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BAB III 
STRATEGI KOMUNIKASI 

 

3.1. Analisa Masalah 
3.1.1 Analisa FGD 

Dari hasil FGD bersama 4 remaja putri yang tidak rutin melakukan olahraga, 3 

remaja menyebutkan bahwa mereka lebih suka tiduran sambil nonton film, 

bermain sosmed dan game. Mereka melakukan kegiatan tersebut setelah 

pulang sekolah dan ketika sedang libur. 

Mereka lebih suka melakukan kegiatan secara berkelompok dan mengikuti 

suatu tren yang sedang terjadi saat itu. Sebagian besar remaja putri akan 

melakukan olahraga jika bersama dengan teman dan jika olahraga tersebut 

dapat membuat mereka terlihat keren dan seru ketika dimainkan. 

 

3.1.2 Analisa Wawancara 
3.1.2.1 Ibu Dyah Ayu Pitaloka (Guru BK SMA) 

Menurut Ibu Ayu yang menjadi guru BK sekaligus penjaga UKS di 

salah satu sekolah swasta, siswi – siswi SMA yang datang ke ruang 

UKS karena terkena dismenore tidak terlalu banyak, hanya siswi yang 

benar – benar terkena dismenore akut yang menemui Ibu Ayu ke 

ruang UKS untuk meminta obat dan beristirahat, bahkan jika sangat 

parah, siswi tersebut diberi ijin untuk pulang. 

Penanganan yang diberikan Ibu Ayu pada siswi yang datang ke UKS 

ketika terkena dismenore adalah dengan memberikan obat anti nyeri 

dan beristirahat di UKS. Dari pengamatan Ibu Ayu, sebagian besar 

siswi yang terkena dismenore ini adalah siswi yang tidak terlalu aktif. 

3.1.2.2 Dokter Inge (Dokter Umum & Yogini) 

Menurut dokter Inge, dismenore bisa diatasi melalui dua cara yaitu 

dengan cara farmakoterapi yang menggunakan obat – obatan, atau 

menggunakan cara non farmakoterapi yaitu dengan tanpa obat – 

obatan seperti olahraga, relaksasi, mengatur makanan, kompres 

hangat, dan mengurangi stress. 

Terapi terbaik untuk mencegah dismenore adalah dengan 

berolahraga, salah satunya olahraga yoga. Sebagai yogini, dokter Inge 

menyarankan untuk yoga sebagai relaksasi sekaligus untuk olahraga 

ringan. Olahraga yoga yang dilakukan rutin dapat mencegah 
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dismenore, olahraga yoga yang dilakukan saat datang bulan juga 

dapat merelaksasikan otot – otot perut dan punggung. 

Selain olahraga, mengatur makanan juga berperan penting untuk 

mencegah dismenore. Ketika sedang mendekati hari – H datang bulan 

hindari mengonsumsi kafein, dan makanan yang menimbulkan 

kembung. 

3.1.2.3 Andi Nurcahyo (Pelatih Yoga Sanggar Senam ANC) 

Menurut pelatih Andi yang melatih di sanggar senam yoga ANC, 

yoga efektif mampu mengurangi dan mencegah dismenore. Namun, 

pelatihan yoga ketika sedang datang bulan dan sebelum datang bulan 

berbeda. Ketika sedang datang bulan, disarankan untuk tidak 

melakukan yoga dengan pose "twisting" karena dengan melakukan 

gerakan yoga dengan pose "twisting" dapat menyebabkan aliran darah 

menjadi sangat deras yang menyebabkan nyeri, dan apabila gerakan 

dilakukan secara tidak benar dapat menciderai otot perut yang dapat 

memperparah dismenore. Disisi lain, ketika sedang tidak datang bulan, 

pose "twisting" ini dianjurkan untuk dilakukan karena dapat melatih otot 

perut agar mengurangi resiko mengalami dismenore. 

Pelatihan senam yoga biasanya dilakukan di studio atau sanggar 

karena ketika melakukan senam yoga bersama - sama akan 

menambah semangat untuk betolahraga dan menimbulkan rasa 

kompetitif yang membuat olahraga senam yoga menjadi lebih efektif. 

 
3.1.3 Analisa Kuesioner 

Dari data kuesioner 32 responden yang telah didapat, sebanyak 12,5% 

responden usia 13 tahun, 15,6% usia 14 tahun, 25% usia 15 tahun, 31,3% usia 

16 tahun, dan 15,6% usia 17 tahun.  

 
Gambar 3.1 Kuesioner usia 

 



17 
 

75% responden usia 13-17 tahun pernah mengalami dismenore, dan 

sebanyak 53,1% masih mengalaminya sampai saat ini. 

