lemak tubuh merupakan salah satu indikator dalam pengukuran 

antropometri gizi yang menggambarkan perbandingan antara massa lemak dengan 

massa non lemak atau sering disebut dengan fat free mass. Pengukuran lemak 

tubuh berfungsi untuk memantau cadangan lemak tubuh sekaligus melihat tingkat 

obesitas seseorang karena sebagian besar penderita obesitas memiliki massa 

lemak yang tinggi (Gibson, 2005). Besar lemak tubuh perempuan normalnya 

berkisar antara 25-30% sedangkan pada laki-laki sebesar 18-23% (Dwianti dan 

Widiastuti, 2011) 

Tabel 2.2 Klasifikasi Persentase Lemak Tubuh pada Laki-laki dan Perempuan 

Kategori Laki-laki (%) Perempuan (%) 

Underfat ≤ 10 ≤ 15 

Healthy 11-20 16-29 

Overfat 21-25 30-34 

Obese 26-35 ≥ 35 
Sumber: Williams dan Don (2002) 
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Sejak usia 8 tahun hingga menjelang awal pubertas terjadi perubahan jumlah 

jaringan tubuh pada remaja putri, salah satunya peningkatan lemak tubuh 

(Batubara, 2010). Sel lemak menjadi meningkat hingga mencapai 25% dari berat 

badan keseluruhan. Jaringan lemak tubuh memiliki pengaruh terhadap permulaan 

pubertas, hal ini dikaitkan dengan kadar leptin yang disekresi oleh kelenjar 

adiposa. Peningkatan kadar leptin memicu peningkatan serum LH yang berfungsi 

untuk sekresi esterogen dan progesteron dalam ovarium. LH merupakan hormon 

yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari yang berada di hipofisis anterior. Semakin 

tinggi kadar serum LH maka produksi esterogen dan progesteron dalam ovarium 

juga akan semakin meningkat lebih dini dari seharusnya sehingga akan 

berdampak pada tanda-tanda seks sekunder yang nampak lebih dini, salah satunya 

menarche (Uche-Nwachi, 2007).  

2.4 Pola Konsumsi 

Pola konsumsi adalah susunan jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi 

oleh individu maupun suatu kelompok pada waktu tertentu (Khomsan, et al., 

2010). Pola konsumsi yang tepat dapat memberikan pengaruh positif, seperti 

menjada kesehatan dan mencegah timbulnya penyakit. Istilah ini dimasyarakat 

disebut juga dengan kebiasaan makan. Menurut Dovey (2010) kebiasaan makan 

telah tertanam secara sosial sekaligus menjadi kodrat biologis manusia karena 

cenderung bersifat obsesif sehingga obsesi mengumpulkan, mempersiapkan, serta 

mengonsumsi makanan merupakan suatu hal yang wajar terjadi. Kebiasaan makan 

terbentuk sebagian besar ditentukan oleh faktor budaya, kepercayaan, dan 
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lingkungan dimana ia tinggal. Hal ini berlaku pada seluruh kelompok umur, 

termasuk remaja. Remaja termasuk golongan yang dapat membeli dan 

mempersiapkan makanan untuk dikonsumsi secara mandiri, umumnya remaja 

lebih suka makanan serba instan yang berasal dari luar rumah seperti fast food 

(Syahmin, 2001). Konsumsi junk food pada remaja berpengaruh terhadap 

peningkatan gizi. Umumnya makanan cepat saji mengandung kalori, lemak, gula, 

dan sodium dalam jumlah yang tinggi sedangkan kandungan serat dan vitamin A, 

asam askorbat, kalsium, dan folat rendah (Khomsan, 2004). Pernyataan ini sesuai 

dengan penelitian Wulansari (2012) tentang hubungan konsumsi junk food dengan 

usia menarche dini menunjukkan bahwa terdapat hubungan konsumsi junk food 

dengan usia menarche di sekolah dasar di Surakarta.  

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk melihat pola konsumsi dengan 

menggunakan frekuensi penggunaan bahan pangan atau Food Frequency 

Quesionnare (FFQ). Metode frekuensi makanan (food frequency) merupakan 

metode yang digunakan untuk mengukur kebiasaan makan di tingkat individu 

maupun keluarga sehingga dapat diperoleh gambaran pola konsumsi bahan atau 

makanan sehari-hari secara kualitatif. Mulanya narasumber akan diwawancari 

terkait tingkat keseringan narasumber dalam mengonsumsi bahan makanan 

tertentu dalam hari, minggu, bulan, maupun tahun. Berdasarkan data yang telah 

didapat, kemudian dilakukan analisis rata-rata tingkat keseringan narasumber 

dalam mengonsumsi bahan makanan dalam satuan hari (Hardinsyah dan 

Supariasa, 2017). 
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FFQ yang digunakan pada penelitian ini merupakan FFQ murni, dalam artian 

tidak ada ukuran kuantitas (porsi) makanan secara spesifik yang digunakan, 

seperti pada metode Semi Qualitative FFQ yang memadukan antara kualitatif dan 

kuantitatif. Formulir pengembangan frekuensi penggunaan bahan pangan 

disesuaikan dengan prinsip pengembangan FFQ yaitu kandungan gizi dan 

frekuensi konsumsi. Pertimbangan kandungan gizi yang dimaksud adalah zat gizi 

yang tertulis pada formulir memiliki korelasi kuat dengan penyebab masalah gizi, 

sedangkan pertimbangan frekuensi konsumsi yang dimaksud ialah untuk 

memastikan bahwa bahan pangan yang dimasukkan dalam formulir frekuensi 

penggunaan pangan pada kuesioner merupakan bahan pangan dengan frekuensi 

relatif tinggi (Sirajuddin, dkk., 2015). Frekuensi konsumsi bahan pangan 

menggunakan 6 tingkatan, yaitu: 

1. Lebih dari 1 kali/ hari artinya bahan makanan dikonsumsi lebih dari 1 kali 

perhari atau setiap kali makan sehingga kemungkinan subjek mengonsumsi 

bahan makanan tersebut. 

2. 1 kali sehari, bahan makanan dikonsumsi hanya sekali sehari atau 7 kali 

dalam seminggu. 

3. 1-3 kali/ minggu, artinya setiap hari subjek belum tentu mengonsumsi bahan 

pangan tersebut setiap hari. 

4. Lebih dari 3 kali/ seminggu, artinya subjek belum tentu mengonsumsi bahan 

pangan tersebut setiap hari namun frekuensinya lebih sering. 
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5. 1 kali perbulan, artinya subjek tidak mengonsumsi bahan makanan tersebut 

setiap minggu. 

6. Tidak pernah. 

2.5 Aktifitas Fisik 

Menurut WHO (World Health Organization), aktifitas fisik adalah 

pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga sebagai upaya 

dalam pemeliharaan kesehatan fisik dan mental serta mempertahankan kualitas 

hidup agar tetap sehat dan bugar dalam melakukan aktifitas sehari. Kurangnya 

aktifitas fisik merupakan faktor risiko independen penyakit kronis, secara 

keseluruhan diperkirakan menyebabkan kematian secara global (WHO, 2010).  

Metode yang dapat digunakan dalam menilai gambaran umum aktifitas fisik 

anak salah satunya ialah wawancara dengan menggunakan form Physical Activity 

Questionnaire for Older Children (PAQ-C) yang disusun oleh Kowalski, Crocker, 

dan Donen pada tahun 2004. Instrumen ini sesuai untuk anak usia sekolah dasar 

yang berusia sekitar 8-14 tahun. Sama seperti instrumen lain, instrumen ini 

memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu (Kowalski et al, 2004): 

Kelebihan :  

1. Instrumen ini telah diuji validitas untuk menilai aktifitas fisik anak oleh 

banyak penelitian. 

2. Sarana meningkatkan kemampuan mengingat anak untuk mengingat aktifitas 

yang dilakukan selama 7 hari terakhir. 
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3. Penggunaan instrumen ini tidak membutuhkan biaya besar dan relatif efisien 

dalam hal waktu.  

Kekurangan:  

1. Instrumen ini tidak dapat mengukur pengeluaran energi, waktu atau lama 

intensitas, dan tidak membedakan intensitas aktifitas secara spesifik 

melainkan hanya pemberian skor secara umum. 

2. Instrumen ini hanya menilai aktifitas individu saat aktifitas sekolah aktif, 

tidak dapat digunakan ketika subjek berada pada masa liburan. 

Kuesioner ini terdiri dari 9 item pertanyaan yang masing-masing pertanyaak 

tersebut akan diberikan nilai berkisar 1-5 tergantung pada jawaban responden 

berdasarkan aktifitas fisik yang ia lakukan. Berikut sistem penyekoran instrumen 

aktifitas fisik  (Kowalski et al, 2004): 

1) Item 1 

      Beri nilai pada aktifitas tidak melakukan aktifitas dengan nilai 1 hingga 

melakukan aktifitas tersebut lebih dari 7 kali dengan nilai 5 secara berurutan. 

Hitung rata-rata dari semua kegiatan pada setiap checklist kegiatan untuk 

membenruk skor gabungan dari item 1. 

2) Item 2 sampai 8 

Beri nilai 1 pada jawaban dengan aktifitas fisik terendah hingga nilai 5 pada 

aktifitas fisik tertinggi secara berurutan. Item 2 hingga 8 menggambarkan 

keaktifan subjek selama pelajaran olahraga atau penjaskes (Pendidikan Jasmani 

dan Kesehatan), saat istirahat, saat malam hari, saat pulang sekolah (siang hari), 
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saat malam hari di atas jam 19.00, akhir pekan, dan gambaran aktifitas subjek 

selama 7 hari terakhir. 

3) Item 9 

Beri nilai 1 pada pilihan jawaban untuk jawaban dengan aktifitas fisik 

terendah (tidak melakukan aktifitas) dan nilai 5 untuk aktifitas fisik tertinggi. 

Hitung rata-rata skor dari semua hari dalam seminggu. 

4) Item 10 

Item ini tidak termasuk dalam perhitungan skor, melainkan berfungsi untuk 

mengidentifikasi siswa yang memiliki aktifitas fisik diluar kebiasaannya selama 

minggu sebelumnya 

5) Menghitung skor akhir aktifitas dengan PAQ-C, yaitu hitung rata-rata dari 

skor yang didapat pada masing-masing item pertanyaan. Skor 1 menunjukkan 

aktifitas fisik rendah, sedangkan skor 5 menunjukkan aktifitas fisik tinggi.  

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA STATUS ... ANISAUL MAKARIMAH



 
 

27 

 

BAB III 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 
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Keterangan:  

                : Diteliti  : Tidak Diteliti 

Gambar 4.1 Bagan Kerangka Konseptual 

Keterangan: 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu disimpulkan bahwa usia 

menarche dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor namun secara umum faktor-

faktor tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor langsung dan tidak 

langsung. Faktor langsung berupa persen lemak tubuh dan status gizi, sedangkan 

faktor tidak langsung berupa stimulasi eksternal, usia menarche ibu, status 

ekonomi, pola konsumsi, dan aktivitas fisik.  

Faktor tidak langsung berupa stimulasi eksternal yang dimaksud ialah 

rangsangan-rangsangan yang kuat dari luar berupa film dewasa beraliran seks, 

buku bacaan maupun majalah bergambar seks, dll. Rangsangan yang terus 

menerus akan mempengaruhi kecepatan kedewasaan seseorang. Selain itu, faktor 

usia menarche ibu juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi produksi 

hormon dalam tubuh yang nantinya akan berdampak pada terjadinya menstruasi 

pada wanita. Faktor ekonomi secara otomatis akan mempengaruhi akses terhadap 

pangan, salah satunya ialah pola konsumsi yang dapat dilihat dari asupan zat gizi 

yang dikonsumsi. Dampak rendahnya asupan zat gizi akan berpengaruh terhadap 

status gizi seseorang. Status gizi memiliki keterkaitan dengan persen lemak. 
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Menurut penelitian Santrock (2007) terjadinya menarche dipengaruhi oleh persen 

lemak tubuh karena menarche akan tercapai jika persen lemak tubuh pada remaja 

putri telah mencapai minimal 17%. Persen lemak dan status gizi inilah merupakan 

faktor langsung yang berhubungan dengan usia menarche. 

3.2 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis pada penelitian ini ialah: 

1. Terdapat hubungan antara status gizi dengan usia menarche. 

2. Terdapat hubungan antara persen lemak tubuh dengan usia menarche. 

3. Terdapat hubungan antara pola konsumsi dengan usia menarche. 

4. Terdapat hubungan antara aktivitas fisik dengan usia menarche. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Jenis dan Rancangan Bangun Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang bersifat 

observasional (pengumpulan data tanpa memberikan intervensi kepada subjek 

penelitian) dengan metode deskriptif analitik, yaitu menganalisis hubungan status 

gizi, persen lemak tubuh, pola konsumsi, dan aktivitas fisik dengan usia 

menarche. Desain penelitian yang digunakan adalah studi potong lintang (cross 

sectional) karena pengukuran dilakukan sebanyak satu kali pada satu waktu tanpa 

adanya intervensi. 

4.2 Populasi Penelitian 

Populasi pada penelitian adalah seluruh siswi SD Muhammadiyah GKB 1 

yang sudah mengalami menstruasi berjumlah 49  orang.   

