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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Manusia adalah makhluk sosial yang berinteraksi dengan masyarakat dan 

lingkungan sekitarnya. Dengan berinteraksi kita bisa mengkomunikasikan sebuah 

pesan baik verbal ataupun nonverbal. Komunikasi merupakan hal penting dalam 

kehidupan manusia di manapun, kapan pun, dan pada siapa pun kita selalu 

membutuhkan komunikasi dengan orang lain. 

Interaksi yang dilakukan oleh seseorang dapat membentuk makna melalui 

proses komunikasi sehingga membentuk perilaku seseorang. Makna yang 

diciptakan selain berupa pesan verbal juga berupa pesan nonverbal, jadi simbol-

simbol yang disampaikan tersebut bisa berupa bahasa, penampilan fisik, ataupun 

bahasa tubuh yang diperlihatkan.  

 Teori interaksionisme simbolik sangat berpengaruh dalam perkembangan 

ilmu-ilmu sosial, khususnya ilmu komunikasi. Interaksi simbolik sebenarnya 

berada dibawah payung perspektif fenomenologis. Dalam interaksi simbolik, 

manusia dalam dirinya memiliki esensi kebudayaan, saling berhubungan, 

masyarakat, dan buah fikiran
1
. Manusia juga tergerak untuk bertindak berdasarkan 

makna yang diberikan kepada orang lain, benda, dan peristiwa. 

Dalam proses komunikasi terdapat unsur interaksi simbolik yang didalamnya 

mengandung unsur komunikasi yang dapat membentuk konsep diri seseorang 
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seperti halnya asumsi dari Herbert Blumner bahwa manusia bertindak terhadap 

manusia lainnya berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepada mereka
2
. 

Makna yang diberikan pada simbol merupakan hasil dari interaksi sosial dan untuk 

menerapkan makna tertentu pada simbol tertentu. Pada dasarnya interaksi yang 

terjadi dengan cara menggunakan simbol-simbol yang mempresentasikan apa yang 

mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya dan juga pengaruh 

yang ditumbulkan dari simbol-simbol tersebut terhadap perilaku pihak-pihak yang 

terlibat dalam interaksi sosial.  

 Dalam interaksi yang terjadi di dalamnya terkandung sebuah pesan 

komunikasi yang berupa bahasa ataupun simbol-simbol yang memungkinkan 

untuk memperlihatkan konsep diri seseorang tersebut. Pesan tersebut tidak hanya 

lewat bahasa verbalnya bagaimana bahasa yang digunakan, tetapi juga melalui 

pesan nonverbalnya.  

 Pada salah satu fungsi komunikasi menurut Deddy Mulyana adalah sebagai 

fungsi sosial yang setidaknya  mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting 

untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, 

untuk memperoleh kabahagiaan, terhindar dari ketegangan, antara lain lewat 

komunikasi yang bersifat menghibur dan memupuk hubungan dengan orang lain
3
. 

Melihat hal itu, komunikasi tidak terlepas dari konsep diri seseorang yang 

karakteristik bisa berupa ciri-ciri fisik ataupun perilaku yang bisa dikembangkan 

melalui interaksi dengan orang lain.   
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Seperti halnya fenomena yang dikemukakan oleh Deddy Mulyana, banyak 

substruktur atau komunitas yang mengenakan busana yang khas sebagai simbol 

dari  keanggotaan   mereka    dari   kelompok tersebut. Di Indonesia, dokter berjas 

putih, polisi berseragam coklat, tentara berseragam hijau, dan murid SD 

berseragam putih–merah. Ataupun bahasa yang mereka gunakan sesuai dengan 

khas dari kelompok mereka sehingga dapat mengubah bagaimana karakteristik 

fisik mereka
4
. 

 Teori interaksi simbolik adalah hubungan antara simbol dan interaksi. 

