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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang 

Film merupakan salah satu media berkomunikasi. Didalamnya terdapat 

audio dan visual yang merupakan kelebihan dari film, yang tidak dimiliki oleh 

media-media komunikasi yang lain. Selain itu film juga sebagai gambaran-

gambaran dari fenomena dan realitas sosial yang ada di dalam masyarakat. 

Yang kemudian disampaikan kepada audience melalui  media komunikasi 

yaitu film. 

Film pertama kali lahir di pertengahan kedua abad 19, dibuat dengan 

bahan dasar seluloid yang sangat mudah terbakar bahkan oleh percikan abu 

rokok sekalipun. Sejalan dengan waktu, para ahli berlomba-lomba untuk 

menyempurnakan film agar lebih aman, lebih mudah diproduksi dan enak 

ditonton ( Heru Effendi, 2009:10). 

Film di Indonesia akhir-akhir ini mengalami suatu kemajuan. Hal ini 

ditandai dengan munculnya berbagai film layar lebar yang hadir dengan 

berbagai macam tema dan latar belakang. Tema dan latar belakang yang 

diangkat dalam film-film di Indonesia sangat beragam, dari tema percintaan, 

humor, sosial, dan yang sekarang paling sering muncul adalah film yang 

bertema horror. Berbagai macam tema yang diangkat ke layar lebar ini tidak 

hanya dibuat berdasarkan pemikiran dan ide si pembuat cerita tetapi banyak 
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dari film-film tersebut yang  menggambarkan atau menceritakan fenomena 

yang ada di dalam masyarakat. Fenomena-fenomena tersebut dikemas dengan 

berbagai unsur-unsur cerita lainnya guna untuk menarik perhatian masyarakat. 

Hubungan antara film dan masyarakat selalu dipahami secara linier. 

Artinya, film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan 

muatan pesan (message) dibaliknya, tanpa pernah berlaku sebaliknya. Kritik 

yang muncul terhadap perspektif ini didasarkan oleh argument bahwa film 

adalah potret dari masyarakat dimana film itu dibuat. Film selalu merekam  

realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan kemudian 

memproyeksikannya ke atas layar (Irawanto 1999, dalam Sobur, 2003:127).  

Film dapat juga dimaknai sebagai bentuk penggambaran kembali fragmen 

kehidupan di masyarakat. Salah satu fragmen kehidupan yang sering sekali 

direpresentasikan dalam film adalah fenomena kehidupan dalam masyarakat. 

Bentuk representasi tersebut kadang bersifat mendukung, menolak, 

mengkritik, ataupun netral. 

Fenomena yang akhir-akhir ini sering dibicarakan antara lain adalah 

fenomena tentang “Sepak Bola”. Sepak bola merupakan olahraga yang 

populer di dunia, khusunya di Indonesia. Hal ini membuat begitu digemarinya 

olahraga ini oleh banyak orang. Sepak bola itu sendiri terdiri dari, pemain, 

pelatih, suporter, club, tim nasional, dan masih banyak lagi unsur-unsur di 

dalam sepak bola. 

Suatu pertandingan tidak akan seru tanpa kehadiran supporter (The game 

isn’t the without its supporter). Begitulah ungkapan yang sering kita dengar 
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apabila berbicara tentang suporter sepak bola. Suporter merupakan bagian 

yang tak terpisahkan dari sepak bola. Bagi pemain sepak bola suporter 

merupakan pemberi semangat dan saksi hidup atas pencapaian mereka di 

lapangan. Bagi klub sepak bola, suporter adalah salah satu sumber keuangan 

utama selain sponsor dan televisi. Suporter banyak memberi andil dalam 

pemasukan keuangan klub dengan pembelian tiket maupun souvenir klub.  

Indonesia dikenal sebagai republik suporter. Hampir semua klub peserta 

liga Indonesia memiliki kelompok suporter sendiri. Bahkan ada beberapa klub 

yang memiliki lebih dari satu kelompok suporter, misalnya PSIS (Semarang) 

yang memiliki kelompok suporter SNEX dan Panser Biru atau Persib 

Bandung yang memiliki Viking dan Bobotoh. Banyaknya kelompok suporter 

kentara setiap kali Timnas Indonesia bertanding. Fanatisme pada klub terbawa 

saat mendukung timnas bertanding. Kita akan menemukan banyak warna 

atribut di stadion GBK. Namun segalanya mulai berubah di Piala Asia 2007. 

