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Abstrak 

Rivalitas permusuhan The Jakmania dan Viking merupakan salah satu contoh konflik antar 
suporter di dunia persepakbolaan Indonesia. Film Romeo Juliet merupakan salah satu media 
yang menggambarkan konflik The Jakmania dan Viking dalam konsep representasi di dalam 
media film. Permusuhan The Jakmania dan Viking merupakan salah satu konflik dalam 
dimensi komunikasi interkultural. Stereotip merupakan salah satu unsur pengahambat dalam 
komunikasi interkultural, konsep stereotip yang direpresentasikan dalam film Romeo Juliet 
berhubungan dengan kebudayaan yang dimiliki oleh dua kelompok budaya dengan perbedaan 
persepsi dan simbol budaya. Penelitian ini berfokus pada gambaran  stereotip budaya di dalam 
representasi film Romeo Juliet sebagai salah satu faktor hambatan komunikasi antar budaya 
yang pada akhirnya memicu rivalitas permusuhan antara The Jakmania dan Viking.  Metode  
yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode semiotika Roland Barthes dengan 
dua tahap pemaknaan tanda untuk mendapatkan hasil berupa makna denotasi, konotasi dan 
mitos dari tanda di dalam scene film Romeo Juliet yang berkaitan dengan konsep stereotip 
budaya. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini menjelaskan bahwa stereotip  
merupakan salah satu penyebab kegagalan komunikasi antar budaya yang dijalin The 
Jakmania dan Viking. 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

      Eksistensi sebuah klub sepak bola tidak 

akan bertahan lama tanpa peran serta 

suporter, klub sepak bola dan suporter 

membentuk hubungan yang saling 

berkesinambungan dan saling memiliki 

pengaruh satu sama lain, hubungan suporter 

dengan klub sepak bola bersifat emosional 

karena suporter tidak meminta pamrih dari 

klub sepak bola, suporter berkeinginan 

mencapai satu visi yang sama dengan klub 

sepak bola, yaitu untuk memperoleh 

prestasi dan kejayaan. 

      Peran serta suporter “mendampingi” 

sebuah klub sepak bola sangat diperlukan, 

suporter dapat memberikan dampak positif 

bagi klub sepak bola. Berbagai macam jenis 

dukungan baik di dalam stadion maupun di 

luar stadion berpotensi meningkatkan 

mental bertanding bagi para pemain ketika 

menjalani setiap laga di dalam kompetisi. 

Dukungan suporter melalui teriakan yel-yel 

dan aksi koreografi merubah atmosfer di 

dalam stadion,  memberikan tekanan bagi 

klub lawan dan menjatuhkan mental 

bertanding pemain lawan, tetapi seringkali 

suporter mengahalalkan segala cara demi 

kemenangan klub sepak bola, temasuk 

dengan cara-cara yang dapat menodai nilai 

sportivitas itu sendiri. Suporter cenderung 

menjadi anarkis, terutama ketika klub yang 

dibelanya mengalami kekalahan di dalam 

suatu pertandingan. 

      Anggota suporter cenderung bersifat 

impulsif, persepsi stereotip menjadi salah 

satu contoh manifestasi bentuk sifat 

impulsif yang dimiliki para anggota 

suporter. Stereotip mempengaruhi pola 

komunikasi antar budaya termasuk di dalam 

komunikasi yang terjalin di antara suporter 

pendukung klub sepak bola, stereotip 

negatif memperkeruh hubungan komunikasi 

yang yang dijalin para suporter sehingga 

berpotensi menyebabkan kegagalan 

komunikasi antar budaya, pada akhirnya 

titik kegagalan ini menyebabkan timbulnya 

konflik antar suporter. 



 

      Perseteruan antara The Jakmania dan 

Viking merupakan salah satu contoh konflik 

antar suporter yang terjadi dalam dunia 

persepakbolaan Indonesia. Rivalitas The 

Jakmania dan Viking merupakan salah satu 

jenis konflik sosial kultural berkepanjangan 

yang melibatkan elemen-elemen Indonesian 

Derby antara klub Persija Jakarta dan Persib 

Bandung. Konflik The Jakmania dan Viking 

telah mengakibatkan berbagai macam 

kerugian bagi kedua belah pihak, baik 

kerugian materiil maupun pada timbulnya 

korban jiwa. Berbagai macam media massa 

telah merekam konflik The Jakmania dan 

Viking, salah satu media massa tersebut 

ialah film Romeo Juliet yang dirilis tahun 

2009. 

