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ABSTRAK 

Masyarakat umum acap kali masih memiliki penilaian bahwa perempuan 

tidak cocok untuk terjun pada dunia olahraga. Seperti halnya olahraga futsal yang 

dikatakan adalah olahraga laki-laki dan hanya cocok dimainkan oleh laki-laki. Namun 

seiring perkembangan zaman pada dunia olahraga, sudah banyak bermunculan atlit-

atlit perempuan pada olahraga futsal terbukti dengan adanya timnas futsal putri yang 

dimiliki Indonesia dan liga profesional futsal yang sudah ada di Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.Teknik pengumpulan data 

dalam bentuk wawancara mendalam guna untuk memperoleh data yang jelas 

mengenai fokus permasalahan tentangkontruksisosialyang terjadi di kalangan pemain 

futsal perempuan pada olahraga futsal melalui proses dialektika eksternalisasi, 

objektifikasi, internalisasi serta bagaimana keluarga dan komunitas orang-orang 

terdekat pemain futsal memaknai perempuan yang bermain futsal dengan 

menggunakan teori kontruksi sosial Peter L. Berger. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemain futsal mengkontruksikan 

futsal sebagai olahraga yang menyenangkan karena perempuan merasakan 

kenyamaan saat bermain futsal. Pemain futsal perempuan merasa tidak adil apabila 

futsal hanya boleh dimainkan oleh laki-laki saja. Perempuan membuktikkan 

bahwasannya mereka juga mampu dan cocok bermain futsal dengan torehan prestasi 

yang dimiliki. Selain itu futsal bagi perempuan juga memiliki banyak manfaat 

kesehatan dan manfaat sosial. Seiring dengan perekmbangan zaman para keluarga 
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dan komunitas orang-orang terdekat pemain futsal memaknai futsal adalah hal yang 

wajar karena sudah tidak ada lagi batasan antara laki-laki dan perempuan pada dunia 

olahraga. Selain itu keluarga dan komunitas orang-orang terdekat memberikan 

dukungan kepada perempuan yang menjadi pemain futsal. Dukungan yang diberikan 

berupa suntikan semangat dan motivasi. Tidak hanya itu saja keluarga dan komunitas 

orang-orang terdekat pemain futsal perempuan juga memberikan apresiasi kepada 

pemain futsal dengan memfasilitasi pemain futsal demi mengembangkan bakat. 

Kata kunci : Futsal, Kontruksi Sosial,Perempuan. 

 

ABSTRACT 

The general public still has an assessment that women are not fit to jump in 

the world of sport. Just like futsal sport is said to be a sport of men and only fit to be 

played by men. But ever the times in the world of sports, there are many female 

atheletes’ that emerges on futsal sport. It proven by there is an Indonesia female 

futsal national team and futsal professional league that already exists in Indonesia. 

This research uses qualitative approach. Data collection techniques in the 

form of in-depth interviews in order to obtain clear data abaout the focus of the 

peoblem abaout social contrcuction that occurred among female futsal players in 

futsal sport through the process of dialectic eksternalization, objectification, 

internalization, and how the family and community fo people nearest players futsal 

interpet women who play futsal by usisng Peter L. Berger social contruction theory.  

The results of this study indicate that futsal players construct futsal as a fun 

sport because women feel comfortable while playing futsal. Female  futsal players 

feel unfair if futsal only be played by men only. Women proved that they are also 

capable and suitable to play futsal with a lot achivement. In addition, for women 

futsal also has many health benefits and social benefits. Along with the development 

of the era, the family and community og people nearest players futsal interprected 

futsal is already a natural thing because there is no longer a limit between men and 

women in the word of the sport. In addition the family and community of people 

nearest players futsal give a support to women who become futsal players. Support 

provided in the form an injections of spirit and motivation. Not only that, family and 

community of proplr nearest players futsal women also give appeciation to futsal 

players by facilitating futsal players to develop their talent. 

Key word : Futsal, Social Contruction, Women 
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A. PENDAHULUAN 

Futsal adalah olahraga yang tidak 

kalah populer dengan olahraga sepak 

bola. Olahraga ini hampir sama 

menyerupai sepak bola dalam 

permainannya. Futsal dan sepak bola 

adalah olahraga yang mengandakan 

skill olah bola kaki. Sayangnya dewasa 

ini, olahraga futsal masih diiidentikkan 

sebagai olahraga yang berbau 

maskulin. Sehingga didapati apabila 

ada perempuan yang terlibat dalam 

permainan futsal masih dianggap 

sebagai hal yang unik, aneh, dan tidak 

biasa bahkan masih di anggap suatu 

hal yang tabu. 

Futsal merupakan olahraga yang 

dianggap cukup keras dan memiliki 

banyak resiko dalam permainannya. 

Pemain futsal di tuntut untuk berlari 

mengejar bola, berebut bola dengan 

lawan, dan tidak jarang pula 

berbenturan badan dengan lawan 

dalam permainan futsal. Futsal 

dimainkan pada lapangan yang 

beralaskan vynil yang kondisi alasnya 

lebih keras dibandingkan sepak bola 

yang beralaskan rumput dan tanah. 

