
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Masalah  

Sebelum seorang wanita siap menjalani masa reproduksi, terdapat masa 

peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa kedewasaan yang lebih dikenal 

dengan masa pubertas. Secara klinis pubertas dimulai dengan timbulnya ciri-ciri 

kelamin sekunder, dan berakhir jika sudah ada kemampuan reproduksi. Kejadian 

yang penting dalam pubertas ialah pertumbuhan badan yang cepat, menarche, dan 

perubahan psikis (Wiknjosastro, 2009). 

Menarche adalah perdarahan pertama dari uterus yang terjadi pada seorang 

wanita (Wiknjosastro, 2009). Fase datangnya haid ini merupakan suatu peristiwa 

di mana remaja telah siap secara biologis menjalani fungsi kewanitaannya 

(Kartono, 2006). 

Usia menarche dapat bervariasi pada setiap individu dan wilayah. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa usia menarche terjadi lebih cepat. 

Berdasarkan Karapanou & Papadimitriou, di Amerika Serikat, anak-anak menjadi 

dewasa setahun lebih awal daripada anak-anak di negara Eropa, rata-rata usia 

menarche menurun dari 14,2 tahun pada tahun 1900 menjadi kira-kira 12,45 tahun 

(Karapanou&Papadimitriou dalam Amaliah et. al., 2012). Penelitian Aribowo 

menunjukkan usia menarche pada siswi SMP di Kabupaten Pati rata-rata adalah 

12,2 tahun (Ariwibowo dalam Amaliah et. al., 2012 ). Berdasarkan Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010, rata-rata usia menarche pada 

perempuan usia 10-59 tahun di Indonesia adalah 13 tahun (20,0%) dengan 

kejadian lebih awal pada usia kurang dari 9 tahun (Riskesdas dalam Amaliah et. 

al., 2012). 

Hasil penelitian Simondon et.al.,(1998) di Senegal menunjukkan bahwa 

remaja putri yang pendek (stunting) secara signifikan mengalami keterlambatan 



usia menarche 1,6 tahun. Hasil penelitian Onland-Moret et.al., (2005) 

menunjukan perempuan yang mengalami menarche lebih awal, akan tumbuh 

tinggi lebih cepat. Namun, perempuan yang mengalami menarche lebih awal 

mempunyai tinggi yang pendek saat dewasa dibandingkan dengan perempuan 

yang mengalami menarche lambat. Penelitian lain yang dilakukan oleh Gharravi 

et. al., (2008) di Iran menunjukan bahwa perempuan yang mengalami menarche 

lebih awal akan tumbuh lebih cepat, namun mencapai tinggi badan yang lebih 

pendek saat dewasa dibanding perempuan yang menarche lebih lama setahun. 

Penelitian kohort di Inggris pada tahun 1958 membuktikan bahwa remaja 

perempuan yang mendapatkan menstruasi pertama pada usia 11 tahun memiliki 

rata-rata tinggi badan 1,62 m, hal ini berbeda dengan tinggi badan remaja 

perempuan yang menstruasi pertama setelah  usia 11 tahun dengan rata-rata tinggi 

1,63 m. Penelitian di Brazil pada tahun 2006 menunjukan tinggi badan saat umur 

19 tahun adalah 1,61±0,06 m pada perempuan yang mendapatkan menstruasi 

pertama sebelum usia 13 tahun dan 1,62±0,06 m pada perempuan yang mendapat 

menstruasi setelah usia 13 tahun (Gigante et.al., 2006). Wanita yang menarche 

lebih lambat 1 tahun akan tumbuh lebih tinggi sekitar 0.35 cm (Onland-Moret et. 

al., 2005). Hubungan ini dapat di jelaskan oleh penutupan cakram epifisis yang 

lebih cepat pada wanita yang menarche lebih awal karena wanita yang menarche 

lebih awal lebih dahulu terjadi peningkatan estrogen, dimana peningkatan 

estrogen akan mempercepat penutupan cakram epifisis. Menarche yang lambat 

memungkinkan waktu pertumbuhan tulang panjang lebih lama sebelum epifisis 

menyatu sehingga tubuh akan lebih tinggi (Onland-Moret et. al., 2005).  