      Film Romeo Juliet menampilkan 

gambaran konflik The Jakmania dan Viking 

melalui konsep sebuah representasi. 

Konflik The Jakmania dan Viking 

dimanifestasikan melalui  gambaran dari 

tiap scene yang menampilkan berbagai 

macam pola perilaku negatif suporter, 

seperti: aksi kekerasan, rasisme, vandalisme 

dan anarkisme. Film Romeo Juliet memiliki 

inti narasi yang menceritakan hubungan 

terlarang yang dijalani oleh salah seorang 

anggota suporter The Jakmania dengan 

Viking, gambaran ini merupakan 

simbolisasi bagaimana hubungan The 

Jakmania dan Viking tidak dapat disatukan 

yang disebabkan karena adanya stereotip 

negatif di antara anggota kedua suporter 

tersebut. Stereotip adalah  sebuah persepsi 

yang bersifat menyamaratakan gambaran-

gambaran perilaku dari orang-orang tertentu 

berdasarkan keanggotaannya dalam sebuah 

identitas/kelompok budaya. (Samovar dkk, 

2010:203). 

      Secara garis besar film Romeo Juliet 

memberikan gambaran representasi 

mengenai konflik yang terjalin antara The 

Jakmania dan Viking. Gambaran beberapa 

scene dalam film Romeo Juliet mengarah 

pada bentuk persepsi stereotip negatif yang 

muncul akibat kegagalan di dalam 

komunikasi antar budaya yang terjalin di 

antara The Jakmania dan Viking.  

Manifestasi dari persepsi stereotip negatif 



 

dalam film Romeo Juliet digambarkan 

melalui scene-scene  yang memuat konten 

kekerasan verbal & non-verbal, vandalisme, 

rasisime, dan anarkisme yang secara garis 

besar dinilai sebagai pola perilaku negatif 

yang dilakukan oleh anggota suporter, hal 

ini menjadi alasan peneliti untuk 

menjadikan film Romeo Juliet sebagai 

objek penelitian untuk diteliti lebiah lanjut. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat 

ditarik rumusan masalah sebagi berikut: 

“Bagaimana bentuk representasi stereotip 

budaya yang digambarkan dalam film 

Romeo Juliet?” 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan: 

“Untuk mengetahui bagaimana bentuk 

representasi stereotip budaya yang 

digambarkan dama film Rome Juliet 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

      Dengan adanya penelitian ini, 

diharapkan mampu memberikan manfaat 

bagi beberapa pihak, manfaat tersebut 

antara lain: 

1. Manfaat  teoritis 

      Dengan penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan gambaran bagi 

khalayak mengenai representasi stereotip 

budaya dalam film Romeo Juliet, yang 

kedepannya diharapkan mampu 

memberikan saran atas solusi permasalahan 

konflik suporter yang masih terjadi di 

tengah masyarakat. 

2. Manfaat praktis 

      Dengan penelitian ini diharapkan 

mampu memerikan gambaran dan 

pengetahuan mengenai representasi 

stereotip budaya, yang kedepannya 

diharapkan menjadi bahan pertimbangan 

untuk penelitian sejenis 

 

 



 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Semiotika 

      Semiotika merupakan salah satu bidang 

studi dengan tujuan untuk menganalisa 

makna dari sebuah tanda. Tanda digunakan 

oleh manusia untuk menjelaskan berbagai 

fenomena di dalam masyarakat, 

pembelajaran semiotika berfokus pada 

kajian bagaimana manusia memaknai 

segala hal yang ada di dunia. Proses 

pemaknaan tanda berbeda dengan proses 

komunikasi, pemaknaan berfokus pada 

bagaimana objek mengkonstitusi sistem 

terstruktur dari tanda di dalam proses 

komunikasi (Barthes dalam Kurniawan, 

2001:53). 

      Ferdinand de Saussure, tokoh pelopor 

linguistik modern, menjelaskan bahwa 

terdapat dua elemen penting dari sebuah 

tanda, yaitu: penanda (signifier) dan 

petanda (signified). Penanda memiliki 

peran sebagai aspek material dari bahasa, 

sedangkan petanda merupakan aspek 

mental dari bahasa. Penanda dan petanda 

merupakan satu kesatuan, penanda tanpa 

adanya petanda tidak dapat disebut sebagi 

sebuah tanda begitu juga sebaliknya 

petanda tidak akan dapat disampaikan tanpa 

adanya penanda (Saussure dalam Sobur, 

2004:46). 

