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LatarLatar BelakangBelakang WanitaWanita

DalamDalam BidangBidang OlahragaOlahraga::

�� Memberi gambaran yang membantu dlm Memberi gambaran yang membantu dlm 
memahami dan menilai pengalaman olahraga memahami dan menilai pengalaman olahraga 
mrk masa kini.mrk masa kini.

�� Menjadi dasar ideMenjadi dasar ide--ide, terutama mitos yang ide, terutama mitos yang 
merugikan wanita yang berambisi untuk bersaing merugikan wanita yang berambisi untuk bersaing 
dlm olahraga.dlm olahraga.

Dewi Athena, Artemis, dan AtlantaDewi Athena, Artemis, dan Atlanta



Mitos Melawan RealitaMitos Melawan Realita

�� Olahraga membahayakan fisikOlahraga membahayakan fisik

�� Wanita berolahraga bukan untuk memperoleh Wanita berolahraga bukan untuk memperoleh 

persamaanpersamaan

�� Wanita sesungguhnya tidak tertarik pada Wanita sesungguhnya tidak tertarik pada �� Wanita sesungguhnya tidak tertarik pada Wanita sesungguhnya tidak tertarik pada 

olahragaolahraga



MitosMitos 1. 1. OlahragaOlahraga MembahayakanMembahayakan FisikFisik

�� AnggapanAnggapan tradisionaltradisional bhwbhw wanitawanita fisiknyafisiknya lemahlemah

�� OlahragaOlahraga menyebabkanmenyebabkan otototot besarbesar

�� TerlukanyaTerlukanya alatalat reproduksireproduksi, , buahbuah dada,uterusdada,uterus, , �� TerlukanyaTerlukanya alatalat reproduksireproduksi, , buahbuah dada,uterusdada,uterus, , 

gangguangangguan menstruasimenstruasi dandan kehamilankehamilan

�� ArgumenArgumen priapria lebihlebih kuatkuat dandan besarbesar pd pd aktivitasaktivitas

fisikfisik



ArgumenArgumen ygyg MematahkanMematahkan MitosMitos didi atasatas ::

�� BeratBerat badanbadan wanitawanita lebihlebih ringanringan,, sambungansambungan

lututlutut lebihlebih luasluas shgshg lebihlebih stabilstabil..

�� WanitaWanita mencapaimencapai kekuatankekuatan maksimummaksimum usiausia 1212,,55

thth dimanadimana padapada saatsaat ituitu pertumbuhanpertumbuhan lakilaki22thth dimanadimana padapada saatsaat ituitu pertumbuhanpertumbuhan lakilaki22

masihmasih lambatlambat..

�� PemecahPemecah rekorrekor renangrenang,, senamsenam wanitawanita didi

olimpiadeolimpiade dengandengan usiausia dibawahdibawah 1818 thth,, walaupunwalaupun

atletatlet priapria belumbelum mencapaimencapai prestasiprestasi maksimummaksimum..



DuaDua alasanalasan mengapamengapa wanitawanita tidaktidak memilikimemiliki

otototot yang yang menonjolmenonjol ::

�� JumlahJumlah lemaklemak badanbadan wanitawanita ratarata--rata 22rata 22--14 % 14 % 

daridari priapria

�� WanitaWanita hanyahanya menghasilkanmenghasilkan 55--10 % androgen10 % androgen

KlafsKlafs dandan Lion Lion menyimpulkanmenyimpulkan ::

bhwbhw faktorfaktor22 keturunanketurunan morpologismorpologis dandan endokrinendokrin

bertanggungbertanggung jwbjwb atasatas kefeminimankefeminiman bukanbukan

aktivitasaktivitas fisikfisik yangyang keraskeras



MitosMitos 2. 2. wanitawanita berolahragaberolahraga bukanbukan untukuntuk

memperolehmemperoleh persamaanpersamaan

““TidakTidak baikbaik wanitawanita berolahragaberolahraga hanyahanya untukuntuk

memperolehmemperoleh persamaanpersamaan””

ArgumenArgumen iniini tidaktidak logislogis dandan tidaktidak rasionalrasionalArgumenArgumen iniini tidaktidak logislogis dandan tidaktidak rasionalrasional



MitosMitos 3. 3. GadisGadis sesungguhnyasesungguhnya tidaktidak

tertariktertarik olahragaolahraga

�� Hal Hal iniini lebihlebih didasarkandidasarkan khayalankhayalan daripadadaripada

kenyataankenyataan..

�� DalamDalam topiktopik ““KecenderunganKecenderungan MasaMasa KiniKini” ” �� DalamDalam topiktopik ““KecenderunganKecenderungan MasaMasa KiniKini” ” 

kecenderungankecenderungan olahragaolahraga menunjukkanmenunjukkan jikajika

program yang program yang bermutubermutu ditawarkanditawarkan tanggapantanggapan

sangatsangat bagusbagus..