4.3 Sampel, Besar Sampel, dan Cara Pengambilan Sampel 

Sampel dalam penelitian ini dipilih dari populasi yang dituju Pengambilan 

sampel dilakukan menggunakan teknik simple random sampling atau 

pengambilan secara acak. Besar sampel yang akan diambil ditentukan dengan 

menggunakan rumus menggunakan rumus sebagai berikut:  
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           + 10% dropout 

     

Keterangan: 

n= Besar sampel  

N= Jumlah populasi = 49 

d= Besarnya penyimpangan yang masih ditolerir 10% (0,1) 

Z= Tingkat kemaknaan dengan besar tergantung pada α=0,05 maka Z1-α=1,96 

p= Proporsi kasus = 0,5 (tidak diketahui) 

10%=kemungkinan drop out 

Jadi besar sampel minimal pada penelitian ini adalah 37 siswi.  

Nama siswa seluruh populasi akan dimasukkan dalam suatu program 

komputer, kemudian dilakukan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik 

pengambilan acak yang telah tersedia pada program komputer. Nama siswi yang 

muncul berdasarkan hasil pengambilan sampel tersebut merupakan sampel 
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penelitian. Setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dijadikan 

sebagai sampel penelitian.  

4.4 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Muhammadiyah GKB 1, Jalan Belitung IV no 

20 Perumahan Gresik Kota Baru (GKB), Desa Randuagung, Kecamatan 

Kebomas, Kabupaten Gresik. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei hingga 

bulan Juli 2017. 

4.5 Variabel, Cara Pengukuran, dan Definisi Operasional 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok 

yaitu: 

1. Variabel Independen atau Variabel Bebas 

a. Status gizi 

b. Persen lemak tubuh 

c. Pola Konsumsi 

d. Aktivitas fisik 

2. Variabel Dependen atau Variabel Terikat  

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah usia menarche. 
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Tabel 4.1 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional Cara Pengukuran Skala Data 

1. Usia Usia responden yang 

dinyatakan dalam 

tahun, dihitung dari 

tahun kelahiran sampai 

dengan tahun penelitian 

dilaksanakan 

Pengisian kuesioner 

yang dipandu oleh 

peneliti dihitung 

dalam satuan tahun 

Usia= ... Tahun 

Rasio 

2. Tingkat 

Kelas 

Kelas siswa saat 

penelitian ini dilakukan 

1. Kelas 4 

2. Kelas 5 

3. Kelas 6 

Ordinal 

3.  Pendidikan 

Orang Tua 

Status pendidikan 

terakhir yang ditempuh 

oleh orang tua 

responden ditandai 

dengan kepemilikan 

ijazah terakhir 

Pengisian kuesioner 

yang dipandu oleh 

peneliti . 

Responden hanya 

diperbolehkan 

memilih satu 

jawaban dari 

beberapa pilihan 

jawaban yang telah 

disediakan, yaitu: 

1. Tidak sekolah 

2. Tidak tamat SD/ 

MI/ sederajat 

3. Tamat SD/ MI/ 

sederajat 

4. Tamat SMP/ 

MTs/ sederajat 

5. Tamat SMA/ MA/ 

sederajat 

6. Tamat Perguruan 

Tinggi 

(Lubis, 2008). 

Ordinal 

4. Pekerjaan 

Orang Tua 

Sumber pendapatan 

utama atau sampingan 

orang tua untuk 

memenuhi kebutuhan 

keluarga selama satu 

bulan 

Pengisian kuesioner 

yang dipandu oleh 

peneliti. 

Responden hanya 

diperbolehkan 

memilih satu 

jawaban dari 

beberapa pilihan 

jawaban yang telah 

disediakan, yaitu: 

Nominal 
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Lanjutan 

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional Cara Pengukuran Skala Data 

   1. Tidak bekerja 

2. Wiraswasta 

3. Petani/buruh 

4. Pegawai 

5. Lainnya  

(Hapsari, 2015) 

 

5. Besar 

uang saku 

untuk 

jajanan 

atau 

konsumsi 

Uang saku yang 

digunakan oleh siswi 

untuk jajan atau sesuatu 

yang dapat dikonsumsi 

perharinya dalam satuan 

rupiah 

Pengisian kuesioner 

yang dipandu oleh 

peneliti. 

Responden mengisi 

besar uang saku yang 

digunakan untuk 

pangan perhari dalam 

bentuk rupiah.  

Besar Uang Saku 

untuk Pangan= .... 

Rupiah 

Kemudian dilakukan 

perhitungan nilai rata-

rata dari data yang 

didapat dan dilakukan 

klasifikasi sebagai 

berikut:  

1. Jumlah uang jajan 

dalam rupiah < 

rata-rata 

2. Diantara rata-rata 

3. Jumlah uang jajan 

dalam rupiah > 

rata-rata 

Rasio 

6. Pola 

Konsumsi 

Pangan yang dikonsumsi 

individu maupun 

kelompok secara 

berulang sehingga 

membentuk suatu pola 

kebiasaan. Dipengaruhi 

oleh faktor fisiologi, 

psikologi, dan budaya.  

Wawancara dengan 

menggunakan form 

Food Frequency 

Questionnaire (FFQ) 

yang berisi berbagai 

bahan makanan  

tinggi gula, kalori, 

dan lemak. Indikator  

Ordinal 
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Lanjutan 

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional Cara Pengukuran Skala Data 

   yang digunakan ialah 

frekuensi makan . 

Responden diminta 

untuk memilih salah  

satu diantara enam 

pilihan jawaban yang 

paling sesuai dengan 

frekuensi konsumsi 

responden untuk 

bahan pangan 

tersebut. Keenam 

pilihan jawaban 

selanjutkan akan 

dibagi menjadi 3 

kategori, yaitu:  

1. Sering (jika 

dikonsumsi 

harian) 

2. Kadang-kadang 

(jika dikonsumsi 

mingguan) 

3. Jarang (jika 

dikonsumsi 

bulanan atau tidak 

pernah) 

 

7 Aktivitas 

Fisik 

Besarnya aktivitas fisik 

yang dilakukan 

responden dinilai 

berdasarkan frekuensi 

responden dalam 

melakukan aktivitas 

tersebut. lamanya waktu 

yang  

Wawancara dengan 

menggunakan form 

Physical Activity 

Questionnaire for 

Children (PAQ-C) 

yang terdiri dari 9 

item pertanyaan. 

Masing-masing item 

diberi nilai 1-5, yang 

mana 1 untuk respon 

aktivitas yang paling 

rendah dan nilai 5 

untuk respon aktivitas 

yang paling tinggi.  

a. Rasio 

untuk 

analisis 

bivariat 

b. Ordinal, 

untuk 

analisis 

univariat 
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Lanjutan 

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional Cara Pengukuran Skala Data 

   Cara menghitung skor 

keseluruhan adalah 

dengan 

menjumlahkan skor 

pada setiap item 

pertanyaan sesuai 

dengan jawaban 

responden kemudian 

dirata-rata. Skor yang 

di dapat pada masing-

masing item 

pertanyaan 

dijumlahkan dan 

dibagi 9 lalu 

diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

1. Aktivitas ringan : 

nilai ≥ 1 sampai < 

2 

2. Aktivitas sedang :  

nilai ≥ 2 sampai 

<5 

3. Aktivitas tinggi : 

nilai 5 

(Wulandari, 2015) 

 

8. 

 

Status 

gizi 

(IMT/U) 

Status gizi yang 

ditentukan melalui 

pengukuran 

antropometri berupa 

berat badan dan tinggi 

badan yang ditentukan 

dengan indeks IMT/ U 

sesuai dengan standar 

Kemenkes (2010) 

Status gizi diukur 

dengan menggunakan 

perhitungan IMT/U, 

mulanya responden 

diukur tinggi badan 

menggunakan 

mikrotoise dan berat 

badan dengan 

menggunakan BIA. 

Kemudian hasil yang 

diperoleh dimasukkan 

ke dalam rumus 

IMT/U. Hasil 

perhitungan tersebut  

a. Rasio 

untuk 

analisis 

bivariat 

b. Ordinal, 

untuk 

analisis 

univariat  
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Lanjutan 

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional Cara Pengukuran Skala Data 

   dimasukkan dalam 

rumus untuk 

menentukan z-score 

Status Gizi 

(IMT/U)= z-score 

Klasifikasi sebagai 

berikut: 

1. Obesitas : z-score 

>2 SD 

2. Gemuk : >1 SD - 

2 SD 

3. Normal : -2 SD – 

1 SD 

4. Kurus : -3 SD - < 

-2 SD 

5. Sangat Kurus : z-

score < -3 SD 

(Kemenkes RI, 

2010) 

 

9. Persen 

lemak 

tubuh 

Perbandingan antara 

berat massa lemak 

dengan total berat badan 

dalam persen, yang 

dapat diukur 

menggunakan alat BIA. 

 

Persen lemak tubuh 

diukur dengan 

menggunakan BIA, 

mulanya BIA 

diletakkan pada 

bidang rata, 

kemudian responden 

naik ke atas 

timbangan dengan 

kedua tangan 

memegang lurus alat 

ke depan. Saat 

pengukuran siswi 

tidak diperkenankan 

untuk menggunakan 

benda yang terbuat 

dari logam. Hasil 

pengukuran dalam 

satuan persen 

diklasifikasikan  

a. Rasio 

untuk 

analisis 

bivariat 

b. Ordinal, 

untuk 

analisis 

univariat 
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Lanjutan 

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional Cara Pengukuran Skala Data 

   dengan pedoman 

yang ada. 

Persen Lemak 

Tubuh= .... % 

Klasifikasi untuk 

perempuan sebagai 

berikut: 

1. Underfat : ≤ 15% 

2. Healthy :16%-

29% 

3. Overfat : 30%-

34% 

4. Obese : ≥ 35% 

(Williams dan Don, 

2002) 

 

10. Usia 

Menarche  

Menstruasi pertama kali 

yang dialami oleh 

seorang perempuan, 

yang diukur dalam 

satuan tahun 

Pengisian kuesioner 

yang dipandu oleh 

peneliti, dihitung 

dalam satuan tahun 

Usia Menarche= 

...Tahun 

Rasio 

4.6 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan sesuai dengan tahap berikut: 

a. Pengambilan data sekunder dari SD Muhammadiyah GKB 1, Kecamatan 

Kebomas, Kabupaten Gresik meliputi nama, usia, kelas saat ini, tempat tanggal 

lahir, alamat tempat tinggal dan data lain yang diperlukan. 

b. Pengambilan data primer di SD Muhammadiyah GKB 1, Kecamatan Kebomas, 

Kabupaten Gresik berupa pengukuran antropometri dengan menggunakan 

mikrotoise dan persen lemak dengan menggunakan BIA namun sebelumnya 
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responden akan diberi penjelasan sebelum persetujuan penelitian sekaligus 

dilakukan penandatanganan informed concern. 

c. Melakukan wawancara kepada responden dengan menggunakan bantuan 

kuesioner FFQ dan PAQ-C, bertujuan untuk mendapatkan data terkait variabel 

pola konsumsi dan tingkat aktivitas fisik. 

d. Setelah data terkumpul lengkap, kemudian dilakukan pengolahan data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah: 

1. Mikrotoise Statumeter 2 meter yang digunakan untuk mengukur tinggi badan. 

2. Bioelectrical Impedance Analysis (BIA), digunakan untuk mengukur berat 

badan dan persen lemak tubuh. Hal yang harus diperhatikan ialah memastikan 

data responden yang diinput pada alat benar serta memperhatikan hal-hal lain 

yang dapat menimbulkan bias, misalnya penggunaan perhiasan berbahan 

logam.  

3. Formulir Kuesioner Food Frequency Questionnaire (FFQ), digunakan untuk 

memperoleh data tentang frekuensi konsumsi bahan makanan atau makanan 

selama periode tertentu, antara lain harian, mingguan, bulanan, maupun 

tahunan. Bahan makanan yang ada dalam daftar kuesioner adalah yang tinggi 

lemak, tinggi karbohidrat, dan tinggi gula.  

4. Formulir Kuesioner Physical Activity Questionnaire  for Older Children 

(PAQ-C), digunakan untuk memberikan gambaran secara umum tingkat 

aktivitas fisik anak selama 7 hari terakhir. 
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4.7 Kerangka Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kerangka Operasional 

4.8 Teknik Analisis Data 

Data yang telah terkumpul kemudian dilakukan proses editing dan diolah. 

