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ABSTRAK 

Latar Belakang : menstruasi yang tidak teratur dapat disebabkan oleh berbagai 

macam faktor salah satunya psikologik serta keadaan-keadaan stress dan gangguan 

emosi. Menurut WHO dan American Health Care sebanyak 38% wanita mengalami 

gangguan menstruasi. Penelitian yang dilakukan oleh Mahbubah yang dilakukan di 

Kelurahan Sidoarjo, didapatkan 35,1% wanita mengalami gangguan menstruasi dan 

sebanyak 44,6% mengalami gejala stress berat.  

Tujuan : Mengetahui ada tidaknya hubungan antara stres terhadap pola menstruasi 

pada Siswi Kelas III SMA Negeri 16 Makassar 

Metode Penelitian :  Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan pendekatan 

cross sectional. Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel simple random 

sampling. Besar sampel pada penelitian ini sebanyak 42 responden yang diambil dari 

siswi kelas III SMA Negeri 16 Makassar. Metode pengumpulan data dengan 

kuesioner. Analisi data dengan menggunakan chi-square 

Hasil : Dari hasil penelitian didapatkan bahwa dari 42 siswi yang mengalami stres 

dan gangguan pola menstruasi sebanyak 21 orang (91,3%). Dan yang mengalami 

stres tetapi tidak terjadi gangguan pola menstruasi sebanyak 5 orang (26,3%). Hasil 

analisi ditemukan hubungan yang signifikan ( p < 0.05 ) antara stress dengan pola 

menstruasi yang tidak teratur dengan nilai p = 0.000 

Kesimpulan : Terdapat hubungan antara stres dengan pola menstruasi yang tidak 

teratur dan ditemukan sebagian besar siswi mengalami gangguan pola menstruasi 

yang dipicu oleh stress 

Kata Kunci : stres, menstruasi, siswi kelas III SMA  
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ABSTRACT 

Background : an irregular menstrual cycle can be caused by various factor such as 

psychological and as well as the states of stress and emotional disturbances. 

Accoerding to the WHO and The American Health Care 38% women experience 

menstrual disordes. Research conducted by Mahbubah conducted in the village of 

sidoarjo, be discovered 35.1% women experience menstrual disorder and 44.6% have 

symptoms of severe stress. 

Objective : To determine the correlation between of stress with menstrual cycle in 

the third grade 16 senior high school Makassar 

Methods : This Research is an analityc with cross sectional design. The research 

used simple random sampling techniques. There are 42 respondents taken from 

students grade third 16 senior high school. The data were collected using 

questionnaire methods. Finally the data were analysed using Chi-square 

Result :  the result of the research showed from the 42 students who experience stress 

and an irregular menstrual cycle 21 students (91,3%). And students without stres an 

irregular menstrual cycle 5 students (26,3%). Chi-square analysis shows that there is 

significant relationship ( p < 0,05 ) between stress and an irregular menstrual cycle    

Conclution : there is a correlation between stress with an irregular menstrual cycle 

and founded there is students experience an irregular menstrual cycle on the tirigger 

by stress 

Key Words : stress, menstrual, students grade third senior high school 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa remaja adalah suatu fase tumbuh kembang yang dinamis dalam 

kehidupan seorang individu. Masa ini merupakan periode transisi dari masa 

kanak-kanak ke masa dewasa yang ditandai dengan percepatan perkembangan 

fisik, psikologis, emosional, dan sosial.1 Masa ini merupakan periode pencarian 

identitas diri, sehingga remaja sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan. 

Umumnya proses pematangan fisik lebih cepat dari pematangan psikososialnya. 

Karena itu sering kali terjadi ketidak seimbangan yang menyebabkan remaja 

sangat sensitif dan rawan terhadap stres. Tugas-tugas perkembangan pada masa 

remaja yang disertai oleh berkembangnya kapasitas intelektual, stres dan harapan-

harapan baru yang dialami remaja membuat remaja mudah mengalami gangguan 

baik berupa gangguan pikiran, perasaan maupun gangguan perilaku. Menurut 

WHO batasan usia remaja adalah 12 sampai 24 tahun, sedangkan menurut Survei 

Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) tahun 2007,  remaja adalah 

laki-laki dan perempuan yang belum kawin dengan batasan usia meliputi 15-24 

tahun.2 

Salah satu tanda kebesaran Sang Maha pencipta yang harus kita renungi 

adalah begitu sempurnanya penciptann mahluk yang bernama wanita. Karena 

wanita dilengkapi dengan kodrat yang sangat lengkap bahkan melebihi kaum laki-

laki. Dalam  kamus besar bahasa Indonesia, “wanita” berarti perempuan dewasa. 

Perempuan merupakan mahluk lemah lembut dan penuh kasih sayang karena 
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perasaan yang halus. Secara umum sifat perempuan yaitu keindahan, kelembutan 

serta rendah hati dan memelihara. Demikianlah gambaran perempuan yang sering 

terdengar disekitar kita. Perbedaan secara anatomis dan fisiologis menyebabkan 

pula perbedaan pada tingkah lakunya dan timbul pula perbedaan dalam hal 

kemampuan, selektif terhadap kegiatan-kegiatan intensional yang bertujuan dan 

terarah dengan kodrat perempuan. Kodrat wanita dimulai dari masa akil balig 

mereka yaitu menstruasi, beranjak dewasa dan menikah. Wanita dilengkapi 

dengan kemampuan untuk bias hamil dan melahirkan, tidak sampai disitu saja 

lebih lanjut wanita juga diberi kemampuan untuk dapat menyusui dan pada 

waktunya wanita mengalami apa yang namanya manepause. 

Sekarang ini, menstruasi bukan merupakan barang tabu untuk dibicarakan 

sebagaimana pada jaman dulu.3 Pada remaja wanita yang sudah mengalami 

menstruasi, sering mengalami gangguan terkait dengan menstruasi. Dimana 

remaja akan merasa terganggu bila hidupnya mengalami perubahan, terutama bila 

menstruasi menjadi lebih lama atau banyak, tidak teratur, lebih sering atau tidak 

haid sama sekali.4 Menstruasi dikatakan sebagai proses alamiah yang akan terjadi 

pada setiap remaja, dimana terjadinya proses pengeluaran darah yang menandakan 

bahwa organ dalam kandungan telah berfungsi dengan matang.5 Setiap wanita 

pada dasarnya memiliki siklus haid yang tidak sama, ada  sebagian wanita yang 

mengalami siklus haid panjang ada pula yang mengalami siklus haid singkat. 

Kira-kira 97% wanita yang  berovulasi siklus menstruasinya  setelah menarche 

bersikar 18-42 hari.6 Menurut WHO dan American Health Care, panjang siklus 

menstruasi setelah menarche adalah 28-30 hari dan 38%  wanita mempunyai 
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siklus menstruasi melebihi 40 hari. Hasil yang didapatkan bervariasi yaitu 10% 

wanita mempunyai siklus menstruasi melebihi 60 hari antara siklus menstruasi 

yang pertama dengan berikutnya dan 7% mempunyai panjang siklus 20 hari. Jika 

siklusnya kurang dari 18 hari atau lebih dari 42 hari dan tidak teratur. Biasanya 

siklus tersebut tidak berovulasi.7 

Menstruasi yang tertunda, tidak teratur, nyeri, perdarahan yang banyak 

pada waktu menstruasi merupakan hal yang sering terjadi. Penelitian yang 

dilakukan oleh Mahbubah tentang hubungan tingkat stres dengan siklus 

menstruasi pada wanita usia 20-29 tahun 2006 di Kelurahan Sidoarjo. Kecamatan 

Pacitan didapatkan bahwa sebagian besar responden (64,9%) memiliki siklus 

menstruasi yang normal dan sebanyak 35,1 % mengalami siklus menstruasi 

terganggu yaitu polimenore 23,1%, oligomenore 69,2% dan amenore 7,7%. 

Responden yang cenderung mengalami gejala stres berat yaitu sebanyak 44,6%.8 

Adapun penyebab terjadinya perubahan ataupun gangguan yang terkait dengan 

siklus menstruasi, dapat disebabkan karena berbagai macam faktor serta kelainan 

biologik (organik atau disfungsional) atau bisa juga disebabkan karena psikologik 

serta keadaan-keadaan stres dan gangguan emosi.4 Apalagi jika dikaitkan pada era 

modern jaman sekarang yang semakin kompleks,  dimana perempuan sudah 

mengalami emansipasi sehingga tidak sedikit perempuan di zaman sekarang yang 

memeiliki aktivitas tergolong padat. Padatnya aktivitas dapat pula memicu 

mudahnya timbul stres yang juga merupakan penyakit yang sering menghadari 

berbagai kalangan masyarakat  
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Di Amerika Serikat stres terjadi pada awal masa remaja. Pada studi 

epidemiologi pada populasi remaja (berusia 12-18 tahun) di Amerika Serikat, 

klien yang mengalami stres terdapat 59,7%. Dari mereka stres ringan sebanyak 

12%, stres sedang sebanyak 37%, dan stres berat sebanyak 49%. Januari 2010 

diteliti 10 siswi yang sudah mengalami menstruasi. Dari 10 siswi terdapat 9 siswi 

(90%) mengalami disminorea yang disertai dengan perasaan stres sedangkan 1 

siswi (10%) mengalami disminorea saja.11 

Stres merupakan suatu respon fisiologis, psikologis dan perilaku  dari 

manusia yang mencoba untuk mengadaptasi dan mengatur baik tekanan internal 

dan eksternal (stresor).11,12  

Setiap manusia dari berbagai lapisan bisa saja mengalami ketegangan 

hidup yang diakibatkan adanya tuntutan dan tantangan,  kesulitan, ancaman 

ataupun ketakutan terhadap bahaya kehidupan semakin sulit terpecahkan. 

Sehingga seringkali didapati seseorang mengalami ketegangan psikologis, 

merasakan keluhan yang kadang memerlukan perawatan dan pengobatan. 

Termasuk pula siswi Sekolah Menegah Atas (SMA) yang dalam 

kegiatannya juga tidak terlepas dari kata stres. Sekolah merupakan sarana untuk 

menuntut ilmu dan juga dapat digunakan sebagai tempat untuk melatih emosi dan 

keterampilan sosialnya. Tetapi, singkatnya waktu yang diberikan, banyaknya 

tugas yang diberikan kepada siswi, tuntutan untuk bersaing dikelas untuk 

mendapatkan peringkat terbaik hingga banyaknya kegiatan tambahan yang di 

khususkan untuk siswi kelas III SMA dan tuntutan untuk dapat lulus Ujian 

Nasional (UN) serta mempersiapkan diri untuk pendaftaran dan ujian tes masuk 
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perguruan tinggi untuk menentukan arah tujuan hidup yang banyak dilami pada 

siswi kelas III SMA dapat menjadi tekanan sehingga meinimbulkan faktor pemicu 

timbulnya stres pada siswi. 

Gangguan menstruasi memerlukan evaluasi yang seksama karena 

gangguan menstruasi yang tidak ditangani dapat mempengaruhi kualitas hidup 

dan aktivitas sehari-hari. Pada sebuah studi yang dilakukan terhadap mahasiswa 

didapatkan data bahwa sindrom pramenstruasi (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%).9,10 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

hubungan antara stres terhadap pola menstruasi pada Siswi Kelas III SMA Negeri 

16 Makassar 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pengaruh stres terhadap pola menstruasi pada Siswi Kelas 

III SMA Negeri 16 Makassar 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui ada tidaknya hubungan antara stres dengan pola menstruasi pada 

Siswi Kelas III SMA Negeri 16 Makassar 

2. Tujuan Khusus 

a. Menganalisa hubungan antara stres dengan  siklus menstruasi  Siswi Kelas 

III SMA Negeri 16 Makassar 
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b. Mengetahui distribusi frekuensi stres pada Siswi Kelas III SMA Negeri 16 

Makassar 

D. Manfaat Penelitian 

1. Aspek Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan 

masukan dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan stres dengan 

pola menstruasi 

2. Aspek Aplikatif 

a. Memberi informasi mengenai stres dengan hubungannya dengan pola 

menstruasi yang dialami Siswi Kelas III SMA Negeri 16 Makassar 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pebelajaran dalam 

memanagemen stres sehingga dapat meminimalisasi terjadinya gangguan 

pola menstruasi 
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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Stres 

a) Pengertian 

Dalam pengertian umum, stres adalah sesuatu yang terasa menekan 

dalam diri individu. Sesuatu tersebut dapat terjadi disebabkan oleh 

ketidakseimbangan antara harapan dan kenyataan yang diinginkan oleh individu, 

baik keinginan yang bersifat jasmani maupun rohaniah. Menurut McGrath dalam 

Weinberg dan Gould, stres didefinisikan sebagai “a substantial imbalance 

between demand (physical and/or psychological) and respon capability, under 

conditions where failure to meet that demand has importance consequences”.  

