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Abstrak 

 

Indeks Masa Tubuh (IMT) merupakan factor yang berperan dalam kelainan siklus 

haid, banyak kelainan haid yang diderita seseorang yang memiliki nilai IMT di atas atau 

di bahwa normal. Pada obesitas misalnya. Sering dijumpai kelainan haid berupa 

oligomenore. Juga pada amenore lebih sering diderita wanita kurus (Browell & Wilmore, 

2007).  

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode cross sectional, 

dengan  hasil gangguan menstruasi yang paling banyak di alami oleh siswi MAN 2 

Model Pekanbaru adalah dismenore, berdasarkan IMT didapatkan bahwa pada umumnya 

siswi MAN 2 Model Pekanbaru mempunyai kategori IMT kurus, didapatkan juga bahwa 

ada hubungan antara oligemenore, polimenore, amanore sekunder dan dismenore dangan 

Indeks Masa Tubuh IMT pada siswi MAN 2 Model Pekanbaru. Sedangkan gangguan 

haid yang paling berpengaruh terhadap Indeks Masa Tubuh IMT adalah oligemenore 
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PENDAHULUAN  

Masa remaja adalah suatu tahap antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. 

Istilah ini menujukkan masa dari awal pubertas sampai tercapainya kematangan. Biasa 

nya mulai dari usia 14 tahun pada pria dan 12 tahun pada wanita. Transisi ke masa 

dewasa bervariasi dari suatu budaya kebudaya lain, namun secara umum didefinisikan 

sebagai waktu dimana individu mulai bertindak terlepas dari orang tua mereka. 

 Perubahan dramatis dalam bentuk dan cirri-ciri fisik berhubungan erat dengan 

mulainya pubertas. Aktivitas kelenjar pituitary pada saat ini berakibat dalam sekresi 

hormone yang meningkat, dengan efek fisiologis yang tersebar luas. Hormon 

pertumbuhan memproduksi  dorongan pertumbuhan yang cepak. Yang membawa tubuh 

mendekati tinggi dan berat dewasanya dalam sekitar dua tahun. Dorongan pertumbuhan 

terjadi lebih awal pada pria dari pada wanita. Juga menandakan bahwa wanita lebih 

dahulu matang secara sexsual daripada pria. Percapaian kematangan sexsual pada gadis 

remaja ditandai oleh kehadiran menstruasi (Kesrepro.com) 

 Mentruasi atau haid mengacu kepada pengeluaran secara periodic darah dan sel-

sel tubuh dari vagina yang berasal dari dinding rahim wanita. Menstruasi dimulai saat 

pubertas dan menandai kemampuan seorang wanita untuk mendukung anak, walaupun 

mungkin factor-faktor kesehatan lain dapat membantasi kapasitas ini. Menstruasi 

biasanya di mulai antara umur 10 dan 16 tahun tergantung pada berbagai factor, termasuk 

kesehatan wanita, status nutrusi, berat tubuh relativ tehadap tinggi tubuh. Menstruasi 

berlangsung kira-kira sekali sebulan sampai wanita mencapai usia 45-50 tahun, sekali 

lagi tergantung pada kesehatan dan pengaruh-pengaruh lainnya. Panjang rata-rata daur 

menstruasi adalah 28 hari, namun berkisar anatar 21 hingga 40 hari. Panjang daur ini 

dapat bervariasi pada satu wanita selama saat-saat yang berbeda dalam hidupnya, dan 

bahkan dari bulan tergantung pada berbagai hal termasuk kesehatan fifik emosi dan 

nutrisi wanita tersebut(Kesrepro. Com) 

 Pada perkembangan remaja terjadi pertumbuhan fisik yang relative cepat dan 

meliputi pematangan  bentuk dan fungsi genitalia. Tidak semua wanita dapat melewati 

tahapan perkembangannya dengan tanpa masalah, begitu juga dengan siklus 

menstruasinya. Angka kejadian kalainan haid masih cukup banyak. Masalah kelainan 

haid dapat dipengaruhi oleh banyak factor antara lain penderita penyakit sistemik, 

kekurangan gizi, kegemukan, tidak berfungsinya organ endokrin dan gangguan fisik serta 

pengaruh lingkungan disekitar remaja (Browell & Wilmore, 2007) 