Data yang telah diolah dianalisis, untuk mengetahui hubungan antara status gizi 

dan persen lemak tubuh dengan usia menarche menggunakan uji korelasi 

Spearman dikarenakan kedua variabel tersebut berskala data rasio maka dilakukan 

Siswi kelas 4, 5, dan 6 SD 

Muhammadiyah GKB 

N populasi= 140 siswi 

 

Siswi kelas 4, 5, dan 6 SD 

Muhammadiyah GKB yang sudah 

menstruasi  

N populasi= 49 siswi 

Screening populasi 

yang sudah mengalami 

menstruasi 

Simple random 

sampling 

Analisis data 

n sampel= 37 siswi dilakukan 

pengumpulan data meliputi : 

1. Wawancara kuisioner 

2. Pengukuran tinggi badan 

dengan menggunakan 

mikrotoise, berat badan dan 

persen lemak tubuh dengan 

menggunakan BIA 

3. Wawancara pola konsumsi 

dengan menggunakan FFQ 

4. Wawancara aktivitas fisik 

dengan menggunakan form 

PAQ-C 
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uji normalitas menggunakan Shapiro Wilk terlebih dahulu sebelum diuji dengan 

Spearman, sedangkan untuk mengetahui hubungan antara pola konsumsi dan 

aktivitas fisik dengan usia menarche menggunakan uji Chi Square.  
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

SD Muhammadiyah GKB 1 Gresik merupakan salah satu sekolah dasar yang 

terletak di Perumahan Gresik Kota Baru sejak 11 April 1995. Sekolah ini 

dibangun di atas tanah seluas 4000 m2 dengan berbagai fasilitas yang mendukung 

proses pembelajaran. Sekolah ini berada di Jalan Belitung IV No 20 Perumahan 

Gresik Kota Baru (GKB), lokasinya yang berada di dalam perumahan menjadikan 

sekolah ini nyaman, cenderung lebih aman, dan tenang karena sekolah ini jauh 

dari keramaian arus lalu lintas.  

SD Muhammadiyah GKB 1 Gresik merupakan salah satu sekolah yang 

menerapkan sistem full day school namun sistem ini hanya diterapkan pada kelas-

kelas tertentu saja, yaitu kelas 3, 4, 5, dan 6. Proses belajar mengajar bagi siswa 

dan siswi kelas 3, 4, 5, dan 6 dimulai pukul 06.45 WIB hingga pukul 15.30 WIB, 

sedangkan bagi kelas 1 dan 2 proses pembelajaran dimulai pukul 06.45 WIB 

hingga pukul 12.30 WIB. Hari efektif yang diberlakukan SD Muhammadiyah 

GKB 1 Gresik ini Senin hingga Jum’at. Ekstrakulikuler bagi kelas 1 dan 2 

dilaksanakan pada hari Senin hingga Kamis pukul 15.00 WIB, sedangkan bagi 

kelas 3 hingga kelas 6 dilaksanakan pada hari Jumat pukul 13.00 WIB hingga 

15.00 WIB dan pada hari Sabtu pukul 06.45 WIB hingga 09.00 WIB. Guru yang 

memiliki peran sebagai wali kelas memiliki tanggung jawab untuk menemani dan 

memastikan siswa dan siswi telah dijemput oleh orangtua atau seseorang yang 
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dikenalnya saat jam kepulangan telah tiba, apabila ada siswa atau siswi yang 

belum dijemput satu jam setelah waktu kepulangan maka wali kelas akan 

menghubungi orangtua siswa atau siswi tersebut.  

SD Muhammadiyah GKB 1 Gresik memfasilitasi makan siang bagi siswa dan 

siswi khususnya kelas 3, 4, 5, dan 6 namun hal ini tidak diwajibkan dikarenakan 

ada siswa-siswi yang membawa makan siang dari rumah. Sistem penyelenggaraan 

makan yang diterapkan oleh sekolah ini dikelola oleh Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah (PCM) bidang Majelis Ekonomi. Katering yang disediakan selalu 

terdiri dari makanan pokok berupa nasi, protein hewani, sayur, buah dan 

terkadang susu sebagai variasi. Program pengecekan kesehatan secara berkala 

yang ditujukan bagi siswa-siswi tidak berjalan di sekolah ini, pengecekan 

terlaksana apabila ada kunjungan dari instansi tertentu untuk melakukan 

pengecekan kesehatan.  

Penelitian dilakukan di SD Muhammadiyah 1 GKB Gresik yang terletak di 

Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Penelitian ini 

dilakukan pada 37 siswi kelas V dan VI di SD Muhammadiyah 1 GKB Gresik 

yang telah mengalami menstruasi. 

5.2 Karakteristik Responden  

Penelitian mengenai hubungan antara status gizi, persen lemak tubuh, pola 

konsumsi, dan aktivitas fisik dengan usia menarche pada siswi di SD 

Muhammadiyah 1 GKB Gresik yang sudah menstruasi. Karakteristik responden 

meliputi usia responden, tingkat kelas, pendidikan dan pekerjaan orangtua, besar 
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alokasi uang saku untuk pangan, pola konsumsi, aktivitas fisik, status gizi (z-

score), persen lemak tubuh, dan usia menarche.  

5.2.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden berdasarkan Usia Responden 

Usia responden merupakan usia saat responden menjadi subjek pada penelitian 

mengenai hubungan antara status gizi, persen lemak tubuh, pola konsumsi, dan 

aktivitas fisik dengan usia menarche. Usia responden dalam penelitian ini 

disajikan pada Tabel 5.1 

Tabel 5.1 Distribusi Frekuensi berdasarkan Usia pada Siswi  di SD 

Muhammadiyah GKB 1 Gresik Tahun 2017 
Usia (tahun) n % 

10 1 2,7 

11 11 29,7 

12 25 67,6 

Total 37 100 

 ̅: 11,65 tahun 

Berdasarkan Tabel 5.1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden saat 

penelitian ini berlangsung berusia 12 tahun sebesar 67,6%. Rata-rata usia 

menarche responden 11 tahun 6 bulan.  

5.2.2  Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Kelas 

Responden 

Tingkat kelas responden merupakan tingkatan kelas saat responden menjadi 

subjek pada penelitian mengenai hubungan antara status gizi, persen lemak tubuh, 

pola konsumsi, dan aktivitas fisik dengan usia menarche. Tingkat kelas dalam 

penelitian ini disajikan pada Tabel 5.2 
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Tabel 5.2 Distribusi Frekuensi berdasarkan Tingkat Kelas pada Siswi di SD 

Muhammadiyah GKB 1 Gresik Tahun 2017 
Tingkat Kelas n % 

4 0 0 

5 15 40,5 

6 22 59,5 

Total 37 100 

Berdasarkan Tabel 5.2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden saat 

penelitian ini berlangsung sedang duduk dibangku kelas 5 di SD Muhammadiyah 

GKB 1 Gresik sebesar 59,5%. Mulanya responden yang duduk dibangku kelas 4 

di SD Muhammadiyah GKB 1 Gresik telah dibagikan kuesioner tentang 

menstruasi namun berdasarkan hasil pengambilan data menunjukkan bahwa 

seluruh siswi yang duduk dibangku kelas 4 belum ada yang sudah mengalami 

menstruasi sehingga kelas 4 tidak termasuk dalam sampel penelitian.  

5.2.3 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat 

Pendidikan Orang Tua  

Tingkat pendidikan dibedakan menjadi enam tingkat, antara lain tidak 

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

pendidikan ayah dan ibu dapat dilihat pada Tabel 5.3 

Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi berdasarkan Tingkat Pendidikan Orang Tua pada 

Siswi di SD Muhammadiyah GKB 1 Gresik Tahun 2017 
Tingkat Pendidikan Ayah Ibu 

n % n % 

Tidak Sekolah 0 0 0 0 

Tidak Tamat SD  0 0 0 0 

SD 0 0 0 0 

SMP 1 2,7 0 0 

SMA 10 27 13 35,1 

Perguruan Tinggi 26 70,3 24 64,9 

Total 37 100 37 100 
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Tingkat pendidikan ayah responden paling banyak adalah Perguruan Tinggi 

yaitu sebesar 70,3%. Paling sedikit tingkat pendidikan ayah responden adalah 

SMP yaitu sebesar 2,7% dan tidak ada ayah responden yang tidak mengenyam 

pendidikan, tidak tamat SD maupun pendidikan terakhir SD.  

Tingkat pendidikan ibu responden paling banyak adalah Perguruan Tinggi 

yaitu sebesar 64,9%. Paling sedikit tingkat pendidikan ibu responden adalah SMA 

yaitu sebesar 35,1% dan tidak ada ibu responden yang tidak mengenyam 

pendidikan, tidak tamat SD, pendidikan terakhir SD maupun SMP.  

5.2.4 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden berdasarkan Pekerjaan Orang 

Tua 

Jenis pekerjaan dibedakan menjadi lima jenis, yaitu tidak bekerja, wiraswasta, 

petani/buruh, pegawai, dan lainnya. Jenis pekerjaan ayah dan ibu dapat dilihat 

pada Tabel 5.4 

Tabel 5.4 Distribusi Frekuensi berdasarkan Pekerjaan Orang Tua pada Siswi di 

SD Muhammadiyah GKB 1 Gresik Tahun 2017  
Jenis Pekerjaan  Ayah Ibu  

 n % n % 

Tidak Bekerja 0 0 16 43,3 

Wiraswasta 12 32,4 5 13,5 

Petani/Buruh 0 0 0 0 

Pegawai 22 59,5 13 35,1 

Lainnya 3 8,1 3 8,1 

Total 37 100 37 100 

Mayoritas ayah responden bekerja sebagai pegawai yaitu sebesar 59,5%, 

paling sedikit jenis pekerjaan ayah yaitu lainnya seperti polisi, dokter, dan tentara 

sebeser 8,1%. Ibu responden hampir sebagian besar tidak bekerja yaitu sebesar 
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43,3%, paling sedikit jenis pekerjaan ibu yaitu lainnya seperti dokter dan guru 

sebesar 8,1%. 

5.2.5 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden berdasarkan Besar Uang Saku 

untuk Jajan 

Besar uang saku responden yang digunakan untuk jajan tidak memiliki 

klasifikasi atau pengelompokan secara khusus. Uang saku yang ditampilkan 

dibawah ini merupakan uang saku yang digunakan harian. Besar uang saku untuk 

jajan dapat dilihat pada Tabel 5.5 

Tabel 5.5 Distribusi Frekuensi berdasarkan Besar Alokasi Uang Saku untuk 

Pangan pada Siswi di SD Muhammadiyah GKB 1 Gresik Tahun 2017  
Besar Uang Saku n % 

<Rp 10.000,00 14 37,8 

Rp 10.000-Rp 20.000,00 22 59,5 

>Rp 20.000,00 1 2,7 

Total 37 100,00% 

 ̅ : Rp 10.054,00 

Berdasarkan Tabel 5.5 menunjukkan bahwa sebagian besar uang saku 

responden yang digunakan untuk jajan berkisar Rp 10.000,00 hingga Rp 

20.000,00 yaitu sebesar 59,5%. Rata-rata besar uang saku responden yang 

digunakan untuk jajan ialah Rp 10.054,0.  

5.2.6 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden berdasarkan Pola Konsumsi  

Klasifikasi pola konsumsi dibagi menjadi 3 kategori, yaitu jarang (apabila 

konsumsi ≤1 kali sebulan atau tidak pernah), kadang-kadang (jika konsumsi 

mingguan 1-6 kali dalam seminggu), dan sering (apabila konsumsi harian, 

minimal 1 kali sehari atau bahkan lebih dari 1 kali sehari). Pola konsumsi 
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responden yang akan diteliti terdiri dari makanan pokok, protein hewani, fast food 

dan soft drink akan disajikan pada Tabel 5.6. 

Tabel 5.6 Distribusi Frekuensi berdasarkan Pola Konsumsi Responden pada Siswi 

di SD Muhammadiyah GKB 1 Gresik Tahun 2017 
Klasifikasi 

Konsumsi 

Pangan  

Makanan Pokok Protein Hewani Fast Food Soft drink 

 n % n % n % n % 

Jarang 1 2,7 0 0 3 8,1 36 97,3 

Kadang-kadang 0 0 30 81 32 86,5 1 2,7 

Sering 36 97,3 7 19 2 5,4 0 0 

Total 37 100 37 100 37 100 37 100 

Pola konsumsi makanan pokok responden cenderung sering yaitu sebesar 

97,3%, sedangkan konsumsi protein hewani cenderung kadang-kadang sebesar 

81%, konsumsi fast food juga mayoritas tergolong kadang-kadang sebesar 86,5%, 

dan konsumsi soft drink sebesar 97,3% tergolong jarang. Apabila diurutkan maka 

berdasarkan Tabel 5.6 menunjukkan hasil bahwa konsumsi responden dari 

tersering ialah makanan pokok kemudian protein hewani, fast food, dan yang 

terakhir adalah soft drink.  

5.2.7 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden berdasarkan Aktivitas Fisik  

Nilai yang didapatkan dari perhitungan skor pada form PAQ-C 

diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu aktivitas fisik ringan apabila skor 

tergolong ≥ 1 sampai < 2, aktivitas fisik sedang jika hasil skor terletak antara ≥ 2 

sampai < 5, dan aktivitas fisik berat ketika skor mencapai angka maksimum yaitu 

5. Status gizi responden dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 5.7. 
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Tabel 5.7 Distribusi Frekuensi berdasarkan Skor Aktivitas Fisik Responden pada 

Siswi di SD Muhammadiyah GKB 1 Gresik Tahun 2017 
Skor Aktivitas Fisik Kategori n % 

Skor ≥ 1 sampai < 2 Aktivitas fisik ringan 33 89,2 

Skor ≥ 2 sampai < 5 Aktivitas fisik 

sedang 

4 10,8 

Skor 5 Aktivitas fisik berat 0 0 

Total 37 100 

 ̅±SD : 1,59±0,26627 Min : 1,2070 Max : 2,2071 

 Sebagian besar aktivitas fisik yang dilakukan responden tergolong ringan 

yaitu sebesar 89,2%, sedangkan hanya 10,8% responden yang tergolong memiliki 

aktivitas fisik sedang. Rata-rata skor aktivitas fisik responden 1,59±0,26627, nilai 

ini tergolong kategori aktivitas fisik ringan. 

