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ABSTRAK 

Konstruksi masyarakat yang melekat pada paguyuban reog perempuan ini 

di awali oleh pemikiran satu orang dan dari pemikiran tersebut membuat 

masyarakat lain ikut menerapkan pemikiran yang sama. Masuk nya perempuan 

dalam dunia seni memberikan peran tersendiri dimana perempuan mampu 

membangkitkan semangat para paguyuban yang telah lama tak aktif di dunia 

Reog, dengan adanya paguyuban ini menjadi pukulan untuk paguyuban laki-laki. 

Konstruksi yang ada dalam paguyuban sangat memberikan pengauh dengan 

keadaan anggota yang sempat terpengaruh dengan adanya penilaian tersebut dari 

masyarakat. Namun semua penilaian tersebut dapat ditepis oleh anggota 

paguyuban reog prempuan “Sardulo Nareshwari”  

Paradigma yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini adalah paradigma definisi sosial dengan pendekatan yang bersifat 

kualitatif. Teori  yang digunaka adalah Teori Konstruksi sosial dari Peter L. 

Berger dan Luckman. Informan dalam penelitian ini adalah 9 orang masyarakat 

yang berada di Desa Sawoo, yang lingkungan sosialnya berada sekitar tempat 

paguyuban Reog perempuan “Sardulo Nareshwari”. Teknik penentuan subjek 

penelitian  adalah snowball. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara mendalam. 

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain : (1) prinsip hidup 

yang diyakini masyarakat tentang perempuan adalah merawat anak, merawat 
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rumah, akhirnya paguyuban ini menyalahi kodrat, menyalahi pakem dalam reog. 

(2) konstruksi yang tercipta sangat bertolak belakang dengan keadan yang 

sebenarnya. Konstruksi yang dulunya sangat kental dan melekat dalam paguyuban 

ini telah luntur dan menghilang  kini lebih cenderung hilang, karena konstruksi 

tersebut sengaja dibuat dan dibesarkan untuk kepentingan politik semata.(3) 

penerimaan sosial kini semula mengalami penolakan telah berubah menjadi 

dukungan dan kestujuan untuk kelestarian kebudayaan. 

 

Kata kunci : konstruksi masyarakat, paguyuban reog perempuan, perbedan 

kontruksi dulu dan sekarang 

 

 

ABSTRACT 

 The community construction that is attached to the reog community of 

women is initiated by the thinking of one person and from that thinking makes 

other people come to apply the same thoughts. The entry of women in the art 

world provides a distinctive role where women are able to arouse the spirit of the 

long-dormant community of Reog, with this community being a blow to the male 

community. The existing construction within the community is deeply concerned 

with the state of the member who was affected by the assessment from the 

community. However, all of these assessments can be ignored by members of the 

reog community of women "Sardulo Nareshwari" 

 Paradigm used to answer the problem in this research is paradigm of 

social definition with approach which is qualitative. The theory used is the Social 

Construction Theory of Peter L. Berger and Luckman. Informants in this study are 

9 people in the village Sawoo, the social environment is located around the 

community Reog women "Sardulo Nareshwari". The technique of determining the 

subject of research is snowball. Data collection methods used are in-depth 

interviews. 

 The results found in this study include: (1) the principle of life that 

people believe about women is caring for children, caring for home, eventually 

this community violates nature, violating grip in reog. (2) the constructed 

construction is very much the opposite of the true nature. The construction that 

once was very thick and embedded in this community has disappeared and 

disappeared is now more likely to disappear, because the construction is 

deliberately created and raised for the sake of politics alone (3) social acceptance 

is now experiencing rejection has turned into support and a goal for cultural 

sustainability. 

 

 

Keywords: community construction, community reog women, construction 

contradiction first and now 



A. Pendahuluan 

 

Reog merupakan kesenian 

asli Jawa Timur yang terlahir di 

Daerah Ponorogo. Reog dikenal 

dengan kekuatan, dan pasti dalam hal 

ini laki-laki akan berperan banyak. 

Kekuatan, gagah, tidak salah jika 

kesenian Reog biasa dimainkan oleh 

para laki-laki yang notabenenya 

memang pas untuk melakukannya. 

