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ABSTRAK

BAB!

Pendahuluan

Di pulau Jawa, tidak terlalu sering wanita terlibat dalam olahraga. Walaupun

menurut sebagian besar responden dalam studi ini, wanita mempunyai bakat

olahraga dan apalagi menganggap olahraga penting untuk mempertahankan

badan yang sehat, segar dan cantik. Kalau begitu, mengapa hanya sedikit

wanita yang berolahraga? Dalam laporan ini, alasan yang menghalangi

wanita bermain olahraga akan diteliti.

Masyarakat Jawa sekarang sedang berubah menuju masyarakat yang lebih

modern. Jenis kerja berubah dari kerja fisik menjadi kerja yang lebih memakai

pikiran. Ada jauh lebih banyak pekerja kantor dari waktu dulu. Oleh karena

itu, orang sekarang hams mencari aktivitas fisik di luar pekerjaannya untuk

mempertahankan badan yang sehat, dan otak yang dapat berfungsi dengan

baik. Olahraga menjadi aspek penting dalam masyarakat modern yang

berkembang di Jawa.

Dalam studi ini, mahasiswa dari beberapa universitas di Malang

diwawancarai. Malang merupakan kota yang masih memegang pikiran Jawa

tradisional. Di Malang kita bisa melihat anggapan tradisional terhadap wanita

yang bermain olahraga, dan juga perubahan sosial yang sedang terjadi dalam

masyarakat ini. Mahasiswa dipilih menjadi responden karena mereka



merupakan pekerja kantor dan kelas menengah baru. Mereka yang perlu
mengembangkan kebiasaan olahraga untuk mempertahankan badan yang

sehat.

Selama studi ini, faktor-faktor sosial muncul sebagai fokus. Semua aspek

topik ini berhubungan dengan faktor sosial, karena banyak tabu dalam
budaya Jawa terhadap perilaku wanita. Studi ini memusatkan pada keadaan
sosial dan perubahan sosial di Jawa. Olahraga wanita menjadi alat untuk

memeriksa topik-topik ini. Jelas olahraga tidak dapat dipisahkan dengan

keadaan sosial.

BAB II

Mengapa Di Jawa Hanya Sedikit Wanita Yang

Berolahraga?

Semua responden setuju apabila masyarakat tradisional Jawa dianggap tidak

pantas kalau wanita berolahraga. Dalam masyarakat tradisional Jawa dan

juga dalam agama Islam, peran wanita adalah tetap di rumah dan

bertanggung-jawab atas rumah tangga. Pria yang bertanggung-jawab ke luar

rumah, mencari uang hidup. Masyarakat Jawa dewasa ini masih memegang

pikiran tradisional ini. Kalau wanita sering ke luar rumah, khususnya kalau ke

luar malam, dianggap sebagai hal negatif oleh masyarakat. Oleh karena ini,

wanita menghadapi kesulitan kalau ingin mengikuti olahraga. Dia dianggap



terlalu sering ke luar, hidupnya terlalu aktif, dan tidak cocok untuk kaum

wanita.

Perbedaan peran pria dan wanita dalam masyarakat Jawa masih dianggap

sangat penting. Menurut beberapa responden, hal ini berasal dari agama

Islam, yang menetapkan peran pria dan wanita dengan jelas. Pria harus ke

luar rumah untuk mencari uang, wanita harus tinggal di rumah, mengatur

rumah tangga dan membesarkan anaknya. Sesuai dengan pikiran ini, pria

harus mempunyai hidup aktif, dan harus kuat serta enerjik. Peran wanita

dibedakan dengan peran pria. Dia harus bersifat lemah gemulai, dengan

gerakan pelan dan tenang. Badannya tidak boleh terlalu kuat, hidupnya tidak

terlalu aktif. Kalau wanita di Jawa sering berolahraga, badannya kuat, sehat

dan enerjik maka dia dianggap bersifat laki-laki.

Wanita dalam masyarakat tradisional Jawa juga sangat dijaga, dan

diharapkan menjaga kesehatan serta kelihatan pribadinya. Kalau wanita

berolahraga, dianggap kulitnya dapat bertambah hitam dan badannya dapat

menjadi kekar mirip dengan laki-laki. Mungkin kecantikannya akan hilang.

Apalagi olahraga yang keras dipikirkan dapat merusak keperawanan wanita,

yang dianggap sangat penting dalam pikiran masyarakat Jawa.

Ada alasan lain wanita yang main olahraga mengalami kesulitan diterima

dalam masyarakat. Salah satu alasan ini adalah pakaian. Sebagian besar

masyarakat Jawa beragama Islam. Pakaian olahraga ini tidak menutup aurat

wanita. Selain itu, wanita yang berolahraga sering bersama laki-laki karena

lebih banyak laki-laki yang berolahraga. Wanita yang sering bersama laki-laki

kadang dipikirkan mencari seks, apalagi kalau ikut aktivitas seperti naik

gunung, di mana mereka hams tidur di tenda bersama laki-laki.



Perempuan Jawa sangat dijaga dan juga manja. Mereka diajarkan

keluarganya untuk merasa takut dan malu. Sekolah Jawa juga kurang rajin

dalam hal mengajar anak-anak supaya mempunyai inisiatif sendiri. Akibatnya

perempuan Jawa kurang mandiri dan kurang berani. Mereka ragu mencoba

sesuatu yang bam misalnya mengikuti tim olahraga. Ada perasaan sungkan

dan takut salah. Apalagi mereka suka ditemani ke mana pun dia pergi.

Mereka merasa lebih aman kalau ada teman. Akibat hal ini, perempuan di

Jawa jarang berani mulai olahraga kalau tidak diikuti dari dulu. Mereka

kurang berani ikut klub atau tim kalau tidak ada temannya.

BAB III

Wanita Yang Berolahraga

Wanita yang berolahraga di Jawa ternyata agak beda dari norma wanita

Jawa. Biasanya dapat dilihat dari sikap dan tingkah lakunya bahwa seorang

wanita masuk kelompok yang suka berolahraga. Wanita yang begini di Jawa

betul-betui dianggap sudah ke luar jalur.

Rata-rata wanita yang suka berolahraga kelihatannya kurang feminin.

Mereka berpakaian agak santai, misalnya jeans dan sering sepatu olahraga.

Mereka sering berambut pendek dan jarang yang suka memakai kosmetika.

Ada juga yang temannya kebanyakan laki-laki.

Selain busana inti orangnya juga sering berbeda. Kalau sering bersama

wanita yang aktif di bidang olahraga, dapat dilihat bahwa rata-rata wanita ini



lebih rasional, lebih berani dan lebih mandiri. Mereka biasanya suka jalan-

jalan sendiri dan gerakannya lebih cepat dan lebih aktif. Pokoknya mereka

suka menguasai hidupnya sendiri.

Sebagian besar wanita ini setiap hari menemukan tantangan dari masyarakat.

Masyarakat Jawa sulit menerima wanita yang suka hidup aktif, apalagi yang

berpakaian lebih santai, yang suka mandiri dan yang lebih berani dan lebih

rasional. Semua ciri ini dianggap sebagai ciri laki-laki. Suatu responden

dalam studi ini mempunyai pengalaman yang menarik yang mencerminkan

anggapan masyarakat terhadap wanita ke luar jalur ini.

Responden ini adalah pemain sepak bola. Dia pernah bermain bola secara

profesional, untuk tim Jawa Timur. Responden ini tampak matanya agak

santai. Dia berambut pendek dan tidak memakai kosmetika. Pakaiannya

cenderung praktek saja. Dia orangnya sangat mandiri dan sering jalan-jaian

sendiri. Dia juga merokok, dan selama hidupnya mempunyai kebanyakan

teman laki-laki.

Responden ini mengalami banyak kesulitan diterima masyarakat. Sejak

waktu kecil dia diberitahu "Olahraga tidak pantas untuk wanita. Kenapa kamu

hams bermain sepak bola. Kamu tidak pantas menjadi cewek, kamu tidak

pantas punya suami. Lebih baik kamu menjadi cowok saja, apa kamu ingin

jadi lesbi?" Komentar ini berasal dari semu segi masyarakat. Sampai

sekarang responden ini diberitahu begitu oleh teman kuliahnya. Sering

dikatakan bahwa dia berjalan seperti laki-laki, dia mempunyai sikap laki-laki

dan dia mirip dengan laki-laki. Dia selalu dipikirkan sebagai lesbi kalau

mempunyai teman perempuan dekat.



BAB IV

Wanita Berolahraga dan Perubahan Sosial Di Jawa

Masyarakat Jawa sedang mengalami perubahan sosial, Jenis kerja berubah
dari pekerjaan di sawah menjadi pekerjaan di kantor, yaitu pekerjaan yang
lebih memakai pikiran. Untuk pekerja kantor bam ini, olahraga sangat
penting. Di kantor, badan dan ototnya jarang dipakai. Walaupun badan
manusia adalah mesin yang sangat penting dipakai tiap hari, Kalau Qtot tidak

dipakai, badan tidak dapat berfungsi dengan baik dan bisa cepat sakit Selain
itu otak jugatidakdapat berfungsi dengan baik,

Gaya hidup "fitness dan senam" mulai menjadi populer temtama dengan kelas
menengah di Jawa, Walaupun gym itu mahal dan belun umurn untuk
masyarakat biasa, prosesnya sudah dimulai, Hal ini melanjutkan proses
mengumumkan olahraga wanita, Pengaruh kelas menengah ini tidak hanya
terbatas pada mengumumkan olahraga wanita, Wanita kelas menengah
mulai berhidup lebih akfit dan lebih berperan dalam masyarakat,

Wanita yang berolahraga mempakan ciri perubahan sosial, Tetapi mereka
juga mempakan penyebab perubahan sosial. Wanita yang berolahraga di
Jawa sekarang adalah wanita yang berani ke luar norma sosial, dan berani

untuk mencoba sesuatu yang bam. Walaupun kata "feminisme" belum

diketahui di Indonesia, jelas wanita ini mempunyai kesaman dengan feminis di

Barat pada waktu gerakan wanita, Masyarakat yang mengkritik wanita ini
senang saja tetap dengan pengalaman dulu. Mereka tidak berani dan tidak



mempunyai inisiatif untuk mencoba atau menerima sesuatu yang bam.
Mereka tidak berani untuk menantang pikiran biasa. Mereka tidak bertanya

mengapa wanita tidak boleh berolahraga.

