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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1     Latar Belakang Masalah 
Di Indonesia, wanita sudah semakin aktif berperan dalam berbagai aspek 

kehidupan. Populasi wanita di Indonesia juga relatif sama dengan populasi laki – laki di 

Indonesia. Namun, sebagian besar wanita Indonesia, terutama pada remaja putri, 

mengalami masalah dismenore yang dapat mengganggu kegiatan aktivitas mereka. 

Dismenore adalah nyeri pada perut ketika wanita sedang mengalami datang 

bulan, umumnya gejala ini dialami oleh remaja putri. Usia yang rentan terkena 

dismenore pada remaja putri adalah usia 12-17 tahun karena dismenore terjadi setelah 

2 bulan hingga 1 tahun setelah remaja putri mengalami datang bulan pertama kalinya.  

Menurut jurnal “Faktor Risiko yang Mempengaruhi Kejadian Dismenore Primer” 

oleh Ika Novia dan Nunik Puspitasari, 60-70% remaja putri pernah mengalami 

dismenore. Penyebab dismenore adalah terjadinya kontraksi otot pada rahim yang 

menyebabkan aliran darah tidak lancar. 

Salah satu cara untuk merelaksasikan otot yang menyebabkan darah tidak lancar 

adalah dengan olahraga. Saat ini, sebagian besar remaja putri jarang berolahraga 

secara rutin, dari data survey online singkat yang pernah dilakukan, 12 remaja putri 

yang telah dikumpulkan, 66.7% remaja putri tidak rutin melakukan olahraga, dan hanya 

33.3% remaja putri yang melakukan olahraga secara rutin. Ketika sedang mengalami 

datang bulan, mereka lebih menyukai tidur atau duduk dan tidak melakukan aktivitas 

fisik yang terlalu banyak, padahal ketika sedang datang bulan disarankan untuk 

menggerakkan tubuh, karena ketika melakukan olahraga, tubuh akan memproduksi 

hormon beta endorfin yang dapat menghilangkan rasa sakit. 

Olahraga yang paling cocok untuk remaja putri ketika sedang datang bulan 

adalah olahraga senam khususnya senam yoga, karena selain senam yoga 

merupakan olahraga ringan, senam yoga juga dapat meregangkan otot bagian perut. 

Olahraga senam yoga juga tidak terlalu membutuhkan banyak gerak karena sebagian 

besar remaja putri malas untuk bergerak ketika sedang datang bulan. 

Namun, masih banyak remaja putri yang belum mengetahui bahwa senam yoga 

dapat mengurangi resiko terkena dismenore. Ketika remaja putri mengalami 

dismenore, mereka lebih sering mengonsumsi obat – obatan atau hanya ditahan dan 

dibiarkan saja. 
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Berdasar data dan fakta dari permasalahan yang ada, dibuatlah perancangan 

media yang kreatif yang ditujukan ke remaja putri agar dapat mengatasi dismenore. 

 

1.2     Identifikasi Masalah 
1.2.1 Sebagian besar remaja putri usia 12-17 tahun pernah mengalami dismenore 

1.2.2 Faktor utama terjadinya dismenore adalah kurangnya olahraga 

1.2.3 Banyak remaja putri yang masih belum mengetahui bahwa senam dapat 

mengurangi dan mencegah dismenore. 

 

1.3 Batasan Masalah 
1.3.1 Mengatasi dismenore melalui senam yoga yang dilakukan sebelum 

mengalami dismenore. 

1.3.2 Mengatasi dismenore melalui senam yoga yang dilakukan ketika mengalami 

dismenore. 

 
1.4 Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang media kreatif untuk mengajak remaja putri melakukan 

olahraga senam yoga agar dapat mengurangi resiko dismenore? 

 

1.5     Tujuan dan Manfaat 
1.4.1. Tujuan dilakukan perancangan ini adalah untuk mengajak remaja putri agar 

mau berolahraga untuk mengurangi dismenore. karena dismenore dapat 

menghambat kegiatan aktivitas sehari – hari mereka. 

1.4.2. Manfaat perancangan ini bagi masyarakat adalah agar dismenore di kalangan 

remaja putri dapat diatasi dan aktivitas sehari hari mereka tidak terganggu 

akibat dismenore. 