Permainan Reog yang pasti 

dibutuhkan adalah kekuat dari tubuh 

pemain, di karenakan Dhadhak yang 

memang memiliki berat yang tidak 

sedikit. Kegiatan yang dilakukan 

untuk melestarikan budaya yang 

dimiliki merupakan hal yang menjadi 

dasar dari setiap kegiatan yang 

dilakukan para pemain kesenian reog 

ini. Dengan bermodalkan kecintaan 

terhadap kesenian yang diwariskan 

oleh para luluhur membuat 

masyarakat sangat berpengaruh 

dalam kegiatan ini,tidak menutup 

kemungkinan dari pihak selakin laki-

laki yaitu para kaum muda, anak- 

anak, para ibu rumah tangga, serta 

para orang tua sekalipun. Kesadaran 

tinggi yang diberikan oleh para 

masyarakat Ponorogo membuat reog 

semakin mendarah daging dalam diri 

masyarakat, sehingga masyarakat 

dapat melakukan apa yang mereka 

inginkan untuk melestarikan 

kebudayaan yang daerah mereka 

miliki. Dengan hal ini, para ibu-ibu 

desa Sawoo memiliki trobosan baru 

untuk melestarikannya, mereka 

mendirikan paguyuban yang 

beranggotakan para ibu PKK Desa 

Sawoo. Buka tidak ada paguyuban 

laki-laki di Desa Sawoo namun 

meraka lama tidak melakukan 

kegiatan reog dengan alasan 



pekerjaan yang sangat banyak 

diladang dan ditempat kerja yang 

lain. Sehingga para ibu-ibu ini 

mmutuskan untuk ikut melestarikan 

kesenian reog dengan cara mereka. 

Tidak hanya sekedar mendirikan 

mereka juga berlatih bersungguh-

sungguh dengan harapan dapat terus 

melestarikan kesenian yang semakin 

tahun mulai tergerus dengan 

teknologi dan segala perubahan yang 

ada di era globalisasi. Paguyuban ini 

memang beranggotakan para ibu-ibu 

dengan segudang aktifitasnya 

terhadap keluarga dan anak-anaknya, 

dengan keputusan tetap bermain reog 

dengan keadaan yang sangat sibuk 

merawat dan menjalankan aktifitas 

yang merak punya. Desa Sawoo 

Ponorogo merupakan desa yang satu-

satunya yang memiliki paguyuban 

yang beranggotakan perempuan atau 

ibu-ibu rumah tangga. Paguyuban 

Reog “SARDULO NARESHWARI” 

yang resmi terbentuk di tahun 2015, 

Seiring dengan dikenalnya grup 

Reog ini juga pun diiringi dengan 

suara lain yang tidak setuju dengan 

adanya paguyuban Reog perempuan 

ini, ketidak setujuan mereka akan 

permainna reog ini sangat lah 

kencang terdengar dengan dalih 

agama pun mereka serukan. Tidak 

boleh bermain, tidak pas, menyalai 

kodrat, suara-suara yang membuat 

para pemain hampir kehialangan 

semangat. Masyarakat tidak setuju 

dengan terbentuknya Reog 

perempuan Sardulo ini karena 

menurut mereka tidak pantas seorang 

perempuan bermain reog, namun hal 

itu berbanding terbalik dengan para 

pemain dan kelarga pemain yang 

memang setuju dengan keputusan 

untuk bermain. Tak sedikit para 

masyarakat yang mendukung degan 



bangga mangakui adanya Reog 

perempuan di sekitarnya. Penjelasan 

di atas, peneliti ingin meneliti 

bagaimana masyarakat Desa Sawoo 

mengkostruksi grup reog Sardulo 

Nareswari. Pandagan masyarakat 

terhadap paguyuban reog perempuan 

ini sangat lah menarik untuk dilihat 

dengan ini kita dapat melihat 

bagaimana masyarakat melihat, 

menggapi terhadap paguyuban yang 

muncul di tengah-tengah masyarakat. 

