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MOTTO 

Stop Overthinking. Overthinking ruins any chance you have of 

being happy. You think your way out of happiness. Just chill, trust, 

yourself. 
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ABSTRACT 

CORRELATION OF NUTRITIONAL STATUS AND LIFESTYLE WITH 

EARLY MENARCHE CASE IN ELEMENTARY SCHOOL STUDENT IN 

SURABAYA 

By : Stefani Amanda Rosiardani 

Introduction : Early menarche is the first menstrual period which experienced by 

girls under the age of 12. Nutritional and lifestyle status are often related with 

early menarche, because sexual maturity is influenced by nutrition in the 

adolescence’s body. Data survey at Elementary School 4 and 9 Surabaya, obtained  

31 students had experienced early menarche. The purpose of this research is  to 

explain the correlation between nutritional status and lifestyle with early 

menarche case in elementary school student in Surabaya. Methods : This research 

used cross-sectional correlation design. The total population is 232 students, using 

purposive sampling technique to get 145 sample size. Data collecting from 

questionaires and BMI measurement and analyzed by Spearman rho (α ≤ 0,05). 

Results : There was 39 students (26,9%) had early menarche. There is a 

relationship between nutritional status and lifestyle with early menarche case 

p=0,000. Students who experienced early menarche had overweight nutritional 

status (12,4%) and unhealthy lifestyle (15,9%). Conclusion : Overweight 

nutritional status or high BMI and unhealthy lifestyle will tend to experience early 

menarche. 

Keywords : nutritional status, lifestyle, early menarche, school-age children 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masa pubertas pada wanita ditandai dengan pertumbuhan fisik yang cepat, 

menarche, perubahan psikologis dan timbulnya ciri – ciri kelamin sekunder 

(Susanti 2012). Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) (2010) mengungkapkan 

bahwa menarche merupakan tanda awal masuknya seorang perempuan dalam 

masa reproduksi, rata – rata usia menarche pada umumnya adalah 12,4 tahun. 

Menstruasi adalah keluarnya darah dari lubang vagina wanita yang disebabkan 

oleh luruhnya lapisan dinding bagian dalam rahim yang banyak mengandung 

pembuluh darah. Perubahan kondisi sosial dan ekonomi pada saat ini 

menyebabkan penurunan usia menarche ke usia yang lebih muda (menarche dini) 

(Karapanou & Papadimitriou 2010). Manuaba (2009) mengungkapkan perdarahan 

(menstruasi) untuk pertama kali (menarche) muncul pada usia 12 – 13 tahun 

karena pada rentang umur tersebut menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan 

tanda seks sekunder, selain itu terjadi proses perdarahan dengan pelepasan sel 

telur, dimana produksi hormon estrogen semakin meningkat yang menyebabkan 

lapisan di dalam rahim mengalami pertumbuhan dan perkembangan. 

Menarche dini adalah menstruasi pertama yang dialami seorang wanita pada 

usia di bawah 12 tahun (Rosenthal 2009). Wanita yang mengalami menarche dini 

akan memproduksi hormon estrogen lebih banyak dibanding wanita lain, sehingga 

masalah ini memerlukan perhatian penting (Rosenthal 2009). Menarche dini
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sering dikaitkan dengan status gizi dan gaya hidup remaja. Status gizi sering 

dihubungkan dengan usia menarche dini karena kematann seksual dipengaruhi 

oleh nutrisi dalam tubuh remaja (Putri & Melaniani 2014). Remaja yang tinggi 

dan mempunyai berat badan lebih dengan massa tubuh yang besar akan cenderung 

mengalami menarche dini. Anak dengan status gizi gemuk memiliki 2,42 kali 

resiko mengalami menarche dini dibandingkan dengan anak berstatus gizi normal 

(Fildza 2014). Perubahan gaya hidup diyakini sebagai faktor penyebab yang 

cukup besar dalam penurunan usia menarche. Perubahan gaya hidup dikarenakan 

adanya kemajuan peradaban yang diikuti dengan perubahan – perubahan pada 

manusia, mulai dari perubahan pola makan sampai perubahan pola hidup (Fajria 

& Desi 2014). Harmanto (2006) mengatakan gaya kehidupan dengan banyak 

mengonsumsi makanan siap saji, makanan kemasan dan soft drink akan 

menimbulkan percepatan menarche. Namun, hubungan status gizi dan gaya hidup 

dengan kejadian menarche dini belum dapat dijelaskan. 

Penelitian tahun 2009 di kota Medan menunjukkan bahwa usia rata – rata 

menarche pada remaja adalah 12,19 tahun (Fildza 2014). Di Kanada rata – rata 

usia menarche adalah 12,72 tahun (Al-Sahab et al. 2010). Di Amerika usia rata – 

rata menarche yaitu 12,2 tahun, sedangkan usia menarche dini berada di usia 

kurang dari 12 tahun (Jean et al. 2011). Hasil RISKESDAS pada tahun 2010 

menunjukkan rata – rata usia menarche di Indonesia 13 tahun (20,0%) dengan 

kejadian lebih awal di bawah usia kurang dari 9 tahun. RISKESDAS (2010) 

menyatakan bahwa 5,2% anak – anak di 17 provinsi di Indonesia mengalami 

menarche dibawah usia 12 tahun. Indonesia menempati urutan ke 15 dari 67 

negara dengan penurunan usia menarche mencapai 0,145 tahun per dekade. 
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Susanti (2012) mengungkapkan prevalensi menarche dini yang cukup tinggi 

ditemukan di SMP Negeri 30 Semarang, dengan hasil skrinning awal yang 

menunjukkan banyak siswi yang mengalami menstruasi pertama di bawah usia 12 

tahun, dengan usia menarche terdini 10 tahun. Studi pendahuluan yang dilakukan 

pada tanggal 26 April 2017 di SDN Kertajaya 4 dan SDN Kertajaya 9 Surabaya 

didapatkan 31 dari 232 anak atau sebanyak 13,4% telah mengalami menarche dini 

dengan rentang usia 9 – 11 tahun. Hasil wawancara secara acak pada 18 anak 

didapatkan 17 anak suka mengonsumsi makanan siap saji dan makanan 

ringan/snack. 

Menarche dini disebabkan oleh faktor genetik, status gizi, keadaan keluarga, 

tempat tinggal, dan gaya hidup (Fajria & Desi 2014). Status gizi berperan penting 

dalam menarche sebab kematangan seksual dipengaruhi oleh nutrisi dalam tubuh 

remaja. Status gizi dapat diinterpretasikan dari Indeks Massa Tubuh (IMT) 

seseorang. IMT ditentukan oleh Berat Badan dan Tinggi Badan. Peningkatan 

Berat Badan dapat dikaitkan dengan percepatan usia menarche. Di Jawa Timur 

prevalensi gemuk pada usia 6 – 12 tahun masih cukup tinggi, berdasarkan 

Riskesdas (2010) sebanyak 12,4% yang mengalami kegemukan dan meningkat 

menjadi 13,2% pada tahun 2013 (Riskesdas 2013). Adanya Adipocyte-derived 

hormone Leptin yang berasal dari lemak tubuh diduga dapat mempengaruhi masa 

awal pubertas. Peningkatan kronis kadar leptin dalam darah dapat menyebabkan 

peningkatan kadar LH. Peningkatan LH berhubungan dengan peningkatan 

estradiol dan awal menarche (Fajria & Desi 2014). Perubahan gaya hidup pada 

remaja juga penting untuk diperhatikan. Gaya hidup merupakan kebiasaan sehari 

– hari yang dilakukan remaja putri yang berkaitan dengan olahraga, konsumsi soft
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drink, dan makanan fast food. Konsumsi soft drink yang mengandung pemanis 

buatan cenderung meningkat selama fase luteal (masa saat ovulasi terjadi sampai 

terjadinya menstruasi), sehingga selama fase luteal terjadi peningkatan asupan 

makanan atau energi. Susanti (2012) mengungkapkan makanan fast food banyak 

mengandung pemanis buatan, lemak,dan zat aditif bisa menyebabkan menarche 

lebih awal.  

Faktor – faktor yang dapat menyebabkan menarche dini harus segera diatasi. 

Menarche dini diduga dapat menyebabkan timbulnya sel kanker pada payudara 

karena adanya stimulus estrogen terhadap pembelahan sel epitel atau karena 

estrogen dan metabolitnya secara langsung bertindak sebagai mutagen (Sandra 

2011). Menarche dini dapat menyebabkan masa menapouse yang lebih dini pula. 

Hormon estrogen berfungsi untuk mencegah serangan jantung dan melindungi 

tulang sehingga jika paparan hormon estrogen yang berkurang pada usia relatif 

masih muda dapat mengakibatkan resiko gangguan jantung dan tulang. Penelitian 

yang dilakukan oleh Macsali et al. (2011) di European Community Respiratory 

Health Survey II menunjukkan bahwa wanita dengan menarche dini akan beresiko 

menderita gejala asma, yaitu asma dengan hiperreaktif bronchial. Menarche dini 

akan menyebabkan wanita mengalami penurunan fungsi kerja paru ketika dewasa 

disebabkan karena peranan metabolisme dan faktor hormonal pada kesehatan 

pernapasan wanita (Macsali et al. 2011). Survei Kesehatan dan Gizi Nasional 

Korea Utara menyatakan bahwa prevalensi diabetes tipe 2 di kalangan wanita 

paruh baya Korea (20-50 tahun) 3,61 kali lebih tinggi pada wanita yang pernah 

mengalami menarche sebelum usia 12 tahun dibandingkan dengan mereka yang 

mengalami menarche terlambat (Yoo 2016). Anak perempuan yang matang lebih 
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awal menunjukkan tingkat kecemasan yang tinggi karena belum siap dalam 

menangani perubahan, tidak tahu cara menghadapi menarche, tidak tahu cara 

melakukan personal hygiene dan stress menghadapi proses kematangan seksual 

(Hidayati 2012). Menarche dini lebih berisiko untuk mengalami kehamilan di 

bawah umur karena adanya keterpaparan media massa orang dewasa yang dapat 

disalahgunakan pada hal negatif seperti seks bebas (Putri & Melaniani 2014). 

Menarche yang lambat akan berdampak terhadap lambatnya kematangan fisik, 

baik hormon maupun organ tubuh. Karapanou (2010) mengungkapkan bahwa 

menarche lambat berhubungan dengan osteoporosis. Penelitian di Jepang 

menunjukkan perempuan yang mengalami menarche lambat (>14 tahun) 

berhubungan dengan peningkatan risiko kepadatan mineral tulang yang rendah di 

area pinggul pada wanita yang berusia 40 tahun  ke bawah (Prabasiwi 2016). 

Kementerian Kesehatan telah menyusun pedoman pelaksanaan Pelayanan 

Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas sejak tahun 2003,  pedoman 

berisi materi kesehatan repoduksi, tumbuh kembang gizi, Infeksi Menular Seksual 

(IMS) dan perilaku hidup sehat. Kota Surabaya juga telah mengembangkan 

Posyandu Remaja, suatu pos pelayanan yang memberikan pelayanan kesehatan, 

terutama promotif dan preventif (Isfandari et al. 2015). Nutrisi sangat berperan 

dalam kematangan seksual, sehingga diperlukan pemantauan nutrisi pada anak. 

Pemantauan nutrisi dapat dilihat dari status gizinya. Status gizi pada anak dapat 

dilakukan dengan pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT). IMT merupakan 

metode sederhana untuk menilai status gizi pada individu berhubungan dengan 

kekurangan dan kelebihan status gizi. IMT ditentukan dengan cara mengukur 

berat badan dibagi dengan tinggi badan yang hasilnya dalam satuan kg/m
2 
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(Situmorang 2015). Dalam mempersiapkan anak menghadapi menarche butuh 

dukungan juga dari orang tua, lingkungan sekolah dan teman sebaya untuk 

memberikan informasi mengenai menarche agar dapat mengurangi aspek negatif 

dari menarche seperti kerepotan, kekotoran, ketidaknyamanan fisik yang 

menyebabkan kecemasan dan ketakutan (Puspita et al. 2015). Orang tua juga 

harus memperhatikan adanya perubahan gaya hidup yang terjadi pada anak yang 

meliputi pola makan dan pola hidupnya, sebab kondisi gaya kehidupan modern 

dengan tersedianya banyak pilihan makanan siap saji, makanan kemasan dan soft 

drink akan menimbulkan percepatan menarche. Perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut untuk mengetahui hubungan status gizi dan gaya hidup dengan kejadian 

menarche dini pada anak sekolah dasar, sehingga dapat memberikan asuhan 

keperawatan yang komprehensif dalam menjaga kesehatan reproduksi sejak dini. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana hubungan status gizi dan gaya hidup dengan kejadian menarche 

dini pada anak sekolah dasar di Surabaya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Menjelaskan hubungan status gizi dan gaya hidup dengan kejadian 

menarche dini pada anak sekolah dasar di Surabaya. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi status gizi pada anak sekolah dasar.

2. Mengidentifikasi gaya hidup pada anak sekolah dasar.
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3. Mengidentifikasi kejadian menarche dini pada anak sekolah dasar. 

4. Menganalisis hubungan status gizi dengan kejadian menarche dini pada 

anak sekolah dasar. 

5. Menganalisis hubungan gaya hidup dengan kejadian menarche dini pada 

anak sekolah dasar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung konsep ilmu 

keperawatan khususnya maternitas dalam upaya peningkatan kesehatan 

reproduksi remaja. 

1.4.2 Manfaat praktis 

1. Keluarga/orang tua 

Keluarga/orang tua dapat ikut berperan dalam perkembangan reproduksi 

remaja dalam menjaga pemenuhan gizi dan gaya hidup yang baik. 

2. Pihak Sekolah 

Pihak sekolah dapat bekerja sama dengan ahli gizi untuk memberikan 

penjelasan tentang makanan yang bergizi dan mengurangi makanan siap 

saji bagi usia remaja dan kesehatan reproduksi remaja putri khususnya 

sebelum mengalami menarche maupun sesudah menarche. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Perkembangan Anak Usia Sekolah 

Perkembangan anak adalah segala perubahan yang terjadi pada anak, dilihat 

dari berbagai aspek. Perkembangan anak meliputi seluruh perubahan, baik 

perubahan fisik, perkembangan kognitif, emosi, maupun perkembangan 

psikososial yang terjadi dalam usia anak (infancy toddlerhood di usia 0-3 tahun, 

early childhood usia 3-6 tahun dan middle childhood usia 6-12 tahun) (Adriani & 

Wirjatmaji 2012). 

2.1.1 Fisiologis 

Andriani & Wirjatmaji (2012) menjelaskan tahap – tahap tumbuh 

kembang anak meliputi: 

1) Masa prenatal:

a. Masa mudigah/embrio: konsepsi – delapan minggu;

b. Masa janin/fetus: Sembilan minggu – lahir.

2) Masa bayi: usia 0-1 tahun

a. Masa neonatal: usia 0-28 hari;

b. Masa neonatal dini:0-7 hari;

c. Masa neonatal lanjut: 8-27 hari;

d. Masa pascaneonatal: 29 hari-1 tahun.

3) Masa prasekolah: usia 1-6 tahun.

4) Masa sekolah: usia 6-18/20 tahun:

a. Masa praremaja: usia 6-10 tahun;

b. Masa remaja :
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 Masa remaja dini: wanita usia 8-13 tahun;

pria usia 10-15 tahun. 

 Masa remaja lanjut: wanita usia 13-18 tahun;

pria usia 15-20 tahun 

2.1.2 Kondisi Fisologis, Emosi, Sosial, dan Intelektual Anak Usia Sekolah (6-12 

Tahun) 

Pertumbuhan dapat diartikan sebagai berikut: bertambah besar dalam arti 

fisik sebagai akibat dari perbanyakan jumlah sel dan membesarnya sel itu sendiri 

di dalam tubuh manusia. Sejak masa bayi hingga masa remaja terjadi 

pertumbuhan dan perkembangan dalam segi – segi jasmani, mental, dan 

intelektual. Anak usia sekolah sering kelihatan “kurus” sebab pada saat itu terjadi 

pertumbuhan alat – alat tubuh (misalnya: tulang, otot) dan jaringan lemak di 

bawah kulit berkurang. 

Tabel 2.1 Karakteristik Anak Usia Sekolah (6-12 Tahun) menurut Adriani & 

Wirjatmaji (2012) 

Fisik/Jasmani Emosi Sosial Intelektual 

 pertumbuhan lambat 

dan teratur.

 anak wanita biasanya

lebih tinggi dan lebih 

berat dibanding laki

– laki dengan usia

yang sama.

