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Abstrak  
 

Menarche merupakan peristiwa paling penting bagi perempuan sebagai 
pertanda bahwa siklus masa subur telah dimulai. Remaja awal yang telah 
mengetahui tentang menarche akan merasa senang ketika mereka 
mengalaminya. Sementara pada remaja awal yang kurang pengetahuannya 
tentang menarche akan timbul perasaan negatif seperti cemas, takut, malu, dan 
bingung. Adanya beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya menarche pada 
remaja putri juga tergantung pada tingkat perkembangan lingkungan yaitu yang 
bertempat tinggal di desa dan kota. Tujuan penelitian adalah mengetahui 
perbedaan usia menarche pada anak usia sekolah antara pedesaan yang terdiri 
dari SD N Bulurejo I, SD N Dilem dan SD N Ngepoh  Kabupeten Gunungkidul, 
Yogyakarta dan  SD N Kleco I Surakarta. Sampel penelitian adalah 30 siswi yang 
sekolah di SD Kleco I Surakarta, dan 30 siswi dari 3 SD di Kabupaten 
Gunungkidul.  Alat analisis diperoleh dari checklist. Alat analisis data 
mengggunakan Mann-Whitney Test. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata umur 
responden yang sekolah dari desa yang mengalami  menarche 11,16 ±0,74 
tahun, rata-rata umur responden  yang sekolah di  kota yang mengalami  
menarche 10,23±0,56 tahun. Hasil uji Mann-Whitney Test diperoleh nilai Z = -
4.440 dengan signifikasi p= 0,001 (p < 0,05). Hasil uji tersebut dapat disimpulkan 
terdapat perbedaan usia menarche pada anak usia sekolah antara pedesaan 
dan perkotaan.  
 
Kata kunci : menarche, usia sekolah, siswi, desa, kota 
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DIFFERENCES  AGE OF MENARCHE OF  CHILDREN AGED BETWEEN 

VILLAGE AND CITY SCHOOLS 
 

Abstract 
 

Menarche is the most important event for girl as a sign that the cycle of 
fertility has begun. Early adolescents who have learned about menarche would 
get excited when they experience it. While the early teens who lack knowledge of 
menarche will occur negative feelings such as anxiety, fear, shame, and 
confusion.There are several factor influence occurrence of menarche of girl  is 
also dependent on development environment such as at rural and urban. The 
objective of research is to know differences in the age of menarche in children 
aged between rural and urban schools. Study sample was 30 students from SD N 
Bulurejo I, SD N Dilem dan SD N Ngepoh  Gunungkidul district and  30 
respondents from elementary school I Kleco of  Surakarta. Instrument research  
got from checklist. Data analysis was using  Mann-Whitney Test. The results 
showed average age of respondents who school from village was 11,16 ±0,74 
years, average age of respondents who school from city was 10,23±0,56 years. 
Results of research from Mann-Whitney Test showed Z score = -4440 with p = 
0.001 (p <0.05). The test results it  can conclude there are differences  age of 
menarche of  children aged between rural and urban schools. 
 
Key word: menarche, aged school, student, village, city 
 
 
PENDAHULUAN 

Sebuah penelitian yang diambil 
dari jurnal Bau, et al (2009) dari 
Jerman telah membuktikan bahwa 
usia menarche rata-rata remaja di 
Jerman makin menurun. Menurut 
penelitian tersebut, kalau 
kecenderungan tersebut diproyeksikan 
ke masa depan, usia rata-rata 
menarche pada wanita Germany pada 
2030 akan menjadi 11 tahun. Menurut 
peneliti yang bersangkutan, hal ini 
berkaitan dengan kemajuan dari 
keadaan lingkungan, khususnya 
keadaan gizi yang semakin baik yang 
mempercepat pertumbuhan organ-
organ seksual manusia, sehingga 
mempercepat usia menarche. 

 
Fenomena menurunnya rata-rata 

usia menarche berkaitan dengan 
perubahan keadaan lingkungan 
khususnya keadaan gizi dan 

kesehatan yang semakin baik, serta 
adanya faktor lainnya seperti 
rangsangan audio visual yang 
semakin maju dan bermacam-macam 
jenisnya. Sehingga mempercepat 
pertumbuhan organ – organ seksual 
manusia dan menarche dini  
(Santrock, 2003). 

