
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

 

Di Indonesia merupakan negara yang memiliki dua musim yakni kemarau 

dan penghujan. Pada dasarnya, musim di Indonesia dipengaruhi oleh letak 

geografis yang berada di antara dua benua Asia dan Australia. Benua Asia 

berada di bumi belahan utara, sedangkan Benua Australia berada di bumi 

belahan selatan. Akibat perbedaan tekanan udara yang berada di bumi Asia 

dan di bumi Australia menyebabkan terjadi angin muson atau angin musim. 

Angin muson adalah angin yang setiap setengah tahun (atau enam bulan) 

berganti arah. Angin muson ini menyebabkan terjadinya pergantian musim di 

Indonesia yaitu musim penghujan dan musim kemarau (Drs. Sugiharyanto, 

2006:7). 

Perkiraan musim yang akan terjadi di Indonesia saat ini, menurut Kepala 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat Dwikorita Karnawati 

memprediksi bahwa pada Januari 2018, Indonesia masuk pada puncak musim 

hujan di beberapa tempat di bagian timur Indonesia hingga dengan Februari 

2018 (dilansir dari situs news.detik.com). Beliau mengatakan bahwa selama tiga 

bulan, intensitas dan tingkat curah hujan akan semakin tinggi.  

Fenomena alam seperti pergantian musim memiliki dampak positif maupun 

dampak negatif seperti fenomena alam lainnya. Kita juga memerlukan musim 

untuk membantu manusia. Namun dampak negatif lainnya yakni pergantian 

musim memiliki kapasibilitas untuk memengaruhi kesehatan mental seorang 

individu. Ini menjadi salah satu permasalahan kesehatan yang penting dibahas, 

karena pergantian musim terjadi setiap tahunnya dan berpotensi untuk 

mempengaruhi kesehatan individu tersebut tiap tahun. Gangguan afektif 

musiman atau Seasonal Affective Disorder membuktikan bahwa musim dapat 

mempengaruhi perubahan terhadap mentalitas seseorang hanya karena 

pergantian musim. 

(Menurut laman health.detik.com, Seasonal affective disorder adalah jenis 

depresi ringan yang terjadi pada waktu yang sama setiap tahun. Kasus SAD 



 
 

banyak ditemui dinegara empat musim namun tidak menutup kemungkinan 

SAD dialami di negara dua musim. Menurut data yang di dapat dari Rumah 

Sakit Mitra Keluarga Indonesia menyatakan tercatat jumlah prevalensi penderita 

Seasonal Affective Disorder mencapai 2 juta jiwa pertahun pada tahun 2017. 

Penyebab seseorang mengalami SAD yakni faktor jam biologis, kurangnya 

intensitas sinar matahari pada musim dingin bisa memicu terjadinya SAD.  

Profesor Ilmu Kejiwaan di Havard Medical School, sebagaimana dilaporkan 

oleh Reuters Health menyatakan bahwa penyakit ini tidak berkaitan dengan 

angka pasien namun beberapa penderita dapat melakukan bunuh diri. 

Kurangnya sinar matahari mengganggu irama sirkadian yang mengatur jam 

internal tubuh. Sinar matahari sangat berguna bagi tubuh kita. Salah satunya, 

dapat menghasilkan banyak vitamin D3, Vitamin tersebut yang dapat 

menghasilkan lebih banyak zat yang disebut Serotonin. Serotonin adalah bahan 

kimia yang ditemukan di otak dan sangat berpengaruh untuk suasana hati 

seseorang. Sehingga pada saat seseorang tidak dapat cahaya yang cukup 

akan kekurangan seratonin yang dapat menyebabkan depresi.  