      Dalam perkembangannya, teori yang 

dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure 

disempurnakan oleh Roland Barthes, salah 

seorang Saussurean. Roland Barthes 

mengemukakan teori pemaknaan sebuah 

tanda melalui dua proses signifikasi, untuk 

menghasilkan dua makna, yaitu: makna 

denotasi dan konotasi/mitos, seperti terlihat 

pada gambar sebagai berikut (Barthes 

dalam Erlyna, 2009:17): 

Tahap Pertama       Tahap Kedua 

Realitas            Tanda                 Budaya 

  

  

Gambar 1. Semiotika Roland Barthes 

      Signifikasi tahap pertama menjelaskan 

hubungan penanda dan petanda dengan 

Denotasi 
Penanda 

Petanda 

Konotasi 

 Mitos 



 

realitas eksternal, pengamatan dapat 

dilakukan melalui pengamatan langsung 

terhadap tanda-tanda dengan menggunakan 

panca indera untuk mendapatkan sebuah 

makna literal (denotasi) yang bersifat 

alamiah. Signifikasi tahap kedua 

menjelaskan relasi penanda dan petanda 

dengan nilai-nilai budaya dan emosi yang 

dimiliki oleh pembaca. Menurut Barthes 

makna denotasi yang dihasilkan pada teori 

yang dikemukakan oleh Saussure 

merupakan ketertutupan makna, sehingga 

makna konotasi yang dikemukakan Roland 

Barthes menjelaskan proses pemaknaan 

yang lebih mendalam daripada makna 

konotasi tetapi masih dalam koridor yang 

sama (Budiman, 1999:22). 

      Tingkatan pemaknaan konotasi Roland 

Barthes memiliki proses kelanjutan yang 

dinamakan dengan istilah mitos. Menurut 

Budiman (dalam Sobur, 2004) mitos 

merupakan sebuah operasi ideologi yang 

berfungsi untuk menunjukkan dan upaya 

pembenaran terhadap nilai-nilai dominan 

yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. 

Dalam realitas mitos dapat menginversi 

sesuatu yang bersifat kultural dan memiliki 

nilai sejarah menjadi sesuatu yang bersifat 

alamiah. Kajian semiotika berfungsi untuk 

mengembalikan inversi mitos, denotasi 

mengembalikan kedudukan mitos melalui 

bahasa dan konotasi berupaya menelaah 

sebuah mitos berdasarkan aspek 

intelektualitas. 

B. Representasi 

      Representasi merupakan bagian 

fundamental dari proses bagaimana sebuah 

makna diproduksi oleh suatu kebudayaan 

dan mengalami pertukaran di antara 

anggota kebudayaan. Konsep representasi 

dapat disebut sebagai rekonstruksi sosial 

dan melibatkan beberapa perantara seperti: 

gambar, tanda, simbol dan bahasa yang 

brfungsi untuk menggambarkan suatu hal 

atau peristiwa. Di dalam realita, 

mempercayai konsep representasi atau tidak 

mempercayainya merupakan suatu pilihan 

bagi seorang komunikan dalam proses 

komunikasi. Konsep representasi pada 

dasarnya merupakan suatu kajian untuk 



 

mempelajari relasi antara suatu kebudayaan 

dengan makna dan bahasa (Hall, 1997:3). 

      Konsep representasi merupakan proses 

memproduksi makna dalam bahasa, untuk 

memahami hal tersebut terdapat dua arti 

yang berkaitan dengan fungsi dasar. 

Menurut Oxford English Dictionary (dalam 

Hall, 1997:4) arti pertama berkaitan dengan 

fungsi dasar representasi ialah untuk 

merepresentasikan sesuatu hal dalam 

bentuk gambaran dan uraian, untuk 

penanaman pemikiran dalam benak 

manusia tentang suatu hal yang terbentuk 

berkat adanya deskripsi, gambaran dan 

imajinasi, dan untuk menempatkan 

perbedaan antara realita dan konsep 

representasi dalam benak pikiran manusia. 

