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ABSTRACT 

 

Premenstrual syndrome is physical problems before getting period and will disappear when the 

period is coming. The aim of this research is to know the effectiveness of banana to decrease 
premenstrual syndrome.  

This research used Experimental design Pre and Post-Test with Control Group design. Exhaustive 
sampling was used to collect the sample as many as 57 people and randomly taken 27 people 

included in treatment group and 30 people included in control group. Treatment group was given 
intervention by being given banana three times a day for two months. Premenstrual syndrome was 

observed before and after the sample consumed banana. Bivariate analysis was applied to do 

difference test of premenstrual levels before and after consuming banana using Paired Sample Test 
with significance level of 0.05. To know the difference between treatment and control group, it was 
applied Independent Sample Test with significance level of p<0.05.  

The results shows that there is difference in the decreasing levels of premenstrual syndrome at the 
treatment group before and after being given intervention that is p<0.001. Whereas, people in 

control group experienced increasing of premenstrual syndrome in pre and post-test that is 

p<0.001. Independent Sample Test got the score of p <0.001 which means there is a significant 

difference in the decreasing levels between treatment and control group.  
Banana has so many benefits in health because it contains vitamins. One of the benefits of banana 

is to decrease premenstrual syndrome. So, it is hoped that women in childbearing age are able to 

consume banana every day. 
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PENDAHULUAN 
 

Pubertas merupakan satu titik dalam 

masa remaja, yaitu waktu seorang perempuan 

mengalami konsepsi yaitu dengan terjadinya 
menarche (Sayogo, 2006). Para remaja putri 

yang sudah haid tidak terlepas dari masalah 

sindroma prahaid/Premenstrual Syndrome 
(PMS), ditambah dengan berbagai faktor 

gayahidup menjadikan gejala-gejala dari PMS 

ini semakin buruk (Anthoni, 2002). 
Sindroma prahaid, yang dikenal juga 

dengan terminologi Premenstrual Syndrome, 

merupakan suatu kumpulan keluhan dan/atau 

gejala fisik, emosional, dan perilaku yang 
terjadi pada wanita usia reproduksi; yang 

muncul secara siklik dalam rentang waktu 7 – 
10 hari sebelum menstruasi dan menghilang 
setelah darah haid keluar. Berbagai 

kepustakaan telah mendokumentasikan lebih 

dari 150 gejala fisik, psikis, dan perilaku yang 
dapat dirangkum sebagai PMS (Suparman, 

2011). 
Masalah PMS di Indonesia masih 

belum mendapatkan perhatian khusus, karena 

wanita pada umumnya menganggap gejala-
gejala akibat PMS adalah rutinitas tiap bulan 

dan dianggap akan sembuh dengan sendirinya. 

Sebenarnya jika ditelusuri lebih jauh, masalah 
PMS merupakan gangguan kesehatan yang 

paling umum dialami oleh wanita, dan 
memiliki implikasi pada aktivitas rutin sehari-
hari baik dalam kehidupan sosial, lingkungan, 

dan wanita itu sendiri (Khomsan, 2007). 

Statistik di Amerika Serikat 

menyebutkan bahwa PMS derajat sedang 
hingga berat diderita sekurang-kurangnya oleh 

3 – 5% populasi wanita usia reproduksi. Clark 
(2004) dalam Suparman (2011) bahkan 
menyebutkan angka prevalensi ini dapat 

mencapai 30% dari seluruh populasi wanita 

usia reproduksi, dan sepertiga di antara 

mereka megalami PMS derajat berat. Strickler 
(1997) juga menyebutkan bahwa prevalensi 
PMS mencakup sekitar 85% populasi wanita 

usia reproduksi, dan hampir separuhnya tidak 
berupaya mencari pertolongan medis. Hanya 

sekitar 5% dari mereka yang tercatat sebagai 

penderita PMS derajat berat. Freeman (1995) 
mengestimasi setidaknya 79% penderita PMS 
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derjat berat di Amerika Serikat telah 

dikonfirmasi mengalami Premenstrual 
Dysphoric Disorder (PMDD) (Suparman, 

2011). 

Hasil penelitian Samira, dkk (2014) 
menyebutkan bahwa di Iran 80% wanita 
mengalami PMS ringan, 20%-50% 

mengalami PMS sedang, dam 55 wanita 

mengalami PMS berat. Sedangkan dari hasil 
penelitian Maryam, dkk (2015) menyebutkan 

bahwa 75% wanita mengalami PMS, dan 20% 

- 32% wanita mengalami gejala PMS ringan 
dan sedang. 

