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PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG  

Remaja merupakan masa transisi antara masa anak dan dewasa 

dimana menurut WHO  terjadi pada usia 10-18  tahun, dan terjadi pacu 

tumbuh (growth spurt), serta timbul ciri-ciri seks sekunder. Data demografi 

menunjukkan bahwa remaja perempuan merupakan populasi yang besar. 

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 menunjukan bahwa jumlah 

penduduk Indonesia sebesar 237,6 juta jiwa, 63,4 juta diantaranya adalah 

remaja yang terdiri dari Laki-laki sebanyak 32.164.436 jiwa (50,70 persen) 

dan perempuan sebanyak 31.279.012 jiwa (49,30 persen). Populasi kelompok 

remaja ini akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk di masa yang akan 

datang sehingga membutuhkan perhatian khusus agar tercapai generasi 

mendatang yang lebih baik,antara lain dengan meningkatkan upaya kesehatan 

reproduksi yang berkualitas  pada remaja. 

Semakin membaiknya kondisi sosial ekonomi pada abad 20 

menjadikan permulaan waktu pubertas remaja lebih awal yang ditandai 

dengan usia menars yang semakin dini. Menars merupakan perdarahan yang 

terjadi pertama kali dari uterus dan rata-rata terjadi pada usia 11-13 tahun. 

Menurut World Health Organization (WHO), menars yang semakin dini 

memungkinkan remaja putri lebih cepat bersentuhan dengan kehidupan 

seksual sehingga kemungkinan remaja untuk hamil akan semakin besar pula. 
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Menars yang lambat juga akan berpengaruh terhadap keterlambatan 

kematangan seksual seorang remaja, baik hormonal maupun pertumbuhan 

organ tubuh. Usia menars yang terlambat dalam jangka waktu yang panjang 

akan meningkatkan resiko seorang perempuan terkena osteoporosis karena 

penurunan produksi estrogen yang akan mempengaruhi masa tulang. 

Berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010, 

rerata usia menars perempuan usia 10-59 tahun di Indonesia adalah 13 tahun 

adalah 20% dengan kejadian lebih awal pada usia kurang dari 9 tahun. 

Remaja yang mengalami gizi kurang ditandai dengan Tinggi Badan kurang 

berdasarkan usia mencapai 35,6% yakni pada usia 6-12 tahun dan 35,2% pada 

usia 13-15. 

Menstruasi menandakan bahwa seorang anak perempuan telah masuk 

masa pubertas. Pada masa pubertas itu sendiri terjadi perubahan sistem 

regulasi hormon baik di hipotalamus, pituitari, kelamin (gonad), serta kelenjar 

adrenal yang akan menyebabkan perubahan secara kualitatif dan kuantitatif. 

Pubertas memicu tanda seks (primer dan sekunder) muncul, dan 

mengakibatkan pertumbuhan yang cepat dari tinggi badan serta berat badan. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi usia menars dan maturasi seorang 

remaja adalah status gizi. Korelasi yang kuat diperoleh antara masa pubertas 

dengan IMT. Anak yang mempunyai nilai rerata IMT yang lebih tinggi akan 

mengalami maturitas lebih awal (Soetjiningsih, 2010). 

Hasil penelitian Simondon et al di Sinegal, menunjukkan bahwa 

remaja putri yang pendek secara signifikan mengalami keterlamatan usia 

menars 1,6 tahun dibandingkan dengan yang lebih tinggi atau tinggi badan 
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normal. Pada populasi penelitian Leenstra et al di Kenya Barat, remaja yang 

terlambat menars rata-rata di alami oleh remaja yang mengalami malnutrisi 

dibandingkan dengan remaja pada umur yang sama tetapi memiliki status gizi 

normal, populasi ini mengalami menars dengan permulaan pubertas terlambat 

yakni 1,5-2 tahun. 

Di Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Yulianto menunjukkan 

bahwa responden dengan status gizi normal indeks (TB/U) sebagian besar 

mengalami menars pada usia <12,5 tahun (62,26%) sedangkan responden 

dengan status gizi kurang, sebagian besar pada usia >12,5 tahun (94,12%). 

Perbedaan tinggi badan yang bermakna diperoleh antara usia menars dengan 

status gizi normal dengan status gizi kurang. 

Dari studi pendahuluan yang telah dilakukan penulis di SMPN 2 

Prambon-Nganjuk, dari 7 responden yakni siswa putri kelas 2 di dapatkan 

hasil bahwa rata-rata dari mereka memiliki tinggi badan antara 140 cm dan 

mendapatkan haid pada usia 13 dan 14 tahun dimana sampai dengan saat ini 

tinggi badan dan usia menars belum di analisis. Dan dampak dari TB yang 

pendek akan berakibat pada persalinan operatif pada seorang wanita nantinya. 

Oleh karena itu peran bidan sangatlah penting yaitu dalam melakukan upaya 

prevensi terhadap gangguan pertumbuhan dan TB pendek pada remaja putri 

serta melakukan promosi kesehatan dengan penyuluhan penyebab tinggi 

badan pendek. 

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik 

untuk mengambil judul “ Hubungan Usia Menars dengan Tinggi Badan 

Remaja Putri di SMPN 2 Prambon Nganjuk. “ 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Apakah usia menars berkolerasi dengan tinggi badan remaja putri di SMPN 2 

Prambon Nganjuk ? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Umum Penelitian 

Untuk menganalisis hubungan antara usia menars dengan tinggi badan 

remaja putri di SMPN 2 Prambon Nganjuk 

1.3.2 Tujuan Khusus Penelitian 

1) Mengetahui sebaran tinggi badan siswi berdasarkan usia menars di 

SMPN 2 Prambon Nganjuk 

2) Membuktikan hubungan antara usia menars dengan tinggi badan 

remaja putri di SMPN 2 Prambon Nganjuk 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Subjek 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan prediksi Tinggi Badan 

(TB) dan pertumbuhan cepat periode ke-2 pada remaja putri. 
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1.4.2 Pengembangan Studi 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan upaya prevensi terhadap 

gangguan pertumbuhan dan TB pendek pada remaja putri. Serta 

mendukung promosi kesehatan dalam rangka penyuluhan penyebab 

TB pendek pada remaja putri 

 

1.4.3 Masyarakat 

Sebagai masukan bagi masyarakat luas khususnya para remaja putri 

dalam menambah wawasasn dan menerapkan ilmu yang berhubungan 

dengan masalah menars khususnya berkaitan dengan TB pendek yang 

merupakan langkah awal pencegahan persalinan dengan tindakan 

operatif 

 

1.5 RESIKO PENELITIAN 

       Dalam hal ini resiko yang akan diterima oleh responden adalah data diri 

yang disampaikan akan bocor ke orang lain. Sehingga untuk mengantisipasi 

hal tersebut, peneliti akan merahasiakan seluruh informasi yang berkaitan 

dengan responden. Serta pada penyampaian hasil penelitian, peneliti hanya 

akan memberikan kode dan inisial dalam identitas responden. 
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