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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Hasil Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. 

Pengumpulan data dilakukan sebanyak dua kali dengan jumlah sampel sebanyak 124 

orang mahasiswi dengan rentang usia 18-23 tahun. Setiap sampel mengisi kuesioner 

penelitian dalam waktu 5-10 menit. Hasil penelitian didapatkan dengan melihat 

pengaruh antara variabel terikat terhadap variabel bebas menggunakan analisis bivariat 

uji chi-square. 

 

5.1.1 Distribusi Data 

 Variabel terikat pada penelitian ini adalah regulasi emosi yang dinilai 

menggunakan Emotional Regulation Questionnaire, yang dikelompokkan menjadi dua 

kelompok, yaitu kelompok Cognitive Reappraisal dan kelompok Expressive 

Suppression. Data regulasi emosi yang lebih detail dapat dilihat pada distribusi data 

pada tabel 5.1. 

 

Tabel 5.1 Distribusi Data Regulasi Emosi pada Mahasiswi Fakultas Kedokteran 

Universitas Pelita Harapan 

Regulasi Emosi N % 

Cognitive Reappraisal 105 84.7 

Expressive Suppression 19 15.3 

Total 124 100 

 

 Berdasarkan tabel 5.1 dapat diketahui bahwa sampel yang masuk dalam 

kategori regulasi emosi cognitive reappraisal sebanyak 105 (84.7%) orang, dan yang 

masuk dalam kategori expressive suppression sebanyak 19 (15.3%) orang.  
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Tabel 5.2 Distribusi Data Sindrom Pramenstruasi pada Mahasiswi Fakultas 

Kedokteran Universitas Pelita Harapan 

Sindrom Pramenstruasi N % 

Ringan - Sedang 101 81.5 

Berat - Sangat Berat 23 18.5 

Total 124 100 

 

 Berdasarkan tabel 5.2 dapat diketahui bahwa sampel yang masuk dalam 

kategori sindrom pramenstruasi dengan tingkat ringan - sedang sebanyak 101 (81.5%) 

orang, dan yang masuk dalam kategori severe - very severe sebanyak 23 (18.5%) orang. 

 

Tabel 5.3 Distribusi Data Usia Pada Mahasiswi Fakultas Kedokteran 

Universitas Pelita Harapan 

Usia (tahun) N % 

18 12 9.7 

19 24 19.3 

20 56 45.2 

21 26 21 

22 4 3.2 

23 2 1.6 

 

 Berdasarkan tabel 5.3 dapat diketahui bahwa sampel yang terlibat dalam 

penelitian ini memiliki rentang usia 18-23 tahun. Mayoritas sampel berusia 20 tahun 

sebanyak 56 (45.2%) mahasiswi, diikuti dengan usia 21 tahun sebanyak 26 (21%) 

mahasiswi, lalu sampel dengan usia 19 tahun sebanyak 24 (19.3%) mahasiswi, usia 18 

tahun sebanyak 12 (9.7%) mahasiswi, usia 22 tahun sebanyak 4 (3.2%) mahasiswi, dan 

usia 23 tahun sebanyak 2 (1.6%) mahasiswi. 
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Tabel 5.4 Distribusi Data Gejala Sindrom Pramenstruasi Yang Paling Sering 

Timbul dan Tingkat Keparahannya Pada Mahasiswi Fakultas Kedokteran 

Universitas Pelita Harapan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan tabel 5.4, dapat diketahui bahwa selama sindrom pramenstruasi 

terdapat gejala-gejala tertentu yang paling sering timbul, diantaranya: keinginan untuk 

mengkonsumsi makanan tertentu atau mengidam makanan, peningkatan nafsu makan, 

suasana hati yang berubah-ubah, nyeri atau kram pada bagian perut, perubahan pada 

kulit seperti timbul ruam atau jerawat. Berdasarkan skala 1-5, mayoritas tingkat 

keparahan masing-masing gejala bervariasi, gejala mengidam makanan memiliki nilai 

4 (30%), peningkatan nafsu makan memiliki nilai 4 (34%), perubahan suasana hati 

memiliki nilai 5 (31%), kram perut memiliki nilai 4-5 (50%), dan perubahan kulit 

memiliki nilai 4-5 (48%). 