Berbeda dengan manifestasi klinis 

PMS yang telah terbukti berkaitan dengan 

gangguan siklik yang timbul pada periode 
prahaid wanita usia reproduksi, etiologi PMS 

hingga kini masih belum jelas diketahui. Hasil 
penelitian PMS pada dua dekade terakhir 
menyimpulkan bahwa etiologi PMS 

sebenarnya tidak tunggal, melainkan 

merupakan suatu interaksi yang sangat 
kompleks antara hormon-hormon ovarium, 

peptida opioid endogen, berbagai 

neurotransmiter, prostaglandin, dengan sistem 
sirkadian, perifer, otonom, dan endokrin 
(Suparman, 2011). 

PMS akan berdampak cukup besar 

terhadap penurunan produktivitas kerja, 
sekolah dan hubungan interpersonal. 

Borenstein (2004) melaporkan penurunan 
produktivitas 436 penderita PMS yang sangat 
bermakna dibandingkan kontrol, yang 

dikaitkan dengan keluhan sukar konsentrasi, 

menurunnya antusiasme, menjadi pelupa, 

mudah tersinggung dan labilitas emosi, serta 
menurunnya kemampuan koordinasi. Data 
yang diperoleh menunjukkan lebih tingginya 

angka tidak masuk kerja selama lebih dari 5 
hari kerja per bulan, berkurangnya 

produktivitas kerja sebesar 50%, serta lebih 

tingginya kejadian terganggunya hubungan 

interpersonal dan aktivitas sosial, pekerjaan 
atau sekolah pada kelompok penderita PMS 

yang diteliti (Suparman, 2011). 

Berbagai pendekatan terapi yang 
sudah dilakukan terbagi atas tiga modalitas 

utama, yakni metode pendekatan konservatif 

(non-farmakoterapi), farmakoterapi, dan 
operasi (Suparman, 2011). 

Metode pendekatan konservatif salah 

satunya adalah suplementasi nutrisi. Pareira 

dan Maraschin (2015) menyebutkan bahwa 
hubungan utama antara PMS dan gizi 

utamanya terfokus pada metabolisme energi 

dan status vitamin serta mineral. Faktor gizi 
yang berperan dalam mengurangi terjadinya 

gejala PMS adalah dengan mengkonsumsi 

makanan yang banyak mengandung vitamin 
E, vitamin B, Kalium, Kalsium, Zat Besi, dan 
Magnesium. Dua zat gizi yang banyak diteliti 

karena keterkaitannya dengan PMS adalah 

vitamin B6 dan Kalsium. Vitamin B6 
disebutkan dapat membantu mengurangi 

perasaan depresi pada wanita yang 

diakibatkan oleh PMS. Sementara kalsium 
telah lama diketahui memiliki keterkaitan 
dengan siklus menstruasi. Penelitian klinis 

membuktikan bahwa suplementasi Kalsium 

dapat membantu mengurangi gangguan psikis 
dan fisik yang diakibatkan oleh PMS. 

Berdasarkan hal ini maka diperlukan asupan 
Vitamin B6 yang cukup guna mengurangi 
perasaan emosional yang sering kali mendera 

wanita menjelang masa menstruasi. Pisang 

memiliki kandungan Vitamin B6 dan 
Kalsium, sehingga sangat baik dikonsumsi 

wanita usia subur setiap hari. Apalagi saat 

hamil, menyusui, atau adanya PMS 
(Khomsan, 2007). Pisang kaya akan 
kandungan vitamin B6 yang berfungsi sebagai 

antidepresan yang membantu mengurangi 

perasaan depresi ketika menjelang menstruasi. 
Vitamin B6 memicu meningkatnya hormone 

serotonin yang berperan dalam menyediakan 
energi bagi otak. Pelepasan serotonin akan 
mempengaruhi perasaan seseorang, sehingga 

mengurangi perasaan emosional berlebihan 

yang muncul ketika PMS. 

Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Susan Thys-Jacobs seorang 
pakar endokrinologi dari St. Luke, S-

Roosevelt Hospital Center di New York, 
kalsium berperan dalam meringankan 

sindroma pramenstruasi. Peningkatan asupan 

kalsium mempengaruhi kadar hormon 

estrogen selama masa menstruasi. Hal ini 
dapat mempengeruhi siklus menstruasi 

(Harahap, dkk, 2008). Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Sarah RA, dkk (2008) 
menyebutkan bahwa sebanyak 70,5% sampel 

mengalami lebih dari 5 gejala PMS dan 

ternyata banyak dijumpai pada mereka yang 
asupan kalsiumnya lebih rendah.  
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METODE PENELITIAN 

 

Jenis penelitian Eksperimen dengan 
rancangan Pre Test – Post Test with Control 

Group Design. Tahap penelitian adalah 1) 
Tahap Pre Eksperiment Measurement yaitu 
melakukan pre test pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol., 2) Tahap 

Treatment yaitu memberikan perlakuan pada 
kelompok eksperimen berupa konsumsi 

pisang 3 kali sehari selama 2 bulan., 3) Tahap 
Post Eksperiment Measurement yaitu 

melakukan pengukuran kejadian PMS pada 
kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. 

Populasi adalah semua mahasiswa 

Prodi D III Kebidanan STIKes 
Muhammadiyah Lamongan Semester III dan 
V yang mengalami PMS berjumlah 60 

mahasiswa. Jumlah populasi kemudian diacak 
sehingga diperoleh 30 orang kelompok 

perlakuan dan 30 kelompok kontrol. Pada 

proses penelitian ada 3 orang kelompok 

perlakuan yang drop out karena tidak teratur 
mengkonsumsi pisang dan tidak menyerahkan 

catatan harian. 

Analisis bivariat dengan uji Paired T 
Test dan Independent Sample T Test dengan 

taraf signifikansi nilai p < 0,05. 

 

HASIL PENELITIAN 

 

1) Distribusi Umur Responden Kelompok 

Perlakuan 

 
Gambar 1. Distribusi Umur Responden 

Kelompok Perlakuan 
Berdasarkan dari gambar 1 diatas 

diketahui bahwa umur mahasiswa pada 

kelompok perlakuan sebagian besar berumur 
20 tahun yaitu sebanyak 15 orang (55,6%). 

 

 

 
 
 

 

2) Distribusi Umur Responden Kelompok 

Kontrol 

 
Gambar 2 Distribusi Umur Responden 

Kelompok Kontrol 

Berdasarkan dari gambar 2 diketahui 

bahwa umur mahasiswa pada kelompok 

kontrol sebagian besar berumur 19 tahun yaitu 
sebanyak 19 orang (63,3%). 

3) Distribusi Usia Menarche Responden 

Kelompok Perlakuan 

 
Gambar 3 Distribusi Usia Menarche 

Responden Kelompok Perlakuan 

Berdasarkan gambar 3 diketahui 
bahwa mahasiswa pada kelompok perlakuan 

hampir sebagian usia menarchenya 13 tahun 
yaitu sebanyak 9 (sembilan) orang (33,3%). 

4) Distribusi Usia Menarche Responden 
Kelompok Kontrol 

 
Gambar 4 Distribusi Usia Menarche 

Responden Kelompok Kontrol 

Berdasarkan gambar 4 diketahui 
bahwa mahasiswa pada kelompok kontrol 

hampir sebagian usia menarchenya 12 tahun 
yaitu sebanyak 12 orang (40%). 
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5) Distribusi IMT Responden Kelompok 

Perlakuan 

 
Gambar 5 Distribusi IMT Responden 

Kelompok Perlakuan 
Berdasarkan gambar 5 diatas dapat 

diketahui bahwa mahasiswa kelompok 
perlakuan sebagian besar IMT nya antara 18 – 
24 (gizi baik) yaitu sebanyak 19 orang 

mahasiswa (70,4%). 

6) Distribusi IMT Responden Kelompok 

Kontrol 

 
Gambar 6 Distribusi IMT Responden 

Kelompok Kontrol 

Berdasarkan gambar 5.6 diatas dapat 

diketahui bahwa mahasiswa kelompok kontrol 
sebagian besar IMT nya antara 18 – 24 (gizi 

baik) yaitu sebanyak 22 orang mahasiswa 

(73,3%). 
7) Distribusi Siklus Menstruasi Responden 

Kelompok Perlakuan 

 
Gambar 7 Distribusi Siklus Menstruasi 

Responden Kelompok Perlakuan 

Berdasarkan gambar 7 dapat diketahui 

bahwa siklus menstruasi responden kelompok 

perlakuan hampir seluruhnya 21 – 35 hari 

yaitu sebanyak 25 orang mahasiswa (92,6%). 
8) Distribusi Siklus Menstruasi Responden 