Melalui berbagai persuasi kepada kelompok suporter untuk bersatu dalam 

mendukung Timnas Indonesia, atribut klub mulai ditinggalkan. Hanya ada 

warna merah dan putih saat mendukung Timnas Indonesia. 

Fanatisme suporter Indonesia dalam memberikan dukungan mendapat 

sambutan dan pujian dari berbagai pihak. Asian Football Confederation (AFC) 

atau konfederasi sepak bola Asia sebagai penyelenggara turnamen merasa 

puas dengan dukungan dan atmosfer yang diciptakan oleh suporter Indonesia 

Namun sayang, momen kedewasaan suporter Indonesia tidak berlanjut di level 

klub. Meskipun berbagai upaya mendamaikan suporter telah dilakukan misal 
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dengan jambore suporter yang telah dua kali dilakukan (di puncak tahun 2006 

dan di Denpasar tahun 2007), namun kerusuhan suporter tetap saja terjadi. 

Kasus terakhir yang mencuat adalah kerusuhan yang terjadi di bulan Mei 2012 

lalu yang memakan korban jiwa. Saat itu ada pertandingan antara Persija 

Jakarta versus Persib Bandung di Jakarta. 

Menjadi sebuah hal yang menarik jika sebuah tema bertajuk sepak bola 

khususnya fanatisme suporter yang selama ini menjadi kontroversi dikemas 

dalam sebuah media komunikasi massa yaitu film. Di Indonesia film yang 

mengusung tema sepak bola cukup banyak diproduksi, salah satunya adalah 

film Romeo Juliet karya Andi Bachtiar Yusuf, yang mana film ini 

mencerminkan realitas yang terjadi di masyarakat Indonesia.  

Berawal dari kisah Rangga (Edo Borne), seorang Jak Mania yang jatuh 

cinta pada Desi (Sissy Priscillia) yang seorang Lady Vikers. Mereka jatuh 

cinta pada pandangan pertama saat terjadi bentrokan berdarah antara Jakmania 

versus Viking. Rangga memutuskan untuk pergi ke Bandung untuk menemui 

Desi. Bagi kawan-kawan dekatnya, kepergian Rangga ke Bandung seperti 

layaknya menyetorkan nyawa pada Viking. Ia kemudian dianggap 

pengkhianat oleh para Jakmania. Sedangkan Desi mendapat penolakan keras 

ketika keluarganya tahu bahwa Desi menjalin kasih dengan seorang Jakmania. 

Apalagi kakak Desi, Parman (Alex Komang) adalah pemimpin Viking. 

Sebenarnya tidak ada yang salah atas percintaan mereka, karena 

sebenarnya mereka saling mencintai. Akan tetapi masalah muncul ketika 

prinsip berbicara, dimana Jakmania dan Viking itu adalah musuh bebuyutan 



5 
 

 
 

semenjak adanya tawuran suporter yang  menewaskan beberapa orang dari 

kedua belah pihak. 

Berdasarkan penjelasan dan beberapa faktor di atas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai representasi fanatisme suporter sepak 

bola dalam film Romeo Juliet karya Andi bachtiar Yusuf. Peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis semiotik.  

Dengan semiotika, kita lantas berurusan dengan tanda. Lebih jelasnya lagi, 

semiotika adalah suatu disiplin yang menyelidiki semua bentuk komunikasi 

yang terjadi dengan sarana signs ‘tanda-tanda’ dan berdasarkan pada sign 

system (code) ‘sistem tanda’ (Segers, 2004:4 dalam Sobur, 2003:16). 

Dengan menggunakan metode semiotika ini diharapkan tanda-tanda yang 

ada pada film ini dapat di uraikan dan diketahui makna atau pesan apa yang 

disampaikan, tidak hanya mendeskripsikan isi yang tersembunyi. Sebab tidak 

semua isi film tersebut dapat dipahami. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk 

mengambil judul “Representasi Fanatisme Suporter Sepak Bola dalam Film” 

(Analisis Semiotik Pada Film Romeo  Juliet karya Andi Bachtiar Yusuf). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dengan latar belakang di atas, maka dapat ditarik suatu 

rumusan  masalah yaitu bagaimana representasi fanatisme suporter sepak bola 

dalam film “Romeo  Juliet” karya Andi Bachtiar Yusuf ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna fanatisme 

suporter sepak bola yang direpresentasikan dalam film Romeo Juliet karya 

Andi Bachtiar Yusuf. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu 

komunikasi, khususnya terkait dengan fenomena media massa pada umunya 

dan kontruksi suporter sepak bola dalam film secara khususnya. Serta dapat 

memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan bidang kajian ilmu 

komunikasi dan menambah literatur tentang analisis semiotik pada media 

massa.  