 Anggota-anggota

badan memanjang

sampai akhir masa

ini.

 Peningkatan

koordinasi besar dan 

otot – otot halus.

 Pertumbuhan tulang. 

Tulang sangat

 Suka berteman,

ingin sukses,

ingin tahu,

bertanggung

jawab terhadap

tinggkah laku

dan diri sendiri,

mudah cemas

jika ada

kemalangan di

dalam keluarga.

 Tidak terlalu

ingin tahu

terhadap lawan

jenis.

 Senang berada di

dalam kelompok,

berminat di

dalam permainan

yang bersaing,

mulai

menunjukkan

sikap

kepemimpinan,

mulai

menunjukkan

penampilan diri,

jujur.

 Sangat erat

dengan teman-

teman sejenis.

 Suka berbicara

dan

mengeluarkan

pendapat minat

besar dalam

belajar dan

ketrampilan,

ingin coba –

coba, selalu

ingin tahu

sesuatu.

 Perhatian

terhadap

sesuatu sangat

singkat.
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sensitif terhadap 

kecelakaan. 

 Pertumbuhan gigi

tetap, gigi susu

tanggal. Nafsu

makan besar, senang 

makan dan aktif.

 Fungsi penglihatan

normal. Timbul haid 

pada akhir masa ini.

Laki – laki dan 

wanita bermain 

sendiri – sendiri. 

2.2 Menstruasi 

2.2.1 Definisi Menstruasi 

Menstruasi yang terjadi pada saat pertama kali merupakan pertanda bahwa 

seorang remaja sedang mengalami pubertas. Menstruasi atau haid adalah kejadian 

alamiah yang terjadi pada wanita normal. Hal ini terjadi karena terlepasnya 

lapisan endometrium uterus. Haid biasanya terjadi setiap bulan (dengan siklus 

setiap orang berbeda, ada yang 28 hari, ada pula yang kurang atau lebih dari itu) 

antara usia remaja sampai menopause (Andira 2010). 

2.2.2 Siklus Menstruasi 

Hari pertama terjadinya perdarahan dihitung sebagai awal setiap siklus 

menstruasi (hari ke-1). Siklus menstruasi berkisar antara 21 – 40 hari. Hanya 10 – 

15% wanita yang memiliki siklus 28 hari (Nugroho & Utama 2014). Pada 

awalnya, sebagian anak perempuan mengalami menstruasi tidak regular, tidak 

dapat diprediksi, tidak nyeri, dan tidak mengandung telur. Setelah satu tahun atau 

lebih, berkembang suatu irama hipofisis-hipotalamus, dan ovarium memproduksi 

estrogen siklik yang adekuat untuk mematangkan ovum. Periode ovulasi 

cenderung regular, dipantau oleh progesteron. Beberapa wanita saat periode 
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ovulasi dikaitkan dengan disminore (kram uterus yang menimbulkan nyeri), yang 

mungkin merupakan efek progesteron atau prostaglandin atau keduanya. 

2.2.3 Siklus Endometrium 

Menstruasi adalah perdarahan periodik pada uterus yang dimulai sekitar 14 

hari setelah ovulasi. Hari pertama keluarnya rabas menstruasi ditetapkan sebagai 

hari pertama siklus endometrium. Lama aliran menstruasi rata –rata 5 hari 

(dengan rentang 3-6 hari) dan jumlah darah yang hilang rata –rata 50 ml (rentang 

20-80 ml). Darah menstruasi membeku di dalam uterus, tetapi biasanya bekuan

mencair sebelum keluar dari uterus. Selain darah, rabas uterus juga mengandung 

lendir dan sel epitel. Siklus menstruasi merupakan rangkain peristiwa yang 

kompleks dan saling mempengaruhi di endometrium, hipotalamus-hipofisis serta 

ovarium. Siklus menstruasi endometrium terdiri dari empat fase, yakni (1) fase 

menstruasi, (2) fase proliferasi, (3) fase sekresi, (4) fase iskemi. Fase proliferasi 

merupakan periode pertumbuhan cepat yang berlangsung sekitar hari kelima 

hingga ovulasi. Permukaan endometrium secara lengkap kembali normal sekitar 4 

hari atau menjelang perdarahan berhenti. Sejak saat ini, terjadi penebalan 8 

sampai 10 kali lipat, yang berakhir saat ovulasi. Fase proliferasi bergantung pada 

stimulasi estrogen yang berasal dari folikel ovarium (Graaf).  

Fase sekresi berlangsung sejak hari ovulasi sampai sekitar 3 hari sebelum 

periode menstruasi berikutnya. Setelah ovulasi progesteron diproduksi lebih 

banyak dan endometrium terlihat edematosa, vaskular dan fungsional. Pada akhir 

fase sekresi, endometrium sekretorius yang matang dengan sempurna mencapai 

ketebalan seperti beludru yang tebal dan halus. Endometrium menjadi kaya darah 

dan sekresi kelenjar, tempat yang sesuai untuk melindungi dan memberi nutrisi 
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ovum yang dibuahi. Implantasi ovum yang dibuahi terjadi sekitar 7-10 hari setelah 

ovulasi, apabila tidak terjadi pembuahan dan implantasi, korpus luteum yang 

menyekresi estrogen dan progesteron menyusut. Seiring penurunan kadar 

progesteron dan estrogen yang cepat, arteri spiral menjadi spasme. Selama fase 

iskemi, suplai darah ke endometrium fungsional berhenti dan terjadi nekrosis. 

Lapisan fungsional berpisah dari lapisan tebal dan perdarahan menstruasi dimulai 

yang menandai hari pertama siklus berikutnya. 

2.2.3.1 Siklus Hipotalamus-Hipofisis 

Menjelang akhir siklus menstruasi kadar estrogen dan progesteron 

menurun. Kadar hormon ovarium yang rendah dalam darah menstimulasi 

hipotalamus untuk menyekresi gonadotropin-releasing homone (Gn-Rh). Gn-Rh 

menstimulasi sekresi hipofisis anterior FSH, kemudian FSH menstimulasi 

perkembangan folikel de Graaf ovarium dan produksi estrogennya. Kadar 

estrogen mulai menurun dan Gn-Rh memicu hipofisis anterior mengeluarkan 

lutenizing hormone (LH). Lonjakan LH yang menyolok dan kadar estrogen yang 

berada dibawah puncak ini mengawali ekspulsi ovum dari folikel de Graaf dalam 

24-36 jam. LH mencapai puncak pada hari ke-13 atau ke-14 pada siklus 28 hari.

Apabila tidak terjadi fertilisasi dan implantasi ovum, korpus luteum akan 

menyusut, oleh karena itu kadar progesteron dan estrogen menurun, terjadi 

menstruasi, dan hipotalamus sekali lagi distimulasi untuk menyekresi Gn-Rh. 

Proses ini disebut siklus hiptalamus-hipofisis. 

2.2.3.2 Siklus Ovarium 

Folikel primer berisi oosit tidak matur (ovum primordial). Sebelum 

ovulasi, 1 sampai 30 folikel mulai matur di dalam ovarium di bawah pengaruh 
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FSH dan estrogen. Lonjakan LH sebelum terjadi ovulasi mempengaruhi folikel 

yang terpilih. Di dalam folikel yang terpilih, oosit matur, terjadi ovulasi, dan 

folikel yang kosong memulai transformasinya menjadi korpus luteum. Lama fase 

folikular (fase preovulasi) bervariasi pada setiap wanita. Setelah ovulasi, kadar 

estrogen turun. Pada 90% wanita, pengeluaran darah hanya sedikit, sehingga tidak 

disadari. Pada 10% wanita terjadi perdarahan yang cukup sehingga dapat dilihat 

dan mengakibatkan peradarahan di pertengahan siklus (midcycle bleeding). 

Fase luteal dimulai segera setelah ovulasi dan berakhir pada awal 

menstruasi. Fase pascaovulasi pada siklus ovarium ini biasanya berlangsung 

selama 14 hari (rentang 13-15 hari). Korpus luteum mencapai puncak aktivitas 

fungsional 8 hari setelah ovulasi, menyekresi baik hormon estrogen steroid 

maupun progesteron steroid. Bersamaan dengan waktu fungsi luteal puncak ini, 

telur yang dibuahi bernidasi di endometrium. Apabila tidak terjadi implantasi, 

korpus luteum berkurang dan kadar steroid menurun. Dua minggu setelah ovulasi, 

jika tidak terjadi fertilisasi dan implantasi, lapisan fungsional endometrium uterus 

tanggal selama menstruasi. 
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Gambar 2.1 Siklus menstruasi: Hipofisis-hipotalamus, ovarium, dan endometrium 

(Lowdermilk, et al. 1999) 

2.3 Konsep Menarche 

2.3.1 Definisi Menarche 

Menarche adalah perdarahan haid pertama yang menandai awal dari 

kehidupan reproduksi perempuan (Andira 2010). Menarche merupakan 

menstruasi pertama perempuan dimana cairan darah keluar dari alat kelamin 

wanita yang berasal dari luruhnya lapisan dinding dalam rahim (endometrium) 

(Pudiastuti 2012). 
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2.3.2 Usia terjadinya Menarche 

Usia menarche bervariasi pada setiap individu dan wilayah tempat 

tinggalnya. Manuaba (2009) mengungkapkan bahwa menarche muncul pada usia 

12 – 13 tahun karena pada rentang usia tersebut terjadi peningkatan hormon 

estrogen dan tejadi pertumbuhan serta perkembangan tanda seks sekunder. Hasil 

Riset Kesehatan Dasar (2010) menunjukkan rata-rata usia menarche di Indonesia 

adalah 13 tahun dengan usia menarche termuda 9 tahun dan usia tertua 20 tahun. 

Rentang usia menarche normal antara 12 sampai 13 tahun, dengan usia terdini 10 

tahun.  Menarche dini adalah menstruasi pertama yang dialami seorang wanita 

subur pada usia di bawah 12 tahun. Kondisi menarche dini karena mendapat 

produksi hormon esterogen lebih banyak dibanding wanita lain pada umumnya, 

itu sebabnya menjadikan masalah ini menjadi penting (Rosenthal 2009). Usia 

menarche berkisar antara 10 sampai 11 tahun (Putri & Melaniani 2014). 

2.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Menarche 

Fajria et al. (2014) mengungkapkan bahwa faktor – faktor yang 

mempengaruhi menarche sebagai berikut. 

a) Genetik

Oettle (1961) dalam penelitiannya di Swedia mengatakan ada korelasi

antara usia menarche ibu dengan usia menarche anak. Abdurrahman

(2001) mengungkapkan bahwa usia menarche ibu yang cepat akan

mempengaruhi status menarche anak putrinya sehingga cepat juga. Faktor

genetik disini berperan terhadap percepatan dan perlambatan menarche

yaitu antara usia menarche ibu dengan usia menarche anaknya.
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b) Status Gizi

Status Gizi merupakan hal yang sangat penting berperan dalam penurunan

umur menarche pada remaja putri. Dewasa ini, standar kehidupan amat

berpengaruh dengan perbaikan gizi masyarakat yang pada akhirnya

berdampak pada menurunya usia menarche. Hal yang dapat

mempengaruhi pembentukan hormon adalah asupan gizi dengan asupan

gizi yang baik dapat mempercepat pembentukan hormon-hormon yang

mempengaruhi datangnya menarche. Perbaikan gizi atau asupan gizi yang

baik dapat menyebabkan umur menarche menjadi lebih cepat (Fajria &

Desi 2014). Remaja yang tinggi dan mempunyai berat badan lebih dengan

massa tubuh yang besar akan mengalami usia menarche yang cenderung

cepat. Remaja dengan status gizi gemuk memiliki resiko 2,42 kali

mengalami menarche dini dibandingkan dengan siswi status gizi normal

(Fildza 2014). Kelebihan pada nutrisi (Kelebihan Berat Badan) pada

remaja diasosiasikan dengan kadar Leptin di perifer yang juga memacu

peningkatan serum LH, baik pada siang maupun malam hari. LH

merupakan hormon yang dihasilkan di hipofisis anterior, serum LH yang

meningkat lebih dini dari seharusnya mengakibatkan peningkatan serum

ekstradiol yang kemudian berakhir dengan menarche dini.

c) Keadaan Keluarga

Keharmonisan hubungan dalam keluarga dapat menjadi salah satu faktor

terjadinya menache dini pada remaja, dimana keluarga yang tidak

harmonis dilihat dari ketidakhadiran seorang ayah ketika ia masih kecil,

adanya tindakan kekerasan seksual pada anak dan adanya konflik dalam
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keluarga merupakan faktor yang berperan penting terhambatnya fase 

perkembangan pada anak. Pengaruh faktor psikologis ini akan 

menimbulkan munculnya interaksi yang aktif dan mapan yang terjadi pada 

hipotalamus, kelenjar pituitaria dan gonad pada masa pubertas. 

d) Tempat Tinggal 

Menarche lebih cepat terjadi di daerah perkotaan daripada daerah 

pedesaan, karena pengetahuan seorang remaja di perkotaan akan lebih 

meluas dan kesempatan untuk melibatkan diri dalam kegiatan sosial 

semakin kuat, pergaulan lebih bebas dan di perkotaan seorang remaja akan 

lebih mudah mendapatkan informasi seperti tontonan dari film – film atau 

internet berlabel dewasa, vulgar, atau mengumbar sensualitas. 

e) Gaya Hidup 

Gaya hidup yang berhubungan dengan kejadian menarche dini meliputi 

kegiatan fisik (olahraga), mengkonsumsi makanan siap saji (fastfood), dan 

mengkonsumsi minuman bersoda (softdrink). Latihan fisik yang berat pada 

masa pra pubertas, telah menunda usia menarche. Diperkirakan bahwa 

latihan fisik yang berat dapat menunda menarche melalui mekanisme 

hormonal karena menurunkan produksi progesteron dan akibatnya 

kematangan endometrium (lapisan dalam dinding rahim) menjadi tertunda 

saat menjelang usia menarche. Kebiasaan mengonsumsi makanan siap saji 

(fastfood) yang mengandung tinggi gula, garam, zat adiktif dan juga 

terdapat sedikit vitamin dan serat yang dapat mempengaruhi kejadian 

menarche dini (Susanti 2012). 
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2.4 Konsep Status Gizi 

2.4.1 Definisi Status Gizi 

Status gizi adalah kodisi kesehatan yang tampak pada tubuh berkat adanya 

asupan zat gizi memalui makanan dan minuman yang sesuai dengan kebutuhan. 

Pemenuhan zat gizi yang sesuai akan berdampak pada kecukupan gizi seseorang, 

namun pada kondisi tertentu yang berhubungan dengan pemenuhan zat gizi 

tersebut. Pola konsumsi salah dan tidak seimbangnya zat gizi yang diberikan akan 

menimbulkan status gizi buruk dan gizi lebih (Sutomo & Anggraini 2010). 

2.4.2 Gizi pada Remaja 

Remaja mempunyai kebutuhan nutrisi yang spesial, karena pada masa 

tersebut terjadi pertumbuhan yang pesat dan terjadi perubahan kematangan 

fisiologis sehubungan dengan munculnya pubertas. Perubahan hormon yang 

menyertai pubertas juga menyebabkan banyak perubahan fisiolologis yang 

mempengaruhi kebutuhan gizi pada remaja. Status gizi memegang peranan 

penting dalam menentukan status kematangan fisiologis seseorang, karena 

pertumbuhan pada masa pubertas remaja tergantung pada berat dan komposisi 

tubuh orang tersebut. Remaja laki – laki usia 12 – 15 tahun dan remaja perempuan 

usia 10 – 13 tahun merupakan masa remaja yang membutuhkan kebutuhan gizi 

yang besar (Poltekes Depkes Jakarta I 2010).  

2.4.3 Kebutuhan Gizi pada Remaja 

Kebutuhan gizi pada remaja perempuan dan laki – laki jelas berbeda. Hal 

ini disebabkan karena adanya pertumbuhan yang pesat, kematangan seksual, 

perubahan komposisi tubuh, mineralisasi tulang, dan perubahan aktivitas fisik. 
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Poltekes Depkes Jakarta I (2010) menjelaskan kebutuhan nutrisi yang akan 

meningkat pada masa remaja adalah energi, protein , kalsium, besi, dan zinc. 