Hasil studi awal peneliti di SD 
Negeri I  Kleco Surakarta pada 3 
orang siswi kelas 5 dengan usia 11 
tahun dan 3 siswi kelas VI usia 12 
tahun. Informasi yang diperoleh 
menyebutkan bahwa 3 siswi kelas 5 
telah mengalami menarche pada saat 
kelas IV atau usia 10 tahun. Sebanyak 
2 siswi kelas VI menyatakan bahwa 
pertama kali mengalami menarche  
pada kelas V yang saat itu  berusia 11 
tahun dan 1 siswi menyatakan 
menarche pertama pada saat 
kenaikan kelas VI dengan usia masih 
10 tahun. 
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Penelitian di SD Negeri I 
Bulurejo Wonosari Kabupaten Gunung 
Kidul  dengan wawancara 4 siswa 
kelas V dengan usia 11 tahun, 1 siswi 
menyatakan baru sebulan yang lalu 
mengalami menarche untuk pertama 
kali, sedangkan 2 siswi menyatakan 
belum mengalami  menarche, dan 1 
siswi telah mengalami menarche saat 
usia 10 tahun. Wawancara kepada 4 
siswa kelas VI dengan usia 12 tahun 
menunjukkan bahwa keempat siswi 
telah mengalami menarche. Sama 
seperti hasil wawancara siswi di SD 
Negeri I Kleco bahwa siswa di SD N I 
Bulurejo Wonosari menyatakan takut 
dan menangis saat mengalami 
menarche pertama kali. Siswi 
menyatakan ada perubahan pada 
bentuk payudara yang mulai 
membesar. 
Tujuan Penelitianyaitu mengetahui 
perbedaan usia menarche pada anak 
usia sekolah antara pedesaan dan 
perkotaan. 

 
 

TINJAUAN TEORI 
 

Anak Usia  Sekolah 

Santrock (2003) remaja awal 
diartikan sebagai masa perkembangan 
transisi antara masa anak dan masa 
dewasa yang mencakup perubahan 
psikologis, kognitif, dan sosial 
emosional. Masa remaja awal, 
umumnya individu telah memasuki 
pendidikan di bangku sekolah dasar 
dan sekolah  menengah pertama (SD- 
SMP) yaitu usia 10-14 tahun (Bobak, 
2004). Masa remaja awal ditandai 
dengan peningkatan yang cepat dari 
pertumbuhan dan pematangan fisik. 

 
Pubertas 

Pubertas adalah periode 
kehidupan yang menandai transisi dari 
masa kanak-kanak sampai dewasa, 
adalah ditandai dengan perubahan 

somatik yang mendalam (Fiorenzo, 
2008). 

 
Menarche 

Menarche adalah perdarahan 
pertama dari uterus yang terjadi pada 
seorang wanita (Wiknjosastro, 2005).  
a. Usia terjadi menarche 

Menurut jurnal penelitian dari 
Karen, et al (2005) usia menarche 
adalah umur remaja putri saat 
pertama kali mengalami 
menstruasi. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
menarche 

1. Faktor keturunan  
Saat timbulnya menarche juga 
kebanyakan ditentukan oleh pola 
dalam keluarga. 

2. Keadaan gizi  
Makin baiknya nutrisi 
mempercepat usia menarche. 
Beberapa ahli mengatakan anak 
perempuan dengan jaringan lemak 
yang lebih banyak, lebih cepat 
mengalami menarche dari pada 
anak yang kurus.  

3. Kesehatan umum  
Badan yang lemah atau penyakit 
yang mendera seorang anak gadis 
seperti penyakit kronis, terutama 
yang mempengaruhi masukkan 
makanan dan oksigenasi jaringan 
dapat memperlambat menarche. 
Demikian pula obat-obatan. 
Wiknjosastro (2005) 
 

Pengertian Desa dan Kota 
a. Desa  

Pasal 10 Undang- undang 
Nomor 22 Tahun 1999 disebutkan 
desa adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang mewakili kewenangan 
untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan asal-usul dan adat 
istiadat setempat yang diakui dalam 
sistem Pemerintah Nasional dan 
berada di daerah kabupaten. 
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b. Kota 
Dari segi geografi kota dapat 

diartikan sebagai suatu sistem 
jaringan kehidupan manusia yang 
ditandai dengan kepadatan penduduk 
yang tinggi dan diwarnai strata sosial 
ekonomi yang heterogen dan 
coraknya yang materialis (Yunus, 
2005). 

Metode Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian 

komparatif yaitu penelitian perbedaan 
antara usia menarche pada anak usia 
sekolah pedesaan dan perkotaan. 
Desain penelitian yang digunakan 
adalah cross sectional (Hidayat, 
2007). 

Populasi siswi sekolah dasar 
yang di pedesaan peneliti mengambil 
di Kelurahan Semin, Kabupaten 
Gunungkidul Yogyakarta yaitu SD N 
Bulurejo I, SD N Dilem dan SD N 
Ngepoh yang sudah mengalami 
menarche sebanyak 30 siswi.  