Selain itu, pergantian musim juga menyebabkan gangguan keseimbangan 

level melatonin dalam tubuh. Kondisi ini dapat mengacaukan mood terganggu 

dan pola tidur. Hal tersebut berdampak pada gangguan mental emosional yang 

tidak stabil. Menurut data Riskesdas tahun 2016 menyatakan bahwa prevalensi 

gangguan mental emosional yang ditunjukan mencapai 14 juta orang atau 6% 

dari jumlah penduduk Indonesia. Selain itu, Adapun fakta yang dilansir dari situs 

lowlot.com Menurut Dokter spesialis kesehatan jiwa Rumah Sakit Jiwa 

Dharmawangsa, Richard Budiman menyatakan bahwa wanita dua kali lebih 

mungkin menderita seasonal affective disorder ketimbang laki-laki, hal tersebut 

dikarenakan memiliki kecenderungan genetik yang kuat untuk seseorang wanita 

mengalami depresi. Dan diperkuat dengan adanya faktor pengaruh hormonal 

pada wanita. Para wanita memperlihatkan generalisasi yang berlebihan 

daripada pria. Wanita lebih menunjukkan sikap-sikap negatif terhadap 

perasaannya secara berlebihan. Hal ini yang melatar belakangi wanita 

cenderung menderita depresi daripada pria.  

Hal inilah yang melatarbelakangi perlu dilakukan perancangan bahaya 

kampanye guna mengedukasi bagi wanita remaja untuk mengurangi seasonal 

affective disorder. Selain itu diharapkan dengan adanya perancangan ini dapat 



 
 

mengubah pola pikir wanita remaja untuk dapat mengendalikan dan mengatasi 

gangguan musiman atau Seasonal Affective Disorder melalui kampanye visual. 

. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

2.1.  Bagaimana strategi perancangan kampanye visual yang tepat untuk 

mengurangi seasonal affective disorder syndrome bagi wanita remaja 

di Indonesia? 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Lingkup pembahasan penelitian ini adalah mengenai Seasonal Affective 

Disorder , faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang mengalami 

gangguan afektif musiman. 

 

1. Mengetahui permasalahan Seasonal Affective Disorder, gejala-gejala 

yang ditimbulkan. Dampak yang ditimbulkan akibat cuaca. Serta faktor-

faktor lain yang dapat menyebabkan seseorang mengalami perubahan 

suasana hati. 

2. Hubungan antara cuaca, suhu dan perubahan perilaku manusia yang 

menimbulkan seseorang mengalami perubahan suasana hati yang 

berubah-ubah dan dapat dikategorikan sebagai penderita Seasonal 

Affective Disorder. Serta melakukan pecegahan daripada penyakit 

gangguan afeksi musiman. 

 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat 

1.4.1. Tujuan 

Adapun tujuan dari perancangan ini adalah sebagai berikut : 

1.  Untuk mengedukasi pengertian mengenai seasonal affective disorder 

faktor penyebab, dan gejala seasonal affective disorder  

2. Untuk memberikan awareness untuk remaja khususnya wanita 

mengenai tanda – tanda perubahan suasana hati akibat cuaca. 



 
 

3. Untuk mengubah pola pikir wanita remaja untuk dapat mengendalikan 

dan mengatasi perubahan suasana hati terhadap gangguan musiman 

atau Seasonal Affective Disorder. 

 

1.4.2. Manfaat 

Dari tujuan diadakannya penelitian, maka adapun manfaat penelitian 

bagi : 

 

1. Masyarakat 

1.1 Untuk mengetahui mengenai pengertian Seasonal Affective 

Disorder. 

1.2 Untuk mengetahui gejala-gejala Seasonal Affective Disorder. 

1.3 Untuk meningkatkan awareness bagi masyarakat akan 

gangguan perubahan suasana hati dikarenakan musim yang 

dapat memicu terjadinya depresi 

 

2. Institusi 

Diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan pikiran 

mengenai metode perancangan kampanye untuk untuk mengurangi 

Seasonal Affective Disorder bagi wanita remaja di Indonesia. 

Diharapkan agar dapat menjadi acuan pada wanita remaja penderita 

Seasonal Affective Disorder.melalui perancangan kampanye 

komunikasi visual. 

 

3. Peneliti  

3.1 Untuk mendalami pengertian Seasonal Affective Disorder dan 

gejala-gejala Seasonal Affective Disorder. 