Pada arti kedua representasi dipergunakan 

untuk melambangkan dan perwujudan dari 

suatu hal. Kedua fungsi tersebut 

memperlihatkan bagaimana representasi 

bekerja melalui perantara bahasa. 

      Proses bagaimana representasi  

memproduksi makna di dalam benak 

manusia melalui bahasa melibatkan 

hubungan antara konsep dan bahasa untuk 

mengarahkannya kepada realita atau dunia 

fiksi yang melibatkan unsur di dalamnya, 

hal ini menjelaskan bahwa representasi 

merupakan sebuah sistem. Menurut Hall 

(1997:5) sistem representasi merupakan 

sebuah sistem dimana orang, peristiwa dan 

objek berkorelasi dengan pengaturan 

sebuah konsep atau representasi mental 

yang terbawa di pikiran, sistem ini 

bertujuan agar manusia dapat memaknai 

segala hal yang ada di dunia yang sangat 

penuh dengan makna. 

C. Stereotip 

      Stereotip merupakan sebuah persepsi, 

bertujuan untuk mencari gambaran seorang 

individu yang berkaitan dengan sebuah 

kelompok budaya. Menurut Samovar dkk 

(2010:203) stereotip ialah sebuah persepsi 

yang bersifat menyamaratakan gambaran-

gambaran perilaku dari orang-orang tertentu 

berdasarkan keanggotaannya dalam sebuah 

identitas/kelompok budaya. Memilki sifat 

stereotip merupakan hal yang wajar ketika 

terdapat satu situasi dimana seorang 



 

individu bertemu dengan orang yang belum 

dikenal atau masih terasa asing dalam 

sebuah interaksi. Stereotip secara sederhana 

memberikan gambaran perilaku orang-

orang berkaitan dengan gambaran perilaku 

identitas tertentu berdasarkan pengalaman 

dan informasi yang sebelumnya telah 

dipercayai oleh seorang individu.   

      Permasalahan stereotip merujuk pada 

suatu persepsi yang bersifat 

overgeneralisasi terhadap identitas tertentu. 

Stereotip dapat bersifat positif atau negatif, 

stereotip negatif berpotensi memicu 

berbagai persoalan karena memicu pola 

kesalahpahaman dalam mengidentifikasi 

gambaran suatu identitas, dalam tingkat 

yang mengkhawatirkan persepsi stereotip 

dapat memicu munculnya konflik antar 

budaya. Ciri utama dari stereotip ialah 

mempersempit gambaran dari sifat-sifat 

identitas teretentu, sehingga stereotip 

merupakan salah satu faktor penghambat 

komunikasi antara budaya (Samovar dkk, 

2010:203). 

      Stereotip didapatkan oleh manusia 

melalui proses pembelajaran selama 

hidupnya, faktor lingkungan menjadi faktor 

utama pembentuk persepsi stereotip, 

persepsi stereotip disosialisasikan oleh 

orang-orang terdekat, seperti: orang tua, 

anggota keluarga, guru, dan teman, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

Persepsi stereotip disosialisasikan secara 

langsung dapat diartikan bahwa terdapat 

faktor kesengajaan dari orang-orang 

terdekat untuk mengajari seorang individu 

mengenai persepsi stereotip terhadap 

identitas tertentu, sedangkan proses 

sosialisasi secara tidak langsung dapat 

diartikan bahwa seorang individu secara 

aktif mempelajari persepsi stereotip dari 

ucapan, tindakan, sifat dan perilaku dari 

orang-orang terdekatnya (Schneider dalam 

Samovar dkk, 2010:204). 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

      Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan jenis penelitian kualitatif 



 

yang bersifat deskriptif dengan memakai 

pendekatan semiotika Roland Barthes. Jenis 

penelitian kualitatif menjelaskan bagaimana 

peneliti mengamati dan menjelaskan makna 

dari peristiwa tertentu yang melibatkan 

interaksi manusia melalui perspektif 

peneliti. 

B. Teknik Analisis Data 

      Teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan metode semiotika Roland 

Barthes dengan dua tahap proses 

signifikasi. Teknik analisis data dilakukan 

dengan beberapa tahap: tahap pertama, 

ialah tahap pengamatan film, tahap kedua, 

peneliti menentukan korpus penelitian dari 

scene yang telah diamati, tahap ketiga 

adalah pengkategorisasian korpus penelitian 

dan tahap terakhir ialah tahap analisis tanda 

dalam scene dengan menggunakan metode 

semiotika Roland Barthes. 