Peneliti memilih masyarakat sekitar 

manjadi subjek utama dalam 

peneitian, sebab masayarakat 

memiliki pemikiran tersendiri dalam 

sebuah pandangan yang ada di 

sekitarnya. Mereka memiliki 

penilaian yang akan mempengaruhi 

sekitarnya dengan setiap 

penilaiannya, masyarakat memiliki 

peran aktif terhadap daerah 

sekitarnya nilai buruk dan baik. 

Masyarakat adalah penilai yang 

sangat berpengaruh terhadap 

kehidupan individu atau kelompok 

yang ada didalam lingkup sosialnya. 

B. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana Konstruksi 

Masyarakat terhadap 

paguyuban reog perempuan 

Sardulo Nareshwari di Desa 

Sawoo Ponorogo? 

2. Bagaimana penerimaan sosial 

dalam masyarakat desa 

terhadap paguyuban Reog 

perempuan di Desa Sawoo 

Ponorogo? 

 

3. Kerangka Teori 

Teori Konstruksi Sosial 

Teori konstruksi sosial 

Berger dan Luckman 

berpandangan bahwa 

kenyataan itu dibangun secara 

sosial, dalam pengertian 



individu-individu dalam 

masyarakat yang telah 

membangun masyarakat, maka 

pengalaman individu tidak 

dapat terpisahkan dengan 

masyarakat.  Mengetahui dan 

mendeskripsikan secara jelas 

mengenai Konstruksi 

Masyarakat terhadap Grup 

Reog perempuan “Sardulo 

Nareshwari”. Dala kehidupan 

sosial masyarakat cenderung 

melakukan didalam zona 

nyaman yang dia miliki, karena 

pemikiran yang tertanam jika 

mencoba hal baru terlalu 

beresiko terhadap dirinya, 

dalam halini dapat 

memunculkan sebuah 

diferensiasi  peranan. Tindakan 

sekelompok manusia yang 

terpola dan dilakukan secara 

berulang-ulang menimbulkan 

kesan pada manusia bahwa 

itulah hukum yang tetap. 

Eksternalisasi menurut Berger 

& Luckman, merupakan suatu 

usaha pencurahan dari manusia 

ke dalam dunia, baik dalam 

kegiatan mental maupun fisik. 

Sudah merupakan hakikat 

manusia sendiri, manusia 

selalu mencurahkan diri ke 

dalam dunia tempat ia berada. 

Dalam eksternalisasi ini di 

wujudkan pembuktian jati diri 

atau ekspresi dari individu 

terhadap masyarakat. Dalam 

proses eksternalisasi banyak 

berinteraksi dan sosialisasi 

terhadap lingkunag sosial dan 

juga kelompok sosial, adanya 

kebingungan dalam 

menentukan pilihan dan sikap. 

Objektivitas menurut 

Berger & Luckman, 



merupakan hasil yang telah 

dicapai baik mental maupun 

fisik dari kegiatan 

eksternalisasi manusia. Berupa 

realitas objektif yang mungkin 

akan dihadapi, hal tersebut  

yang akan dihadapi. Lewat hal 

ini masyarakat lebih di 

tempatkan sebagai realitas, 

objektivitas masyarakat 

meliputi beberapa unsur 

misalnya institusi, peranan, 

identitas. Dalam hal ini dapat 

diambil adalah institusi 

terkecilil dalam realitas sosial 

yaitu keluarga. Keluarga 

merupakan institusi kecil 

namun meiliki peranan yang 

penting terhadap suatu 

individu, secara objektif “ada 

di sana” dapat melaksanakan 

pola-pola tertentu pada 

individu yang hidup dalam 

lingkungan sosialnya. Seorang 

bisa saja tidak menyukai 

peranan yang harus ia mainkan, 

namun peranan itu 

mendiktekan apa yang mesti 

dilakuakan sesuai dengan 

deskripsi objektifnya. 

