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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Menstruasi merupakan suatu proses fisiologis yang dialami wanita 

produktif setiap bulan. Proses ini ditandai dengan adanya aktifitas hormonal yang 

terjadi dalam tubuh seorang wanita. Beberapa hormon yang berperan dalam proses 

fisiologis ini adalah esterogen dan progesteron1. 

 Sebelum terjadi proses menstruasi sebagian besar wanita mengeluhkan 

adanya gejala yang muncul. Gejala-gejala inilah yang disebut sebagai sindroma 

pramenstruasi. Gejala-gejala ini berupa perubahan emosi dan fisik yang tidak 

disadari2. Gangguan ini dapat dilihat pada usia 14 tahun atau 2 tahun setelah usia 

menarche3. 

 Meningkatnya hormon progesteron pada saat masa fase lutheal dapat 

mengakibatkan munculnya ketidakstabilan emosi. Banyak faktor hormonal lainnya 

yang juga dapat mengakibatkan ketidak seimbangan emosi tersebut dan 

menimbulkan gejala-gejala sindroma pramenstruasi. Apabila suatu kasus sindroma 

pramenstruasi tidak ditangani dan dipantau dengan baik, akan menimbulkan suatu 

ketidakstabilan dalam psikologis seseorang. Hal ini terjadi akibat dari 

ketidakseimbangan neurotransmitter yang ada di otak karena ketidakseimbangan 

hormon4. Apabila kondisi psikologis seseorang sudah telibat, kondisi ini disebut 

sebagai premenstrual dysphoric disorder(PMDD). Kelainan psikologis ini 
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mengharuskan pasiennya untuk mengonsumsi antidepresan secara teratur ketika 

sedang dalam masa premenstrualnya5. 

 Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika menunjukan bahwa 

70-90% wanita produktif mengalami gejala pramenstruasil3. Sebagian besar wanita 

yang mengalami gejala premenstrual ini berasal dari umur dewasa muda. American 

College Obstetricians and Gynecologist(ACOG) pada tahun 2012, mengatakan 

bahwa 98,2% perempuan pada usia 18-27 tahun mengalami gejala premenstruasi 

ringan atau sedang. Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar wanita usia 

produktif mengalami gangguan premenstruasi. Kurang lebih 10% dari populasi 

yang wanita yang mengalami gejala premenstruasi memiliki gejala PMDD yang 

sesuai dengan kriteria pada DSM-IV 3.  

 PMDD merupakan tingkat lanjutan dari sindroma pramenstruasi dimana 

penderita akan mengalami gangguan mental selama masa premenstruasi. Gejala 

yang paling menonjol dari PMDD adalam penurunan mood, rasa gelisah yang 

berlebihan, labilitas dan penurunan keinginan dalam melakukan aktivitas5. Untuk 

mendiagnosis PMDD secara pasti paling tidak harus memenuhi 5 dari 11 kriteria 

yang ada selama 2 bulan masa pemantauan menggunakan catatan gejala harian5. 

Selain itu PMDD dapat didiagnosis dengan menggunakan Premenstrual Symptoms 

Severity Test(PSST)6. 

 Menurut sebuah penelitian yang dilakukan di Jepang pada tahun 2005 7, 

5,3% dan 1,2% sampel mengalami gejala PMDD menengah dan berat. Dalam 

penelitian tersebut menunjukan bahwa etnis menentukan tingkat keparahan gejala 

PMDD. Dalam sebuah penelitian di Taiwan8, menunjukan bahwa 16,2% populasi 
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memenuhi kriteria PMDD. Sebuah penelitian lainnya menunjukan bahwa 1,3% dari 

populasinya memiliki gejala PMDD9. 

 Emosi merupakan suatu yang sudah ada di manusia sejak lahir dan terus 

berkembang seiring dengan bertambahnya usia seseorang. Emosi juga merupakan 

hal yang dapat dikontrol oleh diri sendiri. Suatu emosi yang muncul akibat dari 

kebiasaan sehari-hari disebut sebagai habitual emotion atau emosi kebiasaan10. 

 Dalam sebuah penelitian mengatakan bahwa emosi sehari-hari berpengaruh 

pada derajat keparahan sindroma pramenstruasi11. Pada penelitian lainnya 

mengatakan bahwa gangguan pada saat masa premenstruasi dapat mengakibatkan 

defisit dari fungsi regulasi emosi12. Hal ini dapat mengakibatkan permasalahan 

dalam kehidupan sosial dam ekonomi, karena adanya beban sosial, kerja, dan 

keluhan kesehatam13. Seperti, ketidakseimbangan emosi akan mengakibatkan 

konflik dengan orang yang ada disekitar. Namun, tidak banyak wanita yang benar-

benar mengerti tentang sindroma pramenstruasi yang mereka alami. Pengetahuan 

mereka tentang sindroma pramenstruasi sendiri masih kurang di kalangan 

masyarakat luas dan cenderung tidak menanggapi sindroma ini sebagai hal yang 

serius. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian ini untuk memberikan gambaran 

pada masyarakat bahwa sindroma pramenstruasi merupakan gejala yang patut 

diwaspadai. Sehingga para wanita mampu menyadari gejala pramenstruasi yang 

dimiliki dan dapat mencegah progredifitas dari sindroma pramenstruasi. 
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1.2 Rumusan masalah 

 Pada penelian sebelumnya menunjukan bahwa sindroma pramenstruasi 

mempengaruhi kehidupan sehari-hari wanita13. Selain itu ada penelitian yang 

menunjukan sindroma pramenstruasi memiliki hubungan dengan tingkat emosi 

wanita11. Kewaspadaan wanita Indonesia tentang sindroma pramenstruasi masih 

cukup rendah, hal ini dapat dilihat dari sedikitnya kampanye tentang sindroma 

pramenstruasi. Penelitian ini akan memberi gambaran tentang pengaruh sindroma 

pramenstruasi terhadap tingkat emosi wanita. Sehingga para wanita bisa lebih 

waspada mengenai sindroma pramenstruasi dan progresifitasnya.  

 

1.3 Pertanyaan penelitian  

Apakah sindroma pramenstruasi mempengaruhi regulasi emosi pada wanita? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

Untuk mengetahui dampak dari sindroma pramenstruasi terhadap 

regulasi emosi pada mahasiswa. 

 

1.4.2 Tujuan khusus 

Untuk mengetahui adanya hubungan antara derajat keparahan 

sindroma pramenstruasi dengan regulasi emosi pada mahasiswa. 

 



 5 

1.5 Manfaat penelitian  

1.5.1 Manfaat akademik 

Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat 

mengembangkan penelitian seputar sindroma pramenstruasi. 

 

1.5.2 Manfaat praktis 

Sebagai bahan masukan agar wanita mendeteksi sindroma 

pramenstruasi sejak dini dan melakukan pencegahan terhadap 

progresifitas sindroma pramenstruasi. 

 