1. Energi

Faktor yang perlu diperhatikan untuk menentukan kebutuhan gizi remaja

adalah aktivitas fisik seperti olahraga. Remaja yang aktif dan banyak

berolahraga memerlukan asupan energi yang lebih besar dibandingkan remaja

yang kurang aktif. Sumber energi dapat diperoleh dari makanan yang

mengandung karbohidrat seperti beras, terigu, umbi – umbian, jagung, sagu,

gula, dan lain – lain.

2. Protein

Pada akhir masa remaja, kebutuhan protein pada remaja laki – laki lebih besar

dibandingkan perempuan karena perbedaan komposisi tubuh. Kecukupan

protein harus memenuhi 12 – 14% dari pemasukan energi. Makanan sumber

protein hewani bernilai biologis lebih tinggi dibandingkan sumber protein

nabati, karena komposisi asam amino esensial yang lebih baik dari segi

kuantitas dan kualitas. Contoh sumber protein adalah: daging merah (sapi,

kerbau, kambing), daging putih (ayam, ikan), susu, kedelai, dan lain – lain.

3. Mineral

Kebutuhan mineral terutama kalsium, zinc, dan zat besi juga meningkat pada

masa remaja. Kalsium penting untuk kesehatan tulang, khususnya dalam

menambah massa tulang. Keterbatasan massa tulang akan meningkatkan

resiko osteoporosis, khususnya pada wanita. Sumber kalsium yang utama

adalah susu, dan yang lainnya adalah ikan, kacang – kacangan dan sayuran.
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Zat besi juga dibutuhkan untuk membentuk mioglobin dalam jaringan otot 

yang baru. Remaja perempuan akan kehilangan zat besi selama menstruasi 

sehingga perempuan membutuhkan zat besi lebih banyak dibandingkan laki – 

laki. Sumber zat besi adalah hati, daging merah, daging putih, kacang – 

kacangan dan sayuran hijau. Zinc dibutuhkan untuk pertumbuhan serta 

kematangan seksual remaja, terutama pada remaja laki – laki. Defisiensi zinc 

akan menimbulkan resiko retardasi mental dan hipogonadisme. 

4. Vitamin

Kebutuhan vitamin tiamin (thiamin), riboflavin, dan niasin (niacin) akan

meningkat, karena zat – zat tersebut diperlukan untuk membantu proses

metabolisme energi. Folat dan vitamin B12 juga penting untuk sintesis DNA

dan RNA.Vitamin D diperlukan pertumbuhan otot. Vitamin A, C dan E

dibutuhkan untuk pembentukan dan mendukung fungsi sel baru.

2.4.4 Pengkajian Status Gizi 

Kecenderungan resiko terjadinya gangguan gizi sangat tinggi, seperti 

obesitas dan anoreksia nervosa. Oleh sebab itu sangat perlu dilakukan pengkajian 

status gizi selama masa remaja. Salah satu cara sederhana yang dapat dilakukan 

untuk menentukan status gizi yaitu dengan mengukur Indeks Massa Tubuh (IMT) 

atau Body Mass Index (BMI). IMT dapat membantu untuk mengidentifikasi 

remaja yang secara signifikan beresiko mengalami kelebihan berat badan. Rumus 

perhitungan IMT adalah sebagai berikut. 

IMT 
Berat Badan (kg)

 ( )  ( )
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Hasil rumus diatas kemudian dicocokkan dalam kategori dan ambang 

batas Z-score status gizi berdasarkan WHO (2007) sesuai dengan usia dan jenis 

kelamin. 

Berikut adalah kategori – kategori status gizi: 

1. Sangat kurus (severe thinness) : < - 3 SD 

2. Kurus (thinness) : ≥ -3 SD sampai dengan < -2 SD 

3. Normal : ≥ -2 SD sampai dengan ≤ 1 SD 

4. Gemuk (overweight) : >1 SD sampai dengan ≤ 2 SD 

5. Obesitas (obesity) : > 2 SD 

2.4.5 Masalah Gizi 

Masalah gizi dan kesehatan yang dihadapi remaja tersebut saling berkaitan 

satu sama lain dan diperlukan penanganan yang terpadu dan menyeluruh. Adapun 

masalah – masalah gizi yang biasa dialami pada fase remaja adalah obesitas dan 

anemia. Masalah – masalah tersebut akan dibahas di bawah ini. 

1. Obesitas 

Obesitas atau kegemukan atau berat badan yang berlebih merupakan akibat 

dari penimbunan lemak tubuh yang berlebihan. Sejak tahun 1998, WHO telah 

mendeklarasikan obesitas sebagai epidemik global. Anak umur 6 – 12 tahun 

ditemukan obesitas sekitar 4%, pada remaja 12 – 18 tahun ditemukan 6,2%, 

dan pada umur 17 – 18 tahun 11,4%. Kasus obesitas pada remaja lebih banyak 

ditemukan pada wanita (10,2%) dibanding laki – laki (3,1). 

Obesitas pada remaja dapat menurunkan rasa percaya diri seseorang dan 

menyebabkan gangguan psikologis yang serius. Hal tersebut diperkuat oleh 

penelitian American Journal of Epidemiology bahwa mereka yang mengalami 
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obesitas atau kelebihan berat badan (overweight) saat remaja diketahui 3 – 4 

kali beresiko mengalami penyakit jantung yang berujung pada kematian; serta 

beresiko 2 – 3 kali terhadap penyakit kanker kolon dan penyakit pernapasan 

seperti asma dan emfisema. Ada beberapa faktor pencetus obesitas, 

diantaranya adalah faktor genetik, pola makan yang berlebih, kurang aktivitas, 

emosi, serta lingkungan. 

2. Berat Badan Kurang

Kekurangan berat badan yang berlangsung pada anak yang sedang tumbuh

merupakan masalah serius. Kondisi ini mencerminkan kebiasaan makan yang

buruk. Sama seperti masalah kelebihan berat, langkah penanganan harus

didasarkan pada penyebab serta kemungkinan pemecahannya (Adriani 2012).

3. Anemia

WHO Regional Office SEARO menyatakan bahwa 25 – 40% remaja putri

menjadi penderita anemia defisiensi zat besi tingkat ringan sampai berat di

Asia Tenggara. Anemia adalah suatu keadaan dimana kadar hemoglobin dan

eritrosit lebih rendah dari normal. Fungsi hemoglobin dalam darah adalah

mengikat oksigen di paru – paru dan melepaskannya di seluruh jaringan tubuh

yang membutuhkan, kemudian mengikat CO2 dari jaringan tubuh dan

melepaskannya di paru – paru. Nilai hemoglobin yang rendah dapat

disebabkan oleh kekurangan zat besi dan kekurangan protein atau vitamin B6.

Gejala yang sering muncul antara lain pusing, lemah, letih, lelah, dan lesu.

Kebutuhan zat besi pada remaja putri akan terus meningkat dengan adanya

pertumbuhan dan datangnya menarche. Komplikasi dari anemia pun beraneka
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ragam seperti gagal jantung kongesif, parestesia, konfusi kanker, penyakit 

ginjal, gondok, dan lain – lain. 

4. Karies Gigi

Karies gigi sering terjadi pada anak, karena terlalu sering makan cemilan yang

lengket dan banyak mengandung gula. Gigi yang berlubang akan menyerang

gigi permanen sebelum gigi tersebut berhasil menembus gusi. Makanan yang

mudah menimbulkan karies, antara lain: keripik kentang, permen, kue yang

berisi krim, kue kering, dan minuman manis. Pada prinsipnya makanan apa

pun dapat menimbulkan karies jika sesudah makan tidak dibiasakan

menggosok gigi. Upaya mencegah karies yaitu menggosok gigi dengan pasta

gigi berfluorida, disamping tidak mengonsumsi makanan yang lengket atau

bergula (Adriani 2012)

2.4.6 Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi 

UNICEF (1998) mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi status 

gizi di Indonesia secara umum dikategorikan menjadi dua yaitu faktor langsung 

dan faktor tidak langsung. 

1. Faktor Langsung

1) Asupan Zat Gizi

Asupan zat gizi adalah ukuran gizi yang masuk dalam tubuh manusia. Hal

tersebut akan menjaga atau menentukan status gizi dan kesehatan

seseorang. Asupan gizi yang cukup dan baik akan membuat pertumbuhan

otot, perkembangan otak, kemampuan beraktifitas dan kesehatan akan

berada pada keadaan normal (Almatsier 2003);
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2) Infeksi

Infeksi yang terjadi yang diakibatkan oleh virus, bakteri, dan parasit akan

berinteraksi dengan keadaan status gizi. Infeksi yang terjadi akan

mempengaruhi status gizi dan akan mempercepat malnutrisi (Supariasa et

al. 2002).

2. Faktor Tidak langsung

1) Sanitasi Lingkungan

Kesehatan dan faktor lingkungan akan berpengaruh pada status gizi.

Keadaan lingkungan yang kurang baik akan menyebabkan terjadinya

penyakit antara lain diare dan ISPA. Seseorang yang lingkunganya kurang

baik rentan terhadap penyakit dan pertumbuhan akan terganggu (Supariasa

2001);

2) Pola Asuh

Pola asuh dari orang tua akan memberikan perhatian dan dukungan kepada

anak. Dari hal tersebut akan membuat tumbuh kembang anak menjadi

baik. Pertumbuhan secara fisik, mental, dan sosial akan akan mengikuti

berdasarkan pola asuh yang baik. Pola asuh ini dapat dilakukan melalui

perilaku ibu ke anak, kedekatan ibu dan anak, pemberian makanan,

merawat, menjaga kebersihan anak dan sebagaianya (Soekirman 2000);

3) Pelayanan Kesehatan

Pelayana kesehatan adalah tempat untuk meningkatkan dan menjaga status

kesehatan. Pelayanan kesehatan bertujuan sebagai uapaya preventif

(pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan dengan berbagai

metode) dengan sasaran utama adalah msyarakat (Notoadmojo 2007).
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2.5 Konsep Gaya Hidup 

2.5.1 Pengertian Gaya Hidup 

Gaya hidup adalah bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa 

berubah bergantung zaman atau keinginan seseorang untuk mengubah gaya 

hidupnya. Istilah gaya hidup pada awalnya dibuat oleh psikolog Austria, Alfred 

Adler, pada tahun 1929. Gaya hidup menurut Kotler (2002) adalah pola hidup 

seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya 

(AIO). Gaya hidup menggambarkan “keseluruhan diri orang” dalam berinteraksi 

dengan lingkungannya. Secara umum dapat diartikan sebagai suatu gaya hidup 

yang dikenali dengan bagaimana orang menghabiskan waktunya (aktivitas), apa 

yang penting orang pertimbangkan pada lingkungan (minat), dan apa yang orang 

pikirkan tentang diri sendiri dan dunia di sekitar (opini). 

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

memberi dampak pada kesehatan individu dan selanjutnya pada kesehatan orang 

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

memberdayakan individu agar merubah gaya hidupnya, tetapi merubahnya bukan 

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

yang mempengaruhi pola perilakunya (Aisya 2016). 

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

hidup juga sangat berkaitan erat dengan perkembangan zaman dan teknologi. 

Semakin bertambahnya zaman dan semakin canggihnya teknologi, maka semakin 

berkembang luas pula penerapan gaya hidup oleh manusia dalam kehidupan 

sehari-hari. Dalam arti lain, gaya hidup dapat memberikan pengaruh positif atau 
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negatif bagi yang menjalankannya, tergantung pada bagaimana orang tersebut 

menjalaninya (Aisya 2016). 

2.5.2 Indikator Gaya Hidup 

Safitri et al. (2014) menjelaskan indikator pada gaya hidup yaitu sebagai 

berikut: 

1. Pola Makan

Pola makan adalah suatu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan

jenis makanan dengan maksud tertentu seperti mempertahankan kesehatan,

status nutrisi, mencegah atau membantu kesembuhan (Depkes RI 2009).

Riskesdas (2007) mengungkapkan bahwa tidak sedikit remaja melakukan

pola makan yang tidak seimbang. Pola makan tidak seimbang dapat

dipengaruhi oleh perilaku makan individu tersebut, yang nantinya akan

menimbulkan masalah kesehatan seperti gizi yang tidak adekuat.

Kekurangan gizi disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk emosi yang

tidak stabil, ketidakstabilan dalam gaya hidup dan lingkungan sosial secara

umum. Berikut ini beberapa perilaku spesifik yang dapat menyebabkan

masalah gizi, yaitu:

1) Melewatkan waktu makan satu kali atau lebih setiap hari;

2) Pemilihan makanan selingan (snack) yang kurang tepat;

3) Kurangnya supervisi (misal orang tua) dalam memilih makanan di

luar rumah;

4) Takut mengalami obesitas, khususnya pada remaja putri;

5) Kurangnya waktu untuk mengonsumsi makanan secara teratur;

6) Mulai mengonsumsi alkohol.
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Adapun perilaku makan pada remaja adalah kesenangan untuk 

mengonsumsi makanan – makanan berikut ini (Poltekkes Depkes Jakarta I 

2010). 

a. Makanan siap saji

Makanan siap saji sudah menjadi tren di kalangan remaja perkotaan.

Selain menjadi tempat makan, restoran siap saji juga menjadi tempat

berkumpul favorit dengan teman. Masalah yang ada pada restoran

siap saji adalah jumlah menu yang terbatas dan makanannya relatif

mengandung kadar lemak dan garam yang tinggi. Minuman yang

tersedia pada restoran siap saji seperti minuman ringan (sotf drink)

juga menambah masukan kalori berlebih. Remaja yang sering

mengonsumsi makanan siap saji cenderung mengalami kelebihan

berat badan.

b. Makanan ringan/selingan (snack)

Lebih dari 75% remaja mengonsumsi makanan ringan/selingan

(snack) dengan frekuensi yang sering dan hanya memberikan

sepertiga sampai seperempat energi yang masuk. Kebanyakan snack

yang dikonsumsi mengandung tinggi garam dan kalori yang tentunya

kurang baik bagi kesehatan remaja, karena tidak mengenyangkan dan

tidak memberikan zat gizi yang cukup. Secara umum, makanan yang

dijadikan snack adalah kue, biskuit, susu, minuman ringan, buah,

keripik, kentang, dan gorengan. Yang perlu diperhatikan adalah

jumlah yang dikonsumsi dan waktu mengonsumsinya. Konsumsi
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snack secara berlebihan di malam hari dikenal sebagai night eating 

syndrome dapat menjadi penyebab obesitas. 

2. Olahraga

Aktivitas fisik secara teratur bermanfaat untuk mengatur berat badan serta

menguatkan sistem jantung dan pembuluh darah. Olahraga teratur

sebaiknya dilakukan paling sedikit 10 menit tanpa henti sebanyak 3 kali

seminggu, dapat berupa aktivitas fisik ringan, sedang atau berat (Riskesdas

2013). Olahraga bisanya dilakukan remaja bersama keluarga dan di

lingkungan sekolah. Santrock (2003) mengungkapkan bahwa sekolah

merupakan penyebab kurangnya kegiatan olahraga pada remaja di

Amerika. Hal ini disebabkan oleh banyaknya sekolah yang gagal

memberikan pendidikan jasmani setiap hari. Aktivitas fisik dapat

mempengaruhi usia menarche (Wulandari & Ungsianik 2013).

Aktivitas fisik terlalu sering menyebabkan aktivitas ovarium menurun

sehingga kadar estrogen lebih rendah dimana estrogen sangat dibutuhkan

dalam proses menarche (Rosenthal 2009). Estrogen yang tinggi yang cukup

lama akan merangsang endometrium yang akan ikut luruh bersama cairan

berbentuk darah dan sel – sel endometrium yang terkumpul di rahim

kemudian mengalir melalui vagina dan mulailah terjadi haid pertama

(menarche) (Manuaba 2007).

3. Istirahat Tidur

Prevalensi gangguan tidur pada remaja remaja cukup tinggi. Remaja putri

lebih cenderung mengalami gangguan tidur dibandingkan dengan remaja

laki – laki. Hal ini disebabkan perempuan memiliki resiko lebih tinggi
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dalam mengalami kelelahan terakait pubertas (Haryono et al. 2009). 

Kebutuhan istirahat tidur sesuai dengan usia remaja yaitu 8-10 jam/hari 

(Hidayat 2006). Faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas tidur remaja 

adalah stress, kelelahan dan adanya proses penyakit. Faktor yang paling 

dominan adalah kelelahan (Wicaksono et al. 2013). 

