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Abstrak 
 

Latar Belakang: Menarche dini merupakan onset menstruasi terjadi pada usia < 12 tahun. Saat ini, 
peningkatan yang drastis pada status sosial ekonomi dan kesehatan umum penduduk menyebabkan 
penurunan percepatan usia menarche. Menarche dini dikaitkan dengan beberapa gangguan kesehatan 
sistem reproduksi dan kardiovaskuler. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan antara 
status gizi, figur seorang ayah atau laki-laki dewasa di rumah, lama penggunaan televisi dan media 
elektronik lainnya, aktivitas fisik sehari-hari dan olahraga, pendidikan orang tua, dan paparan asap 
rokok terhadap menarche dini. Metode: cross sectional. Populasinya seluruh siswi kelas V-VI SDN 
Kertajaya VII, VIII, X, XI di kelurahan Kertajaya-Surabaya pada bulan Mei 2013. Pengambilan 
sampel dengan cara stratified random sampling sebesar 92 responden. Variabel independen dalam 
penelitian ini adalah status gizi, figur ayah atau laki-laki dewasa di rumah, televisi dan media 
elektronik lainnya, aktivitas fisik sehari-hari dan olahraga, pendidikan orang tua, dan paparan asap 
rokok. Variabel dependen adalah menarche dini. Instrument yang digunakan adalah timbangan berat 
badan, alat ukur tinggi badan, dan kuisioner. Analisis bivariat menggunakan uji Chi Square dan 
analisis multivariat menggunakan uji regresi logistik ganda. Prevalensi menarche dini dalam penelitian 
ini adalah 42,4%. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan besar faktor risiko terhadap menarche dini 
pada status gizi adalah 38 kali (95% CI: 4,977-285.935), lama penggunaan televisi dan media 
elektronik lainnya sebesar 10 kali (95% CI: 2,706-33.553), serta paparan rokok sebesar 6 kali (95% CI: 
1,484-24.632). Kesimpulan: Faktor figur seorang ayah atau laki-laki dewasa di rumah, aktivitas fisik 
sehari-hari dan olahraga, dan pendidikan orang tua tidak menunjukkan adanya hubungan terhadap 
menarche dini.  
 
Kata kunci: Menarche dini, Faktor risiko menarche dini. 

 
Abstract 

Background: Early menarche is an onset menstruation that occurred before 12 years old. Nowadays, 
the dramatic improvement of socio economic conditions and the general health of populations have led 
to the fastening age of onset menstruation. Early menarche is known as a causal factor for several 
reproductive and cardiovascular diseases and other mental problems. This research assess the 
relations between early menarche and many risk factors such as the levels of nutrition, the absence of 
fatherhood in family, television viewing and electronic media usage, physical inactivity, levels of 
parental education, and exposure to cigarette smoke. Methods: This cross-sectional study is conducted 
in May 2013 to the students of Kertajaya VII, VIII, X and XI public school, especially to those between 
ages of 9 to 12 years old. Student in 5 th grade and 6 th grade elementary school was selected by using 
stratified random sampling. Other instruments used during the research are the measurement of 
weight and height, and distributing questionnaire. The data is processed by using chi-square and 
multiple logistic regressions. Results: As many as 92 students participated in this study. The study 
finds that the prevalence of early menarche is 42.4%. It is also found that the risk factor for early 
menarche in obesity is 38 times (OR = 37.7; 95% CI: 4.977-285.935), television viewing and 
electronic media usage is 10 times (OR = 9.5; 95% CI: 2.706-33.553), and exposure to cigarette 



smoke is 6 times (OR = 6.0; 95% CI: 1.484-24.632). Conclusion: the absence of fatherhood in family, 
physical inactivity, and levels of parental education are not having significant relations with early 
menarche. The most influential for early menarche is status of nutrition. 
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PENDAHULUAN 

Menarche dini merupakan kondisi dimana onset menstruasi terjadi pada usia 

kurang dari 12 tahun (Proverawati, A. 2009; Rosental 2009). Selama abad ke-20 

peningkatan pada status sosial ekonomi dan status kesehatan umum penduduk di 

negara industri menyebabkan perubahan penurunan pada rata-rata usia menarche 

(Steingraber 2007; Karapanou & Papadimitriou 2010; Olivia et al 2012). Remsberg et 

al. (2005) dalam sebuah penelitiannya menyatakan bahwa menarche dini dikaitkan 

dengan beberapa gangguan kesehatan pada sistem reproduksi dan kardiovaskuler. 