Dalam wacana hukum Islam, terdapat tiga kategori darah yang keluar dari 

rahim wanita, yaitu haid, Nifas, dan Istihadhah. Haid secara bahasa berarti 

mengalir. Haid adalah darah yang keluar dari rahim melalui kemaluan wanita 

dalam kondisi sehat, bukan disebabkan proses melahirkan dalam jangka waktu 

tertentu. Menarche adalah haid pertama yang terjadi pada seorang remaja wanita. 

Menarche dapat mempengaruhi tinggi badan seseorang. Dalam islam sendiri tidak 

ada penjelasan mengenai hubungan menarche dengan tinggi badan seseorang. 



Namun dalam Islam dijelaskan bagaimana perkembangan fase kehidupan 

manusia. 

Informasi ini dinyatakan dalam Al Qur’an yaitu: 

نٰسَن ِمْن َعلَق  َخلََق  .اْقَرأْ َوَربَُّك اْْلَْكَرم   (٣-١) اْْلِ ::اْقَرأْ بِاْسِم َربَِِّك الَِّذى َخلَقَ  .  

Artinya: 

 “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Menciptakan, Dia telah 

menciptakan manusia dari ‘alaq (segumpal darah). Bacalah, dan Tuhanmulah 

Yang Maha Pemurah.” (QS. Al ‘Alaq[96]:1-3) 

ْحًما ث مَّ َخلَْقنَا النُّْطفَةَ َعلَقَةً فََخلَْقنَا اْلعَلَقَةَ م ْضغَةً فََخلَْقنَا اْلم ْضغَةَ ِعٰظًما فََكَسْونَا اْلِعٰظَم لَ 

ه  أَْحَسن  اْلٰخِلِقين ث مَّ أَنَشأْٰنه  َخْلقًا َءاَخَر ۚ فَتَبَاَركَ    َ اللّـَ

Artinya: 

“Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu 

Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang-

belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami 

jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta 

Yang Paling Baik” (QS. Al Mu’minuun[23]:14) 

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian mengenai HUBUNGAN USIA MENARCHE DENGAN TINGGI 

BADAN PADA MAHASISWI FAKULTAS KEDOKTERAN 

UNIVERSITAS YARSI ANGKATAN 2013 DAN 2014. Angkatan 2013 dan 

2014 dipilih karena rata-rata mahasiswi telah memasuki usia 20 tahun, dimana 

pada usia tersebut cakram epifisis telah tertutup dan tinggi badan tidak dapat 

bertambah lagi, sehingga tinggi badan yang diukur merupakan tinggi badan akhir. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Menarche merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tinggi badan. 

Menurut penelitian Onlan-Moret et. al., (2005), perempuan yang mengalami 

menarche lebih awal, akan tumbuh tinggi lebih cepat. Namun, perempuan yang 



mengalami menarche lebih awal mempunyai tinggi yang pendek saat dewasa 

dibandingkan dengan perempuan yang mengalami menarche lebih lambat. 

Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah penelitian adalah apakah ada hubungan 

antara menarche dengan tinggi badan pada mahasiswi Fakultas Kedokteran 

Universitas YARSI angkatan 2013-2014? 

 

1.3  Pertanyaan Penelitian 

Adakah hubungan usia menarche dengan tinggi badan pada mahasiswi 

Fakultas Kedokteran Universitas YARSI angkatan 2013-2014 dan 

tinjauannya dalam pandangan Islam? 

 

1.4   Tujuan Penelitian  

Mengetahui usia hubungan menarche dengan tinggi badan pada mahasiswi 

Fakultas Kedokteran Universitas YARSI angkatan 2013-2014 dan 

tinjauannya dalam pandangan Islam. 

 

1.5   Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi peneliti 

mengenai hubungan usia menarche dengan tinggi badan pada mahasiswi 

Fakultas Kedokteran Universitas YARSI angkatan 2013-2014. 

 

1.5.2 Bagi Universitas YARSI 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi civitas 

akademika Universitas YARSI mengenai hubungan usia menarche dengan 

tinggi badan pada mahasiswi kedokteran Universitas YARSI angkatan 

2013-2014 sehingga dapat memberikan gambaran mengenai status gizi 

mahasiswa. 

 

 



1.5.3 Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dan menambah 

informasi pada masyarakat mengenai hubungan usia menarche dengan 

tinggi badan sehingga masyarakat dapat memperbaiki nutrisi. 

 