4. Media Massa Dewasa

Gaya hidup dapat dipengaruhi oleh adanya keterpaparan dari lingkungan,

dapat dilihat dari perilaku remaja dalam hubungannya dengan hal – hal

yang mengarah ke pornografi. Adanya rangsangan audio visual, baik

berasal dari percakapan maupun tontonan film-film atau internet berlabel

dewasa, vulgar atau mengumbar seksualitas dapat menjadi faktor penyebab

menstruasi dini. Rangsangan dari mata dan telinga tersebut kemudian

merangsang sistem reproduksi dan genital untuk cepat matang, bahkan

rangsangan audio visual ini merupakan faktor penyebab utama menarche

dini (Fajria & Desi 2014).

2.6 Keaslian Penulisan 

Tabel 2.2 Keaslian Penulisan 

No Judul Penelitian Metode Hasil 

1. Analisis Faktor 

Hubungan Usia 

Menarche Dini 

(Putri & 

Melaniani 2014) 

D: cross sectional 

S: 83 siswi 

V: Genetik, status gizi, 

konsumsi makanan, kondisi 

sosial ekonomi keluarga, 

keterpaparan media massa 

pornografi, perilaku seksual 

dan gaya hidup. 

I: kuesioner 

A: Chi-square 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa faktor 

yang berhubungan dengan 

usia menarche dini antara 

lain konsumsi lemak, 

konsumsi protein nabati, 

konsumsi protein hewani, 

fast food, soft drink, 

penghasilan orang tua dan 

olahraga 
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2. Analisis Faktor 

yang Berhubungan 

dengan Kejadian 

Menarche pada 

Siswi di SMP 

Swasta Harapan 1 

dan 2 Medan 

(Fildza 2014) 

D : cross sectional 

S : 131 siswi 

V: Hubungan menarche ibu, 

status gizi, pola makan, 

kebiasaan menonton 

televisi, dan kebiasaan 

olahraga. 

I : Kuesioner 

A: Chi square 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa siswi 

dengan ibu menarche dini 

8,28 kali resiko untuk 

mengalami menache dini, 

semakin baik status gizi 

maka semakin cepat usia 

menarche, kualitas asupan 

makanan mempengaruhi 

usia menarche, kebiasaan 

menonton TV buruk 2,46 

kali resiko mengalami 

menarche dini, dan 

diperoleh nilai p = 0,243 

yang menunjukkan tidak 

terdapat hubungan antara 

kebiasaan olahraga dengan 

kejadian menarche. 

Kesimpulannya faktor – 

faktor yang berhubungan 

dengan kejadian menarche 

yaitu umur menarche ibu, 

status gizi, pola makan dan 

kebiasaan menonton TV. 

3. Faktor Resiko 

Kejadian 

Menarche Dini 

pada Remaja di 

SMP N 30 

Semarang (Susanti 

2012) 

D: Case-control 

S: 35 siswi 

V: Asupan zat gizi (lemak, 

protein hewani, protein 

nabati, serat dan kalsium 

I: Kuesioner semi 

quantitative food frequency 

dan kuesioner terstruktur 

A: Chi-Square 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa faktor 

resiko kejadian menarche 

dini adalah rendahnya 

asupan serat dan tingginya 

asupan lemak maupun 

kalsium. Riwayat ibu yang 

mengalami menarche dini 

dan asupan tinggi protein 

hewani beresiko kecil 

terhadap kejadian menarche 

dini. 

4. Analisis Indikator 

Gaya Hidup yang 

Berhubungan 

dengan Usia 

Menarche Remaja 

D: retrospektif 

S: 98 orang 

V: usia menarche, pola 

makan, kebiasaan olahraga, 

tidur, pengendalian stress 

Terdapat hubungan antara 

kebiasaan olahraga dan 

pengendalian stress dengan 

usia menarche remaja putri, 

namun tidak ada hubungan 
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Putri (Safitri et al. 

2014) 

I: Questionnaire 

A: uji statistik chi-square 

antara pola makan dan 

istirahat tidur dengan usia 

menarche remaja putri. 

5. Determinants of 

Menarche 

(Karapanou & 

Papadimitriou 

2010) 

D: cohort 

S: 8 – 16 years old 

V: lemak tubuh, nutrisi, 

lingkungan, implikasi 

kesehatan menarche dini 

atau menarche terlambat 

I: Kuesioner, Antropometri 

A: Chi-square 

Menarche dipengaruhi oleh 

faktor sosial ekonomi dan 

lingkungan. Selain itu ras, 

BMI, nutrisi dan latihan 

menunujukkan dapat 

mempengaruhi usia 

menarche. Perempuan dari 

keluarga dengan status 

sosial ekonomi tinggi lebih 

cepat menarche dibanding 

dengan status ekonomi 

rendah. Anak perempuan 

dengan menarche dini 

menunjukkan peningkatan 

tekanan darah dan 

intoleransi glukosa. 

6. Socioeconomic 

status in relation 

to early menarche 

among black and 

white girls 

(Braithwaite et al. 

2009). 

D : cohort study 

S : 1.091 wanita kulit hitam 

dan 986 wanita kulit putih 

V : pendapatan keluarga, 

usia menarche, 

antropometrik 

I : Anthropometry, 

kuesioner 

A : Logistic Regression 

models 

Wanita kulit hitam 

mengalami menarche 

sebelum usia 12 tahun 

dibanding wanita kulit 

putih. Beberapa faktor 

antropometri (lingkar paha 

atas, BMI, pesen lemak 

tubuh, distribusi lemak 

tubuh) dikaitkan dengan 

usia menarche. BMI 

berhubungan dengan 

pendapatan keluarga. 

Pendapatan keluarga yang 

tinggi menunjukkan 

prevalensi menarche dini 

yang tinggi. 

7. Hubungan antara 

Status Gizi dengan 

Status Menarche 

pada siswi SMP 

Negeri 10 Kota 

Tegal (Prabasiwi 

2016) 

D: Cross-sectional study 

S : 204 siswi (usia 11-15 

tahun) 

V: Status Gizi, persen lemak 

tubu, status menarche 

I: timbangan seca, 

microtoise, Bioelectrical 

Terdapat hubungan yang 

bermakna antara status gizi 

berdasarkan IMT/U dan 

persen lemak tubuh dengan 

status menarche. Siswi yang 

status gizinya obesitas dan 

gemuk rata-rata usia 
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Impedance Analysis (BIA) 

A: Chi-square dan Anova 

menarchenya lebih cepat 

daripada siswi yang status 

gizinya normal. Persen 

lemak tubuh ≥17% 

mempunyai peluang 14,414 

kali untuk mengalami 

menarche. 

8. Timing of 

menarche in 

Norwegian girls: 

associations with 

body mass index, 

waist 

circumference and 

skinfold thickness 

(Bratke et al. 

2017) 

D: Cross-sectional 

S : 1481 girls 

V : age at menarche, BMI, 

Waist Circumference, 

Triceps, Subscapular 

skinfold 

I: Anthropometric, portable 

holtain stadiometer, seca 

personal digital scale 

A: Kaplan-Meier curves, 

Cox regression 

Waktu menarche dikaitkan 

dengan BMI, lingkar 

pinggang, trisep, dan 

ketebalan lipatan 

subkapular, namu paling 

kuat dengan BMI. Wanita 

yang mengalami menarche 

dini secara signifikan 

berhubungan dengan BMI 

yang tinggi. 

9. Gambaran faktor 

penyebab 

Menarche Dini 

pada Siswi SMPN 

4 Kota Pariaman 

(Fajria & Desi 

2014) 

D: cross-sectional study 

S : 51 siswi 

V: Keturunan, keadaan 

keluarga, lingkungan, status 

sosio ekonomi, tempat 

tinggal, aktivitas fisik 

(olahraga) 

I: Kuisioner 

A: chi-square 

Faktor penyebab menarche 

dini pada siswi SMP 4 Kota 

Pariaman dapat di lihat dari 

faktor eksogen dan faktor 

endogen. Faktor endogen 

seperti keturunan hanya 

sebagian kecil yang 

menyebabkan menarche 

dini. Sedangkan faktor 

eksogen seperti lingkungan, 

sosial ekonomi, tempat 

tinggal dan kegiatan 

aktifitas fisik merupakan 

beberapa penyebab 

menarche dini pada remaja. 

10. Factors associated 

with early age at 

menarche among 

Thai adolescents 

in Bangkok : A 

cross-suctional 

study (Noipayak et 

al. 2017). 

D : cross sectional study 

S : 1.020 siswi 

V : usia menarche, 

determinan kesehatan sosial, 

frekuensi latihan, BMI, 

pemasukan keluarga, 

masukan makanan, waktu 

dihabiskan untuk tidur, 

membaca,menonton televisi. 

Usia rata-rata menarche 

remaja putri di Bangkok 

paling banyak terjadi lebih 

awal. Ada hubungan antara 

usia menarche dengan tahun 

kelahiran dan pemasukan 

keluarga. Di mana 

tunjangan moneter yang 

lebih tinggi dikaitkan 
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I : Kuesioner 

A : Chi-square Tests 

dengan penurunan risiko 

mengalami menarche pada 

<11,8 tahun. 

11. Sugar-sweetened 

beverage 

consumption and 

age at menarche 

in a propective 

study of US girls 

(Carwile et al. 

2015) 

D : cohort study 

S : 5583 anak 

V : usia menarche, 

minuman pemanis buatan 

I : Youth/Adolescent Food 

Frequency Questionnaires 

A : Cox proportional 

hazards regression. 

Efek konsumsi pemanis 

buatan pada usia menarche 

diamati melalui setiap titik 

berat BMI. Diet soda dan 

konsumsi jus buah tidak 

dikaitkan dengan usia saat 

menarche. Konsumsi 

pemanis buatan yang lebih 

sering dapat mengalami 

menarche lebih cepat. 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi status gizi : 

1. Faktor langsung

a. Asupan zat gizi

b. infeksi

2. Tidak langsung

a. Sanitasi lingkungan

b. Pola asuh

c. Pelayanan kesehatan

Menarche Menarche dini 

Faktor Menarche : 

1. Genetik

2. Status Gizi

3. Keadaan

Keluarga

4. Tempat Tinggal

5. Gaya Hidup

a. Pola makan

b. Olahraga

c. Istirahat

tidur

d. Media massa

dewasa

Indeks Massa 

Tubuh : 

a. Berat

Badan

b. Tinggi

Badan

Gemuk 

Pola makan 

tidak seimbang 

Konsumsi 

makanan 

siap saji 

Konsumsi 

makanan 

ringan/snack 

berlebih terutama 

pada malam hari 

Kadar estrogen 

Obesitas 

Gangguan tidur Kelelahan 

Aktivitas fisik 

Membaca/menonton 

film-film atau internet 

berlabel dewasa, vulgar/ 

mengumbar seksualitas 

Sistem reproduksi 

dan genital cepat 

matang 

Kalori berlebih, 

pemanis 

buatan, lemak, 

dan zat adiktif 
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Keterangan : 

= Diukur 

= Tidak diukur 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Hubungan Status Gizi dan Gaya Hidup dengan 

Kejadian Menarche Dini 

Penjelasan : 

Gambar 3.1 dapat dijelaskan bahwa menarche merupakan menstruasi yang 

pertama kali terjadi pada wanita, umumnya terjadi pada usia 12 – 13 tahun 

(Mar’at 2013; Manuaba 2009). Fajria & Desi (2014) menjelaskan bahwa faktor – 

faktor yang mempengaruhi menarche adalah genetik, status gizi, keadaan 

keluarga, tempat tinggal, dan gaya hidup. Status gizi dibagi menjadi faktor 

langsung dan tidak langsung. Faktor langsung yaitu asupan zat gizi dan infeksi, 

faktor tidak langsung yaitu sanitasi lingkungan, pola asuh, dan pelayanan 

kesehatan. Penilaian status gizi dapat diukur dari Indeks Massa Tubuh (IMT) 

seseorang berdasarkan BB/TB
2
. Remaja yang tinggi dan mempunyai berat badan

lebih dengan massa tubuh yang besar akan cenderung mengalami menarche dini. 

Anak dengan status gizi gemuk memiliki 2,42 kali resiko mengalami menarche 

dini dibandingkan dengan anak berstatus gizi normal (Fildza 2014). Indikator 

pada gaya hidup antara lain: pola makan, perilaku makan, olahraga, istirahat tidur, 

dan riwayat media massa dewasa. Pola makan tidak seimbang dapat dilihat dari 

perilaku makannya dalam mengonsumsi makanan siap saji dan makanan 

ringan/snack. makanan fast food banyak mengandung kalori berlebih, pemanis 

buatan, lemak,dan zat aditif bisa menyebabkan menarche lebih awal.  Makanan 

ringan/snack yang perlu diperhatikan adalah jumlah yang dikonsumsi dan waktu 
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mengonsumsinya. Konsumsi snack secara berlebihan di malam hari dikenal 

sebagai night eating syndrome dapat menjadi penyebab obesitas, obesitas dapat 

beresiko mengalami menarche dini. Aktivitas fisik dapat mempengaruhi usia 

menarche (Wulandari & Ungsianik 2013). Aktivitas fisik terlalu sering 

menyebabkan aktivitas ovarium menurun sehingga kadar estrogen lebih rendah 

dimana estrogen sangat dibutuhkan dalam proses menarche (Rosenthal 2009). 

Remaja putri lebih cenderung mengalami gangguan tidur dibandingkan dengan 

remaja laki – laki. Hal ini disebabkan perempuan memiliki resiko lebih tinggi 

dalam mengalami kelelahan terakait pubertas (Haryono et al. 2009).  Media massa 

dewasa berupa rangsangan audio visual, baik berasal dari percakapan maupun 

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

seksualitas dapat menjadi faktor penyebab menstruasi dini. Rangsangan tersebut 

kemudian merangsang sistem reproduksi dan genital untuk cepat matang, bahkan 

rangsangan audio visual ini merupakan faktor penyebab utama menarche dini 

(Fajria & Desi 2014). Adanya perubahan status gizi dan gaya hidup menyebabkan 

penurunan usia menarche ke usia yang lebih muda (menarche dini). Menarche 

dini adalah menstruasi pertama yang dialami seorang wanita subur pada usia di 

bawah 12 tahun (Rosenthal 2009). 

3.2 Hipotesis 

Hipotesis dalam  penelitian  ini adalah : 

H1: Ada hubungan status gizi dengan kejadian menarche dini pada anak 

sekolah dasar di Surabaya. 

H2: Ada hubungan gaya hidup dengan kejadian menarche dini pada anak 

sekolah dasar di Surabaya. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain korelasional, karena mengkaji hubungan 

antara variabel. Pendekatan yang digunakan yaitu cross sectional, karena waktu 

pengukuran/observasi data variabel independen dan variabel dependen hanya satu 

kali pada satu saat. Rancangan cross sectional dalam penelitian ini untuk 

menganalisis hubungan status gizi dan gaya hidup dengan kejadian menarche dini 

pada anak sekolah dasar. Penelitian ini mengidentifikasi status gizi dengan 

mengukur Indeks Massa Tubuh anak serta gaya hidup dengan mengetahui pola 

makan, makanan siap saji dan makanan ringan/snack, olahraga, istirahat tidur, dan 

riwayat media massa pada anak sehingga didapatkan hubungan dengan kejadian 

menarche dini. 

4.2 Populasi, Sampel, Besar Sampel, Teknik Sampling 

4.2.1 Populasi 

Populasi adalah subyek yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan 

(Nursalam 2015). Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh 

siswi kelas 4 dan kelas 5 di SDN Kertajaya 4 dan SDN Kertajaya 9 Surabaya. 

Besar populasi terjangkau pada penelitian ini sebanyak 232 anak. 

4.2.2 Sampel 

Kriteria sampel dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: inklusi dan 

eksklusi. Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu 
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populasi target yang terjangkau dan akan diteliti. Kriteria eksklusi adalah 

menghilangkan/mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari studi 

karena berbagai sebab (Nursalam 2015). 