Menarche dini adalah masalah yang tidak hanya timbul akibat penyebab tunggal yang 

sederhana. Sebaliknya, stressor lingkungan dan faktor risiko lain yang banyak dan 

bermacam-macam, berinteraksi dengan tubuh anak dan menghasilkan percepatan 

pematangan seksual (Mishra et al. 2009; Steingraber 2007). 

Riset kesehatan dasar tahun 2010 menyatakan bahwa 5,2% anak-anak di 17 

provinsi di Indonesia telah memasuki usia menarche di bawah usia 12 tahun. 

Indonesia sendiri menempati urutan ke-15 dari 67 negara dengan penurunan usia 

menarche mencapai 0,145 tahun per dekade (Silvana 2008). Di Jawa Timur, usia 

menarche pada anak kelompok umur 9-10 tahun sebesar 2,3% dan pada kelompok 

umur 11-12 tahun sebesar 25,3%. Prosentase usia menarche, berdasarkan 

karakteristik tempat tinggal, pada anak kurang dari 12 tahun yang tinggal di 

perkotaan lebih besar dibandingkan dengan perdesaan (Riskesdas 2010). 

Fenomena penurunan usia menarche pada anak serta dampak negatif dari 

penurunan usia menarche tersebut merupakan faktor penting untuk menganalisis 

apakah terdapat hubungan antara beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap 

menarche dini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor risiko pada 

menarche dini. Faktor yang diteliti yakni status gizi; figur seorang ayah atau laki-laki 



dewasa di rumah; televisi dan media elektronik lainnya; aktivitas fisik sehari-hari dan 

olahraga; pendidikan orang tua; dan paparan asap rokok. 

 
Metode 

 Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross sectional. 

Pengukuran/observasi variabel independen dan variabel dependen diukur pada suatu 

waktu yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswi kelas V-VI SDN 

Kertajaya VII, VIII, X, XI di kelurahan Kertajaya-Surabaya pada tahun 2013 dengan 

jumlah total 206 siswi. Besar sampel pada penelitian ini sebesar 92 responden. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik probability 

sampling yakni dengan cara stratified random sampling. Penelitian ini dilakukan di 

kelurahan Kertajaya-Surabaya, di SDN Kertajaya VII, VIII, X, XI Surabaya pada 

bulan Mei 2013 sampai dengan Juni 2013. 

Status gizi, figur seorang ayah atau laki-laki dewasa di rumah, televisi dan 

media elektronik lainnya, aktivitas fisik sehari-hari dan olahraga, pendidikan orang 

tua, dan paparan asap rokok merupakan variabel independen, sedangankan variabel 

dependen adalah menarche dini. Instrument yang digunakan adalah timbangan berat 

badan, alat ukur tinggi badan, dan kuisioner. Hasil pengolahan data yang telah 

didapatkan kemudian dianalisis. Analisis data dilakukan dengan dua tahapan yaitu 

Analisis Deskriptif dan Analisis Inferensial. Analisis Inferensial terdiri dari Analisis 

Bivariat dan Analisis Multivariat. Analisis bivariat menggunakan uji Chi Square dan 

analisis multivariat menggunakan uji regresi logistik ganda. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Karakteristik responden di SDN Kertajaya VII, VIII, X, XI Surabaya 
bulan Mei tahun 2013. 

Karakteristik n = 92 % 
Umur 
    10 tahun 

11 tahun 
    12 tahun  

13 tahun 
Menarche dini 
    Menarche dini 

 
9 

45 
36 
2 
 

39 

 
9,8 

48,9 
39,1 
2,2 

 
42,4 



Tidak Menarche dini 
Status Gizi 
    Obese 
    Overweight 
    Healthy Weight 
    Underweight 
Keberadaan figur ayah atau 
lakilaki dewasa di rumah 
    Ada figur ayah atau lakilaki 

