
36 

 

HUBUNGAN ANTARA SIARAN TELEVISI DAN STATUS GIZI TERHADAP STATUS 
MENARCHE PADA SISWI SMP NEGERI 5 TINAMBUNG KABUPATEN POLMAN 

Harpenas1), Asmarudin Pakhri2), Ismail3) 
 

1)STIKES Bina Bangsa Majene Sulawesi Barat,  
2) Jurusan Gizi Poltekkes Makassar 

3) Alumni Program S1 Kesehatan Masyarakat STIKES Bina Bangsa Majene  
 

ABSTRACK 
 
Background: Menarche is a sign in which a adolecent girls growing up and was ready to 
become a woman where all the sex organs are ready for a reproductive system 
(producing offspring). Menarche age of diminishing can cause problems such as teen 
pregnant before marriage. 

Objective: The objective of this research was to determine the relationship between 
television broadcast and nutritional status of the age of menarche to school girls in SLTP 
5 Tinambung Polewali Mandar. 

Method: The type of research is an observational study with Cross Sectional Study 
approach. Subjects in this research were 68 respondents who obtained using the 
saturated samples method. 

Result: The results of this research indicate that there is no relationship between 
nutritional status by age of menarche (p = 0.278). While based on television broadcast 
has a relationship with the age of menarche (p = 0.035). 
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PENDAHULUAN 
Akhir-akhir ini terjadi perubahan 

usia menarche. Studi pada 1166 remaja 
putri umur 12-16 tahun di Inggris 
menunjukkan median usia menarche 
adalah 12 tahun 11 bulan, dibandingkan 
20-30 tahun yang lalu turun 6 bulan. Studi 
yang dilakukan di Amerika juga 
menunjukkan adanya penurunan usia 
menarche 1-3 bulan per dekade. Di India 
penurunan usia menarkhe rata-rata 6 bulan 
per dekade pada tiga dekade terakhir, 
mungkin hal yang sama juga terjadi pada 
negara berkembang lainnya termasuk 
Indonesia. 

Untuk negara Indonesia rata-rata 
usia menarche adalah 11-14 tahun, dan di 
kota Medan juga terdata bahwa anak-anak 
perempuan biasanya mencapai rata-rata 
usia menarche pada usia tersebut. Anak-
anak perempuan sekarang mengalami 
kematangan fisik yang semakin dini. Di kota 
Medan sendiri, ada juga yang 
mengalaminya kelas 4 SD (umur 9 tahun), 
dan yang seperti itu bisa tergolong early-
maturation. Jadi bisa dikatakan bahwa 

untuk kota Medan sendiri, usia anak-anak 
perempuan yang mengalami early-
maturation bila mereka mengalami 
menarche sebelum usia 11 tahun” 
(Rahmadani Hidayatin, Psikolog PKBI 
Medan, Komunikasi Interpersonal, 15 
Agustus 2008). 
 
METODE  
 
Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan 
adalah penelitian survey dengan 
pendekatan “Cross Sectional Study” untuk 
mangetahui hubungan siaran televisi dan 
status gizi terhadap usia menarche pada 
siswi SLTP Negeri 5 Tinambung 
Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali 
Mandar. 

 
Populasi dan Sampel 

Yang menjadi populasi adalah 
semua siswi yang di SMP Negeri 5 
Tinambung Kecamatan Tinambung 
Kabupaten Polewali Mandar yang 
berjumlah 120 orang. 
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Sampel adalah sebagian siswi di SMP 
Negeri 5  Tinambung Kecamatan 
Tinambung Kabupaten Polewali Mandar 
sebanyak 68 yang dipilih dengan 
menggunakan metode Purposive Sampling 
dengan kriteria :           a) siswi yang 
bersedia menjadi responden, b) siswi hadir 
pada saat pengumpulan data primer 
dilakukan, c) siswi sudah mengalami 
menarche. 

  
Pengumpulan Data 

Data primer berupa karakteristik 
umum sampel, status gizi diketahui melalui 
pengukuran langsung dengan 
menggunakan antropometri dan survei 
konsumsi makanan dengan menggunakan 
recall 24 jam. 
 
Pengolahan Analisis Data 

Pengolahan data dilakukan dengan 
menggunakan komputerisasi. Data yang 
telah diolah selanjutnya dianalisis dengan 
menggunakan uji Chi Square untuk 
mangetahui hubungan siaran televisi dan 
status gizi terhadap usia menarche pada 
siswi. 
 