Manfaat perancangan ini bagi institusi adalah agar mendapatkan lebih banyak 

data dan referensi terkait masalah dismenore. 

Manfaat perancangan ini bagi diri sendiri adalah mendapatkan pengetahuan 

baru mengenai dismenore agar dapat diterapkan ke diri sendiri. 

 
1.6     Metodologi Perancangan 

Perancangan ini ingin mengajak remaja putri untuk mengurangi dismenore agar 

terhindar dari rasa tidak nyaman dan aktivitas sehari – hari mereka tidak terganggu. 

Perancangan ini berbentuk sebuah game agar olahraga senam dapat dilakukan 

dengan cara yang asik. 
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Metode penelitian yang akan digunakan oleh pada perancangan ini adalah 

dengan menggunakan metode riset primer dan sekunder Etnografi : 

1.5.1 Primer Etnografi menggunakan metode FGD 

FGD (Focus Grup Discussion) dilakukan dengan membahas kesadaran remaja 

untuk berolahraga agar mengurangi dismenore. FGD ini akan ditujukan pada 

seorang remaja yang rutin berolahraga, seorang remaja yang jarang 

berolahraga, dan seorang ahli kesehatan. 

 

1.5.2. Sekunder Etnografi 

1.5.2.1. Wawancara 

Metode wawancara dilakukan dengan cara melakukan wawancara 

kepada seorang pelatih yoga untuk mengetahui teknik – teknik yoga 

yang efektif mengurangi dismenore dan seorang dokter untuk 

mengetahui beberapa cara yang efektif mengurangi dismenore 

menurut kedokteran. 

1.5.2.2. Kuesioner 

Kuesioner dilakukan untuk mengetahui persentase remaja putri yang 

pernah terkena dismenore, perbandingan remaja putri yang rutin 

melakukan olahraga dengan remaja putri yang tidak rutin melakukan 

olahraga terhadap dismenore, dan faktor penyebab remaja putri malas 

berolahraga. 

1.5.2.3. Studi Pustaka 

Metode studi pustaka dilakukan dengan cara mencari beberapa 

sumber buku yang relevan tentang relevansi senam yoga terhadap 

dismenore, dan desain. 

1.5.2.4. Internet 

Metode internet dilakukan dengan cara mencari jurnal – jurnal online, 

e-book, dan artikel – artikel yang berhubungan tentang relevansi 

senam yoga terhadap dismenore, dan desain. 
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1.7     Skema Perancangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
Bagan 1.1 Skema Perancangan 

 
Remaja putri saat ini jarang sekali untuk berolahraga, apalagi ketika sedang 

datang bulan, mereka tidak ingin melakukan olahraga atau melakukan aktivitas fisik 

yang berat. Akibatnya, banyak remaja putri yang terkena dismenore yang membuat 

aktivitas mereka terhambat. Oleh sebab itu dibuatlah perancangan kreatif berupa 

game untuk mengajak remaja putri melakukan olahraga senam yoga yang cocok 

untuk mengatasi permasalahan dismenore. 

 

1.8 Tinjauan Pustaka 

• Jurnal Faktor Risiko yang Mempengaruhi Kejadian Dismenore Primer (Ika Novia 

dan Nunik Puspitasari). 

Jurnal ini dipilih untuk mencari beberapa faktor penyebab dismenore pada 

remaja, rentang usia remaja ketika mengalami dismenore, dan melihat data yang 

telah rangkum oleh penulis sebagai data tambahan. 

• Jurnal Efektivitas Senam Dismenore dalam Mengurangi Dismenore pada Remaja 

Putri di SMP Negeri 2 Siantan Kabupaten Pontianak (Nancy Monika Sormin). 

Jurnal ini dipilih untuk mencari data efektivitas olahraga senam terhadap 

dismenore pada remaja putri. 

Aktivitas terhambat 

Dismenore 

Remaja tidak rutin 
melakukan olahraga 

Ketika sedang datang bulan 
tidak ingin olahraga/melakukan 

aktivitas fisik yang berat 

Strategi kreatif verbal & visual 

Perancangan game 
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