Populasi siswi sekolah dasar 

yang di perkotaan peneliti  mengambil 
tempat di SD N Kleco I Surakarta yang 
sudah mengalami menarche sebanyak 
42 siswi, namun dalam penelitian ini 
peneliti mengambil responden 
sebanyak 30 siswi agar jumlah 
tersebut sama dengan responden 
yang sekolah di desa. Sampel dalam 
penelitian ini diambil dengan teknik 
purposive sampling dengan 
pendekatan persons. 
Kriteria Sampel 
1) Siswi  yang sudah mengalami 

menarche 
2) Siswi yang tidak sedang sakit atau 

tidak masuk sekolah  pada saat 
penelitian 

3) Bersedia menjadi responden 
 

Instrumen yang digunakan 
untuk mengukur usia menarche pada 
anak usia sekolah Checklist terdiri dari 
6 item pertanyaan. Analisa analisis 
menggunakan  Mann-Whitney test 
(Dahlan, 2009). 

 
Hasil Penelitian  
A. Hasil Penelitian 
1. Karakteristik Responden  

a. Umur responden pada saat penelitian 
Tabel 1. Distribusi  Frekuensi Responden Berdasarkan Umur saat penelitian 

Umur 
Tahun 

Siswi SD desa  Siswi SD kota 
Jumlah % Jumlah % 

10   1 3.3 
11 9 30.0 16 53.3 
12 21 70.0 13 43.3 

Jumlah 30 100.0 30 100.0 
 

Tabel 1  memperlihatkan umur 
responden yang sekolah di desa 
banyak pada saat penelitian berusia 
12 tahun  
 
 

yaitu 70%, sementara pada responden 
sekolah di kota pada usia 11 tahun 
sebesar 53,3%. 
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b.  Umur responden pada saat menarche 
Tabel 2.  Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur menarche 

 
Umur 
Tahun 

Siswi SD desa  Siswi SD kota 
Jumlah % Jumlah % 

9 0 0 2 6.7 
10 6 20.0 19 63.3 
11 13 43.3 9 30.0 
12 11 36.7 0 0 

Jumlah 30 100.0 30 100.0 
 

Tabel 2  memperlihatkan umur 
responden sekolah di desa yang 
mengalami menarche banyak pada 

usia 11 tahun yaitu 43,3%,  
sementara pada responden sekolah di 
kota pada usia 10 tahun sebesar 
63.3%. 

Analisis Bivariate 
Uji Normalita data  

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Data Penelitian  
Responden  Z p Kesimpulan 

Usia responden sekolah desa 1,284 0,074 Normal 
Usia responen sekolah kota 1,968 0,001 Tidak normal 

 
Tabel 3 memperlihatkan bahwa 

data usia responden sekolah desa 
memiliki nilai signifikasi diatas 0,05, 
sementara pada data usia responden 
kota menunjukkan signifikasi dibawah 

0,05 sehingga data berdistribusi tidak 
normal. Data selanjutnya dilakukan uji 
nonparametrik dengan menggunakan 
Mann-Whitney Test. Hasil uji hipotesis 
penelitian  ditampilkan dalam tabel 3. 
 

 
Tabel 4.  Hasil Uji Independent t test Rata-Rata usia menarche pada responden 

Responden  Mean Rank  Z P 
Usia  responden sekolah desa 39,85 

-4,440 0,001 
Usia responen sekolah kota 21,15 

 
Tabel 4 memperlihatkan nilai Z 

= -4.440 dengan signifikasi p= 0,001 
(p < 0,05). Hasil uji tersebut dapat 
disimpulkan terdapat perbedaan usia 
menarche pada anak usia sekolah 
antara pedesaan dan perkotaan. 
 
PEMBAHASAN 
Karakteristik responden 

Berdasarkan hasil penelitian 
berdasarkan umur responden pada 
saat  penelitian yang sekolah di desa   
banyak pada usia 12 tahun sebesar 
70% sementara responden yang 
sekolah di kota banyak yang berusia 

11 tahun yaitu 53,3%.  
Ditinjau dari usia menarche 

diperoleh data bahwa responden yang 
sekolah di desa banyak pada usia 11 
tahun yaitu  43,3% sedangkan 
responden yang sekolah di kota 
banyak pada usia 10 tahun 63,3%. 
Perbedaan ini  menunjukkan bahwa 
responden yang sekolah di kota lebih 
cepat mengalami menarche dibanding 
dengan responden yang sekolah di 
desa. Berdasarkan hasil uji statistik 
menunjukkan ada perbedaan yang 
usia menarche pada siswi yang 
sekolah di desa dengan siswi yang 
sekolah di kota. Menurut Padez, 
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(2003) ada 3 faktor yang dapat 
mempengaruhi menarche yaitu 
lingkungan, status ekonomi dan status 
gizi. 