Masyarakat menyediakan 

identitas bagi individu, dengan 

harapan individu tidak hanya 

manjalankan sebuah peran 

namun juga menjalankan 

perannya dengan benar dan 

tepat. Internalisasi menurut 

Berger & Luckman, 

merupakan penyerapan 

kembali dunia objektif ke 

dalam kesadaran sedemikian 

rupa, sehingga subjeltif 

individu dipengaruhi oleh 

struktur dunia sosial. Berbagai 

macam uncur dari dunia yang 

telah terobjektifikasi akan 



ditangkap sebagai gejala 

realitas diluar kesadarannya, 

sekaligus sebagai gejala 

internal bagi kesadaran melalui 

internalisasi manusia menjadi 

hasil dari masyarakat “Man is a 

product”. Manusia merupakan 

pencipta kenyataan sosial yang 

ada di lingkungan sosial yang 

manusia itu diami. Menurut 

Berger & Luckman 

pengetahuan yang dimaksud 

adalah realitas sosial 

masyarakat, seperti konsep, 

kesadaran umum, wacana 

publik sebagai hasil dari 

konstruksi sosial, realitas sosial 

yang dikonstruksi melalui 

proses eksternalisasi, 

internalisasi, dan objektivisi. 

Konstruksi terjadi karena 

adanya kepentingan yang di 

inginkan suatu individu, hal ini 

di jelaskan oleh Berger & 

Luckman. 

 

D. Metode Penelitian 

Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui konstruksi 

masyarakat terhadap Paguyuban 

Reog perempuan Sardulo Nareshwari 

dalam lingkungan sekitar daerah para 

anggota Paguyuban. Konstruksi yang 

melekat pada sekelompok paguyuban 

reog perempuan yang kini telah 

dikenal di kalangan manapun. 

Paguyuban yang penuh dengan pro 

dan kontra namun tetap berjaya 

dengan usaha yang tidak mudah dari 

anggotanya, tetap semangat dengan 

cara tidak terlalu menghiraukan 

pembicaran masyarakat yang tidak 

setuju dengan kegiatan yang mereka 

lakukan. Dalam penelitian ini subjek 

penelitian ditentukan dengan teknik 

snowball. Subjek yang dipilih karena 



telah memenuhi syarat dan dapat 

memberikan informasi yang 

lengakap tentang penelitian yang 

dilakukan. subjek ini bisa sajua juga 

berasal dari dalam dan sekitar realita 

sosial yang ada. Pemilihan juga 

dilihat sebagaimana pengetahuannya 

tentang fakta yang terjadi di 

lingkungan sosial yang tengah di 

teliti. 

● Informan Kunci : pencetus ide 

adanya reog perempuan (2 orang) 

● Informan Subjek : masyarakat 

yang ada di Desa Sawoo Ponorog. 

1. merupakan keluarga dari salah 

satu pemain 

2. warga yang tidak aktif dalam 

paguyuban reog perempuan 

3. warga masyarakat sekitar daerah 

Paguyuban reog perempuan 

4. warga yang berpengaruh dalam 

paguyuban reog perempuan 

E. Hasil Penelitian 

Paguyban reog putri yang resmi 

didirikan pada tahun 2015 ini 

meurpakan realitas sosial yang 

memiliki makna subyektif bagi 

masyarakat, baik dari masyarakat 

sekitar yang terlibat langsung dan 

juga masyarakat yang tidak terlibat 

langsung. Dalam fenomena 

terbentuknya paguyuban reog 

perempuan ini terdapat dampak 

sosial yang mencerminkan 

kehidupan masyarakt. Dampak-

dampak sosial yang dari fenomena 

terbentuknya paguyuban reog 

perempuan yaitu berbagai bentuk 

hubungan sosial. Hubungan sosial itu 

terbentuk dari berbagai tindakan 

individu terhadap masyarakat. 

Bentuk hubungan sosial yang terjadi 

semenjak berdirinya paguyuban reog 

perempuan ini adanya masyarakat 

desa menjadi lebih menghargai setiap 



kegiatan yang ada didesanya, gotong 

royong di junjung tinggi dalam hal 

bermasyarakat, kepedulian terhadap 

sesama menajadi sangat tinggi dan 

membaik dari pada sebelumnya, 

keaman dalam desa semakain 

meningkat, dengan adanya 

paguyuban ini masyarakat yang  

sebelumnya hanya mengenal budaya 

reog namun sekarang telah mendarah 

daging dan sangat menjaga 

kebudayaan  didaerah.  Gotong 

royong yag terlihat adalah, para 

paguyuban reog laki-laki yang 

senang tiasa mendampingi dan 

memberikan arahan terhadap 

paguyuban reog perempuan yang 

memang tergolong baru dalam dunia 

kesenian reog, dukungan yang 

diberikan dengan cara memberikan 

suprot dan bantuan ketika sedang ada 

pementasan yang akan dilakukan 

oleh peguyuban reog perempuan. 