Responden dalam penelitian ini, yang sering berolahraga mempakan gerakan
bam di Jawa. Mereka saja yang berani untuk mempertanyakan pikiran

tradisional Jawa dan melawan apa yang dianggap biasa. Hal ini akan

membantu proses melepaskan wanita dari bidang rumah tangga. Wanita ini
tidak hanya berolahraga. Mereka yang paling mandiri, paling rasional dan

paling berani. Mereka mempakan pemulaan kemandirian wanita Jawa.
Mereka membiasakan konsep wanita yang lebih sering dilihat di luar rumah,

yang berani jalan-jalan sendiri dan yang berpakaian lebih praktisdan yang

suka hidup mandiri.

BABV

Studi Kasus: Sepak Bola Wanita

Hal ini dicerminkan dalam sepak bola wanita, Sepak bola wanita diteliti

sebagai studi kasus dalam laporan ini karena betul-betul mencerminkan

pembahan sosial yang sedang terjadi di Jawa. Suatu tim dalam turnamen

Jawa Timur diteliti sebagai contoh proses pemasyarakatan sepak bola wanita.

Permainan dalam turnamen Jawa Timur terjadi di daerah pedesaan. Dalam

permainan sepak bola wanita ini dapat dilihat pembahan sosia! yang sedang

terjadi. Tiap kali ada permainan, lebih banyak orang mengenalkan konsep
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sepak bola wanita. Mereka juga mengenalkan wanita yang dapat bermain
dengan agresif, yang suka berlari dan yang berambut pendek. Pemain
bemsaha supaya dapat membuat konsep ini biasa untuk masa depan.

Pemain ini juga merubah citra wanita lewat kehadirannya bermain sepak bola.

Dengan pemainan di daerah pedesaan ini betul-betul mempakan pembahan

sosial di tingkat masyarakat.

BAB VI

Kesimpulan

Masalah wanita dan olahraga di Jawa tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor

sosial. Olahraga menjadi alat untuk belajar masyarakat. Kita dapat melihat

keadaan sosial Jawa dari pelajaran tentang olahraga wanita karena betul-

betul mencerminkan pikiran orang Jawa tentang peran dan perilaku wanita.

Walaupun ini adalah studi olahraga, hal-hal ini dapat dilihat di bidang

masyarakat lain.

Wanita kurang sering dilihat di luar rumah di Jawa, pria yang lebih terkemuka,

yang sering dilihat di jalan dan yang menduduki posisi berkuasa. Pria

berkuasa karena mereka secara tradisional mempunyai peran di luar rumah

dan mempunyai hidup aktif. Peran tradisional wanita berarti sangat sulit untuk

mereka diterima berhidup di luar rumah, apalagi sebagai penguasa. Hal ini

amat sulit diubah karena budaya Jawa tidak menerima perubahan sosial.



Tetapi wanita berolahraga tidak hanya mencerminkan hal-hal ini. Olahraga

juga menjadi alat untuk mengubah masyarakat. Wanita yang berolahraga

berani mengikuti jalur lain dan ke luar dari kebiasaan Jawa. Masyarakat lain

tetap dengan budaya dari dulu, apalagi mengkritik orang yang ke luar jalur ini.

Mereka ragu menghadapi sesuatu yang bam. Wanita ini membiasakan

konsep wanita yang berolahraga. Semakin banyak wanita yang dilihat

berolahraga, semakin banyak orang yang menjadi biasa dengan konsep ini.

Hal ini juga mempengamh di luar bidang olahraga. Wanita ini membiasakan

konsep wanita yang berani, mandiri dan rasional. Semakin banyak wanita

yang dilihat berhidup aktif, semakin banyak orang yang menjadi biasa dengan

ide wanita yang aktif dan praktis. Olahraga menjadi alat untuk mengubah

masyarakat.

Wanita berolahraga memperlihatkan ciri-ciri feminisme. Mereka lebih

rasional, aktif, mandiri dan terkemuka dibanding dengan wanita Jawa

tradisional. Wanita ini 20 tahun pada masa depan mungkin akan dianggap

biasa saja di Jawa, tetapi pada waktu ini masih dianggap agak aneh.

Pembahan sosial ini dibantu oleh pemasukan budaya Barat lewat media dan

juga oleh banyaknya orang kelas menengah yang ditambah terus sampai

dapat bersikap lebih modern.
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Kata Pengantar

Laporan ini merupakan hasil studi lapangan yang dilakukan di daerah sekitar

Malang dari bulan September sampai bulan Desember tahun 1998. Topik

studi ini adalah wanita dan olahraga di Jawa. Studi ini berbeda dari penelitian

lain. Maksud saya selama semester ini adalah untuk menggunakan studi

mengenai topik yang menarik untuk saya sendiri supaya dapat memperbaiki

Bahasa Indonesia saya dan juga memperdalam pemahaman tentang budaya

Indonesia.

Laporan ini dituiis secara garis besar berdasarkan pada observasi saya

selama waktu di Malang. Saya tidak hanya mewawancarai orang lain tentang

hal-hal wanita dan olahraga. Banyak observasi dalam studi ini berdasarkan

pada pengalaman saya sendiri. Maksud saya dalam menulis laporan ini

adalah untuk menjelaskan hal-hal yang saya ketahui waktu melakukan studi

ini di Malang. Saya menganggap hal-hal ini menarik dan penting untuk

masyarakat Indonesia. Laporan ini tidak lengkap karena waktu saya di sini

terbatas. Laporan ini hanya membuka topiknya untuk diteliti lagi pada masa

depan.

Saya memilih topik ini karena saya menganggap olahraga penting dalam

hidup saya sendiri sebagai hobi dan untuk mempertahankan kesehatan.

Waktu saya di Jawa saya melihat hanya sedikit wanita yang terlibat dalam

olahraga. Juga, olahraga yang merupakan hobi saya di Australia, yaitu sepak

bola dan panjat tebing, dianggap tabu di sini untuk kaum wanita. Saya ingin

tahu mengapa begitu di Jawa. Saya juga merasa topik ini mencerminkan

peran dan perilaku wanita dalam masyarakat di Indonesia. Topik ini mungkin

baru kali ini diteliti.
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BAB I

Pendahuluan

Masalah

Di pulau Jawa, tidak terlalu sering wanita terlibat dalam olahraga atau
aktivitas fisik. Walaupun menurut sebagian besar responden dalam studi ini,

wanita mempunyai bakat olahraga dan apalagi menganggap olahraga penting
untuk mempertahankan badan yang sehat, segar dan cantik. Kalau begitu,

mengapa hanya sedikit wanita yang berolahraga? Dalam laporan ini, alasan

yang menghalangi wanita bermain olahraga akan diteliti.

Tentu saja dalam masyarakat tradisional Jawa, olahraga dalam bentuk
modern jarang dipikirkan. Dalam masyarakat tradisional yang dapat

dikatakan olahraga adalah bekerja di sawah, membersihkan rumah, mencuci

pakaian dan tugas sehari-hari lainnya. Namun masyarakat jawa sekarang
sedang berubah menuju masyarakat yang lebih modern. Jenis kerja berubah

dari kerja fisik menjadi kerja yang lebih memakai pikiran. Ada jauh lebih
banyak pekerja kantor dari waktu dulu. Oleh karena itu, orang sekarang

harus mencari aktivitas fisik di luar pekerjaannya untuk mempertahankan

badan yang sehat, dan otak yang dapat berfungsi dengan baik. Olahraga dan
aktivitas fisik lain menjadi aspek penting dalam masyarakat modern yang

berkembang di Jawa.



Pentingnya Olahraga Baai Kesehatan

Olahraga sangat penting untuk kesehatan. Menurut laporan mutakhir pada

topik ini dari Surgeon General Amerika Serikat, olahraga memperbaiki

kesehatan secara berikut:

♦ mengurangi risiko kematian belum waktunya

♦ mengurangi risiko kematian dari penyakit jantung

♦ mengurangi risiko penyakit diabetes (sakit gula)

♦ mengurangi risiko tekanan darah tinggi

♦ mengurangi risiko kanker urus besar

♦ mengurangi perasaan depresi dan kegelisahan

♦ mengatur berat badan

♦ mengembang dan mempertahankan tulang, otot dan tulang sendi yang

sehat

♦ mempromosikan kesehatan jiwa

Menurut laporan ini olahraga penting bagi semua segi masyarakat. Orang

yang jarang berolahraga dapat memperbaiki kesehatannya dengan cara mulai

kebiasaan olahraga. Olahraga tidak usah terlalu keras untuk memperbaiki

kesehatan. Tetapi keuntungan kesehatan yang lebih besar dapat dicapai

dengan cara menaikkan keseringan atau kerasnya olahraga.

Semua hal ini penting untuk kelas menengah baru yang berkembang di Jawa.

Mereka perlu olahraga untuk mempertahankan kesehatan kalau pekerjaannya

adalah duduk di kantor saja.



Metode

Studi ini dilakukan di Malang. Malang merupakan kota yang menarik untuk

dilakukannya studi ini, karena masyarakat di Malang masih sangat

terpengaruh pikiran tradisional Jawa. Kalau di kota modern, misalnya Jakarta

atau Surabaya hasilnya memang agak berbeda dari hasil yang didapat pada

studi ini. Tetapi studi ini dengan sengaja dipusatkan pada masyarakat

tradisional yang sedang mengalami perubahan.