Artinya, stres akan muncul pada individu bila ada ketidakseimbangan atau 

kegagalan baik yang bersifat jasmani maupun rohani.15 

Stres merupakan suatu respon fisiologis, psikologis dan perilaku dari 

manusia yang mencoba untuk mengadaptasi dan mengatur baik tekanan internal 

dan eksternal. Sedangkan stresor adalah kejadian, situasi , seseorang atau suatu 

obyek yang dilihat sebagai unsur yang menimbulkan stres dan menyebabkan 

reaksi stres sebagai hasilnya. Stresor sangat bervariasi bentuk dan macamnya, 

mulai dari sumber-sumber psikososial dan perilaku seperti frustrasi, cemas dan 

kelebihan sumber-sumber bioekologi dan fisik seperti bising, polusi, temperatur 

dan gizi.16 
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Stres adalah respon tubuh yang tidak spesifik terhadap setiap kebutuhan 

tubuh yang terganggu, suatu fenomena universal yang terjadi didalam kehidupan 

sehari hari dan tidak dapat dihindari, setiap orang mengalaminya, stres memberi 

dampak secara total pada individu yaitu terhadap fisik, psiklogis, intelektual, 

social dan spiritual, stres dapat mengancam keseimbangan fisiolgis. Stres emosi 

dapat menimbukan perasaan negatif atau destruktif terhadap diri sendiri dan orang 

lain. Stres intelektual akan menganggu presepsi dankemampuan seseorang dalam 

menyelesaikan masalah; stres sosial akan menganggu hubungan individu terhadap 

kehidupan.17 

Stres dapat didefenisikan melalui tiga cara yang berbeda, yaitu sebagai 

stimulus, sebagai respon, dan sebagai interaksi.11 

1) Stimulus, yaitu stres merupakan kondisi atau kejadian tertentu yang 

menimbulkan stres atau disebut juga dengan stresor. 

2) Respon, yaitu stres merupakan suatu respon atau reaksi individu yang muncul 

karena adanya situasi tertentu yang menimbulkan stres. Respon yang muncul 

karena adanya situasi tertentu yang menimbulkan stres. Respon muncul yang 

muncul dapat secara fisiologis seperti : jantung berdebar, gemetar dan pusing 

serta psikologis, seperti : takut, cemas, sulit berkonsentrasi dan mudah 

tersinggung 

3) Proses, yaitu stres yang digambarkan sebagi suatu proses dimana individu 

secara aktif dapat mempengaruhi dampak stes melalui strategis tingkah 

laku.18,19 
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b) Klasifikasi stres 

Stuart dan Sundeen mengklasifikasikan tingkat stres, yaitu:  

1) Stres ringan  

Pada tingkat stres ini sering terjadi pada kehidupan sehari-hari dan kondisi 

ini dapat membantu individu menjadi waspada dan bagaimana mencegah 

berbagai kemungkinan yang akan terjadi.  

2) Stres sedang  

Pada stres tingkat ini individu lebih memfokuskan hal penting saat ini dan 

mengesampingkan yang lain sehingga mempersempit lahan persepsinya. 

3) Stres berat  

Pada tingkat ini lahan persepsi individu sangat menurun dan cenderung 

memusatkan perhatian pada hal-hal lain. Semua perilaku ditujukan untuk 

mengurangi stres. Individu tersebut mencoba memusatkan perhatian pada 

lahan lain dan memerlukan banyak pengarahan.11 

c)  Sumber stres (stresor) 

 Stresor adalah semua kondisi stimulasi yang berbahaya dan 

menghasilkan reaksi stres, misalnya jumlah semua respons fisiologis 

nonspesifik yang menyebabkan kerusakan dalam sistem biologis. Stres reaction 

acute (reaksi stres akut) adalah gangguan sementara yang muncul pada seorang 

individu tanpa adanya gangguan mental lain yang jelas, terjadi akibat stres fisik 

dan atau mental yang sangat berat, biasanya mereda dalam beberapa jam atau 

hari. Kerentanan dan kemampuan koping (coping capacity) seseorang 

memainkan peranan dalam terjadinya reaksi stres akut dan keparahannya.2,11 
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 Jenis stresor meliputi fisik, psikologis, dan sosial. Stresor fisik berasal 

dari luar diri individu, seperti suara, polusi, radiasi, suhu udara, makanan, zat 

kimia, trauma, dan latihan fisik yang terpaksa. Pada stresor psikologis tekanan 

dari dalam diri individu biasanya yang bersifat negatif yang menimbulkan frustasi, 

kecemasan, rasa bersalah, khawatir berlebihan, marah, benci, sedih, cemburu, rasa 

kasihan pada diri sendiri, serta rasa rendah diri, sedangkan stresor sosial yaitu 

tekanan dari luar disebabkan oleh interaksi individu dengan lingkungannya. 

Banyak stresor sosial yang bersifat traumatik yang tak dapat dihindari, seperti 

kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, pensiun, perceraian, 

masalah keuangan, pindah rumah dan lain-lain.2 

Sumber stres juga dapat berasal dari dalam tubuh dan diluar tubuh, sumber 

stres dapat berupa biologik/fisiologik, kimia, psikologik, sosial dan spiritual, 

terjadinya stres karena stresor tersebut dirasakan dan dipresepsikan oleh individu 

sebagai suatu ancaman sehingga tanda umum dan awal dari gangguan kesehatan 

fisik dan psikologis contohnya;17 

1) Stresor biologik dapat berupa; mikroba; bakteri, virus dan jasad renik lainnya, 

hewan, binatang, bermacam tumbuhan dan mahluk hidup lainnya yang dapat 

mempengaruhi kesehatan misalnya; tumbuhan jerawat (acne), demam, digigit 

binatang dll, yang dipresepsikan dapat mengancam konsep dari individu. 

2) Stresor fisik dapat berupa; perubahan iklim, alam, suhu, cuaca, geografi; yang 

meliputi letak tempat tinggal, domisili, demografi; berupa jumlah anggota 

dalam keluarga, nutrisi, radiasi kepadatan penduduk, imigrasi, kebisingan dll 
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3) Stresor kimia; dari dalam tubuh dapat berupa serum darah dan glukosa 

sedangkan dari luar tubuh dapat berupa obat, pengobatan, pemakaian alcohol, 

nikotin, cafein, polusi udara, gas beracun, inteksida, pencemaran lingkungan, 

bahan-bahan kosmetika, bahan-bahan pengawet, pewarna dan lain-lain 

4) Stresor sosial psikologik, yaitu labeling (penamaan) dan prasangka, ketidak 

puasan terhadap diri sendiri, kekejaman (aniaya, perkosaan) konflik peran, 

percaya diri yang rendah, perubahan ekonomi, emosi yang negative, dan 

kehamilan 

5) Stresor spiritual; yaitu adanya presepsi negative terhadap nilai-nilai ke-

Tuhanan.17 

d) Tahapan Stres 

 Hawari  dalam Sriati mengatakan bahwa Dr. Robert J. an Amberg dalam 

penelitiannya membagi tahapan-tahapan stres sebagai berikut :20 

1). Stres tahap I 

Tahapan ini merupakan tahapan stres yang paling ringan dan biasanya disertai 

dengan perasaan-perasaan sebagai berikut: Semangat bekerja besar, berlebihan 

(over acting), Penglihatan “tajam” tidak sebagaimana biasanya dan Merasa 

mampu menyelesaikan pekerjaan lebih dari biasanya, namun tanpa disadari 

cadangan energi semakin menipis. 

2). Stres tahap II 

Dalam tahapan ini dampak/respon terhadap stresor yang semula 

menyenangkan sebagaimana diuraikan pada tahap I di atas mulai menghilang 

dan timbul keluhan-keluhan yang disebabkan karena cadangan energi yang 
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tidak lagi cukup sepanjang hari, karena tidak cukup waktu untuk beristirahat. 

Istirahat yang dimaksud antara lain dengan tidur yang cukup, bermanfaat 

untuk mengisi atau memulihkan cadangan energi yang mengalami defisit. 

Keluhan-keluhan yang sering dikemukakan oleh seseorang yang berada pada 

stres tahap II adalah sebagai berikut: 

a) Merasa letih sewaktu bangun pagi yang seharusnya merasa segar  

b) Merasa mudah lelah sesudah makan siang  

c) Lekas merasa lelah menjelang sore hari  

d) Sering mengeluh lambung/perut tidak nyaman (bowel discomfort)  

e) Detakan jantung lebih keras dari biasanya (berdebar-debar)  

f) Otot-otot punggung dan tengkuk terasa tegang  

g) Tidak bisa santai. 

3). Stres Tahap III 

Apabila seseorang tetap memaksakan diri dalam pekerjaannya tanpa 

menghiraukan keluhan-keluhan pada stres tahap II, maka akan menunjukkan 

keluhan-keluhan yang semakin nyata dan mengganggu, yaitu:  

a) Gangguan lambung dan usus semakin nyata; misalnya keluhan maag, 

buang air besar tidak teratur (diare) 

b) Ketegangan otot-otot semakin terasa  

c) Perasaan ketidaktenangan dan ketegangan emosional semakin meningkat  

d) Gangguan pola tidur (insomnia), misalnya sukar untuk mulai masuk tidur 

(early insomnia) atau terbangun tengah malam dan sukar kembali tidur 
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(middle insomnia) atau bangun terlalu pagi atau dini hari dan tidak dapat 

kembali tidur (late insomnia)  

e) Koordinasi tubuh terganggu (badan terasa akan jatuh dan serasa mau 

pingsan). Pada tahapan ini seseorang sudah harus berkonsultasi pada 

dokter untuk memperoleh terapi, atau bisa juga beban stres hendaknya 

dikurangi dan tubuh memperoleh kesempatan untuk beristirahat guna 

menambah suplai energi yang mengalami defisit. 

4). Stres Tahap IV 

Gejala stres tahap IV, akan muncul:  

a) Untuk bertahan sepanjang hari saja sudah terasa amat sulit  

b) Aktivitas pekerjaan yang semula menyenangkan dan mudah diselesaikan 

menjadi membosankan dan terasa lebih sulit  

c) Yang semula tanggap terhadap situasi menjadi kehilangan kemampuan 

untuk merespons secara memadai (adequate)  

d) Ketidakmampuan untuk melaksanakan kegiatan rutin sehari-hari  

e) Gangguan pola tidur disertai dengan mimpi-mimpi yang menegangkan. 

Seringkali menolak ajakan (negativism) karena tiada semangat dan 

kegairahan  

f) Daya konsentrasi daya ingat menurun  

g) Timbul perasaan ketakutan dan kecemasan yang tidak dapat dijelaskan apa 

penyebabnya. 
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5). Stres Tahap V 

Bila keadaan berlanjut, maka seseorang itu akan jatuh dalam stres tahap V, 

yang ditandai dengan hal-hal sebagai berikut:  

a) Kelelahan fisik dan mental yang semakin mendalam (physical dan 

psychological exhaustion)  

b) Ketidakmampuan untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari yang ringan 

dan sederhana  

c) Gangguan sistem pencernaan semakin berat (gastrointestinal disorder)  

d) Timbul perasaan ketakutan, kecemasan yang semakin meningkat, mudah 

bingung dan panik. 

