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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sepak bola merupakan salah satu olahraga yang banyak digemari oleh 

masayarakat dari berbagai kalangan, baik anak-anak, remaja, dewasa, sampai 

orang tua. Seiring perkembangan olahraga sepak bola, banyak masyarakat yang 

turut memberikan di dalam stadion dan memenuhi area stadion. Dukungan yang 

diberikan oleh suporter terhadap tim kesayangannya sering kali melahirkan sikap 

yang berlebihan. Hal ini akan menumbuhkan harapan-harapan ini sering kali 

menimbulkan sikap-sikap yang dapat melihat tim kesayangannya menang. 

Fanatisme para suporter akan melahirkan gesekan-gesekan antar suporter yang 

berbeda. Gesekan-gesekan ini membawa konsekuensi lahirnya kekerasan antar 

suporter. 

Kerusuhan-kerusuhan yang ditimbulkan oleh suporter bukan hal baru dunia 

persepakbolaan tanah air tidak sedikit pula berita di media cetak maupun 

elektronik memberikan terjadi perkelahian antar suporter. Perselisihan antar 

suporter tidak hanya terjadi di Indonesia, di luar negeri pun juga terjadi 

perselisihan seperti yang terjadi di Kairo. Dimana terdapat sedikit 73 orang tewas 

dan ratusan lainnya luka-luka saat kerusuhan antar suporter sepak bola yang 

terjadi di Mesir pada tanggal 2 januari 2012. Kerusuhan ini berlangsung di stadion 

Port Said setelah pertandingan Al-Masry melawan tuan rumah Al-Masry, pemicu 

perselisihan ini masih belum diketahui penyebabnya (Detiknews, 2012). 
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Tindakan sosial sepak bola dapat dilihat sebagai sebuah perjuangan karena 

sepak bola hadir bukan hanya sebagai hiburan dan permaianan semata. Bentuk 

perjuangan tersebut mampu menjadi alat pembangkit solidaritas sosial suatu 

negara. Dalam konteks lain, sepak bola juga masuk ke ranah politik, membuat 

sepak bola dan suporternya sebagai titian menuju, mempertahankan jalur 

kekuasaan, dan kepentingan politik lainnya. Di Indonesia, penggunaan sepak bola 

dalam kancah politik pernah digunakan oleh Saleh Ismail Mukadar, ketua umum 

sekaligus manajer Persebaya yang memasang baliho dan banner bergambar 

dirinya memegang bola dengan latar belakang suporter Persebaya untuk 

mencalonkan diri menjadi walikota Surabaya. 

Namun demikian ada suatu keprihatinan terhadap keberadaan suporter 

dalam segala sikap perilaku dan perbuatan yang berlebihan di dalam mendukung 

tim kesayangannya, sehingga ketika tim kesayangannya kalah dalam pertandingan 

maka akal sehat sebagian suporter mulai rapuh dan goyah. Kondisi demikian di 

perparah lagi dengan tindakan suporter yang berbuat bertentangan dengan 

peraturan hukum yang berbagai menunjukan adanya kerusuhan bentrok antar 

suporter baik dengan pertandingan lokal dan nasional. 

Suporter Indonesia salah satu kerusuhan paling diklaim dalam liga 

pendukung. rasa fanatisme berlebihan yang kadang-kadang memberikan dampak 

yang sangat negatif. Bahkan Franz Beckenbauer adalah shock setelah melihat 

video kerusuhan pendukung Indonesia. Dia mengatakan bahwa Indonesia adalah 

salah satu negara yang memiliki pendukung yang sangat setia. Dan itu dibuktikan 
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dengan kepadatan rata-rata tinggi stadion di Indonesia bisa mencapai 96%. 

Indonesia sebagai basis pendukung fanatik sekitar Indonesia. 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka di pandang 

cukup penting untuk melakukan penelitian tentang “Fanatisme suporter sepak 

bola untuk menanamkan solidaritas sosial di wilayah Pucangan Kartasura”.   

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan 

suatu permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah karakteristik fanatisme suporter sepak bola yang dapat 

menanamkan solidaritas sosial di Pasoepati Kartasura? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung fanatisme suporter sepak bola 

untuk menanamkan solidaritas sosial di Pasoepati Kartasura? 

3. Kendala-kendala apakah yang dihadapi fanatisme suporter sepak bola untuk 

menanamkan solidaritas sosial di Pasoepati Kartasura? 

4. Solusi apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi 

fanatisme suporter sepak bola untuk menanamkan solidaritas sosial di 

Pasoepati Kartasura? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan karakteristik fanatisme suporter sepak bola yang dapat 

menanamkan solidaritas sosial di Pasoepati Kartasura. 
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2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang berkaitan dengan fanatisme suporter 

sepak bola untuk menanamkan solidaritas sosial di Pasoepati Kartasura. 

3. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi fanatisme suporter 

sepak bola untuk menanamkan solidaritas sosial di Pasoepati Kartasura. 

4. Untuk mendeskripsikan solusi apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala-

kendala yang dihadapi fanatisme suporter sepak bola untuk menanamkan 

solidaritas sosial di Pasoepati Kartasura. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 

khususnya, maupun pada masyarakat pada umumnya mengenai fanatisme 

suporter sepak bola untuk menanamkan solidaritas sosial. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan 

penelitian berikutnya sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Menyebarkan informasi serta masukan tentang kaitannya fanatisme 

suporter sepak bola untuk menanamkan solidaritas sosial dengan mata 

pelajaran PKn.  

b. Sebagai calon pendidik mata pelajaran PKn, pengetahuan  dan pengalaman 

selama mengadakan penelitian ini dapat ditransformasikan kepada peserta 

didik pada khususnya, serta bagi masyarakat luas pada umumnya. 
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E. Daftar Istilah 

1. Fanatisme. Menurut Ghazali (1998), pandangan bahwa setiap klub yang 

difavoritkan masing-masing kelompok suporter adalah yang paling hebat 

sebenarnya wajar-wajar saja  dan  merupakan sesuatu yang sudah 

semestinya. Sebab setiap kelompok suporter membutuhkan kepastian 

tentang reputasi  yang ditawarkan oleh klub yang ia favoritkan tersebut. 

2. Suporter. Suporter merupakan dukungan dari satu orang atau lebih yang 

diberikan kepada sesuatu dalam sebuah pertandingan dengan rasa loyal 

dan rasa cinta terhadap sebuah tim kesayangan. 

3. Sepak bola. Menurut Wahid (2010), suatu permainan beregu yang 

dimainkan masing-masing regu terdiri dari sebelas pemain termasuk 

penjaga gawang. 

4. Solidaritas sosial. Menurut Johnson (1988) solidaritas sosial adalah 

menunjuk pada suatu keadaan antara individu atau kelompok yang 

didasarkan atau ditanamkan perasaaan dan kepercayaan yang dianut 

bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. 


