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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Menstruasi adalah fenomena alami yang terjadi selama tahun reproduktif 

setiap wanita1. Menstruasi disebabkan oleh siklus perubahan hormon pada wanita 

yang dikontrol oleh hipothalamic-pituitary ovarian axis. Terjadinya menstruasi 

pada usia remaja merupakan perkembangan penting dan menjadi bukti dari 

kemampuan reproduksi yang sudah sepenuhnya berkembang. Usia terjadinya 

menstruasi atau menarche adalah antara 11-15 tahun2. Suatu proses siklus 

menstruasi kadang berlangsung pasang surut dan berubah-ubah hampir setiap 

bulannya sehingga dapat menimbulkan masalah gangguan menstruasi3. 

 Gangguan menstruasi merupakan salah satu masalah ginekologi yang 

memerlukan perhatian khusus karena sering berdampak terhadap kualitas hidup 

remaja atau dewasa muda dan dapat menjadi indikator serius terjadinya suatu 

penyakit.  Gangguan menstruasi dapat berupa suatu gangguan ritme menstruasi, 

kelainan kuantitas serta durasi menstruasi dan dismenorea. Gangguan menstruasi 

kebanyakan dialami wanita pada masa remaja akhir4. Gangguan menstruasi juga 

dapat berupa rasa nyeri pada daerah perut hingga perubahan emosi yang tidak stabil 

yang dikenal sebagai premenstrual syndrome (PMS). Sindroma ini adalah 

kumpulan gejala fisik, psikologi maupun emosi yang terkait dengan siklus 

menstruasi pada wanita; biasanya gejalanya akan timbul 6-10 hari sebelum 

menstruasi dan akan hilang saat menstruasi mulai. Gejala yang paling sering 

dialami pada sindroma premenstruasi adalah iritabilitas emosional, tingkah laku, 

depresi, gelisah, kelelahan, konsentrasi berkurang, pembengkakan dan rasa tidak 

nyaman pada payudara serta  rasa nyeri pada daerah perut5. 

 Sebuah data penelitian menunjukan bahwa gangguan menstruasi 

merupakan penyebab morbiditas ginekologi mayor di negara berkembang, dapat 

berdampak pada 1 dari 5 wanita dalam usia reproduktif. Gangguan menstruasi dapat 

berdampak 5-15% pada wanita usia reproduktif di negara berkembang. Sekitar 25-

50% wanita dewasa, serta tiga per empat remaja mengalami nyeri saat menstruasi 

dan 5-20% mengalami dismenorea yang menghambat aktivitas sehari-
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hari.  Gangguan menstruasi tidak mengancam jiwa, namun sangat mengganggu 

kehidupan sehari-hari dan produktivitas seorang wanita6. Pada sebuah penelitian di 

Lebanon, didapatkan hasil dari 420 mahasiswi terdapat 80,7% yang mengalami satu 

atau dua gangguan menstruasi. Sekitar 53,5% mahasiswi mengalami menstruasi 

dengan frekuensi yang ireguler; 14,7% mengalami oligomenorea dan 43,8% 

mengalami polimenorea. Proporsi mahasiwi yang mengalami dismenorea dan  tiga 

gejala PMS cukup tinggi, yaitu 63,1% dan 54%7. Penelitian yang dilakukan di 

Jakarta Timur mendapatkan hasil 63,2% dari 57 responden mengalami gangguan 

menstruasi. Gangguan lain terkait menstruasi memiliki persentase tertinggi, yaitu 

91,7%. Gangguan durasi menstruasi sekitar 25%, gangguan siklus menstruasi 5% 

dan gangguan PMS sekitar 75,8% serta tidak didapatkan responden dengan 

gangguan volume menstruasi8. 

 Menurut hasil penelitian Ni Kadek Diah tentang prevalensi gangguan 

menstruasi pada  siswi kelas XII SMA negeri 1 Melaya, mengatakan bahwa pada 

penelitian tersebut didapatkan prevalensi gangguan menstruasi pada siswi SMA 

kelas XII SMA Negeri 1 Melaya sebesar 90,0%. Nyeri saat menstruasi dan gejala 

PMS menjadi masalah yang cukup serius yang dapat berdampak pada aktivitas 

sehari-hari dan aktivitas belajar akademik bagi pelajar perempuan3. Penelitian yang 

dilakukan di Universitas Mansoura, berkesimpulan bahwa gangguan menstruasi 

memiliki dampak yang signifikan terhadap performa akademik mahasiswi 

Keperawatan di Universitas Mansoura. Gangguan menstruasi berupa dismenore, 

menorrhagia dan PMS dapat berdampak pada konsentrasi, rasa kantuk dan 

performa praktek seorang mahasiswi9. 

 Penelitian sebelumnya dilakukan di luar negeri yaitu Mansoura, Mesir 

dengan mahasiswi Keperawatan sebagai sampelnya. Sehingga alasan peneliti ingin 

melakuan penelitian ini karena belum ada yang melakukan penelitian ini di 

Indonesia; peneliti ingin melakukannya pada sampel yang berbeda yaitu mahasiswi 

Teknologi Pangan; dan peneliti ingin melihat pengaruh PMS itu sendiri. Oleh 

karena itu, peneliti mengambil judul mengenai “Pengaruh Sindroma Premenstruasi 

Terhadap Perfoma Akademik Pelajar” 
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1.2. Perumusan Masalah 

 Hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan di Universitas Mansoura 

menggunakan 5 instrumen kuesioner semi-structured dengan 986 mahasiswi 

Keperawatan sebagai sampel, menunjukan bahwa gangguan menstruasi berupa 

PMS, dismenorea, dan menorrhagia memiliki efek terhadap performa akademik 

dalam bentuk tidak hadir kuliah, tidak dapat berkonsentrasi, rasa kantuk dan 

performa praktek yang menurun. Walaupun sudah pernah dipublikasikan namun 

masih terdapat keraguan yang perlu diteliti lebih lanjut.  

Penelitian yang serupa tentang PMS dengan performa akademik belum 

pernah diteliti di Indonesia, penelitian yang pernah dilakukan adalah menstruasi 

dengan kondisi fisik pelajar wanita. PMS ini merupakan  masalah yang cukup 

besar. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian yang serupa namun 

diadakan di Indonesia dengan sampel yang berbeda, untuk mengetahui pengaruh 

sindroma premenstruasi (PMS) terhadap performa akademik pelajar. 

 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

 Apakah ada pengaruh antara sindroma premenstruasi terhadap performa 

akademik pelajar? 

  

1.4. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan, terdapat tujuan umum dan 

khusus penelitian yang ingin tercapai sebagai berikut:  

1.4.1. Tujuan Umum 

 Mengetahui pengaruh sindroma premenstruasi menstruasi pada performa 

akademik pelajar. 

1.4.2. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui pengaruh mood disorder terhadap performa akademik 

pada pelajar  

2. Mengetahui pengaruh gangguan dismenorea terhadap performa 

akademik pelajar. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaaat secara akademis dan 

praktis sebagai berikut: 

1.5.1. Manfaat Akademik 

1. Meningkatkan kerjasama antara dosen dan mahasiswa 

2. Meningkatkan minat penelitian bagi mahasiswa 

3. Meningkatkan jumlah publikasi 

4. Menambah ilmu dalam pembuatan penelitian 

 

1.5.2. Manfaat Praktis 

1. Memperkuat pengontrolan gangguan PMS untuk menghindari 

pengaruh ke performa akademik 

2. Menjadikan hasil penelitian sebagai data penunjang untuk penelitian 

sebelumnya. 

 