6). Stres Tahap VI 

Tahapan ini merupakan tahapan klimaks, seseorang mengalami serangan panik 

(panic attack) dan perasaan takut mati. Tidak jarang orang yang mengalami stres 

tahap VI ini berulang dibawa ke Unit Gawat Darurat bahkan ICCU, meskipun 

pada akhirnya dipulangkan karena tidak ditemukan kelainan fisik organ tubuh. 

Gambaran stres tahap VI ini adalah sebagai berikut:  

a) Debaran jantung teramat keras  

b) Susah bernapas (sesak dan megap-megap)  

c) Sekujur badan terasa gemetar, dingin dan keringat bercucuran  

d) Ketiadaan tenaga untuk hal-hal yang ringan  

e) Pingsan atau kolaps (collapse). Bila dikaji maka keluhan atau gejala 

sebagaimana digambarkan di atas lebih didominasi oleh keluhan-keluhan 

fisik yang disebabkan oleh gangguan faal (fungsional) organ tubuh, 
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sebagai akibat stresor psikososial yangmelebihi kemampuan seseorang 

untuk mengatasinya.20 

e) Gelaja stres 

Individu yang mengalami stres akan berperilaku lain dibandingkan dengan 

tujuannya yang tidak mengalami stres. Oleh karena itu, kondisi individu yang 

mengalami stres gejala-gejalanya dapat dilihat baik secara fisik maupun 

secara psikologis. Gejala secara fisik individu yang mengalami stres, antara 

lain ditandai oleh: gangguan jantung, tekanan darah tinggi, ketegangan pada 

otot, sakit kepala, telapak tangan dan atau kaki terasa dingin, pernapasan 

tersengal- sengal, kepala terasa pusing, perut terasa mual-mual, gangguan pada 

pencernaan, susah tidur, bagi wanita akan mengalami gangguan menstruasi, dan 

gangguan seksual (impotensi).15 

 Berikut adalah gejala-gejala stres:  

a) Gejala Fisikal  

1) Sakit kepala, pusing, pening  

2) Tidur tidak teratur, insomnia (susah tidur), dan bangun terlalu awal  

3) Gatal-gatal pada kulit  

4) Urat tegang terutama pada leher dan bahu  

5) Tekanan darah tinggi atau serangan jamtung  

6) Kelewat berkeringat  

7) Lelah atau kehilangan daya energi  

8) Bertambah banyak melakukan kekeliruan atau kesalahan dalam kerja dan 

hidup.  
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b) Gejala Emosional  

1) Gelisah atau cemas  

2) Sedih, depresi, mudah menangis  

3) Merana jiwa dan hati atau mood berubah-ubah cepat  

4. Mudah panas dan marah  

5) Gugup  

6) Rasa harga diri menurun atau merasa tidak aman  

7) Terlalu peka dan mudah tersinggung  

8) Emosi mengering atau kehabisan sumber daya mental (burn out).  

c) Gejala Intelektual  

1) Sulit membuat keputusan  

2) Daya ingat menurun  

3) Pikiran kacau  

4) Melamun secara berlebihan  

5) Kehilangan rasa humor yang sehat  

6) Produktivitas atau prestasi kerja menurun  

7) Susah berkonsentrasi atau memusatkan pikiran.  

d) Gejala Interpersonal  

1) Kehilangan kepercayaan pada orang lain  

2) Mudah mempersalahkan orang lain  

3) Mudah membatalkan janji atau tidak memenuhinya  

4) Suka mencari-cari kesalahan orang lain atau menyerang orang dengan kata-

kata  
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5) Mengambil sikap terlalu membentengi dan mempertahankan diri.21 

f) Respon Terhadap Stresor 

1)  Respon Fisiologis : 

Situasi stres mengaktivasi hipotalamus yang selanjutnya mengendalikan dua 

sistem neuroendokrin, yaitu sistem simpatis dan sistem korteks adrenal. 

Sistem saraf simpatik berespons terhadap impuls saraf dari hipotalamus yaitu 

mengaktivasi berbagai organ dan otot polos yang berada di bawah 

pengendaliannya. Sebagai contohnya, ia meningkatkan kecepatan denyut 

jantung dan mendilatasi pupil. Sistem saraf simpatis juga memberi sinyal ke 

medulla adrenal. Untuk melepaskan epinefrin dan norepinefrin ke aliran 

darah. Sistem korteks adrenal diaktivasi jika hipotalamus mensekresikan CRF 

(corticotropin releasing factor), suatu zat kimia yang bekerja pada kelenjar 

hipofisis yang terletak tepat dibawah hipotalamus. Kelenjar hipofisis 

selanjutnya mensekresikan hormon ACTH (adrenocorticotropic hormon), 

yang dibawa melalui aliran darah ke korteks adrenal. Dimana, ia 

menstimulasi pelepasan sekelompok hormon, termasuk kortisol, yang 

meregulasi kadar gula darah. ACTH juga memberi sinyal ke kelenjar 

endokrin lain untuk melepaskan sekitar 30 hormon. Efek kombinasi berbagai 

hormon stres yang dibawa melalui aliran darah ditambah aktivitas neural 

cabang simpatik dari sistem saraf otonomik berperan dalam respons fight or 

flight33 

Secara umum orang yang mengalami stres mengalami sejumlah 

gangguan fisik seperti : 
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(a) Gangguan pada organ tubuh menjadi hiperaktif dalam salah satu sistem 

tertentu. Contohnya: muscle myopathy pada otot tertentu 

mengencang/melemah, tekanan darah naik terjadi kerusakan jantung dan 

arteri, sistem pencernaan terjadi maag, diare. 

(b) Gangguan pada sistem reproduksi. Seperti: amenorhea/tertahannya 

menstruasi, kegagalan ovulasi pada wanita, impoten pada pria, kurang 

produksi semen pada pria, kehilangan gairah seks. 

(c)  Gangguan pada sistem pernafasan: asma, bronchitis. 

(d) Gangguan lainnya, seperti pening (migrane), tegang otot,jerawat, dst. 

2) Respon Psikologik: 

(a) Keletihan emosi, jenuh, mudah menangis, frustasi, kecemasan, rasa 

bersalah, khawatir berlebihan, marah, benci, sedih, cemburu, rasa kasihan 

pada diri sendiri, serta rasa rendah diri. 

(b) Terjadi depersonalisasi ; dalam keadaan stres berkepanjangan, seiring 

dengan keletihan emosi, ada kecenderungan yang bersangkutan 

memperlakuan orang lain sebagai ‘sesuatu’ ketimbang ‘seseorang’ 

(c) Pencapaian pribadi yang bersangkutan menurun, sehingga berakibat pula 

menurunnya rasa kompeten & rasa sukses 

3) Respon Perilaku 

(a) Manakala stres menjadi distres, prestasi belajar menurun dan sering terjadi 

tingkah laku yang tidak diterima oleh masyarakat 

(b) Level stres yang cukup tinggi berdampak negatif pada kemampuan 

mengingat informasi, mengambil keputusan, mengambil langkah tepat. 
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(c) Mahasiswa yang ‘over-stresed’ (stres berat) seringkali banyak membolos 

atau tidak aktif mengikuti kegiatan pembelajaran.22, 23  

2. Menstruasi  

a)  Pengertian  

Menstruasi adalah perdarahan secara periodik dan siklik dari uterus 

disertai dengan proses deskuamasi atau meluruhnya dinding rahim bagian dalam 

(endometrium) yang keluar melalui vagina.6, 26 

Siklus menstruasi merupakan rangkaian peristiwa yang secara kompleks 

saling mempengaruhi dan terjadi secara simultan di endometrium, kelenjar 

hipotalamus dan hipofisis, serta ovarium (hypothalamic-pituitary-ovarian axis). 

Hari dimulainya awal perdarahan disebut awal siklus menstruasi dan panjang 

siklus menstruasi yaitu awal mulainya menstruasi sampai menstruasi 

berikutnya.26 Umumnya panjang siklus menstruasi terjadi secara periodik setiap 

28 hari dengan interval 21-35 hari dengan jumlah darah yang hilang sekitar 30-

40 cc.29 Namun hal ini sangat bervariasi, sesuai dengan usia, keadaan fisik dan 

emosi serta lingkungan.27 Lama menstruasi normalnya yaitu 5 hari dengan 

interval 3-7 hari. Lamanya menstruasi dapat dipengaruhi oleh keadaan 

dysmenorhae atau gejala lain seperti sindrom premenstruasi.24,28 

Panjang siklus menstruasi adalah jarak antara tanggal mulainya 

menstruasi yang lalu dan mulainya menstruasi berikutnya. Hari mulainya 

perdarahan dinamakan hari pertama siklus.6,28 

Pada setiap siklus, saluran reproduksi wanita dipersiapkan untuk 

fertilisasi dan implantasi ovum yang dibebaskan dari ovarium saat ovulasi. Jika 
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pembuahan tidak terjadi, maka siklus akan berulang. Jika pembuahan terjadi, 

maka siklus terhenti sementara dan sistem pada wanita tersebut beradaptasi 

untuk memelihara dan melindungi makhluk hidup yang baru terbentuk sampai 

dapat berkembang menjadi individu yang dapat berkembang di luar lingkungan 

ibu.25 

Siklus menstruasi bervariasi pada tiap-tiap wanita. Siklus menstruasi terdiri 

dari dua fase, fase di ovarium dan fase di endometrium.6,11,29,25, Menurut Cohen 

siklus menstruasi dibagi menjadi lima fase, yaitu: fase awal folekuler, fase akhir 

folikuler, fase praovulasi dan ovulasi, fase awal luteal, dan fase akhir luteal. 

Kelima fase ini sudah mencakup fase di ovarium dan di endometrium.11 

1) Fase awal folikel  

Fase awal folikuler berlansung 1 sampai 6 hari. Pada fase ini terjadi dua 

peristiwa yakni hari pertama menstruasi dan permulaan perkembangan folikel. 

Penurunan estrogen dan progesteron akibat degenerasi korpus luteum sewaktu 

tidak terjadinya pembuahan tehadap ovum secara simultan menyebabkan 

terlepasnya endometrium (menstruasi) dan perkembangan folikel-folikel baru di 

ovarium dibawah pengaruh FSH (Folicle Stimulating Hormon) dan LH 

(Leutenizing Hormon) yang kembali meningkat akibat dari menghilangnya efek 

inhibisi dari hipotalamus.25 

Pada saat seorang anak perempuan lahir, masing-masing ovum dikelilingi 

oleh selapis sel granulosa dan ovum dengan selubung sel granulosanya disebut 

folikel primordial. Sesudah pubertas, hormon FSH dan LH dari kelenjar 

hipofisis anterior mulai disekresikan dalam jumlah besar, seluruh ovarium 
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bersama folikelnya akan mulai berkembang. Penanda yang jelas pada 

perkembangan folikel adalah meningkatnya ukuran oosit dan sel granulosa 

menjadi kuboidal. Pada saat yang sama, taut rekat yang kecil berkembang antara 

oosit dan sel granulosa. Taut rekat ini berfungsi sebagai pertukaran nutrisi, ion-