5.2.8 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden berdasarkan Status Gizi  

Indikator status gizi yang digunakan adalah z-score yang diklasifikasikan 

menjadi 5 kategori, yaitu obesitas apabila z-score >2 SD, gemuk jika z–score 

berada diantara >1 SD sampai dengan 2 SD, normal ketika z-score -2 SD sampai dengan 

1 SD, kurus apabila z-score -3 SD sampai dengan < -2 SD, dan sangat kurus jika z-score 

< -3 SD.  Status gizi responden dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 5.8. 

Tabel 5.8 Distribusi Frekuensi berdasarkan Status Gizi Responden pada Siswi di 

SD Muhammadiyah GKB 1 Gresik Tahun 2017 
Nilai Z score Kategori n % 

z-score >2 SD Obesitas 5 13,5 

>1 SD sampai dengan 2 SD Gemuk 13 35,1 

-2 SD sampai dengan 1 SD Normal 19 51,4 

-3 SD sampai dengan < -2 

SD 

Kurus 0 0 

z-score < -3 SD Sangat Kurus 0 0 

Total 37 100 

 ̅ : 0,73 

Status gizi responden berdasarkan Tabel 5.8 menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden tergolong status gizi normal yaitu sebesar 51.4%, sedangkan 
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yang tergolong obesitas sebanyak 13,5% siswi. Rata-rata status gizi responden 

0,73, nilai ini tergolong kategori status gizi normal.  

5.2.9 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden berdasarkan Persen Lemak 

Tubuh 

Persen lemak tubuh dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu underfat apabila 

persen lemak yang terdapat di dalam tubuh ≤ 15%, healthy jika persen lemak 

tubuhnya berkisar antara 16% hingga 29%, overfat ketika persen lemak tubuh 

diantara 30% hingga 34%, dan obese persen lemak tubuhnya mencapai ≥ 35%. Persen 

lemak tubuh responden dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 5.9. 

Tabel 5.9 Distribusi Frekuensi berdasarkan Persen Lemak Tubuh Responden pada 

Siswi di SD Muhammadiyah GKB 1 Gresik Tahun 2017 
Kategori Persen Lemak Tubuh (%) n % 

Underfat ≤ 15 0 0 

Healthy 16-29 33 89,2 

Overfat 30-34 4 10,8 

Obese ≥ 35 0 0 

Total 37 100 

 ̅ : 24,52% 

Mayoritas responden tergolong memiliki persen lemak tubuh yang healthy 

yaitu sebesar 89,2%, sedangkan responden yang termasuk memiliki persen lemak 

tubuh overfat yaitu sebesar 10,8%. Rata-rata persen lemak tubuh responden 

24,52%, nilai ini tergolong kategori persen lemak tubuh healthy. 

5.2.10 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden berdasarkan Usia Menarche  

Menarche adalah periode menstruasi pertama yang dialami oleh seorang 

remaja putri saat masa pubertas. Usia menstruasi pertama responden dalam 

penelitian ini disajikan pada Tabel 5.10.  
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Tabel 5.10 Distribusi Frekuensi berdasarkan Usia Menarche pada Siswi di SD 

Muhammadiyah GKB 1 Gresik Tahun 2017 
Usia (tahun) n % 

10 13 35,1 

11 16 43,2 

12 8 21,7 

Total 37 100 

 ̅ : 10,86 tahun 

Berdasarkan Tabel 5.10 menunjukkan bahwa kurang dari setengah responden 

mengalami menstruasi pertama kali diusia 11 tahun yaitu sebesar 43,2%. Rata-rata 

usia menarche responden 10 tahun 8 bulan. 

5.3 Hubungan antar Variabel 

5.3.1 Hubungan Status Gizi dengan Usia Menarche 

Hubungan antara status gizi dengan usia menarche di SD Muhammadiyah 1 

GKB Gresik dapat dilihat pada Gambar 5.1 

 
Gambar 5.1 Hubungan antara Status Gizi dengan Usia Menarche Siswi di SD 

Muhammadiyah 1 GKB Gresik Tahun 2017 dengan Menggunakan 

Diagram Pencar (Scatter Plot) 
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Tabel 5.11 Hubungan antara Status Gizi dengan Usia Menarche Siswi di SD 

Muhammadiyah 1 GKB Gresik Tahun 2017 
Klasifikasi 

Status Gizi 

Usia Menarche Jumlah p dan r 

value 

 

10 11 12    

n % n % n % n % p : 0,029 

 

r : -0,360 
Obesitas 2 40 3 60 0 0 5 13,5 

Gemuk 6 46,1 5 38,5 2 15,4 13 35,1 

Normal 5 26,3 8 42,1 6 31,6 19 51,4 

Kurus 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sangat Kurus 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabel 5.11 menunjukkan bahwa hampir sebagian besar yang memiliki status 

gizi obesitas dulunya menstruasi di usia 11 tahun, responden yang berstatus gizi 

gemuk saat ini hampir sebagian besar mengalami menstruasi diusia 10 tahun 

dulunya, sedangkan responden dengan status gizi normal hampir sebagian 

mengalami menarche diusia 11 tahun. Analisis yang digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara status gizi dengan usia menarche ialah korelasi Spearman. 

Analisis ini digunakan karena kedua variabel memiliki skala data rasio yang tidak 

berdistribusi normal berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Shapiro Wilk. 

Berdasarkan hasil analisis hubungan dengan korelasi Spearman diperoleh nilai p 

yaitu 0,029. Nilai tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan α sehingga H0 

ditolak yang berarti ada hubungan antara status gizi (z-score) dengan usia 

menarche. Kuat hubungan antara kedua variabel ini dapat dilihat dari nilai 

koefisien korelasi Spearman sebesar -0,360 yang artinya ada hubungan namun 

lemah antara status gizi dengan usia menarche. Berdasarkan penjelasan di atas 

dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang ada bahwa 

usia menarche yang terjadi di masa lampau dapat menjadi gambaran status gizi di 

masa mendatang.  
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5.3.2 Hubungan Persen Lemak Tubuh dengan Usia Menarche 

Hubungan antara persen lemak tubuh dengan usia menarche di SD 

Muhammadiyah 1 GKB Gresik dapat dilihat pada Diagram 5.2 

 
Gambar 5.2 Hubungan antara Persen Lemak Tubuh dengan Usia Menarche Siswi 

di SD Muhammadiyah 1 GKB Gresik Tahun 2017 dengan 

Menggunakan Diagram Pencar (Scatter Plot) 

Tabel 5.12 Hubungan antara Persen Lemak Tubuh dengan Usia Menarche Siswi 

di SD Muhammadiyah 1 GKB Gresik Tahun 2017 
Klasifikasi 

Persen 

Lemak Tubuh 

Usia Menarche Jumlah p dan r 

value 

 

10 11 12    

n % n % n % n % p : 0,048 

 

r : -0,328 
Underfat 0 0 0 0 0 0 0 0 

Healthy 10 30,3 15 45,5 8 24,2 33 89,2 

Overfat 3 75 1 25 0 0 4 10,8 

Obese 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sangat Kurus 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabel 5.12 menunjukkan bahwa hampir sebagian besar yang memiliki persen 

lemak tubuh healthy dulunya menstruasi di usia 11 tahun, sedangkan responden 

yang persen lemak tubuhnya tergolong overfat saat ini sebagian besar mengalami 

menstruasi diusia 10 tahun dulunya. Analisis yang digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara persen lemak tubuh dengan usia menarche ialah korelasi 

Spearman. Analisis ini digunakan karena kedua variabel memiliki skala data rasio 
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yang tidak berdistribusi normal berdasarkan hasil uji normalitas dengan 

menggunakan Shapiro Wilk. Berdasarkan hasil analisis hubungan dengan korelasi 

Spearman diperoleh nilai p yaitu 0,048. Nilai tersebut lebih kecil jika 

dibandingkan dengan α sehingga H0 ditolak yang berarti ada hubungan antara 

persen lemak tubuh dengan usia menarche. Kuat hubungan antara kedua variabel 

ini dapat dilihat dari nilai r sebesar -0,328 yang artinya ada hubungan namun 

lemah antara persen lemak tubuh dengan usia menarche. Berdasarkan penjelasan 

di atas dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang ada 

bahwa usia menarche yang terjadi di masa lalu dapat menjadi gambaran persen 

lemak tubuh di masa mendatang. 

5.3.3 Hubungan Pola Konsumsi dengan Usia Menarche 

Klasifikasi pola konsumsi dibagi menjadi 3 kategori, yaitu jarang (apabila 

konsumsi ≤1 kali sebulan atau tidak pernah), kadang-kadang (jika konsumsi 

mingguan 1-6 kali dalam seminggu), dan sering (apabila konsumsi harian, 

minimal 1 kali sehari atau bahkan lebih dari 1 kali sehari). 

5.3.3.1 Makanan Pokok 

Hubungan antara pola konsumsi makanan pokok dengan usia menarche di SD 

Muhammadiyah 1 GKB Gresik dapat dilihat pada Tabel 5.13 
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Tabel 5.13 Hubungan antara Pola Konsumsi Makanan Pokok dengan Usia 

Menarche Siswi di SD Muhammadiyah 1 GKB Gresik Tahun 2017 

Klasifikasi 

Makanan 

Pokok 

Usia Menarche Jumlah Asymp. 

Sig.  

10 11 12    

n % n % n % n % 0,155 

Tidak Sering 

Jarang 

0 0 0 0 1 100 1 2,7 

Sering 13   36,1 16 44,4 7 19,5 36 97,3 

Berdasarkan Tabel 5.13 menunjukkan bahwa responden yang tidak sering 

mengonsumsi makanan pokok hanya 2,7% dan mengalami menstruasi pertama 

pada usia 12 tahun, sedangkan responden yang sering mengonsumsi makanan 

pokok sebesar 97,3% hampir sebagian besar mengalami menstruasi pertama pada 

usia 11 tahun. Analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara pola 

konsumsi makanan pokok dengan usia menarche ialah uji Chi Square. Analisis ini 

digunakan karena data adalah kategorikal dengan kategorikal. Usia menarche 

dianggap sebagai data kategorik, sedangkan pola konsumsi mengalami penurunan 

skala data dari rasio menjadi nominal dengan mengelompokkan pola konsumsi 

makanan pokok frekuensi jarang dan kadang-kadang ke dalam satu kategori pola 

konsumsi makanan pokok tidak sering. Selain itu, alasan penggunaan analisis data 

uji Chi Square karena tabel berbentuk 3x2 sehingga tidak memungkinkan apabila 

digunakan uji Fisher. Semakin sering konsumsi makanan pokok maka usia 

menarche semakin dini namun pernyataan ini tidak sesuai dengan hasil penelitian. 

Berdasarkan hasil analisis dengan uji Chi Square diperoleh nilai Asymp. Sig yaitu 

0,155. Nilai tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan α sehingga H0 diterima 

yang berarti tidak terdapat hubungan antara pola konsumsi makanan pokok 
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dengan usia menarche sehingga pola konsumsi makanan pokok seperti di atas tidak 

menyebabkan menarche dini. 

5.3.3.2 Protein Hewani 

Hubungan antara pola konsumsi protein hewani dengan usia menarche di SD 

Muhammadiyah 1 GKB Gresik dapat dilihat pada Tabel 5.14. 

Tabel 5.14 Hubungan antara Pola Konsumsi Protein Hewani dengan Usia 

Menarche Siswi di SD Muhammadiyah 1 GKB Gresik Tahun 2017 

Klasifikasi 

Protein 

Hewani 

Usia Menarche Jumlah Asymp. 

Sig 

10 11 12    

n % n n % n n % 0,033 

Tidak Sering 11 36,7 15 50 4 13,3 30 81,1 

Sering 2   28,6 1 14,3   4 57,1 7 18,9 

Berdasarkan Tabel 5.14 menunjukkan bahwa responden yang frekuensi 

konsumsi protein hewaninya sering mayoritas menarche pada usia 12 tahun 

sebesar 57,1%. Responden yang konsumsi protein hewani tidak sering cenderung 

menarche di usia 11 tahun (50%). Analisis yang digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara pola konsumsi protein hewani dengan usia menarche ialah uji 

Chi Square. Analisis ini digunakan karena data adalah kategorikal dengan 

kategorikal. Usia menarche dianggap sebagai data kategorik, sedangkan pola 

konsumsi mengalami penurunan skala data dari rasio menjadi nominal dengan 

mengelompokkan pola konsumsi protein hewani frekuensi jarang dan kadang-

kadang ke dalam satu kategori pola konsumsi protein hewani tidak sering. Selain 

itu, alasan penggunaan analisis data uji Chi Square karena tabel berbentuk 3x2 

sehingga tidak memungkinkan apabila digunakan uji Fisher. Semakin sering 

konsumsi protein hewani maka usia menarche semakin dini, pernyataan ini sesuai 

dengan hasil analisis dengan uji Chi Square diperoleh nilai Asymp. Sig yaitu 
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0,033. Nilai tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan α sehingga H0 ditolak 

yang berarti terdapat hubungan antara pola konsumsi protein hewani dengan usia 

menarche. 

