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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak ke dewasa, tidak hanya 

berkembang secara psikis, namun juga secara fisik. Setiap perubahan fisik yang ada 

merupakan hal yang pertama yang menjadi tanda dalam pertumbuhan remaja, 

sedangkan perubahan-perubahan psikis mulai timbul akibat dari perubahan-perubahan 

fisik tersebut. Dari setiap perubahan fisik yang ada, salah satu perubahan yang 

memegang pengaruh yang besar pada perkembangan psikis remaja putri adalah dengan 

berfungsinya alat-alat reproduksi yang ditandai dengan menarche.1 

Setiap wanita dari usia remaja hingga dewasa normalnya akan mengalami 

periode menstruasi berupa pengeluaran darah secara periodik melalui vagina yang 

berasal dari dinding rahim wanita. Keluarnya darah tersebut disebabkan oleh sel telur 

yang matang tidak mengalami fertilisasi atau pembuahan, sehingga terjadi peluruhan 

lapisan dalam rahim yang sebelumnya disiapkan sebagai tempat untuk berkembangnya 

sel telur yang dibuahi. Sebelum periode menstruasi tersebut dimulai, para wanita 

biasanya mengalami satu atau beberapa gejala yang disebut sindrom pramenstruasi.2 

Sindrom pramenstruasi merupakan kumpulan gejala fisik dan psikis yang 

berhubungan dengan siklus menstruasi wanita. Gejala-gejala tersebut biasanya timbul 

6-10 hari sebelum menstruasi dan menghilang ketika menstruasi dimulai. Mayoritas 

wanita pada usia reproduktif biasanya mengalami satu atau berberapa gejala 

premenstruasi pada sebagian besar siklus menstruasi yang mereka alami. Gejala-gejala 

yang timbul menjelang masa menstruasi ini diperkirakan akan mengganggu aktivitas 

sehari-hari para wanita pada saat menstruasi.3 
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Menurut hasil penelitian Eka Safitri mengenai hubungan antara regulasi emosi 

dengan sindrom premenstruasi pada mahasiswi aktif prodi psikologi di Surabaya, 

mengatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara regulasi emosional dengan 

sindrom pramenstruasi, berarti semakin besar kemampuan serorang individu 

mengontrol emosinya, semakin rendah tingkat kejadian sindrom pramenstruasi. Pada 

penelitian ini didapatkan bahwa sebanyak 64,67% mahasiswi memiliki tingkat sindrom 

pramenstruasi yang termasuk dalam kategori sedang, 18,67% termasuk dalam kategori 

tinggi, dan 16% termasuk dalam kategori rendah.4 

Sebuah penelitian yang bertajuk sikap dalam menghadapi sindrom 

pramenstruasi pada remaja putri kelas VII di Surakarta, menunjukkan hasil bahwa 

67,6% dari remaja putri tersebut memiliki sikap yang negatif dalam menghadapi 

sindrom pramenstruasi. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti faktor 

emosional, kurangnya pengalaman pribadi, pengaruh orang lain, dan pengaruh 

kebudayaan maupun media massa.5 

Salah satu gejala yang paling sering timbul selama sindrom pramenstruasi 

adalah rasa tidak nyaman atau nyeri yang disebut dismenore. Kelainan ini terjadi pada 

60-70% wanita di Indonesia dengan 15% diantaranya mengeluh bahwa aktivitas 

mereka menjadi terbatas akibatnya.6 Nyeri haid cenderung lebih parah dirasakan oleh 

wanita yang mengalami gangguan emosional dan stres, serta dapat menyebabkan 

penderitanya memiliki kesulitan dalam berkonsentrasi.7 

Menurut penelitian Aurellia Sugiarto, terdapat korelasi yang signifikan 

mengenai pengaruh sindrom pramenstruasi terhadap regulasi emosi. Dari 98 sampel, 

didapatkan bahwa 72,5% orang tidak termasuk memiliki gejala sindrom pramenstruasi, 