ion, dan molekul-molekul, disamping itu taut rekat ini juga membentuk saluran 

protein yang dikenal sebagai connexin yang berguna untuk pertumbuhan dan 

multiplikasi dari sel granulosa. Multiplikasi sel granulosa ini kira-kira 15 sel 

yang disebut folikel primer. Perkembangan menjadi folikel primer dapat 

berlangsung tanpa keberadaan FSH dan LH, tetapi perkembangan melebihi titik 

ini tidak mungkin terjadi tanpa kedua hormon ini. 29 

Pada setiap kali menstrusi, seluruh lapisan endometrium terlepas, kecuali 

suatu lapisan dalam dan tipis yang terdiri dari sel-sel epitel dan kelenjar yang 

akan menjadi bakal regenerasi endometrium. Prostaglandin uterus juga 

merangsang kontraksi ritmik ringan miometrium. Kontraksi-kontraksi itu 

membantu mengeluarkan darah dan debris endometrium dari rongga uterus 

melalui vagina.11 

2)  Fase Akhir Folikel  

Fase akhir folikuler berlangsung 7 sampai 14 hari. Pada fase ini terjadi 

pertumbuhan folikel dari folikel primer menjadi tahap antral. Pertumbuhan awal 

dari folikel primer menjadi tahap antral dirangsang oleh FSH. Efek awalnya 

adalah proliferasi yang berlangsung cepat dari sel granulosa, menyebabkan lebih 

banyak sel-sel granulosa. Selain itu, banyak sel-sel berbentuk kumparan yang 

dihasilkan dari interstisium ovarium yang berkumpul dalam beberapa lapisan di 
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luar sel granulosa, membentuk kelompok sel kedua disebut teka. Teka terbagi 

menjadi dua yaitu teka interna dan teka eksterna.29 

Sel granulosa dan sel teka, keduanya bekerja sama dalam menghasilkan 

estrogen. Reseptor LH hanya ada pada sel teka, begitu juga reseptor FSH hanya 

ada pada sel granulosa. Pada teka interstisial, yang berlokasi di teka interna 

memiliki kira-kira 20.000 reseptor LH di membran selnya yang merangsang 

jaringan teka untuk menghasilkan androgen yang akan mengalami aromatisasi 

sehingga menjadi estrogen melalui FSH di sel granulosa. Dibawah pengaruh 

estrogen dan FSH terjadi peningktan cairan folikel pada rongga interseluler 

granulosa, cairan folikuler ini mengandung estrogen konsentrasi tinggi. 

Pengumpulan cairan ini menyebabkan munculnya antrum di dalam massa sel 

granulosa, sehingga sel teka dan sel granulosa akan berproliferasi lebih cepat 

dengan laju sekresinya meningkat, dan masing-masing folikel akan tumbuh 

menjadi folikel antral.11 

Dibawah pengaruh estrogen yang tinggi, sel-sel stroma dan sel epitel di 

endometrium berploriferasi dengan cepat. Permukaan endometrium akan 

mengalami epitelisasi kembali dalam waktu 4 sampai 7 hari sesudah terjadinya 

menstruasi. Sebelum terjadi ovulasi, ketebalan endometrium sangat meningkat 

karena jumlah sel stroma bertambah banyak, dan karena pertumbuhan kelenjar 

endometrium serta pembuluh darah baru yang progresif ke dalam 

endometrium.29 Ruang di folikel matang. Fase proliferasi ini berlangsung dari 

akhir menstruasi sampai ovulasi.25 
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3)  Fase praovulasi dan ovulasi  

Fase praovulasi dan ovulasi berlangsung 13 sampai 14 hari. Pada fase ini 

terjadi pertumbuhan folikel yang cepat sebagai persiapan untuk terjadinya 

ovulasi. Pertumbuhan yang cepat setelah terbentuk folikel antral meningkatkan 

diameter ovum tiga sampai empat kali lipat, menghasilkan peningkatan diameter 

total sampai menjadi sepuluh kali lipat atau peningkatan massa sebesar seratus 

kali lipat.29 Salah satu folikel biasanya tumbuh lebih cepat daripada folikel-

folikel yang lain, berkembang menjadi folikel matang (de Graaf).25 Sebagian 

besar pentumbuhan ini disebabkan oleh ekspansi antrum yang drastis, disamping 

itu juga pertumbuhan dari sel teka, dan sel granulosa. Antrum menempati 

sebagian besar di folikel matang. Oosit, yang dikelilingi oleh zona pelusida dan 

selapis sel granulosa, tergeser secara asimetris ke salah satu sisi folikel yang 

sedang tumbuh dalam suatu gundukan kecil yang menonjol ke dalam antrum, 

kemudian menonjol dari pemukaan ovarium, membentuk suatu daerah tipis 

yang mudah pecah (stigma) untuk mengeluarkan oosit saat ovulasi. 29 

Folikel- folikel yang lain mulai mengalami atresia (apoptosis), dan hanya 

satu folikel yang terus mengalami perkembangan. Folikel ini tumbuh lebih 

cepat, menyekresikan lebih banyak estrogen, sehingga menyebabkan suatu efek 

umpan balik positif dalam folikel tunggal tersebut karena FSH meningkatkan 

proliferasi sel granulosa dan sel teka yang menimbulkan produksi estrogen lebih 

lanjut dan siklus proliferasi sel yang baru, kombinasi dari FSH dan estrogen 

menyebabkan peningkatan jumlah reseptor LH dan FSH pada sel-sel granulosa 

dan lebih banyak pada sel teka, sehingga menghasilkan suatu siklus umpan balik 
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positif yang lain, efek-efek inilah yang menyebabkan peningkatan pertumbuhan 

pada folikel tunggal ini.29 

Selama fase akhir folikuler, estrogen pertama sekali meningkat secara 

lambat, kemudian secara cepat, mencapai puncak kira-kira 24-36 jam sebelum 

ovulasi. Waktu mula lonjakan LH terjadi ketika estrogen mencapai puncak, LH 

dalam jumlah besar ini disekresikan oleh kelenjar hipofisis anterior. LH ini 

mempunyai efek khusus terhadap sel granulosa dan sel teka, yang mengubah 

kedua jenis sel tersebut menjadi lebih bersifat sel yang menyekresikan 

progesteron dan sedikit estrogen. Oleh karena itu, kecepatan sekresi estrogen 

mulai menurun kira-kira 1 hari sebelum ovulasi, sementara sejumlah kecil 

progesteron mulai disekresikan. Sesaat sebelum ovulasi, oosit menyelesaikan 

pembelahan meiosis pertamanya. Dalam waktu beberapa jam akan berlangsung 

dua peristiwa yang dibutuhkan untuk ovulasi:  

(1) Teka eksterna mulai melepaskan enzim proteolitik dari lisozim yang 

mengakibatkan pelarutan dinding kapsul dan akibatnya melemahnya 

dinding, menyebabkan makin membengkaknya seluruh folikel dan 

degenerasi dari stigma.  

(2) Secara bersama, juga akan terjadi pertumbuhan pembuluh darah baru 

yang belangsung cepat ke dalam dinding folikel, dan pada saat yang 

sama, prostaglandin (hormon setempat yang mengakibatkan 

vasodilatasi) akan disekresi dalam jaringan folikuler. Kedua efek ini 

selanjutnya akan mengakibatkan transudasi plasma ke dalam folikel 

yang juga berperan pada pembengkakan folikel. Akhirnya kombinasi 
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dari pembengkakan folikel dan degenerasi stigma mengakibatkan 

pecahnya folikel disertai dengan pengeluaran ovum sehingga terjadilah 

ovulasi.11 

Pada saat ovulasi, endometrium mempunyai ketebalan sekitar 3 

sampai 4 mm. Kelenjar endometrium, khususnya di daerah serviks akan 

menyekresi mucus yang encer mirip benang. Benang mukus akan tersusun 

di sepanjang kanalis servikalis, membentuk saluran yang membantu 

mengarahkan sperma ke arah yang tepat menuju ke dalam uterus.11 

4)  Fase Awal Luteal  

Fase awal luteal berlangsung 14 sampai 21 hari, ruptur folikel pada ovulasi 

merupakan tanda berakhirnya fase folikel dan mulainya fase luteal. Folikel yang 

ruptur dan tertinggal di ovarium mengalami perubahan cepat segera terisi 

darah.25 Perdarahan ringan dari folikel ke dalam rongga abdomen dapat 

menimbulkan iritasi peritoneum dan nyeri abdomen bawah singkat. Sel-sel 

granulosa dan teka yang melapisi folikel mulai berploriferasi dan bekuan darah 

cepat diganti oleh sel luteal yang kaya lemak dan berwarna kekuningan, 

membentuk korpus luteum. Lemak pada sel luteal ini berfungsi sebagai molekul 

prekursor steroid.11 

Sel-sel granulosa dalam korpus luteum mengembangkan sebuah retikulum 

endoplasma halus yang luas, yang akan membentuk sejumlah besar hormon seks 

wanita progesteron dan estrogen tetapi lebih banyak progesteron.29 Progesteron 

bekerja pada endometrium tebal yang sudah dipersiapkan oleh estrogen untuk 

mengubahnya menjadi jaringan yang kaya pembuluh darah dan glikogen. Fase 
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ini disebut sekretorik, karena kelenjar-kelenjar endometrium secara aktif 

mengeluarkan glikogen, dalam kaitannya dengan pembentukan lapisan 

endometrium subur yang mampu menunjang perkembangan mudigah.25  

5) Fase Akhir Luteal  

Fase akhir luteal berlangsung 21 sampai 28 hari, estrogen dan progesteron 

yang disekresi oleh korpus luteum mempunyai efek umpan balik yang kuat 

terhadap hipofisis anterior dalam mempertahankan kecepatan sekresi FSH 

maupun LH yang rendah. Selain dari itu sel luteain juga menyekresi sejumlah 

kecil hormon inhibin yang juga menghambat sekresi hipofiisis anterior, 

khususnya sekresi FSH, mengakibatkan konsentrasi FSH dan LH dalam darah 

menjadi rendah dan hilangnya hormon ini menyebabkan korpus luteum 

berdegenerasi secara menyeluruh, terjadi hampir tepat 12 hari setelah korpus 

luteum terbentuk, yaitu 2 hari sebelum dimulainya menstruasi.29  

Proses tersebut menyebabkan penurunan progesteron dan estrogen secara 

tajam sehingga menghilangkan rangsangan terhadap endometrium sehingga 

endometrium mengalami involusi yakni kira-kira 65% dari ketebalan semula. 

Kemudian 24 jam sebelum menstruasi terjadi, pembuluh darah yang berkelok-

kelok yang mengarah ke lapisan mukosa endometrium akan menjadi 

vosospastik, mungkin disebabkan oleh efek degenerasi, seperti pelepasan 

vasokonstriktor seperti prostaglandin yang terdapat dalam jumlah banyak saat 

ini. Vasospasme dan hilangnya rangsangan hormonal menyebabkan dimulainya 

proses nekrosis pada endometrium, khususnya dari pembuluh darah.29 
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b)  Faktor-faktor yang mempengaruhi keteraturan siklus menstruasi 

 Faktor yang berhubungan dengan gangguan menstruasi yaitu perubahan 

berat badan, aktifitas fisik, stres, gangguan fungsi hormon, obat dll.31 

Stres dan aktifitas fisik yang berlebihan (misalnya, olahraga/atlet) akan 

mengganggu sistem metabolisme di dalam tubuh karena stres, wanita akan 

menjadi mudah lelah dan berat badan turun drastis, sehingga metabolisme 

terganggu. Bila metabolisme terganggu, siklus haid pun ikut terganggu.31 

Gangguan fungsi hormon. Menstruasi terkait erat dengan sistem hormon 

yang diatur di otak, tepatnya di kelenjar hipofisa. Sistem hormonal ini akan 

mengirim sinyal ke indung telur untuk memproduksi sel telur. Bila sistem 

pengaturan ini terganggu, otomatis siklus menstruasi pun akan terganggu.31 

Kelainan sistemik (perubahan berat badan). Perubahan berat badan 

(gemuk/kurus) dapat mempengaruhi siklus menstruasi karena sistem 

metabolisme di dalam tubuhnya tak bekerja dengan baik, atau wanita yang 

menderita penyakit diabetes, juga akan mempengaruhi sistem metabolisme 

sehingga siklus menstruasi pun tidak teratur.31 

Obat-obatan. Obat hormonal akan mengganggu siklus menstruasi karena 

terjadi perubahan pada kaskade endokrin pada siklus menstruasi khususnya. 