Sehingga resiko cidera yang didapati 

dalam bermain futsal lebih besar bila 

dibandingkan dengan sepak bola. Hal 

seperti inilah yang membuat 

masyarakat patriarki memiliki 

anggapan bahwa olahraga futsal cocok 

dimainkan untuk laki-laki, karena 

perempuan dianggap makhluk yang 

lemah. Kendati demikian ternyata 

dewasa ini, perempuan mulai tertarik 

untuk menekuni futsal. Hal tersebut 

ditandai dengan mulai 

bermunculannya perempuan yang 

memutuskan untuk menjadi pemain 

futsal profesional. 

 Kaum feminis melihat ada 

kerancuan atau bahkan kekeliruan 

pemahaman atau pandangan 

masyarakat mengenai hakekat 

hubungan sosial yang mendasari 

subordinasi kaum perempuan dan 

akibat-akibat yang ditimbulkannya. 

Pada umumnya, orang melihat 

perempuan sebagai makhluk yang 

lemah, sementara laki-laki kuat; 

perempuan emosional, laki-laki 

rasional; perempuan halus, laki-laki 
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kasar; dan seterusnya. Perbedaan ini 

yang kemudian diyakini oleh 

masyarakat secara umum sebagai 

ketentuan kodrat (Muhammad,2012:3). 

Dalam prespektif sosial status 

perempuan dalam berolahraga 

mengungkapkan bahwa tidak ada 

satupun perempuan yang secara 

otomatis mendapatkan status sebagai 

olahragawan atau atlit. Status 

partisipan olahraga hanya diperoleh 

melalui tindakan yang ditunjukkan 

dengan perbuataannya pada aktivitas 

olaharaga. Hal ini yang membedakan 

dengan status bangsawan (raden, roro) 

yang secara otomatis dimiliki ketika 

seseorang dilahirkan. Dapat dikatakan 

bahwa status atlit, yang dimiliki 

perempuan merupakan “achieved” 

status yaitu kedudukan yang dicapai 

oleh seseorang dengan usaha-usaha 

yang disengaja. (Giri wiarto, 2015:60). 

Terlepas dari itu, status perempuan 

berolahraga memang masih 

menempati porsi lebih rendah dari 

kaum laki-laki. Anekdotnya bisa 

dikatakan karena perempuan kalah 

“start”. Semenjak zaman yunani dan 

romawi, sebagai perinits olaharaga 

modern, perempuan belum 

memperoleh kesempatan yang luas 

dibandingan laki-laki, bahkan 

dilarangnya berpartisipasi meski 

sebenarnya telah memiliki kemampuan 

yang sama dengan laki-laki (dari 

beberapa mitilog Artemis dan Athena, 

Theseus, Hippolyta). (Giri wiarto, 

2015:61-62) 

Di Indonesia keadaan futsal 

perempuan sudah sangat bagus dan 

memiliki peminat yang sudah banyak. 

Bisa dikatakan bahwa perkembangan 

futsal perempuan melebihi olahraga 

sepak bola perempuan. Di  Indonesia 

sendiri saat sini sudah memilki timnas 

futsal putri dan sudah juga sudah 

mengikuti ajang perlombaan 

internasional seperti contoh SEA 

GAMES. Tidak diketahui kapan 

munculnya olahraga futsal perempuan 

di Indonesia. Namun ternyata futsal 

memiliki daya tarik tersendiri bagi 

penimatnya. Sejarah diciptakan oleh 

timnas futsal putri pada tahun 2017. 

Timnas futsal putri Indonesia untuk 

pertama kalinya ciptakan sejarah baru 
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bagi futsal Indonesia diajang SEA 

Games dengan berhasilnya meraih 

medali perunggu digelaran SEA 

Games di negara Thailand. Dengan 

hasil ini merupakan medali pertama 

kali untuk cabor futsal putri Indonesia. 

Hal tersebut semakin membuat futsal 

perempuan menjadi olahraga yang 

populer di mata perempuan yang ada 

di Indonesia. Tak jarang semakin 

banyak perempuan yang memiliki cita-

cita untuk bisa menjadi pemain timnas 

futsal perempuan ataupun menjadi 

pemain pofesional di liga futsal 

Indonesia.  

Perkembangan olahraga futsal 

perempuan juga mulai terjadi 

dikalangan pelajar perempuan yang 

ada di Bojonegoro. Di Bojonegoro 

sekarang sudah banyak SMA/SMK 

sederajat dari sekolah negeri ataupun 

swasta telah memiliki kegiatan 

ekstrakurikuler olahraga futsal. Dalam 

kegiatan ekstrakulikuler tersebut 

meliputi adanya latihan rutin futsal 

perempuan guna mengasah minat dan 

bakat para pelajar perempuan yang 

menekuni olahraga futsal perempuan. 