dewasa di rumah 
Tidak ada figur ayah atau 
lakilaki dewasa di rumah 

Persepsi tentang karakter 
ayah 

Ayah meninggal 
Baik dan sabar 
Keras 
Lain-lain 

Waktu berkumpul dengan 
ayah 

Ayah meninggal 
Setiap hari 
Setiap minggu 
Setiap bulan 
Lain-lain 

Penggunaan televise dan 
media elektronik lainnya 
≥ 4jam/hari 
< 4jam/hari 

Aktivitas Fisik sehari-hari 
dan olahraga 

Aktivitas ringan 
Aktivitas sedang 
Aktivitas berat 
Aktivitas sangat berat 

Pendidikan Orang Tua 
Pendidikan tinggi 
Pendidikan rendah 

Paparan asap rokok 
Ada paparan 
Tidak ada paparan 

53 
 

12 
8 

35 
37 

 
 

87 
 

5 
 
 
 

5 
79 
5 
3 
 
 

5 
74 
6 
4 
3 
 
 

49 
43 

 
 

49 
42 
1 
0 
 

13 
79 

 
55 
37 

57,6 
 

13,0 
8,8 

38,0 
40,2 

 
 

94,6 
 

5,4 
 
 
 

5,4 
85,9 
5,4 
3,3 

 
 

5,4 
80,4 
6,5 
4,5 
3,3 

 
 

53,3 
46,7 

 
 

53,3 
45,6 
1,1 
0,0 

 
14,1 
85,9 

 
59,8 
40,2 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 92 siswi, hampir setengahnya 

(48,9%) berumur 11 tahun, sebagian besar siswi (57,6%) tidak mengalami menarche 

dini. Data umum menunjukkan dari 92 responden hampir setengahnya (40,2%) 

berada pada kategori underweight, sebagian besar siswi (94,6%) memiliki figur ayah 

atau laki-laki dewasa yang tinggal bersamanya, sebagian besar siswi (53,3%) 

menggunakan televisi dan media elektronik lainnya ≥ 4 jam/hari, sebagian besar siswi 

(53,3%) melakukan aktivitas ringan, sebagian besar siswi (85,9%) pendidikan ayah 



mereka berada pada kategori pendidikan rendah, dan sebagian besar siswi (59,8%) 

mendapatkan paparan rokok dari ayah mereka atau anggota keluarga yang tinggal 

bersama dengan mereka. 

 

Tabel 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi menarche dini 
Variabel 

 
Menarche 

Dini 
Tidak 

Menarche 
Dini 

Total Nilai p 

F % F % F % 
Status gizi 

Gizi lebih 
Tidak gizi lebih 

Figur ayah atau laki-laki 
dewasa di rumah 
    Tidak ada figur ayah atau laki-

laki dewasa di rumah 
Ada figur ayah atau laki-laki 
dewasa di rumah 

Penggunaan televisi dan media 
elektronik lainnya 
≥ 4jam/hari 
< 4jam/hari 

Aktivitas Fisik sehari-hari dan 
olahraga 

Aktivitas ringan 
Aktivitas berat 

Pendidikan Orang Tua 
Pendidikan tinggi 
Pendidikan rendah 

Paparan asap rokok 
Ada anggota keluarga yang 
merokok 
Tidak ada anggota keluarga 
yang merokok 

 
18 
21 
 
 
3 
 
36 
 
 
 
33 
6 
 
 
22 
17 
 
7 
32 
 
31 
 
8 

 
90,0 
29,2 
 
 
60,0 
 
41,4 
 
 
 
37,7 
11,3 
 
 
44,9 
39,5 
 
53,8 
40,5 
 
56,4 
 
21,6 

 
2 
51 
 
 
2 
 
51 
 
 
 
77 
 
 
 
27 
26 
 
6 
47 
 
24 
 
29 

 
10,0 
70,8 
 
 
40,0 
 
58,6 
 
 
 
77,0 
 
 
 
55,1 
60,5 
 
46,2 
59,5 
 
43,6 
 
78,4 

 
20 
72 
 
 
5 
 
87 
 
 
 
100 
 
 
 
49 
43 
 
13 
79 
 
55 
 
37 

 
100 
100 
 
 
100 
 
100 
 
 
 
100 
 
 
 
100 
100 
 
100 
100 
 
100 
 
100 

 
< 0,001 
 
 
 
0,647 
 
 
 
 
 
< 0,001 
 
 
 
0,604 
 
 
0,367 
 
 
0,001 

 Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kejadian 

menarche dini status gizi, radiasi penggunaan televisi dan media elektronik lainnya, 

dan paparan asap rokok oleh anggota keluarga yang merokok. Pada faktor figur ayah 

atau laki-laki dewasa di rumah, aktivitas fisik dan olahraga, dan pendidikan orang tua 

tidak menunjukkan adanya hubungan dengan kejadian menarche dini. 