HASIL PENELITIAN  
 

Berdasarkan hasil penelitian yang 
telah dilakukan tentang hubungan antara 
siaran TV dan status gizi terhadap status 
menarche pada siswi SMP Negeri 5 
Tinambung. Menunjukkan bahwa dari 68 
responden yang terpilih sebagai sampel, 
sebanyak 40 orang (59%) yang status 
menarce cepat dan 28 orang (41 %) yang 
status menarche normal. 

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 
68 responden yang memiliki status gizi 
kurus dengan status menarche cepat 
adalah sebanyak 20 (50,0%) dan status 
menarche normal sebanyak 19 (67,9%) 
diikuti  dengan status gizi normal dengan 
status menarche cepat sebanyak 19 
(47,5%) dan status menarche normal 
sebanyak 9 (32,1%), dan status gizi lebih 
dengan status menarche cepat adalah 
sebanyak 1 (2,5%) dan status menarche 
normal 0 (0%). Hasil analisa statistik 
dengan menggunakan Uji Chi Square pada 
penelitian ini dengan dk=1 dan taraf 
signifikan α=0,05, di peroleh X2 hitung 
=2,559 sedangkan X2 tabel =3,841, yang 
berarti X2 hitung < X2 tabel atau p=0,278, 
yang berarti p > α. Hal ini menunjukan 

bahwa Ho diterima dan Ha ditolak. Dengan 
demikian tidak ada hubungan antar status 
gizi terhadap status menarche. 

Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 
68 responden yang terpapar dengan siaran 
TV dengan status menarche cepat adalah 
sebanyak 40 (100%) dan status menarche 
normal sebanyak 25 (89,3%) diikuti  
dengan yang tidak memiliki keterpaparan 
siaran TV dengan status menarche cepat 
sebanyak 0 (0%) dan status menarche 
normal sebanyak 3 (10,7%). Hasil analisa 
statistik dengan menggunakan Uji Chi 
Square pada penelitian ini dengan dk=1 
dan taraf signifikan α=0,05, di peroleh X2 
hitung =4,484 sedangkan X2 tabel =3,841, 
yang berarti X2 hitung < X2 tabel atau 
p=0,035, yang berarti p < α. Hal ini 
menunjukan bahwa Ho ditolak dan Ha 
diterima. Dengan demikian ada hubungan 
antara siaran televisi terhadap status 
menarche.  

 
PEMBAHASAN 
 
Hubungan Pengetahuan terhadap 
Kejadian Anemia 

Hasil analisis statistik dengan 
menggunakan uji Chi Square  pada tabel 2  
terlihat status gizi terhadap usia menarche  
menunjukkan bahwa p(0,278) > α(0,05). 
Hal ini menunjukkan bahwa Ho diterima 
dan Ha  ditolak. Dengan demikian tidak ada 
hubungan antara status gizi terhadap usia 
menarche. Hal ini tidak sejalan dengan 
penelitian Armelia Dewi menyebutkan 
bahwa status gizi berhubungan dengan 
status menarche pada siswi SMP 16 
Palembang tahun 2008 dengan 
menggunakan metode survey analitik 
dengan desain cross sectional  dari hasil uji 
Che Square didapatkan p(0,035) > α(0.05). 

Pada lokasi penelitian ditemukan 
bahwa meskipun status gizi pada siswa 
dalam kategori kurus akan tetapi mereka 
lebih cepat mengalami usia menarche 
dibandingkan dengan mereka yang 
berstatus normal, hal ini disebabkan karena 
adanya faktor lain yang lebih berpengaruh 
yang bisa menjadi perancuh diantaranya 
adalah genetik dan pergaulan. Hasil 
observasi peneliti di lokasi penelitian dapat 
disimpulkan bahwa terdapatnya keinginan 
pada anak siswa SMP untuk mengalami 
kematangan fungsi reproduksi atau disebut  
masa purbetas. 