Dari hasil latihan diharapkan 

perempuan mampu meningkatan 

kemampuan dalam bermain futsal dan 

akan ditinjau keberhasilan latihan pada 

keikutsertaan semacam event kejuaran 

futsal tingkat pelajar se-Kabupaten 

Bojonegoro. Sehingga perempuan 

secara langsung juga mampu 

mencatatkan prestasi pada olahraga 

futsal untuk sekolahannya. Contoh saja 

yang dilakukan oleh Smkn 4 

Bojonegoro, dan Sma MT Bojonegoro. 

Kedua sekolah tersebut juga memiliki 

agenda rutin dalam pengembangan diri 

pada olahraga futsal dengan adanya 

latihan rutin dan juga sering kali 

mengikuti kejuaraan futsal antar 

pelajar perempuan dalam tingkat lokal 

maupun nasional. Selain itu kedua 

sekolah tersebut pernah menjuarai 

pada event kejuaraan futsal antar 

pelajar perempuan yang ada di 

Bojonegoro. 

Hal ini membuat penelitian 

tersebut menarik untuk dilakukan. 

Karena penelitian ini berfokus pada 

bagaimana kontruksi sosial tentang 

futsal yang berlangsung dikalangan 
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pemain futsal perempuan dan 

bagaimana kontruksi keluarga dan 

komunitas pemain futsal perempuan 

mengenai perempuan yang bermain 

futsal. 

B. FOKUS PENELITIAN 

Dalam penelitian ini fokus 

penelitiannya antara lain sebagai 

berikut :  

1. Bagaimana kontruksi sosial 

tentang futsal yang 

berlangsung di kalangan 

pemain futsal perempuan? 

2. Bagaimana kontruksi 

keluarga dan komunitas 

orang-orang terdekat pemain 

futsal perempuan mengenai 

perempuan yang bermain 

futsal? 

 

C. KERANGKA TEORI 

Penelitian ini menggunakan Teori 

Konstruksi Sosial yang didapat dari 

buku karya Peter L. Berger dan 

Thomas Luckmann yang berjudul The 

Social Construction of Reality: A 

Treatise In the Sociological Of 

Knowledge yang kemudian 

diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia oleh Hasan Basari dengan 

judul Tafsir Sosial Atas Kenyataan: 

Risalah tentang Sosiologi 

Pengetahuan (1990).  Teori  tersebut  

digunakan  sebagai  pendekatan 

dalam menganalisis realitas sosial 

mengenai proses konstruksi sosial 

futsal yang berlangsung di kalangan 

pemain futsal perempuan yang ada di 

Bojonegoro. 

Menurut  Berger,  Sosiologi 

memusatkan perhatian pada  

hubungan antara individu dan 

masyarakat. “Individu” dianggapnya 

sebagai acting subject, yakni makhluk 

hidup yang senantiasa bertindak 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Tindakan-tindakan yang dilakukannya 

bukan sekedar respon biologis 

terhadap  suatu stimulus tertentu, 

tetapi berangkat dari makna-makna 

informantif yang dimiliki sang aktor 

tentang tujuan yang hendak dicapai 

lewat tindakannya, cara atau sarana 

untuk mencapai tujuan tersebut, serta 
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situasi dan kondisi dimana tindakan 

akan atau sedang dilakukan. 

Sedangkan “masyarakat” 

didefinisikannya sebagai suatu satuan 

kompleks yang terdiri dari relasi-

relasi antarmanusia yang relatif besar 

dan berpola (Samuel, 2012:1-2). 

Berger menjelaskan sebagai 

seorang sosiolog haruslah memiliki 

“kesadaran sosiologis”. Kesadaran 

sosiologis di sini dapat diberi 

pengertian sebagai suatu sistem nilai 

yang seharusnya dimiliki dan 

digunakan oleh ahli sosiologi ketika 

ia atau mereka bertugas, bukan selaku 

birokrat, teknokrat, atau warga 

negara, tetapi sebagai ahli  sosiologi 

(sociologist  qua  sociologist)  

(Samuel,  2012:1).  Sebagai ilmuwan, 

ahli sosiologi menganut nilai-nilai 

tertentu, yakni nilai ilmiah. Nilai 

ilmiah menurut Berger, melibatkan  

prinsip-prinsip objektivitas, empiris, 

sistematis, dan teoritis (Samuel, 

2012:4). 

Dalam melaksanakan 

kegiatannya, sosiologi tidak hanya 

menggunakan prinsip nilai ilmiah 

tersebut saja. Secara khusus, ada 

nilai-nilai khusus yang menjadi 

pedoman aturan main ahli sosiolog 

dalam kesadaran sosiologis. Menurut 

Berger, kesadaran sosiologis 

termaksud mencakup mendedah 

(debunking), tidak (mengindahkan 

unrespectability), kesadaran 

relalivitas, dan motif 

kosmopolit (Samuel,2012:5).  

Secara harfiah, debunking 

berarti penolakan atas berbagai 

kepalsuan. Maksudnya, seorang 

sosiolog harus menyandang 

kesadaran untuk tidak mempercayai 

dan menerima begitu saja definisi 

situasi yang diberikan oleh pihak lain 

tentang kehidupan sosial, tentang 

hubungan di antara individu dan 

masyarakat bahkan pandangan  yang  

dikemukakan oleh para  “manajer”  

yang mengelola kehidupan sekalipun. 