Kortikosteroid akan merangsang pelepasan kortisol yang mempengaruhi 

pelepasan GnRH dan nantinya berpengaruh terhadap pelepasan FSH dan LH. 31  
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 c)  Gangguan Siklus Menstruasi 

1) Polimenorea 

Polimenorea adalah haid dengan siklus yang lebih pendek dari normal yaitu 

kurang dari 21 hari.  Penyebab polimonorea bemacam-macam antara ain 

gangguan endokrin yang menyebabkan gangguan ovulasi, fase luteal 

memendek, dan kongesti ovarium karena peradangan.32 

2) Oligmenorea 

Oligomenorea adalah haid dengan siklus yang lebih panjang dari normal 

yaitu lebih dari 35 hari. Pada remaja oligomenorea data terjadi karena 

imaturitas poros hipotalamus hipofisis ovarium endometrium. Penyebab lain 

hipomenorea antra lain stres fisik dan emosi, penyakit kronis, serta 

gangguan nutrisi. Oligomenore memerlukan evakuasi lebih lanjut untuk 

mencari penyebab. Perhatian perlu diberikan bila oligomenorea disetrai 

dengan obesitas dan infertilitas karena mungkin berhubungan dengan 

sindrom metabolik.32 

3) Amenorea 

 Amenorea adalah tidak terjadi haid pada seseorang perempuan dengan 

mencakup salah satu tiga tanda sebagai berikut. 

 Tidak terjadi haid sampai usia 14 tahun, disertai tidak adanya 

pertumbuhan atau perkembangan tanda kelamin sekunder 

 Tidak terjadi haid sampai usia 16 tahun, disertai adanya pertumbuhan 

normal dan perkembangan tanda kelamin sekunder 
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 Tidak terjadi haid untuk sedikitnya selama 3 bulan berturut-turut pda 

perempuan yang sebeumnya pernah haid.32 

3. Pengaruh tingkat stres terhadap siklus menstruasi 

Dalam mempengaruhi siklus menstruasi, stres melibatkan sistem 

neuroendokrinologi sebagai sistem yang besar peranannya dalam reproduksi 

wanita. Chrousus, dkk dalam Benjarnahor menjelaskan bahwa sewaktu stres 

terjadi aktivasi aksis hipotalamus-pituitari-adrenal bersama-sama dengan sistem 

saraf autonom yaitu aktivasi amygadla pada sistem limbik.24 Sistem ini 

menstimulasi pelepasan hormon dari hipotalamus yaitu Chorticotropic Releasing 

Hormon (CRH). Hormon ini akan secara langsung menghambat sekresi GnRH 

hipotalamus dari tempat produksinya di nukleus arkuata. Peningkatan CRH akan 

menstimulasi pelepasan endorfin dan ACTH ke dalam darah. Peningkatan 

ACTH akan menyebabkan peningkatan pada kadar kortisol darah. Hormon-

hormon tersebut secara langsung dan tidak langsung menyebabkan penurunan 

kadar GnRH dalam bentuk Folikel Stimulating Hormon (FSH) dan Leutinizing 

Hormon (LH) dan nantinya akan mempengaruhi terjadinya proses menstruasi.25 
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B. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stresor 

stres 

biologik fisik kimia Sosial 

psikologi 

spiritual 

Respon Tubuh 

Respon perilaku 

 Prestasi belajar 

menurun 

 Penurunan 

kemampuan 

mengingat 

 Menganggu 

proses belajar 

Respon fisiologis 

 Gangguan sekresi 

hormon 

 Gangguan 

repsoduksi 

 Ganngauan 

respirasi 

 Gannguan lainnya 

 

 

Pola 

menstruasi 

Respon Psikologis 

 Keletihan emosi, 

jenuh, mudah 

menangis, frustasi 

 Depersonalisasi 

 Rendah diri 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPRASIONAL 

A. KERANGKA KONSEP 

 

 

 

 

 

Bagan kerangka konsep 

B. DEFINISI OPERASINAL 

1. Stres  

a. Definisi : stres merupakan respon fisiologis dan psikologis tubuh 

terhadap perubahan eksternal maupun internal terhadap paparan bahaya 

dan ancaman ataupun perubahan lingkungan dan aktivitas  

b. Cara Ukur : penelitian diukur dengan angket 

c. Alat Ukur : Alat ukur yang digunakan pada penelitian ini adalah 

kuesioner, dengan pertanyaan yang diajukan sebanyak 10 pertanyaan.  

VARIABEL BEBAS VARIABEL TERIKAT 

 

STRES 

 

POLA 

MENSTRUASI 
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d. Hasil Ukur : Tiap-tiap pertanyaan yang diajukan memiliki 5 pilihan 

jawaban. Kelima pilihan jawaban ini masing-masing memiliki skor, 

sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini:  

1. Pilihan jawaban a yakni tidak pernah, memiliki skor 1  

2. Pilihan jawaban b yakni jarang, memiliki skor 2  

4. Pilihan jawaban d yakni sering, memiliki skor 3  

5. Pilihan jawaban e yakni selalu, memiliki skor 4  

Indikator stres tersebut tidak dapat ditentukan oleh peneliti melainkan 

ditentukan langsung oleh tiap-tiap subjek penelitian. Berikut adalah jumlah 

skor yang dikatakan stres dan tidak stres, yaitu:  

a. Jumlah skor di bawah 20 dikatakan normal  

b. Jumlah skor yang lebih dari 20 dikatakan stres  

e. Skala  : Nominal 

 

2. Pola menstruasi  

a. Definisi : pola menstruasi normal yang berada pada rentang 21-35 

hari dengan panjangnya masa menstruasi normal 3-7 hari. 

b. Alat ukur :  pengukuran dengan menggunakan anget 

c. Cara ukur : Alat ukur yang digunakan pada penelitian ini adalah 

kuesioner, dengan pertanyaan yang diajukan sebanyak 2 pertanyaan. 

d. Hasil Ukur : Tidak teratur apabila siklus menstruasi tidak berada pada 

interval siklus menstruasi normal yang berada pada rentang 21-35 hari 

dan pada rentang kurang dari 3 hari atau lebih dari 7 hari 
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e. Skala  : nominal  

C. Hipotesis penelitian 

1. Hipotesis nol (H0) 

Tidak ada hubungan antara stres terhadap pola menstruasi pada Siswi 

Kelas III SMA Negeri 16 Makassar 

2. Hipotesis alternatif (Ha) 

Terdapat hubunga stres terhadap pola menstruasi pada Siswi Kelas III 

SMA Negeri 16 Makassar 
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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan pendekatan cross 

sectional. Penelitian ini dilakukan dengan satu kali pengamatan selanjutnya dilihat 

apakah terdapat hubungan stres dengan pola menstruasi 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 16 Makassar. Waktu 

penelitian ini dilaksakan pada bulan Desember 2015. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi pada penelitian ini mencakup populasi terjangkau. Populasi 

terjangkau pada penelitian ini adalah Siswi Kelas III SMA Negeri 16 

Makassar 

2. Sampel 

Sampel dari penelitian ini yaitu siswi SMA Negeri 16 Makassar yang 

memenuhi criteria inklusi dan tidak memenuhi kriteria eksklusi. 

a. Kriteria Inklusi 
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Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian 

dari suatu populasi target yang terjangkau yang akan diteliti. Dalam 

penelitian ini, criteria inklusi yaitu: 

1. Siswi SMA Negeri 16 Makassar 

2. Haid secara teratur selama 6 bulan terakhir 

3. Bersedia menjadi sampel penelitian  

b. Kriteria Eksklusi 

Kriteria eksklusi adalah subyek penelitian tidak dapat 

dijadikan sampel karena tidak memenuhi kriteria inklusi dan 

memiliki sebab-sebab tertentu. Dalam penelitian ini, kriteria 

eksklusi yaitu: 

1) Memiliki riwayat penggunaan obat-obatan hormonal. 

2) Memiliki penyakit-penyakit yang dapat menganggu hormon 

3) Memiliki siklus menstruasi yang tidak teratur  

 

D. Besar Sampel dan Rumus Besar Sampel 

Menurut M. Sopiyuddin Dahlan rumus besar sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah rumus penelitian analitik kategorik tidak berpasangan 

dengan desain cross sectional34, yaitu : 

𝑛1 = 𝑛2 =
(𝑍𝛼 √2𝑃𝑄 +  𝑍𝛽√𝑃1𝑄1 + 𝑃2𝑄2)2

(𝑃1 −  𝑃2)2
 

Kesalahan tipe I, 5 % hipotesis dua arah , Zα  = 1,960  
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Kesalahan tipe II, 10 %, maka Zβ  = 1,282 

P2  = Proporsi pajanan pada kelompok kasus sebesar 0,26 

P1 = P2 + 0,2  = (0,026 + 0,2) = 0,46 

P1 – P2       = (0,46 – 0,26) =  0,2 

P  = 
2

21 PP 
  = 

2

46,026,0 
  = 0,49 

Q1 = (1 - P1 )    = (1 – 0,2 )  = 0,54 

Q2 = (1 -  P2 )  = ( 1 – 0,26)  = 0,74 

Q = ( 1- P )    = ( 1 – 0,49)   = 0,51 

 
 2

2

26,046,0

74,026,054,046,0282,151,049,02960,1




n  

    

 2

2

2,0

216,0282,1499,0960,1 
n  

 
 2

2

2,0

276,0978,0 
n  

04,0

572,1
n = 39,3 dibulatkan menjadi 40. 

Jadi, besar sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah minimal 40 

orang.  
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E. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

probability sampling dengan metode simple random sampling. Simple random 

sampling yang artinya pengambilan sampel dengan memberikan kesempatan 

yang sama bagi anggota populasi untuk terambil sebagai sampel tanpa 

memperhatikan strata atau tingkatan anggota populasi tersebut. 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat merupakan suatu analisis untuk mendeskripsikan 

masing-masing variabel yang diteliti. Analisis ini bertujuan untuk 

mengetahui gambaran distribusi dari sampel yang diteliti. 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen. Analisis menggunakan uji statistik 

Chi Square ( X² )  dengan α : 0,05. 

 

G. Etika Penelitian 

Penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan etika penelitian menurut 

Notoadmodjo yang meliputi36: 



 
38 

 

1. Informed Consent 

Merupakan cara persetujuan antara peneliti dengan responden 

penelitian dengan menggunakan lembar persetujuan (informed concent). 

Tujuan informed consent adalah agar subjek mengerti maksud dan tujuan 

penelitian, mengetahui dampaknya. Seluruh sampel telah mendapat 

informed consent yang ditunjukkan dengan telah jika menandatangani 

lembar persetujuan.36 

2. Anonim (tanpa nama) 

Merupakan masalah etika dalam penelitian dengan cara peneliti 

tidak memberikan nama responden pada data penelitian.36 

3. Confidentiality (kerahasiaan) 

Merupakan masalah etika dengan menjamin kerahasiaan dari hasil 

penelitian baik informasi maupun masalah-masalah lainnya, semua 

informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaan oleh peneliti, 

hanya data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset.36 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi 

Penelitian ini berlangsung di SMA Negeri  16 Makassar. SMA Negeri  

16 Makassar berlokasi di jalan Ammanagappa nomor 8, Makassar, Sulawesi 

Selatan  merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri yang ada di 

Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia yang pada awalnya merupakan sekolah 

keguruan (SPG,PGSMTP) yang beralih fungsi menjadi SMA Negeri 16 pada 

tahun 1922. Karena posisi yang terletak di pusat Kota Makassar, disekitarnya 

terdapat Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat, Lapangan Karebosi dan 

berbagai pusat bisnis dan perbankan. Sekolah ini juga berdampingan dengan 

SMP Negeri 2 Makassar. 

Adapun visi dan misi dari SMA Negeri 16 Makassar ini adalah 

“Memacu Prestasi dengan semangat kebersamaan menuju sekolah yang 

berkualitas dalam IPTEK yang bermuatan IMTAQ. 