5.3.3.3 Fast Food  

Hubungan antara pola konsumsi fast food dengan usia menarche di SD 

Muhammadiyah 1 GKB Gresik dapat dilihat pada Tabel 5.15 

Tabel 5.15 Hubungan antara Pola Konsumsi Fast Food dengan Usia Menarche 

Siswi di SD Muhammadiyah 1 GKB Gresik Tahun 2017 

Klasifikasi 

Fast Food 

Usia Menarche Jumlah Asymp. 

Sig 

10 11 12    

n % n % n % n % 0,250 

Tidak Sering 13 37,1 14 40 8 22,9 35 94,6 

Sering 0 0 2 100 0 0 2 5,4 

Berdasarkan Tabel 5.15 menunjukkan bahwa responden yang tidak sering 

mengonsumsi fast food, hampir setengah mengalami menstruasi pertama diusia 11 

tahun sebesar 40%, sedangkan responden yang sering mengonsumsi fast food 

hanya 5,4%, sepenuhnya mengalami menstruasi pertama diusia 11 tahun. Analisis 

yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara pola konsumsi fast food 

dengan usia menarche ialah uji Chi Square. Analisis ini digunakan karena data 

adalah kategorikal dengan kategorikal. Usia menarche dianggap sebagai data 

kategorik, sedangkan pola konsumsi mengalami penurunan skala data dari rasio 

menjadi nominal dengan mengelompokkan pola konsumsi fast food frekuensi 

jarang dan kadang-kadang ke dalam satu kategori pola konsumsi fast food tidak 

sering. Selain itu, alasan penggunaan analisis data uji Chi Square karena tabel 

berbentuk 3x2 sehingga tidak memungkinkan apabila digunakan uji Fisher. 
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Semakin sering konsumsi fast food maka usia menarche semakin dini  namun 

pernyataan ini tidak sesuai dengan hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis 

dengan uji Chi Square diperoleh nilai Asymp. Sig yaitu 0,250. Nilai tersebut lebih 

besar jika dibandingkan dengan α sehingga H0 diterima yang berarti tidak terdapat 

hubungan antara pola konsumsi fast food dengan usia menarche sehingga pola 

konsumsi fast food seperti di atas tidak menyebabkan menarche dini. 

5.3.3.4 Soft Drink 

Hubungan antara pola konsumsi soft drink dengan usia menarche di SD 

Muhammadiyah 1 GKB Gresik dapat dilihat pada Tabel 5.16. 

Tabel 5.16 Hubungan antara Pola Konsumsi Soft Drink dengan Usia Menarche 

Siswi di SD Muhammadiyah 1 GKB Gresik Tahun 2017 

Klasifikasi 

Soft drink 

Usia Menarche Jumlah Sig. (2 

tailed) 

10 11 12    

n % n % n % n % 0,232 

Jarang 12 33,3 16 44,5 8 22,2 36 97,3 

Kadang-

kadang 

1 100 0 0 0 0 1 2,7 

Sering 0 0 0 0   0 0 0 0 

Berdasarkan Tabel 5.16 menunjukkan bahwa 97,3% responden jarang 

mengonsumsi soft drink. Responden yang jarang mengonsumsi soft drink 

memiliki usia menarche yang beragam namun paling banyak mengalami 

menstruasi pada usia 11 tahun yaitu sebesar 44,5%, sedangkan responden yang 

mengonsumsi soft drink kadang-kadang hanya 2,7% yang mana responden ini 

mengalami menarche pada usia 10 tahun. Analisis yang digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara pola konsumsi soft drink dengan usia menarche ialah 

korelasi Spearman. Analisis ini digunakan karena variabel pola konsumsi soft 
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drink memiliki skala data ordinal dan usia menarche berskala data rasio yang 

tidak berdistribusi normal berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan 

Shapiro Wilk. Semakin sering konsumsi soft drink maka usia menarche semakin 

dini namun pernyataan ini tidak sesuai dengan hasil penelitian. Berdasarkan hasil 

analisis hubungan dengan korelasi Spearman diperoleh nilai p yaitu 0,232. Nilai 

tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan α sehingga H0 diterima yang berarti 

tidak terdapat hubungan antara pola konsumsi soft drink dengan usia menarche 

sehingga pola konsumsi soft drink seperti di atas tidak menyebabkan menarche dini. 

5.3.4 Hubungan Aktivitas Fisik dengan Usia Menarche 

Hubungan antara aktivitas fisik dengan usia menarche di SD Muhammadiyah 

1 GKB Gresik dapat dilihat pada Tabel 5.13 

Tabel 5.13 Hubungan antara Aktivitas Fisik dengan Usia Menarche Siswi di SD 

Muhammadiyah 1 GKB Gresik Tahun 2017 
Aktifitas 

Fisik 

Usia Menarche Jumlah Asymp. 

Sig.  

10 11 12   0,342 

 n % n n % n n % 

Ringan 12 36,4 13 39,4 8 24,2 33 89,2 

Tidak Ringan  1 25 3 75 0 0 4 10,8 

Tabel 5.13 menunjukkan bahwa hampir sebagian besar yang memiliki 

aktivitas fisik ringan dulunya menstruasi di usia 11 tahun, sedangkan responden 

yang aktivitas fisiknya tidak ringan atau tergolong sedang bahkan berat sebagian 

besar mengalami menstruasi diusia 1 tahun dulunya. Analisis yang digunakan 

untuk mengetahui hubungan antara aktivitas fisik dengan usia menarche ialah uji 

Chi Square. Analisis ini digunakan karena data adalah kategorikal dengan 

kategorikal. Usia menarche dianggap sebagai data kategorik, sedangkan aktivitas 

fisik mengalami penurunan skala data dari rasio menjadi ordinal dengan 
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mengelompokkan aktivitas fisik sedang dan berat ke dalam satu kategori aktivitas 

fisik tidak ringan. Selain itu, alasan penggunaan analisis data uji Chi Square 

karena tabel berbentuk 3x2 sehingga tidak memungkinkan apabila digunakan uji 

Fisher. Semakin ringan aktivitas fisik maka usia menarche semakin dini namun 

pernyataan ini tidak sesuai dengan hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis 

dengan uji Chi Square diperoleh nilai Asymp. Sig yaitu 0,342. Nilai tersebut lebih 

besar jika dibandingkan dengan α sehingga H0 diterima yang berarti tidak terdapat 

hubungan antara aktivitas fisik dengan usia menarche. Berdasarkan penjelasan di 

atas dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang 

ada bahwa aktivitas fisik memiliki hubungan dengan usia menarche. 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA STATUS ... ANISAUL MAKARIMAH



61 
 

BAB VI 

PEMBAHASAN 

6.1 Karakteristik Responden  

 Penelitian mengenai hubungan antara status gizi, persen lemak tubuh, pola 

konsumsi, dan aktivitas fisik dengan usia menarche di SD Muhammadiyah 1 

GKB Gresik dilakukan pada responden yang merupakan siswi kelas 5 dan kelas 6 

yang sudah mengalami menstruasi. Karakteristik responden meliputi usia 

responden, pendidikan dan pekerjaan orangtua, besar alokasi uang saku untuk 

pangan, usia menarche, status gizi (z-score), persen lemak tubuh, dan aktivitas 

fisik.  

6.1.1  Usia Responden 

Usia responden saat menjadi subjek pada penelitian mengenai hubungan 

antara status gizi, persen lemak tubuh, pola konsumsi, dan aktivitas fisik dengan 

usia menarche sebagian besar 12 tahun, dengan usia paling muda 10 tahun dan 

usia paling tua 12 tahun. Menurut pendapat Pardede (2002) menyatakan bahwa 

remaja putri usia 9 hingga 15 tahun cenderung telah memasuki masa pubertas, 

yang mana pada remaja putri salah satunya ditandai dengan terjadinya menstruasi 

pertama. Rentang usia ini termasuk dalam rentang usia populasi remaja putri yang 

menjadi populasi pada penentuan rata-rata usia menarche di Indonesia 

berdasarkan data Riskesdas (2010) yaitu sebanyak 14.041 remaja putri usia 10-15 

tahun.  
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6.1.2 Tingkat Kelas Responden   

Menurut Riskesdas (2010) menunjukkan rata-rata usia menarche di Indonesia 

yaitu 13 tahun, normalnya pada usia ini sedang duduk dibangku Sekolah 

Menengah Pertama (SMP). Akan tetapi hasil studi pendahuluan yang telah 

dilakukan di salah satu SMP di Gresik menunjukkan sebanyak 31,88% mengalami 

menarche pada usia 11 tahun dan 36,22% pada usia 12 tahun. Umumnya pada 

usia tersebut, sedang duduk dibangku sekolah dasar kelas 5 dan 6. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

saat penelitian ini berlangsung sedang duduk dibangku kelas 5 di SD 

Muhammadiyah GKB 1 Gresik. Sampel pada penelitian ini juga merupakan siswi 

kelas 5 dan 6 karena berdasarkan hasil pengambilan data menunjukkan bahwa 

seluruh siswi kelas 4 di SD Muhammadiyah GKB 1 Gresik belum menstruasi.  

6.1.3 Tingkat Pendidikan Ayah dan Ibu 

Pendidikan terakhir baik ayah maupun ibu responden sebagian besar ialah 

Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi merupakan salah satu pilihan tingkat 

pendidikan dengan derajat tertinggi. Pendidikan tidak secara langsung 

berhubungan dengan usia menarche melainkan pendidikan orang tua yang tinggi 

meningkatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak sehingga 

pendapatan yang diperoleh juga lebih tinggi yang akan berdampak pada 

pemenuhan kebutuhan, akses terhadap informasi, dan akses kesehatan yang lebih 

terpenuhi. Hal ini sejalan dengan penelitian Braithwaite et al. (2009) menyatakan 

bahwa pendidikan terakhir orang tua akan mempengaruhi pendapatan keluarga.  
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Pendidikan orang tua juga akan mempengaruhi pendidikan seksual putrinya. 

Menurut Proverawati (2009) menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu 

faktor pendukung dalam pemberian informasi kepada anaknya karena 

mempengaruhi daya tangkap dalam menyerap informasi yang diberikan serta 

kemampuan dalam menyampaikan kembali informasi yang didapat.  

Hal-hal di atas yang mengaitkan antara pendidikan orang tua dengan usia 

menarche. Penelitian Prabasiswi (2011) menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

pendidikan ayah dengan usia menarche, sedangkan penelitian Marlia (2013) 

menunjukkan hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan kesiapan remaja 

menghadapi menarche.  

6.1.4 Jenis Pekerjaan Ayah dan Ibu 

Ayah responden mayoritas bekerja sebagai pegawai sedangkan ibu responden 

hampir setengahnya tidak bekerja. Pekerjaan orangtua berkaitan dengan 

pendapatan keluarga, semakin tinggi pendapatan keluarga maka kemampuan 

dalam memenuhi kebutuhan gizi juga akan semakin baik, selain itu akses 

kesehatan juga cenderung lebih mudah untuk didapatkan. Tingkat pendapatan 

juga akan mempengaruhi gaya hidup yang akan berdampak pada status gizi. 

Status gizi inilah yang memiliki hubungan dengan usia menarche. Pernyataan ini 

didukung oleh penelitian Ginarhayu (2002) dan Pulungan (2009) menunjukkan 

bahwa responden dengan usia menarche lebih dini memiliki status sosial ekonomi 

yang lebih tinggi. Status sosial ekonomi yang memiliki pengaruh terhadap usia 
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menarche adalah tempat tinggal, jumlah keluarga, pendidikan orang tua, dan 

pendapatan orang tua. 

6.1.5 Besar Uang Saku untuk Jajan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar uang saku 

responden yang digunakan untuk jajan berkisar Rp 10.000,00 hingga Rp 

20.000,00. Menurut Story dan Simone (2004) menyatakan bahwa uang saku yang 

besar cenderung meningkatkan frekuensi jajan pada anak di sekolah. Peningkatan 

sosial ekonomi anak akan berpengaruh terhadap konsumsi jajanan sehingga 

berdampak pada status gizi anak. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian 

Darwis (2014) bahwa terdapat hubungan antara besar uang saku dengan status 

gizi. Variabel status gizi yang nantinya akan menjadi jembatan bagi besar alokasi 

uang saku untuk jajan hubungannya dengan usia menarche.     

6.1.6 Usia Menarche  

Menarche adalah periode menstruasi pertama yang dialami oleh seorang 

remaja putri saat masa pubertas. Rata-rata usia menarche di Indonesia tahun 2010 

berdasarkan data Riskesdas (2010) ialah 13 tahun. Dewasa ini di berbagai negara 

terjadi pergeseran usia menstruasi pertama (Rasjidi, 2010).  

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata usia menarche responden 

10,86±0,751. Usia ini lebih muda jika dibandingkan dengan rata-rata usia 

menarche di Indonesia menurut Riskesdas (2010), hal ini memperkuat penyataan 

bahwa terdapat pergeseran usia menarche ke arah yang lebih muda. Pernyataan ini 

diperkuat oleh penelitian Amaliah (2012) menunjukkan bahwa rata-rata usia 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA STATUS ... ANISAUL MAKARIMAH



65 
 

menarche pada remaja usia 10-15 tahun sebanyak 13.550 orang ialah 12,39 tahun 

dan Hardiningsih dan Kusharisupeni (2013) rata-rata usia menarche di SD dan 

SMP Islam Syafi’iyah ialah 11,24 tahun.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa usia menarche dari 

tahun ke tahun mengalami pergeseran ke arah yang lebih muda karena rata-rata 

usia menarche pada penelitian ini lebih muda dibandingkan dengan penelitian 

tahun-tahun sebelumnya, yaitu 10,86 tahun.  

