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 BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Pola hidup sehat merupakan gaya hidup yang memperhatikan segala aspek 

kondisi kesehatan dalam jangka panjang untuk menjaga, dan mendukung fungsi 

tubuh sehingga terhindar dari berbagai penyakit. Nurcahyo (2008, h. 2) 

menjelaskan bahwa “Kesehatan fisik adalah adanya keadaan organ tubuh yang 

dapat berfungsi secara baik tanpa merasakan sakit atau keluhan dan memang secara 

objektif tidak tanpak sakit. Semua organ tubuh dapat bekerja secara normal”. 

Olahraga menjadi salah satu aktivitas fisik yang merupakan bagian yang 

tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Giriwijoyo (2007, h. 85) 

menjelaskan bawah “Olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan 

terencana untuk memelihara gerak (mempertahankan hidup) dan meningkatkan 

kemampuan gerak (meningkatkan kualitas hidup)”. Aktifitas tersebut dilakukan 

dimulai dari anak-anak, remaja, dewasa bahkan lansia.  

Setiap aktifitas yang dilakukan terutama berolahraga tidak melihat dari 

gender dan juga tidak melihat usia. Fakta bahwa olahraga telah dibentuk oleh nilai 

dan pengalaman kaum pria, maka kesetaraan gender nyata tergantung pada 

perubahan definisi mengenai maskulinitas-feminitas dan cara kita melakukan 

olahraga (Coakley, 2004). Pada olahraga perbedaan gender hanya digunakan untuk 

mengelompokkan wanita dan pria di golongan pertandingan yang berbeda seperti 

halnya sepakbola atau olahraga lainnya yang berbeda turnamen serta peraturan 

yang berbeda.  
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Berolahraga menjadi kegiatan fisik yang secara umum dapat dilakukan 

setiap individu sesuai dengan kemampuannya. Olahraga sangat berperan penting 

dan selalu dibutuhkan untuk menjaga kesehatan kita dan sudah menjadi kebutuhan, 

bukan lagi sebagai gaya hidup (Zaimul, 2017). Disisi lain olahraga juga dapat 

dijadikan sebagai ajang kompetisi untuk sebuah pencapaian prestasi baik secara 

individu ataupun kelompok. Sepakbola menjadi salah satu olahraga yang sangat 

populer dan digemari oleh sebagian masyarakat di Indonesia.  

Menurut Survey Indonesia data pada gambar 1.1 menunjukan bahwa 

presentase olahraga yang paling diminati menduduki peringkat pertama adalah 

sepak bola dengan 47.6 persen, kedua adalah bulu tangkis dengan 18.8 persen, bola 

voli diposisi ketiga dengan 12,4 persen.  

 
Gambar 1.1 Jenis olahraga yang paling disukai di publik Indonesia dalam bentuk persen 

pada tahun 2015 
Sumber: www.skalasurveiindonesia.com  

Data menunjukan bahwa olahraga sepakbola menjadi presentase terbesar di 

Indonesia, seiring dengan berjalannya waktu bola basket juga menjadi salah satu 

olahraga yang berkembang. Berawal dari tahun 1930an bola basket mengalami 
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pasang surut selama hampir 30 tahun. Beberapa tahun terakhir ini olahraga bola 

basket mengalami kemajuan dengan kompetisi Liga Profesional putra dan putri 

yang terkenal dengan sebutan Kobatama dan Kobanita pada tahun 1982 hingga 

2010 sebelum dibekukan (Faza, 2019).  

Tahun 2003 bola basket dapat mempromosikan kompetisi bola basket 

profesional putra dengan nama Indonesian Basketball League (IBL), yang dimana 

saat tahun 2010 pernah berganti nama menjadi National Basketball League (NBL) 

dan Women National Basketball League (WNBL) dikarenakan berganti promotor, 

dan akhirnya nama dari liga tersebut kembali menjadi IBL pada tahun 2015 dan 

diikuti oleh 10 tim sampai saat ini (Informazone n.d.). Liga untuk wanita tidak 

diikut sertakan walaupun dapat diketahui bahwa bola basket wanita saat itu sudah 

memberikan prestasi seperti mendapatkan medali perak di SEA Games 2015, 

berada diposisi ketujuh Asian Games 2018, dan prestasi lainnya. Hingga pada 

akhirnya kompetisi wanita berdiri sendiri dengan nama Srikandi Cup.  