PEMBAHASAN 

A. Representasi Stereotip Budaya 

      Film Romeo merepresentasi gambaran 

konflik antar budaya yang terjalin antara 

The Jakmania dan Viking, gambaran dari 

beberapa scene dalam film Romeo Juliet 

menjelaskan bahwa salah satu penyebab 

konflik ini ialah sifat-sifat impulsif dari 

para anggota suporter, salah satu sifat 

tersebut ialah persepsi stereotip yang 

bersifat negatif.  

B. Perilaku Sosial Suporter 

Perilaku sosial merupakan perilaku 

yang dilakukan secara komunal oleh orang-

orang dalam sebuah kelompok. Suporter 

merupakan salah satu jenis identitas 

komunal, perilaku sosial yang dilakukan 

suporter dapat dimaknai sebagai sebuah 

ekspresi yang bertujuan mempertahankan 

identitas suporter itu sendiri, selain sebagai 

bentuk kecintaan serta dukungan terhadap 

sebuah klub sepak bola. Kategorisasi ini 

memuat beberapa scene yang menjelaskan 

bentuk manifestasi kecintaan suporter 

terhadap sebuah klub sepak bola dalam 

wujud sebuah pengekspresian identitas. 

Bagi suporter, pengekspresian identitas 

yang dimiliki merupakan elemen yang 

sangat penting, ekspresi merupakan salah 



 

penanda identitas yang membedakan 

karakteristik suporter dengan kelompok 

budaya lain. Suporter memiliki berbagai 

macam cara pengekspresian  identitas, baik 

yang dilakukan ketika berada di dalam 

stadion maupun di luar stadion. Berkaitan 

dengan cara pengekspresian identitas, 

timbulnya pelabelan terhadap suporter 

merupakan sebuah konsekuensi yang harus 

diterima, karena ekspresi suporter 

merupakan penanda identitas. Berbagai 

macam identitas sosial yang menjalin 

hubungan di dalam dimensi komunikai 

antar budaya mengharuskan setiap 

kelompok budaya untuk mengidentifikasi 

kelompok budaya lain melalui sebuah 

perspektif yang diyakini oleh setiap anggota 

kelompok budaya. Pelabelan terhadap 

suporter sepak bola terbentuk akibat adanya 

perspektif yang bersifat subjektif. Setiap 

kelompok budaya memiliki pemahaman 

yang berbeda mengenai pemaknaan 

terhadap pengeksprsian identitas yang 

dilakukan oleh suporter. Pelabelan terhadap 

suporter dapat dinilai postif ketika 

pengekpesian identitas dianggap sesuai 

dengan nilai-nilai dari  norma dan aturan 

yang berlaku dalam suatu sistem 

masyarakat sosial, begitu juga sebaliknya, 

pelabelan dapat dinilai sebagai suatu hal 

yang bersifat negatif ketika pengekspresian 

identitas yang dilakukan suporter dianggap 

bertentangan dengan nilai-nilai dari norma 

dan aturan yang berlaku di dalam sistem 

masyarakat sosial. 

      Scene pemberitaan mengenai perilaku 

The Jakmania menjelaskan contoh bentuk 

perilaku sosial yang dilakukan para anggota 

suporter. Dalam scene ini, reporter 

menyampaikan sebuah pemberitaan 

mengenai pola perilaku yang dilakukan 

anggota The Jakmania dan menjelaskan 

bagaimana perilaku tiap anggota suporter 

dinilai bertentangan dengan norma dan 

aturan dalam sistem masyarakat. Perspektif 

media menyatakan bahwa anggota The 

Jakmania merupakan suatu identitas 

komunal yang identik dengan pola perilaku 

negatif, seperti yang dipaparkan oleh  

media  (televisi) dengan menyebut suporter 



 

The Jakmania sebagai salah satu penyebab 

kemacetan di Jakarta dengan ketidaktaatan 

para anggota The Jakmania dalam berlalu 

lintas. Dalam pemaknaan tahap konotasi 

periku sosial yang ditunjukkan oleh para 

anggota The Jakmania sebenarnya 

merupakan cara pengekspresian suatu 

identitas dan menjadi bagian dari budaya 

yang dimiliki suporter untuk menunjukkan 

karakteristik sebuah kelompok. Media 

berusaha mensosialisasikan perspektif yang 

dimiliki kepada khalayak dengan 

menonjolkan sebuah generalisasi persepsi 

dan menganggap bahwa gambaran perilaku 

para anggota suporter yang ditunjukkan 

dalam konstruksi pemberitaan mampu 

mewakili gambaran seutuhnya dari 

gambaran perilaku para anggota The 

Jakmania secara keseluruhan, dengan kata 

lain, media berupaya untuk membentuk dan 

mengabadikan persepsi stereotip negatif 

mengenai suporter. 