 
 

Gambar 3.2 Kuesioner mengenai dismenore 

 

 
 

Gambar 3.3 Kuesioner mengenai dismenore 

Sebanyak 87,5% responden mengatakan bahwa dismenore mengganggu 

aktivitas sehari – hari mereka. 

 
 

Gambar 3.4 Kuesioner mengenai dismenore 
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Sebagian besar responden memilih untuk minum obat, dibiarkan, dan 

tidur ketika sedang mengalami dismenore. Sebanyak 87,5% responden tidak 

rutin melakukan olahraga. 

 
 

Gambar 3.5 Kuesioner mengenai olahraga 

 
 

Gambar 3.6 Kuesioner mengenai olahraga 

Sebanyak 21,4% responden ingin berolahraga saat datang bulan, 46,4% 

tidak ingin berolahraga saat datang bulan karena malas gerak, 21,4% tidak 

ingin berolahraga saat datang bulan karena sakit, 10,8% tidak ingin berolahraga 

saat datang bulan karena alasan lain. 

 
 

Gambar 3.7 Kuesioner mengenai olahraga dan dismenore 

78,6% responden tidak mengetahui bahwa senam dapat membantu 

mengatasi dan meringankan dismenore.  
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Gambar 3.8 Kuesioner mengenai yoga dan dismenore 

Sebagian besar responden menjawab ingin melakukan olahraga senam 

jika ada temannya dan jika ada sesuatu yang seru. Hal yang menyebabkan 

responden tidak rutin berolahraga adalah malas gerak (75%), tidak 

menyenangkan (7,1%), tidak ada teman (28,6%), tidak ada waktu (3,6%). Hal 

yang dapat membuat mereka semangat untuk olahraga adalah dengan memiliki 

teman olahraga, dan jika olahraganya menyenangkan 

 
Gambar 3.9 Kuesioner mengenai olahraga 

 

 
Gambar 3.10 Kuesioner mengenai olahraga 
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Gambar 3.11 Kuesioner mengenai olahraga 

 

 
Gambar 3.12 Kuesioner mengenai game 

 

 
Gambar 3.13 Kuesioner mengenai karakter gambar 

 

 

3.2. Khalayak Sasaran 
3.2.1 Demogafis 

Remaja putri usia 12-17 (SMP sampai SMA) 

3.2.2 Psikografis 

• Remaja putri yang jarang / tidak rutin berolahraga 

• Remaja putri yang memiliki smartphone dan aktif di media sosial 

• Remaja putri yang mengikuti perkembangan jaman 

• Remaja putri yang suka berada di sepan kamera 
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• Remaja putri yang suka dengan sesuatu yang baru dan seru 

• Remaja putri yang suka melakukan kegiatan bersama teman 

• Remaja putri yang suka berkelompok 

 

3.3. Creative Brief 
3.3.1 Objective 

Perancangan media secara kreatif bagi remaja putri agar dapat melakukan 

olahraga senam yoga untuk mengurangi resiko terkena dismenore. 

Perancangan ini membutuhkan iklan (penyebaran informasi) agar para remaja 

putri dapat melihat dan mulai tertarik. 

3.3.2 Issue 

Banyak remaja putri masih belum mengetahui bahwa senam yoga dapat 

mengurangi resiko terkena dismenore dan banyak remaja putri yang malas 

berolahraga. 

3.3.3 Insight 

• Sebagian besar remaja putri tidak mengetahui bahwa senam dapat 

membantu mencegah dan meringankan dismenore. 

• Remaja tidak rutin berolahraga karena malas dan tidak ada temannya. 

• Remaja putri dapat semangat berolahraga jika ada temannya dan jika 

olahraga dibuat menyenangkan. 

• Sebagian besar remaja putri malas berolahraga jika sedang datang bulan. 

3.3.4 Opportunity 

Perancangan media ini bertujuan untuk mengajak remaja putri untuk 

berolahraga senam yoga agar dapat mencegah dismenore yang dapat 

mengganggu aktivitas sehati – hari mereka. 

3.3.5 Challenge 

Merancang media yang dapat membuat remaja putri mau berolahraga dengan 

melakukan senam yoga agar mengurangi resiko terkena dismenore dan dapat 

mengajak temannya untuk melakukan senam yoga. 

 
3.4. Strategi Penyampaian Pesan Sosial 

3.4.1 Strategi 

• Strategi yang akan digunakan adalah dengan menjadikan olahraga senam 

yoga menjadi sesuatu yang seru. 

• Strategi yang akan digunakan melalui media untuk menyebarkan informasi 

adalah dengan menggunakan media sosial, x-banner, poster, dan 

sebagainya 
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• Isi pesan yang akan disampaikan adalah mengajak remaja putri untuk 

berolahraga yoga agar dapat mencegah dismenore 

3.4.2 Metode 

Metode yang digunakan untuk merealisasikan strategi penyampaian pesan 

sosial adalah dengan menggunakan AISAS (Attention – Interest – Search – 

Action – Share). 

