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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tidak sedikit orang yang masih merasa risih apabila mereka masih harus 

membicarakan sesuatu yang memiliki unsur pendidikan seks atau pembicaraan 

mengenai perubahan fisik secara umum. Berdasarkan pernyataan Suparman 

(2015) pendidikan sex education di Indonesia hanya diajarkan di sekolah, namun 

tidak semua sekolah mengajarkan hal ini ke murid-muridnya. Suparman juga 

menyatakan bahwa topik tersebut hanya terfokus pada organ-organ reproduksi 

sehingga hanya terlihat seperti belajar anatomi manusia. Faktanya, pendidikan 

seks tidak hanya mempelajari fungsi dan guna organ reproduksi manusia, namun 

merawat dan menanggulangi apa yang akan terjadi ketika perubahan tubuh dari 

anak-anak ke remaja terjadi. 

Tujuannya adalah agar para perempuan yang akan menginjak masa remaja 

tidak panik dan tidak takut dalam menghadapi perubahan yang akan terjadi pada 

tubuhnya. Menstruasi merupakan hal yang pasti dilalui dalam siklus kehidupan 

seorang wanita normal. Pada masa ini wanita akan mengalami beberapa hal yang 

dapat mempengaruhi dirinya secara fisiologis dan psikologis. Pembelajaran 

mengenai menstruasi biasanya hanyalah sebatas media berbasis text book, namun 

hal tersebut seperti yang dipaparkan, jatuhnya hanya seperti pembelajaran biologi 

semata. Maka dari itu pendekatan dengan cara lain dapat dilakukan untuk 

mengenalkan topik ini ke anak perempuan. 
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Menurut Anwari (2017) sosialisasi dapat dilakukan dengan bermain board 

game. Selain untuk tinjauan sosialisasi, board game dapat menjadi salah satu 

metode pembelajaran yang efektif. Menurut Bell dalam bukunya Teaching and 

Learning Mathematics (1978), secara umum permainan cocok untuk membantu 

mempelajari fakta dan keterampilan, yang dapat diaplikasikan kedalam topik ini. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana perancangan gameplay board game untuk membantu pembelajaran 

tentang gejala pre-menstrual menstruasi? 

1.3. Batasan Masalah 

Guna memfokuskan pembahasan Tugas Akhir, maka penulis membatasi 

pembahasan karya Tugas Akhir sedemikian rupa: 

1. Target Tugas Akhir adalah sebagai berikut:  

1. Geografis: Kota Tangerang 

2. Demografis: 

A. Jenis Kelamin: Perempuan 

B. Usia: 10-14 tahun 

C. Tingkat pendidikan: Pelajar (SD-SMP) 

2. Topik seputar gejala-gejala PMS (PMS), faktor-faktor yang dapat mengurangi 

rasa sakit selama PMS, dan benda-benda yang akan dibutuhkan ketika 

menstruasi datang. 
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3. Pembahasan  terbatas pada gameplay dan isi rulebook dari produk yang 

dirancang dan dibuat. 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan merupakan perancangan gameplay board game untuk membantu 

pembelajaran tentang gejala-gejala pre-menstrual. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Penulisan laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Manfaat bagi masyarakat: 

Menambah pengetahuan mengenai menstruasi dan mengubah pemikiran 

mayoritas perempuan bahwa membicarakan perihal menstruasi secara umum 

itu bukanlah hal yang memalukan. 

2. Manfaat bagi universitas: 

Memberi referensi kepada mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara 

mengenai perancangan board game dengan tema edukasi dan topik yang 

cukup sensitif pada sebuah karya. 

3. Manfaat bagi penulis: 

Menambah pengetahuan lebih dalam mengenai siklus menstruasi ditambah 

memberi arahan bagaimana cara merancang suatu karya untuk menyelesaikan 

permasalahan tertentu. 
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