Gejala Total Nilai 

Mengidam makanan 447 

Peningkatan nafsu makan 447 

Perubahan suasana hati 453 

Kram perut 407 

Perubahan kulit: ruam, jerawat 404 
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Grafik 1.1 Gejala-gejala Sindrom Pramenstruasi Yang Paling Sering Timbul dan 

Tingkat Keparahannya Pada Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Pelita 

Harapan 

 

 Dari 124 sampel pada Grafik A yang mewakili gejala mengidam makanan, 30% 

diantaranya memiliki tingkat keparahan dengan nilai 4. Kemudian, nilai 5 dan 3 

memiliki persentase masing-masing 27%, nilai 1 memiliki persentase 9% dan nilai 2 

dengan persentase 7%. 

 Pada Grafik B yang mewakili gejala peningkatan nafsu makan, 34% sampel 

memiliki tingkat keparahan dengan nilai 4, kemudian diikuti dengan nilai 5 dengan 

1
1 2

2

3
3

4
4

5
5

A. Mengidam Makanan

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

D. Kram Perut

1
1 2

2

3
3

4
4

5
5

C. Perubahan Suasana Hati

1
1 2

2

3
3

4
4

5
5

B. Peningkatan Nafsu Makan

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

E. Perubahan Kulit



 

 31 

persentase 27%, nilai 3 dengan persentase 21%, nilai 2 dengan persentase 10% dan 

terakhir nilai 1 dengan persentase 8%. 

 Pada Grafik C yang mewakili gejala perubahan suasana hati, 31% sampel 

memiliki tingkat keparahan dengan nilai 5, kemudian diikuti nilai 4 dengan persentase 

28%, nilai 3 dengan persentase 22%, nilai 2 dengan persentase 14% dan nilai 1 dengan 

persentase 5%. 

 Pada Grafik D yang mewakili gejala kram perut, nilai 4 dan 5 memiliki 

persentase masing-masing 25%, kemudian diikuti nilai 2 dengan persentase 19%, nilai 

3 dengan persentase 17% dan nilai 1 dengan persentase 14%. 

 Pada Grafik E yang mewakili gejala perubahan kulit, nilai 4 dan 5 memiliki 

persentase masing-masing 24%, kemudian diikuti dengan nilai 2 dengan persentase 

21%, nilai 3 dengan 19% dan nilai 1 dengan persentase 12%. 

 

5.1.2 Analisis Data 

 Analisis data dilakukan dengan metode analisis bivariat chi-square untuk 

melihat hubungan sindrom pramenstruasi terhadap regulasi emosi. Hubungan tersebut 

dapat dinilai dengan melihat nilai p <0.05 dengan diterapkan fisher exact test karena 

didapatkan nilai harapan <5. 
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Tabel 5.5 Analisis Hubungan Sindrom pramenstruasi Terhadap Regulasi Emosi 

Pada Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan 

Sindrom 

Pramenstruasi 

Regulasi Emosi 

Total OR 

(95% CI) 

P Value 

(Fisher 

Exact 

Test) 

Cognitive 

Reappraisal 
 

Expressive 

Suppression 
 

N % N % N % 

Ringan - 

Sedang 
90 89.1 11 10.9 101 100 

4.364 

(1.5-12.6) 
0.008 

Berat - 

Sangat 

Berat 

15 65.2 8 34.8 23 100 

Total 105 84.7 19 15.3 124 100 

 

 Tabel 5.3 menunjukkan bahwa dari 124 total sampel, 90 (89.1%) diantaranya 

merupakan penderita sindrom pramenstruasi ringan - sedang dengan regulasi emosi 

cognitive reappraisal, dan 11(10.9%) diantaranya menggunakan regulasi emosi 

expressive suppression. Selanjutnya, sampel yang menderita sindrom pramenstruasi 

berat - sangat berat dengan regulasi emosi cognitive reappraisal terdapat sebanyak 15 

(65.2%) mahasiswi, dan 8 (34.8%) lainnya menggunakan regulasi emosi expressive 

suppression. 

 Hasil uji fisher exact test menunjukkan nilai p sebesar 0.008, sehingga dapat 

disimpulkan ada hubungan antara sindrom pramenstruasi dengan regulasi emosi. Dari 

hasil analisis juga diperoleh nilai OR sebesar 4.364 (95% CI, 1.5-12.6).  