      Gambaran perilaku sosial anggota 

suporter dalam scene dialog yang dilakukan 

Rangga, Luki dan Debul di dalam sebuah 

metro mini menjelaskan bahwa penggunaan 

bahasa yang bersifat rasis merupakan pola 

penggunaan bahasa secara umum sebagai 

perwujudan sifat rasisme yang dimiliki para 

anggota suporter. Scene ini memuat dialog 

yang dilakukan oleh anggota The Jakmania 

(Rangga, Luki dan Debul) dengan tema 

perbincangan mengenai pacar Rangga yang 

berasal dari Bandung/etnis sunda, dalam 

dialog tersebut, Luki dan Debul berpersepsi 

bahwa perempuan yang berasal dari 

Bandung merupakan perempuan 

“murahan”. Pada pemaknaan konotasi, 

scene ini menjelaskan sosialisasi yang 

dilakukan di dalam kalangan internal 

sebuah kelompok budaya. Debul dan Luki 

memiliki sebuah stereotip negatif dengan 

sebuah pendapat yang menyebutkan bahwa 

gambaran karakteristik perempuan di 

Saritem (lokalisasi di Bandung) mewakili 

gambaran keseluruhan perempuan yang 

berasal dari Bandung. Dalam scene ini, 

pembuat film berupaya menyampaikan 

pesan kepada para penonton, bahwa di 

dalam realita para anggota suporter 



 

memiliki sifat rasisme yang sangat kuat 

terutama kepada identitas-identitas yang 

berkaitan dengan kelompok suporter yang 

dianggap sebagai musuh. Rasisme yang 

dimiliki oleh para anggota suporter dapat 

dimanifestasikan dalam tindakan konkret, 

baik secara verbal maupun non verbal 

C. Konflik Kultural The Jakmania 

dan Viking 

      Konflik permusuhan yang terjalin 

antara The Jakmania dan Viking merupakan 

sebuah konflik yang berada dalam ranah 

komunikasi antar budaya. Gagalnya 

interaksi yang dijalin oleh The Jakmania 

dan Viking membentuk suatu pengalaman 

yang pada akhirnya memicu sifat-sifat 

impulsif para anggota suporter. Sifat-sifat 

impulsif para suporter merupakan faktor 

penghambat komunikasi antar budaya yang 

dijalin The Jakmania dan Viking, konflik ini 

telah bertahan cukup lama dan dengan 

sifatnya yang sangat berbahaya, dengan 

turut melibatkan berbagai elemen di dalam 

masyarakat. Konflik The Jakmania dan 

Viking pada akhirnya membentuk suatu 

perspektif kelompok bersifat negatif yang 

dimiliki oleh para anggota suporter. 

Perspektif kelompok yang dimiliki para 

anggota The Jakmania menyatakan bahwa 

Viking merupakan musuh mereka, begitu 

pula dengan Viking yang menyebutkan 

bahwa The Jakmania merupakan musuh 

mereka melalui pandangan perspektif 

kelompok yang dianut dan dipercayai oleh 

anggota kelompok. Scene-scene dalam 

kategorisasi ini memuat gambaran 

perwujudan sifat-sifat impulsif para 

anggota suporter sebagai faktor penghambat 

komunikasi antar budaya yang dijalin 

antara The Jakmania dan Viking. 