Kelompok Kontrol 

 
Gambar 8 Distribusi Siklus Menstruasi 

Responden Kelompok Perlakuan 

Berdasarkan gambar 8 dapat diketahui 

bahwa siklus menstruasi responden kelompok 
kontrol hampir seluruhnya 21 – 35 hari yaitu 

sebanyak 28 orang mahasiswa (93,3%). 
9) Distribusi Lama Menstruasi Responden 

Kelompok Perlakuan 

 
Gambar 9 Distribusi Lama Menstruasi 

Responden Kelompok Perlakuan 
Berdasarkan gambar 9 dapat diketahui 

bahwa lama menstruasi mahasiswa kelompok 

perlakuan sebagian besar 1 – 7 hari yaitu 
sebanyak 15 orang mahasiswa (55,6%). 

10) Distribusi Lama Menstruasi Responden 

Kelompok Kontrol 

 
Gambar 10 Distribusi Lama Menstruasi 

Responden Kelompok Kontrol 
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Berdasarkan gambar 10 dapat 

diketahui bahwa lama menstruasi mahasiswa 
kelompok kontrol sebagian besar 1 – 7 hari 

yaitu sebanyak 23 orang mahasiswa (76,7%). 

11) Kejadian PMS Sebelum dan Sesudah 
pada Kelompok Perlakuan 

Tabel 1 Hasil Uji Paired Samples Test 

Paired Sample Test 

 t df Sig. (2-tailed) 

Pair 1  Pretest - 

Postest  

11.992 26 .000 

 

Gambar 11 Boxplot Pre Test dan Post Test 
Kelompok Perlakuan 

Berdasarkan pada tabel 1 dan gambar 

11 dapat diketahui bahwa terjadi penurunan 
gejala PMS pada kelompok perlakuan 

sebelum mengkonsumsi pisang dan sesudah 
mengkonsumsi pisang dengan hasil uji Paired 
Sample Test p < 0,001 yang beraarti ada 

perbedaan. 

12) Kejadian Premenstrual Sindroma 

Sebelum dan Sesudah Perlakuan pada 
Kelompok Kontrol 

Tabel 2 Hasil Uji Paired Samples Test 

Paired Sample Test 

  t df Sig. (2-tailed) 

Pair 1  Pretest - 
Postest  

-3.194 29 .003 

 
Gambar 12 Boxplot Pre Test dan Post Test 

Kelompok Kontrol 

Berdasarkan pada tabel 2 dan gambar 

12 diketahui bahwa terjadi peningkatan gejala 

PMS pada kelompok kontrol pada penilaian 

awal dan pada penilaian akhir dengan hasil uji 
Paired Sample Test p < 0,001. 

13) Perbedaan Kejadian PMS Post Test pada 

Kedua Kelompok 

Tabel 3 Hasil Uji Independent Sample Test 
Independent Sample Test 

 t-test for Equality of Means  

Sig. (2-
tailed)  

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

PMS  Equal 

variances 

assumed  

.000  -8.83333  1.39673  

Equal 

variances not 

assumed  

.000  -8.83333  1.39673  

 

Gambar 16 Boxplot Perbedaan Gejala PMS 
Kedua Kelompok 

 

PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan dari usia menarche pada 

responden penelitian ini secara statistik tidak 

ada hubungan dengan PMS. Rata-rata usia 
menarche responden kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol adalah usia 12 – 13 tahun. 

Hasil ini didukung oleh penelitian Woods et. 

al dalam Nurmiaty (2011) bahwa gejala PMS 
tidak berhubungan dengan usia menarche. 

Sedangkan pada kelompok perlakuan maupun 
kelompok kontrol untuk lama menstruasinya 
rata-rata adalah ≤ 7 hari yang merupakan 

durasi normal. Dari hasil penelitian lain 

menyebutkan bahwa wanita yang mengalami 
durasi haid yang panjang, lebih banyak 

mengalami kejadian kram/nyeri PMS, mudah 

marah dan depresi (Woods et.al dalam 
Nurmiaty, 2011).  