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan status gizi 

dengan menarche dini. Penelitian yang dilakukan Derina (2011) menunjukkan 33,3% 

siswi siswi SMPN 155 Jakarta dengan gizi lebih dan risiko gizi lebih mengalami 

menarche dini dan 87,7% dengan gizi baik dan gizi kurang mengalami menarche 



pada usia normal. McKenna (2007) menyatakan bahwa gadis gemuk dengan 

kelebihan berat badan 10 kilogram (22 pon) mulai menstruasi sebelum usia 12 tahun. 

Hubungan antara status gizi dan menarche dini dijelaskan oleh Steingraber 

(2007) bahwa pengaruh obesitas pada menarche dini diakibatkan oleh jaringan lemak 

yang memproduksi enzim aromatase, dimana enzim aromatase tersebut mengubah 

androgen menjadi estrogen. Sel-sel lemak selain memproduksi aromatase juga 

memproduksi leptin. Leptin berfungsi sebagai agen yang mengizinkan aktivasi HPG 

(hypothalamic–pituitary–gonadal).  

Pada faktor figur ayah, hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian 

sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Bogert (2005) menunjukkan bahwa tidak 

adanya figur ayah mempengaruhi usia menarche anak (p = 0,02). Penelitian yang 

dilakukan oleh Neberich (2010) menunjukkan bahwa usia menarche berkorelasi 

signifikan dengan keberadaan figur ayah (p < 0,01). 

Perbedaan hasil tersebut kemungkinan diakibatkan perbandingan antara 

jumlah siswi yang memiliki figur ayah dan tidak memiliki figur ayah sangatlah jauh, 

sehingga tidak tampak adanya suatu hubungan walaupun dari siswi yang tidak 

memiliki figur ayah sebagian besar (60.0%) tidak mengalami menarche dini. 

Perbedaan hasil ini juga dapat terjadi mengingat bahwa menarche dini tersebut tidak 

hanya dipengaruhi oleh faktor adaya figur ayah saja, namun faktor lainnya juga 

sangat berpengaruh khusunya status gizi anak itu sendiri. Data menunjukkan bahwa 

sebagian besar (72,3%) responden memiliki status gizi healthy weight dan 

underweight. Status gizi healthy weight dan underweight bukan merupakan faktor 

risiko menarche dini. 

Pada faktor radiasi penggunaan televisi dan media elektronik lainnya, hasil 

penelitian menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara lama penggunaan 

televisi dan media elektronik lainnya dengan lama penggunaan lebih dari rata-rata 

yakni ≥ 4 jam/hari dengan kejadian menarche dini. Pengaruh penggunaan televisi dan 

media elektronik memberikan dua dampak sekaligus pada anak-anak yakni 

meningkatkan risiko obesitas dan efek radiasi ketika menonton televisi dan media 

elektronik lainnya. Menonton televisi atau melihat video dikaitkan dengan 



overweightness dan obesitas. Anak-anak yang banyak menonton televisi lebih banyak 

duduk dan juga mengeluarkan energi yang lebih rendah saat beristirahat sehingga 

berisiko mengalami kegemukan. Salti pada tahun 2006 melakukan studi 

observasional mengenai efek dari radiasi penggunaan televisi dan komputer pada 

produksi melatonin. Penelitian yang dilakukan Salti menunjukkan anak-anak usia 6-

13 tahun yang tidak diberi akses televisi, komputer, dan video selama satu minggu 

mengalami peningkatan 30 persen dalam tingkat melatonin. Penggunaan televisi dan 

media elektronik lainnya seperti game komputer dan video tersebut secara tidak 

langsung akan mengakibatkan penurunan produksi melatonin yang akan diiringi 

dengan peningkatan GnRH pulse generator. 