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu refrensi 

maupun acuan para pembuat film dalam menuangkan karyanya yang serupa, 

yakni reprsentasi fanatisme suporter sepak bola dalam film dan dapat memberi 

pengetahuan baru kepada khalayak yang membaca penelitian ini tentang 

makna tanda, sehinga pesan dalam film tidak hanya dapat ditangkap dari 

pesan yang tampak (manifest contents) dapat juga mendeskripsikan isi pesan 

yang tersembunyi (latent contents). 
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E. TINJAUAN PUSTAKA 

E. 1. Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

Film merupakan suatu cerita yang ditampilkan secara audio visual, yaitu 

terdapat gambar bergerak dan suara. Menurut Oey Hong Lee (1965:40) dalam 

buku Alex Sobur Semiotika Komunikasi (2003:126) “Film sebagai alat 

komunikasi massa yang kedua muncul di dunia, mempunyai masa 

pertumbuhan pada akhir abad ke-19, dengan perkataan lain pada waktu 

unusur-unsur yang merintangai perkembangan surat kabar sudah dibikin 

lenyap. Ini berarti bahwa dari permulaan sejarahnya film dengan lebih mudah 

dapat menjadi alat komunikasi yang sejati karena ia tidak mengalami unusur-

unsur teknik, politik, ekonomi, sosial, dan demografi yang merintangi 

kemajuan surat kabar pada masa pertumbuhannya dalam abad ke-18 dan 

permulaan abad ke-19”. Selain film bisa menjadi salah satu media komunikasi 

massa juga dapat menyampaikan pesan yang berada dalam masyarakat. Selain 

itu menurut Alex Sobur (2003:127), kekuatan dan kemampuan film 

menjangkau banyak segmen sosial, lantas membuat para ahli bahwa film 

mempunyai potensi mempengaruhi khalayak. 

Sejarah film, awalnya pada tahun 1895 para investor di Ameika Serikat, 

Inggris, dan Prancis dalam waktu yang hampir bersamaan berhasil 

menemukan dan mendemonstrasikan alat yang bisa memproyeksikan gambar-

gambar yang bisa bergerak ke atas latar. Penemu Inggris Robert Paul 

mendemonstrasikannya di London, Lumiere bersaudara di Paris, dan Thomas 
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Alva Edison di pameran kapas, Atlanta AS. Mereka menemukan: Film, 

kamera, dan bioskop. 

Film sendiri terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan beberapa 

keperluan (Heru Effendy, 2009:3-6) yaitu: 

1. Film Dokumenter (Documentary Film) 

Dokumenter merupakan sebutan yang diberikan untuk film pertama karya 

Lumierre bersaudara yang berkisah tentang perjalanan yang dibuat sekitar 

tahun 1980-an. Grierson memiliki pendapat bahwa documenter merupakan 

cara kreatif mempresentasikan realitas. Dokumenter menyajikan realita 

melalui berbagai cara dan dibuat untuk berbagai macam tujuan. Pad initinya 

nanti, film documenter haruslah tetap berpijak pada hal-hal senyata mungkin. 

Kini documenter menjadi sebuah tren tersendiri dalam perfilman dunia. Para 

pembuat film bisa bereksperimen dan belajar tentang banyak hal ketika 

terlibat dalam produksi film documenter. 

2. Film Cerita Pendek (Short Film)   

Durasi film pendek biasanya di bawah 60 menit. Di banyak Negara maju 

seperti Amerika Serikat, Kanada, Jerman, serta Australia film cerita pendek ini 

dijadikan sebagai batu loncatan bagi seseorang atau kelompok untuk 

kemudian memproduksi film cerita panjang. Jenis film ini banyak dihasilkan 

oleh para mahasiswa jurusan film atau orang/kelompok yang menyukai dunia 

film. Sekalipun demikian ada pula yang memang mengkhususkan diri untuk 

memproduksi film pendek, umumnya hasil produksi ini dipasok kerumah-

rumah produksi atau saluran televisi.  
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3. Film Cerita Panjang (Feature-Legth Film) 

Film dengan durasi lebih dari 60 menit lazimnya berdurasi 90-100 menit. 

