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ABSTRACT 

Early menarche age and obesity in the woman being one indicator of health in society. 

The first menstruation or menarche said early if it occurs at the age of 12 years. Both of 

the phenomena bring negative effects in the form of increased risk of various diseases 

such as cardiovascular disease, hypertension, type 2 diabetes mellitus, and some cancers. 

This research aims to find out the relationship between obesity and the early menarche 

age of female students at SMP Muhammadiyah 9 Surabaya based on Body Mass Index 

categories. The samples size in this research was 79 respondents by  using accidental 

sampling techniques. The approach in this research was the cross-sectional approach. 

This research has involved the measurements of BMI as the form of anthropometric 

measurement, to find the value of Z-Score. The value of Z-Score was useful for 

determining the categories of obesity or not on the respondent, and then who will be 

analyzed by the age of menarche of the female student at SMP Muhammadiyah 9 

Surabaya to find out whether significant relationship between both of. The Chi-Square 

analysis results in this research getting p-value > p-table  (0,336 > 0,05), So the 

conclusion is H0 accepted and H1 rejected or there is no significant relationship between 

obesity and early menarche age of the female student at SMP Muhammadiyah 9 

Surabaya. 
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ABSTRAK 

Menarche dini dan obesitas pada perempuan menjadi salah satu indikator kesehatan pada 

masyarakat. Menarche atau menstruasi pertama dikatakan dini jika terjadi pada usia di 

bawah 12 tahun. Kedua kejadian tersebut membawa dampak negatif berupa 

meningkatnya resiko berbagai macam penyakit diantaranya adalah penyakit 

kardiovaskuler, hipertensi, diabetes mellitus tipe 2 dan beberapa jenis kanker. Penelitian 

ini bertujuan  untuk mengetahui hubungan antara obesitas dengan usia menarche yang 

lebih dini pada siswi SMP Muhammadiyah 9 Surabaya berdasarkan kategori Indeks 

Massa Tubuh. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 79 responden yang diambil 

dengan menggunakan teknik accidental sampling. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan cross-sectional. Penelitian ini melibatkan pengukuran 

antropometris, berupa pengukuran IMT yang digunakan untuk mencari nilai Z-Score. 

Nilai Z-Score berguna untuk penentuan kategori obesitas atau tidak obesitas pada 

responden yang kemudian akan dianalisis dengan usia menarche siswi SMP 

Muhammadiyah 9 Surabaya untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang bermakna 

diantara keduanya. Hasil analisis Chi-Square pada penelitian ini di dapatkan nilai p value 

> p tabel (0,336 > 0,05), sehingga kesimpulannya adalah H0 diterima dan H1 ditolak atau 
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tidak terdapat hubungan yang signifikan antara obesitas dengan usia menarche dini pada 

siswi SMP Muhammadiyah 9 Surabaya. 

Kata kunci: Obesitas, Menarche dini, IMT (Indeks Massa Tubuh), Z-Score, Chi-Square 

Latar Belakang 

Timbulnya keadaan obesitas 

dikarenakan adanya ketimpangan 

antara jumlah kalori yang dikonsumsi 

dengan jumlah enersi (energy 

expenditure) yang telah 

dipergunakan, akibatnya kelebihan 

enersi tersebut akan disimpan dalam 

bentuk jaringan lemak, jaringan 

lemak inilah yang mengakibatkan 

penderita obesitas memiliki tubuh 

yang gemuk dan besar (Sedioetama, 

2008).  

Dewasa ini terdapat fenomena  yang 

cukup mengkhawatirkan dalam 

masyarakat terkait dengan mitos 

bahwa anak yang sehat adalah anak 

yang gemuk atau obesitas, sehingga 

masyarakat berlomba-lomba untuk 

mencukupi kebutuhan gizi anaknya 

sampai pada tingkat yang 

„berlebihan‟. Padahal, kondisi 

obesitas yang diakibatkan oleh 

konsumsi gizi yang berlebih dari segi 

kuantitas maupun kualitas dapat 

menyebabkan efek negatif berupa 

munculnya banyak penyakit yang 

diakibatkan oleh kualitas kesehatan 

yang  lebih rendah pada penderita 

obesitas (Sedioetama, 2008). 