Status gizi remaja wanita sangat 
mempengaruhi terjadinya menarhe baik 
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dari faktor usia terjadinya menarche, 
adanya keluhan-keluhan selama menarche 
maupun lamanya hari menarche. Secara 
psikologis wanita remaja yang pertama 
sekali mengalami haid akan mengeluh rasa 
nyeri, kurang nyaman, dan mengeluh 
perutnya terasa begah atau tegang. Tetapi 
pada beberapa remaja keluhan-keluhan 
tersebut tidak dirasakan, hal ini dipengaruhi 
oleh nutrisi adekuat yang biasa dikonsumsi, 
selain olahraga yang teratur 
(Paath,Rumdasih & Heryati, 2005). 

Nutrisi mempengaruhi kematangan 
seksual pada gadis yang mendapat 
menstruasi pertama lebih dini, mereka 
cenderung lebih berat dan lebih tinggi pada 
saat menstruasi pertama dibandingkan 
dengan mereka yang belum menstruasi 
pada usia yang sama. Sebaliknya pada 
gadis yang menstruasinya terlambat, 
beratnya lebih ringan daripada yang sudah 
menstruasi pada usia yang sama, 
walaupun tinggi badan (TB) mereka sama. 
Pada umumnya, mereka menjadi matang 
lebih dini akan memiliki body massa index 
(indeks masa tubuh, IMT) yang lebih tinggi 
dan mereka yang matang terlambat 
memiliki IMT lebih kecil pada usia yang 
sama (Soetjiningsih, 2004). 

Peristiwa yang paling dinamik 
adalah timbulnya menarche pada anak 
perempuan yang rata-rata terjadi pada 
umur 12,5 tahun (pada kultur barat). 
Peristiwa menarche sangat erat 
hubungannya dengan masa puncak kurva 
kecepatan penambahan tinggi badan. Masa 
ini ditentukan oleh berbagai faktor, tetapi 
yang terpenting adalah faktor genetik. 
Sangat erat hubungan antara umur 
menarche ibu dengan putrinya dan lebih 
erat lagi antar umur menarche perempuan 
bersaudara. Faktor lain yang berperan 
penting adalah status gizi, gadis gemuk 
akan mendapat menarhe lebih awal 
daripada yang kurus. Semua penyakit 
kronik yang menggangu status gizi atau 
oksigenasi jaringan akan memperlambat 
pola maturasi pubertas, terutama waktu 
menarhe (Arifin,2008). 

 
Hubungan Status Gizi terhadap Kejadian 
Anemia  

Hasil analisis statistik dengan 
menggunakan uji Chi Square  pada tabel 3  
terlihat siaran televisi terhadap usia 
menarche menunjukkan bahwa p(0,035) < 
α(0,05). Hal ini menunjukkan bahwa Ho 
ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian 

ada hubungan antara siaran televisi 
terhadap usia menarche. Hal ini sejalan 
dengan peneliti Ummu Salmah tahun 2008 
yang menyebutkan  ada hubungan siaran 
televisi terhadap usia menarche pada siswi 
kelas 1 SMPN 8 Makassar dan SMPN 1 
Tanrapali Maros tahun 2008 dengan 
p=0,011 < α=0,00 dengan menggunakan 
survey analitik dengan rancangan “Cross 
Sectional Study”. 

Lokasi penelitian berada pada 
bagian pinggiran wilayah Tinambung, 
meskipun demikian mereka pada umumnya 
memiliki TV yang didukung oleh TV kabel 
yang memiliki banyak siaran yang dapat 
menayangkan sinetron tentang remaja dan 
film-film yang sudah menyalahi norma-
norma agama dan norma adat istiadat. 
terdapatnya kebiasaan para responden 
untuk menonton sinetron yang sangat 
mendukung untuk terjadinya pematangan 
secara terpaksa, karena mereka setelah 
menonton memiliki keinginan untuk menjadi 
seperti peran artis yang diidolakan. 

Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukan bahwa dari 68 responden. 
Responden yang terpapar oleh siaran 
televisi yang memiliki status menarche 
cepat sebanyak 40 orang (58,8%) dan 
normal sebanyak 25 orang (36,8%). 
Sedangkan responden yang tidak terpapar 
yang memiliki status menarche cepat 
sebanyak 0 orang dan normal sebanyak 3 
orang (4,4%). Hasil analisis statistik dengan 
menggunakan Uji Chi Square pada 
penelitian ini menunjukan bahwa ada 
hubungan yang signifikan antara siaran 
televisi terhadap usia menarche pada 
remaja putri. 