Nilai Indeks Masa Tubuh (IMT) 

kedua kelompok sebagian besar adalah 18 – 

24. Hal tersebut menunjukkan bahwa IMT 
tidak berhubungan dengan kejadian PMS, 

namun ada kecenderungan kejadian PMS 
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meningkat dengan bertambahnya IMT. 

Menurut Mayo, JL dalam Nurmiaty (2011) 
menyebutkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara berat badan dengan gejala 

PMS terutama keadaan tidak nyaman di perut. 
Beberapa teori menerangkan bahwa wanita 
obesitas cenderung lebih banyak mengalami 

PMS. Lemak tubuh mempengaruhi siklus 

menstruasi. Sel adiposa memproduksi 
estrogen pada wanita obesitas, sirkulasi 

estrogen lebih besar dibanding dengan wanita 

normal. 
Hasil uji statistik dengan Paired 

Sample Test pada kelompok perlakuan 

diperoleh nilai p<0,001. Sedangkan pada 

kelompok kontrol terdapat peningkatan gejala 
PMS dari penilaian awal dibandingkan 

dengan penilaian akhir dengan nilai p 0,003. 
Hasil uji statistik Independent Sample Test 
diperoleh hasil p < 0,001 yang lebih kecil dari 

0,05 yang berarti ada perbedaan antara 

mahasiswa yang mengkonsumsi pisang 
dengan mahasiswa yang tidak mengkonsumsi 

pisang.  

Keadaan PMS pada pada setiap 
wanita tidaklah sama, banyak wanita yang 
tidak secara terus menerus mengalami dan 

dengan gejala yang berbeda-beda setiap 

bulannya. Namun demikian, dengan adanya 
PMS tersebut wanita akan sangat terganggu 

untuk melakukan aktivitas sehari-hari. PMS 
ditandai dengan adanya gejala fisik dan 
psikologis yang terjadi selama fase luteal 

akhir dari siklus menstruasi dan berhubungan 

dengan gangguan besar dalam hubungan 

sosial, gaya hidup, dan kinerja sekolah. 
Meskipun patofisiologi PMS belum diketahui, 
interaksi antara hormone ovarium dan 

neurotransmitter, kekurangan mineral dan 
vitamin, dan berkurangnya tingkat serotonin 

mungkin memainkan peran dalam etiologi 

PMS.  

Buah pisang sebagai bahan pangan 
merupakan sumber energi dan mineral, 

terutama kalium. Pisang mempunyai berbagai 

zat gizi antara lain karbohidrat, serat 
makanan, pectin, triptofan, tannin, polifenol, 

fosfolipase, potasium, magnesium, vitamin 

B6, asam folat, vitamin C, karotenoid 
(Hardiansyah, 2015). Satu buah pisang 
mengandung sekitar 30 gram karbohidrat, 1 

gram protein, 0,5 mg Vitamin B6, Mangan 0,3 

mg, vitamin C 9 mg, Kalium 450 mg, 
magnesium 34 mg, asam folat 25 mcg, serta 

riboflavin 0,1 mg. Peningkatan konsumsi 

pisang dapat mengurangi kejadian 
premenstrual sindroma karena adanya 

kandungan vitamin B6 dan juga magnesium. 

Diyakini bahwa vitamin B dapat 
mempengaruhi penurunan gejala PMS dengan 
membantu sintesis neurotransmiter di otak. 

Vitamin B2 berperan dalam pembentukan 

vitamin B6 yang berperan menghasilkan 
serotonin dimana apabila kadar serotonin 

yang tinggi dapat menurunkan terjadinya 

kecemasan, depresi, dan sakit kepala pada saat 
terjadi premenstrual sindroma. Vitamin B6 
juga memiliki peran dalam sintesis 

prostaglandin serta asam lemak yang dapat 

menurunkan juga gejala dari PMS. Selain itu, 
vitamin B6 juga meningkatkan dopamin. 

Dopamin dapat menurunkan kejadian 
pembengkakan pada ekstremitas atau edema 
serta ketidaknyamanan di perut dan dada. 

Salah satu pendekatan pengobatan 

yang diusulkan untuk mengatasi PMS adalah 
terapi suplemen, termasuk yang mengandung 

magnesium (Mg). satu buah pisang 

mengandung sekitar 34 mg magnesium, dalam 
keadaan normal setiap individu perhari 
membutuhkan Mg sebanyak 320 mg. Menurut 

Abraham dalam Fathizadeh N (2010) 

menyebutkan bahwa kekurangan magnesium 
sebagai penyebab dari PMS. Magnesium 

mengendalikan stimulasi neuromuskuler 
sehingga terjadi efek relaksasi. Hasil yang 
lebih baik untuk mengurangi gejala PMS 

adalah kombinasi vitamin B6 dan magnesium. 