6.2 Hubungan antara Pola Konsumsi dengan Usia Menarche 

Pola konsumsi makanan pokok responden cenderung sering, sedangkan 

konsumsi protein hewani cenderung kadang-kadang sebesar, konsumsi fast food 

juga mayoritas tergolong kadang-kadang, dan konsumsi soft drink tergolong 

jarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pola 

konsumsi makanan pokok, fast food, dan soft drink dengan usia menarche namun 

ada hubungan antara pola konsumsi protein hewani dengan usia menarche. Tidak 

adanya hubungan disebabkan karena ada faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi usia menarche seseorang, walaupun pola konsumsi dapat 

mempengaruhi status gizi dimana status gizi dapat mempengaruhi usia menarche 

namun bukan menjadi satu-satunya faktor penentu dikarenakan adanya pengaruh 

genetik, kelas sosial, dan lainnya. Frekuensi konsumsi juga menjadi salah satu 

alasan tidak adanya hubungan antara pola konsumsi makanan pokok, fast food, 

dan soft drink. Penelitian Safitri et. al (2014) mendukung hasil penelitian ini 

bahwa tidak terdapat hubungan antara pola makan dengan usia menarche.  
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6.2.1 Makanan Pokok  

Makanan pokok adalah pangan yang mengandung karbohidrat, yang mana 

salah satu jenis makanan pokok yaitu beras dalam pengonsumsiannya di Indonesia 

telah menjadi bagian dari budaya untuk dikonsumsi setiap hari. Menurut 

Almatsier (2009) karbohidrat merupakan sumber utama energi bagi penduduk di 

seluruh dunia, antara lain padi-padian dan umbi-umbian.  

Hasil penelitian menunjukkan pola konsumsi makanan pokok responden 

cenderung sering dan tidak terdapat hubungan antara pola konsumsi makanan 

pokok dengan usia menarche. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

telah dilakukan oleh Muryanti (2007); Hardiningsih dan Kusharisupeni (2013); 

dan Nugroho et al. (2015). Berdasarkan penelitian Menur (2006) menyatakan 

bahwa remaja putri yang mengonsumsi energi ≥80% AKG akan mengalami 

menarche lebih cepat dibandingkan dengan yang kurang dari 80%. Tidak adanya 

hubungan antara konsumsi makanan pokok dengan usia menarche salah satunya 

disebabkan oleh pemenuhan asupan energi yang tidak hanya didapatkan dari 

makanan pokok saja, melainkan bersamaan dengan konsumsi zat gizi lainnya. 

Pada penelitian ini metode yang digunakan untuk melihat pola konsumsi 

responden ialah FFQ murni sehingga hasil akhir berupa frekuensi konsumsi bahan 

makanan bukan tingkat konsumsi. Asupan energi juga tidak secara langsung 

berkorelasi dengan usia menarche karena dibutuhkan asupan energi dengan 

jumlah yang besar disertai zat-zat gizi lainnya yang dapat membentuk lemak 

tubuh karena lemak tubuh yang nantinya akan mempengaruhi kinerja hormon 

pemicu menstruasi pertama terjadi. 
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6.2.2 Protein Hewani  

Protein hewani merupakan bahan makanan kaya protein yang berasal dari 

hewan. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa pola konsumsi protein 

hewani cenderung kadang-kadang dan ada hubungan antara pola konsumsi protein 

hewani dengan usia menarche. Hasil penelitian selaras dengan penelitian Nugroho 

(2015).  

 Menurut Susanti (2012) asupan protein hewani maupun nabati berperan 

terhadap percepatan dan perlambatan usia menarche. Asupan protein hewani yang 

tinggi dapat berpengaruh terhadap peningkatan frekuensi puncak hormon LH 

sehingga dapat mempercepat awal pubertas (Salirawati, 2010). Hasil penelitian ini 

sesuai dengan penelitian Gunther et al. (2009) yang menunjukkan hubungan 

signifikan remaja putri yang mengalami menarche di bawah usia 12 tahun 8 bulan 

dengan tingginya asupan protein hewani pada masa pertengahan kanak-kanak. 

Penurunan usia menarche mencapai 0,6 tahun lebih awal dibandingkan dengan 

responden yang rendah asupan protein hewani.  

Adanya hubungan antara pola konsumsi protein hewani dengan usia 

menarche didukung oleh penelitian Astuti (2010) menunjukkan remaja putri yang 

tinggal di pusat kota memiliki frekuensi konsumsi protein hewani 1-2 kali dalam 

seminggu rata-rata menarche diusia 11 tahun, sedangkan remaja putri yang tinggal 

di pinggiran kota mengonsumsi protein hewani 2-3 bulan sekali rata-rata 

menarche diusia 12 tahun. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2010) 

memiliki kesamaan dengan hasil penelitian ini bahwa konsumsi protein hewani 
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responden mingguan dan lokasi penelitian yang diambil berada dipusat kota 

sehingga konsumsi protein hewani mingguan dapat dikategorikan tinggi dapat 

memiliki hubungan dengan kejadian menarche.  

6.2.3 Fast Food 

Pola konsumsi fast food merupakan perilaku seseorang dalam memenuhi 

kebutuhan makan sehari-sehari dengan mengonsumsi makanan berkalori tinggi, 

seperti pizza, fried chicken, mie instan, dan lainnya (Maidartati, 2013). 

Berdasarkan hasil penelitian menujukkan bahwa pola konsumsi fast food 

responden mayoritas tergolong kadang-kadang dan tidak terdapat hubungan antara 

pola konsumsi fast food dengan usia menarche. Hasil penelitian selaras dengan 

penelitian (Maidartati, 2013; Hardiningsih dan Kusharisupeni, 2013; dan Aisya, 

2016). 

Menurut Diskominfo Depok (2014) rata-rata 40-60% kalori makanan fast 

food berasal dari lemak karena umumnya fast food terdiri dari keju, mayonaise, 

cream, dan penggorengan dengan menggunakan metode deep-friying sehingga 

mengakibatkan tingginya kandungan lemak yang terdapat di dalamnya. Menurut 

Susanti (2012) berdasarkan penelitiannya menunjukkan bahwa tidak terdapat 

hubungan antara asupan lemak dengan usia menarche namun asupan lemak 

dengan usia menarche menunjukkan adanya hubungan setelah dikontrol oleh 

asupan serat dan protein. Asupan lemak berlebih yang dibarengi dengan asupan 

protein berlebih dan konsumsi serat yang kurang dapat berakibat penumpukan 

lemak pada jaringan tubuh sehingga akan meningkatkan kadar leptin yang 
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nantinya akan berpengaruh terhadap kecepatan usia menstruasi, jika dibandingkan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa 

asupan lemak akan memiliki pengaruh terhadap usia menarche seseorang jika 

barengi dengan asupan-asupan zat gizi lain yang juga dapat memicu peningkatan 

jaringan lemak di dalam tubuh. Asupan lemak tanpa dibarengi zat gizi lainnya 

tidak memiliki pengaruh terhadap usia menarche, terlebih lagi dengan rata-rata 

konsumsi fast food responden pada penelitian ini tergolong kadang-kadang, hal ini 

tentu belum dapat menimbulkan adanya hubungan dengan usia awal menstruasi.   

6.2.4 Soft Drink  

Soft drink ialah minuman berkarbonasi dengan pemberian zat tambahan 

seperti perasa dan pemanis seperti gula oleh sebab itu minuman ini mengandung 

ekstra kalori (Australian Beverages Council, 2004). Berdasarkan hasil penelitian 

konsumsi soft drink tergolong jarang dan tidak terdapat hubungan antara pola 

konsumsi minuman dengan usia menarche. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Aisya (2013). 

Gaya hidup modern yang berkembang saat ini menyediakan berbagai pilihan 

makanan cepat saji, makanan kemasan, dan soft drink yang dapat berpengaruh 

terhadap percepatan kejadian menarche karena baik makanan maupun minuman 

ini mengandung tinggi gula, kalori, dan lemak (Harmanto, 2006). Menurut 

Kushner dan Daniel (2007) konsumsi soft drink dan fast food yang berlebihan 

sebelum menarche akan berdampak pada peningkatan IMT sehingga akan 

menyebabkan menarche dini. Hal ini terjadi disebabkan peningkatan asupan 
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kalori yang tinggi, secara signifikan berpengaruh terhadap status gizi. Pernyataan 

ini sejalan dengan penelitian Setyowati (2014) menunjukkan bahwa terdapat 

kecenderungan peningkatan status gizi dengan peningkatan konsumsi fast food 

dan soft drink. Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa konsumsi 

soft drink berlebihan dapat mempengaruhi kejadian menarche namun tidak secara 

langsung melainkan akan mempengaruhi status gizi terlebih dahulu yang pada 

akhirnya baru akan mempengaruhi usia menarche, jika dibandingkan dengan hasil 

penelitian yang menunjukkan bahwa konsumsi soft drink responden cenderung 

jarang, yaitu satu kali sebulan atau bahkan hanya sekali dalam waktu beberapa 

bulan hal ini tentu belum dapat menimbulkan adanya hubungan dengan usia 

menarche. 

6.3 Hubungan antara Aktivitas Fisik dengan Usia Menarche 

Hasil pada penelitian ini menunjukkan sebagian besar aktivitas fisik yang 

dilakukan responden tergolong ringan. Berdasarkan hasil analisis data 

menunjukkan tidak terdapat hubungan antara aktivitas fisik dengan usia 

menarche. 

Menurut Priyatna (2009) peningkatan aktivitas olahraga akan menurunkan 

aktivitas hormon esterogen yang mempengaruhi terjadinya menarche. Olahraga 

yang berlebihan dan aktivitas fisik yang berat akan memperlambat terjadinya 

menarche melalui mekanisme hormonal karena dapat menekan produksi hormon 

esterogen yang berakibat pada penundaan kematangan endometrium (lapisan 

dalam dinding rahim), kejadian ini biasanya terjadi pada atlet yang cenderung 
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memiliki aktivitas fisik berat. Bagga (2000) juga menyebutkan bahwa remaja 

putri yang melakukan aktivitas fisik dengan durasi waktu yang panjang dapat 

menunda pubertasnya, apabila dibandingkan dengan hasil penelitian ini yang 

menunjukkan bahwa rata-rata aktivitas fisik responden tergolong aktivitas fisik 

ringan, hal ini tentu belum dapat menggambarkan adanya hubungan dengan 

kejadian menarche.   

Aktivitas fisik merupakan faktor tidak langsung yang dapat mempengaruhi 

usia menarche karena variabel ini akan melalui beberapa proses terlebih dahulu 

sebelum nantinya dapat mempengaruhi usia menarche, antara lain mempengaruhi 

status gizi dan persen lemak tubuh terlebih dahulu. Hasil pada penelitian ini tidak 

terdapat hubungan antara aktivitas fisik dengan usia menarche didukung oleh 

penelitian Fidrin et. al (2014) menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara 

aktivitas fisik dengan usia menarche pada siswi SMP Negeri 3 Sumbul Tahun 

2014, selain itu penelitian lain juga menunjukkan hasil yang serupa antara lain 

Aisya (2016); Simatupang (2014); Putri (2009); dan Fitriyah (2015).  

6.4 Hubungan antara Status Gizi dengan Usia Menarche  

Status gizi seseorang mempengaruhi kematangan seksualnya sehingga remaja 

putri yang mengalami menstruasi pertama lebih awal umumnya memiliki nilai z-

score yang lebih tinggi dibandingkan dengan remaja putri lainnya yang 

mengalami menstruasi lebih terlambat (Waryana, 2010).  

Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar responden tergolong status 

gizi normal. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat 
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hubungan negatif antara status gizi dengan usia menarche pada siswi kelas 5 dan 

6 di SD Muhammadiyah GKB 1 Gresik. Semakin tinggi nilai z-score maka 

semakin muda usia menstruasi pertama.  

Status gizi umumnya dikaitkan dengan asupan makanan yang dikonsumsi, 

apabila asupan gizi melebihi kebutuhan harian dapat mempengaruhi 

perkembangan organ reproduksi, begitupula sebaliknya apabila asupan gizi 

dibawah kebutuhan harian dapat menyebabkan penurunan fungsi reproduksi yang 

berdampak pada keterlambatan menstruasi. Pernyataan ini sesuai dengan 

penelitian Putri dan Soenarnatalina (2013) yang menunjukkan bahwa pola 

konsumsi meliputi konsumsi lemak, protein hewani dan nabati, fast food, dan soft 

drink memiliki hubungan dengan usia menarche. Rendahnya aktivitas fisik yang 

disebabkan pengaruh gaya hidup modern saat ini juga memicu pergeseran usia 

menarche pada usia yang lebih muda. Pernyataan ini sesuai dengan penelitian 

yang telah dilakukan oleh Sofya (2015) yang menunjukkan hubungan signifikan 

antara aktivitas fisik dengan usia menarche pada remaja putri atlet dan non atlet 

sehingga semakin tinggi aktivitas fisik maka usia menarche akan semakin lambat.  

Akan tetapi hal ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan karena terdapat 

faktor-faktor lingkungan remaja putri itu sendiri, misalnya pengaruh media massa. 