Film yang diputar di bioskop umumnya termasuk dalam kelompok ini. 

Beberapa film misalnya Dance with Wolfes, bahkan berdurasi lebih dari 120 

menit   

4. Film-Film Jenis Lain (Corporate Film) 

Film ini diproduksi untuk kepentingan inistitusi tertentu berkaitan dengan 

kegiatan yang mereka lakukan, misalnya tayangan “Usaha Anda” di SCTV. 

Film ini sendiri berfungsi sebagai alat bantu presentasi. 

5. Iklan Televisi (TV Comercial) 

Film ini diproduksi untuk kepentingan penyebaran informasi, baik tentang 

produk (iklan produk) maupun layanan masyarakat (iklan layanan 

masyarakat). Iklan produk biasanya menampilkan produk yang diiklankan 

‘secara eksplisit’, artinya ada stimulus audio visual yang jelas tentang produk 

tersebut. Sedangkan iklan layanan masyarakat menginformasikan kepedulian 

produsen suatu produk terhadap fenomena sosial yang diangkat sebagai topik 

iklan tersebut. Dengan demikian, iklan layanan masyarakat umumnya 

menampilkan produk secara implisit. 

6. Program Televisi (TV Programme) 

Program ini diproduksi untuk konsumsi pemirsa televisi. Secara umum, 

program televisi dibagi menjadi dua jenis yakni cerita dan non cerita. Jenis 

cerita terbagi menjadi dua kelompok yakni kelompok fiksi dan kelompok non 

fiksi. Kelompok fiksi memproduksi film serial TV, film televisi, dan cerita 
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pendek. Kelompok non fiksi menggarap aneka program pendidikan, film 

documenter atau profil tokoh dari daerah tertentu. Sedangkan program non 

cerita sendiri menggarap variety show, TV quiz, talkshow, dan liputan atau 

berita.    

7. Video Klip ( Music Video) 

Sejatinya video klip adalah sarana bagi para produser musik untuk 

memasarkan produknya lewat medium televisi. Dipopulerkan pertama kali 

lewat saluran televisi MTV tahun 1981. Di Indonesia, video klip sendiri 

berkembang menjadi suatu bisnis yang menggiurkan seiring dengan 

pertumbuhan televise swasta. Akhirnya video klip tumbuh sebagai aliran dan 

industry tersendiri. Beberapa rumah produksi mantap memilih video klip 

menjadi bisnis utama mereka. Di Indonesia, tak kurang dari 60 video klip 

diproduksi tiap tahunnya. 

Komunikasi massa adalah berkomunikasi dengan massa (audiens atau 

khalayak sasaran). Massa disini dimaksudkan sebagai penerima pesan 

(komunikan) yang memiliki status sosial dan ekonomi yang heterogen satu 

sama lainnya. Pada  umumnya, proses komunikasi massa tidak menghasilkan 

‘feed back (umpan balik) secara langsung, tetapi tertunda dalam waktu yang 

relative. Ciri-ciri massa yaitu, (1) jumlahnya besar, (2) antar individu tidak ada 

hubungan organisatoris, dan (3) memiliki latar belakang sosial yang berbeda. 

Unsur-unsur yang terdapat dalam komunikasi massa menurut Harold D. 

Lasswel : Who (sumber atau komunikator), Says What (pesan), In Which 
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Channel (saluran atau media), To Whom (penerima), With What Effect (unsur 

efek atau akibat). 

Film Romeo Juliet sendiri merupakan film cerita panjang, karena memiliki 

alur yang jelas. Film ini juga memiliki sebuah pesan yang ingin disampaikan 

oleh sang sutradara kepada para pemirsanya. Selain itu film ini juga memiliki 

kisah yang dapat dimengerti maknanya, sehingga para penontonnya bisa 

mengikuti jalan ceritanya dari awal hingga akhir. Film Romeo Juliet dapat 

dikatakan sebagai film cerita, karena film ini diangkat berdasarkan kisah nyata 

perseteruan antara Viking dan The Jak. 

Sebagai bentuk komunikasi massa, film dikelola menjadi suatu komoditi. 