1.Proses eksternalisasi merupakan 

pengungkapkan subyektivitas 

individu melalui aktivitasnya.  Jika 

dilihat dari teori Konstruksi yag di 

populerkan oleh Peter L. Berger dan 

Thomas Luckman, dapat dipahami 

bahwa eksternalisasi merupakan 

proses dimana semua manusia yang 

mengalami sosialisasi dari 

lingkungan sekitar. Eksternalisasi 

merupakan momen pemberian jati 

diri dari individu secara terus 

menerus kedalam dunia sosial 

tempatnya berada baik dalam 

aktivitas fisik maupun mental. Pada 

dasarnya masyarakat tercipta sebagai 

realitas obyektif karena terdapat 

individu-individu yang 

mengeksternalkan dirinya masing-

masing melalui aktivitasnya. Seperti 

para anggota paguyuban yang 

mendapat eksternal dari lingkungan 

masyarakat 



Eksternal muncul dari lingkungan 

yang mendorongnya untuk 

melakukan sesuatu, hal ini dapat 

mempengaruhi individu biasanya 

dorongan tersebut masyarakat.  

Dorongan ini sangat berpengaruh 

terhadap  individu atau kelompok 

untuk juga bisa tetap melanjutkan 

keiatan seni yang mereka ingin kan 

Sejatinya para anggota paguyuban ini 

terdorong niatya untuk melestarikan 

budaya karena melihat bahwa dalam 

keluarganya terutama dari ayahnya 

yang merupakan angota paguyuban 

reog laki-laki. Sama halnya dengan 

informan dalam penelitian ini 

memberikan dorongan yang positif 

dan juga negatif untuk paguyuban 

reog yang ada di daerahnya. 

Berbagai penolakan dari masyarakat 

yang menilai bahwa paguyuban ini 

melanggar norma dan kodrat yang 

ada dalam dirinya, maksudnya 

melanggar norma dan kodrat sebagai 

wanita yang harus berdiam diri 

dirumah, menjaga anak dan 

mnegurus rumah, sesekali berkebun 

bersama suami. Melanggar pakem 

yang ada salah satu penialian dari 

masyarakat, namun nyatanya dalam 

paguyuban reog perempuan tidak 

melanggar pakem yang dikatakan. 

Reog perempuan ini dilatih juga 

dengan reog laki-laki sehingga 

pakem yang ada di reog laki-laki pun 

sama, urutan ketika bermain reog 

pun sama tidak ada perubahan dalam 

gerakan dan susunannya. Bagi reog 

laku-laki mereka tidak sedikitpun 

merasa tersaingi dengan adanya reog 

perempuan ini. Hal ini menjadi 

semnagt untk bersama-sama 

melestarikan budaya reog yang 

menjadi identitas daerah. Bagi 

masyarakat yang jurang mengerti 

tentang reog akan bersikap tidak 



setuju dengan alasan yang telah 

mereka yakini, namun jika 

masyarakat itu mengerti tentang 

kesenian pasti akan mendukung 

adanya reog perempuan ini karena 

kesenian reog ini kesenian banyak 

orang, jadi setiap orang dapat 

melakukannya dengan kemampuan 

dan cara mereka. Dan kali ini reog 

perempuan ini dimainkan oleh para 

ibu-ibu PKK yang ingin ikut serta 

melestarikan kebudayaan reog. Reog 

perempuan ini yang di namakan 

“Sardulo Nareshwari”  yang berarti 

macan cantik, dalam pemilihan nama  

pun terlihat mereka macan yang 

cantik ibaratnya reog perempuan ini 

melakukan kegiatan dan gerakan 

yang biasanya dilakukan laki-laki 

namun ereka tidak akan lupa bahwa 

mereka adalah perempuan. 