Menurut Mead, orang bertindak berdasarkan makna simbolik yang muncul dalam 

sebuah situasi tertentu. Lebih jauh lagi, dalam terminologi yang difikirkan Mead, 

setiap  isyarat nonverbal dan pesan verbal yang dimaknai berdasarkan kesepakatan 

bersama oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu interaksi merupakan suatu 

bentuk simbol yang mempunyai arti yang sangat penting. Perilaku seseorang 

dipengaruhi oleh simbol yang diberikan oleh orang lain, demikian pula perilaku 

dari orang tersebut. Melalui pemberian isyarat berupa simbol, maka kita dapat  

mengutarakan perasaan, fikiran, maksud, dan sebaliknya dengan cara membaca 

simbol yang ditampilkan oleh orang lain. 

 Di Indonesia saat ini telah banyak muncul kelompok-kelompok suporter 

sepakbola. Dari masing-masing klub sepakbola yang bertanding tentu tidak tidak 

terlepas dari dukungan suporter. Suporter merupakan satu bagian yang tak dapat 

dipisahkan dari sebuah klub sepakbola. Banyak klub sepakbola yang memiliki 

suporter fanatik untuk mendukung tim kesayangannya. Suporter sepakbola 
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memberi satu nuansa berbeda terhadap berlangsungnya satu pertandingan. Adanya 

suporter memberi satu hiburan yang menarik, meriah, dan memotivasi para 

pemain dalam bertanding. Namun disisi lain suporter juga memberi nilai negatif 

terhadap sepakbola, terjadinya tawuran antar suporter hingga merusak fasilitas 

stadion. Di   beberapa   kelompok   suporter  luar negeri terdapat beberapa suporter 

yang menemakan dirinya sebagai kelompok suporter garis keras atau yang kerap 

mendapat penilaian yang negatif. 

 Di Indonesia kelompok suporter tidak hanya hadir untuk mendukung tim 

yang berlaga didalam negeri. Saat ini, telah hadir beberapa kelompok suporter 

pendukung tim sepakbola luar negeri, salah satunya adalah Juventus Club 

Indonesia. Juventus Club Indonesia ialah sebuah wadah komunitas suporter 

pecinta klub sepakbola Italia Juventus di Indonesia. Pada 28 Juli 2006, secara 

resmi komunitas ini dideklarasikan sekaligus memperkenalkan sebuah media 

komunikasi berbentuk forum di dunia maya. Semenjak tiga tahun berdiri, setelah 

sebelumnya diberikan wewenang mengelola situs www.juventus.co.id yang 

merupakan website klub sepakbola Eropa pertama yang diterjemahkan dalam 

Bahasa Indonesia di dunia, dan akhirnya pada tanggal 22 Oktober 2009 komunitas 

Juventini Indonesia diresmikan menjadi fans klub resmi Juventus FC
5
. 

 Melihat fenomena yang dikemukakan oleh Deddy Mulyana diatas, tidak 

lepas dari suporter sepakbola Juventus Fc atau yang lebih  dikenal  dengan  

Juventini   yang   di  Indonesia  dikenal  dengan  nama  Juventus  Club   Indonesia. 
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Juventus Club Indonesia yang berpusatkan di Jakarta memiliki berbagai   Chapter–

Chapter di tingkatan daerah. Salah satunya di Kota Malang. Perjalanan Juventus 

Club Indonesia Chapter Malang dimulai pada tanggal 24 Juni 2009. Selain adanya 

Koordinator Chapter yang sekaligus sebagai ketua juga ada sekretaris, bendahara 

dan humas serta divisi-divisi seperti kreatif, nonbar (nonton bareng),  membership, 

marchandise, event, olahraga, dan pubdok (publikasi dan dokumentasi)
6
. 