SMA Negeri 16 Makassar berakreditasi A dengan jumlah kelas sebanyak  

sembilan kelas untuk setiap tingkatnya. Dan tersedia jurusan IPA dan IPS. 

Jumlah siswa tiap kelasnya kurang lebih 32 siswa. Adapun fasilitas yang 

disedikan antara lain ruang kelas, perpustakaan, laboratorium (biologi, kimia, 

fisika, computer, bahasa), unit kesehatan siswa (UKS), lapangan (basket, futsal, 

badminton), aula, masjid, kantin, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kepala 

sekolah, ruang kurikulum, ruang ekskul, dan ruang osis 
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SMA Negeri 16 Makassar  juga mendukung berbagai kegiatan 

ekstrakurikuler untuk membantu siswa dalam berkarya. Diantaranya terdapat 

Paskibra 16 (Pasukan Pengibar Bendera Unit 16), PMR (Palang Merah Remaja), 

Pramuka, KIR (Karya Ilmiah Remaja), FORKIS ( Forum Kerohanian Islam), 

Futsal, Basket, Mading, ECOST (English Club of SixTeen), dan ICT Club 

(information, communication anf Technology Club). 

B. Gambaran Umum Populasi dan Sampel 

Telah dilakukan penelitian tentang Hubungan Stres Terhadap Gangguan 

Pola Menstruasi pada Siswi Kelas III SMA Negeri 16 Makassar. Responden 

yang dipilih adalah siswi kelas III SMA Negeri 16 Makassar. Dan telah haid 

secara terartur serta bersedia untuk menjadi sampel penelitian. 

Data yang ada dikumpulkan dengan pengisian kuesioner oleh responden 

yang berisi tentang pengetahuan stres serta gangguan pola menstruasi. Setelah 

data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dalam tabel induk (master 

tabel) dengan menggunakan program komputerisasi yaitu Microsoft Exel. Dari 

tabel induk tersebutlah kemudian data dipindahkan dan diolah menggunakan 

program SPSS (Statistical Package for tehe Social Sciences) for windows 

version 21 dan kemudian disajikan dalam bentuk tabel frekuensi maupun tabel 

silang (cross tabel). 
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C. Analisis 

     1. Univariat 

GAMBARAN STRES 

 Tabel 5.1 Distribusi stres pada siswi kelas III SMA Negeri 16 Makassar 

Variabel         Jumlah (n)   Persen (%)   

                          

 Normal   19        45,2 % 

 Stres    23        54,8 % 

 Total              42                       100  % 

 *Uji descriptive statistics 

Pada tabel diatas menunjukkan angka siswi kelas III SMA Negeri 16 

Makassar yang mengalami stres sebanyak  54,8%  dari jumlah sampel. Dan untuk 

siswi yang tidak mengalami stres sebanyak 45,2% dari jumlah sampel 

GAMBARAN POLA MENSTRUASI 

Tabel 5.2 Distribusi pola menstruasi pada siswi kelas III SMA Negeri 16   

Makassar 

Variabel         Jumlah (n)   Persen (%)   

                          

 Normal  16        38,1 % 

 Terganggu  26        61,9 % 

 Total   42                        100 % 

 *Uji descriptive statistics 
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 Pada tabel diatas menunjukkan angka pada sampel dari siswi kelas III 

SMA Negeri 16 Makassar yang tidak mengalami gangguan pola menstruasi 

sebanyak 38,1% dan siswi yang mengalami gangguan pola menstruasi sebanyak 

61,9% lebih banyak dibanding dengan siswi yang tidak mengalami gangguan pola 

menstruasi. 

2. Bivariat 

Tabel 5.3 Hubungan stress terhadap Gangguan pola menstruasi  

  Tingkat                     Pola menstruasi                       Total              p 

   stres      Normal   Persen  Terganggu  Persen        (n)       (%)      value 

      (n)        (%) (n)         (%) 

     

   Normal          14     73,7   5           26,3         19      100 

   Stres       2       8,7            21     91,3         23      100      0,000 

   Total                                                                42      100 

  * Uji chisquare  * = p ≤ 0,05  

 

Berdasarkan tabel diatas jumlah siswi yang tingkat stresnya berada di batas 

normal dan memiliki pola menstruasi yang normal adalah 14 siswa (73,7%) dan 

siswi yang tingkat stresnya dibatas normal tapi mengalami gangguan pola 

menstruasi sebanyak  orang (26,3%).  Sedangkan siswi yang mengalami stres dan 

memiliki pola menstruasi normal sebanyak 2 orang (8,7%) dan siswi yang 

mengalami stres serta mengalami gangguan pola menstruasi sebanyak 21 orang 

(91,3%). 
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Nilai p value 0,000 dimana = p ≤ 0,05 yang menandakan terdapat 

pengaruh yang bermakna antara stres terhadap gangguan pola menstruasi pada 

siswi kelas III SMA Negeri 16 Makassar. 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

A. Analisis Bivariat 

Berdasarkan  hasil analisis yang didapatkan dari siswi kelas  III SMA 

Negeri 16 Makassar yang tingkat stresnya berada dibatas normal serta memiliki 

pola menstruasi yang normal adalah 73,7% dan siswi yang tingkat stresnya berada 

dibatas normal tapi mengalami gangguan pola menstruasi sebanyak 26,3%. 

Sedangkan dari hasil analisa siswi yang mengalami stres tetapi tidak terjadi 

gangguan pola menstruasi sebanyak 8,7%  dan siswi yang mengalami stres serta 

mengalami gangguan pola menstruasi sebanyak 91,3% dari total sampel sebanyak 

42 orang.  

Dari data diatas  sebanyak 21 siswi mengalami stres yang disertai 

gangguan menstruasi. Hal ini dikarenakan kondisi stres dapat mempengaruhi 

perubahan hormon yang menyebabkan ketidak seimbangan hormon. Termasuk 

produksi hormon  LH  sehingga siklus menstruasi dapat berubah menjadi tidak 

teratur.  Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh  A.A Ayu Sintha Pramita Dewi dkk  pada tahun 2008 yang 

meneliti tentang stres dengan siklus menstruasi mahasiswi angkatan empat 

STIKES Wira Medika PPNI Bali didapatkan mahasiswi yang mengalami stres 

dengan siklus menstruasi yang tidak teratur sebanyak 75,8% mahasiswi.7 Hasil 

penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isnaeni pada 

tahun 2010 yaitu Hubungan antara Stres dengan Pola Menstruasi pada Mahasiswa 

D IV Kebidanan Jalur Reguler Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan 
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didapatkan nilai korelasi spearman 0,282 dan nilai p=0,016.2 Hal ini berarti bahwa 

ada hubungan secara positif antara stres dengan pola menstruasi pada mahasiswa 

D IV Kebidanan Jalur Reguler Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini 

juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Atik Mahbubah seorang 

mahasiswa Universitas Diponegoro. Dalam  studi kasusnya didapatkan adanya 

hubungan stres terhadap gangguan  pola menstruasi yaitu sebanyak 69,4% dengan 

menggunakan uji Chi Square yang dilakukan di Kabupaten Pacitan.8 

Berdasarkan  hasil diatas selain siswi yang mengalami stres dan terganggu 

pola menstruasi terdapat  pula siswi  yang tingkat stresnya dalam batas normal 

tetapi mengalami gangguan pola menstruasi yaitu sebanyak 5 orang (26,3 %) serta 

siswi yang mengalami stres tetapi tidak terjadi gangguan pola menstruasi yaitu 

sebanyak 2 orang (8,7%). Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai kemungkinan 

lainnya selain faktor stres sebagai salah satu pencetus  yang memungkinkan dapat  

menyebabkan gangguan  pola menstruasi adalah seperti perubahan drastis porsi 

olahraga atau perubahan berat badan yang drastis mampu menyebabkan ketidak 

teraturan siklus menstruasi. Perubahan  pola makan , gizi, psikis/ stres juga dapat 

menjadi faktor pendukung perubahan pola menstruasi yang dicetuskan oleh 

Multasim pada tahun 2013. Begitu juga menurut Isnaeni (2010) bahwa siklus 

menstruasi juga dipengaruhi oleh usia, berat badan, tingkat stres, genetic dan gizi. 

Sedangkan menurut Kusmiran (2011) menstruasi juga dapat dipengaruhi oleh 

stres dan aktivitas fisik secara berlebihan, gangguan fungsi hormon, kelainan 

sistemik, obat-obatan, hingga penyakit tertentu. Menurut  Pieter (2010) faktor 

yang dapat mempengaruhi perubahan pola menstruasi adalah faktor 
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perkembangan hormonal seperti hormon estrogen dan progesteron, faktor 

perkembagan kelenjar seberti perkembangan  kelenjar pituitary dn gonad, faktor 

enzim seperti enzim hidrolitik yang berada pada endometrium, faktor vascular, 

faktor prostaglandin dan faktor  psikologis. 

Stres merupakan suatu tekanan atau sesuatu yang terasa menekan dalam 

diri individu. Sesuatu tersebut dapat terjadi disebabkan oleh ketidak seimbangan 

antara harapan dan keyatan yang diinginkan yang bersifat jasmani maupun rohani.  

Stres merupakan bagian yang tidak dapat dihindarkan dari kehidupan. Stres dapat 

mempengaruhi setiap orang bahkan anak-anak. Kebanyakan stres diusia remaja 

berkaitan denagan masa pertumbuhan. Remaja khawatir akan perubahan tubuhnya 

dan mencari jati diri. Sumber-sumber stres pada remaja dapat berasal dari 

berbagai faktor antara lain faktor biologis, faktor keluarga, faktor sekolah, faktor 

teman sebaya, dan faktor lingkungan sosial. Masalah yang banyak dialami remaja 

pada saat ini merupakan manifestasi dari stres diantaranya depresi, kecemasan, 

pola makan tidak teratur, penyalahgunaan obat sampai penyakit yang 

berhubungan dengan fisik. Sama halnya dengan orang dewasa stres dapat 

menyebabkan efek negatif bagi remaja. Seperti yang ditemukan pada hasil 

penelitian ini bahwa sebanyak 53,8% siswi kelas III SMA Negeri 16 Makassar 

mengalami stres dari total 42 sampel yang diperoleh.  

f. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dari penelitian Hubungan Stres dengan Pola Menstruasi 

pada Siswi Kelas III SMA Negeri 16 Makassar. Adalah keterbatasan dari 

sampel yang tidak bersifat koperatif dalam proses pengambilan sampel misalnya 
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sampel tidak mengisi kuesioner sesuai dengan keadaan yang dialaminya atau 

sampel yang mengingkari kriteria-kriteria inklusi yang telah dijelaskan oleh 

peneliti sebelum memulai pengambilan data.  

Keterbatasan waktu yang diberikan oleh pihak sekolah kepada peneliti 

yaitu pada waktu jam istirahat sekolah sehingga membuat siswi dapat 

mengalami pengalihan perhatian yang dapat membuat sampel menjadi tidak 

berkonsentrasi dalam pengisian kuesioner 
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BAB VII 

KAJIAN ISLAM 

 

A. STRES DALAM PANDANGAN ISLAM 

Islam sangat memperhatikan kesehatan rohani dan jasmani 

sekaligus. Perhatiannya terhadap ketenangan jiwa jauh lebih besar dari 

kesehatan badan dan anggota tubuh lainnya. Karena kesehatan dan 

ketentraman jiwa merupakan kunci dan faktor yang sangat penting untuk 

meraih kesehatan jasmani. Bahkan keduanya mempunyai hubungan yang 

sangat erat dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. 

Oleh karena itu kita dapatkan Rasullulah SAW yang berhati tenang dan 

tentram jarang menderita sakit, begitu juga para sahabat dan para 

pengikutnya sampai hari kiamat. 