 

5.2 Pembahasan 

 Berdasarkan hasil data, dapat 95% diyakini bahwa sampel yang masuk dalam 

kategori sindrom pramenstruasi mild-moderate memiliki odds 4.364 lebih tinggi dalam 

menggunakan regulasi emosi cognitive reappraisal.  
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 Hasil dari penelitian juga menunjukkan nilai p sebesar 0.008 (p=<0.05) 

sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan antara sindrom pramenstruasi dengan 

regulasi emosi. Menurut nilai OR, dapat dilihat bahwa sampel yang menderita sindrom 

pramenstruasi dengan kategori mild - moderate memiliki odds 4.364 lebih tinggi dalam 

menggunakan regulasi emosi cognitive reappraisal. Namun, dapat dilihat juga bahwa 

sampel dengan sindrom pramenstruasi tingkat berat - sangat berat juga cenderung 

menggunakan regulasi emosi dengan cognitive reappraisal. Hal ini didukung dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Tammy English dkk. di Amerika yang membahas 

tentang strategi regulasi emosi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut hasil diskusi 

dalam penelitian tersebut, disebutkan bahwa umumnya regulasi emosi seringkali 

didorong oleh perihal pro-hedonis seperti untuk merasa lebih baik. Regulasi emosi 

cognitive reappraisal inilah yang seringkali digunakan dalam meregulasi perihal pro-

hedonis tersebut, sedangkan regulasi emosi expressive suppression lebih banyak 

digunakan untuk perihal kontra-hedonis, seperti amarah.47 

 Mengenai gangguan menstruasi seperti sindrom pramenstruasi, walaupun tidak 

cukup banyak studi yang membahasnya, beberapa menyatakan bahwa penderita 

sindrom pramenstruasi yang paling simtomatik memiliki penurunan fungsi dalam 

aspek fungsi eksekutif, yang salah satunya meliputi regulasi emosi. Hormon-hormon 

seks yang berperan dalam siklus menstruasi dapat mempengaruhi proses kognitif, 

namun pengaruh hormon-hormon tersebut tidak terlalu relevan, kecuali timbul gejala 

yang parah. Namun, hingga saat ini masih diperdebatkan apabila perubahan kognitif 

yang ada disebabkan oleh pengalaman negatif dari suasana hati atau merupakan 

dampak dari disregulasi hormon selama masa premenstruasi.48 

 Sebuah penelitian di Amerika yang membahas tentang peran regulasi emosi 

dalam siklus menstruasi menyatakan bahwa wanita yang mengalami kesulitan lebih 

besar memiliki resiko yang lebih besar untuk merasakan gejala yang lebih buruk. 

Memiliki kesulitan yang rendah dalam regulasi emosi digambarkan sebagai faktor 

ketahanan, dan memiliki kesulitan yang tinggi dalam regulasi emosi sebagai faktor 

resiko. Hal ini berarti, seseorang dengan kesulitan yang lebih rendah dalam regulasi 
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emosi akan lebih siap untuk menghadapi dan mengendalikan perubahan-perubahan 

yang terjadi akibat fluktuasi hormon, sedangkan seseorang dengan kesulitan yang 

tinggi dalam regulasi emosi memiliki kerentanan emosional yang lebih. Gejala-gejala 

selama masa menstruasi cenderung lebih parah pada fase luteal dibandingkan pada fase 

folikular. Hubungan kesulitan dalam regulasi emosi dengan keparahan gejala yang 

dialami selama masa menstruasi tidak terlalu signifikan pada fase folikular namun 

signifikan pada fase luteal. Hal ini terjadi karena pada fase luteal terdapat penurunan 

hormon progesteron dan aktivitas reseptor GABA, yang mengakibatkan peningkatan 

rangsangan sistem saraf, gangguan tidur, gejala depresi, kecemasan, perubahan nafsu 

makan, rasa kurang nyaman pada bagian payudara, dll. Sedangkan fase folikular 

ditandai dengan hormon progesteron yang stabil, sedikit perubahan suasana hati, dan 

gejala fisik yang tidak intens.49 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

antara sindrom pramenstruasi terhadap regulasi emosi. Sesuai dengan hasil penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya oleh Aurellia Sugiarto, semakin baik regulasi emosi 

sampel, maka semakin ringan gejala pramenstruasi yang dialami oleh sampel tersebut 

dan begitu juga sebaliknya.8 Sampel yang menggunakan regulasi emosi cognitive 

reappraisal, akan cenderung memiliki gejala pramenstruasi yang lebih ringan 

dibandingkan sampel yang menggunakan regulasi expressive suppression. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	BAB V
	HASIL DAN PEMBAHASAN
	5.1 Hasil Penelitian
	5.1.1 Distribusi Data
	5.1.2 Analisis Data

	5.2 Pembahasan