Di dalamnya memang kompleks, dari produser pemain hingga seperangkat 

kesenian lain yang sangat mendukung seperti musik, seni rupa, teater, dan seni 

suara. Semua seni tersebut terkumpul menjadi komunikator dan bertindak 

sebagai agen transformasi budaya. Ini menunjukkan bahwa kepentingan 

komersial justru menjadi imperatif atau komando bagi isi media massa (film) 

agar memperhitungkan khalayaknya sehingga dapat diterima secara luas. 

 

 

E. 2. Film Sebagai Refleksi Realitas Sosial 

Pada dasarnya hubungan antara film dan masyarakat memiliki sejarah 

yang panjang dalam kajian para ahli komunikasi (Sobur, 2003:126). Dalam 

film, komunikasi bisa menjadi sesuatu yang lebih mudah. Ide dari sebuah film 



12 
 

 
 

bisa berangkat dari alam semesta yang menghasilkan ide serta realitas yang 

kemudian menjadi sebuah karya yang obyektif. Dalam banyak penelitian 

tentang dampak film pada masyarakat, hubungan antar film dan masyarakat 

selalu dipahami secara linier. Artinya film selalu mempengaruhi dan 

membentuk masyarakat berdasarkan muatan pesan (message) di baliknya, 

tanpa pernah berlaku sebaliknya. Film selalu merekam realitas yang tumbuh 

berkembang  dalam masyarakat dan kemudian memproyeksikan ke dalam 

layar. Dalam hal ini film merupakan suatu realitas dalam masyarakat, tetapi 

selanjutnya terdapat sedikit perubahan oleh sutradara maupun produser sebuah 

film, agar film yang disajikan tampak lebih menarik bagi penonton, 

bahwasanya film tidak hanya sebagai refleksi masyarakat. Makna film sebagai 

representasi realitas masyarakat, berbeda dengan film sebagai refleksi dari 

realitas. Sebagai refleksi dari realitas, film sekedar ‘memindah’ realitas ke 

layar tanpa mengubah realitas itu. Sementara itu, sebgai representasi dari 

realitas, film membentuk dan ‘menghadirkan kembali’ realitas berdasarkan 

kode-kode, konvensi-konvensi, dan ideologi dari kebudayaannya. 

Film tampaknya merupakan suatu fenomena yang tidak selalu bergantung 

pada kehidupan masyarakat, karena dalam film ada cerita yang memang 

merupakan realita kehidupan masyarakat, namun ada pula yang hanya sekedar 

khayalan pembuat film. Sehingga pada akhirnya, pemanfaatan film dalam 

pendidikan perlu ditambahkan, karena film lebih bebas untuk memenuhi 

kebutuhan akan sajian yang berbau kekerasan, kriminalitas, bahkan pornografi 

sekalipun. Terlepas dari adanya iklim yang lebih bebas seperti itu, yang 
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disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan norma sosial, film masih tidak 

mampu menikmati hak-hak politik dan ekspresi artisitik secara penuh.  

Film Romeo Juliet merupakan refleksi realitas sosial dari fanatisme 

suporter sepak bola di Indonesia yang berlebihan. Khususnya perseteruan 

antara The Jak dan Viking. Dalam film ini perseteruan keduanya benar-benar 

ditunjukkan, walaupun dikemas pula dengan suatu percintaan. 

 

E. 3. Representasi 

Representasi dalam kamus bahasa Indonesia kontemporer adalah suatu 

tindakan yang mewakili atau sesuatu yang mewakili. Menurut Stuart Hall, ada 

dua proses representasi. Pertama, representasi mental. Yaitu konsep tentang 

‘sesuatu’ yang ada di kepala kita masing-masing (peta konseptual). 

Represenasi mental ini masih berbentuk sesuatu yang abstrak. Kedua, 

‘bahasa’, yang berperan penting dalam proses konstruksi makna. Konsep 

abstrak yang ada dalam kepala kita diterjemahkan dalam ‘bahasa’ yang lazim, 

supaya kita dapat menghubungkan konsep dan ide-ide kita tentang sesuatu 

dengan tanda dan simbol-simbol tertentu. (Farislaode, 2012). 

Isi atau makna dari sebuah film dapat dikatakan untuk mempresentasikan 

suatu realita yang terjadi, karena menurut Fiske representasi ini merujuk pada 

proses yang dengannya realitas disampaikan dalam komunikasi, via kata-kata, 

bunyi atau kombinasinya (Fiske, 2004:282). Sedangkan representasi dalam 

film “Romeo Juliet” merupakan suatu tindakan yang memperlihatkan dan 

mewakili fanatisme suporter sepak bola di Indonesia yang  selama ini 
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menjurus ke aksi-aksi kekerasan, kebrutalan, anarkis, dan lain sebagainya. 

