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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Membahas mengenai Pre- menstrual Syndrome (PMS) adalah suatu hal 

alamiah yang tidak dapat dihindari oleh setiap kaum wanita. Pre- menstrual Syndrome 

(PMS) merupakan sebuah gejala yang terjadi pada fase yang rutin serta berkaitan 

dengan siklus menstruasi. Menurut Lobo dan Pinkerton (2010), PMS termasuk tanda 

dan gejala emosional dan fisik yang mempengaruhi seorang wanita selama satu atau 

dua minggu sebelum dimulainya periode menstruasi. Gejala atau gangguan yang 

sering terjadi pada fase PMS adalah kestabilan emosi, mudah lelah, kosentrasi 

berkurang, jerawat, pusing, sakit pinggang, rasa tidak nyaman pada payudara dan perut 

keram. Dalam hal ini wanita banyak yang mengalami ketidak nyamanan secara fisik 

maupun suasana hati atau yang biasa dikenal dengan mood swings pada beberapa hari 

sebelum periode menstruasi datang. Khusus nya bagi para remaja atau awal memasuki 

masa dewasa, hal-hal tersebut lebih sering terjadi.  

Berdasarkan data dari WHO (World Health Organization) gejala PMS yang 

terjadi di negara-negara Asia memiliki tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan 

negara-negara di Barat (Rianti (2017). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Pelayanan Kesehatan Ramah Remaja (PKRR) dibawah naungan WHO pada tahun 

2005 menyebutkan bahwa permasalahan wanita di Indonesia adalah seputar 

permasalahan mengenai gangguan menstruasi (38,45%), masalah gizi yang 

berhubungan dengan anemia (20,3%), gangguan 2 belajar (19,7%), gangguan 

psikologis (0,7%), serta masalah kegemukan (0,5%). Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh  Novadela (2018), gangguan menstruasi menjadi permasalahan utama pada 

wanita di Indonesia. Angka kejadian sindrom premenstruasi berkisar 80%. Studi 

epidemiologi menunjukkan kurang lebih 20 persen dari wanita usia produktif 

mengalami gejala PMS sedang hingga berat. Di Indonesia, presentase sindroma 

premenstruasi pada mahasiswi di Surabaya adalah 39,2% mengalami gejala berat dan 
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60,8% mengalami geja (Surmiasih, 2016). Dalam kondisi tersebut dapat dilihat bahwa 

gejala PMS cukup mengganggu aktifitas dalam keseharian individu yang bersangkutan 

seperti menjadi malas untuk beranjak dari kasur, membatalkan acara pergi yang 

dikarenakan sedang PMS, menurunnya prestasi individu, meningkatnya jumlah 

absensi kehadiran di lingkungan sekolah atau kampus maupun kantor sehingga 

diperlukannya upaya untuk meminimalisir dampak tersebut.  

Jika membahas mengenai dampak PMS pada individu, gejala PMS juga 

berpengaruh bagi lingkungan sekitar individu seperti menurunnya fungsi sosial. 

Beberapa hal negatif yang terjadi yaitu menurunnya prestasi kerja/akademik , aktivitas 

dengan keluarga maupun sosial sering terpengaruh oleh dampak negatifnya seperti 

munculnya pertengkaran akibat emosi yang labil. Hal tersebut menjadikan  faktor 

orang disekitarnya merasa tidak nyaman berada disekitar seseorang yang mengalami 

gejala PMS karena selain mudah marah juga mudah tersinggung sehingga dapat 

memperkeruh suatu hubungan dan suasana. Dari hal tersebut, hingga banyak muncul 

meme yang dibuat mengenai PMS misalnya ketika definisi PMS berubah menjadi 

Perempuan Menjadi Setan. 

Mengapa dampak syndrome pre menstrual lebih dikaitkan kepada remaja 

dibandingkan dengan dengan rentang usia yang sudah dewasa dikarenakan seorang 

remaja yang mengalami masa menstruasi sering merasa cemas, takut, memiliki 

persepsi menstruasi yang kotor, menjijikan, sehingga kerap kali membatasi diri untuk 

membatasi gerak atau aktifitasnya sehingga menjadi tidak bebas. Hal tersebut 

merupakan salah satu efek psikologis dari mentruasi yang dialami remaja sehingga 

diperlukan pengetahuan yang cukup untuk mengatasi perasaan negatif tersebut 

terhadap menstruasi pada remaja, hal tersebut diungkapkan oleh  (Lestari, 2014). 

