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ABSTRAK

Usia Menarche atau menstruasi pertama kali yang dialami oleh seseorang anak perempuan
seringkali berbeda, hal tersebut wajar terjadi jika berlangsung di usia 12-16 tahun. Namun dewasa
ini tren usia menarche bergeser di bawah 12 tahun. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh status
gizi anak.UsiaMenarche yang terlalu dini bisa berakibat psikis pada anak tersebut.Desain penelitian
menggunakan analitik cross sectional dengan metode sampling simple random sampling. Sampel
sebanyak 26 anak usia sekolah yang sudah menstruasi di Desa Gunungsari Kecamatan Baureno
Kabupaten Bojonegoro. Data penelitian diambil dengan observasi dan wawancara. Setelah
ditabulasi data kemudian dianalisis menggunakan uji koefisiensi kontingensi dengan tingkat
kemaknaan <0,05.Hasil penelitian menunjukkan seluruhnya sebanyak 100% anak menarche dini
dengan IMT obesitas. Sedangkan sebagian besar sebanyak 54,4% anak menarche normal dengan
IMT normal. Hasil pengujian statistic diperoleh nilai C = 0,543 yang memiliki tingkat hubungan
sedang dan dengan nilai contingency coefficient ρ = 0,013 (ρ<0,05) sehigga H1 diterima artinya ada
hubungan antara Indeks Massa Tubuh dengan usia menarche pada anak usia sekolah di Desa
Gunungsari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.Berdasarkan kesimpulan diatas, peran
orang tua hendaknya memperhatikan asupan nutrisi untuk pertumbuhan anak. Dan bagi pihak
sekolah hendaknya memberikan edukasi masalah reproduksi terutama tentang menarche pada anak
usia sekolah.

Kata Kunci : Usia Menarche, Indeks Massa Tubuh

PENDAHULUAN

Setiap anak akan mengalami pubertas.
Pubertas merupakan masa awal pematangan
seksual, yakni suatu periode dimana seorang
anak mengalami perubahan fisik, hormonal,
dan seksual serta mampu mengadakan proses
reproduksi. Pada awal masa pubertas, kadar
hormone LH (Luteinizing Hormone) dan FSH
(follicle-stimulating hormone) akan
meningkat, sehingga merangsang
pembentukan hormone seksual. Pada anak
putri, peningkatan kadar hormone tersebut
menyebabkan pematangan payudara, ovarium,
rahim, dan vagina serta dimulainya siklus
menstruasi (Nita, 2008).

Menarche merupakan perdarahan
pertama kali dari uterus yang terjadi pada
wanita dimasa pubertas. Menarche
menandakan bahwa remaja sudah memasuki
tahap kematangan organ seksual. Menarche
dimulai dari pertumbuhan organ seks
sekunder tumbuh berkembang, seperti
pembesaran payudara, tumbuh rambut ketiak,

panggul membesar serta mulai
berkembangnya beberapa organ vital yang
siap untuk dibuahi (Manuaba,2009).
Umumnya, remaja yang mengalami menarche
adalah pada usia 12 sampai dengan 16 tahun
(Kusmiran,2011).

Fenomena menurunnya rata-rata
usiamenarche berkaitan dengan perubahan
keadaan lingkungan khususnya keadaan gizi
dan kesehatan yang semakin baik, serta
adanya faktor lainnya sehingga mempercepat
pertumbuhan organ – organ seksual manusia
dan menarche dini (Santrock, 2003).
Menstruasi pertama sering dihayati oleh anak
gadis sebagai suatu pengalaman traumatis,
terkadang anak yang belum siap menghadapi
menarche akan timbul keinginan untuk
menolak proses fisiologis tersebut, mereka
akan merasa haid sebagai sesuatu yang kejam
dan mengancam, keadaan ini dapat berlanjut
ke arah yang lebih negatif, dimana anak
tersebut memiliki gambaran fantasi yang
sangat aneh bersamaan dengan kecemasan dan
ketakutan yang tidak masuk akal, dapat juga
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disertai dengan perasaan bersalah atau
berdosa, dimana semua hal tersebut dikaitkan
dengan masalah perdarahan pada organ
kelamin dan proses haidnya. Menarche yang
terlalu dini atau terlambat bisa berakibat
psikis pada anak tersebut (Suryani dan
Widyasih, 2008)