Sebagian besar orang yang diwawancarai adalah mahasiswa dari Universitas

Muhummadiyah dan IKIP. Mahasiswa dipilih karena mereka merupakan

generasi baru yang kemungkinan besar akan bekerja di kantor. Sangat

penting bahwa mereka mempunyai kesadaran tentang kesehatan dan

"fitness". Mahasiswa memang juga cukup mudah untuk tertarik terlibat dalam

olahraga, dan dapat berkembang kebiasaan fitness waktu masih kuliah, yang

diharapkan dapat dipertahankan selama hidupnya. Mahasiswi yang

berolahraga diwawancarai mengenai alasan mereka untuk berolahraga,

anggapan masyarakat terhadap mereka, pendapat orang tua atau pacarnya

mengenai partisipasinya dalam olahraga, pendidikan olahraga di sekolah dan

organisasi dan dana untuk olahraga. Juga banyak orang baik wanita maupun

pria, keduanya diwawancarai secara tidak resmi tentang pikiran mereka

terhadap masalah ini.

Selain itu juga diwawancarai beberapa guru olahraga tentang keteriibatan

siswi dalam aktivitas olahraga di sekolah, dan apakah mereka pernah

didorong berolahraga atau tidak. Guru ini juga ditanya tentang dana dan

fasilitas olahraga di sekolah. Yang terakhir, sepak bola diteliti sebagai

olahraga yang masih dianggap tabu untuk wanita. Perkembangan Liga



Sepak Bola Wanita Indonesia diteliti, dan pemain diwawancarai tentang

kesulitan yang dialami mereka sebagai pemain sepak bola perempuan.

Banyak observasi dalam laporan ini berdasarkan pada pengalaman saya

sendiri selama semester ini. Selama waktu peneiitian saya pemah bermain

sepak bola wanita dan juga sepak bola bersama laki-laki, naik Gunung

Semeru, memanjat "wall", arung jeram, dan bermain basket. Saya juga sering

lari pagi dan berenang, dan saya sering diikuti teman perempuan kalau

melakukan aktivitas ini. Saya juga mempunyai beberapa teman dekat yang

bermain olahraga dan yang menjadi responden dalam studi ini. Banyak

observasi tentang wanita berolahraga berdasarkan pada waktu saya bersama

teman-teman ini, pengalaman saya berolahraga dan reaksi masyarakat pada

saya dan teman saya.

Perubahan Fokus Selama Studi

Pada awalnya studi ini memusatkan pada alasan wanita jarang berolahraga,

faktor pendidikan dan isu kesehatan. Tetapi faktor-faktor sosial muncul

sebagai fokus. Semua aspek topik ini berhubungan dengan faktor sosial,

karena banyak tabu dalam budaya Jawa terhadap perilaku wanita. Studi ini,

pada akhirnya, memusatkan pada keadaan sosial dan perubahan sosial di

Jawa. Olahraga wanita menjadi alat untuk memahami topik-topik ini. Jadi

olahraga tidak dapat dipisahkan dengan keadaan sosial.

Pada akhirnya sepak bola juga muncul sebagai fokus. Sepak bola wanita

mencerminkan semua aspek olahraga wanita yang masih dianggap tabu.



Tetapi sepak bola juga memunculkan dan mencerminkan perubahan sosial di

Jawa yang sangat menarik.

Pada awal studi ini rencananya lebih memusatkan pada faktor struktural

dalam olahraga, dana, organisasi dan pendidikan. Tetapi sekarang ini sulit

diteliti di Indonesia. Jelas, olahraga dan pendidikan olahraga mengalami

kekurangan dana sekarang. Tetapi pada saat ini di Indonesia yaitu saat krisis

moneter, pemerintah Indonesia cukup sulit menjamin makanan untuk semua

penduduknya, apalagi membiayai hobinya. Semua aspek sistem pendidikan

Indonesia perlu diubah. Olahraga bukan merupakan faktor yang paling

penting dalam hal ini. Studi ini menjadi studi sosial karena faktor itu lebih

menarik dan lebih releven di Indonesia sekarang.



BAB II

Mengapa Di Jawa Hanya Sedikit Wanita Yang

Berolahraga?

Olahraga dan Budava Jawa

Semua responden setuju apabila masyarakat tradsional Jawa dianggap tidak

pantas kalau wanita berolahraga. Dalam masyarakat ini peran wanita adalah

tinggal di rumah, dan mengatur urusan rumah tangga. Citra wanita Jawa

adalah wanita yang tenang dan lemah gemulai. Dia harus dijaga oleh orang

tuanya dan nanti oleh suaminya. Wanita berolahraga dianggap berperan pria.

Sifat kewanitaannya dianggap hilang karena perilakunya terlalu keras.

Dalam masyarakat tradsional Jawa dan juga dalam agama islam, peran

wanita adalah tetap di rumah dan bertanggung-jawab atas rumah tangga.

Pria yang bertanggung-jawab di luar rumah, mencari uang untuk biaya hidup.

Masyarakat Jawa dewasa ini masih memegang pikiran tradisional itu. Kalau

wanita sering ke luar rumah, khususnya kalau ke luar malam, dianggap

sebagai hal negatif oleh masyarakat. Oleh karena itu, wanita menghadapi

kesulitan kalau ingin mengikuti aktivitas fisik. Dia dianggap terlalu sering ke

luar, hidupnya terlalu aktif, dan tidak cocok untuk kaum wanita.

Perbedaan peran pria dan wanita dalam masyarakat Jawa masih dianggap

sangat penting. Menurut beberapa resonden, hal ini berasal dari agama

Islam, yang menetapkan peran pria dan wanita dengan jelas. Pria harus ke

luar rumah untuk mencari uang, wanita harus tinggal di rumah, mengatur
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rumah tangga dan membesarkan anaknya. Sesuai dengan pikiran ini, pria
harus mempunyai hidup aktif, dan harus kuat serta enerjik. Peran wanita
dibedakan dengan peran pria. Dia harus bersifat lemah gemulai, dengan
gerakan pelan dan tenang. Badannya tidak boleh terlalu kuat, hidupnya tidak
terlalu aktif Kalau wanita di Jawa sering berolahraga, badannya kuat, sehat

dan enerjik maka dia dianggap kelaki-lakian. Kalau wanita mengeluarkan
banyak tenaga, beriari dengan kencang, dan apalagi memakai celana pendek
untuk berolahraga, kewanitaannya dianggap hiiang. Banyak resonden yang

berolahraga mengalami kesulitan karena masyarakat biasanya berkomenter

bahwa mereka Bkayak cowok", karena terialu aktif.

Wanita dalam masyarakat tradsional Jawa juga sangat dijaga, dan diharapkan

menjaga kesehatan serta kelihatan kepribadiannya. Standar kecantikan bagi
wanita Jawa adalah kulit kuning, lemah gemulai, rambut panjang, penampilan

feminin. Kalau wanita berolahraga, dianggap kulitnya dapat bertambah hitam

dan badannya dapat menjadi kekar mirip dengan laki-laki. Mungkin

kecantikannya akan hiiang. Juga dalam budaya Jawa dianggap sangat

penting untuk wanita menjaga badan dan rahimnya. Olahraga dianggap
dapat membahayakan kesehatan wanita dan rahimnya. Apalagi olahraga
yang keras diperkirakan dapat merusak keperawanan wanita, yang dianggap

sangat penting dalam budaya Jawa.

Kalau wanita berolahraga mungkin kecantikannya akan berkurang,

kewanitaannya akan hiiang bahkan keperawanannya juga akan hiiang.

Ketiga hal inilah yang paling penting untuk mendapatkan suami. Perempuan
Jawa takut kalau terlalu sering berolahraga, nanti sulit mencari pacar atau

suami. Apalagi dalam masyarakat Jawa perempuan sangat tergantung pada

laki-laki secara finansial. Kalau mereka tidak bisa dapat suami, hidupnya
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akan sulit. Dianggap kurang pantas dalam masyarakat Jawa. Ada juga
wanita yang tidak suka berolahraga karena ketakutan ini.

Ada alasan lain bahwa wanita yang bermain olahraga mengalami kesulitan

diterima dalam masyarakat. Salah satu alasan ini adalah pakaian. Pakaian
yang cocok untuk olahraga misalnya celana pendek, tentu saja dianggap tidak
pantas dipakai perempuan. Pakaian ini dianggap sebagai pakaian laki-laki,
apalagi sebagian besar masyarakat Jawa beragama Islam. Pakaian olahraga
ini tidak menutup aurat wanita. Selain itu, wanita yang berolahraga sering
bersama laki-laki karena lebih banyak laki-laki yang berolahraga. Wanita

yang sering bersama laki-laki kadang dianggap hanya mencari seks, apalagi
kalau ikut aktivitas seperti naik gunung, di mana mereka harus tidur di tenda

bersama laki-laki. Wanita yang berolahraga kelihatan masih dianggap tabu,

misalnya sepak bola juga mengalami lebih banyak kesulitan karena hal itu.
Mereka dianggap sebagai wanita "agresif. Walaupun tidak diakui secara

terbuka sifat "agresif ini mempunyai arti seksual. Wanita sebaiknya tidak

terlalu agresif menurut budaya Jawa.

Dalam masyarakat Jawa perempuan masih sangat dijaga oleh orang tua, dan
nanti oleh pacar atau suaminya. Perempuan mungkin tidak diijinkan

berolahraga oleh orang tuanya untuk alasan keselamatan, khususnya

olahraga yang dianggap keras atau berbahaya. Mungkin juga orang tuanya

akan khawatir tentang pikiran masyarakat terhadap anak putrinya kalau dia

berolahraga, dan kesulitan dalam hal dapat suami untuk dia. Nanti pacar atau

suaminya mungkin melarang wanita berolahraga untuk alasan yang sama.