3.2 Untuk memperdalam peneliti dalam mengambil insight target 

yang terkena seasonal affective disorder  dan juga menambah 

kemampuan peneliti dalam menganalisa sebuah masalah. 

3.3 Untuk memperdalam strategi ilmu komunikasi visual dan dapat 

termotivasi untuk memecahkan suatu masalah berkaitan dengan 

desain komunikasi visual. 

 



 
 

 

1.5. Metode Perancangan 

Adapun metode perancangan yang akan digunakan oleh peneliti, 

sebagai berikut : 

 

1.5.1. User Research 

Peneliti mengumpulkan data melalui user research untuk mengetahui 

dan memahami perpesktif terhadap masalah yang akan diangkat. 

Adapun metode user research, sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti mencari data dengan menggunakan kuesioner dan 

menyebarkan pada target remaja. Peneliti menemukan 115 

tanggapan dengan jenis kelamin wanita remaja 62,9%. Sedangkan 

sebanyak 89,5% tanggapan berasal dari wanita remaja dengan usia 

21-25 tahun.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ada sekitar 57,9 % wanita usia remaja yangtidak mengetahui 

tentang Seasonal Affective Disorder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari data di atas menunjukkan bahwa cuaca dapat mengubah 

tingkah laku dan mood atau suasana hati seseorang 

khususnya wanita usia remaja. Terlihat dari Di mana pada 

cuaca dingin sekitar 78,9 % mengatakan bahwa responden 

remaja wanita lebih merasa kehilangan minat melakukan 

sesuatu kebiasaan pada sehari-hari saat berada di cuaca 

dingin. Sedangkan 89,5% pada wanita remaja merasakan 



 
 

perubahan emosi yang meningkat seperti lekas marah pada 

saat cuaca panas.  

 

1.5.1.1.   Behaviour 

  - Perubahan mood, mudah marah. 

  - Menjadi kehilangan minat untuk melakukan sesuatu 

  - Pada cuaca dingin, akan menjadi mudah tidur, malas 

  - Pada cuaca panas, akan menjadi susah tidur. 

 

1.5.1.2.  Need 

- menjaga mood tetap baik sehingga tidak  

memengaruhi aktifitas. 

  - Dapat mengatasi perubahan suasana hati tiba-tiba  

 

 1.5.1.3.  Problem 

   - Membuat konsentrasi menjadi berkurang 

   - Malas melakukan sesuatu 

   - Lekas marah 

   - Perubahan mood yang berubah secara tiba-tiba 

   

 

 1.5.1.4. Attitude 

- Menjadi tidak konsisten terhadap tanggung jawab 

karena mood tidak baik. 

- Sulit mengendalikan diri sendiri 

- Percaya diri menurun 

 

 

1.5.2.  Insight/Findings 

 

Setelah peneliti menemukan data melalui observasi, dan kuesioner. 

Peneliti menemukan insight berupa opini, berdasarkan data yang di dapat, 

yakni wanita di usia remaja rentan beresiko mengalami Seasonal Affective 

Disorder. Pada musim tertentu wanita remaja akan mengalami perubahan 



 
 

suasana hati secara tiba-tiba setiap tahun. Hal tersebut dapat membuat 

rasa percaya diri turun, dan melakukan pekerjaan dengan tidak maksimal 

karena melakukan pada mood yang sedang tidak baik. Dari data yang telah 

didapat, peneliti menemukan insight yakni : 

- Cuaca menjadi faktor utama yang dapat membawa penyakit depresi 

ringan Seasonal Affective Disorder.  

- Wanita usia remaja dua kali rentan terkena Seasonal Affective Disorder 

dibanding pria akibat pengaruh hormonal. 

- Banyak wanita usia remaja yang masih belum mengenal Seasonal 

Affective Disorder dan gejalanya. Pasalnya, sekitar 26,7 % merupakan 

angka wanita yang mengetahui tentang penyakit ini.  

