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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang banyak diminati 

dan digemari oleh masyarakat di dunia ini, peminatnya dari berbagai kalangan 

tanpa memandang kasta, usia, bahkan jenis kelamin sekalipun. Kemajuan 

teknologi di berbagai bidang kehidupan juga turut andil besar dalam mendunianya 

sepak bola bukan hanya di negara-negara maju saja, tetapi sudah sampai ke 

penjuru dan pelosok negara berkembang. Sejalan dengan pendapat Jones (dalam 

Achmalia, 2007) yang menyatakan bahwa olahraga sepakbola mempunyai 

penikmat dan penonton paling banyak dibanding dengan olahraga yang lainya.  

Penonton dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu penonton 

yang hanya sekedar menikmati pertandingan sepak bola tanpa memihak atau 

mendukung salah satu tim sepak bola, serta kelompok penonton yang mendukung 

dan memberikan semangat kepada tim sepak bola yang mereka dukung, kelompok 

penonton kedua ini yang disebut supporter. Soekanto (1990), menjelaskan bahwa 

supporter merupakan salah satu bentuk kelompok sosial yang mempunyai 

kecenderungan secara relatif tidak teratur dan kelompok tersebut terjadi karena 

hanya ingin melihat sesuatu (spectator crowd). Kerumunan yang semacam ini 

hampir sama dengan khalayak penonton, akan tetapi bedanya pada spectators 

crowds adalah kerumunan penonton tidak direncanakan, serta kegiatan yang 

dilakukan pada umumnya tidak terkendali dengan baik. Suatu kelompok manusia 
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tidak hanya tergantung pada adanya interaksi di dalam kelompok itu sendiri, 

melainkan juga karena adanya pusat perhatian yang sama. Fokus perhatian yang 

sama dalam kelompok supporter dalam hal ini adalah tim sepak bola yang 

dibelanya, apakah mengidolakan salah satu pemain, permainan yang bagus dari 

tim sepak bola yang didukungnya, ataupun tim yang berasal dari individu tersebut 

berasal.  

Situasi sekarang ini di negara Indonesia sedang giat-giatnya 

mengembangkan dunia olahraga sepak bola, berkembangnya olahraga sepak bola 

secara otomatis mendapatkan dukungan dari para supporter yang begitu antusias 

dalam mengikuti perkembangan olahraga tersebut. Pendukung sepak bola di 

Indonesia tersebar di berbagai penjuru negeri ini dimana rata-rata dari mereka 

fanatik dalam memberi dukungan terhadap tim yang dibelanya. Keberadaan 

supporter sepak bola mengalami perkembangan yang sangat signifikan seiring 

berkembangnya waktu dan kompleksitas masyarakat secara keseluruhan. Menurut 

Budi (2004), sebelum tahun 1995 supporter sepak bola terbatas pada kelompok 

masing-masing klub, namun sejak tahun 1995 supporter sepak bola tersebut 

terorganisir dan mempunyai nama kelompok supporter pada masing-masing klub. 

Supporter merupakan sebuah elemen penting dalam dunia sepak bola, 

tanpa adanya supporter sepak bola tidak akan maju seperti pada saat ini. Sudah 

sepantasnya supporter mempunyai sebuah visi yang bagus dalam mendukung 

setiap klub kesayanganya masing-masing. Tidak hanya mempunyai sebuah 

fanatisme yang merugikan diri sendiri dan orang lain tetapi fanatisme tersebut 

diarahkan pada aksi yang lebih positif, di dalam lapangan saat tim sepak bola 
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bertanding ataupun di luar lapangan. Hal positif akan didapatkan oleh tim sepak 

bola yang didukungnya, mereka lebih termotifasi saat bertanding dan berusaha 

memberikan kemenangan. Supporter sepak bola bersifat heterogen yang 

mencakup segala lapisan masyarakat baik laki-laki ataupun perempuan, jenis 

pekerjaan, pendidikan menengah ataupun pendidikan tinggi, semua bergabung 

menjadi satu kesatuan saat mereka mendukung tim kesayangannya.  

“PASOEPATI” merupakan contoh salah satu supporter yang berasal dari 

kota Solo tepatnya supporter yang mendukung tim kebanggaan yaitu Pelita Solo, 

yang lahir pada medio tahun 2000. Pasoepati terlahir karena ueforia 

persepakbolaan Indonesia yang pada saat itu sedang memuncak. Selain itu juga 

kita mengenal kelompok supporter Bonex yang berasal dari kota Surabaya, 

mereka berdiri pada tahun 1997 yang pada saat itu mereka secara berbondong-

bondong menuju Gelora Bung Karno untuk menyaksikan pertandingan final Liga 

Indonesia. Mereka dijuluki sebagai supporter dengan Bondo Nekat (Bonex). Sejak 

saat itu mereka memplokamirkan Bonex menjadi nama dari komunitas supporter 

yang berasal dari surabaya. 