1. Kriteria Inklusi

a. Siswi kelas 4 dan kelas 5

b. Mampu berkomunikasi lisan dan tertulis dengan baik

2. Kriteria Eksklusi

a. Siswi yang tidak hadir saat penelitian

4.2.3 Besar Sampel 

Nursalam (2015) mengungkapkan penentuan besar sampel dapat dihitung 

melalui rumus: 

n = 
N.z

2
.p.q

d
2
.(N-1) + z

2
.p.q

n = 
(   )

(0,05)
2
 (232-1) + (1,96)

2
 . 0,5 . 0,5

n = 144,62 dibulatkan menjadi 145 responden 

Keterangan:  

n = Perkiraan besar sampel 

N = Besar populasi 

z = nilai standar normal untuk α   0,05 (1,96) 

p = perkiraan proporsi, jika tidak diketahui dianggap 50% 

q = 1 – p (100% - p)  

d = tingkat kesalahan yang dipilih (d = 0,05) 
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4.2.4 Teknik Sampling 

Sampling adalah proses menyeleksi porsi dari populasi untuk dapat 

mewakili populasi. Teknik sampling merupakan cara – cara yang ditempuh dalam 

pengambilan sampel, agar memperoleh sampel yang benar – benar sesuai dengan 

keseluruhan subjek penelitian (Nursalam 2015). Teknik sampling pada penelitian 

ini dilakukan menggunakan nonprobabilty sampling secara purposive sampling 

dimana untuk menetapkan sampel dengan cara memilih sampel diantara populasi 

sesuai dengan yang dikehendaki peneliti. 

4.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

4.3.1 Variabel penelitian 

Penelitian ini menggunakan 2 variabel yakni independen dan dependen. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah status gizi dan gaya hidup. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kejadian menarche dini. 

4.3.2 Definisi Operasional Variabel 

Perumusan definisi operasional dalam penelitian ini akan diuraikan dalam 

tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Definisi Operasional Hubungan Status Gizi dan Gaya Hidup dengan 

Kejadian Menarche Dini pada Anak Sekolah Dasar. 

Variabel Definisi Parameter Alat Ukur Skala Data Skor 

Independen: 

Status Gizi 

Kodisi 

kesehatan 

yang tampak 

pada tubuh 

berkat adanya 

asupan zat 

gizi, dapat 

dilihat dari 

berat badan 

dan tinggi 

badannya. 

a. Berat

Badan (BB)

b. Tinggi

Badan (TB)

Pengukura

n langsung 

: 

a. BB

diukur

dengan

timbang

an

b. Tinggi

Badan

(TB)

Ordinal Ambang batas Z-

score WHO 

(2007): 

1. Sangat kurus

(severe

thinness) : <-3

SD

2. Kurus

(thinness) : -3

SD sampai

dengan  - 2
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diukur 

dengan 

microto

ise. 

SD 

3. Normal : > -2

SD sampai

dengan < 1 SD

4. Gemuk

(overweight) :

1 SD sampai

dengan 2 SD

5. Obesitas

(obesity) : >2

SD

Independen: 

Gaya Hidup 

Pola tingkah 

laku sehari 

– hari

segolongan

manusia

a. Pola makan

b. Makanan

siap saji dan

makanan

ringan/snack

c. Olahraga

d. Istirahat

tidur

e. Riwayat

media massa

dewasa

Kuesioner Ordinal Pernyataan 

positif: 

4 = Sangat sering, 

bila melakukan 

tiga atau lebih 

dalam sebulan 

3 = Sering, bila 

melakukan dua 

kali dalam 

sebulan 

2 = Jarang, bila 

melakukan satu 

kali sebulan 

1 = Tidak Pernah 

melakukan 

Penyataan 

negatif: 

1 = Sangat sering, 

bila melakukan 

tiga atau lebih 

dalam sebulan 

2 = Sering, bila 

melakukan dua 

kali dalam 

sebulan 

3 = Jarang, bila 

melakukan satu 

kali sebulan 

4 = Tidak Pernah 

melakukan 

Kategori: 

Tidak Sehat = 20-

50 

Sehat = 51-80 
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Dependen : 

Kejadian 

menarche 

dini 

menstruasi 

pertama 

yang 

dialami 

seorang 

wanita pada 

usia 

dibawah 12 

tahun. 

Ada atau tidak 

menarche pada 

usia kurang 

dari 12 tahun 

Kuesioner Nominal Ya = 1 

Tidak = 2 

4.4 Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian adalah  timbangan untuk mengukur 

Berat Badan dan microtoise untuk mengukur Tinggi Badan. Penelitian ini 

menggunakan kuesioner sebagai bahan penelitian. 

4.5 Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan 

pengukuran IMT. 

1. Penilaian Status Gizi

Indentifikasi status gizi dalam penelitian ini menggunakan pengukuran

IMT dengan rumus:

IMT 
Berat Badan (kg)

   ( )               ( )

Pengukuran Berat Badan ditimbang dengan timbangan dan Tinggi Badan 

diukur dengan microtoise. Penentuan status gizi diukur bedasarkan 

kategori dan ambang batas Z-score berdasarkan World Health 

Organization (2007). Kategori sebagai berikut sangat kurus (severe 

thinness) : < - 3 SD, kurus (thinness) : -3 SD sampai dengan  - 2 SD, 
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normal : > -2 SD sampai dengan < 1 SD, gemuk (overweight) : 1 SD 

sampai dengan 2 SD, obesitas (obesity) : > 2 SD. 

2. Kuesioner Gaya Hidup 

Kuesioner ini diukur  menggunakan skala Likert, jawabanya terdiri dari 

sangat sering, sering, jarang, dan tidak pernah. Pernyataan yang diajukkan 

berjumlah 20 soal, terdiri dari 7 soal pernyataan positif (1, 2, 3, 9, 10, 11, 

12) dan 13 soal pernyataan negatif (4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20). Pola makan dari soal nomor (1, 2, 3, 4), makanan siap saji dan 

makanan ringan/snack dari soal nomor (5, 6, 7, 8), olahraga dari soal 

nomor (9, 10, 11), istirahat tidur dari soal nomor (12, 13, 14, 15, 16), dan 

riwayat media massa dewasa dari soal nomor (17, 18, 19, 20). Setelah 

kuesioner terjawab, dimasukkan ke dalam kategori tidak sehat dan sehat. 

3. Kuesioner Kejadian Menarche Dini 

Kuesioner ini menggunakan multiple choice, sehingga responden hanya 

memilih salah satu jawaban yang sesuai dengan memberikan tanda “X”. 

 

4.6 Uji Validitas dan Reliabilitas  

4.6.1 Uji Validitas 

Prinsip validitas yaitu prinsip keandalan instrumen dalam mengumpulkan 

data dan harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur (Nursalam 2014). 

Prinsip validitas adalah pengukuran dan pengamatan, yang berarti prinsip 

kedalaman instrumen dalam mengumpulkan data. Uji validitas pada kuesioner 

dilakukan pada tanggal 9 Juni 2017 yang diujikan pada siswi kelas 5 di SDN 

Kalijudan 1 yang berjumlah 30 siswi. Uji validitas dengan besar r tabel sesuai 
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dengan jumlah responden yang diuji dan untuk tingkat signifikansi 0,05 yaitu 

0,3494. Pertanyaan dalam kuesioner dianggap valid apabila jika r hitung > r tabel 

yang telah ditentukan. Hasil uji validitas pada kuesioner gaya hidup dengan total 

20 item pertanyaan, seluruh item pertanyaan dinyatakan valid. 

4.6.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

ukur dapat dipercaya dan dapat diandalkan (Saryono, 2008). Alat pengukur 

dianggap reliabel jika digunakan dua kali atau lebih untuk mengukur gejala yang 

sama dan hasilnya relatif konsisten. Uji reliabilitas dilakukan dengan metode 

Cronbach’s alpha 0 sampai 1, jika skala ini dikelompokkan dalam lima kelas 

dengan rank yang sama, maka ukuran kemantapan alpha dapat diinterpretasikan 

sebagai berikut (Hidayat, 2010): 

1) Nilai Cronbach’s alpha 0,00 s.d 0,20 berarti kurang reliabel

2) Nilai Cronbach’s alpha 0,21 s.d 0,40 berarti agak reliabel

3) Nilai Cronbach’s alpha 0,41 s.d 0,60 berarti cukup reliabel

4) Nilai Cronbach’s alpha 0,61 s.d 0,80 berarti  reliabel

5) Nilai Cronbach’s alpha 0,81 s.d 1,0 berarti sangat reliabel

Uji reliabilitas pada kuesioner ini dilakukan setelah melakukan uji 

validitas. Hasil uji reliabilitas didapatkan hasil bahwa Cronbach’s Alpha sebesar 

0,917. Interpretasi hasil tersebut adalah bahwa kuesioner yang di ujikan yaitu 

sangat reliabel. Semua pertanyaan pada dua jenis kuesioner di atas dinyatakan 

valid dan reliabel sehingga kuesioner tersebut dapat dipakai dalam penelitian ini. 
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4.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di SDN Kertajaya 4 dan SDN Kertajaya 9 

Surabaya. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 12-13 Juni 2017. 

4.8 Prosedur Pengambilan atau Pengumpulan Data 

Penelitian diawali dengan mengurus surat perijinan untuk pengambilan data 

awal. Peneliti datang ke SDN Kertajaya 4 dan SDN Kertajaya 9 Surabaya 

bekerjasama dengan wali kelas untuk mendapatkan data awal berapa jumlah 

seluruh siswi kelas 4 dan 5 dari masing – masing SD. Proses pengambilan data 

dilakukan peneliti dengan cara 2 hari sebelum dilakukan penelitian peneliti masuk 

ke masing – masing kelas untuk membagikan informed consent ke responden dan 

menjelaskan prosedur penelitian kepada calon responden terkait proses dan 

kesediaan, bagi responden yang bersedia tanda tangan dapat diwakilkan oleh 

guru/wali kelas sedangkan untuk saksinya dibantu oleh guru BK/guru olahraga. 

Responden yang telah bersedia, pada saat hari penelitian dikumpulkan pada jam 

istirahat sekolah di satu ruang kelas SDN Kertajaya 4 dan SDN Kertajaya 9 

dimana antara kelas 4 dan kelas 5 disendirikan dan masuknya bergantian. Yang 

pertama dilakukan di SDN Kertajaya 4, jika semua responden telah berkumpul di 

kelas kemudian peneliti akan menjelaskan urutan penelitian dan menjelaskan cara 

pengisian kuesioner. Peneliti membagikan kuesioner kepada responden, disela-

sela mengisi kuesioner responden diminta maju ke depan 3 anak secara bergantian 

untuk melakukan pengukuran Berat Badan dengan menggunakan timbangan. 

Kemudian dilanjutkan pengukuran Tinggi Badan dengan menggunakan 

microtoise. Siswi yang telah selesai diukur dipersilahkan duduk kembali dan 
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melanjutkan mengisi kuesioner. Peneliti memberikan waktu 15 menit kepada 

responden untuk mengisi kuesioner tersebut. Yang kedua dilakukan di SDN 

Kertajaya 9 dengan prosedur yang sama pada SDN Kertajaya 4. 

4.9 Cara Analisis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data dengan menggunakan cara : 

1. Editing

Merupakan cara untuk memeriksa kembali data hasil survei yang telah

dikumpulkan, seperti: mengecek kembali nama dan kelengkapan identitas

responden serta kelengkapan instrumen.

2. Coding

Merupakan kegiatan pemberian kode terhadap data yang telah terkumpul.

3. Entry Data

Setelah data penelitian terkumpul, peneliti memasukkan data yang telah

terkumpul ke software computer.

4. Peneliti menganalisis data yang telah terkumpul menggunakan analisis

univariat dan analisis bivariat.

a. Analisis univariat

Analisis dilakukan pada suatu variabel. Bentuknya seperti: distribusi

frekuensi, nilai minimal parameter, dan nilai maksimal parameter.

1) Status Gizi

Pengukuran status gizi menggunakan IMT dengan mengukur Berat

Badan (BB) dan Tinggi Badan (TB). Berat badan diukur menggunakan

timbangan dan tinggi badan diukur dengan microtoise.
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Data yang sudah diperoleh dihitung menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

IMT 
Berat Badan (kg)

   ( )               ( )

Hasil pengukuran IMT kemudian disesuaikan dengan kategori dan 

ambang batas Z-score berdasarkan World Health Organization tahun 

2007. Kategori sebagai berikut sangat kurus (severe thinness) : < - 3 

SD, kurus (thinness) : -3 SD sampai dengan  - 2 SD, normal : > -2 SD 

sampai dengan < 1 SD, gemuk (overweight) : 1 SD sampai dengan 2 

SD, obesitas (obesity) : > 2 SD. 

2) Gaya Hidup

Hasil pengumpulan data dari responden diukur dengan skala Likert.

Pernyataan positif: sangat sering = 4, sering = 3, jarang = 2, dan tidak

pernah = 1. Pernyataan negatif: sangat sering = 1, sering = 2, jarang =

3, dan tidak pernah = 4. Responden diharuskan menjawab 20 soal.

Setelah terjawab, kemudian dimasukkan ke dalam kategori tidak sehat

= 20 – 50 dan sehat = 51 – 80.

b. Analisis bivariat

Analisis statistik bivariat digunakan untuk menentukan hubungan antara

status gizi dengan kejadian menarche dini dan hubungan antara gaya hidup

dengan kejadian menarche dini pada anak sekolah dasar. Hubungan antar

variabel tersebut diuji menggunakan uji korelasi Spearman’s Rho (rs)

karena data pada variabel yang diteliti merupakan data kategorik

(nonparametrik) dan berskala nominal dan ordinal. Hasil signifikasi atau

kemaknaannya ditentukan α ≤ 0,05. Bila p < 0,05 berarti hipotesis riset



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 47 

SKRIPSI HUBUNGAN STATUS GIZI … STEFANI A.R. 

diterima “Ada hubungan”, sedangkan bila p > 0,05 berarti hipotesis riset 

ditolak “Tidak ada hubungan”. Uji korelasi ini juga digunakan untuk 

mengetahui arah suatu hubungan. Tanda positif (+) menunjukkan arah 

hubungan positif yang berarti jika variabel dependen tinggi maka variabel 

independen juga tinggi, sedangkan tanda negatif (-) menunjukkan arah 

hubungan negative yang berarti jika variabel dependen tinggi maka 

variabel independen akan turun dan sebaliknya. 

Tabel 4.2 Derajat Kekuatan Hubungan (Koefisien Korelasi) (Arikunto 2006) 

Koefisien Korelasi Interpretasi 

0,8 – 1 Sangat Kuat 

0,6 – 0,799 Kuat 

0,4 – 0,599 Sedang 

0,2 – 0,399 Lemah 

0,0 – 0,190 Sangat lemah 

Tabel 4.3 Pengkodean Status Gizi 

Kategori Kode 

Sangat Kurus (Severe Thinness) 1 

Kurus (Thinness) 2 

Normal 3 

Gemuk (Overweight) 4 

Obesitas (Obesity) 5 

Tabel 4.4 Pengkodean Gaya Hidup 

Kategori Kode 

Tidak Sehat 1 

Sehat 2 

Tabel 4.5 Pengkodean Kejadian Menarche Dini 

Kategori Kode 

Ya 1 

Tidak 2 
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4.10 Kerangka Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kerangka Kerja Penelitian Hubungan Status Gizi dan Gaya Hidup 

dengan Kejadian Menarche Dini pada Anak Sekolah Dasar 
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4.11 Masalah Etik (Ethical Clearance) 

Sebelum dilakukan penelitian, proposal penelitian ini telah direview dan di 

setujui Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Keperawatan Universitas 

Airlangga Surabaya dengan No. Surat 425-KEPK. Penelitian ini dilakukan setelah 

mendapat rekomendasi dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga serta 

mengajukan permohonan ijin kepada Kepala Sekolah SDN Kertajaya 4 dan SDN 

Kertajaya 9 Surabaya. Penelitian dimulai dengan melakukan beberapa prosedur 

yang berhubungan dengan etika penelitian meliputi : 

1. Respect to Human

a. Lembar persetujuan menjadi responden (Informed Consent)

Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian. Apabila subjek

bersedia menjadi responden, makan responden akan diberikan lembar 

pernyataan kesediaan menjadi responden. Apabila subyek menolak untuk 

menjadi reponden maka tidak ada paksaan dari peneliti dan peneliti tetap 

menghormati. 

b. Tanpa nama (Anomity)

Dalam lembar kuesioner responden tidak perlu mencantumkan nama

responden. Peneliti akan memberikan kode pada tiap lembar kuesioner yang 

diisi oleh responden. 

c. Kerahasiaan (Confidentiality)

Informasi yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan dijamin

kerahasiaanya. Data hanya akan disajikan kepada kelompok yang 

berkepentingan dalam penelitian ini. 
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d. Menepati janji (Fidelity)

Prinsip ini dibutuhkan untuk meyakinkan klien bahwa peneliti akan

menghargai janji dan berkomitmen untuk menyimpan rahasia klien. 

e. Kejujuran (Veracity)

Peneliti wajib menyampaikan kebenaran pada setiap klien. Peneliti

mengatakan sesuatu selama penelitian dengan sebenar-benarnya agar 

informasi yang disampaikan menjadi akurat, komprehensif, dan objektif untuk 

dapat dipahami dan diterima oleh klien. 