 Indeks Masa Tubuh (IMT) merupakan factor yang berperan dalam kelainan siklus 

haid, banyak kelainan haid yang diderita seseorang yang memiliki nilai IMT di atas atau 

di bahwa normal. Pada obesitas misalnya. Sering dijumpai kelainan haid berupa 

oligomenore. Juga pada amenore lebih sering diderita wanita kurus (Browell & Wilmore, 

2007) 

 Pada dasarnya, hubungan IMT dengan kelainan pola haid didasarkan pada jumlah 

lemak tubuh. Pada remaja yang memiliki IMT rendah, komposisi lemak tubuhnya juga 

rendah, demikian pula sebaliknya. Lemak tubuh, terutama low density lipoprotein (LDL) 

dan kolestrol, merupakan precursor pada pembentukan hormone gonadotropin dan 

hormone steroid ovarium (Browell & Wilmore, 2007) kekurangan bahan ini 

menyebabkan hormone yang terbentuk tidak adekuat untuk mencapai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

siklus menstruasi normal sehingga kejadian amenore banyak ditemukan pada keadaan ini 



. sebaiknya bila jumlah precursor ini berlimpah, produksi estrogen akan berlebih pula 

sehingga menganggu keseimbangan hormonal yang ada. Amenore dan oligomenore 

sering ditemukan pada keadaan ini (Browell & Wilmore, 2007).  

 Penelitian di polandia mendapatkan hasil bahwa angka kejadian kelainan haid 

pada remaja 5,6 kali lebih besar bila dibanding dengan usia yang lebih tua (Skierska, 

2006). Penelitian yang dilakukan pada 734 wanita di polandia di dapatkan angka kejadian 

poliimenora mencapai 6,7%. Pada penelitian lain pada 146 remaja di belanda didapatkan 

angka kejadian polimenore 1,37% (Browell & Wilmore, 2007) 

Penelitian terhadap 53 penderita insulin dependent diabetes mellitus (IDDM) di dapatkan 

14.95% diantaranya mengalami polimenore (Snadjrova, 1999). Sebuah penelitian di Arab 

Saudi (3% underweight, 17% normal, 42% overweight dan 38% sampai 32% sebanding 

dengan meningkatnya IMT (Hamilton dkk,  2005). 

 Dari uraian di atas maka peneliti ingin melihat bagaimana hubungan gangguan 

haid masa remaja dengan Indeks Masa Tubuh (IMT)  

 

TUJUAN 

Untuk mengetahui bagaimana hubungan gangguan haid masa remaja dengan Indeks 

Masa Tubuh (IMT)  

 

METODE 

 Desain: Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode cross 

sectional. 

Sampel: Seluruh populasi yang memenuhi kriteria inklusi yaitu : siswa yang hadir 

saat pengumpulan data dan siswa yang berumur kurang 20 tahun. 

Sampel penelitian adalah seluruh siswi MAN 2 Model Pekanbaru dengan jumlah 618 

orang.  

Prosedur: Pengambilan dan pengumpulan data dilakukan di tempat penelitian, 

dengan cara:  

Analisa Data:  Pengambilan data melalui kuisioner kepada siswi MAN 2 Model 

Pekanbaru. Analisa data dilakukan dengan menggunakan program komputer SPSS 13.0  

Analisa Univariat: bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik variabel yang 

dilakukan dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi, Analisa Bivariat: bertujuan 

untuk melihat hubungan gangguan haid masa remaja dengan Indeks masa Tubuh (IMT) 

dengan menggunakan chi-square. 

 

HASIL 

Penelitian di MAN 2 Model Pekanbaru dengan menggunakan metode cross sectional 

dengan menyebarkan kuesioner kepada siswi kelas I, II,  dan III, dari 618 siswi, 

didapatkan hasil rata-rata usia subyek adalah 16.3 dengan pendidikan SD 0,98 dengan 

usia termuda 14 tahun dan usia tertua 19 tahun. Usia menars rata-rata 12.87 dengan SD 

1.001 dengan usia menars terendah 10 tahun dan usia menars tertinggi 17 tahun.  

           Didapatkan dari analisa Univariat, semua siswa, 50.13% siswa  mempunyai IMT 

yang kurus dan hanya 4.75% mempunyai IMT yang gemuk. 

