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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap manusia pasti akan mengalami masa remaja. Masa remaja itu 

sendiri adalah fase perkembangan yang dinamis dalam kehidupan seorang 

individu dan merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa 

dewasa. Pada remaja putri, biasanya akan terjadi suatu perubahan fisik yaitu 

perubahan organ reproduksi yang ditandai dengan datangnya menstruasi atau 

haid. 

Menstruasi atau haid didefinisikan sebagai sesuatu kotoran atau 

gangguan, dalam  Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi 

sebagai berikut:  

 

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh, ‘Haidh itu adalah 

kotoran.’ Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di 

waktu haidh dan janganlah kamu mendekati mereka, sampai mereka suci. 

Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang 

diperintahkan Allah kepadmu. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat 

dan yang mensucikan diri.” (Q.S Al-Baqarah: 222).  
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Secara medis, keadaan Menstruasi atau haid adalah proses alami yang 

dialami setiap wanita, yaitu terjadinya proses pendarahan yang disebabkan 

luruhnya dinding rahim sebagai akibat tidak adanya pembuahan. Proses ini  

mulai terjadi pada wanita memasuki usia 10-12 tahun.  Proses haid terjadi 

dengan keadaan keluarnya  darah dari kelamin kewanitaan. Dimana peroses 

alamiah ini terjadi rata-rata sekitar 2-8 hari. Darah yang keluar rata-rata 

kisaran 10 ml hingga 80 ml per hari. Haid akan berhenti dengan sendirinya 

ketika wanita memasuki usia 40-50 tahun yang disebut dengan menopause. 

Siklus menstruasi atau haid normal setiap wanita adalah selama 21-35 hari 

(Andriyani, 2013).  

Siklus menstruasi merupakan waktu sejak hari pertama menstruasi 

sampai datangnya menstruasi priode berikutnya, sedangkan panjang siklus 

menstruasi adalah jarak antara tanggal mulainya menstruasi yang lalu dan 

mulainya menstruasi berikutnya (Setiawati, 2015). Pada setiap wanita siklus 

menstruasi tidak selalu normal, banyak wanita yang mengalami gangguan 

pada siklus menstruasi seperti nyeri saat menstruasi (dismenorea), siklus 

memanjang atau lebih dari  35 hari (oligomenore), siklus menstruasi yang 

pendek kurang dari  21 hari (polimenore), tidak menstruasi selama 3 bulan 

berturut-turut (amenore), pengeluaran darah yang terlalu banyak (menoragia) 

dan haid yang lebih sedikit dan pendek (hipomenorea) atau lebih kurang dari 

biasanya (Irianto, 2015).  

Beberapa wanita mengeluhkan sering terjadi menstruasi yang tidak lancar, 

nyeri ataupun perdarahan yang abnormal. Sebuah penelitian menemukan 
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bahwa prevalensi terbesar yaitu saat nyeri menstruasi adalah 89,5%, 

ketidakteraturan menstruasi sebesar 31,2%, serta terjadi perpanjangan durasi 

menstruasi sebesar 5,3% (Umi latifah, 2018). Sementara untuk gangguan 

lainya, mendapatkan prevalensi  oligomenorea 50%, polimenorea 10,5% dan 

gangguan campuran sebanyak 15,8%  selain itu dismenorea adalah keluhan 

yang dirasakan paling menggangu. Sindrome prementrual didapatkan pada 

40%  wanita,dengan gejala berat (Santi, 2018).  

Perbedaan siklus ini ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya 

adalah stres yang merupakan penyebab terjadinya gangguan menstruasi 

(Nurlaila, 2015). Stres itu sendiri merupakan suatu reaksi fisik atau psikis 

terhadap tuntutan yang menyebabkan ketegangan dan menggangu stabilitas 

kehidupan sehari-hari. Kondisi ini mengakibatkan perasaan cemas, marah, dan 

frustasi (Priyoto, 2014). Pada saat stres, tubuh akan memproduksi hormon 

estrogen dan prostaglandin yang berlebihan. Estrogen dan prostaglandin ini 

dapat menyebabkan peningkatan kontraksi uterus secara berlebihan sehingga 

mengakibatkan rasa nyeri saat menstruasi. Hormon adrenalin juga meningkat 

sehingga menyebabkan otot tubuh tegang termasuk otot rahim dan dapat 

menimbulkan rasa nyeri saat menstruasi (Sari & Nurdin 2015).  

Menurut Govaerts dan Grégoire (2004)  Stres yang paling umum 

dialami oleh mahasiswa merupakan stres  akademik. Jumlah mahasiswa yang 

mengalami stres akademik meningkat setiap semester. Stres akademik 

diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan individu mengalami tekanan 

sebagai hasil persepsi dan penilaian mahasiswa yang berhubungan dengan 
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ilmu pengetahuan dan pedidikan di perguruan tinggi. mahasiswa sangat rentan 

mengalami stres akademik diakibatkan oleh tuntutan dari rutinitas belajar 

dalam dunia perkuliahan, berfikir lebih tinggi dan kritis, kehidupan yang 

mandiri dan berperan dalam kehidupan sosial masyarakat.  

Penelitian Dr.Selye dan penelitian lain membuktikan bahwa stres 

berpengaruh besar pada perkembangan penyakit manusia. Para ahli 

menyatakan bahwa 70-75% dari semua penyakit akhirnya berkaitan dengan 

stres. Tiga perempat dari semua wanita amerika serikat mengalami stres yang 

berdampak terjadinya siklus menstruasi yang tidak teratur (Tombokan, 2017) 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian agar dapat 

mengetahui lebih lanjut mengenai ada tidaknya hubungan antara tingkat stres 

dengan siklus menstruasi pada mahasiswi di pesma K.H Mas Mansur 

Univeristas Muhammadiyah Surakarta.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

yang dapat peneliti susun yaitu “ apakah ada hubungan antara tingkat stres 

dengan siklus menstruasi?” 
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C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat stres 

dengan siklus menstruasi pada mahasiswi di Pesma K.H. Mas Mansur 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Tujuan Khusus  

a. Untuk mengetahui distribusi frekuensi tingkat stres pada mahasiswi di 

Pesma K.H. Mas Mansur Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

b. Untuk mengetahui distribusi frekuensi gangguan siklus menstruasi 

pada mahasiswi di Pesma K.H. Mas Mansur Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 

c. Untuk mengetahui kekuatan hubungan antara tingkat stres dengan 

siklus menstruasi.   

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:  

1. Manfaat teoritis  

a. Sebagai salah satu masukan dan referensi dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan.  

b. Sebagai sarana pengembangan ilmu kesehatan reproduksi.  

c. Sebagai bahan acuan atau bahan perbandingan bagi mereka untuk 

penelitian selanjutnya.  
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2. Manfaat praktisi  

a. Bagi mahasiswa, dapat menambah pengetahun dan wawasan, serta 

sebagai bahan evaluasi kemampuan diri mahasiswa.  

b. Bagi fisioterapi, dapat di jadikan sebagai sumber informasi dan bahan 

masukan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan fisioterapi 

dan kesehatan lainnya, tentang gambaran tingkat stres pada 

mahasiswinya dan hubungannya dengan siklus mentruasi. 