Pemeran dalam film Romeo Juliet menggambarkan fenomena fanatisme 

suporter di Indonesia. Mulai dari akting, dialog, kostum, dan perilaku.  

Jadi representasi adalah penggambaran terhadap suatu realitas yang 

kemudian dikomunikasikan atau diwakilkan dalam berbagai macam tanda 

baik dalam bentuk suara dan gambar. Salah satu hasil dari representasi adalah 

film, karena film dibangun dari berbagai macam makna dan tanda. Selain itu 

beberapa film mengangkat tema realita yang terjadi di sekitar kita untuk 

dijadikan cerita dari film tersebut.  

 

E. 4. Fanatisme Suporter Sepak Bola 

Sepak bola adalah olah raga yang populer di muka bumi ini. Hampir 

seluruh orang di dunia ini mengenali olahraga tersebut. Sepak bola merupakan 

olahraga yang terdiri dari sebelas orang pemain. Hampir disetiap negara 

memiliki liga sepak bola yang dinaungi oleh federasi sepak bola dunia yaitu 

FIFA (Federation International Football Association).  

Keberhasilan suatu tim  sepak bola tidak hanya semata-mata dikerjakan 

oleh sebelas pemain yang bertanding di lapangan saja. Namun masih banyak 

lagi yang berpengaruh dalam keberhasilan suatu tim sepak bola. Ada pemilik 

klub, manajer tim, pelatih, staff, dan yang paling penting adalah suporter yang 

setia mendukung tim kesayangannya tersebut.  
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Sepak bola tidak bisa dipungkiri lagi merupakan olah raga yang dapat 

memunculkan fanatisme suporter secara berlebih. Bahkan fanatisme dalam  

sepak bola dapat mengalahkan fanatisme terhadap cabang olah raga lainnya. 

Sepak bola juga sanggup memobilisasi ribuan orang untuk datang ke stadion 

(Junaedi, 2012:3).  Fanatisme adalah sebuah keadaan dimana seseorang atau 

kelompok yang menganut sebuah paham, baik politik, agama, kebudayaan 

atau apapun saja secara berlebihan (membabi buta), sehingga berakibat kurang 

baik, bahkan cenderung menimbulkan perseteruan dan konflik serius. Dalam 

kehidupan sehari-hari, fanatisme juga berarti kesenangan yang berlebihan 

(tergila-gila, keranjingan) (http://id.wikipedia.org/wiki/Fanatisme). 

Namun sayang, fanatisme suporter sepak bola yang berlebihan menjadi 

sesuatu hal yang memprihatinkan, khususnya persepakbolaan di Indonesia. 

Fanatisme suporter yang berlebihan membuat suatu catatan yang kelam bagi 

sejarah persepakbolaan di Indonesia. Fanatisme suporter yang berlebihan ini 

dapat menimbulkan permusuhan dan kerusuhan antar suporter sepak bola yang 

berbeda tim kesayangan.  

Keprihatinan inilah yang saat ini dirasakan di sepak bola Indonesia. Disaat 

olah raga nomor satu di dunia ini dijadikan sebagai alat untuk menentukan 

siapa klub yang terhebat, bukannya untuk menjadikannya alat pemersatu. 

Mereka sama sekali tidak mengindahkan apa arti dari suporter yang 

sebenarnya. Segala upaya mereka lakukan demi mendukung klub sepak bola 

kesayangan mereka yang bertanding di atas rumput hijau. Bukan hanya 

sekedar menonton klub kesayangan mereka berlaga, namun juga aksi-aksi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Fanatisme
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provokatif dilakukan oleh suporter yang fanatik ini seperti, nyanyian berisi 

sentiment negatif, yang kemudian oleh kalangan suporter sepak bola di 

Indonesia disebut sebagai “rasis”, yang dinyanyikan oleh suporter dengan 

mudah bisa menjadi pemicu keributan dalam skala yang lebih besar.  

Rasisme di sini bukan hanya yang berisi anggapan negatif terhadap etnis 

tertentu, sebagaimana yang biasa diartikan di Eropa, namun juga dimaknai 

secara luas sebagai nyanyian suporter yang merendahkan suporter lain. 