Kesembilan informan awalnya 

mengalami proses eksternalisasi, 

dimana masyarakat menilai, dalam 

hal ini penilaian dan pemikiran 

masyarakat menjadi sangat penting 

dan mempengaruhi tentang 

bagaimana reog perempuan ini. 

Sehingga kesembilan informan ini 

berangkat dari 2 penilaian yaitu 

positif dan juga negatif, yaitu 

kegiatan reog adalah kegiatan laki-

laki sehingga perempuan tidak bisa 

melakukannya karena barang yang 

dimainkan disetiap penampilannya 

berat dan mememrlukan tenga yang 

lebih unutk memainkannya. Sebgaian 

masyarakat juga menilai kegiatan 

para ibu-ibu ini tidak pas dengan 

agama, karena itu terlalu 

mempertontonkan aurat dan juga 

saru jika dimainkan oleh perempuan 

keyakinan dan pengetahuan yang di 

pahami masyarakat membuat mereka 

memiliki pemikiran yang tajam 

untuk kegiatan yang melibatkan 



perempuan didalamnya, karena 

menurut mereka kodrat perempuan 

adalah untuk merawat anak, suami, 

dan rumah tangga yang dibangun 

oleh suami. Sehingga sebelum 

adanaya paguyuban reog perempuan 

ini masyarakat Desa Sawoo telah 

menanamkan pemikiran tentang 

bagaimana perempuan seharusnya 

menempatkan diri didalam keluarga 

dan juga diluar kerluarga atau dalam 

kelompok sosialnya. 

2.Proses internalisasi ini dimana 

masyarakat memiliki pemaham yang 

beragam tentang obyek yang mereka 

lihat, pada tahapan ini individu 

memiliki pemahaman yang beda 

tentang sebuah fakta sosial yang ada 

di sekitarnya. Internalisasi yang 

dimiliki masyarakat Desa Sawoo 

terhadap paguyuban reog perempuan 

dianggap sebagian masyarakat itu 

tidak baik, saru, tidak pas dengan 

perempuan, tidak pas dngan agama 

karena itu terlalu mempertontonkan 

aurat yang perempuan punya, 

menyalahi pakem yang ada, dan juga 

menyalahi kodrat nya sebagai 

perempuan. Dalam hal ini para 

perempuan sangat menjadi sorotan 

karena statusnya sebgai perempuan 

sangat dipertimbangkan dalam 

kegiatan ini. Dalam hal ini 

masyarakat melakukan hal tersebut 

karen masyarakat takut akan hal 

yang tidak diinginkan terjadi 

terhadap para perempuan. Paguyuban 

ini penuh dengan kontroversi karena 

dianggap tidak biasa dan dianggap 

tidak mampu melakukan hal 

tersebuut. 

Pada proses ini pemikiran dasar dari 

masyarakat sangat terlihat, 

masyarakat melihat paguyuban ini 

dengan ilmu yang ia miliki sejak 

dini, dengan keyakinan bahwa reog 



adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

para laki-laki. Reog telah meiliki 

perubahan yang banyak mulai dari 

penarinya, seperti penari jhatil 

dulunya adalah sorang laki-laki 

karena dulunya menurut cerita rakyat 

yang berkambang bahwa orang 

ponorogo dulu tidak menyukai 

perempuan alias penyuka sesama 

jenis, maka dijadikanlah para penari 

jhatil itu seorang laki-laki yang 

lemah gemulai dan sangat handal 

berlenggak-lenggok. Namun hal itu 

telah pudar dan menghilang sehingga 

digantikan dengan perempuan para 

penari jhatil ini. Jadi masyarakat 

hanya memahami jika dalam reog 

perempuan hanya dibagian penari 

jhatil dan wiraswara, tidak pernah 

ada pemikiran lebih dari itu. Dari hal 

itu pemikiran yang selalu tertanam 

dalam masyarakat, sehingga ketika 

adanya paguyuban yang seluruh 

anggotanya perempuan ini kurang 

begitu diterima dalam masyarakat. 

Penolakan yang ada itu tifak terllau 

terkejut dengan hal tersebuut karena 

paguyubnanini pun sadar akan hal 

yang akan ia terima ketika 

membentuk paguyuban reog ini. 