Berdasarkan hasil RISKESDAS tahun
2010, Indonesia mengalami angka penurunan
usiamenarche. Terdapat 5,2% anak-anak di
Indonesia memasuki usia menarche dibawah
usia 12 tahun. Dijawa timur sebesar 25,3%
remaja putri mengalami menarche pada usia
11-12 tahun (Kemenkes RI, 2010). Dari hasil
observasi dan wawancara dengan 12 siswi
yang sudah menstruasi di SD dan MI Desa
Gunungsari Kecamatan Baureno Kabupaten
Bojonegoro, bahwa sebanyak 3 (25%) anak
menarche diusia<12 tahun, 9 (75%) anak
menarche pada usia>12 tahun. Dari hasil
surve rata-rata anak yang sudah menstruasi
memiliki berat badan dan tinggi badan yang
lebih dari pada teman seusianya.

Ada banyak faktor yang
mempengaruhi usia menarche, diantaranya :
status gizi, penyakit, kelainan fisik, audio
visual, lingkungan social, genetic, dan
psikologi. Berat badan dapat mempengaruhi
status gizi dalam kaitannya terhadap usia
menarche. Menurut Pujiani (2012), perbaikan
nutrisi akan berdampak kepada penurunan
usia menstruasi pertama. Menarche dini lebih
cenderung ditemui pada wanita dengan status
gizi yang baik.Hal ini dikarenakan status gizi
mempengaruhi maturitas sistem
endokrin.Status gizi dapat di interprestasikan
dari Indeks Massa Tubuh (IMT) seseorang.

Usia menarche memang bervariasi,
akan tetapi akhir-akhir ini usia menarche
semakin cepat. Hal ini disebabkan oleh
adanya adypocyte-derived hormone leptin
yang diduga dapat mempengaruhi masa awal
menarche. Peningkatan kadar leptin dalam
darah dapat menyebabkan peningkatan kadar
LH yang berhubungan dengan peningkatan
estradiol dan awal menarche, hal ini lebih
beresiko terjadi pada anak dengan berat badan
lebih atau obesitas (Edward,2007).

Pergeseran usia menarche ke usia
yang lebih muda, akan menyebabkan remaja
putri mengalami dampak stress emosional.
Menarche dini dapat berpengaruh pada
perubahan secara cepat dan mendadak yang
mempengaruhi psikologi karena anak belum

siap menerima kedatangan menstruasi.
Masalah fisik yang mungkin timbul adalah
kurangnya kebersihan diri (personal hygiene)
sehingga dapat beresiko terjadinya Infeksi
Saluran Kemih (ISK) (Maisaroh,2009).
Sedangkan menurut Pujiani (2012),
usiamenarche dini merupakan faktor resiko
terjadinya kanker ovarium.

Untuk pertumbuhan yang normal
seorang anak perempuan memerlukan nutrisi
yang baik, kecukupan energi, protein, lemak
dan suplai semua nutrient yang menjadi basis
pertumbuhan. Pada anak makanan yang
bergizi tinggi dan berlemak tinggi yang
berasal dari hewani menyebabkan
pertumbuhan berat badan pada anak
perempuan, sehingga kadar estrogen akan
meningkat. Kadar hormone yang meningkat
ini nantinya akan mempengaruhi saat
menarche dini seorang anak perempuan
(Waryana,2010).