Tidak ada yang tahu pasti, apa penyebab permusuhan antar suporter sepak 

bola ini begitu populer di Indonesia. Yang jelas budaya seperti ini tidak untuk 

dilestarikan, tetapi harus dihentikan agar tidak merugikan semua pihak.         

 

E. 5. Sepak Bola dan Suporter Sepak Bola di Indonesia 

Sepak bola pertama kali dimainkan pada awal abad ke 2 sebelum masehi 

di Cina. Di masa dinasti Han tersebut, masyarakat menggiring bola kulit 

dengan menendangnya ke jaring kecil. Permainan tersebut juga dimainkan di 

Jepang dengan sebutan Kemari (http://id.wikipedia.org/wiki/Sepak_bola).  

Menurut Bill Murray, salah seorang sejarahwan sepak bola, dalam 

bukunya The World Game: A history of Soccer, permainan sepak bola sudah 

dikenal sejak awal masehi. Pada saat itu, masyarakat Mesir kuno sudah 

mengenal teknik membawa dan menendang bola yang terbuat dari buntalan 

kain linen Sejarah sepak bola modern telah mendapat pengakuan dari berbagai 

pihak, berasal dari Inggris, yang dimainkan pada pertengahan abad ke-19 pada 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sepak_bola
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sekolah-sekolah. Tahun 1857 berdiri klub sepak bola pertama di dunia, yaitu: 

Sheffield Football Club. Klub ini adalah asosiasi sekolah yang menekuni 

permainan sepak bola (http://www.shalimow.com/sepak-bola/sejarah-sepak-

bola.html).  

Pada tahun 1904 dibentuklah asosiasi tertinggi sepak bola dunia yang 

mengatur penyelenggaraan dan peraturan permainan sepak bola yaitu FIFA.  

 

E. 5. 1. Sejarah Sepak Bola di Indonesia 

Sejarah sepak bola di Indonesia diawali dengan berdirinya Persatuan 

Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) di Yogyakarta pada 19 April 1930 

dengan pimpinan Soeratin Sosrosoengondo. Dalam kongres PSSI di Solo, 

organisasi tersebut mengalami perubahan nama menjadi Persatuan Sepak Bola 

Seluruh Indonesia.  

Begitu PSSI terbentuk, Soeratin dan kawan-kawan segera menyusun 

program yang pada dasarnya “menentang” berbagai kebijakan yang diambil 

pemerintah Belanda melalui NIVB. PSSI melahirkan “stirdij program” yakni 

program perjuangan seperti yang dilakukan oleh partai dan organisasi massa 

yang telah ada. Kepada setiap bonden/perserikatan diwajibkan melakukan 

kompetisi internal untuk strata I dan II, selanjutnya ditingkatkan ke kejuaraan 

antar perserikatan yang disebut “Steden Tournooi” dimulai pada tahun 1931 di 

Surakarta.  

Sejak saat itu, kegiatan sepak bola semakin sering digerakkan oleh PSSI 

dan makin banyak rakyat bermain di jalan atau alun-alun tempat kompetisi 

http://www.shalimow.com/sepak-bola/sejarah-sepak-bola.html
http://www.shalimow.com/sepak-bola/sejarah-sepak-bola.html
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perserikatan diadakan. Sebagai bentuk dukungan terhadap kebangkitan “Sepak 

bola Kebangsaan”, Paku Buwono X mendirikan stadion Sriwedari yang 

membuat persepakbolaan Indonesia semakin gencar. 

Lebih jauh Soeratin mendorong pula pembentukan badan olah raga 

nasional, agar kekuatan olah raga pribumi semakin kokoh melawan dominasi 

Belanda. Tahun 1938 berdirilah ISI (Ikatan Sport Indonesia), yang kemudian 

menyelenggarakan Pekan Olahraga (15-22 Oktober1938) di Solo. 

Karena kekuatan dan kesatuan PSSI yang kian lama kian bertambah 

akhirnya NIVB pada tahun 1936 berubah menjadi NIVU (Nederlandsh 

Indische Voetbal Unie) dan mulailah dirintis kerja sama dengan PSSI. Sebagai 

tahap awal NIVU mendatangkan tim dari Australia “Winner Sport Club” pada 

tahun 1936. 

Soeratin mengakhiri tugasnya di PSSI pada tahun 1942, setelah sempat 

menjadi ketua kehormatan antara tahun 1940-1941, dan kembali terpilih 

kembali di tahun 1942.  