Salah satu sifat orang yang beriman adalah hati mereka yang selalu 

tentram dan tenang. Hal itu karena mereka meyakini bahwa seluruh yang 

terjadi di dalam kehidupan dunia ini pasti atas kehendak dan izin Allah 

SWT. Mereka juga menyakini bahwa tidak ada yang bisa memberikan 

manfaat dan mudharat secara mutlak kecuali Allah SWT. Mereka hanya 

menyembah, bertawakkal, menggantungkan segala sesuatu, memohon, 

meminta pertolongan, meminta kesembuhan untuk sakit, memohon rizqi 

hanya kepada Allah SWT saja. Allah SWT berfirman : 
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Artinya: 

“(yaitu) orang –orang yang beriman dan hati mereka menjadi 

tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat 

Allah-lah hati menjadi Tentram.”(QS Ar-Ra’d) 

 

Oleh karena itu, orang-orang yang selalu mengingat Allah SWT 

mereka tidak khawatir dengan masa depan dan tidak sedih dengan masa 

lalu. Sehingga dalam hidup mereka dipenuhi dengan semangat dan optimis 

serta tidak mudah berputus asa. Setiap cobaan yang diberikan kepada 

merekapun selalu dilalui dengan kesabaran dan tetap percaya bahwa 

cobaan yang mereka lewati merupakan suatu kisah hidup yang akan 

menjadikan mereka lebih baik lagi. Dan sesungguhnya kesabaran tidak 

akan memberikan hasil yang sia-sea kepada siapapun yang 

menerapkannya kedalam hidup mereka. Allah SWT berfirman  

 

 

 

Artinya: 

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepada kalian, dengan sedikit 

ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan 

berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.” (Al-

Baqarah:155) 

 

Stres merupakan hasil dari kekurangan kedamaian batin karena 

konflik dalam diri dan menyebabkan gangguan eksternal pada perilaku dan 
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kesehatan. Kedamaian batin hanya dapat dicapai dengan percaya pada 

Allah, Tuhan Yang Maha Perkasa, jadi perbanyaklah mengingat dan 

meminta bantuan dan pengampunan-Nya di saat kesulitan. Allah SWT 

berfirman : 

 

 

 

 

Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada 

Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) shalat, sesungguhnya Allah 

beserta orang-orang yang sabar.” (QS. Al Baqarah ayat 153) 

 

Oleh karena itu jika kita ditimpa musibah yang menggangu baik 

secara fisik maupun rohani. Sebaiknya kita tetap bersabar dan bertawakkal 

kepada Allah SWT karena Allah SWT lah yang memberikan cobaan 

tersebut untuk membuat kita menjadi lebih sabar, kuat dan menjadi bahan 

untuk mengitrospkesi diri sendiri agar dapat menjadi umat yang selalu di 

ridhoi oleh Allah SWT. Amin 

B. MENSTRUASI DALAM PANDANGAN ISLAM 

Menurut bahasa, haid berarti sesuatu yang mengalir. Dan 

menurut istilah syara’ ialah darah yang terjadi pada wanita secara alami, 

bukan karena suatu sebab, dan pada waktu tertentu. Jadi haid adalah darah 

normal, bukan disebabkan oleh suatu penyakit, luka, keguguran atau 

kelahiran. Oleh karena  darah normal, maka darah tersebut berbeda sesuai 

dengan kondisi, lingkungan dan iklimnya, sehingga terjadi perbedaan yang 
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nyata pada setiap wanita. (Syaikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin, 

Makna Haid dan Hikmahnya) 

Mahzab Hanafi menjelaskan bahwa seorang wanita itu haid 

minimal pada usia 9 tahun. Sedangkan batas maksimal haid seorang 

wanita itu apabila wanita itu telah mencapai umur 55 tahun. Sedangkan 

imam syafi memaknai batasan untuk ukuran darah dapat diklasifikasikan 

sebagai haid yaitu jika telah genap sehari semalam, dan selama-lamanya 

adalah 15 hari 15 malam. Sedangkan jangka waktu keluarnya darah haid 

itu adalah 6-7 hari.  

 

 

 

Artinya:  

“ Mereka bertanya kepadamu tentang haid, Katakanlah: “ Haid 

itu adalah suatu kotoran. Oleh karena itu hendaklah kalian menjauhi para 

istri ketika mereka sedang haid dan jangan kalian mendekati mereka 

hingga mereka suci dari haid”. (Al Baqarah: 222) 

 

Perempuan haid terkadang harus dikucilkan karena dinilai bisa 

mendatangkan bencana, tidak boleh menginjak kaki dimesjid atau disurau-

surau karena darah yang keluar dari rahimnya dianggap kotor. 

Sebuah hadist dari aisyah juga menegaskan bahwa haid 

merupakan hal yang dianggap kotor sejak zaman Rasulullah SAW. 

 “Jika salah seorang dari kami (istri-istri Nabi) sedang 

mengalami haid dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkeinginan 
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untuk bermesraan dengannya, maka beliau menyuruhnya  untuk 

mengenakan sarung guna menutupi tempat keluarnya darah haid 

(kemaluan), lalu beliau pun mencumbuinya.” Aisyah berkata, “Hanya 

saja, siapakah di antara kalian yang mampu menahan hasratnya 

sebagaimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menahan.” (HR. 

Al-Bukhari no. 302) 

Tetapi dengan dianggapnya haid merupakan hal yang kotor bagi 

wanita bukan berarti bahwa Nabi Muhammad SAW mendukung hal 

tersebut. Nabi Muhammad SAW pernah mengancam dan menolak keras 

radisi yang mengisolasi remaja maupun perempuan yang sedang haid atau 

menjalankan fungsi dan proses reproduksinya. Ini terjadi karena ada 

seorang sahabat yang menagadu kepada Nabi tentang kaum Yahudi dan 

sebagian muslimin yang selalu memandang buruk, bahkan tidak mau 

makan bersama anak perempuan atau istrinya yang sedang mesntruasi. 

Karenanya turunlah surah Al-Baqarah ayat 222 tersebut. 

Dengan diberikannya haid sebagai suatu tanda kesuburan serta 

menjadi hal yang normal kepada wanita pun dapat menjadikan wanita – 

wanita tersebut menjadi lebih sabar dalam melalui masa haidnya serta 

untuk melatih perempuan tetap berpikir positif dan dapat mengambil 

hikmah dari setiap cobaan yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya. 

Sehingga dalam masa haid yang mereka lalui dapat dijadikan untuk tetap 

bertawakkal kepada Allah SWT dan selalu mengingatNya dalam keadaan 

apapun wanita – wanita tersebut. 
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C. KESIMPULAN KAJIAN ISLAM 

Stres merupakan suatau hasil dari ketidak tenangan jiwa, dengan 

bersabar dan bertawakkal serta menyerahkan semua hasil usaha yang telah 

dilakuakan kepada Allah SWT dapat menjauhkan kita dari kata stres. 

Pikiran yang positif serta jiwa yang tenang yang terjadi pada wanita tentu 

akan membuat pola menstruasi / haid mereka menjadi teratur dan stabil 

sehingga tidak perlu ditakutkan terjadi hal – hal yang dapat terjadi jika 

pola menstruasi tersebut terganggu. Dengan adanya menstruasi yang 

terjadi pada wanita telah menjadikan mereka istimewa dan sebaiknya hal 

tersebut yang membuat mereka menjadi lebih dekat dengan Allah SWT 

dan melatih kesabaran serta pikiran mereka untuk berpikir secara positif. 
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Stres mempengaruhi pola menstruasi pada siswi kelas III SMA Negeri 16 

Makassar 

2. Ditemukan sebagian besar siswi kelas III mengalami gannguan  pola 

menstruasi yang dipicu oleh stress 

B. SARAN 

1. Untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan sebaiknya mengelompokkan 

variable dengan klasifikasi stres (ringan, sedang, berat) sehingga 

distribusi stres lebih mendetail 

2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya meneliti faktor lain yang dapat 

memicu ganguan pola menstruasi selain stres sehingga dapat 

membandingkan faktor mana yang lebih berpengaruh 

3. Untuk siswi yang mengalami gangguan pola menstruasi akibat stres 

sebaiknya mengontol diri atau emosional dan melakukan kegiatan   yang 

positif dan menyenangkan  
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Lampiran 1 : surat permohonan menjadi responden 

 

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Responden yang saya hormati, saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  : Miftahul Jannah 

NIM  : 10542039512 

Alamat  : Jl. Borong Indah No 76 Makassar 

 Adalah mahasiswa program  S1 pendidikan kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar, akan  melakukan penelitian tentang : 

“HUBUNGAN STRES TERHADAP POLA MENSTRUASI PADA SISWI 

KELAS III SMA NEGERI 16 MAKASSAR” 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah terdapat hubungan 

stress terhdap gangguan pola menstruasi pada siswi SMA Negeri 16 Makassar 

kelas III. Oleh karena itu saya memohon ketersediaan adik-adik untuk bersedia 

menjadi responden dalam penelitian ini serta menjawab pertanyaan-pertanyaan 

pada lembar kuesioner. Jawaban adik-adik akan saya jaga kerahasiaanya dan 

hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian. Atas bantuan dan kerjasama 

yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih. 

 

 

Makassar,  Februari 2016 

Peneliti  

 

 

 

MIFTAHUL JANNAH  



Lampiran 2 : pernyataan ketersediaan menjadi responden 

PERNYATAAN KETERSEDIAAN MENJADI RESPONDEN 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

 Nama   : 

 Kelas  : 

 Umur   : 

 Alamat  : 

Setelah mendengarkan pemaparan tentang maksud, tujuan dan manfaat 

penelitian ini, maka saya bersedia dan mau berpartisipasi menjadi responden 

sebagai sampel penelitian yang kan dilakukan oleh MIFTAHUL JANNAH dari 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul 

penelitian adalah “HUBUNGAN STRES TERHADAP POLA MENSTRUASI 

PADA SISWI KELAS III SMA NEGERI 16 MAKASSAR” 

Makassar,  Februari 2016 

     Responden   

 

-------------------------------------- 

  

  



 

 



LAMPIRAN 3 : Kuesioner penelitian 

KUESIONER PENELITIAN 

HUBUNGAN STRES DENGAN GANGGUAN POLA MENSTRUASI PADA 

SISWI KELAS III SMA NEGERI 16 MAKASSAR 

Mohon diberi tanda silang (x) pada jawaban yang sesuai anda alami 

1. Selama 30 hari terakhir, seberapa sering anda merasa sangat lelah padahal 

anda tidak mengerjakan hal-hal yang melelahkan ataupun tanpa alasan 

yang  tepat? 

a. Tidak pernah 

b. Jarang 

c. Sering 

d. Selalu 

 

2.  Selama 30 hari terakhir, seberapa sering Anda merasa gugup?  

a. Tidak pernah  

b. Jarang  

c. Sering  

d.. Selalu  

 

3.  Selama 30 hari terakhir, seberapa sering Anda merasa gelisah dan tidak 

ada seseorang atau kegiatan apa pun yang dapat menenangkan Anda?  



a. Tidak pernah  

b. Jarang  

c. Sering  

d. Selalu  

 

4.  Selama 30 hari terakhir, seberapa sering Anda merasa putus asa?  

a. Tidak pernah  

b. Jarang  

c. Sering  

d. Selalu  

 

5.  Selama 30 hari terakhir, seberapa sering Anda merasa gelisah?  

a. Tidak pernah  

b. Jarang  

c. Sering  

d. Selalu  

 

6.  Selama 30 hari terakhir, seberapa sering Anda merasa tidak bisa 

beristirahat dengan tenang?  

a. Tidak pernah  

b. Jarang   

c. Sering  



d. Selalu  

 

7.  Selama 30 hari terakhir, seberapa sering Anda merasa banyak 

menanggung beban?  

a. Tidak pernah  

b. Jarang  

c. Sering  

d. Selalu  

 

8.  Selama 30 hari terakhir, seberapa sering Anda merasa terpaksa melakukan 

segala hal?  

a. Tidak pernah  

b. Jarang  

c. Sering  

d. Selalu  

 