Ada kemungkinan dia dilarang berolahraga oleh suami atau pacar karena

terus-menerus bersama laki-laki lain.



Salah satu anggota mahsiswa Pencinta Alam di Universitas Muhummadiyah

Malang (DIMPA) bercerita yang menunjukkan tekanan pada orangtua

perempuan Jawa atas perilaku anaknya. Responden ini suka naik gunung

sejak waktu masih sekolah di SMA. Dia naik gunung bersama temannya,

yang agak jauh dari tempat tinggalnya. Mereka harus berkemah selama

beberapa malam di gunung. Dia perempuan sendiri bersama beberapa laki-

laki. Orang tuanya tidak menganggap ini sebagai masalah. Mereka tahu dia

cukup mandiri dan tidak perlu dijaga seperti anak kecil, tetapi mungkin

masyarakat menganggap perilaku ini secara tidak wajar.

Pada waktu sudah pulang, dia mencetakkan foto-foto dari ekspedisinya dan

memperlihatkan foto-foto itu kepada temannya. Pada suatu hari teman ini,

yang bapaknya bekerja di satu kantor dengan bapak responden ini, mencuri

satu foto yang menggambarkan resonden ini bersama kelompok laki-laki di

gunungnya. Foto ini dibawa ke kantor bapaknya dan diperlihatkan kepada

semua staf. Bapaknya dituduh tidak bisa menjaga atau mendidik anak

putrinya dengan baik. Menurut orang lain, dia sebagai bapak yang tidak bisa

melarang anaknya naik gunung dan berkemah bersama teman laki-lakinya.

Juga pernah ada kasus seorang mahasiswi DIMPA lain yang hobinya "wall-

climbing" jatuh dan meninggal. Banyak dosen pria dan wanita berkomentar

"Wanita kok biayakan. Makanya dia jatuh." Hal-hal ini menunjukkan

pentingnya perbedaan antara pria dan wanita di Jawa.
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Organisasi dan Dana Olahraga

Aktivitas untuk bersantai-santai seperti olahraga, memang mengalami

kekurangan dana di negara Indonesia yang masih berkembang. Di Indonesia

sekarang cukup sulit memberikan makanan kepada semua penduduknya,

apalagi mencari dana untuk olahraga. Khususnya sejak saat Krisis Moneter

ini, dana dan fasilitas serta alat-alat untuk olahraga susah didapat. Hal ini

berpengaruh terhadap olahraga wanita di Indonesia yaitu: pilihan olahraga

yang dapat diikuti terbatas, dan latihan selalu bersama laki-laki.

Pilihan olahraga yang dapat dilakukan perempuan di Jawa sekarang sangat

sedikit. Olahraga yang umurn dengan ketersediaan fasilitas terbatas, apalagi

yang umurn untuk wanita lebih terbatas pula. Basket dan voli saja yang

mudah diikuti wanita. Aerobics dan senam juga kalau ingin ikut "fitness",

untuk orang yang mempunyai cukup uang. Sepak bola, naik gunung dan silat

pada umumnya dianggap tidak pantas untuk wanita. Selain itu tenis atau hoki

masih belum umurn di Indonesia, dan fasilitasnya sangat kurang. Kalau

wanita ingin ikut olahraga di Jawa, dia seharusnya hanya cocok dengan

basket atau voli, mempunyai cukup uang untuk aerobics, atau berenang. Jika

pemilihan pakaian tidak sesuai dengan agamanya tidak merupakan masalah

untuk dia. Namun ada klub "fitness" untuk wanita Muslim yang pria tidak

boleh ikut.

Untuk pemain basket atau voli, fasilitas alat dan pelatih masih kurang juga.

Akibat hal ini adalah perempuan selalu ikut latihan bersama laki-laki. Suatu

masalah yang muncul menurut beberapa responden adalah bahwa wanita

tidak dianggap secara serius oleh laki-laki pada saat berolahraga. Tim laki-
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laki menjadi fokus utama dan tim perempuan dianggap sebagai sampingan

saja.

Sebetulnya banyak resonden yang menyatakan mereka senang latihan

bersama laki-laki, karena latihan lebih keras dan lebih serius. Tetapi

responden yang suka latihan bersama laki-laki memang perempuan yang

paling kuat, berani dan percaya diri. Akibat latihan bersama laki-laki berakibat
olahraga tersebut menjadi aktivitas mengarahkan pada beberapa perempuan

yang cukup kuat dan cukup berani untuk bermain sekeras laki-laki. Olahraga
menjadi bukan aktivitas umurn, tetapi aktivitas untuk sedikit perempuan yang

sudah kuat dan sudah mempunyai ketrampilan olahraga. Akibat adalah

bahwa perempuan yang bisa bermain dianggap kelaki-lakian karena mereka

sering dilihat bersama laki-laki, dan selalu harus berolahraga bersamalaki-

laki.

Untuk perempuan yang kurang kuat dan kurang berani, olahraga belum biasa.

Banyak perempuan yang menyatakan mereka tidak berolahraga karena

badannya lemah dan cepat lelah. Di Jawa belum ada tim basket atau voli

yang memusatkan pada wanita yang belum biasa berolahraga, yang belum

kuat, belum mempunyai ketrampilan dan kemampuan olahraga, yang kurang

berani dan kurang percaya diri. Walaupun ternyata ada banyak wanita yang

ingin berolahraga tetapi tidak ada sarana dan prasarana yang dapat

mengembangkan ketrampilan wanita yang perlu dimulai dari awal. Wanita

harus setingkat dengan laki-laki dalam hal olahraga.
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Pengaruh Pendidikan dan Cara Dibesarkan

Pada dasarnya semua orang dibentuk pada waktu masih kecil baik secara

fisik maupun mental. Untuk membentuk bakat dan kekuatan fisik untuk

olahraga, disetujui banyak responden bahwa hal ini harus mulai sejak masih

kecil sehingga orang tersebut dapat mengembangkan kekuatan dan

kesehatan fisik yang diperiukan bagi olahraga. Selain itu juga bisa

mengembangkan ketrampilan olahraga dan kecintaan pada olahraga. Kalau

mencoba berolahraga pertama kali pada waktu sudah tua, SMA atau

universitas, orang biasanya menganggap dirinya sendiri terlalu lemah.

Mereka kurang berani dan tidak mempunyai ketrampilan atau koordinasi

untuk berolahraga.

Menurut beberapa responden termasuk guru olahraga di sekolah, sebagian

besar perempuan Jawa tidak suka berolahraga. Pada waktu kecil dalam

budaya Jawa, laki-laki didorong agar berolahraga, tetapi perempuan

diberitahu tidak pantas kalau mereka berolahraga. Laki-laki diberi bola, tetapi

perempuan diberi boneka. Perempuan sering diberi pelajaran dari awal untuk

tidak terlalu aktif, untuk bergerak dengan lemah gemulai, dan berperan di

rumah saja. Mereka biasanya tidak diberi kesempatan untuk

mengembangkan kekuatan dan bakat olahraga.

Di sekolah olahraga merupakan mata pelajaran wajib, tetapi hanya satu kali

seminggu. Olahraga tidak dianggap sepenting ilmu, khususnya untuk

perempuan. Menurut guru olahraga dari SD, SMP dan SMA, dana dan

fasilitasnya kurang. Olahraga yang dapat diajarkan pada perempuan terbatas

- hanya ada basket, voli, senam dan atletik. Kalau ada anak yang

memperlihatkan bakat olahraga, dia didorong agar ikut klub olahraga extra-
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curriculur. Tetapi perempuan biasanya tidak didorong atau diperhatikan di

bidang olahraga. Menurut guru-guru sekolah dari awal anak perempuan

biasanya tidak terlalu tertarik pada olahraga karena didorong ikut aktivitas lain

dan sering diberitahu olahraga tidak pantas untuk mereka.

Sebagian besar responden percaya bahwa hal ini merupakan faktor penting,

yang menunjukkan mengapa banyak perempuan Jawa tidak suka

berolahraga. Apalagi, perempuan Jawa sangat dijaga dan juga dimanja.

Mereka diajarkan oleh orang tuanya untuk merasa takut dan malu. Sekolah

di Jawa juga kurang rajin dalam hal mengajar anak-anak supaya mempunyai

inisiatif sendiri. Akibatnya perempuan Jawa kurang mandiri dan kurang

berani. Mereka ragu mencoba sesuatu yang baru misalnya mengikuti tim

olahraga. Ada perasaan sungkan dan takut salah. Apalagi mereka suka

ditemani ke mana pun dia pergi. Mereka merasa lebih aman kalau ada

teman. Akibat hal ini, perempuan di Jawa jarang berani mulai olahraga kalau

tidak diikuti dari masa kecil. Mereka kurang berani ikut klub atau tim kalau

tidak ada temannya. Hal ini merupakan alasan penting yang menghalangi

perempuan untuk mengikuti klub olahraga.
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Bab

Wanita Yang Berolahraga

Wanita Ke Luar Jalur

Wanita yang berolahraga di Jawa, ternyata agak beda dari norma wanita

Jawa. Biasanya dapat dilihat dari sikap dan tingkah lakunya bahwa seorang

wanita masuk kelompok yang suka berolahraga. Memang, hal ini juga betui

di negara lain. Tetapi kalau di beberapa negara Barat misalnya Australia,

wanita yang seperti ini masih dianggap biasa, walaupun wanita yang seperti

ini di Jawa betul-betul dianggap sudah ke luar jalur.

Penampilan merupakan hal yang sangat penting dalam budaya Jawa. Wanita

di Jawa diharapkan memperhatikan busana sebagai tanda kewanitaannya.