Rangsangan-rangsangan yang 
kuat dari luar, misalnya berupa tayangan-
tayangan sinetron yang menampilkan anak-
anak berperan sebagai orang dewasa, film-
flim seks (blue films), buku-buku bacaan 
dan majalah-majalah bergambar seks, 
godaan dan rangsangan dari kaum pria, 
pengamatan secara langsung terhadap 
perbuatan seksual atau coitus masuk ke 
pusat pancaindera diteruskan melalui striae 
terminalis menuju pusat yang disebut 
pubertas inhibitor. Rangsangan yang terus 
menerus, kemudian menuju hipotalamus 
dan selanjutnya menuju hipofise pars 
anterior, melalui sistem portal. Hipofise 
anterior mengeluarkan hormon yang 
merangsang kelenjar untuk mengeluarkan 
hormon spesifik. Kelenjar indung telur 
memproduksi hormon estrogen dan 
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progesteron. Hormon spesifik yang 
dikeluarkan kelenjar indung telur 
memberikan umpan balik ke pusat 
pancaindera dan otak serta kelenjar induk 
hipotalamus dan hipofise, sehingga 
mengeluarkan hormon berfluktuasi. Dengan 
dikeluarkannya hormon tersebut 
mempengaruhi kematangan organ-organ 
reproduksi. 
 
KESIMPULAN 
 
1. Ada hubugan antara siaran televisi 

terhadap usia menarche pada siswi 
SMP Negeri 5 Tinambung Kecamatan 
Tinambung Kabupaten Polewali Mandar 
tahun 2011 karena kebanyakan siswi 
mempunyai televisi sendiri dan suka 
menonton sinetron.  

2. Tidak ada hubungan antara status gizi 
terhadap usia menarche pada siswi 
SMP Negeri 5 Tinambung Kecamatan 
Tinambung Kabupaten Polewali Mandar 
tahun 2011 karena di Lokasi penelitian 
lebih banyak yang berstatus gizi kurang 
dari pada gizi normal keatas. 
 

SARAN 
1. Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali 

Mandar diharapkan memberikan  
penyuluhan tentang menarche, faktor-
faktor penyebab mempercepat usia 
menarche dan akibat yang ditimbulkan 
cepat lambatnya datangnya menarche.  

2. Sebaiknya Sekolah SMP Negeri 5 
Tinambung mengadakan suatu kegiatan 
penyuluhan atau seminar tentang 
menarche atau masalah kesehatan lain 
sehingga remaja putri mengetahui 
tentang masalah kesehatan dan bisa 
mengembangkan ilmu lain dan dapat 
mempraktekkan dalam kehidupan 
sehari-hari. 

3. Diharapkan kepada petugas kesehatan 
dapat berperan aktif dan mengaktifkan 
UKS di setiap sekolah baik SD, SMP 
maupun SMA. 

4. Perlu adanya penelitian selanjutnya 
tentang apa saja yang menjadi faktor 
utama yang berhubungan terhadap usia 
menarche. 
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Lampiran 
 

Tabel 1 
Distribusi Responden Berdasarkan Status Menarche  

pada Siswi SMP Negeri 5 Tinambung  
 

No Status Menarce n % 

1 Cepat 40 58,8 

2 Normal 28 41,2 

Total 68 100 

 

Tabel 2 
Distribusi Responden Berdasarkan Status Gizi 

 terhadap Status Menarche pada Siswi  
SMP Negeri 5 Tinambung  

 

No Status Gizi 

Status Menarche 
Total p 

Cepat Normal 

n % N % n % 

0,278 

1 Kurus 20 50,0 19 67,9 39 57,4 

2 Normal 19 47,5 9 32,1 28 41,2 

3 Lebih 1 2,5 0 0,0 1 1,5 

Total 40 100 28 100 68 100 

 
Tabel 3 

Distribusi Responden Berdasarkan Siaran Televisi terhadap Status Menarche pada Siswi 
SMP Negeri 5 Tinambung  

 

No Siaran televise 

Status Menarche 
Total 

 
 

p 
Cepat Normal 

n % n % n % 

0,035 

1 Terpapar 40 100 25 89,3 65 95,6 

2 Tidak Terpapar 0 0,0 3 10,7 3 4,4 

Total 40 100 28 100 68 100,0 

 