9.  Selama 30 hari terakhir, seberapa sering Anda merasa sangat sedih dan 

tidak ada seseorang atau kegiatan apa pun yang dapat menghibur Anda?  

a. Tidak pernah  

b. Jarang  

c. Sering  

d. Selalu  



 

10.  Selama 30 hari, seberapa sering Anda merasa tidak dihargai?  

a. Tidak pernah  

b. Jarang  

c. Sering  

d. Selalu  

 

11. Siklus menstruasi adalah jarak antara tanggal mulainya Anda mengalami 

menstruasi yang lalu dan mulainya menstruasi berikutnya. Berapa harikah 

siklus menstruasi Anda sewaktu Anda mengalami gejala-gejala di atas?  

a. 21-35 hari  

b. < 21 hari  

c. > 35 hari  

 

12. Pada saat Anda mengalami gejala-gejala di atas, berapa harikah lamanya 

Anda mengalami menstruasi?  

a. 3-7 hari  

b. > 7 hari  

c. < 3 hari  

 



Lampiran 4 : data hasil penelitian  

DATA HASIL PENELITIAN 

 

 

NO INITIAL KELAS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 SKOR STRESS POLA MENS LAMA MENS KET. MENSTRUASI 

1 RS 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 24 STRES b a TIDAK TERATUR 

2 BM 3 2 2 1 3 2 2 3 3 3 4 25 STRES b a TIDAK TERATUR 

3 DA 3 3 2 3 3 3 3 2 1 2 3 25 STRES c a TIDAK TERATUR 

4 TR 3 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 21 STRES c a TIDAK TERATUR 

5 NDA 3 3 1 3 1 2 2 1 3 4 3 23 STRES b a TIDAK TERATUR 

6 NI 3 2 2 1 1 2 1 2 1 1 4 17 NORMAL a a NORMAL 

7 BR 3 3 4 3 2 2 1 2 2 2 2 23 STRES b b TIDAK TERATUR 

8 IA 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 19 NORMAL a a NORMAL 

9 YS 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 14 NORMAL a a NORMAL 

10 FDP 3 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 17 NORMAL a a NORMAL 

11 FF 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 16 NORMAL c a TIDAK TERATUR 

12 DF 3 2 2 3 3 2 4 3 4 2 2 27 STRES c a TIDAK TERATUR 

13 EAD 3 1 2 2 1 3 2 2 3 4 2 22 STRES b a TIDAK TERATUR 

14 NRB 3 1 1 1 1 3 1 2 2 2 1 15 NORMAL a a NORMAL 

15 GS 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 2 23 STRES b a TIDAK TERATUR 



 

 

 

16 EDP 3 2 3 2 2 2 2 3 1 3 2 22 STRES b a TIDAK TERATUR 

17 CA 3 2 3 2 2 2 2 3 1 3 2 22 STRES b a TIDAK TERATUR 

18 VG 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 17 NORMAL b a TIDAK TERATUR 

19 PK 3 2 1 2 1 2 3 2 2 3 3 21 STRES b b TIDAK TERATUR 

20 YGJ 3 2 4 2 1 2 3 3 3 3 2 25 STRES b a TIDAK TERATUR 

21 ANA 3 2 2 1 1 2 2 3 2 3 1 19 NORMAL a a NORMAL 

22 SA 3 3 2 1 2 1 3 2 1 2 2 19 NORMAL b a TIDAK TERATUR 

23 UKN 3 3 3 2 1 2 2 1 1 1 1 17 NORMAL a a NORMAL 

24 AJR 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 17 NORMAL a a NORMAL 

25 WY 3 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 14 NORMAL a a NORMAL 

26 CL 3 3 1 2 1 2 2 1 1 2 2 17 NORMAL a a NORMAL 

27 RD 3 3 1 2 2 2 3 2 1 2 2 20 STRES b a TIDAK TERATUR 

28 EK 3 4 2 2 2 2 1 1 2 4 2 22 STRES b a TIDAK TERATUR 

29 RW 3 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 13 NORMAL a b TIDAK TERATUR 

30 UH 3 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 22 STRES b a TIDAK TERATUR 

31 NB 3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 2 31 STRES c a TIDAK TERATUR 

32 NMJ 3 2 2 1 1 2 2 1 2 3 1 17 NORMAL a b TIDAK TERATUR 



 

 

33 AEP 3 4 2 1 3 1 2 2 3 4 2 24 STRES a a NORMAL 

34 SS 3 3 2 2 2 2 3 3 4 2 2 25 STRES c a TIDAK TERATUR 

35 PNH 3 2 2 2 3 3 3 4 2 4 2 27 STRES c b TIDAK TERATUR 

36 RAR 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 STRES a a NORMAL 

37 HD 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 14 NORMAL a a NORMAL 

38 APS 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 NORMAL a a NORMAL 

39 RA 3 3 1 1 1 2 2 2 2 1 2 17 NORMAL a a NORMAL 

40 DK 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 28 STRES a b TIDAK TERATUR 

41 NH 3 2 2 1 1 1 2 3 2 2 1 17 NORMAL a a NORMAL 



Lampiran 4 : Data Hasil Penelitian 

DATA HASIL PENELITIAN 

NO INITIAL KELAS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 SKOR STRESS POLA MENS LAMA MENS KET. MENSTRUASI 

1 RS 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 24 STRES b a TIDAK TERATUR 

2 BM 3 2 2 1 3 2 2 3 3 3 4 25 STRES b a TIDAK TERATUR 

3 DA 3 3 2 3 3 3 3 2 1 2 3 25 STRES c a TIDAK TERATUR 

4 TR 3 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 21 STRES c a TIDAK TERATUR 

5 NDA 3 3 1 3 1 2 2 1 3 4 3 23 STRES b a TIDAK TERATUR 

6 NI 3 2 2 1 1 2 1 2 1 1 4 17 NORMAL a a NORMAL 

7 BR 3 3 4 3 2 2 1 2 2 2 2 23 STRES b b TIDAK TERATUR 

8 IA 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 19 NORMAL a a NORMAL 

9 YS 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 14 NORMAL a a NORMAL 

10 FDP 3 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 17 NORMAL a a NORMAL 

11 FF 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 16 NORMAL c a TIDAK TERATUR 

12 DF 3 2 2 3 3 2 4 3 4 2 2 27 STRES c a TIDAK TERATUR 

13 EAD 3 1 2 2 1 3 2 2 3 4 2 22 STRES b a TIDAK TERATUR 

14 NRB 3 1 1 1 1 3 1 2 2 2 1 15 NORMAL a a NORMAL 

15 GS 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 2 23 STRES b a TIDAK TERATUR 

16 EDP 3 2 3 2 2 2 2 3 1 3 2 22 STRES b a TIDAK TERATUR 

17 CA 3 2 3 2 2 2 2 3 1 3 2 22 STRES b a TIDAK TERATUR 

18 VG 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 17 NORMAL b a TIDAK TERATUR 



19 PK 3 2 1 2 1 2 3 2 2 3 3 21 STRES b b TIDAK TERATUR 

20 YGJ 3 2 4 2 1 2 3 3 3 3 2 25 STRES b a TIDAK TERATUR 

21 ANA 3 2 2 1 1 2 2 3 2 3 1 19 NORMAL a a NORMAL 

22 SA 3 3 2 1 2 1 3 2 1 2 2 19 NORMAL b a TIDAK TERATUR 

23 UKN 3 3 3 2 1 2 2 1 1 1 1 17 NORMAL a a NORMAL 

24 AJR 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 17 NORMAL a a NORMAL 

25 WY 3 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 14 NORMAL a a NORMAL 

26 CL 3 3 1 2 1 2 2 1 1 2 2 17 NORMAL a a NORMAL 

27 RD 3 3 1 2 2 2 3 2 1 2 2 20 STRES b a TIDAK TERATUR 

28 EK 3 4 2 2 2 2 1 1 2 4 2 22 STRES b a TIDAK TERATUR 

29 RW 3 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 13 NORMAL a b TIDAK TERATUR 

30 UH 3 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 22 STRES b a TIDAK TERATUR 

31 NB 3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 2 31 STRES c a TIDAK TERATUR 

32 NMJ 3 2 2 1 1 2 2 1 2 3 1 17 NORMAL a b TIDAK TERATUR 

33 AEP 3 4 2 1 3 1 2 2 3 4 2 24 STRES a a NORMAL 

34 SS 3 3 2 2 2 2 3 3 4 2 2 25 STRES c a TIDAK TERATUR 

35 PNH 3 2 2 2 3 3 3 4 2 4 2 27 STRES c b TIDAK TERATUR 

36 RAR 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 STRES a a NORMAL 

37 HD 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 14 NORMAL a a NORMAL 

38 APS 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 NORMAL a a NORMAL 



 

 

39 RA 3 3 1 1 1 2 2 2 2 1 2 17 NORMAL a a NORMAL 

40 DK 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 28 STRES a b TIDAK TERATUR 

41 NH 3 2 2 1 1 1 2 3 2 2 1 17 NORMAL a a NORMAL 

42 NR 3 3 2 3 2 3 3 4 2 4 2 28 STRES a c TIDAK TERATUR 



LAMPIRAN 5 : ANALISIS UNIVARIAT 

ANALISIS UNIVARIAT 

 
Frequencies 

 

 

Statistics 

 STRESS KETERATURAN 

MENSTRUASI 

N 
Valid 42 42 

Missing 0 0 

 

 
Frequency Table 

 

 

STRESS 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

NORMAL 19 45.2 45.2 45.2 

STRES 23 54.8 54.8 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

 

 

KETERATURAN MENSTRUASI 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

NORMAL 16 38.1 38.1 38.1 

TERGANGGU 26 61.9 61.9 100.0 

Total 42 100.0 100.0  

 
 

 

 

 

 



LAMPIRAN 6: ANALISIS BIVARIAT 

ANALISIS BIVARIAT 

 
Crosstabs 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

STRESS * KETERATURAN 

MENSTRUASI 

42 100.0% 0 0.0% 42 100.0% 

 

 

STRESS * KETERATURAN MENSTRUASI Crosstabulation 

 KETERATURAN 

MENSTRUASI 

Total 

NORMAL TIDAK 

TERATUR 

STRESS 

NORMAL 

Count 14 5 19 

Expected Count 7.2 11.8 19.0 

% within STRESS 73.7% 26.3% 100.0% 

% within KETERATURAN 

MENSTRUASI 

87.5% 19.2% 45.2% 

% of Total 33.3% 11.9% 45.2% 

STRES 

Count 2 21 23 

Expected Count 8.8 14.2 23.0 

% within STRESS 8.7% 91.3% 100.0% 

% within KETERATURAN 

MENSTRUASI 

12.5% 80.8% 54.8% 

% of Total 4.8% 50.0% 54.8% 

Total 

Count 16 26 42 

Expected Count 16.0 26.0 42.0 

% within STRESS 38.1% 61.9% 100.0% 

% within KETERATURAN 

MENSTRUASI 

100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 38.1% 61.9% 100.0% 

 



 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 18.634a 1 .000   

Continuity Correctionb 15.980 1 .000   

Likelihood Ratio 20.329 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 18.191 1 .000   

N of Valid Cases 42     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.24. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Risk Estimate 

 Value 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for STRESS (NORMAL / STRES) 29.400 4.989 173.259 

For cohort KETERATURAN MENSTRUASI = 

NORMAL 

8.474 2.194 32.728 

For cohort KETERATURAN MENSTRUASI = TIDAK 

TERATUR 

.288 .134 .618 

N of Valid Cases 42   

 
 



RIWAYAT HIDUP 

 

 

Nama     : Miftahul Jannah 

Tempat/ Tanggal Lahir   : Ujung Pandang, 11 Februari 1994 

Nama Orang Tua  : Ayah : H.M Fadil Arsal 

      Ibu : HJ. Sitti Salma Djafar 

Alamat     : JL. Borong Indah No. 76 Makassar 

Telp     : 081241927280 

E-mail     : mitcuuss@ymail.com 
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