      Scene aksi sweeping yang dilakukan 

para anggota The Jakmania terhadap 

anggota Viking menggambarkan bagaimana 

sifat impulsif para anggota anggota suporter 

berupa stereotip dan prasangka yang 

dimanifestasikan ke dalam sebuah tindakan 

konkret, diperlihatkan di dalam sebuah 

adegan ketika Rangga dan Andi (The 

Jakmania) menganiaya salah seorang 

pemuda hasil temuan sweeping yang 



 

ditengarai berasal dari daerah Majalaya, 

Kabupaten Bandung. Visualisasi adegan 

penganiayaan Rangga dan Andi terhadap 

pemuda Majalaya menggambarkan 

bagaimana wujud prasangka negatif berupa 

perasaan kebencian para anggota The 

Jakmania terhadap para anggota Viking 

atau orang-orang yang berasal dari 

Bandung. Pada pemaknaan konotasi 

gambaran penganiayaan yang dilakukan 

oleh Rangga dan Andi menyiratkan bahwa 

konflik The Jakmania dan Viking tidak 

hanya melibatkan para anggota suporter 

saja. Konflik The Jakmania dan Viking 

telah mengalami perkembangan ke dalam 

tahap yang lebih mengkhawatirkan dengan 

sebuah indikasi bahwa konflik ini telah 

memiliki cakupan yang lebih luas di dalam 

dimensi kultural, dengan melibatkan 

elemen-elemen identitas lain di dalam 

masyarakat. Gambaran di dalam scene juga 

memperlihatkan bagaimana para anggota 

The Jakmania memiliki sifat stereotip 

negatif yang timbul akibat kurangnya 

informasi yang dimiliki, ketika Rangga dan 

Andi mencampuradukan gambaran 

mengenai karakteristik anggota Viking yang 

dianggap mewakili gambaran karakteristik 

orang-orang yang berasal dari Bandung.              

      Gambaran dari scene penganiayaan 

yang dilakukan para anggota Viking 

terhadap anggota The Jakmania 

menjelaskan suatu fakta mengenai 

sensitifitas suatu identitas di tengah rivalitas 

permusuhan atau komunikasi antar budaya 

yang dijalin antara dua kelompok budaya 

yang berujung pada sebuah kegagalan. 

Scene ini secara garis besar memperlihatkan 

bagimana bentuk prasangka negatif yang 

dimiliki oleh anggota Viking terhadap 

anggota The Jakmania, anggota Viking 

tidak segan mewujudkan prasangka negatif 

yang mereka miliki dengan tindakan 

konkret terhadap para anggota The 

Jakmania. Dalam tahap ini kegagalan 

komunikasi interkutural yang terjalin antra 

The Jakmania denga Viking telah berada 

pada tahap yang sangat mengkhawatirkan 

serta sangat membahyakan dengan adanya 



 

manifestasi sebuah prasangka negatif 

melalui tindakan dengan unsur kekerasan. 

KESIMPULAN 

      Dari analisa data penelitian yang telah 

dilakukan peneliti, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

 Komunikasi antar budaya yang 

terjalin antara The Jakmania dan 

Viking telah menemui titik 

kegagalan sehingga menimbulkan 

beberapa dampak, salah satu 

dampak tersebut ialah perilaku 

impulsif dari anggota kedua 

suporter termasuk timbulnya 

persepsi stereotip. Persepsi stereotip 

menyebabkan anggota The 

Jakmania dan Viking tidak bisa 

objektif menilai gambaran sifat-sifat 

anggota kedua kelompok.  

 Opini yang dibentuk media 

menyebabkan terciptanya kesalahan 

intepretasi perilaku sosial yang 

dilakukan suporter. 

 Persepsi stereotip di kalangan 

anggota The Jakmania dan Viking 

dapat bertahan lama karena adanya 

sosialisasi berkelanjutan yang 

dilakukan para anggota suporter. 

 Rivalitas permusuhan yang terjalin 

antara The Jakmania dan Viking 

telah menjadi konflik kutural yang 

lebih luas, tidak hanya melibatkan 

anggota suporter saja tetapi juga 

melibatkan anggota kelompok lain 

yang masih ada kaitan dengan 

identitas kedua suporter tersebut. 

PERSANTUNAN 

      Penelitian ini tidak akan dapat 

terselesaikan tanpa bantuan dari beberapa 

pihak, sedari itu peneliti ingin 

mengucapkan rasa terima kasih sebanyak-

banyaknya bagi pihak-pihak yang telah 

membantu peneliti menyelesaikan 

penelitian ini,  khususnya ditujukkan bagi 

para pembimbing Fajar Junaedi, S.Sos. , 

M.Si dan Agus Triyono, S.Sos. , M.Si yang 

selama ini telah memberikan arahan, saran 



 

dan nasehat bagi peneliti dalam proses 

penyelesaian penelitian ini.  
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