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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Peristiwa kehamilan merupakan suatu pengalaman yang berharga bagi setiap 

wanita. Sebagai calon ibu, tentu saja setiap wanita ingin memberikan yang terbaik bagi 

buah hatinya. Calon ibu tentu saja menginginkan untuk anaknya lahir secara sehat dan 

normal, tidak ingin lahir prematur, dan menginginkan dengan melahirkan secara normal 

tanpa caesar. Ketika mulai menjelang masa trimester ada begitu banyak masalah dan 

keluhan yang dialami oleh ibu hamil. Salah satu contohnya adanya perubahan fluktual 

emosi yang naik turun dikarenakan hormon yang berubah – ubah selama masa kehamilan. 

Kemudian mengalami morning sickness / mual, kram kaki, sembelit, wasir, kesulitan tidur, 

kembung, maag, dan depresi menjelang kehamilan maupun sesudah kehamilan.  

Saat  ini dengan adanya kecanggihan teknologi membuat banyak orang semakin 

jarang bergerak. Menurut peniliti dari Warwick Medical School, University of Warwick 

menemukan bahwa ibu hamil yang malas bergerak selama trimester kedua kehamilannya 

mengalami lebih banyak depresi (Sukmasari, 2016). Hal ini tentu menambah resiko pada 

ibu hamil terkena diabetes gestasional dan resiko gangguan metabolik pada bayi. Maka 

dari itu ibu hamil tentu perlu untuk berolahraga. Olahraga untuk ibu hamil tentunya harus 

dirancang dan tidak semua olahraga diperbolehkan untuk ibu hamil. Olahraga yang baik 

untuk ibu hamil salah satunya adalah senam yoga.  

Senam yoga termasuk olahraga yang tidak berat namun mampu membuat tubuh 

menjadi lebih fit dan fleksibel. Oleh karena itu , senam yoga menjadi salah satu olahraga 

yang direkomendasikan untuk semua orang termasuk ibu hamil. Senam yoga pun dapat 

dilakukan dimanapun dan kapanpun. Ada begitu banyak manfaat dalam mengikuti kelas 

yoga untuk ibu hamil dapat membantu tubuh untuk tetap kuat , sehat dan aktif selama 

kehamilan. Kemudian meningkatkan konsentrasi dan ketenangan menjelang persalinan, 

membantu keseimbangan tubuh, mengurangi sakit pinggang, mempersiapkan area 

panggul, meningkatkan komunikasi dengan bayi, mempelajari teknik pernafasan yang 

baik, mengurangi keluhan – keluhan seperti susah tidur, mengurangi resiko depresi dan 

kelahiran prematur, meningkatkan sirkulasi darah (Fibriyanti, 2018).  

Masih banyak ibu hamil yang masih ragu, dikarenakan kuatir apakah dapat 

melakukan olahraga ketika sedang hamil dan takut akan membahayakan janin ketika 

melakukan olahraga. Padahal olahraga sangat diperlukan untuk ibu hamil. Keselamatan 
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janin maupun ibu hamil itu sendiri akan dijamin aman dikarenakan senam yoga ini selalu 

diawasi oleh instruktur yang berpengalaman dan gerakan pada yoga tidak lah 

membahayakan. Sehingga perlu adanya komunikasi visual untuk memberikan info kepada 

ibu hamil mengenai informasi akan pentingnya melakukan olahraga terutama senam yoga 

saat masa kehamilan. Dengan adanya pendukung kegiatan senam yoga yang terdapat di 

kota Semarang maka yoga bisa dilakukan oleh semua orang. 

  

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Tingkat kesadaran masyarakat kota Semarang yang masih rendah akan pentingnya dan 

manfaat melakukan senam yoga untuk ibu hamil. 

2. Masyarakat kota Semarang khususnya ibu hamil yang tidak mengetahui apa itu senam 

yoga (prenatal yoga) dan ragu untuk melakukan senam yoga. 

 

1.3 Pembatasaan Masalah 

 Ibu hamil di  kota Semarang yang merancanakan kehamilan . 

 Ibu hamil yang sedang dalam masa usia kehamilan minimal trimester pertama. 

 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang kampanye untuk mengajak ibu hamil melakukan prenatal yoga? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin di capai di dalam penelitian ini untuk merubah 

persepsi orang akan pentingnya senam yoga dengan kampanye sosial menggunakan desain 

komunikasi visual dan membantu untuk penyelesaian karya tulis ilmiah mahasiswa untuk 

mata kuliah Proyek Akhir DKV UNIKA Soegijapranata. 

Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendorong perilaku ibu hamil agar melakukan senam yoga melalui 

desain komunikasi visual. 

2. Untuk membantu mengurangi resiko kematian dan depresi pada ibu hamil di 

kota Semarang. 

3. Untuk memberikan informasi betapa pentingnya prenatal yoga kepada ibu 

hamil. 
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 1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Akademis 

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis untuk tahap 

kelulusan Proyek Akhir. 

 

1.6.2 Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat melalui 

komunikasi visual dapat membantu masyarakat untuk melakukan senam yoga. 

 

1.6.3 Institusi 

1. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat melalui 

komunikasi visual dapat memberikan khasanah untuk DKV dalam hal 

perancangan kampanye. 