• Attention 

Dengan mempromosikan game untuk membuat target audience penasaran 

tentang cara asik melakukan senam yoga untuk mencegah dismenore 

dengan menggunakan media sosial dan merchandise karena remaja putri 

SMP dan SMA lebih dekat dengan media sosial. 

• Interest 

Membuat target lebih tertarik setelah mengetahui tentang senam yoga 

terhadap dismenore dengan memasang x-banner dan poster di area 

sekolah karena ketika ada sesuatu yang baru diletakkan di sekitar area 

sekolah, remaja akan merasa ingin melihatnya. 

• Search 

Ketika target sudah tertarik, target akan mulai mencari untuk mendapatkan 

informasi lebih lanjut mengenai olahraga senam yoga terhadap dismenore 

melalui media social youtube dan instagram karena remaja saat ini 

sebagian besar menggunakan media sosial tersebut. 

• Action 

Menjalankan game tentang senam yoga untuk mencegah dismenore. 

Action ini untuk mengajak remaja putri untuk melakukan senam yoga 

secara rutin untuk mencegah dismenore dan mengurangi dampak 

dismenore jika sedang datang bulan. Game dimainkan melalui aplikasi 

smartphone mereka karena sebagian besar remaja saat ini memiliki 

smartphone. 

• Share 

Saat target merasakan dampak positif dari olahraga senam yoga, mereka 

akan mengajak temannya melalui media sosial dan menceritakannya 

langsung melalui mulut karena remaja putri lebih menyukai bercerita dan 

mengutarakan isi hati mereka kepada teman – temannya. 
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3.5. Tahapan Penyebaran Game 

• Attention 

Dengan mempromosikan game melalui merchandise dan poster yang diletakkan di 

sekolah – sekolah untuk membuat target audience penasaran tentang cara asik 

melakukan senam yoga untuk mencegah dismenore. 

• Interest 

Membuat target lebih tertarik dengan membuat konten – konten di media sosial 

seperti di instagram, youtube. Memasang poster di mading sekolah dan x-banner. 

• Search 

Ketika target sudah tertarik, target akan mulai mencari di media sosial dan website 

untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai olahraga senam yoga 

terhadap dismenore. 

• Action 

Tahap selanjutnya adalah dengan menjalankan senam yoga untuk mencegah 

dismenore melalui game interaktif. Game ini, mengajak remaja putri untuk 

melakukan senam yoga secara rutin untuk mencegah dismenore dan mengurangi 

dampak dismenore jika sedang datang bulan. Game ini dapat dimainkan bersama 

teman sehingga semakin seru. 

• Share 

Ketika target merasakan dampak positif dari olahraga senam yoga, mereka akan 

mengajak temannya untuk ikut memainkan game interaktif ini. 

 

3.1. Strategi Media 

• Game “Yogals” ini menggunakan media promosi yang akrab dengan target seperti 

media sosial (Instagram dan Youtube). 

• Media promosi yang digunakan dalam game ini juga dengan memilih media yang 

dapat dilihat oleh khalayak banyak secara langsung di tempat yang strategis 

seperti poster yang ditempel mading di sekolah, x-banner. 

• Desain dalam media harus mendukung sesuai media yang digunakan dan harus 

membangkitkan rasa ingin tahu. Desain dalam media juga harus memberikan 

pemahaman dan informasi tentang tujuan pembuatan gamenya. 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Attention 

Merchandise Lokasi di area sekolah 

Video Teaser Instagram dan Youtube 

Interest 

Sticker 
Lokasi toilet wanita sekolah dan area 

sekolah 

Media social Instagram 

Search 

Media Sosial Instagram dan Youtube 

Website Website Yogals 

Action 

Aplikasi Aplikasi Yogals 

Share 

Media Sosial Instagram dan Youtube 

Word of Mouth Di lingkungan sosial target 

 
Tabel 3.1 Tabel Strategi Media 

 

3.1. Strategi Anggaran 

Budget Media Promosi 

Website Rp.   3.000.000 ,- 

Merchandise Rp.   3.000.000 ,- 

Iklan media sosial (Instagram) Rp.   8.000.000 ,- 

Sticker Rp.   8.000.000 

Pembuatan Video Teaser Rp.   5.000.000 ,- 

Budget Media Interaktif 

Aplikasi Rp. 25.000.000 ,- 

Desain Rp. 20.000.000 ,- 

Total                                                               Rp. 72.000.000 ,- 
 

Tabel 3.2 Tabel Strategi Anggaran 
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