Kesadaran unrespectability ini 

dapat dianalogikan dengan kehadiran 

sosiolog dalam sebuah pesta. Bukan 

hanya ruang pesta yang akan 

dijadikan arena kegiatan sosiolog, 
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tetapi justru dapurnya. Ini berarti bila 

sosiolog sedang melakukan telaah 

tentang proses pengambilan 

keputusan dalam suatu perusahaan, 

perhatiannya tidak diarahkan ke 

sidang pimpinan yang melahirkan 

keputusan tersebut, misalnya apakah 

sidang itu dilaksanakan secara efisien 

dari segi ekonomis, apakah para 

peserta sidang dalam kondisi 

psikologis yang sehat (Samuel, 

2012:7-8). 

Kesadaran selanjutnya yang 

harus dimiliki seorang ahli sosiolog 

adalah kesadaran relativitas. 

Kesadaran relativitas adalah suatu 

kesadaran bahwa dalam kehidupan 

sosial tidak ada hal yang absolut dan 

mutlak; baik itu situasi dalam 

kehidupan sehari-hari, identitas, atau 

bahkan nilai-nilai dasar masyarakat. 

Masing-masing peristiwa yang kita 

jumpai berangkat dari konteks dan 

situaisosial yang berbeda-beda 

(Samuel, 2012:9).  

Kesadaran terakhir yang 

dirumuskan oleh Berger adalah 

kesadaran motif kosmopolit. Ahli 

sosiologi harus sadar bahwa sosiologi 

merupakan suatu cara memandang 

kehidupan sosial yang mensyaratkan 

keterbukaan dan kebebasan. Ini 

artinya, dalam memahami sesuatu 

ia tidak boleh semata berangkat 

dari gejala sosial yang terjadi di 

masyarakatnya sendiri, atau 

membatasi penerawangannya pada 

bidang-bidang tertentu. Lebih dari itu, 

sosiolog harus menaruh minat pada 

berbagai ragam gejala sosial, baik 

yang ada di dalam masyarakatnya 

sendiri maupun yang berada di 

masyarakat lain (Samuel, 2012:9-10).  

Salah satu tugas  pokok  pada  

sosiologi pengetahuan  adalah  

menjelaskan adanya dialektika antara 

diri (self) dengan dunia sosio-kultural. 

Dialektika ini berlangsung dalam 

suatu proses dengan tiga tahapan 

simultan, yakni sebagai berikut: 

1. Eksternalisasi, merupakan 

proses  penyesuaian  diri  

dengan  dunia  sosio- 

kultural sebagai produk 

manusia. 
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2. Objektivasi, merupakan 

proses di mana proses 

interaksi sosial dalam 

dunia interinformantif 

yang dilembagakan atau 

mengalami proses 

institusionalisasi. 

3. Internalisasi,  merupakan  

proses  di  mana  

individu  

mengidentifikasi  diri 

dengan lembaga-lembaga 

sosial atau organisasi 

sosial tempat individu 

menjadi anggotanya. 

Perumusan Berger tentang 

hubungan timbal balik di antara 

realitas sosial yang bersifat objektif 

dengan pengetahuan yang bersifat 

subjektif dilandaskannya pada tiga 

konsep. Berikut penjabaran tiga 

konsep tersebut (Samuel, 2012:16): 

a.   Realitas kehidupan 

sehari-hari 

Di awal telah dijelaskan 

bahwa Berger memahami realitas 

sosial sebagai sesuatu yang 

kehadirannya tidak tergantung pada 

kehendak masing-masing individu. 

Selain itu, Berger pun mengakui 

bahwa realitas ada banyak corak dan 

ragamnya. Namun, dalam karyanya 

bersama Luckmann, dikemukakan 

bahwa apa yang terpenting bagi 

analisis sosiologis adalah realitas 

yang dihadapi atau dialami oleh 

individu dalam kehidupannya sehari-

hari. 

b. Interaksi sosial dalam 

kehidupan sehari-hari 

Selama ini, realitas kehidupan 

sehari-hari terkesan dialami individu 

secara perorangan. Kenyatannya 

tidaklah demikian. Menurut Berger 

dan Luckmann, realitas  sosial  

dialami  oleh  individu  bersama-sama  

dengan  individu  lainnya. Selain itu, 

individu lainya sesungguhnya juga 

merupakan realitas sosial. Dalam 

pengertian ini, artinya orang lain 

bukan hanya sebagai bagian atau 

objek dalam realitas kehidupan 

sehari-hari individu, tetapi ia atau 

mereka juga bisa dipandang sebagai  

realitas  itu  sendiri.  Artinya,  
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pengalaman  individu  tentang  

sesamanya merupakan aspek yang 

penting  untuk ditelaah  dari kontruksi 

realitas dari diri seseorang. 