Diketahui bahwa pengetahuan mengenai PMS itu sendiri sekarang hanya tersebar 

umum di website maupun beberapa sumber internet sehingga media komunikasi visual 

yang membahas pengenai PMS masih minim. Belum adanya perancangan mengenai 

PMS melalui media yang lebih efektif dalam menangani PMS pada remaja ini 

sehingga diperlukannya peran media komunikasi visual untuk pencapaian hasil yang 

lebih baik karena melihat permasalahan yang ada merupakan suatu masalah sosial 
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yang sangat dekat dengan lingkup kehidupan dan tidak dapat dihindari sehingga perlu 

upaya untuk meminimalisir dampaknya. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dengan dilihatnya 

bahwa remaja di Indonesia memiliki angka kasus dampak menstruasi yang cukup 

tinggi namun belum ditemukannya solusi DKV yang tepat sehingga penulis tertarik 

untuk mengangkat judul “Perancangan komunikasi visual guna meminimalisir dampak 

Pra-Menstrual Sindrom (PMS) bagi remaja” dengan harapan supaya dengan perspektif 

dan konsep DKV dapat memberikan solusi yang tepat dengan cara menginformasikan 

pengetahuan awal mengenai sindrom pra menstrual serta tips dan trik untuk mengatasi 

sindrom pra menstrual khususnya yang terjadi pada remaja yang akan diungkapkan 

secara kreatif dan komunikatif melalui media komunikasi visual.  

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Melihat dari latar belakang permasalahan yang ada, maka penulis 

mengidentifikasi terdapat beberapa masalah sebagai berikut :  

- Pengaruh PMS bagi remaja dalam aktifitas sehari-sehari selama periodic. 

- Kurangnya media komunikasi mengenai PMS. 

- Masih tingginya masalah PMS dikalangan remaja wanita.  

1.3.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari beberapa latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka terdapat rumusan yang dapat diangkat, yaitu: 

- Bagaimana merancang komunikasi visual yang efektif guna meminimalisir 

dampak PMS bagi remaja? 
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1.4. Batasan Masalah 

1.4.1 Lingkup Pembahasan 

Supaya perancangan yang dibuat dapat terfokuskan, maka terdapat 

pembatasan masalah yang akan dikaji yaitu hanya dalam ranah masalah dan 

dampak sindrom pre menstrual yang terjadi pada remaja wanita, jenis media 

komunikasi visual yang dapat menjadi solusi tepat untuk mengurangi dampak 

PMS pada remaja, menyampaikan informasi yang mencakup (gejala, dampak, tips 

dan trik) PMS pada remaja. 

1.4.2 Lingkup Demografi 

Batasan demografi dalam pencapaian rancangan ini, penulis akan 

melakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan target perancangan 

hanya dalam wilayah Indonesia yang terfokus pada kota-kota metropolis dan 

terkhususkan di kota Semarang. 

1.5. Tujuan dan Manfaat 

1.5.1  Tujuan 

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan serta rumusan masalah 

yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari perancangan yang ingin dicapai 

adalah: 

- Merancang media komunikasi visual yang informative, komunikatif, dan 

menarik bagi remaja. 

- Memberikan tips dan trik sebagai upaya mengurangi gejala PMS pada remaja 

melalui perancangan visual. 

- Mengubah mindset remaja terhadap PMS yang merepotkan. 

1.5.2 Manfaat 

Berikut beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui 

perancangan ini, bagi :  
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- Masyarakat 

Membantu masyarakat khususnya para remaja wanita yang mengalami PMS 

untuk dapat lebih meminimalisir dampak dan gejalanya melalui perancangan 

media komunikasi visual dengan memberikan tips dan trik yang sesuai dengan 

permasalahan.  

- Institusi 

Supaya dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi penulis berikutnya dalam 

perancangan-perancangan kedepannya sehingga dapat terus mengalami 

penyempurnaan.  

- Penulis 

Diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai perancangan media 

komunikasi visual yang tepat sasaran serta perancangan media informasi untuk 

masyarakat luas sehingga dapat memanfaatkan serta mampu melakukan 

perkembangan di kemudian hari berdasarkan perancangan yang telah dijabarkan 

ini.  

1.6. Metodologi Perancangan 

1.6.1 User Research 

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi 

pembahasan yang menyimpang, diperlukannya sumber riset yang tepat dan sesuai. 

Sampel yang akan digunakan mengacu pada 2 pihak yang berkaitan dengan sebab-

akibat. Dikategorikan sebab yaitu para remaja putri kisaran usia 16-21 tahun yang 

merupakan sumber dari permasalahan yang diuraikan juga sebagai target riset 

primer, kemudian yang kedua desainer akan melakukan riset kepada orang sekitar 

yang terkena dampak dari permasalahan PMS seperti keluarga, pacar, teman yang 

merupakan target riset sekunder. Lingkup yang digunakan yaitu remaja di 

Indonesia, khususnya Kota Semarang.  

1.6.2 Insight  

Diharapakan sasaran dapat lebih mengantisipasi dampak PMS dan dapat 

meminimalisir gejalanya dengan tips dan trik yang diberikan dengan sesuai 
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melalui komunikasi visual, selain itu perancangan yang dihasilkan akan 

dibawakan secara fun dan interaktif  diharapkan dapat mengurangi mood swings 

dan selain itu diperhatikan juga aspek informatif sehingga mampu mengubah 

mindset sasaran mengenai PMS yang merepotkan dan menjadikan sasaran enjoy 

dalam masa PMS. 