Pada faktor aktivitas fisik, hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian 

sebelumnya. Mishra (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa aktivitas fisik di 

antara gadis di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan aktivitas fisik di antara gadis dari 

daerah perkotaan. Peningkatan aktivitas fisik menyebabkan menarche tertunda pada gadis-

gadis di daerah pedesaan.  

Perbedaan hasil ini dapat disebabkan kemungkinan karena responden 

memberikan jawaban yang tidak tepat. Seharusnya pertanyaan diisi dengan aktivitas 

yang benar-benar dilaksanakan rutin setiap hari oleh responden, namun saat pengisian 

kuisioner beberapa responden memilih sebagian besar aktivitas yang disediakan pada 

tabel aktivitas walaupun aktivitas tersebut tidak rutin setiap hari dia lakukan.  

Pada faktor pendidikan orang tua, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori 

dan hasil penelitian sebelumnya. Teori menyatakan bahwa semakin tinggi status 

ekonomi orang tua maka pemenuhan status gizi akan semakin baik dan ini juga 

beriringan dengan peningkatan risiko obesitas. Status sosial ekonomi salah satunya 

juga dipengaruhi oleh faktor tingkat pendidikan. Semakin tinggi pendidikannya maka 

kesempatan dia mendapatkan pekerjaan yang baik dan meningkatkan status ekonominya juga 

semakin besar. Pendapatan orang yang lebih tinggi akan meningkatkan daya beli 

keluarga baik itu daya beli makanan maupun akses pelayanan kesehatan (Pacarada et 

al. 2008).  



Beberapa penelitian meneliti hubungan antara karakteristik sosial ekonomi anak 
(misalnya tingkat pendidikan orang tua, ukuran keluarga, dan kategori pekerjaan orang tua) 

dengan usia menarche. Secara umum, penelitian yang dilakukan baik di negara maju maupun 

negara berkembang menunjukkan bahwa tinggal di daerah perkotaan, pendapatan orang tua 

yang tinggi, dan tingkat pendidikan orang tua yang lebih tinggi, semuanya berhubungan 

dengan menarche  dini (Mishra 2009). 

Perbedaan hasil pada faktor pendidikan orang tua dapat terjadi karena status 

pendidikan orang tua itu sendiri tidak berpengaruh langsung terhadap usia menarche 

anak. Pada kenyataannya tidak semua keluarga dengan pendidikan tinggi akan pasti 

mendapatkan kesempatan kerja yang baik serta tidak semua orang dengan pendidikan 

rendah tidak dapat meningkatkan status ekonominya. Selain itu tidak semua anak 

dengan status ekonomi orang tua yang tergolong tinggi akan mengalami obesitas. 

Penelitian ini juga menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara 

paparan asap rokok oleh anggota keluarga yang merokok dengan kejadian menarche 

dini. Adanya hubungan antara paparan asap rokok dari anggota keluarga yang 

merokok dengan menarche dini didukung dengan beberapa penelitian sebelumnya. 

Penelitian yang dilakukan di California baru-baru ini mengemukakan bahwa paparan 

asap rokok pasif pada anak usia dini menurunkan usia menache anak sekitar empat 

bulan. Anak dengan orang tua perokok akan berisiko mendapatkan paparan rokok 

pasif lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang memiliki orang tua atau keluarga 

yang tidak merokok (Windham, 2004). 

Adanya hubungan tersebut dapat dijelaskan bahwa menarche dini dapat 

disebabkan akibat adanya zat pengganggu endokrin yang salah satunya adalah asap 

rokok. Zat pengganggu endokrin merupakan zat yang mengganggu regulasi beberapa 

aspek dari sistem endokrin. Zat tersebut mengganggu regulasi sistem endokrin dalam 

beberapa cara yakni dengan meniru hormon, menghalangi penyerapan mereka dengan 

reseptor, mengubah tingkat sintesis atau sekresi, mengganggu metabolisme atau 

eliminasi dari tubuh, atau mengubah jumlah situs reseptor hormon, sehingga 

membuat tubuh menjadi lebih atau kurang peka terhadap sinyal hormonal sendiri. 