Hasil responden yang pernah mengalami oligomenore, didapatkan sebanyak 89 (23.48%) 

siswi, sebanyak 129 (34.04%) siswa pernah mengalami polimenore, sebanyak 43 

(11.35%) siswa pernah mengalami Amenore sekunder, sebanyak 173 (45.65%) siswa 



pernah mengalami hipermenore, sebanyak 124 (32.72%) siswa pernah mengalami 

hipomenore, sebanyak 347 (91.56%) siswi pernah mengalami dismenore. Terdapat  hasil 

bahwa proporsi responden yang oligomenore lebih banyak pada wanita gemuk. Secara 

stastistik perbedaan ini bermakna. Jadi terdapat hubungan yang bermakna antara 

oligomenore dengan Indeks Masa Tubuh (p< 0,05). 

Didapatkan hasil proporsi responden yang amenore lebih banyak pada wanita kurus. 

Secara statistik perbedaan ini bermakna. Jadi terdapat hubungan yang bermakna antara 

amenore dengan Indeks Masa Tubuh ( p< 0,05), responden yang hipermenore lebih 

banyak pada wanita normal. Secara statistik perbedaan ini tudak bermakna. Jadi tidak 

terdapat  hubungan  yang  bermakna  hipermenore dengan Indeks Masa Tubuh            ( 

p>0,005). Dari hasil terlihat bahwa proporsi responden yang hipermenore lebih banyak 

pada wanita kurus. Secara statistik perbedaan ini tudak bermakna. Jadi tidak terdapat  

hubungan  yang  bermakna  hipermenore dengan Indeks Masa Tubuh ( p>0,05). Terlihat 

hasil proporsi responden yang hipermenore lebih banyak pada wanita gemuk. Secara 

statistik perbedaan ini tudak bermakna. Jadi tidak terdapat  hubungan  yang  bermakna  

hipermenore dengan Indeks Masa Tubuh ( p>0,05). 

 

PEMBAHASAN 

 Pada penelitian ini dilakukan juga uji ANOVA untuk mengetahui faktor yang 

paling berpengaruh dengan Indeks Masa Tubuh. Ternyata didapatkan hasil bahwa 

oligomenore merupakan gangguan haid yang paling berpengaruh dengan Indeks Masa 

Tubuh 

 Polimenore pernah dialami oleh 129 orang (34,04%). Hasil yang didapatkan ini 

lebih tinggi dari penelitian yang dilakukan pada 734 wanita di polandia, angka kejadian 

polimenore mencapai 6,7% (Skirska, 2006). Dan lebih tinggi juga dari hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Finna di SMU 5 Padang yang mendapatkan polimenore 9,41% 

(Martias Finna, 2007). Dan pada uji dengan menggunakan chi-square didapatkan bahwa 

ada hubungan antara polimenore dengan Indeks Masa Tubuh, yang didapatkan hasil 

p<0,05. hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelum bahwa ada 

hubungan antara polimenore dengan berat badan. Sebuah penelitian 100 orang penderita 

kelainan haid akibat anorexia nervosa menujukkan, setelah dilakukan perbaikkan kondisi, 

terjadi peningkatan berat badan rata-rata sebesar 2.05kg dari berat badan sebelum nya 

(dalam 6 bulan ). Akibatnya sebanyak 68% penderita kelainan haid tersebut, haidnya 

kembali normal. Penelitian terhadap 53 penderita insulin dependent diabetes (IDDM) 

didapatkan 14.95% diantaranya mengalami polimenore (Snadjrova, 2009) 

 Pada penelitian ini didapatkan 43 orang (11.35%) pernah mengalami amenore 

sekunder. Dan pada uji chi-square didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan antara 

amenore sekunder dengan Indeks Masa Tubuh (IMT). Penyebab amenore sekunder 

adalah penurunan berat badan yang drastis, olah raga yang berlebihan, strees atau depresi, 

kehamilan, efek dari obat tertentu dan tumor. Dan juga di dapatkan bahwa siswi yang 

banyak menderita amenore sekunder adalah yang memiliki kurus. Hal ini sesuai dengan 

teori yang menyatakan bahwa amenore sering ditemukan pada wanita yang kurus 

dikarenakan komposisi lemak tubuh yang rendah (Browell KD. Steen N. Wilmore. 2007) 