PemasyarakatanPemasyarakatan OlahragaOlahraga padapada WanitaWanita

�� Di AS Di AS olahragaolahraga didi masyarakatkanmasyarakatkan pd pd remajaremaja

putraputra, , sedangsedang remajaremaja putriputri dijauhkandijauhkan

�� 3 3 kelompokkelompok dlmdlm pemasyarakatanpemasyarakatan olahragaolahraga

1) 1) KwalitasKwalitas personelpersonel, , sepertiseperti sikapsikap, , konsepkonsep1) 1) KwalitasKwalitas personelpersonel, , sepertiseperti sikapsikap, , konsepkonsep

kefeminimankefeminiman, , konsepkonsep pribadipribadi dandan kepribadiankepribadian

2) 2) PelakuPelaku pemsypemsy olahragaolahraga ygyg pentingpenting : : 

KelompokKelompok referensireferensi dandan kelompokkelompok lain. lain. 

KelompokKelompok terpentingterpenting keluargakeluarga, , kelompokkelompok

seusiaseusia, , sekolahsekolah, guru , guru dandan anggotaanggota masyarakatmasyarakat



3) 3) StrukturStruktur masyarakatmasyarakat

GreendorferGreendorfer memperhatikanmemperhatikan bgmnbgmn wanitawanita

berpartisipasiberpartisipasi dlmdlm olahragaolahraga melaluimelalui::berpartisipasiberpartisipasi dlmdlm olahragaolahraga melaluimelalui::

1.1. KeluargaKeluarga

2.2. TemanTeman sebayasebaya, , dandan

3.3. SekolahSekolah, , selamaselama 3 3 tingkatantingkatan kehidupankehidupan: : masamasa

kanak2, kanak2, masamasa remajaremaja, , dandan masamasa dewasadewasa mudamuda



�� PadaPada masamasa kanakkanak22 wanitawanita dipengaruhidipengaruhi temanteman

sebayasebaya dandan keluargakeluarga

�� MasaMasa remajaremaja oleholeh temanteman sebayasebaya,, guruguru dandan pelatihpelatih

�� MasaMasa dewasadewasa mudamuda pengaruhpengaruh keluargakeluarga menurunmenurun

dandan temanteman sebayasebaya tetaptetap dominandominan..

ModelModel theoritheori peranperan diselidikidiselidiki GreendorferGreendorfer..

DidugaDiduga priapria jadijadi modelmodel peranperan ygyg palingpaling

berpengaruhberpengaruh dandan memberimemberi keunggulankeunggulan olahragaolahraga

dlmdlm masymasy .. HalHal iniini menjadimenjadi alasanalasan kurangnyakurangnya

wanitawanita dlmdlm berolahragaberolahraga.. PriaPria jadijadi modelmodel ygyg pdpd

masamasa remajaremaja wanitawanita jadijadi modelmodel masamasa dewasadewasa..



MotivasiMotivasi berprestasiberprestasi

�� DuaDua mitosmitos umumumum ygyg terkaitterkait dg dg wanitawanita menurutmenurut

BirelBirel::

1.1. MerasaMerasa tdktdk memilikimemiliki keinginankeinginan berprestasiberprestasi

MotivasiMotivasi prestasiprestasi berkembangberkembang sendirisendiri akibatakibat2.2. MotivasiMotivasi prestasiprestasi berkembangberkembang sendirisendiri akibatakibat

latihanlatihan pdpd masamasa awalawal kanakkanak22..

�� KaitanKaitan antaraantara motivasimotivasi berprestasiberprestasi hrshrs betulbetul22

diujudkandiujudkan baikbaik untukuntuk wanitawanita maupunmaupun priapria



Media Media 

�� DuaDua gambarangambaran negatipnegatip wanitawanita oleholeh media:media:

1.1. SebagaiSebagai obyekobyek seksek

2.2. SebagaiSebagai ibuibu rumahrumah tanggatangga.. JarangJarang wanitawanita

diproyeksikandiproyeksikan sbgsbg individuindividu mandirimandiri dandan aktipaktip

secarasecara fisikfisik..secarasecara fisikfisik..

�� StudiStudi tentangtentang iklaniklan didi LadiesLadies HomeHome JournalJournal

�� GambaranGambaran wanitawanita ygyg ikutikut olimpiadeolimpiade,, terlukisterlukis pdpd

KorneliaKornelia EnderEnder

�� TitikTitik balikbalik perjuanganperjuangan wanitawanita dlmdlm duniadunia

olahragaolahraga mrpkmrpk kelanjutankelanjutan taktak bergunaberguna..