- Dampak dari Seasonal Affective Disorder yakni perubahan mood 

secara tiba-tiba, kurangnya minat dalam melakukan sesuatu yang 

biasanya dilakukan sehari-hari, bahkan menurunkan kualitas hidup. 

   

1.5.3. Background Research 

Permasalahan user/target yang dihadapi adalah bahwa mereka tidak 

dapat mengendalikan diri terhadap mood atau suasana hati mereka. 

Sehingga hal tersebut dapat memicu penurunan kualitas hidup bagi wanita 

usia remaja. Peneliti menggunakan beberapa metode-metode yang efektif 

untuk menunjang data yang diperoleh agar dapat memecahkan masalah. 

Berikut metode yang digunakan : 

 

1.5.3.1. Angket/kuesioner 

Angket ditujukan kepada wanita usia remaja di Indonesia, 

usia 19 – 25 tahun. Peneliti menyebarkan angket kepada target 

wanita usia remaja baik untuk mahasiswa, maupun yang sedang 

bekerja. Untuk mengetahui behaviour, dan kebiasaan target. 

 

1.5.3.2. Wawancara 

Metode kedua dengan menggunakan teknik wawancara 

kepada ahli psikolog dalam menanggapi adanya kasus Seasonal 

Affective Disorder. Wawancara ini dilakukan untuk memberikan sudut 

pandang yang berbeda mengenai Seasonal Affective Disorder dan 



 
 

dampak yang ditimbulkan dari Seasonal Affective Disorder secara 

spesifik dan mendalam. Penggunaan metode ini juga berguna untuk 

melihat ciri psikologis wanita usia remaja mengenai kasus tersebut. 

 

1.5.3.3. Cultural Probing 

Metode primer yang digunakan yakni cultural probing. Metode 

tersebut digunakan peneliti guna mengetahui dan memahami 

kebiasaan, dan tingkah laku target terhadap cuaca yang sedang 

dihadapi ketika seseorang mengalami Seasonal Affective Disorder. 

Dengan adanya cultural probing, peneliti dapat meneliti lebih dalam 

mengenai dampak Seasonal Affective Disorder yang menjadikan 

penurunan kualitas hidup bagi wanita usia remaja. Peneliti juga dapat 

mengetahui cara pendekatan kepada target untuk memecahkan  

masalah tersebut. 

 

 1.5.3.4. Studi Literatur 

Studi literatur adalah metode di mana mencari sumber data dengan 

menggunakan buku, jurnal, maupun artikel mengenai Seasonal 

Affective Disorder dengan melalui ilmu desain komunikasi visual. 

Teori-teori yang terkait dengan penelitian juga akan disertakan demi 

menunjang proses pengambilan data dalam memecahkan masalah. 

 

 1.5.3.4. Data Internet 

Peneliti juga mengambil data melalui internet mengenai 

permasalahan terkait dengan Seasonal Affective Disorder melalui 

situs yang terpercaya.  

 

1.5.3.5. Timeline Research 

Metode penelitian akan diterapkan pada bulan februari minggu ke – 2 

, peneliti mulai menyebarkan angket kepada target wanita usia 

remaja di Indonesia. Kemudian pada minggu ke – 3 , peneliti 

melakukan wawancara dan cultural probing. Setelah itu peneliti 

mencari sumber data melalui studi literatur dan internet demi 

memperkuat data yang di dapat.  



 
 

 

1.5.4.  Initial Concept 

 

Berdasarkan data sementara, peneliti menemukan beberapa 

masalah utama, yaitu bahwa faktor utama penyebab wanita usia remaja 

terkena Seasonal Affective Disorder yakni karena faktor cuaca. Indonesia 

termasuk ke dalam iklim tropis yang menyebabkan Indonesia memiliki dua 

musim. Yakni musim penghujan dan musim kemarau. Pergantian musim 

terjadi setiap tahunnya dan berpotensi untuk mempengaruhi kesehatan 

individu tersebut tiap tahun. Gangguan afektif musiman atau Seasonal 

Affective Disorder membuktikan bahwa musim dapat mempengaruhi 

perubahan terhadap mentalitas seseorang hanya karena pergantian 

musim. 