Mereka biasanya memakai pakaian dan sepatu agak feminin, suka memakai

kosmetika, dan berambut panjang. Tetapi rata-rata wanita yang suka

berolahraga kelihatannya kurang feminin. Mereka berpakaian agak santai,

misalnya jeans dan sering bersepatu olahraga. Mereka sering berambut

pendek dan jarang yang suka memakai kosmetika. Ada juga yang temannya

kebanyakan laki-laki.

Menurut banyak responden, wanita yang suka olahraga dengan wanita yang

kurang suka olahraga orientasinya sangat berbeda. Wanita yang tidak suka

berolahraga sering mengkritik wanita yang berolahraga karena perilakunya

tidak masuk norma Jawa. Mereka kurang memahami alasan untuk bermain

olahraga. Selain busana, sikapnya juga sering berbeda. Rata-rata wanita.
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yang aktif dalam bidang olahraga biasanya lebih rasional, lebih berani dan

lebih mandiri. Mereka biasanya suka jalan-jalan sendiri dan gerakannya lebih

cepat dan lebih aktif. Mereka sering mempunyai cita-cita sendiri, tidak hanya

tergantung pada laki-laki. Pokoknya mereka suka hidup mandiri.

Hubungan Dengan Masyarakat

Sebagian besar wanita ini setiap hari menemukan tantangan dari masyarakat.

Masyarakat Jawa sulit menerima wanita yang suka hidup aktif, apalagi yang

berpakaian lebih santai, yang suka mandiri yang lebih berani dan lebih

rasional. Semua ciri ini dianggap sebagai ciri laki-laki. Rata-rata perempuan

ini bisa bersifat 'cuek', anggapan masyarakat Jawa ini tidak usah dipikirkan.

Mereka biasanya mencari teman yang juga suka olahraga, yang lebih

memaham sifatnya. Tetapi, memang mereka juga mengalami kurang percaya

diri, kesepian dan kebingungan tentang identitias mereka sendiri, karena tiap

hari dihadapkan pada tantangan dari masyarakat.

Berikutnya, saya akan menbicarakan tiga responden yang mempunyai

pengalaman menarik. Tidak dapat ditentukan kenapa responden ini bisa

berbeda dari masyarakat Jawa lain. Latar belakang mereka berbeda semua.

Hanya saja mungkin tiap orang di dunia ini berbeda dan orang ini cenderung

bersifat aktif.

Ada perbedaan dalam banyaknya tekanan dari masyarakat Jawa yang dialami

oleh tiap responden. Responden nomor 1, yang ternyata dianggap paling

kelaki-lakian mengalami jauh lebih banyak kesulitan diterima oleh masyarakat

daripada responden lain, sampai dia merasa malu dan bingung. Responden
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lain tidak begitu terpengaruh oleh masyarakat ini. Dengan cara mempunyai

teman yang juga aktif, mereka bisa bersifat "cuek" saja dan tidak terlalu

terpengaruh oleh pendapat orang lain.

Pengalaman Responden Nomor 1

Responden nomor 1 berasal dari Kepanjen - Malang selatan, dan berumur 19

tahun. Sekarang dia belajar psikologi di Universitas Muhumidyah Malang.

Dia sejak kecil mempunyai bakat olahraga. Dia pemah berenang, bermain

basket, mengikuti karate dan bermain sepak bola. Selama dua tahun yang

lalu dia memusatkan perhatiannya pada olahraga sepak bola. Dia pernah

mewakili propinsi Jawa Timur bermain sepak bola secara profesional. Dia
dibayar 8000 rupiah sehari untuk kegiatan ini. Responden ini walaupun paling

suka sepak bola, sekarang tidak bermain bola lagi. Dia memusatkan
perhatian pada studinya, karena tidak ada masa depan dalam sepak bola
wanita di Indonesia. Gajinya tidak cukup untuk hidup.

Responden ini kelihatannya agak santai. Dia berambut pendek dan tidak
memakai kosmetika. Pakaiannya cenderung praktis saja. Dia sangat mandiri

dan sering jalan-jalan sendiri. Dia juga merokok, dan selama hidupnya

mempunyai kebanyakan teman laki-laki.

Responden ini mengalami banyak kesulitan diterima masyarakat. Sejak
waktu kecil dia diberitahu "Olahraga tidak pantas untuk wanita. Kenapa kamu

harus bermain sepak bola. Kamu tidak pantas menjadi cewek, kamu tidak

pantas punya suami. Lebih baik kamu menjadi cowok saja, apa kamu mau
menjadi lesbi?" Komentar ini berasal dari semu lapisan masyarakat. Ibunya
juga tidak senang dengan segala tingkah laku dan hobinya, dan terus-
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menerus memarahi dia. Dia khawatir responden ini tidak cukup feminin,

terlalu kelaki-lakian dan nanti tidak bisa dapat suami. Dia berpikir responden

ini berkelas rendah karena penampilannyak, walaupun responden ini anaknya

sendiri. Sampai sekarang responden ini diberitahu begitu oleh teman

kuliahnya. Sering dikatakan bahwa dia berjalan seperti laki-laki, dia

mempunyai sikap laki-laki dan dia mirip dengan laki-laki. Dia selalu disangka

sebagai lesbi kalau mempunyai teman perempuan dekat.

Responden ini meupakan contoh orang yang hidupnya sangat terpengaruh

oleh kritik masyarakat. Dampak semua ini pada percaya diri dan citra diri

responden ini dapat dilihat dengan jelas. Dia menjadi bingung mengenai

identitas dirinya sendiri sampai dia pergi ke psikolog. Selama waktu studi ini

dia mencoba bunuh diri. Dia mempunyai banyak masalah dalam hidupnya,

tetapi suatu masalah yang paling besar adalah tantangan dari masyarakat

terhadap semua aspek penampilan dan sikapnya. Walaupun dia ternyata

memang perempuan dia merasa bukan perempuan karena terus-menerus

dikatakan bahwa dia lebih mirip dengan laki-laki. Dia bingung tentang

orientasi seksualnya karena terus diberitahu orang lain, "kamu tidak pantas

dapat pacar cowok, harus menjadi lesbi". Orang ini sebetulnya tahu dirinya

sendiri. Dia mempunyai tujuan yang jelas dalam hidupnya, dan bisa sangat

memfokuskan pada keinginannya. Tetapi masyarakat membuat orang ini

merasa bingung dan malu tentang identitas diri dan tujuan dalam hidupnya.

Namun demikian dia mempunyai inti yang cukup kuat untuk terus mengikuti

jalurnya sendiri. Dia menolak diubah menjadi model perempuan sesuai

dengan keinginan masyarakat.
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Pengalaman Responden Nomor 2

Responden nomor 2 adalah mahasiswi jurusan pedidikan olahraga di IKIP.
Dia adalah salah satu 6 perempuan dalam angkatannya dari hampir 50 orang.

Dia berasal dari Jawa Timur, umurnya 22 tahun. Sesudah lulus dia ingin

menjadi guru olahraga di sekolah dan juga mungkin pelatih olahraga di klub

sekolah atau klub olahraga lain.

Responden ini suka berolahraga sejak masih kecil. Menurut dia, untuk

perempuan terlibat dalam olahraga adalah paling penting dia mulai akti

berolahraga sejak waktu sekolah dasar. Responden ini didorong berolahraga

di sekolah karena dia ternyata mempunyai bakat dari awal. Tetapi katanya

sebagian besar wanita kalau tidak memiliki bakat ini tidak mendapatkan

perhatian dalam bidang olahraga.

Dia suka bermain voli, dan dulu suka berenang. Dalam jurusan olahraga dia

harus belajar semua olahraga, dan kelas olahraga setiap hari. Oleh karena

itu kulitnya menjadi sangat hitam. Ini memang dianggap tidak cocok untuk

wanita di Jawa. Responden ini memang merasakan tekanan dari

masyarakat untuk menjadi lebih feminin, tetapi dia merupakan contoh orang

yang tetap dengan pilihan sendiri, yang menolak diubah masyarakat. Dia

memilih teman yang suka olahraga, dan mempunyai pandangan yang sesuai

dengan dia sendiri. Hampir semua teman kuliahnya adalah laki-laki, tetapi

mereka senang menerima perempuan yang suka olahraga. Mereka sangat

santai dan bisa memaham alasannya, karena mereka sendiri juga suka

berolahraga. Dia tidak terlalu memperhatikan orang yang tidak memaham

dan tidak setuju dengan hidupnya. Mungkin salah satu faktor dalam hal ini

adalah bahwa dia sejak kecil menerima dukungan dari orang t'janya. Ini
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memang sangat penting untuk mengembangkan percaya dirinya. Dia juga
memilih olahraga yang sudah umum untuk perempuan. Masyarakat lebih
bisa menerima perempuan yang bermain voli dan tenis, daripada yang

bermain sepak bola.

Responden ini waktu ditanyakan tentang kemungkinan dapat pacar atau
suami menjawab hal ini mudah sekali. Ada lebih banyak pilihan dalam bidang
olahraga, karena kebanyakan laki-laki, dan laki-laki yang suka berolahraga
suka sama perempuan yang suka olahraga.

Pengalaman Responden Nomor 3

Responden nomor 3 adalah mahasiswa psikologi di Universitas Muhumidyah
Malang. Dia berasal dari Madura, dan berumur 22 tahun. Dia mengikuti Tae
Kwon Do di UnMuh. Dia pemah bermain basket, dan juga pemah ikut karate.

Dari waktu kecil juga, responden ini mempunyai bakat untuk olahraga.
Menurut dia hal itu yang penting untuk keterlibatan dalam olahraga. Orang
tuanya mengijinkan dia untuk berolahraga yang sudah umum untuk
perempuan seperti basket, tetapi dia tidak diperbolehkan mengikuti yang lebih
keras, seperti Tae Kwon Do. Mereka tidak diberitahu kalau dia ikut Tae Kwon

Do di Malang.