Pada berjalanya waktu ueforia sepak bola  supporter terus mengepakkan 

sayapnya sehingga muncul kelompok-kelompok supporter yang lainya bukan 

hanya di kota-kota besar melainkan juga di kota-kota kecil. Patut disayangkan 

juga animo supporter yang dipandang  positif oleh khalayak umum tercoreng 

karena para supporter tersebut melakukan tindakan yang fanatis saat menyaksikan 

pertandingan sepak bola. Tindakan fanatis tersebut dilakukan bukan hanya oleh 

individu itu sendiri melainkan juga secara kolektif atau berbarengan antara 



4 

 

individu satu dengan individu yang lainya. Fenomena yang terjadi pada sepak 

bola Indonesia adalah banyaknya kejadian kekerasan antar supporter dan tidak 

menutup kemungkinan membuat tindakan yang merugikan orang lain.  

Hal ini bisa dilihat dari supporter sepakbola Persis Solo, Pasoepati 

membuat keributan di Prambanan, Klaten, Sabtu (21/4/2012) malam (Harian 

Solopos, 21 April 2012). Informasi menyebutkan, seusai menyaksikan klub 

sepakbola kesayangannya menelan kekalahan 2-0 dari PSS Sleman, rombongan 

Pasoepati balik ke Solo dengan perasaan kecewa. Sebagian yang menggunakan 

sepeda motor membuat ulah dengan merusak sejumlah rambu lalu lintas dan 

baliho pertokoan dan warung. Rombongan Pasoepati juga merusak lapak 

pedagang kue yang berada di pinggir jalan. Satu buah sepeda motor diketahui 

rusak akibat ulah Pasoepati. Setelah kejadian itu, toko-toko dan warung makan di 

Prambanan langsung ditutup. Pemilik warung dan toko itu takut kalau tempat 

usaha mereka dirusak. Kapolsek Prambanan, AKP I Made Rai Ardana mewakili 

Kapolres Klaten, AKBP Kalingga Rendra Raharja mengatakan, kejadian itu 

berlangsung cukup cepat pada malam hari. Dari hasil penyisiran, polisi 

menemukan kerusakan pada sejumlah rambu-rambu lalu lintas seperti petunjuk 

arah dan sejumlah baliho pertokoan atau warung makan.  

Terjadi pula keributan antara supporter Laskar Benteng Laviola Persita 

Tangerang dengan Benteng Mania Persikota Tangerang (Jawa Pos, 27 April 2006) 

setelah menyaksikan kedua kesebelasan bertanding mereka kemudian saling 

lempar di dalam stadion hingga keluar stadion. Fasilitas stadion mereka rusak 

begitu juga perkampungan yang berada di sekitar stadion tersebut juga terkena 
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amarah dari kelompok supporter tersebut. Padahal kedua supporter tersebut 

berasal dari kota yang sama yaitu Tangerang.  

Selain itu juga Bonex mengamuk, ketika Persebaya Surabaya melawan 

Arema Malang pada september 2006 di Stadion 10 november Surabaya dalam 

laga Copa Dji Sam Soe (Harian Kompas, 7 September 2006). Kerusuhan ini 

terjadi begitu hebatnya, ratusan bahkan ribuan Bonek rusuh di dalam stadion dan 

kekaauan lebih dahsyat terjadi di luar stadion. Menebar teror dan ketakutan pada 

orang-orang yang tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa, Bonek juga membakar 

mobil siaran salah satu stasiun televisi serta merusak dan menghentikan kendaraan 

bermotor yang menggunakan plat N (Malang). Aksi anarkis yang dilakukan oleh 

Bonek tersebut baru dapat diredakan oleh Polisi setelah 2 jam. 

Kejadian seperti ini tidak hanya terjadi di persepakbolaan Indonesia saja 

melainkan juga di luar negeri yang mayoritas penduduknya memiliki kesadaran 

dan pendidikan yang tinggi. Mereka juga dapat berbuat anarkis hanya untuk 

mendukung tim kesayangannya. Hal ini bisa dilihat saat pertandingan liga Italia 

serie A yang mana mengalami pengalaman buruk dengan terjadinya kerusuhan 

yang melibatkan supporter tim Genoa yang tidak dapat menerima timnya 

terdegradasi ke serie B. Kerusuhan ini melibatkan aksi rasis terhadap para pemain 

yang dianggap tidak sekulit dengan para supporter (Jawa Pos, 13 April 2006).  

Pengamatan yang dilakukan oleh penulis yang dilakukan di Stadion 

Manahan Solo saat pertandingan Persis Solo berlangsung menunjukkan bahwa 

supporter mempunyai sebuah fanatisme saat mendukung tim kesayangannya, 

mereka mendatangi stadion dengan berbagai atribut yang dikenakan untuk 



6 

 

menunjukkan kecintaannya terhadap timnya. Begitu juga saat pertandingan 

berlangsung, mereka terus bernyanyi sepanjang pertandingan berlangsung untuk 

memberi semangat kepada pemain yang sedang bertanding, agar dapat 

mengeluarkan kemampuan terbaiknya dan meraih kemenangan. Tetapi saat tim 

kesayanganya kalah banyak dari supporter yang tidak menerima kekalahan 

dengan lapang dada dan cenderung anarkis merusak fasilitas stadion bahkan 

bertengkar dengan suporter tim yang lainya. 