Masalah lain menunjukkan bahwa wanita dua kali rentan beresiko 

terkena penyakit tersebut dikarenakan wanita memiliki pengaruh hormonal 

yang lebih kuat dibanding pria. Namun sayangnya, belum banyak yang 

tahu mengenai penyakit Seasonal Affective Disorder. Untuk itu, peneliti 

akan melakukan penelitian untuk memecahkan permasalahan yang ada 

terkait dengan Seasonal Affective Disorder dengan menggunakan metode-

metode perancangan yang sudah ditentukan kepada target wanita usia 

remaja. Setelah peneliti menemukan data yang akurat dan mengetahui 

lebih dalam perilaku dan kebiasaan target, peneliti akan menganalisa 

dengan menggunakan “What To Say” dan “How To Say” melalui pesan 

yang ingin disampaikan kepada target, dan bagaimana cara 

menyampaikannya. Kemudian strategi yang digunakan dengan 

menggunakan A.I.S.A.S.  

Dengan adanya strategi yang digunakan peneliti, peneliti 

menggunakan pendekatan kepada target berupa kampanye sosial melalui 

desain komunikasi visual untuk dapat mengurangi kasus Seasonal 

Affective Disorder bagi wanita usia remaja. Dibantu dengan adanya media 

utama dan pendukung. Berdasarkan riset sementara,  peneliti dapat 

melakukan pendekatan melalui sarana digital yang ada sesuai dengan 

kebiasaan yang mereka lakukan sehari-hari. Kemudian peneliti 

memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk mendukung kampanye sosial 



 
 

ini. Pertama, peneliti akan meriset perilaku, melalui cultural probing untuk 

menemui perilaku seseorang, kebiasaan, dan interaksi penderita dengan 

media. kemudian melakukan wawancara dengan ahli psikiater untuk 

memahami lebih dalam mengenai Seasonal Affective Disorder. Kemudian, 

pada tahap attention, peneliti melakukan aksi melalui media sosial untuk 

memberikan awareness mengenai Seasonal Affective Disorder bagi kaum 

wanita remaja. Kemudian, peneliti menggunakan media yang tepat 

berdasarkan riset yang telah di dapat.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.6.  Skema Perancangan 

 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
1.7. Tinjauan Pustaka 

 

1.7.1. . Buku yang berjudul “DEPRESI: Tinjauan 

Psikologis” yang ditulis oleh Dr. Namora 

Lumongga Lubis, M.Sc. pada tahun 2009 

Buku tersebut membahas bahwa definisi depresi 

berkaitan keadaan dalam kesedihan atau 

ketidakbahagiaan, depresi juga merupakan sebuah 

gangguan mental yang sering terjadi di sekitar 

masyarakat.  

1.7.2. Buku yang berjudul “Menghadapi Depresi & Elasi” 

yang ditulis oleh Dr. Patrick McKeon pada tahun 

1987 

 

  Membahas tentang suasana ayunan hati, dan juga 

mendeskripsikan hubungan antara depresi dan elasi 

serta cara menghadapinya. Memperlihatkan cara kerja 

suasana hati pada tubuh manusia. Dijelaskan 

mengenai Seasonal Affective Disorder dan 

penyebabnya. 

1.7.3. Buku yang berjudul “Strategi Visual” yang ditulis 

oleh Andry Masri, pada tahun 2010 

Membahas tentang strategi visual. Apa saja yang 

termasuk dalam aspek visual pada desain, konsep 

visual produk. Menjelaskan sejarah singkat desain. 

Dan pendekatan visual pada desain yang berkaitan 

dengan unsur visual, perseptual, material, strategi 

visual dengan cara mengeksplorasi unsur visual. Dan 

penjelasan mengenai semiotika. Teori ini dapat 



 
 

dikaitkan dengan buku yang membahas depresi dan 

elasi di mana erat kaitannya dengan mengatasi 

perubahan suasana hati dengan pendekatan strategi 

visual. 