Tahun 2017, kompetisi professional wanita ini diikuti oleh tujuh tim yaitu 

Merpati bali, Merah Putih Predator Jakarta, Tenaga Baru Pontianak, Surabaya 

Fever, Sahabat Semarang, Flying Wheel Makassar dan Tanago Friesian Jakarta, 

dengan jumlah peserta kurang lebih 105 pemain basket wanita dari seluruh provinsi 

di Indonesia (Bola.net, 2017). Srikandi Cup sudah berjalan hingga saat ini tahun 

2020 dengan diikuti oleh enam tim. Scorpio Jakarta dan Generasi Muda Cirebon 

menjadi pendatang baru di musim ke dua tahun 2018-2019 menggantikan Surabaya 

Fever dan Merah Putih Predator Jakarta.  
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Berjalannya Srikandi Cup, yang menjadi salah satu kebutuhan untuk 

memajukan liga adalah orang menginginkan berita mengenai olahraga. Semakin 

maraknya kompetisi wanita tersebut maka pemberitaan yang menyangkut 

kompetisi ini juga semakin beragam dan tersebar diberbagai macam media. Diliput 

oleh media cetak seperti koran-koran olahraga, majalah olahraga yang salah 

satunya bernama Main Basket, media elektronik seperti di televisi nasional TVRI 

dan media digital yaitu Youtube.  

Tidak seperti liga bola basket pria, liga bola basket wanita Srikandi Cup ini 

cenderung mendapatkan perhatian yang sedikit. Dapat dilihat dari jumlah tim yang 

ikut serta dalam kompetisi, dan jumlah peminat atau penonton pertandingan 

tersebut. Oleh karena itu media menjadi salah satu sarana dalam menggambarkan 

pesatnya perkembangan liga bola basket.  

I.2 Identifikasi Masalah 

Olahraga bola basket memiliki sejarah yang panjang, masuk di Indonesia 

pada tahun 1920-an dimana Negara Tiongkok membawa olahraga ini. Kemajuan di 

era modern saat ini, terlihat saat terbentuknya kompetisi-kompetisi besar di dunia, 

seperti contoh NBA (National Basketball Association) di Amerika, namun tidak 

dengan Indonesia yang memiliki sejarah naik turunnya peminatan dan kompetisi 

yang diadakan secara resmi ataupun tidak resmi. Kurangnya promosi menjadi salah 

satu kendala sehingga kalah bersaing dengan olahraga populer lainnya seperti 

sepakbola (Da’Yerimon, 2016).  

Seiring dengan berjalannya waktu, peranan media massa sebagai metode 

komunikasi berkembang pesat. Dalam upaya mencapai semua fungsi dan tanggung 
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jawabnya, media memperluas sarapnya dengan bantuan teknologi. Secara garis 

besar terdapat tiga jenis media massa yang banyak digunakan masyarakat dalam 

mendapatkan informasi yaitu media cetak (printed media) yang disebut sebagai 

media massa tradisional, media elektronik (electronic media), serta media online 

(cybermedia).   

Bola basket menjadi salah satu olahraga yang berkembang melalui liga 

professional pria maupun wanita di Indonesia dan memiliki banyak bentuk 

kompetisi, seperti liga nasional sampai dengan professional dan menggunakan 

media massa yang digunakan untuk memberitakan mengenai pertandingan atau 

kompetisi yang dijalankan. Liga bola basket Srikandi cup menjadi salah satu sarana 

dalam menggambarkan seorang atlet wanita yang memiliki daya juang yang sama 

dengan pria. Hal tersebut nampak jelas melalui media-media yang digunakan 

seperti Instagram, Youtube dan media lainnya.  