Menurut dia, orang Jawa masih tidak mendorong perempuan untuk
berolahraga. Mereka biasanya dikasih boneka pada waktu kecil. Apalagi
menurut dia orang Madura masih sangat memegang adat dan agama.

Menurut responden ini, di daerah Madura perilaku wanita seperti ini tabu
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menurut agama. Menurut penafsiran Islam di Madura, wanita harus feminin

dan tidak boleh mengikuti aktivitas keras. Keluarganya masih sangat percaya

pada pikiran ini. Dia satu-satunya dari tujuh saudara yang ke luar jalur.

Ibunya memarahi dia kalau ikut silat atau olahraga lain yang dianggap terlalu

keras, dan tidak pantas bagi perempuan.

Responden ini merupakan perempuan yang sangat mandir dan sangat

berani, dibandingkan dengan norma perempuan Jawa. Dia mengikuti Tae

Kwon Do, supaya bisa ke mana-mana sendiri tanpa perasaan takut diganggu.

Dia sering jalan-jalan sendiri sampai kota lain, dan memberitahu orang tuanya

kalau sudah sampai tujuannya. Berbeda dari perempuan Jawa pada

umumnya, dia tidak suka diantar ke mana-mana. Dia merasa lebih praktis

kalau bisa pergi sendiri, dan dia sangat suka mengatur hidup dirinya sendiri.

Dia mempunyai kepribadian yang kuat dan tidak terlalu gampang dipengaruh

norma masyarakat.

Ciri-ciri ini dalam perempuan tidak mudah diterima oleh masyarakat Jawa.

Teman kuliahnya ada yang memberitahu bahwa perilakunya tidak pantas

untuk perempuan. Perempuan yang suka jalan-jalan sendiri dianggap terlalu

berani, dan kelaki-lakian, karena mempunyai bakat dan keberanian laki-laki.

Mereka juga kadang dianggap mencari seks. Ibu responden ini juga tidak

setuju kalau dia jalan-jalan sendiri. Tetapi responden ini juga tidak terlalu

meperhatikan kritik orang lain. Dia juga cukup percaya diri untuk terus

dengan hidup yang dia suka.
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BAB IV

Wanita Berolahraga dan Perubahan Sosial Di

Jawa

Mengapa Budava Jawa Tidak Mudah Mendorong Atau Menerima

Perubahan Sosial?

Budaya Jawa adalah budaya yang agak statis, yang tidak mudah menerima
perubahan sosial. Ada dua ciri dari budaya Jawa yang merupakan penyebab
kestatisan ini. Faktor pertama adalah pikiran tetap tentang perilaku pantas

dalam masyarakat dan tekanan masyarakat pada orang yang ke luar jalur.

Faktor kedua adalah perlabuan berlebihan terhadap orang oleh orang tuanya,

khususnya anak perempuan.

Masyarakat Jawa mempunyai ide yang sangat tetap tentang perilaku yang

pantas. Termasuk dalam perilaku ini ada peran laki-laki dan perempuan yang

berbeda dan tidak dapat dicampur. Masyarakat Jawa cepat mengkritik orang

yang ke luar jalur ini misalnya wanita yang berolahraga, atau wanita yang
dianggap bersifat kelaki-lakian. Orang ini mengalami banyak tekanan dari
masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma sosial. Orang Jawa
menganggap urusan orang lain sebagai urusan mereka sendiri sebagai
anggota masyarakat. Mereka merasa bertanggung-jawab untuk
menkomentari pada perilaku orang lain, dan mengkritik kalau perilakunya

dianggap tidak pantas. Pikiran ini berasal dari masyarakat kolektif.
Masyarakat Jawa sangat dekat dan saling terlibat dalam urusan orang lain.
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Dalam masyarakat yang terikat begini, ada banyak tekanan pada semua

orang untuk mengikuti jalur yang sama. Ini melancarkan interaksi sosial di

pulau yang penduduknya sangat padat, dan harus tinggal paling dekat pada

semua orang.

Dalam masyarakat ini penampilan juga sangat penting. Orang dapat cepat

dikritik pada apa yang tampak pada pandangan mata saja, tanpa pikiran yang

lebih dalam. Perempuan yang kelihatan dianggap kelaki-lakian, yang tidak

memaki kosmetika atau pakaian feminin atau yang berambut pendek

langsung dinilai pada apa yang tampak itu saja. Perubahan norma sosial

sangat sulit diterima.

Sampai waktu menikah semua orang sangat dijaga oleh orang tuanya.

Khususnya anak perempuan, yang dianggap tempatnya di rumah saja,

seharusnya tidak terlalu sering ke luar rumah. Mereka tidak bisa ke mana

saja tanpa ijin orang tuanya, dan tidak terlalu bebas untuk mengambil

keputusan sendiri. Kebanyakan keputusan terhadap hidupnya diambil ibu dan

bapaknya.

Dari rumah dan dari sekolah orang tidak pernah diajarkan inisiatif. Mereka

tidak pemah didorong supaya dapat berpikir sendiri atau memilih sendiri.

Malahan orang Jawa mengajarkan anaknya menumbuhkan perasaan takut

untuk menguasai perilakunya. Wanita Jawa takut atau malu pergi ke mana-

mana tanpa ditemani. Ajaran rasa sungkan masih sangat tinggi. Mereka

merasa sungkan dan takut salah kalau dipaksa mencoba sesuatu yang baru,

khususnya apabila tidak ada teman. Hal ini membuat sangat sulit untuk ide

baru dicoba dalam masyarakat. Orang tetap dengan pengalaman dulu.

Mereka jarang berani untuk mencoba sesuatu yang baru. Juga mereka sulit
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menerima orang lain yang mencoba sesuatu yang baru, dan ke luar dari

perilaku biasa. Mereka mempunyai pembatasan pikiran yang sulitdiatasi.

Kedua faktor ini membuat sangat sulitnya suatu ide baru diterima dalam

masyarakat Jawa. Tetapi akibat media dan pengaruh budaya Barat,

perubahan sosial telah terjadi. Semua yang dianggap tabu secara berlahan-

lahan dapat diterima di Jawa.

Olahraga dan Perubahan Sosial Di Jawa

Masyarakat Jawa sedang mengalami perubahan sosial. Jenis kerja berubah

dari pekerjaan di sawah menjadi pekerjaan di kantor, yaitu pekerjaan yang

lebih memakai pikiran. Untuk para pekerja kantor, olahraga sangat penting.

Di kantor, badan dan ototnya jarang dipakai. Walaupun sebenamya badan

manusia adalah mesin yang sangat penting dipakai tiap hari. Kalau otot tidak

dipakai, badan tidak dapat berfungsi dengan baik dan bisa cepat sakit. Selain

itu otak juga tidak dapat berfungsi dengan baik.

Pengaruh pekerja kantor baru ini dan juga pengaruh media massa mulai

terasa di Jawa. "Fitness" menjadi populer. Orang menyadari bahwa untuk

kesehatan badan dan juga untuk mempertahan badan yang langsing, "fitness"

ini sangat penting. Media berperan dalam kesadaran ini. Budaya televisi -

yang berdasar pada budaya Barat - adalah budaya "gym". Bintang Sinetron

sering difilmkan sedang latihan senam di gym. Fitness dipromosikan sebagai

cara untuk melangsingkan diri. Salah satu responden dalam studi ini,

seorang pemanjat tebing perempuan, berkata bahwa mahasiswa sudah cukup

biasa dengan ide pemanjat tebing perempuan karena pengaruh televisi.
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Hal ini dapat dilihat sudah muncul di Yogyakarta. Yogyakarta juga

merupakan kota yang sedang berubah dan" tradisional menjadi modern.

Tetapi Yogyakarta sudah jauh lebih modern daripada Malang. Ada

mahasiswa yang lebih kaya yang betul-betul masuk kelas menengah baru.

Mahasiswa ini mulai melihat senam sebagai cara untuk melangsingkan diri

yang lebih modern dari puasa atau jamu, dan juga lebih sehat. Mahasiswi

mulai mengikuti senam untuk melangsingkan diri, walaupun menurut pegawai

senam belum ada yang mengikuti senam karena ingin menjadi lebih kuat.

Staf perempuan diwawancarai tentang pendapat masyarakat Yogyakarta

tentang wanita dan olahraga. Dia menjawab bahwa mahasiswa memulai

proses pemasarakatan olahraga perempuan dan konsep perempuan aktif,

karena bisa dilihat perempuan mengikuti senam. Walaupun begitu

masyarakat Yogyakarta masih mempunyai pikiran tradisional bahwa

perempuan lebih baik berambut panjang dan tidak terlalu aktif. Keadaan ini

baru mulai berubah dengan hobi baru kelas menengah ini.

Gaya hidup ini menjadi populer terutama untuk kelas menengah misalnya

masyarakat Surabaya dan Jakarta. Gym itu mahal dan belum umum untuk

masyarakat biasa. Tetapi hal ini mulai proses memasyarakatkan olahraga

wanita, dan konsep wanita yang mempunyai gaya hidup aktif. Gerakan yang

memuculkan pemasyarakatan olahraga wanita juga merupakan gerakan yang

melepaskan wanita dari rumah. Mereka dapat hidup lebih aktif dan lebih

berperan dalam masyarakat.

Pikiran tradisional Jawa masih sangat kuat. Tetapi sudah mulai berubah

dalam kalangan universitas dan pekerja kantor kelas menengah. Perilaku
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akan berubah pikiran dari norma Jawa. Mereka saja yang tidak

terlaluterpengaruh oleh ajaran Jawa. Mereka tidak usah selalu merasa malu

dan lemah atau selalu mengikuti orang lain saja.