2. Sebagai bahan referensi dan studi komparasi mengenai yoga bagi ibu hamil. 

 

1.7 Metode Perancangan 

1.7.1 User Research 

a. Observasi  

Observasi dilakukan untuk mendapatkan data yang tidak dapat divisualkan 

menggunakan media kamera. Pengamatan bertujuan untuk mengerti gerakan apa saja 

yang dilakukan untuk melakukan prenatal yoga. Juga untuk melihat perilaku dan 

kegiatan yang dilakukan pengunjung ketika sedang berada di tempat pelatihan senam 

yoga.  

 

b.  Kuisioner Online 

Metode ini digunakan untuk mendapat pandangan lebih luas  bagaimana 

pandangan orang  mengenai prenatal yoga . Kuisioner dibagikan kepada target sasaran 

19-40 tahun. Jumlah kuisioner akan dibatasi sampai 16 responden.  
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1.7.2 Insight / Findings 

a.  Wawancara Mendalam 

Metode ini digunakan untuk mendapat pandangan lebih luas  bagaimana 

pandangan orang  mengenai prenatal yoga. Wawancara dilakukan kepada narasumber 

ahli yaitu kepada dokter kandungan dan kepada pengajar yoga.  

 

1.7.3 Background Research 

a. Studi Pustaka 

Merupakan metode pencarian data dengan menggunakan internet, artikel, jurnal, 

skripsi dan buku – buku yang bisa dijadikan sumber data atau referensi peneliti. Dari 

tinjauan pustaka ini penulis ingin mendapatkan informasi dan teori mengenai: 

1. Prenatal Yoga 

2. Teori Aplikasi 

 

1.7.4 Initial Concept 

Data yang didapat penulis dari metode pengumpulan yang telah dilakukan akan 

mendapatkan hasil insight melalui wawancara mandalam dan kemudian digabungkan 

dengan studi pustaka. Masalah tersebut akan penulis angkat dalam perancangan 

dengan pendekatan desain komunikasi visual. Pada perancangan tersebut penulis akan 

membuat sebuah komunikasi visual menggunakan pendekatan yang sesuai target 

sasaran yang ditentukan dengan pemilihan visual dan verbal yang ringan dan mudah 

dipahami. 
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1.8 Skema Perancangan 

 

 

 

 

 

Bagan 1.1 Skema Perancangan 

 ( Sumber : Dokumen Pribadi ) 
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1.9 Tinjauan Pustaka 

a. Pengaruh Yoga Antenatal Terhadap Pengurangan Keluhan Ibu Hamil Trimester III  

oleh Devi Mediarti, Sulaiman, Rosnani, Jawiah (Devi Mediarti, Universitas Sriwijaya 

2014). 

Dari jurnal didapatkan informasi bahwa berdasarkan hasil penelitian terdapat 

perbedaan yang signifikan  antara keluhan ibu hamil sebelum dilakukan yoga antenantal 

dan setelah dilakukan yoga antenantal kepada ibu hamil dan keluarga. Sehingga dapat 

disimpulkan yoga antenantal dapat membantu mengurangi keluhan pada ibu hamil.  

b. Pengaruh Prenatal Yoga Terhadap Tingkat Kecemasan Pada Ibu Primigravida 

Trimester II dan III di studio Qita Yoga Kemacatan Semarang Selatan Indonesia  oleh 

Priharyanti Wulandari, Dwi Retnaningsih, Euis Aliyah (Priharyanti Wulandari, STIKES 

2018). 

Dari jurnal ini berdasarkan hasil penelitian bahwa yoga prenatal dapat membantu 

mengurangi tingkat kecemasan pada ibu hamil. Terdapat penurun tingkat kecemasan yang 

sangat signifikan dan prenatal yoga berpengaruh positif. 

c. Pengaruh Senam Hamil Yoga Terhadap Kesiapan Ibu Hamil Menghadapi Persalinan 

Di RSIA Limijati Bandung oleh Eli Rusmita (Rusmita, BSI 2015). 

Dari jurnal ini didapatkan informasi hasil penelitian bahwa yoga prenatal dapat 

membantu mempersiapkan kondisi fisik dan psikologi ibu hamil dalam menghadapi 

persalinan dan direkomendasikan dalam asuhan keperawatan ibu hamil. Membantu 

mengurangi morning sickness dan susasana hati. 

d. Perancangan Kampanye Sosial Perawatan Kehamilan Untuk Ibu Primigravida oleh 

Pilantri Gemiantra (Gemiantra, Universitas Komputer Indonesia 2014) . 

 

Perancangan kampanye sosial mengenai perawatan kehamilan yang bertujuan untuk 

menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kehamilan. 

Perawatan kehamilan dapat mencegah masalah kesehatan masa depan bagi ibu 

primigravida. Tujuan untuk penelitian adalah untuk menginformasikan pentingya 

perawatan kehamilan dan mudahnya mendapatkan informasi mengenai kehamilan.  



 8 

 

e. Perancangan Kampanye Cegah Anemia Pada Ibu Hamil oleh Muhammad Defrian 

Aulia Saputra. (Saputra, Universitas Telkom 2019) 

 

Perancangan kampanye sosial mengenai pencegahan anemia pada ibu hamil. 

Perancangan ini bertujuan untuk mengedukasi bahaya ,dampak, dan cara pencegahan 

anemia pada masa kehamilan. 
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