Kejadian menarche yang lebih dini
pada anak usia sekolah menimbulkan rasa
cemas terhadap anak-anak apalagi jika
mengalami menstruasi pertama kali diusia
dini dibandingkan dengan teman-teman
seusianya. Upaya yang dapat dilakukan tenaga
kesehatan hendaknya dapat memberikan
penyuluhan tentang menarche dikalangan
remaja putri, baik dari faktor-faktor yang
mempengaruhi serta akibatnya. Peran orang
tua dan guru sebagai pendidik juga tak luput
untuk menciptakan lingkungan dimana
mereka merasa aman untuk bertanya dan
mendapatkan bimbingan, maka diharapkan
kepada orang tua dan pendidik mampu
menciptakan lingkungan adaptif bagi anak
dan anak didiknya, agar masalah yang terjadi
terutama pada hal usia menarche yang
berhubungan dengan berat badan tersebut
dapat ditanggulangi dengan perbaikan status
gizi.

Hal inilah yang menjadikan alasan
penulis melakukan penelitian mengenai
hubungan antara Indeks Massa Tubuh dengan
Usia menarche pada anak usia sekolah di
Desa Gunungsari Kecamatan Baureno
Kabupaten Bojonegoro

METODE PENELITIAN

Desain penelitian menggunkan
analitik cross sectional dengan metode
sampling simple random sampling. Sampel
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sebanyak 26 anak usia sekolah yang sudah
menstruasi di Desa Gunungsari Kecamatan
Baureno Kabupaten Bojonegoro. Data
penelitian diambil dengan observasi dan
wawancara. Setelah ditabulasi data kemudian
dianalisis menggunakan uji koefisiensi
kontingensi dengan tingkat kemaknaan <0,05.

HASIL PENELITIAN

1. Data Umum
1) Distribusi Umur
Tabel 1 Distribusi Umur Responden Di Desa

Gunungsari Kecamatan Baureno -
Bojonegoro.

No Umur F %
1
2
3

10 tahun
11 tahun
12 tahun

2
7
14

7,7
26,9
65,4

Jumlah 26 100
Pada tabel 1 menunjukkan bahwa dari

26 responden sebagian besar atau 65,4%
responden berumur 12 tahun, dan sebagian
kecil atau 7,7% resonden berumur 10 tahun.

2) Pekerjaan Orang Tua
Tabel 2 Distribusi Pekerjaan Orang Tua

Responden di Desa Gunungsari
Kecamatan Baureno - Bojonegoro.

No Pekerjaan Orang Tua F %
1
2
3

Wiraswasta
Petani
Guru

15
9
2

57,7
34,6
7,7

Jumlah 26 100
Pada tabel 2 menunjukkan bahwa dari

26 responden sebagian besar atau 57,7%
pekerjaan orang tua responden adalah
wiraswasta, dan sebagian kecil atau 7,7%
pekerjaan orang tua responden adalah guru.

2. Data Khusus
1) Indeks Massa Tubuh
Tabel 3 Distribusi Indeks Massa Tubuh

Responden di Desa Gunungsari
Kecamatan Baureno - Bojonegoro.

No Indeks Massa Tubuh F %
1
2
3
4
5

Sangat Kurus
Kurus
Normal
Gemuk
Obesitas

0
3
11
7
5

0
11,5
42,3
26,9
19,2

Jumlah 26 100
Pada tabel 3 menunjukan bahwa dari

26 responden hampir setengah atau 42,3%

responden mempunyai Indeks Massa Tubuh
normal, dan sebagian kecil atau 11,5%
responden mempunyai Indeks Massa Tubuh
kurus.

2) Usia Menarche
Tabel 4 Distribusi Usia Menarche Responden

Di Desa Gunungsari Kecamatan
Baureno Kabupaten Bojonegoro.

No Usia Menarche F %
1

2

Menarche dini (<12
tahun)
Menarche normal (12-16
tahun)

16

10

61,5

38,5

Jumlah 26 100
Pada tabel 4 menunjukkan bahwa dari

26 responden sebagian besar atau 61,5%
responden menarche dini (<12 tahun).

3) Hubungan Indeks Massa Tubuh
dengan Menarche

Tabel 5 Distribusi Tabel Silang Hubungan
Indeks Massa Tubuh dengan Usia
Menarche Pada Anak Usia Sekolah di
Desa Gunungsari Kecamatan Baureno
Kabupaten Bojonegoro.