 Hipermenore pernah dialami sebanyak 173 orang (45,65%), dan hipomenore 

dialami 124 orang (32.72%). Hasil ini lebih tinggi dari yang penelitian yang dilakukan 

Finna di SMA 5 Padang yang mendapatkan hasil 25,10% untuk hipermenore dan 12.55% 



untuk hipomenore (Martias Finna, 2007). Perbedaan ini kemungkinan karena jumlah 

sampel yang diambil lebih sedikit dari penelitian ini. Dan pada uji chi-square didapatkan 

hasil bahwa tidak terdapatnya hubungan antara hipermenore dan hipomenore dengan 

Indeks Masa Tubuh, dikarenakan p>0,05. pada teori didapatkan bahwa hipermenore 

umumnya terjadi karena kelainan dari kondosi uterus misalnya saja ada mioma uteri, 

polip endometrium, dll (Winkjosastro-Hanifa dkk 2004). Dan penyebab hipomenore 

disebabkan gangguan endokrin ( Sarwono, 2004) 

 Dari semua gangguan haid yang ada didapatkan bahwa dismenore merupakan 

gangguan haid yang paling banyak dialami oleh siswi di MAN 2 Model Pekanbaru yang 

berjumlah 347 orang (91.56%). Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Finna Martias, yang juga mendapatkan bahwa dismenore merupakan gangguan haid yang 

paling banyak dialami oleh remaja (Martias Finna, 2007). Pada uji chi-square didapatkan 

juga hasil yang menyatakan bahwa adanya hubungan antara dismenore dengan Indeks 

Masa Tubuh (IMT) dikarenakan p<0,05. pada penelitian ini ditemukan bahwa siswi yang 

paling banyak menderita dismenore adalah overweight (Kegemukan). Terdapatnya 

perbedaan ini, mungkin disebabkan karena jumlah siswi yang memiliki IMT gemuk 

hanya 13 orang, sehingga tidak bisa membuat perbandingan. 

 Pada penelitian ini, untuk mengetahui gangguan haid yang paling berpengaruh 

dengan Indeks Masa Tubuh (IMT) dilakukan juga uji ANOVA. Dan dari uji tersebut 

didapatkan hasil bahwa dari semua gangguan haid yang ada, yang paling berpengaruh 

terhadap Indeks Masa Tubuh (IMT) adalah oligomenore. Tetapi menurut statistik hasil ini 

tidak bermakna. 

 

KESIMPULAN 

 Gangguan menstruasi yang paling banyak di alami oleh siswi MAN 2 Model 

Pekanbaru adalah dismenore, berdasarkan IMT didapatkan bahwa pada umumnya siswi 

MAN 2 Model Pekanbaru mempunyai kategori IMT kurus, didapatkan juga bahwa ada 

hubungan antara oligemenore, polimenore, amanore sekunder dan dismenore dangan 

Indeks Masa Tubuh IMT pada siswi MAN 2 Model Pekanbaru. Sedangkan gangguan 

haid yang paling berpengaruh terhadap Indeks Masa Tubuh IMT adalah oligemenore 

 

KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 Karena keterbatasan tempat dan waktu, Penelitian ini hanya penelitian metode 

cross sectional di MAN 2 Model Pekanbaru dari tanggal 1 s/d 31 Desember 2010. Jika 

penelitian ini dilakukan di lebih dari satu Sekolah Menengah Atas, mungkin akan lebih 

mewakili. Dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor gangguan 

haid apa saja yang berhubungan dengan dengan Indeks Masa Tubuh (IMT).  

 

UCAPAN TERIMA KASIH 

 Penelitian ini hanya penelitian metode cross sectional di MAN 2 Model 

Pekanbaru dari tanggal 1 s/d 31 Desember 2010. Jika penelitian ini dilakukan di lebih 

dari satu Sekolah Menengah Atas, mungkin akan lebih mewakili. Dan perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor gangguan haid apa saja yang berhubungan 

dengan dengan Indeks Masa Tubuh (IMT). 

 

SARAN  



 Perlu diadakan penelitian propektif untuk memilai kekuatan dari hasil penelitian 

ini. 

 Perlu di cari faktor-faktor yang lain yang dapat menyebabkan gangguan haid pada 

remaja. 
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