Apalagi gerakan ini tidak terbatas pada bidang olahraga. Hal ini akan

melepaskan wanita dari rumah. Wanita ini tidak hanya berolahraga. Mereka

yang paling mandiri, paling rasional dan paling berani. Mereka merupakan

pemulaan kemandirian wanita Jawa. Mereka membiasakan konsep wanita

yang lebih sering dilihat di luar rumah, yang berani jalan-jalan sendiri dan

yang berpakaian lebih praktis dan juga yang bisa tegas dalam aktivitas sehari-

hari.
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BABV

Studi Kasus: Sepak Bola Wanita

Liaa Sepak Bola Wanita

Sepak bola wanita jelas belum umum di Jawa. Hal ini masih dianggap
sebagai sesuatu yang aneh dan sebagian besar perempuan tidak pernah

berpikir bahwa mereka mungkin bisa bermain sepak bola.

Dalam usaha untuk merubah keadaan ini dibentuklah Liga Sepak Bola Wanita

Indonesia. Liga ini merupakan badan otonomi di bawah Pesatuan Sepakbola

Seluruh Indonesia (PSSI), yang sejak tahun 1970-an berjuang untuk diakui

kehadiriannya. Liga ini memusatkan perhatian pada penciptaan kesebelasan

nasional wanita. Lewat turnamen nasional bernama Galanita, liga ini

berusaha untuk melibatkan lebih banyak wanita dalam sepak bola dan untuk

memasyarakatkan olahraga ini untuk wanita.

Liga Sepak Bola Wanita dipusatkan di Jakarta dan bekerjasama dengan

Panglima ABRI Jenderal TNI Feisal Tanjung sebagai sponsornya. Liga ini

mengadakan turnamen Galanita dengan Piala Pangab sebagai turnamen

paling tinggi dan diadakan tiap tahun di Jakarta. Pemain terbaik sempat

masuk tim nasional Indonesia untuk Southeast Asian Games dan kompetisi-

kompetisi internasional lainnya. Klub-klub yang berpartisipasi dalam

turnamen ini antara lain adalah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa

Timur, Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, Irian Jaya dan ABRI. Dalam

turnamen Ibu Tien Suharto, juga ada tim dari luar negri. Di bawah ini juga
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ada turnamen di tiap-tiap propinsi, di mana pemain Galanita dipilih. Suatu hal
yang menarik, semua tim sepak bola wanita di Indonesia mempunyai nama
yang memakai kata "putri", seperti tim Putri Semeru. Dari ini dapat dilihat,
mereka masih ditetapkan sebagai lawan tim laki-laki. Kalau mengambil

contoh tim sepak bola wanita di Australia, tidak memakai nama "putri".
Pemainan sepak bola wanita dianggap satu tingkat dengan sepak bola laki-

laki. Tetapi di Indonesia tim sepak bola ini masih dianggap sebagai "tim

sepak bola wanita".

Lembaga ini pertama kali mengirimkan tim ke luar negri ke 4th Asian Cup

Women's Football pada tahun 1981, dan sejak saat itu mulai mengirim tim ke

banyak kompetisi lainnya. Liga ini sekarang sudah mempunyai lumayan

banyak prestasi. Pada pembukaan turnamen ada kata-kata pengantar dari

beberapa orang yang posisinya tinggi di Indonesia misalnya, menteri negara

dan menteri peran wanita dan untuk olahraga, ketua Komite Olahraga

Nasional Indonesia, Ketua PSSI dan memang sponsornya, Panglima ABRI.

Tetapi pemainan masih mengalami kekurangan dukungan dari masyarakat.

Olahraga ini masih belum umum untuk wanita pada tingkat umum.

Pertandinqan

Sepak bola wanita dapat diadakan dan didukung oleh permerintah. Tetapi

untuk menjadi umum, pertandingan ini masih harus dimasyarakatkan dari

bawah. Yang diteliti dalam studi ini adalah pemasyarakatan iewat

pertandingan, bukan pada tingkat nasional tetapi pada tingkat lokal, di daerah

Jawa Timur. Pertandingan ini ditonton masyarakat biasa.
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Pertandingan dalam turnamen Jawa Timur diadakan di daerah pedesaan.

Yang menonton bukan pendukung dari daerah asai klub-klub tersebut, tetapi
orang dari desa di mana petandingan diadakan. Ada ongkos masuk,
biasanya seribu rupiah. Ini diambil oleh desa itu. Penonton biasanya melihat

karena menganggap hal itu sebagai sesuatu yang kurang umum. Mereka

datang untuk melihat sendiri apakah wanita bisa bermain sepak bola. Pemain

terus-menerus digoda selama waktu bermain. Tetapi penontonnya juga

mendukung pemainan. Suasananya cukup bagus. Penonton biasanya

hampir semua laki-laki. Pertandingan ini masih belum biasa ditonton wanita,

walaupun wanita yang bermain. Keadaan untuk pemain kadang kurang baik.

Lapangannya sering kotor dan berbatu-batu.

Pemain

Sepak bola wanita mengalami kesulitan sekarang dengan citra pemain.

Masyarakat menganggap pemain sepak bola wanita berkelas rendah.

Mereka dianggap kasar, keras dan kelaki-lakian. Mereka juga dianggap suka

minuman keras dan merokok. Sehingga dianggap sebagai olahraga kelas

bawah.

Rata-rata anggapan tentang latar belakang pemain ini juga ada benamya.

Harus diakui, jarang ada pemain yang berpendidikan. Studi ini meneliti tim

Putri Semeru, suatu tim wanita yang berasal dari daerah Dampit. Hanya ada

dua pemain yang tidak berasal dari Dampit, dan yang berpendidikan sampai

universitas. Satunya tidak aktif lagi karena dia mau memusatkan perhatian

pada studinya. Sebagian besar pemain hanya berpendidikan sampai SD.

Walaupun pemain yang paling muda sekarang masih belajar di SMP. Mereka
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memakai bahasa yang agak kasar, dan suka minum alkohol. Sebagian besar

mereka berambut pendek dan suka merokok. Perilakunya agak kelaki-lakian,

dan pada saat bermain sepak bola mereka bermain dengan keras. Rata-rata

semua pemain Jawa Timur mempunyai citra seperti ini. Faktor ini dapat

menyebabkan citra wanita berolahraga menjadi jelek.

Tim Putri Semeru ini mempunyai seorang pelatih pria dari Dampit yang

mendukung olahraga sepak bola wanita dan sangat mendorong mereka untuk

bermain dengan baik. Mereka bersifat sangat "cuek" terhadap anggapan

masyarakat tentang sepak bola wanita. Mereka sangat bersemangat dalam

hal mempromosikan sepak bola wanita. Tujuan mereka untuk

memasyarakatkan olahraga ini, supaya bisa menjadi olahraga yang umum

untuk wanita.

Perubahan Sosial dan Sepak Bola Wanita

Dalam permainan sepak bola wanita ini dapat dilihat perubahan sosial yang

sedang terjadi. Wanita berani melakukan sesuatu yang di luar norma sosial,

mulai dari proses pemasyarakatan sepak bola wanita yang juga merubah

pikiran tentang citra dan peran wanita di Jawa. Proses ni akan terjadi selama

beberapa tahun bahkan dasawarsa. Tetapi dapat dilihat proses sudah

dimulai.

Pemain ini sekarang ditertawakan dan digoda, tetapi mereka juga

menghasilkan uang untuk desa-desa tempat mereka bermain. Untungnya

dihargai dan jika pada masa depan sepak bola wanita bisa dapat lebih banyak

uang, mungkin olahraga ini akan lebih dihormati dan dianggap secara serius.
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Tiap kali ada pemainan, lebih banyak orang mengenalkan konsep sepak bola
wanita. Pemain berusaha untuk membuat konsep biasa untuk masa depan.

Mereka juga mengenalkan wanita yang dapat bermain dengan agresif, yang
suka berlari dan yang berambut pendek. Pemain ini juga merubah citra
wanita dengan bermain sepak bola. Dengan pertandingan di daerah
pedesaan ini betul-betul merupakan suatu perubahan di tingkat masyarakat.

Sepak Bola Wanita dan Lesbianisme

Untuk alasan yang tidak jelas, pemain sepak bola wanita cenderung untuk

bersifat lesbi. Ada banyak pemain lesbi dan dalam suatu pertandingan sudah

merupakan tempat untuk saling kenal antara lesbi. Selain itu, menurut

resonden pemain bola, sering ada penonton band yang datang ke

pertandingan. Bisa dilihat sepak bola wanita juga merupakan fokus untuk

masyarakat homo di Jawa.

Ini mungkin bisa merupakan masalah untuk citra sepak bola wanita.

Responden nomor 1 mengatakan "belum pasti apakah masyarakat akan

menerima sepak bola wanita. Kita harap mereka tidak merasa ada keperluan

mendiskreditkan pemainan ini". Kekhawatiran dia, jika ada yang mau

mendiskreditkan sepak bola wanita dan ada kemungkinan mereka dapat

memakai kehadiran lesbi ini, karena lesbi dianggap sebagai hal yang sangat

negatif di Jawa. Semoga sepak bola wanita dapat menjadi fokus yang positif

untuk olahraganya sendiri, dan juga untuk masyarakat homo.
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Bab VI

Kesimpulan

Olahraga Sebaaai Alat Untuk Belaiar Masyarakat

Masalah wanita dan olahraga di Jawa tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor

sosial. Olahraga menjadi alatuntuk melihat keadaan sosial masyarakat Jawa

karena betul-betul mencerminkan pikiran orang Jawa tentang peran dan

perilaku wanita.