Indeks
Massa
Tubuh

Usia Menarche Total
Menarche

dini
Menarche

normal ∑ %
∑ % ∑ %

Kurus
Normal
Gemuk
Obesitas

0
5
6
5

0
45,5
85,7
100

3
6
1
0

100
54,5
14,3

0

3
11
7
5

100
100
100
100

Total 16 61,5 10 38,5 26 100
Hasil chi square C = 0,543 dan nilai ρ = 0,013

Pada tabel 5 menunjukkan bahwa dari
26 responden seluruhnya atau 100%
menarche dini dengan IMT obesitas.
Sedangkan sebagian besar atau 54,5%
responden menarche normal dengan IMT
normal. Dengan demikian, semakin besar nilai
Indeks Massa Tubuh maka resiko terjadi
menarche dini semakin besar.

Selain itu diperkuat hasil uji statistic
dengan menggunakan SPSS for windows versi
18,0 dan menggunakan uji koefisiensi
kontingesti dimana jika p<0,05 maka
H1diterima, artinya ada hubungan antara
Indeks Massa Tubuh dengan usia menarche
pada anak usia sekolah di Desa Gunungsari
Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.
Sebaliknya jika p>0,05 maka H1 ditolak,
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artinya tidak ada hubungan antara Indeks
Massa Tubuh dengan usia menarche pada
anak usia sekolah di Desa Gunungsari
Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

PEMBAHASAN

1. Indeks Massa Tubuh
Pada tabel 3 menunjukkan bahwa

anak yang sudah menarche hampir setengah
sebanyak 11 (42,3%) anak memiliki indeks
massa tubuh normal, dan sebagian kecil
sebanyak 3 (11,5%) anak  mempunyai indeks
massa tubuh kurus.

Status gizi merupakan salah satu
faktor yang mempengaruhi pertumbuhan
remaja putri.Mengukur status gizi remaja putri
dapat menggunakan indikator Indeks Massa
Tubuh. Dengan IMT akan diketahui apakah
status gizi seorang remaja putri dikatakan
sangat kurus, kurus, normal, gemuk atau
obesitas. Dari keseluruah anak yang sudah
menstruasi di Desa Gunungsari Kecamatan
Baureno Kabupaten Bojonegoro hampir
setengah mempunyai status gizi normal.Hal
ini mungkin dikarenakan dari faktor
tercukupinya kebutuhan gizi dari keluarga,
yang dapat dilihat dari pekerjaan orang tua.

Faktor-faktor yang mempengaruhi
status gizi salah satunya adalah pekerjaan
orang tua.Diasumsikan bahwa pekerjaan
orang tua dapat mencerminkan tingkat
pendapatan keluarga yang dapat digunakan
untuk memenuhi berbagai kebutuhan keluarga
termasuk bahan pangan.Dengan pendapatan
yang cukup memungkinkan keluarga dapat
memenuhi kebutuhan pangan dengan
baik.Namun, sebaliknya dengan pendapatan
yang rendah akan menyebabkan berkurangnya
persediaan pangan bagi keluarga (Putri,2009).
Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi
tingkat pekerjaan atau semakin mapan
pekerjaan yang dimiliki oleh orang tua siswi
semakin banyak juga pendapatan yang
diperoleh keluarga sehingga dapat mencukupi
segala kebutuhan yang dibutuhkan salah
satunya adalah kebutuhan gizi
anak.Sebaliknya semakin rendah tingkat
pekerjaan atau kemapanan yang dimiliki oleh
keluarga semakin kecil juga keluarga untuk
mendapatkan gizi yang baik.

2. Usia Menarche
Pada tabel 4 menunjukkan bahwa

sebagian besar sebanyak 16 (61,5%) anak
mengalami menarche dini (<12 tahun).

Usia saat seorang anak perempuan
mulai mendapatkan menstruasi sangat
bervariasi. Terdapat kecenderungan bahwa
saat ini anak mendapat menstruasi yang
pertama kali pada usia yang lebih muda.
Dikatakan menarche dini apabila menstruasi
pertama kali diusia <12 tahun, dan menarche
normal apabila menstruasi pertama kali terjadi
diusia 12 sampai 16 tahun.