c.   Bahasa dan pengetahuan 

dalam kehidupan sehari-hari 

Menurut Berger, ekspresi 

manusia dapat menjadi sesuatu yang 

baku dan objektif, menjadi cara bagi 

suatu kelompok sosial untuk 

berekspresi. Ia menjadi gerak isyarat 

(gesture) yang tersedia baik bagi si 

pencetus, yang menciptakannya 

maupun  bagi orang  lain.  Perlu  

diingat,  ekspresi-ekspresi objektif  

berasal dari sesuatu yang subjektif, 

dari seorang pencetus. Dengan 

mengalami proses pemantapan sosial, 

suatu ekspresi menjadi tersedia 

melampaui batas-batas situasi tatap 

muka sewaktu ia dicetuskan untuk 

pertama kali. Ringkasnya, realitas 

kehidupan sehari-hari tidak bertahan 

tanpa adanya objek-objek (proses 

pengobjekan   atau   hasil   

objektivikasi).   Bagian   terpenting   

dari  objek-objek bukanlah  bentuk  

fisiknya,  tetapi  makna  subjektif  

yang  ditampilkan  dalam interaksi 

seseorang atau sekelompok manusia 

kepada manusia yang lain. 

Menurut   Berger,   pada   

masyarakat   sebagai   realitas   

subjektif,   terdapat hubungan 

dialektis didalamnya, di mana ada 

proses hubungan saling membentuk 

dan menentukan. Bagi Berger, ketika 

manusia lahir, ia hanya memiliki 

kesiapan untuk menerima kehadiran 

masyarakat dalam kesadarannya. 

Seiring dengan kesiapan manusia 

menerima masyarakat dalam 

kesadaran sendiri inilah proses 

internalisasi berlangsung. Internalisasi 

merupakan proses di mana manusia 

menyerap pengetetahuan dunia yang 

dihuninya. Proses internalisasi ini 

tidak menghilangkan kedudukan 

realitas objektif atas persepsi 

individu. Internalisasi hanya 

menyangkut penginterpretasian 

realitas objektif menjadi realitas 

subjektif menjadi pengetahuan yang 

hadir dan mengendap dalam 

kesadaran individu. 
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Berger mengungkapkan 

pandangannya tentang masyarakat 

merupakan realitas objektif. 

Masyarakat tercipta sebagai realitas 

objektif karena adanya berbagai  

individu  yang  mengeksternalisasikan 

dirinya dengan  mengungkapkan 

subjektivitas konstruksinya melalui 

aktivitas yang dilakukannya. 

Aktivitas yang dilakukan individu ini 

terjadi secara terus-menerus dan 

berulang, namun tidak berarti 

pengulangan aktivitas ini tidak 

mengalami perubahan. Pengulangan 

aktivitas   dalam   istilah   Berger   

menyebutnya   “habitualisasi”.   

Habitualisasi merupakan  

pengulangan  tindakan  atau  aktivitas  

individu,  melakukan  tindakan atau 

aktivitas di  masa kini atau  masa 

depan  yang kurang  lebih sama 

dengan tindakan atau aktivitas di 

masa lampau. 

D. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

paradigma definisi social. Dalam 

penelitian ini paradigma definisi 

sosial digunakan dengan bantuan 

analisis menggunakan teori kontruksi 

sosial dengan tujuan adalah untuk 

menganalisis fenomena sosial futsal 

perempuan yang ada di Bojonegoro, 

sehingga dalam penggalian informasi 

menganggap bahwa masing-masing 

individu memiliki informasi yang 

valid terkait dengan penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan yang bersifat kualitatif, 

menggunakan pendekatan yang 

bersifat kualitatif karena dengan 

kualitatif dapat menghasilkan data 

yang dalam dan menerangkan realita 

dalam sudut pandang individu per 

individu. Tujuan dari penelitian 

kualitatif untuk mengerti bagaimana 

keadaan atau realitas yang ada di 

masyarakat, apa yang dialami dan 

dilakukan masyarakat secara 

langsung. Dengan ini penelitian tidak 

hanya mampu merasakan dan melihat 

namun juga menemukan banyak 

realitas yang muncul dari 

masyarakat. Pemilihan paradigma 

dan pendekatan ini sesuai dengan 

kontruksi sosial pemain futsal 
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perempuan terhadap olahraga futsal 

yang masih identik dengan laki-laki. 

Dalam penelitian kualitatif yang 

menjadi sumber informasi adalah 

para informan yang kompeten, 

mempunyai relevansi dengan setting 

sosial yang diteliti. Dalam prosesnya 

teknik yang digunakan dalam  

menentukan informan penelitian atau 

informan adalah menggunakan teknik 

purposive, yakni dengan 

pertimbangan bahwa orang-orang 

yang dipilih sebagai informan 

mempunyai pengetahuan yang luas  

mengenai  futsal  perempuan.   

Sumber data yang digunakan 

peniliti adalah sumber data primer 

dan data sekunder. Data primer 

didapatkan melalui wawancara, yaitu 

proses menggali data terhadap 

informan dengan menggunakan 

instrumen pedoman wawancara 

terbuka dan disertai dengan 

wawancara mendalam (indepth 

inteview) terhadap informan. 