Masyarakat sebagai kelompok sosial 

yang ada disekitar selalu mengamati 

disetiap penampilan untuk melihat 

seperti apa paguyuban ini. Dalam 

proses internalisasi masyarakat 

memiliki pemikiran bahwa 

perempuan sebaiknya ada dirumah 

dan merawat anak dak keluarganya 

karena itu semua kewajiban dari 

seorang perempuan. Namun dibalik 

berdirinya paguyuban ini ada niat 

terselubung unutk menjatuhkan salah 

satu pihak yang memberikan 

dukungan untuk paguyuban ini 

berdiri. Paguyuban ini menjadi 

kambing hitam dalam pertarungan 



politik antar dua orang yang maish 

ada ikatan saudara. Dengan cara 

memberikan hasutan terhadap pihak 

lain untuk menolak adanya 

paguyuban ini, sehingga muncullah 

pro dan kontra dalam masyarakat 

Desa Sawoo. 

3.Proses obyektivasi ini adalah 

individu berhadapan langsung 

dengan realitas yang ada. Dalam hal 

ini para masyarakat yang pernah 

mengikuti paguyuban reog dari awal 

sampai akhir, paguyuban juga ikut 

andil dalam proses obyektivasi ini. 

Aksi yang simultan (bertahap) dari 

proses interaksi dan penyerapan 

kembali dari realitas yang dimaknai 

oleh individu. Dalam hal ini 

paguyuban sangat berperan dengan 

adanya pro dan kontra paguyuban 

reog perempuan membuat perjanjian 

akan mendengarkan sepelunya dan 

mengambil yang baik untuk 

kemajuan reog jika itu tidak maka 

tidak akan terlalu diambil dan 

dipikir, karena harus tetap fokus 

untuk berlatih. Individu yang 

berkontak langsung dengan 

paguyuban ini dan mengalami 

penolakan dari suami secara 

langsung paguyuban ini 

memperbolehkan untuk keluar, tidak 

akan dihalang-halangi atau sampai 

dimusuhi namun jika masih ingin 

bergabung akan diletakkan di balik 

panggung atau sebagai wiraswara. 

Paguyuban ini akan selalu tebuka 

bagi masyarakat atau ibu-ibu yang 

ingin ikut bergabung dan 

melestarikan budaya yang telah 

menjadi darah daging masyarakat 

Ponorogo. 

Kesimpulan 

1. Pemahaman masyarakat tentang 

paguyban reog perempuan ini 

terbentuk melalui proses 



eksternallisasi, obyektivitas, dan 

internalisasi, yang berjalan secara 

simultan. Proses eksternalisai 

merupakan jalan awal terbentuknya 

pemahaman sesorang masyarakat 

Desa, berdasarkan sosialisasi yang 

diberikan oleh masyarakat sekitar 

pula. Sosialisasi ini kemudian 

dibawa informan kedalam 

masyarakat pula sehingga proses 

dapat berlanjut. Selanjutanya 

masyarakat membawa 

pemahamannya yang bersifat 

subyektif menjadi sebuah proses 

internalisasi yang diwujudkan alam 

bentuk penyerapan kembali 

pengetahuna yang ada sehingga 

menjadi sebuah prinsip dalam hidup 

dan hal itu dapat mempengaruhi 

sekitar. Dari proses tersebuut 

terbentuk lah realitas obyektif yang 

diwujudkan dalam bentuk interaksi 

dengan orang lain, seperti anggota 

keluarga, masyarakat. Proses ini 

membuat pemahaman tadi menjadi 

lebih konkrit dan mudah dipahami 

oleh banyak orang. Dalam tahap 

terahir, masyarakat desa Sawoo yang 

telah membawa pemahaman ini 

kedalam keluarag dan masyarakat 

lainnya, kemudian membawa masuk 

kembali ke dalam diri masing-

masing hal ini membuat pemahaman 

tersebut lantas menjadi pedoman 

hidup yang membentuk tindakan 

sehari-hari bagi masayarakat Desa 

Sawoo tentang paguyban reog 

perempuan yang ada di Desanya. 