Berkaitan dengan fenomena obesitas 

yang terjadi pada masyarakat kita 

dewasa ini, peneliti menyoroti tentang 

korelasi antara obesitas dengan usia 

menarche yang lebih dini pada remaja 

perempuan Indonesia saat ini. Kedua 

fenomena tersebut dapat menjadi 

salah satu indikator kesehatan 

masyarakat. Menarche dikatakan dini 

apabila terjadi pada usia di bawah 12 

tahun (Susanti, 2012). Menurut data 

RISKESDAS (2013) disebutkan 

terdapat sebanyak 20,9 persen anak 

perempuan Indonesia yang 

mengalami menarche dini dengan 

usia menarche kurang dari 12 tahun. 

Angka tersebut cukup tinggi 

mengingat dampak yang dapat 

diakibatkan oleh fenomena menarche 

dini. Sama halnya dengan obesitas, 

menarche dini dapat meningkatakan 

resiko berbagai macam penyakit yang 

juga dapat di jumpai pada penderita 

obesitas, seperti halnya penyakit 

kardiovaskuler dan juga hipertensi 



(Susanti, 2012). Menarche dini juga 

dapat meningkatkan resiko terhadap 

penyakit diabetes melitus tipe dua 

yang sering dijumpai pada penderita 

obesitas, serta resiko sejumlah 

kanker, diantaranya adalah kanker 

payudara dan kanker ovarium 

(Prabasiwi, 2016).  

Penelitian hubungan antara obesitas 

dengan usia menarche ini di 

laksanakan disalah satu Sekolah 

Menengah Pertama di Surabaya yakni 

SMP Muhammadiyah 9 Surabaya 

dengan berpedoman pada penggunaan 

teknik pengukuran antropometris 

yakni penggunaan model pengukuran 

Indeks Massa Tubuh atau IMT. 

Metode 

Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah terdapat 

hubungan yang signifikan antara 

obesitas dengan usia menarche yang 

lebih cepat atau dini sebagai salah 

satu indikator kesehatan masyarakat, 

yang diselenggarakan di Sekolah 

Menengah Pertama  Swasta di Kota 

Surabaya, SMP Muhammadiyah 9 

Surabaya yang terletak di Jl. Jojoran 

I. No.50, Mojo, Gubeng, Kota 

Surabaya, Provinsi Jawa Timur. 

Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan 

cross-sectional untuk mengetahui ada 

tidaknya korelasi antara obesitas 

dengan usia  menarche yang lebih 

dini.   

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode 

deskriptif korelasional untuk 

mendeskripsikan hubungan antara 

obesitas dengan usia menarche yang 

lebih dini dengan melibatkan 

pengukuran antropometris, berupa 

pengukuran IMT yang digunakan 

untuk mencari nilai Z-Score 

responden penelitian. Nilai Z-Score 

inilah yang digunakan peneliti untuk 

menentukan kategori obesitas atau 

tidak obesitas pada responden yang 

kemudian dianalisis dengan usia 

menarchenya. Pengumpulan data 

dilakukan pada bulan Maret 2018, 

berupa pengisian kertas kuesioner, 

pengukuran IMT (Indeks Massa 

Tubuh) meliputi pengukuran tinggi 

badan dan berat badan dengan 

menggunakan alat-alat antropometer 

seperti timbangan berat badan dan 

stature meter untuk mengetahui nilai 



IMT responden, untuk penentuan 

kategori Z-Score. Data juga diperoleh 

dari hasil wawancara dengan pihak 

sekolah. Sampel penelitian diambil 

dengan menggunakan teknik 

accidental sampling, yakni teknik 

sampling dimana setiap sampel 

dipilih atas ketersediaannya, dan 

sampel berada ditempat penelitian 

pada saat peneliti melakukan 

pengumpulan data. Adapun jumlah 

siswi yang hadir pada saat 

pengambilan data adalah sebanyak 79 

orang siswi yang menjadi jumlah 

sampel penelitian dari total jumlah 

populasi  siswi sebanyak 97 orang 

siswi. 

Analisis data dilakukan secara 

bivariat dengan menggunakan uji 

statistik Chi-Square pada SPSS 17.0. 

Analisis Chi-Square digunakan dalam 

menguji signifikansi hubungan 

diantara 2 variabel yang berskala data 

nominal dalam bentuk kategorikal.  

Hasil dan Pembahasan 

Usia Responden 

Tabel  1 

Jumlah Responden Menurut Usia (12-16 Tahun) 

Batasan Usia 

(Tahun) 

Jumlah 

Siswi 

Minimum : 12,17 

Maximum : 16,34 

Rata-Rata : 14,01 

11,5 - 12,4 3  

12,5 - 13,4 25  

13,5 – 14,4 25  

14,5 – 15,4 22  

15,5 – 16,4 4  

Total  79  



Jumlah total responden penelitian ini 

adalah 79 orang siswi, populasi 

responden terbanyak berada pada usia 

13 tahun (12,5 – 13,4) dan 14 tahun 

(13,5 – 14,4) yakni dengan jumlah 

masing-masing sebesar 25 siswi, 

dengan rata-rata usia 14,01 tahun. 