Sedangkan sumber data sekunder 

didapatkan peneliti melalui studi 

pustaka, melakukan penelusuran data 

yang berasal dari sumber-sumber 

resmi seperti buku-buku terapan, 

surat kabar, referensi laporan 

penelitian, buku-buku yang relevan 

dengan topik peneliti, dan sumber 

dari internet. Data sekunder berguna 

untuk menambah dan menguatkan 

serta medukung akan penjelasan 

analisis terhadap fenomena yang 

terjadi pada masyarakat. 

E. HASIL PENELITAN 

Proses Ekternalisasi Yang Terjadi 

Pada Kalangan Pemain Futsal 

Perempuan 

Eksternalisasi, yaitu usaha 

pencurahan atau ekspresi diri manusia 

kedalam dunia, baik dalam kegiatan 

mental maupun fisik. Proses ini 

merupakan bentuk ekspresi diri untuk 

menguatkan eksistensi individu dalam 

masyarakat. Pada tahap ini masyarakat 

dilihat sebagai produk manusia 

(Society is a human product). 

Eksternalisasi juga bisa dikatakan 

sebagai proses penyesuaian diri 

dengan dunia sosio-kultural sebagai 

produk manusia. 
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Penyesuaian tersebut meliputi awal 

mula perempuan mengetahaui 

ataupun mengenal futsal,  selain itu 

apa yang membuat perempuan tertarik 

untuk menekuni olahraga futsal, dan 

sudah sampai mana pengetahuan 

perempuan mengenai olahraga futsal. 

bahwa kondisi lingkungan rumah 

berpengaruh pada awal pengenalan 

subjek dengan olahraga futsal. Karena 

dirumah subjek mayoritas bermain 

dengan teman laki-laki membuat 

subjek sering bermain permainan laki-

laki. subjek mengetahui futsal dari 

cerita teman laki-lakinya dan juga 

subjek sering ikut apabila teman laki-

lakinya sedang bermain futsal meski 

hanya sebagai penonton. Subjek yang 

terlalu sering mendapatkan ajakan 

temannya melihat futsal mulai 

merasakan ketertarikan pada olahraga 

futsal karena menurutnya olahraga 

futsal seru. Olahraga futsal dalam 

permainannya dapat mengkreasikan 

bola dengan teknik-teknik untuk 

melewati lawan, dan merasakan 

kepuasan saat berhasil melewati 

lawan. 

Hal ini kemudian membuat 

informan ingin mengetahui lebih 

lanjut mengenai olahraga futsal, 

seperti teknik-teknik dasar dan segala 

peraturan dalam permainan futsal agar 

bisa memainkan futsal dengan baik 

dan tidak asal sembarangan main. 

Dalam menekuni olahraga futsal 

keenam informan tersebut dibekali 

dengan teknik-teknik dasar permainan 

seperti passing, control, dan bergerak 

dalam futsal. Tidak hanya itu saja 

keenam informan juga memiliki 

pemahaman dalam peraturan futsal. 

Proses Objektivasi Yang Terjadi 

Pada Kalangan Pemain Futsal 

Perempuan 

Objektivasi adalah hasil yang 

telah dicapai, baik mental maupun 

fisik dari kegiatan eksternalisasi 

manusia tersebut. Hasil itu berupa 

realitas objektif yang bisa jadi akan 

menghadapi si penghasil itu sendiri 

sebagai suatu faktisitas yang berada 

diluar dan berlainan dari manusia yang 

menghasilkannya (hadir dalam wujud 

yang nyata). Realitas objektif itu 

berbeda dengan kenyataan subjektif 
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perorangan. Dirinya akan menjadi 

kenyataan empiris yang bisa dialami 

oleh setiap orang. Pada tahap ini 

masyarakat dilihat sebagai realitas 

yang objektif (Society is an objective 

reality), atau proses interaksi sosial 

dalam dunia intersubjektif yang 

dilembagakan atau mengalami proses 

institusionalisasi. 

Pada tahap objektivasi 

menjelaskan bagaimana para 

perempuan mulai mempunyai 

penilaian nyata sesusai dengan yang 

telah dirasakannya, hal tersebut 

meliputi gaya hidup yang dilakukan 

pemain futsal, hambatan yang 

dirasakan dalam bermain futsal, serta 

padangan pemain futsal perempuan 

mengenai futsal yang masih di 

identikkan dengan olahraga laki-laki 

dan apakah futsal cocok dilakukan 

oleh perempuan. 

Ternyata Subjek juga memiliki 

strategi yang hampir sama mengenai 

gaya hidup yang dilakukan dalam 

menekuni futsal. Subjek memegang 

teguh nasehat dari pelatihnya bahwa 

sebagai atlit harus menjaga tubuh 

dengan tidak mengkonsumsi patangan 

yang dapat mengganggu kebugaran 

tubuh dan tidak juga melakukan hal 

yang merugikan kondisi tubuh. 

