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Penelitian ini dilakukan di Desa Mulyorejo Kecamatan Sukun Malang. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong aremania menonton acara 

Spirit Football di Metro TV dan untuk mengetahui manfaat yang diperoleh suporter aremania 

setelah menonton acara Spirit Football di Metro TV. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini hendak mendeskripsikan 

jawaban terhadap permasalahan penelitian secara detail seperti yang diungkapkan para respoden. 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, 

angket, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data / informasi yang 

menjawab permasalahan dengan cara bertanya langsung kepada responden. Angket digunakan 

untuk mengetahui jumlah aremania yang menonton. Untuk teknik dokumentasi dilakukan 

dengan cara mencari buku-buku, dokumen-dokumen dan sebagainya yang berkaitan dengan 

obyek penelitian. Sedangkan analisa datanya menggunakan analisis domain dan yang dipilih 

sebagai fokus penelitian adalah domain rasional atau alasan (rationale) dengan memiliki 

hubungan semantik X merupakan alasan melakukan Y. 

Adapun responden dalam penelitian ini adalah suporter arema (aremania) korwil Mulyorejo 

Malang. Untuk menentukan jumlah responden yang akan diteliti dengan menggunakan teknik 

purposive sampling. 

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa ada 2 faktor yang mendorong 

aremania menonton acara Spirit Football di Metro TV, yakni faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal meliputi faktor untuk mencari hiburan dan informasi. Sedangkan faktor eksternal 

meliputi kemasan acara berupa gambar yang ditampilkan, audio / suara yang dihasilkan, format 

acara, set panggung, pemilihan jam tayang, penampilan presenter, dan gaya bicara presenter. 

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor internal adalah faktor yang paling 

mendorong aremania menonton acara Spirit Football di Metro TV. Dengan adanya cuplikan 

pertandingan dari berbagai liga dan adanya gol-gol terbaik yang dihadirkan dalam acara Spirit 

Football di Metro TV. Adapun faktor eksternal, yakni cuplikan pertandingan dari berbagai liga 

yaitu, liga Spanyol, liga Perancis, liga Skotlandia, liga Jerman, liga Belanda, liga Italia, liga 

Argentina, dan liga Asia. Dan gol terbaik dari liga-liga tersebut yang dikemas dalam “goal of the 

week” merupakan faktor yang mendorong suporter arema (aremania) dalam menonton acara 

Spirit Football di Metro TV 

 