1.6.3 Background Research 

a. Kuisioner online 

Pendataan yang dilakukan untuk memperoleh hasil responden sebagai 

bahan pertimbangan perancangan komunikasi visual. Akan dibagikan kepada 

dua jenis yang pertama yaitu responden wanita remaja di kisaran usia 16-21 

tahun dan yang kedua yaitu orang sekitar yang terkena dampaknya seperti 

orang tua, pacar, teman. Metode ini untuk mendapatkan data awal riset 

sebagai data primer.   

b. Interview 

Wawancara akan dilakukan kepada 2 narasumber. Pertama, 

wawancara kepada remaja wanita mengenai: keluhan atau masalah tentang 

PMS. Waktu wawancara sekitar 3-5 menit. Kedua, wawancara terhadap 

orang-orang disekitar target utama dengan mengajukan pertanyaan tentang 

dampak yang dikeluhkan ketika berada disekitar para remaja putri yang 

sedang PMS. Lamanya wawancara sekitar 5 menit.  Metode ini digunakan 

untuk mendapatkan data yang lebih mendalam secara langsung. 

c. Studi Pustaka 

Metode ini digunakan sebagai sumber maupun referensi peneliti untuk 

membuat perancangan dengan cara menggunakan beberapa sumber yang 

relevan dengan topik melalui buku-buku, internet, jurnal, skripsi untuk 

mendapatkan jenis data sekunder. Dalam studi pustaka ini, penulis ingin 

mendapatkan informasi mengenai : 

- Teori PMS 

- Teori perkembangan remaja 

- Teori desain komunikasi visual 
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- Teori media komunikasi visual 

- Teori komunikasi media massa 

- Teori UI 

1.6.4 Initial Concept 

Setelah mendapatkan hasil pokok pikiran yang didapat dari hasil riset dan 

menganalisa data, maka dibutuhkan perancangan komunikasi visual yang efektif 

dan efisien untuk dapat memudahkan penerapan pesan di media. Perancangan 

komunikasi visual yang baik sangatlah penting karena akan dapat memperoleh 

komunikasi visual yang tepat dan penyampaian pesan khusus dapat 

tersampaikan dengan maksimal untuk mendukung keberhasilan tujuan 

perancangan.  

Pemilihan perancangan komunikasi visual sendiri karena dirasa 

merupakan pendekatan yang paling tepat untuk memberi solusi terhadap 

permasalahan PMS pada remaja. Melihat hasil riset awal yang telah dilakukan, 

perancangan komunikasi visual yang disarankan nantinya oleh penulis yaitu 

melalui media utama dan beberapa media pendukung lainnya akan didasarkan 

pada hasil akhir riset mendalam yang akan didapatkan. Sebagai contoh melalui 

media aplikasi sebagai media utama yang kemudian akan didukung oleh 

beberapa media lainnya seperti media sosial dan beberapa merchandise yang 

dapat menarik perhatian remaja ketika PMS. Perancangan komunikasi visual ini 

akan mengusung gaya desain yang  fun, menarik perhatian remaja, informatif 

dan mudah dipahami oleh sasaran. Dengan menggunakan perancangan 

komunikasi visual yang tepat diharapkan akan mampu menginformasikan 

sesuatu yang berguna mengenai PMS dan memiliki nilai vital.
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1.7. Skema Perancangan 
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1.8. Tinjauan Pustaka 

Menurut Ramadani (2013) PMS secara universal tentang definisi 

premenstrual syndrome, gejala-gejala apa saja yang muncul ketika PMS, faktor 

apa saja yang dapat mempengaruhi dan solusi yang umum dilakukan wanita ketika 

PMS. Secara keseluruhan kesimpulan dari jurnal tersebut adalah memberikan 

pengetahuan awal mengenai sindrom pra menstrual. 

Menurut Endriani (2017) faktor yang mempengaruhi sindrom pra 

menstruasi pada remaja khususnya pada remaja putri yang duduk di bangku SMK 

kelas 1. Dengan menggunakan metode yang menghasilkan data kualitatif, 

menyimpulkan bahwa remaja yang lebih banyak memiliki pengetahuan mengenai 

PMS lebih banyak dapat berperilaku positif ketika masa periode datang 

dibandingkan dengan remaja yang belum memiliki pengetahuan mengenai PMS 

(Surmiasih, 2016). 

Dalam jurnal ini membahas mengenai masalah kesehatan umum yang 

paling banyak mendapat laporan yaitu mengenai PMS yaitu pada usia remaja yang 

dikaitkan dengan faktor kegiatan fisik sebagai pemicu gejala PMS menjadi makin 

buruk.