Ternyata selama menekuni futsal 

subjek pernah mengalami penilaian 

negatif yang datang dari orang 

sekililing subjek. Karena subjek 

terlihat tomboy bukan seperti 

perempuan sewajarnya. Menyikapi 

hal tersebut subjek cuek saja tidak 

begitu memperdulikan penilaian itu, 

baginya yang terpenting adalah 

selama hal dilakukan tidak merugikan 

orang lain akan tetap dilakukan. 

SUBJEK juga berpendapat meski 

masih banyak yang menggagap futsal 

olahraga yang keras nyatanya futsal 

juga memiliki banyak manfaat yang 

dirasakan. Dirinya juga menegaskan 

bahwa sekarang sudah waktunya 

perempuan mengimbangi laki-laki 

dalam dunia olahraga. Dibuktikan 

dengan bukan hanya laki-laki saja 

yang cocok bermain futsal nyatanya 

perempuan juga cocok. Bagi subjek 

kecocokan itu dapat membuat 

perempuan lebih mandiri dan tidak 

manja. 
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Proses objektifikasi pertama 

yang dilakukan oleh pemain futsal 

perempuan dengan melakukan 

interaksi antar sesame pemain futsal 

perempuan lainnya. Semenjak 

pertama kali tergabung dalam tim 

futsal di masing-masing sekolah. 

Semua pemain menjalin interaksi 

yang memungkinan mereka 

melakukan bentuk respon tindakan 

yang sama dalam melakukan interaksi 

dan kemudian akan membentuk 

sebuah kebiasaan atau habitualisasi. 

Dari interaksi yang terjadi 

secara terus menerus, membuat 

pemain lebih memahami futsal secara 

objektif yang berbeda dengan 

pemahaman awalnya sehingga akan 

tercipta pemahaman ganda. Proses 

interaksi yang terjadi antara pemain 

futsal perempuan ini dipengaruhi oleh 

suatu institusi atau lembaga yang 

menjadi wadah mereka untuk 

berinteraksi yakni pada tim futsal 

perempuan yang dimiliki oleh Smkn 4 

Bojonegoro dan Sma MT Bojonegoro. 

Dalam kelompok tersebut, pemain 

mendapatkan legitimasi atau 

pengakuan. Sebagai individu yang 

telah mendapatkan legitimasi dari 

masyarakat dengan memainkan 

olahraga futsal, setiap pemain dituntut 

untuk menjalankan peran sesusai 

bagian mereka dalam bermain futsal. 

Tiap  tindakan  yang  sering  

dilakukan  akan  menjadi  suatu  pola  

yang kemudian direproduksi dengan 

upaya sekecil mungkin dan dipahami 

oleh pelakunya   sebagai   pola   yang   

dimaksud   (Berger,   1990:72).   Dan   

proses pelembagaan inilah yang akan 

membangun kesadaran menjadi 

sebuah tindakan. Dalam sebuah 

proses institusional atau pelembagaan, 

tersebut nilai-nilai sebagai pedoman 

di dalam melakukan interpretasi 

tindakan yang telah dilakukan, 

dalam hal ini masyarakat di lihat 

sebagi realitas yang objektif. 

Proses Internalisasi Yang Terjadi 

Pada Kalangan Pemain Futsal 

Perempuan 

Internalisasi lebih merupakan 

penyerapan kembali dunia objektif ke 

dalam kesadaran sedemikian rupa 

sehingga subjektif individu 
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dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. 

Berbagai macam unsur dari dunia 

yang telah terobjektifikasi tersebut 

akan ditangkap sebagai gejala realitas 

diluar kesadarannya, sekaligus 

sebagai gejala internal bagi 

kesadaran. Melalui internalisasi 

manusia menjadi hasil dari 

masyarakat (Man is a social product 

). Internalisasi, merupakan  proses  di  

mana  individu  mengidentifikasi  

diri dengan lembaga-lembaga sosial 

atau organisasi sosial tempat individu 

menjadi anggotanya. 

Pada tahap internalisasi 

menjelaskan tentang bagaimana 

penilaian secara empiris itu timbul 

dipengaruhil oleh struktur kelompok 

lingkup pemain futsal perempuan. Hal 

tersebut meliputi alasan perempuan 

memutuskan untuk mengikuti futsal 

dan target sebagai pemain futsal, 

manfaat yang dirasakan perempuan 

dalam menekuni futsal, perbedaan 

futsal laki-laki dan perempuan, dan 

cara mengenalkan futsal perempuan 

kepada masyarakat. 

 

F. KESIMPULAN 

Dari hasil data mengenai kontruksi 

sosial futsal perempuan terdapat proses 

dialektika antara individu dan 

masyarakat, yaitu saling berhubungan 

dan saling menentukan. Proses 

dealektika tersebut melalui tiga proses 

yaitu adanya eksternalisasi, 

objektivasi, dan internalisasi. 