2. Beneficience and Non Beneficience

a. Berbuat baik (Beneficience)

Beneficience berarti hanya melakukan sesuatu yang baik. Kebaikan,

memerlukan pencegahan dari kesalahan atau kejahatan, penghapusan 

kesalahan atau kejahatan dan peningkatan kebaikan kepada responden. 

b. Tidak melakukan perbuatan merugikan (Non Beneficience)

Artinya tidak menimbulkan bahaya/cidera baik secara fisik dan psikologis

pada klien yang dapat merugikan diri klien. 

c. Keadilan (Justice)

Peneliti bersikap adil dalam memperlakukan semua klien. Tidak

membeda-bedakan klien sehingga semua klien mendapatkan keadilan yang 

sama. 

4.12 Keterbatasan Penelitian 

Penilaian status gizi pada penelitian ini hanya menilai IMT responden dengan 

mengukur Berat Badan dan Tinggi badan, hal tersebut dirasa kurang oleh peneliti. 
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Lebih baik jika juga dilakukan pengukuran antropometri yang lain seperti lingkar 

pinggang, persen lemak tubuh, distribusi lemak tubuh, asupan protein dan energi 

agar didapatkan status gizi yang lebih spesifik lagi. 
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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas hasil dari penelitian tentang hubungan status gizi 

dan gaya hidup dengan kejadian menarche dini pada anak sekolah dasar di 

Surabaya. Penelitian telah dilakukan di SDN Kertajaya 4 dan SDN Kertajaya 9 

Surabaya pada hari Senin dan Selasa tanggal 12-13 Juni 2017. Hasil yang dibahas 

yaitu gambaran umum lokasi penelitian, karakteristik demografi responden dan 

variabel yang diukur. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan diberikan 

interpretasi pada masing-masing variabel yang diteliti. 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di SDN Kertajaya 4 Surabaya dan SDN Kertajaya 9 

Surabaya, lokasi kedua sekolah tersebut bersebelahan yang terletak di Jl. Pucang 

Windu No. 1, Kecamatan Gubeng, Kelurahan Kertajaya, Kota Surabaya. Awalnya 

di lokasi tersebut terdapat 4 sekolah yaitu SDN Kertajaya 4, 8, 9, dan 10, yang 

sekarang sudah di merger menjadi 2 sekolah yaitu SDN Kertajaya 4 dan SDN 

Kertajaya 9. Kedua sekolah tersebut dikepalai dengan satu Kepala Sekolah yaitu 

Ibu HJ.Wuliyani, S.Pd., M.Si yang bertempat di SDN Kertajaya 4. Setiap harinya 

jadwal masuk sekolah dibagi menjadi pagi dan siang, pagi pukul 07.00-10.00 

sedangkan siang 10.30-13.30. SDN Kertajaya 4 Surabaya, jumlah siswanya 696 

siswa, ruang kelas ada 23 kelas, jumlah guru 32 guru, dengan luas tanahnya kira-
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kira 4000 m
2
. SDN Kertajaya 9 Surabaya, jumlah siswanya 815 siswa, ruang kelas

ada 14 kelas, jumlah guru 33 guru, dengan luas tanah kira-kira 5000 m
2
.

5.1.2 Karakteristik Demografi Responden 

Karakteristik demografi responden dijelaskan pada tabel dibawah ini. Data 

demografi responden menjelaskan karakteristik demografi dari 145 responden 

mengenai 1) Informasi tentang menstruasi/haid dan kesehatan reproduksi pada 

wanita; 2) Pendidikan Ayah; 3) Pekerjaan Ayah; 4) Pendidikan ibu; 5) Pekerjaan 

ibu; 6) Penghasilan keluarga. 

Tabel 5.1 Distribusi Karakteristik Responden Hubungan Status Gizi dan Gaya 

Hidup dengan Kejadian Menarche Dini pada Anak Sekolah Dasar di 

Surabaya 

No. Karakteristik Kategori f % 

1. Informasi tentang

menstruasi/haid dan

kesehatan reproduksi

pada wanita

Ya 

Tidak 

46 

99 

31.7 

68.3 

Total 145 100 

2. Pendidikan Ayah SD / Sederajat 

SMP / Sederajat 

SMA / Sederajat 

Akademi / Perguruan Tinggi 

3 

24 

92 

26 

2.1 

16.6 

63.4 

17.9 

Total 145 100 

3. Pekerjaan Ayah Tidak Bekerja 

Pegawai Negeri 

Pegawai Swasta 

Wiraswasta 

8 

12 

83 

42 

5.5 

8.3 

57.2 

29 

Total 145 100 

4. Pendidikan Ibu SD / Sederajat 

SMP / Sederajat 

SMA / Sederajat 

Akademi / Perguruan Tinggi 

7 

31 

87 

20 

4.8 

21.4 

60 

13.8 

Total 145 100 

5. Pekerjaan Ibu Ibu Rumah Tangga 

Pegawai Negeri 

Pegawai Swasta 

Wiraswasta 

93 

1 

33 

18 

64.1 

7 

22.8 

12.4 
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Total 145 100 

6. Penghasilan Keluarga < UMK Surabaya 

≥ UMK Surabaya 

71 

74 

49 

51 

Total 145 100 

Berdasarkan tabel di atas mengenai karakteristik demografi responden 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden belum mengetahui informasi 

tentang menstruasi/haid dan kesehatan reproduksi pada wanita yaitu sebanyak 99 

siswi (68.3%). Pendidikan terakhir ayah responden paling banyak adalah 

SMA/Sederajat sebanyak 92 siswi (63.4%), SD/Sederajat sebanyak 3 siswi 

(2.1%), SMP/Sederajat sebanyak 24 siswi (16.6%), dan Akademi/Perguruan 

Tinggi sebanyak 26 siswi (17.9%). Pekerjaan ayah responden sebagian besar 

adalah pegawai swasta sebanyak 83 siswi (57.2%), dengan ayah tidak bekerja 

sebanyak 8 orang (5.5%). Pendidikan terakhir ibu responden paling banyak 

SMA/Sederajat sebanyak 83 siswi (60%). Pekerjaan ibu terbanyak sebagai ibu 

rumah tangga sebanyak 93 orang (64.1%), sedangkan hanya 1 orang yang bekerja 

sebagai pegawai negeri. Penghasilan keluarga sebagian besar berada di atas 

standar UMK kota Surabaya sebanyak 74 siswi (51%). 

5.1.3 Variabel yang diukur 

1. Status Gizi

Tabel 5.2 Distribusi Frekuensi Status Gizi pada Anak Sekolah Dasar di Surabaya 

Variabel Kategori f % 

Status Gizi Sangat Kurus (Severe Thinness) 

Kurus (Thinness) 

Normal 

Gemuk (Overweight) 

Obesitas (Obesity) 

4 

8 

84 

37 

12 

2,8 

5,5 

57,9 

25,5 

8,3 

Total 145 100 
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Berdasarkan tabel 5.2 didapatkan anak sekolah dasar dengan status gizi 

sangat kurus sebanyak 4 siswi (2,8%), kurus 8 siswi (5,5%), normal 84 siswi 

(57,9%), gemuk 37 siswi (25,5%), dan obesitas 12 siswi (8,3%), sehingga dapat 

dikatakan bahwa sebagian besar anak sekolah dasar memiliki status gizi normal. 

2. Gaya Hidup

Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi Gaya Hidup pada Anak Sekolah Dasar di Surabaya 

Variabel Kategori f % 

Gaya Hidup Tidak Sehat 

Sehat 

40 

105 

27.6 

72.4 

Total 145 100 

Berdasarkan tabel 5.3 didapatkan gaya hidup tidak sehat pada anak 

sekolah dasar sebanyak 40 siswi (27,6%), gaya hidup sehat 105 siswi (72,4%), 

sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar anak sekolah dasar memiliki gaya 

hidup yang sehat.  

3. Kejadian Menarche Dini

Tabel 5.4 Distribusi Frekuensi Kejadian Menarche Dini pada Anak Sekolah Dasar 

di Surabaya 

Variabel Kategori f % 

Kejadian Menarche Dini Ya 

Tidak 

39 

106 

26.9 

73.1 

Total 145 100 

Berdasarkan tabel 5.4 didapatkan anak sekolah dasar yang telah 

mengalami menarche dini sebanyak 39 siswi (26,9%), dan yang belum mengalami 

menarche sebanyak 106 siswi (73,1%). 
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Tabel 5.5 Distribusi Frekuensi Usia Mengalami Menarche Dini pada Anak 

Sekolah Dasar di Surabaya 

Variabel Kategori f % 

Usia Mengalami Menarche Dini 9 tahun 

10 tahun 

11 tahun 

2 

14 

23 

5.1 

35.9 

59 

Total 39 100 

Berdasarkan tabel 5.5 anak sekolah dasar mengalami menarche dini paling 

banyak saat usia 11 tahun sebanyak 23 siswi (59%) dengan usia terendah 9 tahun 

sebanyak 2 siswi (5,1%), sedangkan 14 siswi (35,9%) mengalami menarche dini 

saat usia 10. tahun. 

4. Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Menarche Dini pada Anak Sekolah

Dasar di Surabaya

Pada bagian ini disajikan data dalam bentuk tabel yang menjelaskan 

mengenai pola hubungan antar variabel yaitu kejadian menarche dini dengan 

status gizi pada anak sekolah dasar. 

Tabel 5.6 Analisis Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Menarche Dini pada 

Anak Sekolah Dasar di Surabaya 

Kejadian 

Menarche 

Dini 

Status Gizi Total 

Sangat 

Kurus 
Kurus Normal Gemuk Obesitas 

f % f % f % f % f % F % 

Ya 0 0 0 0 16 11 18 12,4 5 3,4 39 26,9 

Tidak 4 3,8 8 7,5 68 46,9 19 13,1 7 4,8 106 73,1 

Total 4 3,8 8 7,5 84 57,9 37 25,5 12 8,3 145 100 

Spearman’s rho=-0,332; p=0,000 

Berdasarkan tabel 5.6 anak sekolah dasar yang telah mengalami menarche 

dini paling banyak memiliki status gizi gemuk, sedangkan anak sekolah dasar 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  57 

SKRIPSI HUBUNGAN STATUS GIZI … STEFANI A.R. 

yang belum mengalami menarche sebagian besar memiliki status gizi normal. 

Hasil uji statistik menggunakan Spearman’s Rho (rs) diperoleh derajat signifikansi 

sebesar p 0,000 dengan menetapkan derajat signifikansi α≤0,05. Koefisien 

korelasi didapatkan nilai -0,332 yang menunjukkan bahwa kekuatan hubungan 

tersebut lemah dan arah hubungan negatif artinya semakin tinggi status gizinya 

atau semakin mengalami penambahan berat badan maka semakin rendah usia 

munculnya menarche. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa status 

gizi berhubungan dengan kejadian menarche dini pada anak sekolah dasar. 

Hipotesis H1 yang berbunyi ada hubungan status gizi dengan kejadian menarche 

dini pada anak sekolah dasar di Surabaya, diterima.  

5. Hubungan Gaya Hidup dengan Kejadian Menarche Dini pada Anak Sekolah

Dasar di Surabaya

Tabel 5.7 Analisis Hubungan Gaya Hidup dengan Kejadian Menarche Dini pada 

Anak Sekolah Dasar di Surabaya 

Kejadian 

Menarche 

Dini 

Gaya Hidup Total 

Tidak Sehat Sehat 

f % F % f % 

Ya 23 15,9 16 11 39 26,9 

Tidak 17 11,7 89 61,4 106 73,1 

Total 40 27,6 105 72,4 145 100% 

Spearman’s rho=0,426; p=0,000 

Berdasarkan tabel 5.7 menunjukkan anak sekolah dasar yang mengalami 

menarche dini lebih cenderung memiliki gaya hidup yang tidak sehat, sedangkan 

anak sekolah dasar yang tidak mengalami menarche dini sebagian besar memiliki 

gaya hidup yang sehat. Hasil uji statistik menggunakan Spearman’s Rho (rs) 

diperoleh derajat signifikansi sebesar p=0,000 dengan menetapkan derajat 

signifikansi α≤0,05. Koefisien korelasi didapatkan nilai 0,426 yang menunjukkan 
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bahwa kekuatan hubungan tersebut sedang dan arah hubungan positif artinya 

semakin tidak sehat gaya hidupnya maka kejadian menarche dini akan semakin 

tinggi. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa gaya hidup 

berhubungan dengan kejadian menarche dini pada anak sekolah dasar. Hipotesis 

H2 yang berbunyi ada hubungan gaya hidup dengan kejadian menarche dini pada 

anak sekolah dasar di Surabaya, diterima. 

5.2 Pembahasan 

5.2.1 Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Menarche Dini pada Anak 

Sekolah Dasar 

Status gizi memiliki hubungan dengan kejadian menarche dini pada anak 

sekolah dasar di Surabaya. Responden yang mengalami menarche dini cenderung 

memiliki status gizi gemuk dan obesitas, namun ada pula yang memiliki status 

gizi normal. Responden yang telah mengalami menarche dini terjadi pada usia 9 

tahun, 10 tahun, dan 11 tahun, dengan kejadian paling banyak pada usia 11 tahun. 

Hasil korelasi menunjukkan kekuatan hubungan tersebut lemah dan arah 

hubungan negatif artinya semakin tinggi status gizinya maka semakin rendah usia 

munculnya menarche. Sesuai pernyataan Fildza (2014) bahwa siswi dengan status 

gizi gemuk memiliki resiko 2,42 kali mengalami menarche dini dibandingkan 

dengan siswi berstatus gizi normal, selain itu remaja yang tinggi dan mempunyai 

berat badan lebih dengan massa tubuh yang besar akan cenderung mengalami 

menarche dini. Wanita muda yang mengalami menarche dini menunjukkan IMT 

lebih tinggi dan memiliki kekakuan kulit yang lebih besar pada usia 21 dan 27 

tahun (Bau et al. 2009). Bratke et al. (2017) juga menyatakan bahwa IMT yang 
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relatif tinggi ditemukan pada anak dengan menarche awal, dengan menemukan 

prevalensi kelebihan berat badan yang lebih tinggi pada anak perempuan dengan 

menarche sebelum usia 11 tahun dibandingkan dengan mereka yang menarche 

setelah usia 14 tahun. 

Penurunan usia menarche atau menarche dini berkaitan dengan 

meningkatnya berat badan, karena kadar leptin yang tinggi yang disekresikan oleh 

kelenjar adiposa, kadar leptin yang tinggi disekresikan dalam darah (Fajria & Desi 

2014). Leptin ini berpengaruh terhadap metabolisme Gonadothropin Releazing 

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

Stimulating Hormone (FSH) dan Letuinizing Hormone (LH) di ovarium sehingga 

terjadi pematangan folikel (Quennell et al. 2009). Serum LH yang meningkat juga 

berimbas kepada peningkatan serum estradiol yang kemudian berakhir dengan 

kematangan seksual yang berpengaruh terhadap usia menarche dini (Uche-nwachi 

et al. 2007). Frisch dan Revelle menyatakan pada teori “Critical Weight” bahwa 

berat badan merupakan onset terhadap kejadian menarche, kadar lemak subkutan 

dan BMI tinggi pada usia 5 sampai dengan 9 tahun erat kaitannya dengan usia 

menarche lebih awal (<11 tahun) (Bratke et al. 2017). Tubuh memerlukan 

minimal 17% kadar lemak agar seorang remaja mengalami menarche, lemak 

berpengaruh terhadap kadar leptin dan estrogen dalam tubuh. Selain lemak tubuh 

yang merupakan  determinan yang penting dalam sistem reproduksi, protein yang 

tinggi juga dapat mempengaruhi perkembangan sistem reproduksi dengan 

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

dan mempercepat masa pubertas (Fildza 2014).  
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Status gizi memegang peranan penting dalam menentukan status 

kematangan fisiologis seseorang, karena pertumbuhan pada masa pubertas remaja 

tergantung pada berat dan komposisi tubuh orang tersebut (Poltekes Depkes 

Jakarta I 2010). Status gizi seseorang dipengaruhi oleh asupan gizi yang 

dikonsumsi seperti energi, protein, lemak dan karbohidrat. Asupan gizi 

merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi pembentukan hormon, 

dengan asupan gizi yang baik dapat mempercepat pembentukan hormon – hormon 

yang mempengaruhi datangnya menarche (Fajria & Desi 2014). Keseluruhan 

responden yang memiliki status gizi gemuk dan obesitas sebanyak 49 anak 

ternyata 28 anak diantaranya sering mengonsumsi makanan berlemak 

disesusaikan dengan jawaban responden pada kuesioner gaya hidup pada nomor 5 

tentang konsumsi makanan berlemak, sedangkan untuk anak yang mengalami 

menarche dini dan memiliki status gizi gemuk/obesitas sebanyak 23 anak dengan 

21 anak diantaranya sering mengonsumsi makanan berlemak. Sesuai dengan 

pernyataan Waryana (2010) yang menyatakan bahwa makanan yang bergizi tinggi 

dan mengandung lemak yang berasal dari hewani akan mengakibatkan 

pengingkatan kadar estrogen, sehingga dengan perbaikan gizi atau asupan gizi 

yang baik dapat menyebabkan umur menarche menjadi lebih cepat. Meningkatnya 

asupan energi berhubungan dengan percepatan usia menarche karena remaja putri 

yang mengonsumsi energi ≥ 80% AKG akan lebih cepat mengalami menarche 

dibandingkan dengan remaja putri dengan asupan energi < 80% AKG (Karapanou 

& Papadimitriou 2010). Asupan protein yang berlebih juga akan mempengaruhi 

terjadinya menarche lebih awal, pada remaja putri yang non vegetarian akan 
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mengalami menarche 6 bulan lebih awal dan kematangan fisik lebih cepat dari 

pada orang yang vegetarian (Rokade & Mane 2009).  