Faktor lingkungan dapat 
mempengaruhi seorang perempuan 
dalam menarche. Responden yang 
tinggal di daerah perkotaan ditinjau 
dari kelengkapan fasilitas lebih 
tersedia dan lebih lengkap dari pada 
fasilitas di desa. Fasilitas seperti pusat 
perbelanjaan, sarana hiburan seperti 
bioskop, adanya pusat perbelanjaan 
yang didalamnya terdapat berbagai 
sarana hiburan akan dapat 
mempengaruhi gaya hidup responden. 
Hasil penelitiana Brown, (2005) yang 
meneliti mengenai Mass Media As A 
Sexual Supper Peer For Early 
Maturing Girls. Hasil penelitian 
menyimpulkan bahwa   peran media 
massa dapat memberikan dampak 
pengaruh terjadinya menarche dini 
pada perempuan. Seorang perempuan 
yang banyak melihat media televisi 
ataupun membaca majalah, 
mendegarkan radio yang berkaitan 
dengan masalah wanita lebih cepat 
mengalami menarche dini dibanding 
perempuan yang  jarang melihat, 
membaca ataupun mendengarkan 
media massa. 

Faktor status ekonomi juga dapat 
mempengaruhi siswi mengalami 
menarche dini. Orang tua dengan latar 
belakang sosial ekonomi yang tinggi 
akan berusaha memberikan asupan 
gizi  yang  baik kepada putrinya. 
Berbagai jenis asupan makanan yang 
bernilai gizi tinggi dan dikonsumsi 
siswi akan berdampak pada 
pertumbuhan dan perkembangan. 
Faktor sosial ekonomi antara siswi 
yang sekolah di desa dan di kota 
setelah dilakukan observasi ditemukan 
gambaran bahwa kondisi sosial 
ekonomi masih banyak pada kondisi 
keluarga pra sejahtera atau keluarga 
sejahtera tahap I. Menurut BKKBN,  
(2008) menyatakan bahwa  Keluarga 

pra sejahtera dapat dilihat dari kondisi 
rumah responden yang masih 
berlantai tanah, sedangkan pada 
responden dari keluarga sejahtera 
tahap I diperoleh informasi dari 
responden bahwa rumah sudah 
dikeramik, anggota keluarga dapat 
sekolah semua. 

Wiknjosastro, (2005) menyatakan 
makin baiknya nutrisi mempercepat 
usia menarche. Anak perempuan 
dengan jaringan lemak yang lebih 
banyak, lebih cepat mengalami 
menarche dari pada anak yang kurus.  
Seorang yang gemuk memiliki 
kecenderungan akan mengalami 
menarche lebih cepat.  
 
Simpulan 
1. Rata-rata usia menarche pada 

anak usia sekolah di desa adalah 
11 tahun  

2. Rata-rata usia menarche pada 
anak usia sekolah di kota adalah 
10 tahun  

3. Terdapat perbedaan  usia 
menarche pada anak usia sekolah 
pedesaan dan Perkotaan. 

Saran  
1. Bagi remaja putri 

Hendaknya remaja putri pada usia 
menjelang menstruasi dapat 
mempersiapkan diri dengan baik 
untuk menghadapi menstruasi 
pertama yang mereka alami. 
Berupaya untuk lebih banyak 
berinteraksi dengan teman 
sebayanya demi mendapatkan 
pengetahuan yang baik mengenai 
menstruasi dan juga bisa saling 
bertukar pengalaman satu sama 
lain.   

2. Bagi orang tua 
Diharapkan orang tua tetap  
memberikan dukungan kepada  
putrinya dan memberikan 
penjelasan secara benar bahwa 
menarche akan dialami setiap 
orang perempuan,sehingga anak 
putri tidak mengalami kecemasan 
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pada saat akan mengalami 
menarche. 

3. Bagi Puskesmas 
Tenaga kesehatan seharusnya 
memberikan pendidikan 
kesehatan secara 
berkesinambungan tentang 
kesehatan reproduksi khususnya 
mengenai menstruasi pada siswi 
sekolah dasar dengan cara 
mengaktifkan kembali program 
kesehatan reproduksi remaja di 
puskesmas dan melakukan 
kunjungan rutin ke sekolah.  

4. Bagi penelitian selanjutnya 
Dalam penelitian ini diperoleh hasil 
bahwa terdapat perbedaan usia 
anak sekolah antara siswi sekolah 
desa dengan sekolah kota. Peneliti 
dapat mengembangkan variabel 
penelitian seperti faktor psikis 
remaja putri, konsep diri dalam 
menghadapi menarche, faktor 
peran orang tua, sehingga dapat 
diperoleh hasil penelitian yang 
lebih baik. 
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