Hubungan antara status gizi dengan usia menarche sudah banyak diteliti dan 

menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan antara dua variabel tersebut, antara 

lain penelitian Maulina (2015) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

antara status gizi dengan usia menarche pada remaja putri di SMP Negeri 21 

Padang Tahun 2015 dan penelitian lain yang mendukung antara lain (Agustin, 
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2010; Prabasiswi, 2011; Laadjim, 2013; dan Wahyuni, 2013) juga menunjukkan 

hasil yang serupa bahwa terdapat hubungan antara status gizi dengan usia 

menarche. 

6.5 Hubungan antara Persen Lemak Tubuh dengan Usia Menarche 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden tergolong 

memiliki persen lemak tubuh yang healthy. Berdasarkan hasil analisis data 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara persen lemak tubuh dengan 

usia menarche pada siswi kelas 5 dan 6 di SD Muhammadiyah GKB 1 Gresik. 

Semakin tinggi persen lemak tubuh maka semakin dini usia menstruasi. Adanya 

hubungan antara dua variabel ini salah satunya disebabkan keterkaitan antara 

persen lemak tubuh dengan status gizi. Nilai z-score yang tinggi memungkinkan 

persen lemak tubuh responden lebih tinggi dibandingkan dengan nilai z-score 

yang lebih rendah atau dalam kategori normal.  

Menurut Acharya et al. (2006) lemak memiliki hubungan erat dengan Indeks 

Massa Tubuh (IMT) karena nilai IMT yang tinggi dapat mengindikasi lemak 

tubuh yang lebih tinggi, namun hal ini tidak berlaku apabila penilaian status gizi 

berdasarkan TB/U karena tinggi badan menurut umur lebih mengindikasikan 

pertumbuhan skeletal sedangkan IMT berkaitan dengan berat badan yang 

memiliki korelasi lebih kuat dengan persen lemak tubuh. Pernyataan ini didukung 

oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Handayani et. al (2013) menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi berdasarkan IMT/U 

dengan persen lemak tubuh. 
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Jaringan lemak tubuh dalam mempengaruhi permulaan pubertas dikaitkan 

dengan kadar leptin yang disekresi oleh kelenjar adiposa. Pernyataan ini selaras 

dengan penelitian Hendri et. al (2009) menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

yang bermakna dan korelasi positif kuat antara persentase lemak tubuh dengan 

kadar leptin serum. Peningkatan kadar leptin memicu peningkatan serum LH yang 

berfungsi untuk sekresi esterogen dan progesteron dalam ovarium. Semakin tinggi 

kadar serum LH maka produksi esterogen dan progesteron dalam ovarium juga 

akan semakin meningkat lebih dini dari seharusnya sehingga akan berdampak 

pada tanda-tanda seks sekunder yang nampak lebih dini, salah satunya terjadinya 

menstruasi pertama (Uche-Nwachi, 2007). Pernyataan ini didukung oleh 

penelitian (Dahliansyah, 2007; Prabasiswi, 2011; Siswianti , 2012; dan 

Handayani, 2013). Hasil penelitian ini juga mendukung teori Santrock (2007) 

yang menyatakan bahwa kejadian menarche yang dialami oleh remaja putri terjadi 

apabila persen lemak tubuh minimal telah mencapai 17%, dibuktikan dengan 

tidak adanya responden yang memiliki persen lemak tubuh di bawah 17% baik 

yang mengalami menstruasi pertama usia 10 tahun maupun 12 tahun.  
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BAB VII 

PENUTUP 

7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

1. Responden sebagian besar berusia 12 tahun saat penelitian ini 

berlangsung, pendidikan terakhir orang tua baik ayah maupun ibu adalah 

Perguruan Tinggi (PT), pekerjaan ayah sebagai pegawai sedangkan ibu 

cenderung tidak bekerja, dan besar alokasi uang saku untuk jajan berkisar 

Rp 10.000,00-Rp 20.000,00. 

2. Rata-rata usia menarche responden 10 tahun 8 bulan. 

3. Identifikasi status gizi, sebagian besar responden tergolong status gizi 

normal. 

4. Identifikasi persen lemak tubuh, sebagian besar responden memiliki 

persen lemak tubuh dengan kategori healthy. 

5. Identifikasi pola konsumsi, untuk makanan pokok mayoritas mengonsumsi 

dengan frekuensi sering, konsumsi protein hewani dan fast food kadang-

kadang, dan konsumsi soft drink jarang. 

6. Identifikasi aktivitas fisik, mayoritas responden tergolong memiliki 

aktifitas fisik yang ringan.  
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7. Status gizi dengan usia menarche memiliki hubungan yang berbanding 

terbalik pada siswi di SD Muhammadiyah GKB 1. Semakin berlebih status 

gizi maka semakin dini usia menarche.  

8. Persen lemak tubuh dengan usia menarche memiliki hubungan yang 

berbanding terbalik pada siswi di SD Muhammadiyah GKB 1. Semakin 

tinggi persen lemak tubuh maka semakin dini usia menarche. 

9. Pola konsumsi makanan pokok yang sering, fast food kadang-kadang, dan 

konsumsi soft drink jarang tidak menyebabkan menarche dini pada siswi 

di SD Muhammadiyah GKB 1, namun konsumsi protein hewani kadang-

kadang mempengaruhi kejadian menarche ini. Semakin tinggi konsumsi 

protein hewani maka usia menarche semakin dini. 

10. Aktivitas fisik ringan tidak dapat menunda usia menarche pada siswi di 

SD Muhammadiyah GKB 1. 

7.2 Saran 

Bagi Sekolah 

1. Membantu siswi untuk menormalkan status gizinya bagi siswi yang 

termasuk berstatus gizi gemuk maupun obesitas dengan cara mengaktifkan 

kembali senam bersama yang dilakukan seminggu sekali guna 

meminimalkan risiko kejadian menarche dini. 

2. Membantu siswi untuk menurunkan persen lemak tubuh bagi siswi yang 

termasuk memiliki persen lemak tubuh overfat supaya menekan risiko 

terjadinya menarche dini.  
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Bagi Siswi 

1. Mempertahankan konsumsi fast food pada kategori kadang-kadang atau 

membatasi konsumsi fast food sehingga menjadi jarang agar menarche 

dini tidak terjadi.  

2. Mempertahankan frekuensi konsumsi soft drink yang jarang supaya tidak 

terjadi menarche dini. 

3. Membatasi kebiasaan konsumsi makanan tinggi kalori dan tinggi lemak 

agar menarche dini tidak terjadi.  

4. Meningkatkan aktivitas fisik dengan cara meningkatkan frekuensi jalan 

sehat saat hari libur, senam, bersepeda, jalan kaki ke sekolah, dan lainnya 

agar menarche dini tidak terjadi. 
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Lampiran 1. Surat Rekomendasi Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
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Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik 
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Lampiran 3. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga 
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Lampiran 4. Sertifikat Lolos Uji Laik Etik 
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Lampiran 5. Penjelasan Sebelum Persetujuan (PSP) 

 

PENJELASAN SEBELUM PERSETUJUAN (PSP) 

KEPADA CALON RESPONDEN PENELITIAN 

Saya Anisaul Makarimah, mahasiswi Program Studi Ilmu Gizi Universitas 

Airlangga meminta kesediaan Bapak/Ibu untuk mengizinkan putri Bapak/Ibu 

menjadi subyek penelitian saya. Penjelasan terkait dengan penelitian akan 

dipaparkan di bawah ini: 

Judul Penelitian 

Hubungan antara Status Gizi (IMT/U), Persen Lemak Tubuh, Pola 

Konsumsi, dan Aktivitas Fisik dengan Usia Menarche Anak Sekolah Dasar. 

Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan antara status gizi (IMT/U), persen lemak tubuh, 

pola konsumsi, dan aktivitas fisik dengan usia menarche anak sekolah dasar. 

Perlakuan 

Mulanya putri Bapak/Ibu akan diminta untuk menjawab pertanyaan secara 

langsung yang akan dibacakan pada lembar kuesioner terstruktur terlampir untuk 

menggali informasi terkait identitas dan karakteristik putri Bapak/Ibu. Kemudian 
putri Bapak/ Ibu akan diukur tinggi badan, berat badan, dan persen lemak tubuh. 

Hasil yang didapat dari pengukuran tinggi badan dan berat badan akan langsung 

disampaikan kepada Bapak/Ibu terkait status gizi putri Bapak/Ibu sekaligus 

diberikan lembaran yang berisi saran untuk menjaga status gizi apabila status gizi 

tergolong normal, meningkatkan status gizi apabila tergolong kurus, dan 

menormalkan status gizi apabila tergolong gemuk. Proses pengukuran 

memerlukan waktu maksimal 15 menit. Setelah itu, putri Bapak/Ibu akan diminta 

untuk menjawab pertanyaan secara langsung dari kuesioner terstruktur terlampir 

yang didampingi oleh peneliti namun dengan menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami oleh putri Bapak/Ibu untuk menggali informasi terkait pola konsumsi 

dan tingkat aktivitas fisik. Selama proses tersebut peneliti akan melakukan 

wawancara secara pribadi dengan putri Bapak/Ibu tanpa didampingi oleh 

Bapak/Ibu. Pengisian kuesioner ini membutuhkan waktu maksimal 60 menit. 
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Manfaat  

Putri Bapak/Ibu maupun Bapak/Ibu akan mendapatkan manfaat berupa 

tambahan pengetahuan tentang status gizi anak terkini dari penjelasan yang 

disampaikan oleh peneliti berdasarkan hasil penimbangan berat badan dan 

pengukuran tinggi badan, kategori persen lemak tubuh  putri Bapak/Ibu, istilah-

istilah yang digunakan selama penelitian seperti BIA (Bioelectrical Impedance 

Analysis), z-score, dan IMT/U, serta gizi seimbang dari poster diberikan sebagai 

insentif.  

Bahaya Potensial 

Tidak ada bahaya potensial pada penelitian ini bagi putri Bapak/Ibu, baik 

selama mengikuti penelitian maupun setelah penelitian, karena putri Bapak/Ibu 

tidak diberikan perlakuan khusus apapun selama mengikuti penelitian selain 

diminta menjawab pertanyaan yang tercantum dalam kuesioner serta pengukuran 

tinggi badan, berat badan, dan persen lemak tubuh.  

Hak Untuk Undur Diri 

Keikutsertaan responden dalam penelitian ini bersifat sukarela dan tanpa 

ada unsur paksaan. Putri Bapak/Ibu berhak untuk mengundurkan diri kapanpun 

tanpa menimbulkan hal yang merugikan bagi putri Bapak/Ibu. 

Kerahasiaan Informasi Yang Diberikan 

Identitas putri Bapak/Ibu beserta semua informasi jawaban kuesioner putri 

Bapak/Ibu akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan 

penelitian skripsi. 

Insentif  

Putri Bapak/Ibu dalam penelitian ini akan mendapatkan lembar yang berisi 

saran terkait dengan status gizi putri Bapak/Ibu, bolpoin, dan buku tulis yang 

diberi lampiran berupa poster tentang gizi seimbang sebagai ucapan terimakasih 

karena telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini. Selain itu, putri 

Bapak/Ibu beserta Bapak/Ibu akan mendapatkan informasi secara langsung 

mengenai status gizi dan persen lemak tubuh. 
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Kontak  

Nama Peneliti : Anisaul Makarimah 

Alamat          : Jalan Belitung III/ no 14 RT 02 RW 08 Perumahan Gresik Kota, 

Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik  

No. Hp         : 085730499714 

 

 Surabaya, 28 April 2017 

Peneliti 

 

 

 (Anisaul Makarimah) 
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Lampiran 6. Informed Consent 

 

INFORMED CONSENT 

PERNYATAAN PERSETUJUAN MENGIKUTI PENELITIAN 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Orang Tua dari : 

Alamat   : 

Telfon   :  

Telah mendapatkan keterangan secara rinci dan jelas mengenai : 

1. Penelitian yang berjudul Hubungan Status Gizi (IMT/U), Persen Lemak 

Tubuh, Pola Konsumsi, dan Aktivitas Fisik dengan Usia Menarche Anak 

Sekolah Dasar. 

2. Tidak ada bahaya yang akan ditimbulkan jika menjadi responden 

3. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian 

4. Waktu pelaksanaan pengukuran maksimal 15 menit dan pembacaan 

kuesioner 60 menit. 

5. Hak untuk mengundurkan diri sebagai subyek penelitian 

6. Kerahasiaan informasi yang diberikan 

7. Intensif untuk subyek berupa barang 

Setelah mendapatkan kesempatan untuk bertanya dan waktu berpikir maka 

dengan ini saya sukarela dan penuh kesadaran tanpa keterpaksaan menyatakan 

Mengijinkan/Tidak Mengijinkan*) putri saya ikut dalam penelitian. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari 

pihak manapun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* : coret yang tidak perlu 

 

 

 

Surabaya,    2017 

Orang Tua Siswi 

 

 

 

 

(   ) 

 

 
 

 

Peneliti 

 

 

 

 

(   ) 

 

 
 

Saksi, 

 

 

 

(   ) 
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Lampiran 7. Lembar Penilaian Status Gizi 

LEMBAR PENILAIAN STATUS GIZI 

Nama   : 

Berat Badan  : 

Tinggi Badan  : 

Status Gizi  :  

Klasifikasi  :  

Saran   :  

Status Gizi Sangat Kurus 

Apabila status gizi ini disebabkan karena kurang konsumsi, bisa dilakukan 

dengan penambahan multivitamin atau penambah nafsu makan. Selain itu bisa 

juga dengan meningkatkan konsumsi bahan makanan yang tinggi protein dan 

tinggi lemak. 