Usia minimum responden yang 

ditunjukkan oleh tabel 1 adalah 12,17 

tahun dan usia maximum responden 

adalah 16,34 tahun. 

Status Gizi Responden 

Tabel 2  

Status Gizi Respoden 

Kategori Status 

Gizi 
Ambang Batas Z-Score 

Jumlah 

Siswi 

Persentase 

(%) 

Kurus -3SD sampai dengan <-2SD 4  5.06 

Normal -2SD sampai dengan 1SD 57  72.15 

Gemuk >1SD sampai dengan 2SD 6  7.60 

Obesitas .>2SD 12  15.19 

Total 79  100.00 

 

Dari Tabel  2 diketahui terdapat 

5,06% responden atau 4 orang siswi 

dengan status gizi kurus, 69.62% 

siswi dengan status gizi normal dan 

merupakan jumlah mayoritas dari 

seluruh responden yakni sebesar 58 

orang siswi. Siswi dengan status gizi 

gemuk adalah sebesar 7.60% atau 6 

orang siswi. Berkaitan dengan kasus 

obesitas sendiri, terdapat 17.72% atau 

14 orang siswi SMP Muhammadiyah 

9 yang menderita obesitas. 

 

Usia Menarche Responden 

Menarche secara fisik ditandai 

dengan pendarahan yang keluar dari 

vagina yang diakibatkan oleh 



meluruhnya dinding rahim atau 

lapisan endometrium pada uterus, 

menarche dini adalah menarche yang 

terjadi pada seseorang dengan usia 

dibawah 12 tahun (Susanti, 2012)

 

Tabel 3 

 Distribusi Persentase Usia Menarche Responden 

Kisaran 

Usia 

Menarche 

(Tahun) 

Jumlah Siswi 
Persentase 

(%) 

Keterangan : 

Usia Menarche 

Maximum = 15,0 tahun 

Usia Menarche 

Minimum = 9,2 tahun 

Rata-rata = 12,16 tahun 

 

8,5 – 9,4 1  1.27 

 9,5 – 10,4 5  6.32 

 10,5 – 11,4 18 22.78 

11,5 – 12,4 19 24.05 

12,5 – 13,4 18  22.78 

13,5 – 14,4 9  11.39 

14,5 – 15,4 2  2.54 

Total 72  91.14 

 

 Dari jumlah total 79 responden dapat 

diketahui bahwa responden yang 

telah mengalami menarche adalah 

sebanyak 72 orang siswi (91,12%) 

dengan usia maximum responden 

ketika mendapati menarche adalah 

pada usia 15,0 tahun dan usia 

minimum menarche responden 

yakni 9,2 tahun. Terdapat 8,86% 

responden atau 7 orang siswi yang 

belum mengalami menarche. 

Mayoritas responden mendapatkan 



usia menarche pada kisaran usia 

11,5-12,4 (12 tahun) yakni sebanyak 

19 orang siswi (24,05%).   

 Usia menarche Responden 

penelitian ini mempunyai rata-rata 

12,16 tahun, dengan usia menarche 

terendah pada usia 9,2 tahun. Hal ini 

senada dengan penelitian yang yang 

dilakukan Rahmat Nurul  Yuda 

Putra, dkk (2016) di SMP Negeri 1 

Padang, yang mana dalam 

penelitiannya yang berjudul “ 

Hubungan  Indeks Massa Tubuh 

dengan usia Menarche pada Siswi 

SMP Negeri 1 Padang”, ditemukan 

usia menarche termuda responden 

yakni pada usia 9 tahun.  

 

Tabel 4 

Distribusi Persentase Responden dengan Kondisi Menarche Dini (Usia 

Menarche Kurang dari 12 Tahun) Berdasarkan Usia 

Batasan Usia Jumlah Siswi Menarche Dini Persentase (%) 

11,5 - 12,4 3  0 0 

12,5 - 13,4 25  11 13.92 

13,5 – 14,4 25  7 8.86 

14,5 – 15,4 22  5 6.32 

15,5 – 16,4 4  1 1.27 

Total 79  24 30.37 

 

Dari jumlah total responden 79 orang 

siswi terdapat 24 orang siswi dengan 

persentase sebesar 30,37% yang 

mengalami menarche dini. Mayoritas 

responden yang mengalami menarche 

dini berada pada rentang usia 12,5 - 

13,4 (13 tahun) dengan jumlah 11 

orang siswi (13,97%). Jumlah 

responden yang mengalami menarche 

dini paling sedikit adalah 1 orang 

siswi (1,27%) dengan rentang usia 

15,5 – 16,4 (16 tahun). Tidak terdapat 

(0) responden yang mengalami 

menarche dini pada rentang usia 11,5 

- 12,4 (12 tahun). 