 Juventus FC sebagai salah satu klub sepakbola Seri-A terbesar di Italia, 

maka tidak mengherankan kefanatikan dari para Juventini yang jumlahnya sangat 

besar di belahan dunia lainnya selain di Italia tempat dimana klub ini berada. Sejak  

diresmikan pada tahun 2009 Juventini Kota Malang mulai terlihat hingga saat ini 

dari yang terdaftar secara resmi ataupun yang belum terdaftar secara resmi.  

 Melihat paparan di atas tidak terpungkiri bahwa dari setiap individunya juga 

memperlihatkan bagaimana konsep diri yang ditimbulkan melalui bahasa, tulisan 

atau simbol-simbol lain sebagai seorang Juventini yang mereka gunakan semisal 

baju, asesoris, tas, ataupun atribut yang mereka kenakan dengan logo tim dan 

pemain Juventus FC itu sendiri. Tentunya untuk menunjukkan kefanatikan dirinya 

sebagai seorang Juventini. Penelitian mengenai Juventus Club Indonesia Chapter 

Malang ini kemudian menjadi menarik ketika orang-orang yang berada langsung 

di dalam kelompok ini  berani mengklaim bahwa kelompok fansklub sepakbola 

mereka adalah kelompok fans klub terbesar yang ada di Kota Malang. Bahkan 
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menjadi salah satu Chapter terbaik dibawah naungan Juventus Club Indonesia 

pusat yang berada di Jakarta. 

 Dari pengamatan peneliti, tiap-tiap individu dari anggota Juventus Club 

Indonesia Chapter Malang ini memperlihatkan bentuk fanatismenya dengan cara 

yang berbeda-beda. Hal itu secara tidak langsung menyampaikan pesan-pesan 

verbal maupun nonverbal, mulai dari baju yang digunakan hingga bentuk ekspresi 

yang ditunjukan dalam mendukung tim Juventus FC. Walau sebenarnya mereka 

hanya  menyaksikan  tim  Juventus  FC  berlaga  melalui  layar  kaca. Bahkan, rela   

mengecat bagian-bagian tertentu dari tubuhnya seolah-olah berada dan 

mendukung langsung dari dalam stadion. 

 Berdasarkan keterangan diatas keikutsertaan dari setiap individu Juventini 

dalam Juventus Club Indonesia Chapter Malang juga tak lepas dari interaksi yang 

terjadi antar anggota yaitu dengan berkomunikasi, pesan yang disampaikan berupa 

proses komunikasi nonverbal dalam interaksi simbolik dari para Juventini. Proses 

komunikasi nonverbal dalam interaksi simbolik yang bagaimana yang mereka 

tunjukan sebagai seorang Juventini dari kelompok Juventus Club Indonesia 

Chapter Malang. Melihat hal-hal tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana 

makna interaksi simbolik dalam proses komunikasi nonverbal pada suporter 

sepakbola yang studi penelitiannya pada anggota dari Juventus Club Indonesia 

Chapter Malang.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat permasalahan yang bisa 

peneliti ajukan, yaitu bagaimana makna interaksi simbolik yang terjadi dalam 
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proses komunikasi nonverbal pada suporter sepakbola anggota Juventus Club 

Indonesia Chapter Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti ajukan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengungkapkan makna interaksi simbolik yang terjadi 

dalam proses komunikasi nonverbal pada suporter sepakbola studi pada Juventus 

Club Indonesia Chapter Malang. 

1.4 Signifikasi Penelitian 

1. Akademis  

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi saluran akademis dalam bidang 

studi komunikasi khususnya mengenai interaksi simbolik dalam proses 

komunikasi nonverbal. 

b) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai 

interaksi simbolik dalam proses komunikasi nonverbal. 

2. Praktis 

a) Memberikan wawasan pengetahuan dan bahan masukan bagi khalayak 

pembaca mengenai interaksi simbolik dalam proses komunikasi nonverbal. 

b) Sebagai informasi dan panduan bagi siapa saja yang hendak menjadi bagian 

dari Juventus Club Indonesia Chapter Malang. 

 