23,5% orang mengalami sindrom pramenstruasi sedang-berat, dan 4% orang 

mengalami premenstrual dysphoric disorder (PMDD). Perbedaan regulasi emosi yang 

dimiliki oleh sampel dengan sindrom pramenstruasi dan PMDD cukup signifikan, 
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dimana semakin tinggi level progesteron, maka kesulitan untuk meregulasi emosi juga 

semakin tinggi. Penelitian Aurellia Sugarto ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

dari sindrom pramenstruasi terhadap regulasi emosi. Peneliti tertarik untuk meneliti 

lebih lanjut mengenai jenis regulasi emosi yang digunakan oleh wanita pada saat 

mengalami sindrom pramenstruasi, dan hubungannya dengan tingkat keparahan 

sindrom pramenstruasi tersebut.8 

Kejadian perubahan emosi seringkali dikaitkan dengan sindrom pramenstruasi 

yang dialami oleh wanita. Gejala-gejala premenstruasi yang parah dapat memberikan 

pengaruh yang negatif pada aktifitas penderitanya sehari-hari.3 Penelitian sebelumnya 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh sindrom pramenstruasi terhadap regulasi emosi. 

Peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai hubungan sindrom pramenstruasi 

terhadap perbedaan jenis regulasi emosi yang digunakan. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat 

topik penelitian tentang "Hubungan Sindrom Pramenstruasi Terhadap Regulasi Emosi 

Pada Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan".  

1.2 Rumusan Masalah 

Menurut data-data yang tertera pada latar belakang menunjukkan bahwa 

sindrom pramenstruasi memiliki prevalensi yang sangat besar di kalangan wanita 

secara universal, dan merupakan suatu hal yang terjadi secara berkala pada wanita 

selama sebagian dari hidupnya. Kejadian sindrom pramenstruasi juga terbukti cukup 

mengganggu aktifitas sehari-hari baik secara fisik maupun psikis.  

Di Indonesia telah dilakukan beberapa penelitian mengenai pengaruh sindrom 

pramenstruasi terhadap aktivitas sehari-hari pada wanita secara general. Sebagian 

penelitian mengenai sindrom pramenstruasi membahas tentang faktor-faktor seperti 

regulasi emosi dan pengaruhnya terhadap sindrom pramenstruasi. Selain itu, beberapa 

penelitian mengenai sindrom pramenstruasi membahas pengaruhnya terhadap aktifitas 
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fisik. Namun, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai hubungan antara 

sindrom pramenstruasi dengan jenis regulasi emosi yang digunakan. Untuk itu, peneliti 

tertarik untuk membuat penelitian yang membahas hubungan sindrom pramenstruasi 

terhadap regulasi emosi pada wanita. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1. Apakah terdapat hubungan antara sindrom pramenstruasi dengan regulasi 

emosi pada mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan? 

2. Apa gejala-gejala yang sering timbul pada mahasiswi FK UPH pada saat 

mengalami sindrom pramenstruasi dan bagaimana tingkat keparahannya? 

3. Apa jenis regulasi emosi yang lebih sering digunakan oleh mahasiswi FK UPH 

pada saat mengalami sindrom pramenstruasi? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 1.4.1 Tujuan umum 

 Mengetahui hubungan antara sindrom pramenstruasi dengan jenis regulasi 

 emosi 

 1.4.2 Tujuan khusus 

1. Mengetahui gejala-gejala yang sering timbul pada mahasiswi FK UPH pada 

saat mengalami sindrom pramenstruasi dan tingkat keparahannya 

2. Mengetahui jenis regulasi emosi yang lebih sering digunakan oleh mahasiswi 

FK UPH pada saat mengalami sindrom pramenstruasi 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 1.5.1 Manfaat akademik 

1. Menambah pengetahuan akan hubungan sindrom pramenstruasi terhadap 

regulasi emosi 

2. Menjadi dasar penelitian yang akan dilakukan selanjutnya berkaitan dengan 

hubungan sindrom pramenstruasi dengan regulasi emosi 
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3. Memperkaya ilmu kesehatan dan psikologi  

  

  1.5.2 Manfaat Praktisi 

 Menambah pengetahuan akan hubungan sindrom pramenstruasi terhadap 

regulasi emosi sehingga dapat ditemukan solusi dan saran yang tepat bagi masyarakat 

khususnya wanita yang belum mendapat cukup edukasi mengenai topik tersebut. 
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