 



Pembahasan 

Hubungan antara Obesitas dengan 

Usia Menarche 

Untuk menganalisis hubungan antara 

obesitas dengan usia menarche yang 

lebih dini atau cepat  pada siswi SMP 

Muhammadiyah 9 Surabaya ini, 

peneliti membagi kategori obesitas 

menjadi 2 kategori yakni siswi 

dengan status obesitas dan siswi 

dengan status  bukan obesitas. 

Penentuan kategori obesitas 

didasarkan pada nilai Z-Score yang 

lebih dari 2. (Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia, 2010). Untuk 

usia menarche, peneliti juga 

membaginya dalam 2 kategori yakni 

menarche dini/cepat dan kategori 

normal. Penentuan Menarche dini di 

dasarkan pada usia menarche yang 

dibawah 12 tahun. 

Hubungan antara obesitas dan usia 

menarche yang lebih cepat dapat 

dilihat pada tabel 5 dibawah ini 

Tabel 5 

Hubungan Obesitas dengan Menarche yang Lebih Cepat 

 

Keadaan Obesitas             Kejadian Menarche                Total n (%)      P 

   Normal n (%)    Dini/cepat n (%) 

Tidak       37           23             60 

   (51,4%)     (31,9%)                  (83,3%) 

Ya       5           7                           12             

0,336 

   (6,9%)        (9,7%)                  (16,7%) 

Jumlah                 42         30                      72 

   (58.3%)    (41,7%)                  (100%) 

 

Berdasarkan Tabel 5 tersebut dapat 

diketahui untuk kategori tidak 

obesitas terdapat persentase  83,3% 

responden atau 60 orang siswi yang 

terdiri dari 51,45% responden (37 

siswi) yang mempunyai menarche 

normal dan 23 orang siswi (31,9%) 

yang dengan menarche dini. Untuk 



keadaan obesitas terdapat persentase 

16,7% atau 12 osrang siswi yang 

terdiri dari 5 orang siswi atau 6,9% 

responden yang mempunyai 

menarche normal dan 9,7%  reponden 

atau 7 orang responden yang 

mempunyai menarche cepat / dini. 

Berdasarkan analisis data dengan 

menggunakan uji ststistik Chi-Square 

pada SPSS 17.0 diperoleh nilai p-

value sebesar 0,336 dengan 

signifikasi sebesar 0,005, karena p-

value lebih besar dari p-tabel (0,336 > 

0,005) maka H1 ditolak dan H0 

diterima, dengan demikian tidak 

terdapat hubungan signifikan antara 

obesitas dengan usia menarche yang 

lebih cepat pada siswi SMP 

Muhammadiyah 9 Surabaya. 

Hasil penelitian ini juga senada 

dengan yang  hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Rizky Swastika 

Renjani (2012) di SMP Negeri 1 

Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, 

yang menyatakan bahwa tidak ada 

hubungan yang bermakna antara 

obesitas dengan usia menarche yang 

lebih dini pada siswi kelas VII SMP 

Negeri Batang Kuis Kabupaten Deli 

Serdang nilai p-value sebesar 0,340, 

yang berarti p-value > p-tabel (0,340 

> 0,005) atau juga berarti tidak 

terdapat hubungan yang signifikan 

diantara obesitas dengan usia 

menarche yang dini.   

Hasil  yang senada dengan penelitian 

peneliti juga di dapatkan pada 

penelitian Dian Artanti (2006) pada 

410 orang siswi kelas VI SD di 

Kecamatan Samarinda Ilir kota 

Samarinda, Kalimantan Timur yang 

menyatakan bahwa tidak ada 

hubungan yang signifikan antara 

obesitas dengan usia menarche yang 

lebih muda pada 100 siswi yang telah 

mengalami menarche, penelitian 

tersebut juga menggunakan uji 

statistik Chi-Square dan metode 

penelitian berupa cross-sectional 

study.  

