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1.1. Latar Belakang 

Menstruasi adalah pendarahan periodik dan siklik dari uterus, disertai 

pelepasan (deskuamasi) endometrium. Panjang siklus menstruasi yang normal 

atau dianggap sebagai siklus menstruasi yang klasik ialah 28 hari. Lamanya haid 

biasanya antara 3-5 hari, ada yang 1-2 hari diikuti darah sedikit -sedikit kemudian, 

dan ada yang sampai 7-8 hari. Jumlah darah yang keluar rata-rata 33,2 ml ± 16 cc 

(Hanafiah, 1999). 

Dismenorea (nyeri haid) adalah nyeri yang timbul akibat kontraksi 

disritmik endometrium yang menampilkan satu atau lebih gejala, mulai dari nyeri 

ringan sampai berat pada perut bagian bawah, bokong, dan nyeri disertai berbagai 

gejala dan tanda, mulai dari mual, muntah, diare, pusing, nyeri kepala sampai 

pingsan. Mengingat sebagian besar wanita mengalami beberapa derajat nyeri 

pelvis selama haid, maka istilah dismenorea hanya dipakai untuk nyeri haid yang 

cukup berat sehingga menyebabkan penderita mencari pertolongan pada dokter 

atau pengobatan sendiri dengan analgesik (Baziad et al, 1993).  

Penyebab nyeri haid bermacam-macam, biasanya karena suatu proses 

penyakit (misalnya radang panggul), endometriosis, tumor atau kelainan letak 

uterus, selaput dara atau vagina tidak berlubang dan stress atau kecemasan yang 

berlebihan. Akan tetapi, penyebab tersering nyeri haid diduga karena terjadinya 
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ketidakseimbangan hormonal dan tidak ada hubungan dengan organ reproduksi 

(Arifin S, 2007). 

Remaja yang mengalami dismenorea pada saat menstruasi sering tidak 

masuk sekolah dan prestasinya kurang begitu baik disekolah dibandingkan remaja 

yang tidak terkena dismenorea (Hacker N dan Moore G, 2001). Di Amerika 

Serikat diperkirakan hampir 90% wanita mengalami dismenorea, dan 10-15% 

diantaranya mengalami dismenorea berat, yang menyebabkan mereka tidak 

mampu melakukan kegiatan apapun (Occupation And Environmental Medicine 

Journal, 2008).  

Di Indonesia angka kejadian dismenorea sebesar 64.25 % yang terdiri dari 

54,89% dismenorea primer dan 9,36 % dismenorea sekunder (Info sehat, 2008). 

Penelitian sebelumnya mengenai prevalensi dismenorea pada mahasiswi sebuah 

universitas di Jakarta tahun 2004 menemukan bahwa 83,5% mahasiswi 

mengalami dismenorea (Majalah Kedokteran Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, 

2009) 

Gangguan Disforik Premenstruasi (GDP) merupakan sebagian besar siklus 

menstruasi selama tahun terakhir, gejala misalnya; mood terdepresi yang jelas, 

kecemasan yang jelas, labilitas afektif yang jelas, penurunan minat dalam aktivitas 

yang jelas secara teratur terjadi selama minggu terakhir fase luteal dan 

menghilang dalam beberapa hari onset menstruasi. Gejala tersebut harus cukup 

parah untuk dapat dengan jelas mengganggu pekerjaan, sekolah, atau aktivitas 

biasanya dan menghilang sama sekali selama sekurangnya 1 minggu pasca 

menstruasi (Kaplan, 1997). 
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Gejala GDP biasanya dimulai seminggu sebelum menstruasi dan berakhir 

beberapa hari setelah menstruasi dimulai. Wanita dengan GDP mungkin 

mengalami perubahan suasana hati, amarah, depresi, lekas marah, ketegangan, 

tidur dan perubahan nafsu makan, kelelahan, dan masalah fisik seperti sakit atau 

pembengkakan. GDP mempengaruhi sekitar 5% sampai 10% wanita usia subur. 

Penyebab GDP belum dapat dipastikan, tapi tampaknya terkait dengan perubahan 

hormonal yang menyertai siklus menstruasi. Pada sebuah studi yang dilakukan 

terhadap mahasiswi didapatkan data bahwa sindrom pramenstruasi disforik 

(67%) dan dismenorea (33%) merupakan keluhan yang dirasakan paling 

mengganggu. Efek gangguan menstruasi yang dilaporkan antara lain waktu 

istirahat yang memanjang (54%) dan menurunnya kemampuan belajar (50%) 

(Majalah Kedokteran Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, 2009). 

Menurut studi French tahun 2005 dilaporkan bahwa dismenorea 

menyebabkan 14% remaja sering tidak masuk sekolah. Studi longitudinal dari 

Swedia melaporkan dismenorea pada 90% wanita yang berusia kurang dari 19 

tahun dan 67% wanita yang berusia kurang dari 24 tahun. Studi awal yang 

dilaksanakan pada 20 Desember 2010 untuk mengetahui skala stress yang 

berhubungan dengan psikologis seseorang memberikan hasil: Angkatan 2006 

atau semester lanjut sebanyak 20.5%, angkatan 2007 sebanyak 20.3%, angkatan 

2008 sebanyak 13.5%, angkatan 2009 sebanyak 16%, dan angkatan 2010 

sebanyak 36.5% memiliki skala stress yang tinggi, oleh karena hal tersebut, maka 

peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Hubungan Antara 

Dismenorea Dengan Gangguan Disforik Premenstruasi (GDP) Pada Mahasiswi 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2010 ”.   
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1.2 Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan antara dismenorea  dengan Gangguan Disforik 

Premenstruasi (GDP) pada mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Malang Angkatan 2010. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara dismenorea  dengan Gangguan 

Disforik Premenstruasi (GDP) pada mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Malang Angkatan 2010. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui jumlah mahasiswi yang menderita dismenorea  di 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2010. 

2. Untuk mengetahui jumlah  mahasiswi yang mengalami GDP di Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2010. 

3. Untuk mengetahui jumlah mahasiswi yang menderita dismenorea  disertai 

GDP di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang 

Angkatan 2010. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Memberikan informasi bahwa hubungan dismenorea dengan GDP 

sangat erat kaitannya kepada mahasiswi Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Malang untuk penanganan lebih dini 

untuk menghindari terjadinya komplikasi yang lebih parah. 

2. Memberikan tambahan informasi bagi masyarakat tentang gambaran 

hubungan antara dismenore dengan GDP pada mahasiswi Fakultas 
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Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang sehingga masyarakat 

dapat melakukan pencegahan terhadap terjadinya dismenorea dengan 

gangguan disforik pramenstruasi. 

3. Menambah pengetahuan peneliti tentang gambaran hubungan antara 

dismenorea dengan GDP sehingga dapat diterapkan dalam praktek 

ilmu kedokteran di masa yang akan datang. 

4. Sebagai dasar pertimbangan dan masukan untuk pengembangan 

penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain selain dismenorea 

yang dapat menimbulkan gangguan disforik pramenstruasi. 

 

 

 

 

 



 

 