Tindakan yang dilakukan olah 

masyarakat inipun terjadi dalam 

wujud yang berbeda-beda. Perbedaan 

ini dihasilkan oleh proses 

eksternalisasi, internalisasi, 

obyektivitas yang beragam. 

2.Nilai atau prinsip hidup tentang 

perempuan harus berada dirumah dan 



harus melakukan kegiatan ruah 

seperti, merawat anak, merawat 

rumah, dan membantu suami 

membawa pengaruh pada 

pemahaman masyarakat tentang 

peran perempuan dan emansipasi 

perempuan pada era sekarang. 

Pandanagn sebelumnya yang melihat 

bahwa paguyban reog perempuan ini 

menyalahi kodrat, menyalahi pakem 

dalam reog, ternyata mengalami 

perbedaan pada penelitian ini 

3.Masyarakat dengan prinsip agama 

yang kuat, memiliki pandangan 

bahwa hal ini menyalahi kodrat 

perempuan karena hal ini di anggap 

mempertunjukan aurat yang dimiliki 

perempuan. Dulu hal ini tidak terlalu 

diributkan karena memang aturan 

dari tarian in seperti itu adanya, 

namun salah satu pihak yang tidak 

setuju dengan kegiatan ini membuat 

pernyataan yang lansgung menuju 

kepada para pemuka agama. Dan hal 

ini ditanggapi langsung oleh para 

pemuka agama sehingga terjadilah 

pertentangan dengan dalih agama 

antara paguyban reog perempuan, 

masyarakat yang kontra serta para 

pemuaka agama. 

4.Peneliti juga melihat bahawa 

konstruksi ini sengaja dibuat untuk 

melengserkan salah satu juabatan 

yang sangat berpengaruh pada saat 

ini. Kontruksi yang di ciptakan 

sukses membuat masyarakat 

terkecoh dan ikut menegakkan 

pemikiran tentang paguyuaban reog 

perempuan dengan salah. 

5.Peneliti juga melihat dukungan 

keluarga dapat diterapkan dalam 

beberapa macam bentuk, diantanya 

adalah bantuan berupa semangat dan 

dukungan dalam setiap kegiatan para 

paguyuban reog perempuan. Namun 

juga ada sebagian anggota yang 



mendapat penolakan dari keluarga 

yang akhirnya memutuskan untuk 

tidak melakukannya. Tidak lagi 

meneruskan kegiatan bermain reog 

perempuan. Kurangnya bentuk 

dukungan keluaraga yang diberiakan 

pada anggota paguyubna , 

menyebabkan beberapa anggota 

paguyuaban memilih untuk fakum 

dalam kegiatan reog. 

Konstruksi yang di tanamkan 

ini merupakan pemikian dari 

individu dan individu tersebut 

merupakan lawan poitik dari Kepala 

desa yang pada saat itu yang 

meresmikan atau yang memberikan 

izin agara paguyuban ini terbentuk, 

kepala desa ini sangat banyak 

menyumbang kan ide untuk 

paguyuban ini. Sehingga lawan 

politiknya memutar otak untuk dapat 

mejatuhkannya, akhirnya dengan 

mengkambing hitam kan paguyuban 

reog ini, dan melakukan profokasi 

yang langsung di tujukan ke pada 

tokoh agama. Dan tokoh agama 

tersebut langsung terpengaruh 

sehingga dengan mudah ikut 

menjatuhkan dengan mengatas nama 

kan agama. Namun hal itu dilakukan 

hanya untuk melengserkan jabatan 

yang telah di pegang kepala desa saat 

itu. Hingga jabatan itu dapat 

dilengserkan sehingga paguyuban 

reog putri ini sangat susah 

mendapatkan bantuan. Kontruksi itu 

hanya untuk motif politik yang telah 

di rancang, dan berhasil 

mempenagruhi banyak orang. Kerena 

sebelumnya masyarakat yang kontra 

aka paguyuban ini tidak bersuara 

hanya memutuskan untuk tidak 

melihat saja. Namun semenjak 

profokasi dari lawan politik  kepala 

desa masayarakat menjadi berani 

bersuara dan tindakan, sepeti 



melarang istrinya untuk ikut kegiatan 

reog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