Keterbatasan dalam penelitian ini meliputi keterbatasan instrumen penelitian 

yakni kuisioner. Kuesioner memiliki keterbatasan salah satunya yakni tidak dapat 

mengukur apa yang hendak diukur secara tepat, sehingga dimungkinkan kuesioner 

kurang mewakili tujuan penelitian. Adanya kemungkinan kesalahan responden dalam 

mengisi kuesioner, faktor situasional lain yang membuat responden malu sehingga 

tidak jujur dalam menjawab, responden terburu-buru untuk segera menyelesaikan 

kuisioner, serta responden terkadang malas untuk membaca pertanyaan sehingga 

mereka menjawab secara sembarangan. Keterbatasan penggunaan nilai MET untuk 

menilai variabel aktivitas fisik dan olahraga. Dapat terjadi kesalahan penilaian pada 

pengeluaran energi pada subjek penelitian yang gemuk ketika penghitungan 

dilakukan dengan metode pelaporan sendiri dengan menggunakan nilai MET standar. 

Penilaian figur ayah tidak menunjukkan adanya hubungan karena sebagian besar 

responden memiliki ayah. Penilaian pengaruh faktor figur ayah akan terlihat lebih 

jelas bila kita membandingkan usia menarche antara anak-anak yang tinggal di panti 

asuhan yang telah kehilangan sosok ayah sejak kecil dengan anak-anak yang 

memiliki figur ayah. 

 

Tabel 3. Hasil analisis multivariat faktor risiko pada menarche dini di SDN 
Kertajaya VII, VIII, X, dan XI Surabaya bulan Mei tahun 2013. 

*Uji regresi logistik ganda 
 
Tabel 3 menunjukkan, uji regresi logistik ganda terhadap variabel status gizi, 

paparan rokok, dan radiasi elektronik menghasilkan nilai koefisien regresi (B) dengan 

p < 0,05 yang artinya koefisien regresi bermakna yaitu ada korelasi yang signifikan 

sehingga dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi logistik ganda. Variabel yang 

paling berpengaruh adalah status gizi berdasarkan hasil uji statistik.  

Variabel Bebas B p 
value * OR 95.0% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 
StatusGizi2 3,630 0,000 37,724 4,977 285,935 

RadiasiElektronik 2,254 0,000 9,529 2,706 33,553 
PaparanRokok 1,800 0,012 6.047 1,484 24,632 

Constant -3,465 0,000 0,031   



Anak perempuan dengan status gizi obesitas memiliki risiko 38 kali lebih 

besar (95% CI: 4,977-285.935) dibandingkan anak perempuan dengan status gizi 

tidak obesitas. Anak perempuan yang menggunakan televisi dan media elektronik 

lainnya ≥ 4 jam/hari memiliki risiko 10 kali lebih besar (95% CI: 2,706-33.553) 

dibandingkan dengan anak perempuan yang menggunakan televisi dan media 

elektronik lainnya < 4 jam/hari. Risiko menarche dini juga akan dialami oleh anak 

perempuan yang mendapatkan paparan asap rokok dari ayah atau anggota keluarga 

yang tinggal bersamanya dengan risiko 6 kali lebih besar (95% CI: 1,484-24.632) 

dibandingkan anak perempuan yang tidak mendapatkan paparan asap rokok dari ayah 

atau anggota keluarga yang tinggal bersamanya. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara status 

gizi, lama penggunaan televisi dan media elektronik lainnya, serta paparan rokok 

dengan menarche dini. Faktor figur seorang ayah atau laki-laki dewasa di rumah, 

aktivitas fisik sehari-hari dan olahraga, dan pendidikan orang tua tidak menunjukkan 

adanya hubungan yang signifikan terhadap menarche dini.  

Saran 

Faktor yang paling berpengaruh pada menarche dini adalah status gizi. Beberapa 

faktor lainnya seperti faktor genetik, riwayat BBLR dan Prematur, konten seksual 

media massa, dan paparan bahan kimia tidak diteliti dalam penelitian ini, sehingga 

dapat dilakukan penelitian selanjutnya untuk meneliti hubungan beberapa faktor 

tersebut terhadap menarche dini. Dinas kesehatan dan dinas pendidikan yang menjadi 

bagian dari pemerintahan diharapkan dapat bekerja sama membentuk sebuah program 

pencegahan untuk meminimalisir faktor risiko terhadap menarche dini. 
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