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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Prevalensi stres yang telah diteliti di India diestimasikan sekitar 20% 

pada dewasa muda dan remaja.1 Stres didefinisikan sebagai suatu kondisi 

ketidakseimbangan mental maupun emosional yang berasal dari kekhawatiran, 

kecemasan maupun masalah yang dihadapi oleh seseorang.2 Sumber stres 

pada setiap orang didapat dari berbagai macam faktor antara lain faktor 

psikologis, faktor fisiologis, dan faktor lingkungan. Hal tersebut berpengaruh 

kepada kesehatan mental dan jasmani seseorang. Khususnya pada wanita, 

stres akan menyebabkan perubahan dari sistem neuroendokrin di mana terjadi 

peningkatan dari hormon adenokortikotropin yang menyebabkan terjadinya 

penurunan hormon progesteron. Penurunan progesteron berpengaruh terhadap 

produksi prostaglandin yang mengakibatkan iskemia rahim, 

hyperkontraktilitas dinding rahim dan vasokonstriksi arteri saat menstruasi 

sehingga terjadi dismenore atau nyeri pada saat menstruasi.  

Dismenore merupakan nyeri pada otot perut bagian bawah yang terjadi 

pada awal menstruasi. Terdapat dua macam dismenore yakni dismenore 

primer yang terjadi karena faktor fisiologis dari perubahan hormon 

progesteron pada saat menstruasi, sedangkan dismenore sekunder disebabkan 

oleh penyakit atau kelainan hormonal progesteron atau estrogen.3 Pada tahun 

2008 dilaporkan bahwa di Kanada dan Australia, prevalensi dismenore 

berkisar antara 28% hingga 71%.4 Sementara di Indonesia pada tahun yang 

sama, dilaporkan bahwa jumlah penderita dismenore mencapai 64,25%, terdiri 

dari dismenore primer 54,89% dan dismenore sekunder 9,36%.5 Menstruasi 

atau umumnya disebut haid adalah proses pengeluaran darah akibat luruhnya 

lapisan endometrium pada dinding rahim.6 Siklus menstruasi terdiri dari tiga 

fase yakni fase folikuler, ovulasi dan fase luteal yang berhubungan dengan 

proses peningkatan atau penurunan sekresi hormon estrogen, progesteron, LH 

dan FSH.  Seperti telah diketahui bahwa pada akhir fase luteal, akan terjadi 
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penurunan hormon progesteron yang akan memicu produksi prostaglandin 

sebagai mediator utama dalam proses kontraksi dan relaksasi otot polos 

sehingga dapat mengakibatkan terjadinya iskemi antara lain pada pada dinding 

uterus.7 

Stres banyak dialami oleh mahasiswa karena banyaknya kegiatan 

pembelajaran terutama mahasiswa Fakultas Kedokteran yang terpapar oleh 

faktor-faktor pencetus stres, yakni tuntutan kompetensi yang tinggi, biaya 

kuliah dan serta tanggung jawab yang besar yang akan dihadapi. Behere et al 

(2011), menyatakan bahwa mahasiswa fakultas kedokteran memiliki stres 

lebih tinggi dibandingkan dengan fakultas lainnya.8 

Publikasi oleh Wang et al (2004), menyatakan adanya hubungan antara 

stres terhadap dismenore.9 Penelitian Rani (2016) menyatakan adanya 

hubungan antara stres dengan dismenore pada mahasiswi kebidanan di 

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.10 Namun dari kedua penelitian 

tersebut, tidak diamati korelasi kejadian stres yang berhubungan dengan 

perubahan hormon kejadian stress dengan dismenore yang terjadi pada akhir 

fase luteal siklus menstruasi. Sebagaimana telah diketahui pada akhir fase 

luteal siklus menstruasi, akan terjadi penurunan hormon progesteron yang 

berakibat terjadinya peningkatkan kadar prostaglandin. Dengan demikian 

perlu diteliti korelasi antara stres pada akhir fase luteal dengan skala nyeri 

pada dismenore. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Walaupun sudah banyak dilaporkan hubungan antara stres dan 

dismenore namun belum diungkapkan korelasi antara stres pada akhir fase 

luteal dengan skala nyeri pada dismenore.  

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1.3.1. Adakah korelasi antara skor stres yang dievaluasi dengan DASS 

(Depression, Anxiety, Stress Scale) pada akhir fase luteal siklus 

menstruasi dengan skala nyeri pada dismenore yang diukur dengan 
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NRS (Numerical Rating Scale) pada mahasiswi Fakultas Kedokteran 

Universitas Pelita Harapan?   

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1. Tujuan umum 

1. Untuk mengetahui skor stres pada akhir fase luteal pada 

mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. 

2. Untuk mengetahui skala nyeri dismenore pada mahasiswi 

Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. 

1.4.2. Tujuan khusus 

1. Untuk mengetahui korelasi stres yang dievaluasi dengan DASS 

pada akhir fase luteal siklus menstruasi dengan skala nyeri pada 

dismenore yang diukur dengan NRS pada mahasiswi Fakultas 

Kedokteran Universitas Pelita Harapan. 

  

1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1. Manfaat Akademik 

1. Dapat mengetahui korelasi antara stres yang terjadi pada akhir fase 

luteal dengan skala nyeri pada dismenore. 

2. Dapat menjadi sumber pengetahuan untuk penelitian selanjutnya. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

1. Dapat merencanakan dan mengedukasi cara menangani dismenore. 

2. Dapat memberikan edukasi tentang stres dan efek dari stres.  