Hanya sedikit wanita Jawa yang berolahraga. Hal ini terjadi karena budaya

Jawa tradisional. Budaya ini sangat menghargai perbedaan antara laki-laki

dan perempuan serta membedakan perannya. Wanita diharapkan tetap di

rumah menjaga diri dan bersifat tenang. Dalam budaya Jawa orang juga

diajarkan perasaan takut dan memiliki rasa malu. Mereka tidak pernah

diajarkan untuk mempunyai inisiatif sendiri. Dampak dari ini semua, mereka

merasa sungkan untuk mencoba sesuatu yang baru misalnya ikut klub

olahraga baru, khususnya kalau tidak ada teman. Mereka lebih menyukai

dengan hal yang sudah diketahui saja. Wanita jarang berani untuk mengikuti

klub olahraga, khususnya karena latihan bersama laki-laki.

Walaupun ini adalah studi olahraga, hal-hal ini juga dicerminkan di bidang

masyarakat lain. Wanita kurang sering dilihat di Jawa, pria yang lebih

terkemuka, yang sering dilihat di jalan dan yang menduduki posisi berkuasa.

Pria berkuasa karena mereka secara tradisional mempunyai peran di luar

rumah dan mempunyai hidup aktif. Hal ini dapat dilihat dalam kasus

33



Megawati Sukarnoputri sekarang. Masyarakat Indonesia sulit menerima
presiden wanita karena alasan tradisi ini. Wanita dianggap terlalu emosi
untuk menduduki posisi berkuasa. Posisi ini seharusnya diduduki pria yang
rasional, mandiri dan praktis. Hal ini amat sulit diubah karena berasal dari
budaya Jawa. Orang Jawa sudah disebut tidak diajar inisiatif. Mereka sulit
memikirkan atau menerima ide baru. Mereka lebih suka dengan yang sudah

diketahuinya.

Wanita yang berolahraga berani mengikuti jalur lain dan ke luar dari
kebiasaan Jawa. Masyarakat lain tetap dengan budaya lama dan mengkritik

orang yang dianggap ke luar jalur ini. Mereka takut menghadapi sesuatu
yang baru. Untuk alasan ini, perubahan sosial dan perubahan pikiran tentang
wanita yang berolahraga di Jawa merupakan proses yang sangat lama dan

sulit diterima.

Menuiu Masa Depan: Olahraga Sebaaai Alat Untuk Menaubah

Masyarakat

Yang dapat dilihat dari penelitian ini, masyarakat Jawa sedang berubah.
Dalam proses ini pikiran tentang peran dan perilaku wanita berubah. Wanita
menjadi lebih aktif dan lebih terkemuka dalam masyarakat. Ini dicerminkan

oleh banyaknya wanita yang berolahraga dan hidup aktif.

Tetapi wanita yang berolahraga tidak hanya merupakan faktor pasif dalam
perubahan ini. Semakin banyak wanita yang dilihat berolahraga, semakin
banyak orang yang menjadi biasa dengan ide wanita yang aktif dan praktek.
Proses ini bisa dilihat dengan jelas dalam sepak bola wanita. Pemainan

terjadi pada tingkat desa, dan walaupun sekarang pemainnya ditertawakan
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penonton. Tetapi tiap kali ada pertandingan lebih banyak orang yang biasa
dengan konsep sepak bola wanita. Mereka juga menjadi biasa dengan citra

lain wanita, yaitu berambut pendek, aktif, agresif dan keras.

Wanita berolahraga memperlihatkan ciri-ciri feminisme. Mereka berpakaian

praktis dan kurang feminin, serta berambut pendek. Mereka lebih rasional,

aktif, mandiri dan terkemuka dibanding dengan wanita Jawa tradisional.

Wanita sekarang ini, 20 tahun pada masa depan mungkin akan dianggap

biasa saja di Jawa, tetapi pada waktu sekarang ini masih dianggap agak

aneh. Perubahan sosial ini dibantu oleh pemasukan budaya Barat lewat

media dan juga oleh banyaknya orang kelas menengah yang bertambah terus

sampai dapat bersikap lebih modern.

Penelitian Laqi Pada Topik Ini

Topik ini sekarang mulai diteliti. Pada awal studi buku-buku pada topik ini

dicari. Terutama di perpustakaan IKIP Malang, karena ada jurusan

pendidikan olahraga di sana. Pencarian ini menunjukkan bahwa topik ini

belum merupakan topik yang dianggap penting ataupun serius di Indonesia.

Sulit sekali mencari buku atau materi pada topik ini, walaupun ada orang yang

belajar tentang pendidikan olahraga dan olahraga wanita dengan jelas

merupakan hal yang paling perlu diperhatikan dalam pendidikan olahraga.

Ada satu buku dengan bagian tentang wanita dan olahraga. Bukunya

bernama "Pengetahuan Praktis Kesehatan Dalam Olahraga", oleh Sadoso

Sumosardjuno. Bagian ini memusatkan pada perkawinan dan kehidupan

seks. Jelas topik ini tidak dianggap dengan serius, jika pendiskusian seks

diletakkan dalam bagian olahraga dan wanita.
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Keadaan dan perubahan sosial yang melibatkan wanita berolahraga dapat

diteliti dengan lebih lengkap, dan kemajuan sejak waktu penulisan laporan ini

juga diteliti.

Fasilitas, dana dan organisasi untuk olahraga wanita perlu dinilai dan langkah

pendidikan untuk melibatkan lebih banyak wanita dalam olahraga. Perubahan

sosial harus dimulai dari tingkat sekolah yang mendorong anak perempuan

supaya berolahraga. Memang dana untuk langkah ini di Indonesia sekarang

sangat kurang. Oleh karena itu, langkah ini sulit dilaksanakan.

Sepak bola wanita juga perlu lagi diteliti. Ini merupakan sesuatu yang muncul

dalam masyarakat Indonesia, suatu kejadian yang akan terjadi selama

beberapa tahun. Perkembangan sepak bola wanita merupakan topik yang

sangat menarik yang dapat diteliti pada masa depan.

Olahraga wanita adalah sesuatu yang agak baru yang akan berkembang

dengan modernisasi di masyarakat Jawa. Ini adalah topik baru yang melihat

pada masa depan. Penelitian sangat menarik untuk dilanjutkan.
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Appendix

Pengalaman saya pribadi dan komenter

masyarakat

Banyak hal dalam laporan ini diketahui saya akibat pengalaman saya sendiri

selama semester ini. Saya tidak hanya mewawancarai wanita yang

berolahraga tetapi juga berolahraga bersama mereka. Saya sendiri masuk

kelompok wanita berolahraga dan saya mempunyai beberapa teman yang

masuk kelompok ini yang menjadi responden dalam studi ini.

Beberapa hal dalam laporan ini berdasarkan pada komentar kepada saya dari

orang lain tentang saya sendiri dan tentang teman saya. Banyak dapat

diketahui dari komentar orang. Yang berikut beberapa komentar yang

dikatakan pada saya selama semester ini:

Waktu saya naik Gunung Semeru bersama anak Pencinta Alam:

"Berapa orang yang ikut?" Saya menjawab lima. "Berapa cewek?" Saya

menjawab dua. "Oh, dua pasangan."

Komentar kepada saya tentang teman saya yang juga suka berolahraga:

uDia kayak cowok, ya."

"Orang itu sangat cuek, ya." (Maksudnya "cuek" dalam hal pakaian.)

"Apa itu cewek atau cowok?"

Komentar kepada saya sendiri mengenai penampilan dan aktivitas saya:
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"Saya lihat kamu main bola kemarin kayak cowok."

"Kenapa kamu tidak punya rambut panjang, biar cantik. Cowok Indonesia

suka cewek berambut panjang."

"Kenapa kamu tidak pakai rok/lipstik biar cantik?"

"Kamu jalan kayak laki-laki."

Kamu sangat macho, ma"

Saya dua kali bermain sepak bola bersama tim wanita. Tiap kali saya

memberitahu kepada orang lain saya baru dari bermain sepak bola mereka

pasti tertawa. Teman saya dari Australia, Paul memberitahu kepada teman

kosnya bahwa saya bermain sepak bola wanita. Temannya tertawa sangat

lama. Paul bertanya kepada temannya apa yang lucu. Katanya, "Cewek

yang bermain sepak bola sangat agresif." Ternyata agresif ini berarti agresif

secara seksual. Waktu saya datang ke kos Paul di minta tolong temannya

untuk mengulangi komentar tadi. Temannya kelihatan agak malu, dan hanya

mengatakan, "Sepak bola wanita mempunyai masalah dengan citra pemain.

Dianggap berkelas rendah, suka merokok dan minum keras.

Saya juga pernah latihan bola basket bersama teman saya, berdua saja.

Teman saya memakai jilbab. Kami digoda terus oleh laki-laki yang lewat.

Katanya kalau bermain basket hanya perempuan saja dia sering digoda

seperti itu karena perempuan berjilbab yang berolahraga masih dianggap luar

biasa.

Tetapi saya waktu bersama teman saya yang berolahraga melihat bahwa

mereka sangat kuat, dan tidak terlalu terpengaruh oleh komentar ini. Dalam

laporan ini saya menulis bahwa orang ini sangat mandiri, rasional, berani dan

praktis. Hal ini sulit dibukti secara kuesioner atau cara lain. Hal ini hanya
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merupakan observasi saya selama waktu bersama teman ini, tentang perilaku

mereka dibandingkan dengan perempuan lain yang saya kenal di sini. Saya

melihat bahwa kalau mereka ke luar mereka tidak perlu ditemani. Kalau ke

luar malam masih berani. Mereka tidak takut latihan olahraga bersama laki-

laki. Mereka tidak suka menonton Sinetron dan kalau mentonton mereka

pasti tidak menangis. Mereka berbeda dari wanita Jawa lain yang sangat

dijaga dan harus terus-menerus diperhatikan. Mungkin pada masa depan ada

kesempatan untuk penelitian lagi supaya dapat melanjutkan dan

membuktikan observasi ini yang sekarang tetap sebagai pendapat.
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