Hardiningsih (2013) menyatakan bahwa asupan protein yang diduga 

berpengaruh terhadap kejadian menarche dini adalah asupan protein hewani yang 

berlebih. Remaja putri yang memiliki asupan protein hewani tinggi 1,8 kali lebih 

beresiko untuk mengalami menarche dini dibandingkan dengan remaja putri yang 

mengonsumsi protein hewani tidak lebih (Susanti 2012). Asupan protein hewani 

akan meningkatkan fase luteal, akan tetapi jika dikonsumsi berlebih akan 

berpengaruh pada peningkatan frekuensi pincak Luteinizing Hormone (LH) dan 

mengalami pemanjangan fase folikuler yang dapat mempercepat remaja putri 

memasuki awal pubertas (Kondziella et al. 2009). Anak sekolah dasar yang telah 

mengalami menarche dini dan status gizi gemuk atau obesitas ternyata ada 15 

anak diantaranya memiliki pendapatan keluarga tinggi (sosial ekonomi tinggi) 

dengan pekerjaan paling banyak adalah menjadi pegawai swasta dan wirausaha. 

Sesuai dengan pernyataan Brathwaite et al. (2009) yang menyebutkan 

pendidikan terakhir orang tua secara tidak langsung akan mempengaruhi 

pekerjaan orang tua yang nantinya akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan 

keluarga. Tingkat pendapatan keluarga yang tinggi berhubungan dengan 

pemenuhan kebutuhan gizi, akses terhadap informasi lebih luas dan akses 

kesehatan yang terpenuhi (Braithwaite et al. 2009). Anak – anak yang memiliki 

pendapatan keluarga tinggi kemungkinan besar akan kelebihan berat badan atau 

obesitas dibandingkan anak-anak yang pendapatan keluarga rendah, selain itu 

anak – anak dengan pendapatan tinggi memiliki tingkat keinginan yang lebih 

tinggi (Demment et al. 2014). Setiap peningkatan pendapatan akan meningkatkan 
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IMT sebesar 0,11, dimana kenaikan pendapatan bisa berarti meningkatnya 

permintaan akan makanan dan berat badan yang secara otomatis akan 

meningkatkan IMT (Jolliffe 2011). Sesuai hasil penelitian ini, dari 49 anak status 

gizi gemuk dan obesitas yang belum mengalami menarche maupun yang sudah 

mengalami menarche 34 anak diantaranya sering membeli jajanan dan ngemil 

pada malam hari dengan diikuti pendapatan keluarga yang tinggi. 

Anak yang telah mengalami menarche dini ada pula yang memiliki status 

gizi normal sebanyak 16 anak, hal ini disebabkan karena adanya faktor pembentuk 

lain seperti gaya hidupnya. Gaya hidup anak status gizi normal yang mengalami 

menarche dini ternyata didapatkan bahwa mereka jarang melakukan 

olahraga/aktivitas fisik, dengan 9 anak kurang istirahat tidur karena adanya 

gangguan tidur dan 8 anak sering mengakses media massa dewasa. 

Status gizi berhubungan dengan kejadian menarche dini pada anak sekolah 

dasar, dimana anak sekolah dasar yang memiliki status gizi yang gemuk akan 

lebih cenderung mengalami menarche dini atau bisa dikatakan anak yang 

memiliki nilai IMT tinggi akan beresiko mengalami menarche dini. Status gizi 

gemuk atau nilai IMT yang tinggi bisa disebabkan oleh tidak proposionalnya 

antara berat badan dengan tinggi badan, selain itu status gizi juga dapat 

dipengaruhi oleh asupan zat gizi. Asupan zat gizi seperti makanan yang 

mengandung tinggi lemak, protein dan energi akan menyebabkan menarche lebih 

awal. Anak sekolah dasar yang mengalami menarche dini cenderung memiliki 

pendapatan keluarga yang tinggi, pendapatan keluarga tinggi akan mempengaruhi 

tingkat kebutuhan, bila tingkat kebutuhan meningkat maka berat badan bertambah 

sehingga mempengaruhi nilai status gizinya. Pemantauan status gizi perlu dimulai 
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sejak awal siklus hidupnya. Peran orang tua sangat diperlukan dalam hal ini, dapat 

dimulai dari pemilihan makanan yang berguna bagi asupan gizinya. Pendapatan 

keluarga yang tinggi seharusnya mampu memberikan kebutuhan asupan gizi yang 

seimbang untuk mempertahankan status gizi yang normal. 

Kondisi menarche dini perlu dicegah, karena dapat menyebabkan 

timbulnya sel kanker pada payudara karena adanya stimulus estrogen terhadap 

pembelahan sel epitel atau karena estrogen dan metabolitnya secara langsung 

bertindak sebagai mutagen (Sandra 2011). Menarche dini dapat menyebabkan 

masa menapouse yang lebih dini, semakin cepat menapouse maka akan semakin 

beresiko adanya gangguan pada ovarium seperti tumor. Semakin cepat seorang 

anak mengalami menarche, semakin cepat terjadi pematangan folikel di ovarium 

maka folikelnya akan semakin cepat habis sebab setiap bulan akan ada yang 

nekrosis yang mengalami kerusakan. Anak perempuan yang matang lebih awal 

menunjukkan tingkat kecemasan yang tinggi karena belum siap dalam menangani 

perubahan, tidak tahu cara menghadapi menarche, tidak tahu cara melakukan 

personal hygiene dan stress menghadapi proses kematangan seksual (Hidayati 

2012). 

 

5.2.2 Hubungan Gaya Hidup dengan Kejadian Menarche Dini pada Anak 

Sekolah Dasar 

Gaya hidup memiliki hubungan dengan kejadian menarche dini pada anak 

sekolah dasar di Surabaya. Gaya hidup dengan kejadian menarche dini memiliki 

kekuatan hubungan yang sedang dengan arah hubungan positif, semakin tinggi 

gaya hidupnya maka kejadian menarche dini akan semakin tinggi artinya siswi 
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sekolah dasar yang memiliki gaya hidup tidak sehat akan lebih cenderung 

mengalami menarche dini. Gaya hidup adalah pola tingkah laku sehari – hari 

seseorang yang dapat dilihat dari pola makan, makanan siap saji dan minuman 

ringan/snack, olahraga, istirahat tidur, serta riwayat media massa dewasa. 

Responden yang memiliki gaya hidup tidak sehat sebagian besar terletak pada 

konsumsi makanan siap saji dan makanan ringan/snack, olahraga, serta riwayat 

media massa dewasa.  

Responden sering mengonsumsi makanan siap saji/fast food dengan sering 

membeli makanan berlemak dengan teman dan keluarga di luar rumah, sering 

membeli ayam goreng atau fried chicken, sering membeli soft drink dan makanan 

kemasan seperti mie instan. Kebiasaan makan fast food merupakan perilaku 

seseorang dalam memenuhi kebutuhan seseorang dalam memenuhi kebutuhan 

makan sehari-hari, berupa konsumsi makanan meliputi jenis dan frekuensi asupan 

makanan yang berkalori tinggi seperti fried chicken, aneka makanan mie, soft 

drink, dll. Konsumsi makanan fast food dikatakan baik jika frekuensinya 1 kali 

dalam seminggu, jika lebih dari itu dikatakan kurang baik karena berdampak pada 

kesehatan tubuh (Maidartati 2013).  

Kondisi gaya kehidupan modern dengan tersedianya rumah makan dengan 

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

menimbulkan percepatan menarche (menarche dini) karena makanan siap saji 

mengandung tinggi lemak, gula, dan kalori (Putri & Melaniani 2014). Sejalan 

dengan penelitian Susanti (2012) yang menyebutkan bahwa mengonsumsi 

makanan fast food dapat menyebabkan menarche dini, karena makanan fast food 

banyak mengandung pemanis buatan, lemak,dan zat aditif.  
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Konsumsi soft drink yang mengandung pemanis buatan cenderung 

meningkat selama fase luteal (masa saat ovulasi terjadi sampai terjadinya 

menstruasi), sehingga selama fase luteal terjadi peningkatan asupan makanan atau 

energi (Kushner 2007). Anak perempuan yang mengonsumsi 1,5 porsi pemanis 

buatan setiap hari akan mengalami menarche lebih awal dibandingkan anak 

perempuan yang mengonsumsi pemanis buatan ≤ 2 kali seminggu (Carwile et al. 

2015). Mengonsumsi soft drink dapat mempengaruhi sistem hormon wanita yaitu 

estrogen yang membuat hormon estrogen meningkat (Paath 2005).  

Makanan ringan/snack yang sering dikonsumsi oleh siswi sekolah dasar, 

meliputi chiki, gorengan, sosis, soft drink dan kebanyakan mengonsumsi makanan 

tersebut pada malam hari. Kebanyakan snack yang dikonsumsi mengandung 

tinggi garam dan kalori dan tidak memberikan zat gizi yang cukup. Konsumsi 

snack secara berlebihan di malam hari dikenal sebagai night eating syndrome 

dapat menjadi penyebab obesitas. Tingkat obesitas yang meningkat 

mencerminkan konsumsi kalori yang tinggi di kalangan remaja khususnya daerah 

perkotaan (Noipayak et al. 2017). Status gizi gemuk dan obesitas akan 

menyebabkan percepatan usia menarche, sehingga sering mengonsumsi makanan 

ringan/snack yang mengandung banyak kalori dan sering ngemil pada malam hari 

akan mengakibatkan menarche dini.  

Olahraga atau aktivitas fisik juga termasuk dalam gaya hidup, bila gaya 

hidup tidak sehat maka kegiatan olahraganya juga kurang. Responden jarang 

melakukan olahraga atau aktivitas fisik saat dirumah maupun saat liburan, seperti 

dalam seminggu hanya melakukan olahraga satu kali. Mereka sering berolahraga 

hanya pada saat di sekolah saja. Riskesdas (2013) menjelaskan olahraga teratur 
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sebaiknya dilakukan paling sedikit 10 menit tanpa henti sebanyak 3 kali 

seminggu, dapat berupa aktivitas fisik ringan, sedang atau berat. Sofya (2015) 

mengungkapkan bahwa pada penelitian didapatkan hubungan antara aktivitas fisik 

dengan usia menarche, dimana semakin tinggi aktivitas fisik  maka usia menarche 

akan semakin lambat. Rosenthal (2009) menjelaskan bahwa aktivitas fisik terlalu 

sering menyebabkan aktivitas ovarium menurun sehingga kadar estrogen lebih 

rendah dimana estrogen sangat dibutuhkan dalam proses menarche, sehingga 

olahraga yang berlebihan bisa berakibat menurunkan produksi hormon estrogen 

sehingga memperlambat kejadian menarche. Sofya (2015) dan Rosenthal (2009) 

mengungkapkan bahwa sering melakukan olahraga/aktivitas fisik dapat 

memperlambat menarche, sehingga dapat dikatakan bahawa kegiatan olahraga 

yang kurang dapat mengalami menarche lebih awal. 

Media massa orang dewasa (pornografi) merupakan media yang 

memperlihatkan adegan, suara, maupun gambar yang bisa membangkitkan gairah 

birahi sehingga seseorang akan merasa senang. Teknologi yang semakin mudah 

untuk diakses membuat remaja sering kali dengan bebas mengakses media massa 

orang dewasa, termasuk juga responden yang mengalami menarche dini pada 

penelitian ini sering mengakses media massa orang dewasa seperti berkomunikasi 

(SMS, MMS, telephone) yang bertema dewasa melalui handphone, melihat 

tontonan film vulgar, sebanyak 123 anak (84,8%) pernah melihat/membaca artikel 

atau berita pornografi di internet dan 63 anak (43,4%) pernah membaca majalah 

porno. Sesuai pernyataan Brown et al. (2005) bahwa terdapat hubungan yang 

konsisten antara menarche dini dengan ketertarikan yang lebih besar terhadap 

konten media seksual.  
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Perempuan yang menarche dini lebih berminat dalam melihat konten 

seksual di film, televisi, majalah dan mendengarkan konten seksual dalam musik 

daripada perempuan yang belum menarche. Tontonan yang mengarah ke 

sensualitas dapat mempengaruhi hipofisis untuk mensekresi FSH sehingga akan 

mempercepat usia menarche (Brown et al. 2005). Faktor penyebab menarche dini 

disebabkan dari rangsangan audio visual, baik berasal dari percakapan maupun 

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

seksualitas. Rangsangan dari mata dan telinga tersebut kemudian merangsang 

sistem reproduksi dan genital untuk cepat matang (Ginarhayu 2002). 

Pola makan merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam mejaga gaya 

hidup agar tetap sehat. Pada penelitian ini didapatkan responden mempunyai pola 

makan yang baik, seperti sering makan dengan menu seimbang, makan dengan zat 

gizi yang mencukupi dan makan secara teratur. Makan dengan menu seimbang 

menurut Becker (1979) yaitu kualitas (mengandung zat-zat gizi yang diperlukan 

oleh tubuh) dan kuantitas dalam arti jumlahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan 

tubuh (tidak kurang, tetapi juga tidak lebih). Fildza (2014) menyatakan bahwa 

pola makan buruk beresiko 2,59 kali mengalami menarche dini dibandingkan 

dengan siswi dengan pola makan baik.  

Faktor lain yang dapat mempengaruhi gaya hidup adalah istirahat tidur, 

namun dalam hal ini kualitas istirahat tidur responden tergolong baik karena 

durasi tidur yang normal, jarang merasakan sulit untuk tidur, jarang terbangun 

tengah malam, dan tidak pernah mengonsumsi obat-obatan. Istirahat tidur 

merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan semua orang, kebutuhan istirahat 

tidur sesuai dengan usia remaja yaitu 8-10 jam/hari (Hidayat 2006). Faktor – 
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faktor yang mempengaruhi kualitas tidur remaja adalah stress, kelelahan dan 

adanya proses penyakit. Remaja putri yang sering mengalami gangguan tidur akan 

beresiko mengalami menarche dini. Remaja putri lebih cenderung mengalami 

gangguan tidur dibandingkan dengan remaja laki – laki karena remaja putri 

memiliki resiko lebih tinggi dalam mengalami kelelahan terakait pubertas salah 

satunya adalah menarche (Haryono et al. 2009). 

Gaya hidup berhubungan dengan kejadian menarche dini pada anak 

sekolah dasar, dimana gaya hidup yang tidak sehat akan beresiko mengalami 

menarche dini. Gaya hidup tidak sehat anak sekolah sering disebabkan oleh 

seringnya konsumsi makanan siap saji dan makanan ringan/snack, jarang olahraga 

diluar sekolah dan sering mengakses media massa dewasa. Faktor penyebab gaya 

hidup yang paling menunjang terjadinya menarche dini yaitu makanan siap saji 

dan makanan ringan/snack karena sebanyak 79 anak (54,5%) sering mengonsumsi 

makanan siap saji dan makanan ringan/snack. Konsumsi makanan siap saji dan 

makanan ringan/snack secara berlebih cenderung menyebabkan menarche dini. 