Jika putri Bapak/Ibu tidak mengalami masalah nafsu makan maka bisa 

dikonsultasikan lebih lanjut pada ahli gizi karena bisa jadi ada hal-hal lain 

yang menyebabkan putri Bapak/Ibu memiliki status gizi sangat kurus, 

misalnya cacingan 

Status Gizi Kurus 

Meningkatkan konsumsi bahan makanan yang mengandung protein dan 

lemak. 

Status Gizi Normal 

Mempertahankan pola konsumsi seimbang dan aktifitas fisik putri Bapak/Ibu 

Status Gizi Gemuk 

Peningkatan aktifitas fisik, salah satunya dengan meningkatkan frekuensi 

olahraga ringan seperti jalan kaki, bersepeda, naik turun tangga, dan lainnya. 

Status Gizi Obesitas 

Peningkatan aktifitas fisik, salah satunya dengan meningkatkan frekuensi 

olahraga yang lebih berat seperti lari, berenang, dan lainnya. 
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Lampiran 8. Kuesioner Penelitian 

LEMBAR KUESIONER 

HUBUNGAN ANTARA STATUS GIZI, PERSEN LEMAK TUBUH, POLA 

KONSUMSI, DAN AKTIVITAS FISIK DENGAN USIA MENARCHE 

ANAK SEKOLAH DASAR 

A. Identitas Responden  

Nomer Responden  

Nama Siswi  

Tempat Tanggal Lahir  

Usia  

Kelas  

Alamat  

 

B. Karakteristik Responden  

a. Nama Ayah  

b. Pendidikan Ayah a) Tidak Sekolah 

b) Tidak Tamat SD/ MI/ sederajat 

c) Tamat SD/ MI/ sederajat 

d) Tamat SMP/ MTs/ sederajat 

e) Tamat SMA/ MA/ sederajat 

f) Tamat Perguruan Tinggi 

c. Pekerjaan Ayah 

a) Tidak Bekerja  

b) Wiraswasta 

c) Petani/ buruh 

d) Pegawai  

e) Lainnya 

d. Nama Ibu  

e. Pendidikan Ibu a) Tidak Sekolah 

b) Tidak Tamat SD/ MI/ sederajat 

c) Tamat SD/ MI/ sederajat 

d) Tamat SMP/ MTs/ sederajat 

e) Tamat SMA/ MA/ sederajat 

a) Tamat Perguruan Tinggi 

f. Pekerjaan Ibu a) Tidak Bekerja  

b) Wiraswasta 

c) Petani/ buruh 

d) Pegawai  

a) Lainnya 

g. . Besar Uang Saku untuk Jajanan 

atau Konsumsi 
Rp 
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C. Variabel Usia Menarche  

1. Pada usia berapa anda mengalami menstruasi 

pertama kali? 

            Tahun 

D. Variabel Status Gizi  

Variabel yang Diukur  Kategori 

Berat Badan           Kg  

Tinggi Badan           Cm  

Z-score (IMT/U)   

E. Persen Lemak Tubuh  

Variabel yang Diukur  Kategori 

Persen Lemak Tubuh               %  

TERIMAKASIH 
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POLA KONSUMSI 

Food Frequency Quesionnare (FFQ) 

Jenis 

makanan 

Frekuensi 

1 2 3 4 5 6 

>1 kali 

sehari 

1 kali 

sehari 

1-3 kali 

seminggu 

>3 kali 

seminggu 

1 kali 

sebulan 

Tidak 

pernah 

Makanan Pokok 

Nasi Putih       

Nasi 

Merah 

      

Jagung       

Singkong       

Kentang       

Mie (non 

mie instan) 

      

Roti       

Lainnya:  

 

 

      

Protein Hewani 

Daging 

sapi 

      

Ayam       

Telur       

Ikan       

Seafood 

(udang, 

cumi, dan 

lainnya) 

      

Lainnya:  

 

 

      

Fast Food 

Fried 

Chicken 

      

Donat       

Hamburger       

Pizza       

Mie Instan       

Lainnya:  
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Jenis 

makanan 

Frekuensi 

1 2 3 4 5 6 

>1 kali 

sehari 

1 kali 

sehari 

1-3 kali 

seminggu 

>3 kali 

seminggu 

1 kali 

sebulan 

Tidak 

pernah 

Minuman 

Minuman 

bersoda 

(seperti 

coca-cola, 

sprite, 

pepsi, dan 

lainnya) 

      

Lainnya:  

(sebutkan) 
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KUESIONER AKTIVITAS FISIK ANAK (PAQ-C) 

Nama :  

Usia : 

Kelas : 

1. Aktivitas Fisik saat Waktu Luang : Apakah adik melakukan kegiatan 

seperti yang ada di bawah ini dalam 7 hari terakhir? Jika iya berapa kali? 

Beri tanda (V) pada kolom yang tersedia. 

Kegiatan Tidak 1-2 3-4 5-6 7 kali atau 

lebih 

Sepak Bola      

Bermain 

Sepeda 

     

Bermain Gale-

Gale 

     

Bermain Petak 

Umpet 

     

Bulutangkis      

Kasti      

Lompat Tali      

Menari      

Berlari      

Jalan kaki ke 

sekolah 

     

Berenang      

Basket      

Senam      

Voli      

Lainnya      
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2. Dalam 7 hari terakhir, selama pelajaran olahraga apakah adik sangat aktif 

pada pelajaran tersebut? (Seperti berlari, meloncat, dan lain-lain). Beri 

tanda (V) pada satu kolom saja 

Jawaban Tanda Cek (V) 

Seminggu lalu tidak aktif pelajaran olahraga  

Hampir tidak pernah aktif  

Kadang-kadang aktif  

Cukup sering aktif  

Selalu aktif  

 

3. Dalam 7 hari terakhir, apa yang kamu lakukan selama jam istirahat? Beri 

tanda (V) pada satu kolom saja 

Jawaban Tanda Cek (V) 

Duduk (berbicara, membaca, mengerjakan PR)  

Berdiri atau berjalan di sekitar kelas  

Berlari-lari atau bermain hanya sebentar  

Berlari-lari dan bermain lebih lama  

Berlari-lari dan bermain sangat lama  

 

4. Dalam 7 hari terakhir, apa yang biasa adik lakukan saat malam? Beri tanda 

(V) pada satu kolom saja. 

Jawaban Tanda Cek (V) 

Duduk (berbicara, membaca, mengerjakan PR)  

Berdiri atau berjalan di sekitar kelas  

Berlari-lari atau bermain hanya sebentar  

Berlari-lari dan bermain lebih lama  

Berlari-lari dan bermain sangat lama  
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5. Dalam 7 hari terakhir, setelah pulang sekolah (saat siang hari) kegiatan apa 

yang adik lakukan? 

Selama 7 hari terakhir berapa kali adik melakukan kegiatan tersebut? Beri 

tanda (V) pada satu kolom saja. 

 

Jawaban Tanda Cek (V) 

Tidak ada yang dilakukan  

1 kali  

2 atau 3 kali  

4 kali  

5 kali  

 

6. Dalam 7 hari terakhir saat malam hari (pukul 19.00 ke atas) kegiatan apa 

yang adik lakukan? Berapa kali adik melakukan kegiatan tersebut? Beri 

tanda (V) pada satu kolom saja. 

Jawaban Tanda Cek (V) 

Tidak ada yang dilakukan  

1 kali  

2 atau 3 kali  

4 kali  

5 kali  

7. Pada hari libur (Hari Minggu), kegiatan apa yang adik lakukan?  

Berapa kali adik melakukan kegiatan tersebut selama 7 hari terakhir? Beri 

tanda (V) pada satu kolom saja. 

Jawaban Tanda Cek (V) 

Tidak ada yang dilakukan  

1 kali  

2 atau 3 kali  

4 kali  

5 kali  
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8. Di bawah ini manakah yang menggambarkan kegiatan adik selama 7 hari 

terakhir? Bacalah pernyataan di bawah ini sebelum menjawab pada salah 

satu kolom yang telah disediakan. 

Jawaban Tanda Cek (V) 

Semua waktu luang saya dihabiskan dengan 

melakukan aktivitas fisik yang ringan 

 

Terkadang saya melakukan 1-2 kali aktivitas 

fisik seperti olahraga, berlari, berenang, 

bersepeda, dll selama 7 hari terakhir saat waktu 

luang 

 

Saya sering (3-4 kali) melakukan aktivitas fisik 

saat waktu luang selama 7 hari terakhir 

 

Saya cukup sering (5-6 kali) melakukan aktivitas 

fisik saat waktu luang selama 7 hari terakhir 

 

Saya sangat sering (7 kali atau lebih) melakukan 

aktivitas fisik saat waktu luang selama 7 hari 

terakhir 

 

 

9. Ber tanda (V) seberapa sering adik melakukan aktivitas fisik seperti 

olahraga, bermain, menari, dan lainnya setiap harinya. 

Hari Tidak Sedikit Kadang-

kadang 

Sering Sangat 

Sering 

Senin      

Selasa      

Rabu      

Kamis      

Jumat      

Sabtu      

Minggu      

 

10. Apakah seminggu yang lalu adik sakit? Atau apakah ada hal lain yang 

membuat kamu tidak melakukan atifitas fisik seperti biasanya? 

Ya/ Tidak 

Jika ya, apa yang membuat kamu tidak melakukan aktivitas fisik? 
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Lampiran 9. Pengolahan Data Menggunakan Software Komputer 

1. Usia Menarche 

a) Uji Normalitas 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

USIA_MENARCHE ,226 37 ,000 ,804 37 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

b) Distribusi Frekuensi 

USIA_MENARCHE 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

10 13 35,1 35,1 35,1 

11 16 43,2 43,2 78,4 

12 8 21,6 21,6 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

2. Status Gizi 

a) Uji Normalitas 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Z_SCORE ,122 37 ,178 ,952 37 ,111 

a. Lilliefors Significance Correction 

b) Hubungan antara Status Gizi dengan Usia Menarche 

Correlations 

 USIA_MENARCHE Z_SCORE 

Spearman's rho 

USIA_MENARCHE 

Correlation 

Coefficient 

1,000 -,360
*
 

Sig. (2-tailed) . ,029 

N 37 37 

Z_SCORE 

Correlation 

Coefficient 

-,360
*
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,029 . 

N 37 37 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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3. Persen Lemak Tubuh 

a) Uji Normalitas 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

PERSEN_LEMAK_TUBUH ,110 37 ,200
*
 ,970 37 ,409 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

b) Hubungan antara Persen Lemak Tubuh dengan Usia Menarche  

Correlations 

 USIA_MENAR

CHE 

PERSEN_

LEMAK_T

UBUH 

Spearman's rho 

USIA_MENARCHE 

Correlation 

Coefficient 

1,000 -,328
*
 

Sig. (2-tailed) . ,048 

N 37 37 

PERSEN_LEMAK_TUBUH 

Correlation 

Coefficient 

-,328
*
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,048 . 

N 37 37 

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

4. Pola Konsumsi 

a) Makanan Pokok dengan Usia Menarche 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,726
a
 2 ,155 

Likelihood Ratio 3,166 2 ,205 

Linear-by-Linear 

Association 

2,346 1 ,126 

N of Valid Cases 37   

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,22. 
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b) Protein Hewani dengan Usia Menarche 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,818
a
 2 ,033 

Likelihood Ratio 6,159 2 ,046 

Linear-by-Linear 

Association 

2,708 1 ,100 

N of Valid Cases 37   

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,51. 

c) Fast Food dengan Usia Menarche 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,775
a
 2 ,250 

Likelihood Ratio 3,504 2 ,173 

Linear-by-Linear 

Association 

,068 1 ,794 

N of Valid Cases 37   

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,43. 

d) Soft Drink dengan Usia Menarche 

Correlations 

 USIA_MEN

ARCHE 

SOFT_DRINK 

Spearman's rho 

USIA_MENARCHE 

Correlation Coefficient 1,000 -,201 

Sig. (2-tailed) . ,232 

N 37 37 

SOFT_DRINK 

Correlation Coefficient -,201 1,000 

Sig. (2-tailed) ,232 . 

N 37 37 

5. Hubungan antara Aktivitas Fisik dengan Usia Menarche 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,147
a
 2 ,342 

Likelihood Ratio 2,855 2 ,240 

Linear-by-Linear 

Association 

,105 1 ,746 

N of Valid Cases 37   

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,86. 
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Lampiran 10. Dokumentasi Foto 

 

 

 

 

Gambar 1. Memandu pengisian data diri           Gambar 3. Pengukuran berat badan  

responden              dan persen lemak tubuh dengan 

         menggunakan alat BIA 

  

  

 

 

 

Gambar 3. Proses wawancara terkait               Gambar 4. Pengukuran tinggi badan  

pola konsumsi dan aktivitas fisik 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Pengisian data responden saat    Gambar 6. Wawancara dengan  

door to door              responden saat door to door 
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Gambar 7. Pengukuran berat badan 

dan tinggi badan dengan menggunakan 

alat BIA 
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