Menstruasi pertama sering dihayati
oleh anak gadis sebagai suatu pengalaman
traumatis, terkadang anak yang belum siap
menghadapi menarche akan timbul keinginan
untuk menolak proses fisiologis tersebut,
mereka akan merasa haid sebagai sesuatu
yang kejam dan mengancam, keadaan ini
dapat berlanjut ke arah yang lebih negatif,
dimana anak tersebut memiliki gambaran
fantasi yang sangat aneh bersamaan dengan
kecemasan dan ketakutan yang tidak masuk
akal, dapat juga disertai dengan perasaan
bersalah atau berdosa, dimana semua hal
tersebut dikaitkan dengan masalah perdarahan
pada organ kelamin dan proses haidnya.
Usiamenarcheyang terlalu dini atau terlambat
bisa berakibat psikis pada anak tersebut
(Suryani dan Widyasih, 2008).

Banyak faktor penyebab anak
mengalami menarche. Salah satunya adalah
indeks massa tubuh. Rata-rata anak yang
sudah mengalami menarche dini mempunyai
nilai indeks massa tubuh gemuk, sedangkan
mereka yang menarche normal mempunyai
indeks massa tubuh normal. Menurut Depkes
RI (2010) pada remaja banyak hal yang dapat
mempengaruhi usiamenarche antara lain
perubahan hormone yang dapat
mempengaruhi kematangan sel dan asupan
gizi yang dikonsumsi saat akan datangnya
menarche. Suatu hal yang dapat
mempengaruhi pembentukan hormone adalah
asupan gizi, dengan asupan gizi yang baik
dapat mempengaruhi datangnya
usiamenarche. Penurunan kalori dan protein
serta kekurangan unsur gizi lainnya yang
berlangsung sejak usia prapubertas akan
menurunkan produksi hormone yang
berkaitan dengan timbulnya menstruasi.

Faktor lain yang dapat menyebabkan
terjadinya menarche adalah gaya hidup. Gaya
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hidup diantanyanya dalam mengkonsumsi
junk food. Hal ini dibuktikan dengan
penemuan dilapangan langsung ketika
melakukan penelitian. Rata rata anak usia
sekolah banyak yang mengkonsumsi jajanan
siap saji. Hal ini sesuai dengan pendapat Ali
(2004), konsumsi junk food pada anak
berpengaruh terhadap peningkatan gizi anak.
Umumnya makanan cepat saji mengandung
kalori, kadar lemak, gula dan sodium (Na)
yang tinggi tetapi rendah serat, vitamin A,
asam akorbat, kalsium dan folat. Remaja putri
dengan kelebihan nutrisi (kelebihan lemak
dan berat badan), menarche juga lebih
dini.Nutrisi mempunyai pengaruh terhadap
kematangan seksual manusia.Karena gizi
mempengaruhi sekresi hormone gonadotropin
dan respon terhadap Luteinizing Hormone
(LH). Hormone ini berfungsi untuk sekresi
estrogen dan progesterone dalam ovarium
sehingga tanda-tanda seks sekunder akan
cepat muncul dibanding remaja putri yang
kekurangan nutrisi (Kazoka dan Vetra,2007).

3. Hubungan Indeks Massa Tubuh dengan
Usia Menarche

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan
hampir seluruhnya sebanyak 5 (100%) anak
menarche dini dengan IMT obesitas.
Sedangkan sebagian besar sebanyak 6
(54,5%) anak menarche normal dengan IMT
normal. Rata-rata yang sudah menstruasi
dengan IMT obestitas mengalami menache
dini diusia 10 dan 11 tahun, anak dengan IMT
gemuk hampir seluruhnya mengalami
menarche dini diusia 10 dan 11 tahun, anak
dengan IMT normal sebagian besar
mengalami menarche normal diusia 12 tahun,
sedangan anak dengan IMT kurus seluruhnya
mengalami menarche normal diusia 12 tahun.