Magnesium juga berperan dalam menurunkan 

gejala PMS seperti bengkak atau retensi air. 
Meninjau berbagai penelitian tentang 
pengaruh Mg pada gejala PMS menunjukkan 

bahwa setidaknya dua bulan diperlukan untuk 
efek dari magnesium tersebut, seperti halnya 

yang dilakukan pada penelitian ini, mahasiswa 

mengkonsumi pisang sebanyak tiga kali sehari 

selama 2 bulan berturut-turut.  
Studi lain menghasilkan bahwa 

mengkonsumsi makanan yang tinggi protein 

dengan banyak sayuran dan buah segar sangat 
disarankan bagi penderita PMS. Beberapa 

wanita mengalami pengurangan gejala setelah 

makan karbohidrat dan garam lebih banyak. 
Pisang merupakan buah yang banyak 
mengandung karbohidrat, sekitar 30 gram 

karbohidrat terkandung dalam satu buah 

pisang (Devi, 2009).  



Konsumsi Buah Pisang Dalam Menurunkan Premenstrual Syndrome 

SURYA 7 Vol. 08, No. 03, Desember 2016 

 

Sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Fathizadeh N (2010) bahwa 
kombinasi dari magnesium dan vitamin B6 

menunjukkan efektivitas tertinggi dalam 

mengurangi gejala PMS. Menurut Facchinetti 
et al dalam Fathizadeh N (2010) melaporkan 
bahwa dua bulan kelompok yang 

mengkonsumsi magnesium mengalami 

penurunan yang signifikan dalam tingkat 
keparahan gejala PMS. Selian itu, juga terjadi 

penurunan yang signifikan dalam keparahan 

retensi air dan nyeri. Hasil penelitian lain 
yang dilakukan oleh Masoumi SZ, et. All 
(2016) menunjukkan bahwa terjadi penurunan 

gejala PMS pada dua kelompok , namun 

penurunan ini secara signifikan lebih besar 
pada kelompok yang mengkonsumsi kalsium 

dan vitamin B6. Vitamin B dan Kalsium 
memegang peranan penting dalam regulasi 
suasan hati, ketidakseimbangan psikologis, 

terutama gejala depresi. Efek ini berkaitan 

dengan produksi serotonin dan metabolism. 
Menurut Khasanian (2007) dalam Masoumi 

SZ, et. All (2016) menyebutkan bahwa 

penggunaan 80 mg Vitamin B6 selama dua 
siklus berturut-turut mengalami penurunan 
beberapa gejala mental, termasuk lekas 

marah, kecemasan, menangis tanpa alasan, 

pelupa, dan kecenderungan untuk makan. Hal 
serupa juga dilaporkan dari hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Ebrahim et al (2012) 
bahwa responden diberikan supplement 
vitamin B6 dan meminta untuk mengisi 

catatan harian PMS selama dua bulan dan 

hasilnya vitamin B6 memili efisiensi yang 

paling tinggi dalam menurunkan gejala PMS 
dengan nilai p<0,05.  

Mengingat pentingnya PMS dan 

banyak efek yang terjadi pada kehidupan 
wanita usia subur, petugas kesehatan harus 

dapat memberikan pendidikan kesehatan 

untuk mengurangi keparahan dari PMS 

tersebut. Karena tidak ada etiologi yang pasti 
dan pengobatan untuk sindroma ini, banyak 

peneliti telah mencoba untuk menemukan 

yang terbaik dan obat paling efektif dengan 
efek paling sedikit untuk mencegah terjadinya 

PMS. Studi ini juga dilakukan untuk 

memberikan alternative lain dalam 
mengurangi gejala PMS dengan bahan alami 
dan mudah didapatkan tanpa ada efek 

samping dari bahan kimia. Selain itu 

pendidikan kesehatan mengenai peningkatan 
kesehatan dan zat gizi sangat diperlukan. 

KESIMPULAN 

 

Terdapat perbedaan gejala PMS 
antara mahasiswa kelompok perlakuan dengan 

mahasiswa kelompok kontrol. 
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