1.7.4. Jurnal Depresi: Ciri, Penyebab dan Penanganannya 

(Aries Dirgayunita, Sekolah Tinggi Agama Islam 

Muhammadiyah Probolinggo, 2016) 

Membahas tentang pengertian depresi, dan fakta-fakta 

yang menunjukkan adanya tingkat depresi, dan angka 

penderita depresi. Dikatakan bahwa jumlah penderita 

depresi wanita dua kali lebih banyak dari pada pria. 

Depresi merupakan gangguan emosional ditandai 

dengan kesedihan yang terus menerus secara 

berkelanjutan, merasa putus harapan. Adanya depresi 

ditandai dengan gejala fisik dan psikis. Peneliti juga 

menjelaskan tentang penanganan depresi. 

 

1.7.5. Jurnal Gangguan Mood pada Remaja (Des Infrando, 

Sri Sofyani, Widiastuty, Departemen Ilmu 

Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas 

Sumatera Utara, 2014) 

Membahas tentang  pengertian gangguan mood atau 

suasana hati. Peneliti menjabarkan 3 kategori 

gangguan depresi.  Peneliti juga mencantumkan factor 

penyebab seseorang mengalami gangguan mood yang 

terjadi pada remaja.  

 

 

 

 

 

  



 
 

1.8.  Studi Komparasi 

 

1.8.1.   Perancangan Komunikasi Visual Publikasi “Dengarkan 

Ceritaku?” (Yanissa Devi Arliana, Fakultas Desain 

Komunikasi Visual Universitas Binus, 2016) 

 

Perancangan tersebut dibuat dengan tujuan untuk 

menyampaikan pengalaman bagaimana menangani penderita 

depresi melalui desain komunikasi visual. Dengan 

menggunakan pendekatan media publikasi. Akhir dari 

perancangan tersebut ialah sebuah publikasi buku terhadap 

target penderita depresi untuk menyampaikan pesan yang 

terkandung melalui bentuk ilustrasi. 

  

 

 

 

  

 

 

 

Sumber: Universitas Binus, 2016 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Universitas Binus, 2016 

 



 
 

 

1.8.2   Perancangan Audio Visual Dampak Broken Home 

terhadap Remaja (Daniel Septian Efendi, Desain 

Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain, 

Universitas Kristen Petra, 2016) 

 

Perancangan tersebut membahas mengenai dampak 

broken home terhadap remaja, perubahan emosi dan 

timbulnya depresi bagi remaja akibat orang tua 

dibahas di dalam penelitian ini. Adapun pendekatan 

media dengan menggunakan audio visual berupa film 

pendek yang berjudul “Memories” 

 

 

Sumber: Universitas Kristen Petra, 2016 

 Dengan menggunakan pendekatan media digital 

menarik target audience agar mencegah adanya 

dampak buruk remaja yang diakibatkan karena broken 

home. 

 

 

 



 
 

1.8.3.   Perancangan Multimedia Interaktif Berupa E-Book 

Mengenai Penyakit Bipolar Disorder (Neni 

Fathonah, Desain Komunikasi Visual, Fakultas 

Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta, 

2016 

Perancangan tersebut membahas tentang gangguan 

bipolar disorder pada remaja. Dengan menggunakan 

pendekatan konsep dan gaya visual yang berbeda 

yang diterapkan ke dalam bentuk e-book diharapkan 

mampu menarik minat dan menumbuhkan kesadaran 

mereka akan masalah kejiwaan pada generasi muda. 

 

 

Sumber: Universitas Kristen Petra, 2016 

 

1.8.4.  Manfaat Studi Komparasi 

Berdasarkan studi komparasi di atas, berbagai 

macam media digunakan sesuai dengan 

permasalahan yang ada. Hal tersebut mendukung 

perancangan kampanye demi mengurangi Seasonal 

Affective Disorder di Indonesia. Sebagian besar dari 



 
 

data studi komparasi yang di dapat menggunakan 

pendekatan media ilustrasi sebagai peran media yang 

penting untuk mendekatkan tujuan kepada target 

yakni anak muda atau remaja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