Tersebarnya rumah makan atau restoran dan supermarket membuat anak-anak 

dengan mudah mendapatkan makanan siap saji dan makanan ringan. Pada saat 

jam istirahat sekolah banyak anak-anak yang membeli jajanan di sekitar sekolah 

seperti minuman berwarna yang kemungkinan diberi pemanis buatan, cimol, 

cireng,  sosis, tempura yang dicampur dengan saus, dimana semua makanan 

tersebut belum terjamin kebersihan dan zat-zat yang terkandung didalamnya. 

Adanya teknologi yang canggih membuat anak-anak sekolah dasar dengan 

mudahnya mengakses informasi dalam media massa yang berkonten dewasa, hal 

ini yang akan merangsang sistem reproduksi untuk cepat matang dan 
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menyebabkan menarche lebih awal. Banyak anak-anak sekolah dasar di saat 

waktu senggang membicarakan tentang sinetron, film FTV saat adegan 

berpacaran (seperti berpelukan, berpegangan tangan maupun mencium kening), 

selain itu film-film dibioskop dengan pakaian yang vulgar, ada juga yang mulai 

tertarik dengan lawan jenisnya. Bebasnya konten media massa dewasa di kalangan 

anak-anak sekolah dasar diperlukan pengawasan yang ketat dari orang tua dan 

sekolah, selain itu fasilitas-fasilitas yang dapat memudahkan untuk mengakses 

konten dewasa seperti handphone, koneksi internet dan televisi perlu dibatasi.  
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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan  

1. Status gizi pada anak sekolah dasar di Surabaya sebagian besar memiliki

status gizi normal.

2. Gaya hidup pada anak sekolah dasar di Surabaya sebagian besar memiliki

gaya hidup yang sehat.

3. Sebagian kecil anak sekolah dasar telah mengalami menarche dini pada usia

9 sampai 11 tahun.

4. Anak sekolah dasar yang memiliki status gizi gemuk atau memiliki IMT yang

tinggi akan cenderung mengalami menarche dini, karena lemak yang berasal

dari hewani akan mengakibatkan peningkatan kadar estrogen.

5. Anak sekolah dasar yang memiliki gaya hidup tidak sehat akan cenderung

mengalami menarche dini. Gaya hidup tidak sehat yang paling banyak

dilakukan seperti sering mengonsumsi makanan siap saji dan makanan

ringan/snack, jarang olahraga,dan sering mengakses media massa dewasa.

6.2 Saran 

1. Keluarga atau orang tua

Keluarga atau orang tua harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan nutrisi

dan gaya hidup sehari-hari yang dilakukan oleh anak. Orang tua dapat

memberikan asupan gizi yang sesuai dengan prinsip gizi seimbang, selain itu
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pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti konsumsi makanan di luar rumah, 

aktivitas fisik, istirahat tidur serta penggunaan akses internet harus 

diperhatikan. Sehingga, status gizi anak tergolong normal dan memiliki gaya 

hidup yang sehat. 

2. Pihak sekolah

Pihak sekolah harus memberikan Health Education terkait makanan yang

mengandung gizi seimbang dan perilaku-perilaku yang dapat mempengaruhi

kesehatan. Pendidikan seks dan reproduksi juga harus diberikan sejak dini

agar anak-anak mengetahui segala resiko yang akan timbul.

3. Peneliti Selanjutnya

Adanya penelitian lebih lanjut tentang faktor lain yang dapat mempengaruhi

kejadian menarche dini, seperti faktor hormon dan faktor genetik. Faktor

genetik dapat dilihat dari keturunan ibu yang dulu pernah mengalami

menarche dini.
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LAMPIRAN 1 

Surat Permohonan Fasilitas Pengambilan Data Awal SDN Kertajaya 4 
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LAMPIRAN 2 

Surat Permohonan Fasilitas Pengambilan Data Awal SDN Kertajaya 9 
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LAMPIRAN 3 

Surat Permohonan Fasilitas Pengambilan Data Penelitian SDN Kertajaya 4 
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LAMPIRAN 4 

Surat Permohonan Fasilitas Pengambilan Data Penelitian SDN Kertajaya 9 
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LAMPIRAN 5 

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di SDN Kertajaya 4 
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LAMPIRAN 6 

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di SDN Kertajaya 9 
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LAMPIRAN 7 

Surat Keterangan Lolos Kaji Etik 
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LAMPIRAN 8 

Gambar Ambang Batas Z-score Perempuan menurut WHO (2007) 
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LAMPIRAN 9 

LEMBAR PENJELASAN PENELITIAN 

BAGI RESPONDEN PENELITIAN 

 

Judul Penelitian : Hubungan Status Gizi dan Gaya Hidup dengan Kejadian 

Menarche Dini pada Anak Sekolah Dasar di Surabaya 

 

Tujuan 

Tujuan Umum 

Menjelaskan hubungan status gizi dan gaya hidup dengan kejadian menarche dini 

pada anak sekolah dasar di Surabaya. 

Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi status gizi pada anak sekolah dasar. 

2. Mengidentifikasi gaya hidup pada anak sekolah dasar. 

3. Mengidentifikasi kejadian menarche dini pada anak sekolah dasar. 

4. Menganalisis hubungan status gizi dengan kejadian menarche dini pada 

anak sekolah dasar. 

5. Menganalisis hubungan gaya hidup dengan kejadian menarche dini pada 

anak sekolah dasar. 

 

Perlakuan yang diterapkan pada responden 

Penelitian ini merupakan penelitian desain korelasional dengan pendekatan cross 

sectional, sehingga tidak ada perlakuan apapun untuk responden. Responden 

hanya terlibat sebagai peserta yang akan menjawab beberapa pertanyaan perihal 

kejadian menarche, gaya hidup dan pengukuran status gizi. Pengukuran status gizi 

dilakukan dengan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. Waktu 

keseluruhan perlakuan  kepada responden adalah 15 menit. 

 

Manfaat 

Responden yang terlibat dalam penelitian ini akan memperoleh pengetahuan dan 

informasi tentang status gizi dan gaya hidup pada kejadian menarche dini. Media 
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yang digunakan adalah kuesioner kejadian menarche dini dan kuesioner gaya 

hidup. Alat yang digunakan adalah timbangan dan microtoise. 

 

Risiko yang Mungkin Timbul 

Tidak ada risiko yang mungkin timbul yang diakibatkan oleh keterlibatan 

responden dalam penelitian ini, oleh karena dalam penelitian ini tidak dilakukan 

intervensi apapun melainkan hanya pengukuran status gizi dengan mengukur 

Berat Badan (BB) dan Tinggi Badan (TB) serta wawancara biasa menjawab 

pertanyaan dari  kuesioner. 

 

Kerahasiaan 

Informasi yang didapatkan dari responden terkait dengan penelitian ini akan 

dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah (ilmu 

pengetahuan) serta tidak untuk kepentingan komersialisasi. 

 

Hak Menolak Menjadi Subyek Penelitian 

Keikutsertaan responden dalam penelitian ini bersifat sukarela dan responden 

berhak untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan konsekuensi 

yang merugikan responden. 

 

Adanya insentif untuk responden 

Oleh karena keikutsertaan responden sangat membantu dalam penelitian ini, maka 

ada insentif berupa souvenir. 

 

Informasi Tambahan 

Anda bisa menanyakan semua hal yang berkaitan dengan penelitian dengan 

menghubungi peneliti. 

Nama  : Stefani Amanda Rosiardani 

Alamat  : Jl. Mulyorejo Barat No. 8, Surabaya 

No. Hp  : 085808269385 
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Prosedur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Prosedur Penelitian Hubungan Status Gizi dan Gaya Hidup dengan 

Kejadian Menarche Dini pada Anak Sekolah Dasar di Surabaya 

 

 

Surabaya, 

Yang mendapatkan penjelasan        Yang memberi penjelasan 

Subjek/Yang Mewakili Subjek           Ketua Peneliti/Peneliti 

 

 

 

(…………………………….)       (…………………………..) 

 

Mengurus surat perijinan ke pihak Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dan 

memberikan surat perijinan tersebut ke pihak sekolah 

Penyusunan proposal penelitian 

Memasukkan data dan analisis data menggunakan uji Spearman’s Rho 

Pelaporan 

Mengagendakan pertemuan dengan responden dan melakukan informed 

consent (surat persetujuan menjadi responden) kepada responden 

Pengisian kuesioner kejadian menarche dini dan kuesioner gaya 

hidup serta pengukuran Berat Badan (BB) dan Tinggi Badan (TB) 

Pemilihan responden berdasarkan kriteria dengan metode purposive sampling 

(sesuai kehendak peneliti) 

Responden dikumpulkan di satu ruangan sesuai tingkat 

kelasnya atau antara kelas 4 dan 5 disendirikan 
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LAMPIRAN 10 

 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Dengan hormat, 

 Saya Stefani Amanda Rosiardani, mahasiswa Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga Surabaya. Saya akan melakukan penelitian yang berjudul : 

“Hubungan Status Gizi dan Gaya Hidup dengan Kejadian Menarche Dini 

pada Anak Sekolah Dasar di Surabaya”. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengidentifikasi hubungan status gizi dan gaya hidup dengan kejadian 

menarche dini pada anak sekolah dasar di Surabaya. Untuk itu saya 

mengharapkan kesediaan anda untuk mengisi kuesioner atau daftar pertanyaan 

yang telah disiapkan dengan sejujurnya atau apa adanya sesuai dengan apa yang 

anda rasakan. Saya akan menjamin kerahasiaan data serta identitas anda. 

Informasi yang anda berikan digunakan sebagai data dari tujuan penelitian, tidak 

akan dipergunakan untuk maksud lain. Partisipasi anda dalam mengisi kuesioner 

ini sangat saya hargai dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih. 

 

 

        Surabaya, 

        Hormat saya, 

 

 

 

        Stefani Amanda R. 

        NIM.131311133073 
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LAMPIRAN 11 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

(INFORMED CONSENT) 

 

 Saya yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan (*bersedia / tidak 

bersedia) menjadi responden atas penelitian yang dilakukan oleh Stefani Amanda 

Rosiardani, mahasiswi Program Studi Pendidikan Ners Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga Surabaya. 

 Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai : 

1. Penelitian yang berjudul “Hubungan Status Gizi dan Gaya Hidup dengan 

Kejadian Menarche Dini  pada Anak Sekolah Dasar di Surabaya” 

2. Perlakuan yang akan diterapkan pada subyek 

3. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian 

4. Bahaya yang akan timbul 

5. Prosedur penelitian 

Dan subyek penelitian mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan 

mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh 

karena itu saya bersedia / tidak bersedia*) secara sukarela untuk menjadi subyek 

penelitian dengan penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari 

pihak manapun. 

Surabaya,                       2017 

 

Peneliti,       Responden 

 

 

(Stefani Amanda Rosiardani)    (………………………...) 

  

Saksi, 

 

    (……………………) 

*)Coret Salah Satu 
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LAMPIRAN 12 

LEMBAR KUESIONER 

HUBUNGAN STATUS GIZI DAN GAYA HIDUP DENGAN KEJADIAN 

MENARCHE DINI PADA ANAK SEKOLAH DASAR 

 

No. Responden (*) : 

Inisial Nama  : 

Usia   : 

Alamat   : 

(*) Diisi oleh peneliti 

 

Petunjuk pengisian 

1. Bacalah pertanyaan dengan baik sehingga dimengerti. 

2. Jawablah pertanyaan dengan sejujur-jujurnya. 

3. Berilah tanda (X) pada jawaban yang benar 

 

A. Data Demografi 

1. Apakah Anda mengetahui informasi tentang menstruasi/haid dan 

kesehatan reproduksi pada wanita? 

a. Ya 

b. Tidak 

2. Apa pendidikan terakhir ayah Anda? 

a. SD / Sederajat 

b. SMP / Sederajat 

c. SMA / Sederajat 

d. Akademi / Perguruan Tinggi 

3. Apa pendidikan terakhir ibu Anda? 

a. SD / Sederajat 

b. SMP / Sederajat 

c. SMA / Sederajat 

d. Akademi / Perguruan Tinggi 

4. Apa pekerjaan ibu Anda? 

a. Ibu rumah tangga 
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b. Pegawai Negeri 

c. Pegawai Swasta 

d. Wiraswasta 

5. Apa pekerjaan Ayah Anda? 

a. Tidak Bekerja 

b. Pegawai Negeri 

c. Pegawai Swasta 

d. Wiraswasta 

6. Penghasilan keluarga (menurut UMK Surabaya) 

a. ≤Rp 3.045.000 

b. ≥Rp 3.045.000 

 

B. Kuesioner Kejadian Menarche Dini 

1. Apakah Anda sudah mengalami menstruasi? 

a. Ya 

b. Tidak 

2. Usia saat mengalami menstruasi/haid pertama kali? 

a. 9 tahun 

b. 10 tahun 

c. 11 tahun 

d. 12 tahun atau lebih 

 

C. Indeks Massa Tubuh (diisi oleh peneliti) 

Berat Badan : ………….kg 

Tinggi Badan : ………….cm 

IMT  : ………….. 

Keterangan : ………….. 
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D. Kuesioner Gaya Hidup 

Petunjuk pengisian:  

1. Beriah tanda “ √ “ pada kolom jawaban yang telah tersedia 

2. Bagi yang sudah menstruasi/haid, kegiatan dibawah ini adalah kegiatan 

yang dilakukan sebelum anda mengalami menstruasi pertama 

kali/menarche. 

Keterangan : 

SS : Sangat Sering bila Anda melakukan tiga atau lebih dalam sebulan 

S  : Sering bila Andamelakukan dua kali dalam sebulan 

J  : Jarang bila Anda melakukan satu kali sebulan 

TP : Jika pernyataan tersebut tidak pernah Anda lakukan 

 

No. Pertanyaan SS S J TP Skor 

Pola Makan      

1. Saya makan dengan menu seimbang (nasi, 

lauk, sayur, buah, dan susu) setiap hari. 
    

 

2. Saya makan yang mengandung lemak 

(kuning telur, bebek, keju), karbohidrat 

(nasi, jagung, umbi-umbian), protein (tahu, 

tempe, susu, telur), dan vitamin (buah, 

sayur) setiap hari. 

    

 

3. Saya makan secara teratur 3 kali sehari 

(pagi, siang, sore/ malam). 
    

 

4. Saya makan nasi 1-3 piring/mangkok dalam 

sekali makan 
    

 

Makanan Siap Saji dan Makanan Ringan / 

Snack 
    

 

5. Saya suka membeli makanan berlemak 

dengan teman dan keluarga di luar rumah 
    

 

6. Saya suka membeli ayam goreng atau fried 

chicken  
    

 

7. Saya membeli mie instan, chiki, gorengan,      
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pop mie, sosis, dan soft drink  

8. Saya suka ngemil pada malam hari.      

Olahraga      

9. Saya berolahraga selama 10 menit tanpa 

henti sebanyak 3 kali seminggu 
    

 

10. Saya mengikuti kegiatan olahraga di sekolah      

11. Saya tetap berolahraga saat liburan sekolah      

Istirahat Tidur      

12. Saya tidur selama 8-10 jam setiap hari      

13. Saya sulit tertidur jika saya sedang stress 

atau merasa kelelahan 
    

 

14. Saya suka terbangun pada tengah malam      

15. Setelah bangun tidur badan saya merasa 

pegal – pegal  
    

 

16. Saya mengonsumsi obat – obatan untuk 

membantu saya agar dapat tertidur 
    

 

Riwayat Media Massa Dewasa      

17. Saya pernah berkomunikasi (SMS,MMS, 

Telephone) yang bertema dewasa melalui 

handphone 

    

 

18. Saya pernah melihat tontonan film yang 

vulgar atau mengumbar seksualitas 
    

 

19. Saya pernah membaca, melihat/menonton 

artikel atau berita pornografi di internet 
    

 

20. Saya pernah membaca majalah porno      
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LAMPIRAN 13 

 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 
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LAMPIRAN 14 

Hasil Uji Statistik Spearman’s Rho 

1. Hubungan status gizi dengan kejadian menarche dini 

 

2. Hubungan gaya hidup dengan kejadian menarche dini 
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