Melihat kenyataan di atas, seorang supporter yang mempunyai fanatisme 

yang berlebihan atau cinta pada suatu tim sepak bola seringkali bergerombol 

dalam situasi massa dan mudah terpengaruh antara yang satu dan yang lainya ke 

perbuatan yang negatif tanpa memandang jenis kelamin, pekerjaan atau tingkat 

pendidikan dari supporter tersebut.  Dalam diri supporter yang mengalami fanatik 

menganggap sesuatu yang diidolakan atau yang diyakini adalah yang paling benar 

dan baik di matanya, mereka menganggap hal yang bertentangan dengan mereka 

adalah sebuah kesalahan. Hal tersebut sangat sering terjadi pada saat mendukung 

tim kesayangan, keadaan tersebut menular dengan cepat antara supporter yang 

satu dan yang lainnya dalam gerombolan massa. Secara otomatis kekuatan mereka 

serasa bertambah karena mereka melakukan kerusuhan tersebut dengan 

bergerombol.  

Menurut penelitian yang dilakukan Lucky (2013) tentang studi terhadap 

kelompok supporter Bonek Surabaya tentang fanatisme supporter sepak bola, 

berdasarkan temuannya bahwa perilaku fanatisme supporter Bonek ditimbulkan 

oleh beberapa faktor antara lain konteks sosial, usia, tingkat pendidikan, 
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karakteristik budaya, konteks ekonomi, media massa dan lingkungan. Faktor 

tingkat pendidikan menyebutkan bahwa kondisi sosial masyarakat Surabaya 

membuat akses pendidikan terhadap golongan menengah ke bawah minim, oleh 

karena itu sebagian besar pendukung Bonek adalah mereka masyarakat yang 

berpendidikan menengah, tetapi sebagian juga adalah masyarakat yang 

berpendidikan tinggi. Mereka melakukan tindakan fanatisme yang berlebihan 

terhadap tim sepak bola yang didukungnya baik itu di dalam stadion atau di luar 

stadion.  

Sejalan dengan Ismail (2008) yang menyatakan bahwa salah satu faktor 

yang menyebabkan fanatisme adalah pendidikan atau tingkat pendidikan 

seseorang. Seseorang yang berpendidikan tinggi dan mempunyai wawasan yang 

luas terhadap pengetahuan, maka rasa solidaritas akan muncul karena mengerti 

dan memahami serta dapat menempatkan fanatisme pada tempatnya, berbeda 

dengan orang yang diberi doktrin secara terus-menerus karena tidak diimbangi 

dengan pendidikan dan wawasan yang luas maka secara terus menerus doktrin 

tersebut akan menimbulkan benih-benih fanatisme.  

Berdasarkan uraian di atas maka muncul permasalahan: “apakah  ada 

perbedaan fantisme pada supporter sepak bola yang berpendidikan rendah dan 

pendidikan tinggi” sehingga penulis mengajukan judul “Fanatisme supporter 

sepak bola ditinjau dari tingkat pendidikan.” 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini untuk mengetahui : 

1. Perbedaan tingkat fanatisme supporter sepak bola ditinjau dari tingkat 

pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. 

2. Tingkat fanatisme pada supporter sepak bola. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Secara teoritis, penelitian tersebut dapat mengembangkan ilmu pengetahuan 

pada umumnya, khususnya dalam bidang psikologi sosial dan psikologi 

olahraga. Mendapatkan informasi dalam kaitannya dengan fanatisme 

supporter sepak bola ditinjau dari tingkat pendidikan dan menyebarluaskan 

informasi tersebut kepada masyarakat dengan sebenar-benarnya. 

2. Manfaat Secara Praktis 

Manfaat secara praktis yang dapat dirasakan antara lain: 

a. Bagi Pengurus Kelompok Supporter 

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih wacana bahwasanya 

dalam kelompok supporter tidak membeda-bedakan antara supporter yang 

satu dan yang lainya. Semua berkedudukan sama meski berbeda-beda latar 

belakangnya.  

b. Bagi Supporter Sepakbola 

Agar senantiasa menumbuhkembangkan fanatisme yang positif dalam 

mendukung klub sepak bola kesayanganya, baik itu di dalam stadion 

ataupun di luar stadion. 
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c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan acuan dalam 

mengembangkan penelitian yang sejenis, terutama yang berkaitan dengan 

fanatisme supporter dengan jenis variabel lain yang mempengaruhi 

fanatisme supporter sepakbola.  

 

 

 

 