Eksternalisasi yaitu proses 

seseorang individu melakukan suatu 

adaptasi  dari dalam dunia sosio-

kulturnya. Proses eksternalisasi 

meliputi awal pengenalan perempuan 

pada olahraga futsal, ketertarikan 

perempuan dalam olahraga futsal dan 

pengetahuan perempuan dalam 

olahraga futsal. Objektivasi adalah 

proses adanya tekanan dalam 

kehidupan realitas sehari-hari yang 

membuat pikiran manusia 

menganggap suatu hal tersebut 

menjadi hal yang wajar dan diterima 

oleh individu, dalam proses ini 

individu mengalami interaksi diri 

dengan dunia intersubjektif yang 

terlembagakan dan mengalami proses 

institusionalisasi. Pada proses 
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objektivasi meliputi gaya hidup 

pemain futsal, hambatan perempuan 

dalam bermain futsal, serta pendapat 

perempuan akan olahraga futsal yang 

masih identik dengan olahraga laki-

laki dan apakah futsal cocok 

dimainkan oleh perempuan. 

Internalisasi yaitu penerimaan individu 

terhadap realitas yang terjadi dan 

apabila ada masalah yang terjadi 

individu berusaha untuk 

menyesuaikannya. Dengan berjalannya 

proses tersebut makan seseorang akan 

bias mengkontruksikan suatu realitas 

yang ada. Sedangkan dalam proses 

internalisasi meliputi alasan 

memutuskan untuk menekuni futsal 

serta target dalam bermain futsal, 

manfaat dalam bermain futsal, 

perbedaan futsal laki-laki dan 

perempuan, serta bagaimana cara 

perempuan mengenalkan futsal kepada 

masyarakat. 

Kontruksi sosial pemain futsal 

perempuan terhadap futsal muncul 

karena adanya proses dealiktika 

tersebut sehingga muncul jawaban atas 

pemaknaan yang dirasakan pemain 

futsal perempuan sedangkan kontruksi 

yang di hasilkan oleh keluarga dan 

komunitas orang-orang terdekat 

pemain futsal muncul dari kesadaran 

sosiologis yang mereka memiliki 

meliputi kesadaran denbunking, 

unrespectability, kesadaran relativitas, 

dan kesadaran motif kosmopolit. 

Melaluli tiga proses dialektika 

kontruksi sosial pemain futsal 

perempuan memiliki pemaknaan 

bahwa futsal adalah olahraga yang 

tidak selalu dikaitkan dengan laki-laki, 

namun kenyataannya perempuan juga 

cocok memainkannya, dan futsal bagi 

perempuan sebagai tempat untuk 

mengembangkan bakat yang dimiliki 

pada dunia olahraga. Selain dijadikan 

hobby futsal bagi perempuan juga 

sebagai ajang pembuktian bahwa 

perempuan mampu berprestasi pada 

dunia olahraga. Sedangkan menurut 

keluarga dan komunitas pemain futsal 

perempuan, pada akan futsal yang 

masih indektik dengan olahraga laki-

laki sudah tidak begitu lagi relevan. 

Hal ini disebabkan perkembangan 

dunia olahraga perempuan sudah 
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sangat baik. Sehingga tidak tepat lagi 

waktunya apabila olahraga hanya 

disuguhkan dan dimainkan oleh laki-

laki saja seiring dengan perkembangan 

olahraga futsal perempuan yang sangat 

pesat pada setiap tahunnya. 

G. SARAN 

Bagi penelitian selanjutnya 

- Adanya penitilian lebih lanjut 

mengenai tema kontruksi sosial 

yang membahas tentang futsal 

perempuan. Dengan berbagi 

prespektif baru dan kajian-

kajian yang lebih baru dan 

lengkap sehingga dpat 

digunakan untuk melengkapi 

kekurangan pada penelitian ini.  

- Penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai informasi 

pembanding dengan topik yang 

serupa tetapi dengan setting 

lokasi yang berbeda maupun 

dengan prespektif yang 

berbeda. 

 

 

Bagi perempuan dalam dunia 

olahraga 

- Perempuan yang sudah 

memutuskan untuk terjun dan 

menekuni olahraga yang biasa 

dimainkan oleh laki-laki akan 

menjadi suatu pembuktian dan 

contoh bahwa perempuan juga 

mampu dan bisa bermain 

futsal. 

- Bagi perempuan masuknya 

dalam dunia olahraga bukan 

hanya sebagai bentuk 

peembuktian saja. Perempuan 

harus diberi keluasan untuk 

dapat masuk merasakan dunia 

olahraga dan mendapatkan 

pengetahuan baru yang dapat 

dijadikn sebagai pembelajaran. 

Bagi masyarakat secara umum 

- Bagi para pembaca, diharapkan 

mengerti apa saja yang telah 

disampaikan dari hasil 

penelitan ini serta dapat 

menambah wawasan mengenai 

olahraga perempuan. Setelah 

memahami ini dari penelitian 

tersebut, sebaiknya masyarakat 
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juga tidak membeda-bedakan 

laki-laki dan perempuan dalam 

dunia olahraga. Karena seiring 

dengan perkembangan dunia 

olahraga semestinya sudah 

tidak ada lagi batasan-batasan 

untuk perempuan. 
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