Berdasarkan hasil perhitungan
menggunakan uji koefisiensi kontingesti yang
dianalisa menggunakan program SPSS 18,0
antara indeks massa tubuh dengan usia
menarche pada anak usia sekolah di Desa
Gunungsari Kecamatan Baureno Kabupaten
Bojonegoro diperoleh nilai C = 0,543 yang
memiliki tingkat hubungan sedang dan nilai
contingency coefficient ρ = 0,013 dimana nilai
ρ<0,05 sehingga H1 diterima artinya terdapat
hubungan antara Indeks Massa Tubuh dengan
usia menarche pada anak usia sekolah di Desa
Gunungsari Kecamatan Baureno Kabupaten
Bojonegoro.

Asupan gizi yang berlebih dapat
mempercepat pembentukan hormone hormon
reproduksi yang subur, sehingga dapat
mempengaruhi datangnya usiamenarche
menjadi lebih dini. Dengan demikian
menarche dini dipengaruhi oleh adanya
peningkatan berat badan atau kegemukan..

Menurut Aishah (2016), remaja yang
memiliki IMT yang lebih tinggi cenderung
mendapatkan menstruasi pertamanya terlebih
dahulu. Nutrisi mempengaruhi kematangan
seksual pada anak yang mendapat menstruasi
pertama kali lebih dini.Pada umumnya,
seorang gadis menjadi matang lebih dini akan
memiliki Body Mass Index (Indeks Masa
Tubuh) yang lebih tinggi dan mereka yang
matang diusia normal memiliki IMT lebih
kecil.

Indeks Massa Tubuh merupakan salah
satu carapenilaian status gizi seseorang. IMT
sangat mempengaruhi status gizi dalam
kaitannya terhadap usiamenarche. Hal ini
disebabkan oleh adanya adypocyte derived
hormone leptin yang berasal dari lemak tubuh
yang diduga dapat mempengaruhi masa awal
pubertas. Peningkatan kadar leptin dalam
darah dapat menyebabkan peningkatan kadar
LH. Peningkatan kadar LH berhubungan
dengan peningkatan estradiol dan awal
menarche (Edward, 2007). Individu dengan
obesitas memiliki kadar leptin tinggi, karena
memiliki sel lemak yang sangat banyak
sehingga produksi leptin juga banyak
(Nikmah dan Dany,2017).

Maka dapat disimpulkan bahwa
remaja yang memiliki Indeks Massa Tubuh
tinggi akan mengalami menarche di usia yang
lebih cepat dibanding mereka yang memiliki
Indeks Massa Tubuh normal, karena
perbedaan jumlah kelenjar adiposa yang
mereka punya menghasilkan jumlah sekresi
kadar leptin yang berbeda. Mereka yang
memiliki Indeks Massa Tubuhtinggi atau di
atas normal akan mendapat menarche di usia
yang terlalu cepat, sedangkan mereka dengan
Indeks Massa Tubuh yang normal mengalami
menarche di usia yang juga normal. Hasil
penelitian ini menunjukan bahwa Indeks
Massa Tubuh berhubungan dengan usia
terjadi menstruasi pertama kali pada anak
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PENUTUP

1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat

disimpulkan bahwa Ada Hubungan Indeks
Massa Tubuh dengan usia Menarche pada
anak usia sekolah dimana anak yang
memeiliki indeks massa tubuh kategori gemuk
cenderung memiliki usia menarche dini

2. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas ada

beberapa saran dari peneliti yaitu sebagai
berikut:
1) Bagi Akademis

Dari hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberikan sumbangan bagi ilmu
pengetahuan agar dapat mengetahui hubungan
indeks massa tubuh dengan usia menarche
pada anak usia sekolah dan sebagai sarana
pembanding bagi dunia ilmu pengetahuan
dalam pemperkaya informasi.
2) Bagi Praktik, penelitian ini akan

bermanfaat bagi:
(1)Bagi Institute Sekolah

Pihak sekolah hendaknya memberikan
edukasi masalah reproduksi terutama tentang
menarche pada anak usia sekolah.
(2)Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan
sebagai bahan acuan dalam melakukan
penelitian selanjutnya dengan menggunakan
variabel yang belum diteliti.
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