Lain halnya dengan penelitian Adila 

Prabasiwi (2016) mengenai 

“Hubungan antara Status Gizi dengan 

Status Menarche Siswi SMP Negeri 

10 Kota Tegal “, yang menyatakan 

bahwa siswi dengan status gizi 

obesitas dan gemuk memiliki usia 

menarche yang lebih cepat daripada 

siswi dengan status gizi normal, rata-

rata usia menarche siswi. Rata-rata 

usia menarche pada responden 

dengan status gizi obesitas dan gemuk 

pada penelitian tersebut adalah 

11,08   1,3 tahun dan 11,75   0,8 

tahun, sementara untuk status gizi 

normal rata - rata usia menarchenya 



adalah 12,33 0,9. Pada penelitian 

tersebut menunjukkan adanya 

percepatan usia menarche pada 

responden dengan status gizi obesitas 

dibandingkan dengan responden 

dengan status gizi normal. 

Hasil penelitian ini juga berbeda 

dengan penelitian yang di sampaikan 

oleh Putra, I Gusti Ngurah Edi dkk 

(2016) mengenai “Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Umur Menarche pada 

siswi Sekolah Dasar di Kota 

Denpasar” yang menyebutkan bahwa 

siswi SD yang mengalami obesitas 

cenderung mendapatkan umur 

menarche 1,32 tahun lebih awal  

dibanding dengan siswi SD dengan 

status gizi normal. Jumlah responden 

pada penelitian ini adalah 70 orang 

siswi dengan teknik pengambilan 

sampel cluster random sampling dan 

uji analisis data berupa uji regresi 

linier.  

Penelitian tersebut menunjukkan  

adanya percepatan usia menarche 

pada responden dengan status gizi 

obesitas dibandingkan dengan 

responden dengan status gizi normal. 

Dari kedua penelitian yang 

menunjukkan hubungan antara 

kondisi obesitas dengan usia 

menarche yang lebih dini / cepat, 

peneliti menjumpai perbedaan 

penelitian yang dilakukan Adila 

Prabasiwi (2016) dan Putra, I Gusti 

Ngurah Edi dkk (2016) dengan 

penelitian  yang dilakukan peneliti di 

SMP Muhammadiyah 9 dibagian 

metode penelitian.  

Penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti di SMP Muhammadiyah 9 

Surabaya dalam metodenya 

melibatkan analisis hubungan antara 

obesitas dengan usia menarche 

responden dengan menggunakan 

pengukuran antropometris, berupa 

pengukuran Indeks Massa Tubuh 

(IMT) guna mencari nilai Z-Score 

responden penelitian, nilai Z-Score 

tersebut digunakan untuk menetukan 

kategori obesitas atau tidak 

obesitasnya responden dan kemudian 

di analisis dengan usia menarche 

responden untuk mengetahui tentang 

ada tidaknya hubungan yang 

signifikan antara obesitas dengan usia 

menarche  yang lebih cepat atau dini 

pada siswi SMP Muhammadiyah 9 

Surabaya. Obesitas disini berperan 

sebagai variabel independen atau 

variabel bebas, sementara usia 

menarche berperan sebagai variabel 

terikat atau dependen. 

Sementara pada penelitian Adila 

Prabasiwi (2016) yang merupakan 



penelitian jenis analitik, metodenya 

melibatkan analisis hubungan antara 

status gizi berdasarkan IMT menurut 

usia dan persen lemak tubuh dengan 

status menarche responden dan 

analisis  mengenai rata-rata usia 

menarche responden menurut status 

gizinya.  

Pada penelitian Putra, I Gusti Ngurah 

Edi dkk (2016) yang merupakan 

penelitian observasional analitik, 

metodenya melibatkan analisis faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap 

usia menarche. Variabel dependennya 

meliputi usia menarche, sementara 

variabel independen dalam 

penelitiannya meliputi status gizi, 

berat badan lahir, urutan kelahiran, 

usia menarche ibu, usia ibu saat 

melahirkan dan pendidikan kedua 

orang tua. 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis uji Chi-

Square tidak ditemukan adanya 

hubungan yang signifikan antara 

obesitas dengan usia menarche yang 

lebih dini pada siswi SMP 

Muhammadiyah 9 Surabaya. Hasil 

Chi-Square pada SPSS 17.0 diperoleh 

nilai p-value sebesar 0,336 dengan 

signifikasi sebesar 0,005, karena p-

value lebih besar dari p-tabel (0,336 > 

0,005) maka H1 ditolak dan H0 

diterima, dengan demikian tidak 

terdapat hubungan signifikan antara 

obesitas dengan usia menarche yang 

lebih cepat pada siswi SMP 

Muhammadiyah 9 Surabaya, 
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