Pemberitaan mengenai olahraga basket saat ini lebih mengedepankan pria 

dibandingkan dengan wanita, terlihat jelas dari gambar 1.2.1 bahwa berita tentang 

olahraga basket di Indonesia lebih kepada pria, sehingga peranan wanita dalam 

olahraga tersebut tidak terlihat oleh masyarakat.  
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Gambar 1.2.1 Berita Bola Basket di Indonesia  

 

Instagram menjadi media yang berkembang saat ini, dimana olahraga bola 

basket banyak diberitakan melalui media tersebut. Salah satu yang berusaha untuk 

menampilkan wanita sebagai aktor olahraga yang penting adalah media sosial 

Instagram Srikandi Cup. Media ini meliput secara penuh kompetisi yang dijalankan 

oleh Koordinator dari Srikandi Cup, Deddy Setiawan beserta dengan jajarannya. 

Liga bola basket Srikandi cup menjadi wadah dimana penggambaran 

perempuan sebagai atlet bola basket merupakan hal yang penting, karena 

perempuan memiliki keinginan yang sama dengan laki-laki seperti menjadi seorang 

atlit yang berprestasi dan semangat yang tinggi.  
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Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana media Instagram 

berusaha untuk menggambarkan perempuan sebagai aktor yang kuat dan memiliki 

kesetaraan dengan pria dalam olahraga bola basket. Melalui latar belakang dan 

identifikasi masalah tersebut, peneliti menyusun tugas akhir dengan judul “MEDIA 

SOSIAL INSTAGRAM MENGKONSTRUKSIKAN KESETARAAN WANITA 

DALAM BERPARTISIPASI DI LIGA BOLA BASKET NASIONAL SRIKANDI 

CUP” 

I.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemikiran dasar yang tertulis pada identifikasi masalah, maka 

peneliti merumuskan pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

  “Bagaimana media sosial instagram mengkonstruksikan kesetaraan wanita 

dalam berpartisipasi di liga bola basket nasional Srikandi cup?” 

I.4. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui media social Instagram 

mengkonstruksikan kesetaraan wanita dalam berpartisipasi di liga bola basket 

nasional Srikandi cup. 

I.5. Kegunaan Penelitian 

 1.  Penulis  

 Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

mengambah pengetahuan mengenai sebuah media 

mengkonstruksikan kesetaraan wanita 

2.  Akademis 
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 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi 

mahasiswa/I Universitas Pelita Harapan dalam bidang studi ilmu 

komunikasi mengenai media social Instagram mengkonstruksikan 

peranan wanita dalam kompetisi nasional di Indonesia. 

   

I.6. Sistematika Penelitian  

 Skripsi dengan judul “MEDIA SOSIAL INSTAGRAM 

MENGKONSTRUKSIKAN KESETARAAN WANITA DALAM 

BERPARTISIPASI DI LIGA BOLA BASKET NASIONAL SRIKANDI 

CUP” terdiri dari enam bagian atau bab.  

BAB 1:  PENDAHULUAN  

  Pada bab ini berisikan tentang pemikiran-pemikiran dan data yang 

berisikan tentang bahan pertimbangan peneliti dalam menentukan 

indetifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan 

kegunaan penelitian.  

BAB 2: OBJEK DAN SUBJEK PENELITIAN 

 Pada bab ini peneliti menjelaskan secara detail mengenai objek 

penelitian yaitu konstruksi kesetaraan wanita pada liga bola basket 

Srikandi Cup dan juga subjek penelitian yang dipilih menjadi 

informan penelitian ini. 

BAB 3: TINJAUAN PUSTAKA  

 Pada bab ini berisikan mengenai teori-teori yang digunakan dalam 

menuntun peneliti dalam melakukan penelitian. 
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BAB 4:  METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini peneliti menjelaskan metode-metode yang digunakan 

dalam penelitian, pendekatan yang digunakan, teknik pengumpulan 

data dan teknik pengolahan data. 

BAB 5: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini peneliti menjelaskan hasil dari yang sudah diteliti yang 

diperoleh dari proses penelitian. 

BAB 6: PENUTUP 

 Pada bagian ini peneliti memberikan kesimpulan dari hasil 

penelitian dan menjawab rumusan masalah dan saran tentang 

masalah yang ada pada penelitian ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


