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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Sepakbola merupakan olahraga yang banyak diminati oleh masyarakat    dari 

berbagai kalangan tanpa memandang kasta dan usia. Selain itu, adanya   kemajuan 

teknologi menyebabkan sepakbola dapat dinikmati dengan mudah oleh masyarakat, 

baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Tak hanya di dalam lapangan di luar 

lapangan pun masyarakat terlihat antusias terhadap olahraga ini.   Berbagai faktor 

tersebut yang menjadikan sepakbola sebagai olahraga yang digandrungi oleh banyak 

orang dan dimanapun. Hal ini sejalan dengan pendapat Jones (dalam Achmalia, 2007) 

yang menyatakan bahwa sepakbola mempunyai penonton yang paling banyak 

dibanding dengan olahraga yang lain.  

Berdasarkan pemahaman, penonton dapat diklasifikasikan dalam dua 

kelompok yakni penonton yang hanya sekedar menikmati pertandingan sepakbola 

tanpa memihak atau mendukung salah satu tim sepakbola serta kelompok penonton 

yang mendukung dan memberikan semangat kepada tim sepakbola yang mereka 

dukung, kelompok penonton yang kedua ini disebut suporter.  

(Soekanto, 1990), menjelaskan bahwa suporter merupakan suatu bentuk 

kelompok sosial yang secara relatif tidak teratur dan terjadi karena ingin melihat 

sesuatu (spectator crowds). Kerumunan semacam ini hampir sama dengan khalayak 

penonton, akan tetapi bedanya pada spectator crowds adalah kerumunan penonton 

tidak direncanakan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada umumnya tak 
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terkendalikan. Sedangkan suatu kelompok manusia tidak hanya tergantung pada 

adanya interaksi didalam kelompok itu sendiri, melainkan juga karena adanya pusat 

perhatian yang sama. Fokus perhatian yang sama dalam kelompok penonton yang 

disebut suporter dalam hal ini adalah tim sepakbola yang didukung dan dibelanya. 

Apakah mengidolakan salah satu pemain, permainan bola yang bagus dari tim 

sepakbola yang didukungnya, ataupun tim yang berasal dari individu tersebut berasal. 

Sepakbola dan suporter bisa menjadi media perjuangan atas kemerdekaan negara-

bangsa. Di semenanjung Balkan pula, suporter sepakbola menahbiskan dirinya 

sebagai patriot yang berjuang demi kemerdekaan bangsa (Junaedi, 2012:2). 

Memang banyak kalangan yang tidak menyadari hal ini, mungkin singkatnya 

masyarakat hanya menikmati sebuah suguhan pertandingan sepakbola tanpa 

memikirkan hal yang sebenarnya berpengaruh pada sepakbola itu sendiri. Hubungan 

penonton atau suporter dengan tim yang di dukung memang sangat erat dan saling 

berkaitan, bisa dibilang keduanya saling membutuhkan. Dalam hal ini peneliti ingin 

mengetahui sejauh mana pengaruh pesan yang diberikan suporter terhadap tim saat 

bertanding. Karena disini banyak kalangan beranggapan bahwa dukungan yang 

berupa pesan yang disampaikan di saat bertanding itu memiliki pengaruh yang sangat 

besar. Mungkin pentingnya dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana 

pengaruh suporter dalam meberikan dukungan yang di berikan pada tim saat 

bertanding.  

Dalam suatu pertandingan maka tak dipungkiri pula bahwa klub memiliki 

basis pendukung atau fans yang selalu hadir mendukung langsung ke stadion. Itu bisa 

terlihat disetiap sudut stadion saat pertandingan yang dijalani. Disini peran suporter 
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sangat dominan dengan memberikan suntikan motivasi dan semangat langsung 

berupa pesan verbal maupun non-verbal. Pesan verbal itu sendiri misalkan yel-yel 

yang dinyanyikan dan teriakan-teriakan penggugah semangat, bisa juga berupa 

tulisan-tulisan spanduk yang isinya adalah untuk mengintimidasi pemain lawan serta 

memberikan motivasi dan dukungan terhadap tim mereka sendiri. Sedangkan pesan 

non-verbal nya bisa berbentuk simbol-simbol yang lain seperti bendera, gerakan 

tubuh, konfigurasi warna, lambaian syal, kembang api, ataupun kreasi yang lainya. 

Dan ini semua di buat dengan maksud untuk meberikan dukungan moril secara 

langsung pada saat di stadion tempat berlangsungnya pertandingan. 

 Dari fenomena yang telah diuraikan di atas, untuk itu peneliti ingin 

mengetahui seberapa besar “Pengaruh Pesan Non-Verbal Suporter Sepakbola 

Terhadap Semangat Tim Saat Bertanding” . Apa yang diperoleh tim saat menerima 

pesan dari suporter pada saat bertanding. Karena kebanyakan Tim/klub beranggapan 

bahwasanya dukungan suporter adalah salah satu senjata untuk bisa memenangi 

pertandingan. Dan kali ini peneliti ingin melakukan penelitian tersebut pada pemain 

Arema Cronus yang berlaga di Indonesian Super League. Yang berhombase di kota 

Malang. Mengapa peneliti memilih Arema Cronus, karena klub ini memiliki 

pendukung yang terkenal fanatik dan loyal sehingga setiap kali Tim nya berlaga, baik 

kandang maupun di luar kandang di manapun berada selalu didukung langsung oleh 

suporternya. Dimana itu sudah menjadi ciri khas dan karakter yang di miliki dan 

mungkin berbeda dari suporter yang ada dari Tim-Tim yang lain. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka dapat di tarik sebuah 

rumusan masalah yaitu: 

1. Adakah pengaruh pesan non-verbal suporter sepakbola terhadap semangat tim 

saat bertanding? 

2. Seberapa besar pengaruh pesan non-verbal suporter sepakbola terhadap 

semangat tim saat bertanding? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Ingin mengetahui adakah pengaruh pesan non-verbal suporter sepakbola 

terhadap semangat tim saat bertanding. 

2. Untuk mengukur seberapa besar pengaruh pesan non-verbal suporter 

sepakbola terhadap semangat tim saat bertanding. 

 

D. Manfaat Penelitian 

      1. Manfaat Akademis 

a. Agar dapat mengetahui pengaruh pesan non-verbal yang ditimbulkan oleh 

suporter sepakbola terhadap semangat tim saat bertanding. 

b. Memberikan informasi, wawasan, dan pengertian tentang pengaruh pesan non-

verbal suporter sepakbola terhadap semangat tim saat bertanding, sehingga 

berguna untuk menambah referensi di dalam penelitian berikutnya. 
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      2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini pada umumnya diharapkan dapat dijadikan sebagai 

informasi dasar bagi peneliti lebih lanjut agar lebih luas dan spesifik untuk penulis 

skripsi khususnya pada bidang ilmu komunikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