Sepeninggal Soeratin Sosrosoegondo, prestasi tim nasional sepak bola 

Indonesia tidak terlalu memuaskan karena pembinaan tim nasional tidak 

diimbangi dengan pengembangan organisasi dan kompetisi. Pada era sebelum 

tahun 1970-an, beberapa pemain Indonesia sempat bersaing dalam kompetisi 

internasional, diantaranya Ramang, Sucipto Suntoro, Ronny Pattinasarani, dan 

Tan Liaoung Houw. Dalam perkembangannya, PSSI telah memperluas 

kompetisi sepak bola dalam negeri, diantaranya dengan menyelenggarakan 

Liga Super Indonesia, Divisi Utama, Divisi Satu, Divisi Dua untuk pemain 
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non amatir, serta Divisi Tiga untuk pemain amatir. Selain itu, PSSI juga aktif 

mengembangkan kompetisi sepak bola wanita dan kompetisi dalam kelompok 

umur tertentu (U-15, U-17, U-19, U-21, dan U-23) 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Sepak_bola#cite_note-test-7). 

 

E. 5. 2. Perkembangan Suporter Sepak Bola di Indonesia 

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sepak bola merupakan olah raga paling 

populer di Indonesia. Sepak bola seakan-akan sudah menjadi kebutuhan bagi 

masyarakat di Indonesia. Tiada hari tanpa sepak bola, mungkin itulah kata-

kata yang mewakili fanatisme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. 

Dimana saja, kapan saja, dan siapa saja bermain dan membicarakan sepak 

bola. Siaran langsung pertandingan sepak bola juga dapat disaksikan secara 

gratis melalui televisi. 

Berbicara sepak bola di Indonesia, tidak lepas  dari fanatisme suporternya. 

Tetapi sejarah berkembangnya suporter sepak bola di Indonesia masih banyak 

sekali yang tidak tahu, asal muasal terbentuknya kelompok suporter di 

Indonesia.  

Suporter sepak bola sebenarnya sudah ada di era perserikatan, sebuah 

kompetisi amatir yang mempertemukan tim-tim dari perserikatan sepak bola 

daerah. Persebaya Surabaya, Pesija Jakarta, Persib Bandung, PSIS Semarang, 

PSM Makassar, PSMS Medan adalah contoh tim-tim legendaris yang 

mengikuti kompetisi perserikatan tersebut.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Sepak_bola#cite_note-test-7
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Awalnya para suporter dari daerah datang dengan maksud mendukung tim 

kesayangannya dengan cara tradisional. Tradisional dalam hal ini adalah 

duduk di tribun dan bersorak ketika tim yang didukungnya menyerang atau 

mencetak gol. Namun di tahun 1986, tradisionalisme itu berubah ketika 

suporter Persebaya Surabaya datang ke Senayan (Gelora Bung Karno). Para 

suporter Persebaya tersebut datang ke Jakarta dengan memakai kaos 

Persebaya berwarna hijau, syal Persebaya, dan spanduk yang berisi dukungan 

pada Persebaya mereka bawa ke Senayan. Sontak tribun Senayan yang 

diduduki oleh suporter Persebaya berubah menjadi warna hijau. Sebuah tradisi 

baru dalam dunia suporter Indonesia dimulai dan diawali (Junaedi, 2012:52). 

Persebaya bersama suporternya merupakan titik awal perubahan perilaku 

suporter sepak bola di Indonesia. Suporter datang beramai-ramai dari kota 

asalnya, yaitu Surabaya yang berjarak ratusan kilometer dari Jakarta. Mereka 

bergerak dalam jumlah yang besar dan memenuhi stadion yang bukan 

merupakan kandang dari Persebaya dengan menggunakan transportasi darat.  

Para suporter pada saat itu berangakat ke stadion atas inisiatif sendiri dan 

rasa  sayangnya terhadap klub yang mereka dukung. Belum ada kebersamaan 

yang kuat dalam bentuk komunitas suporter dengan segala bentuk atribut dan 

identitasnya. Namun dengan hadirnya bonek (suporter Persebaya) segala 

tradisi itu berubah. Suporter lebih berseragam, menggunakan atribut, dan 

menunjukkan ciri khas dari klub yang mereka dukung. 
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E. 6. Kekerasan Suporter Sepak Bola di Indonesia 

Sepak bola, suporter, dan kekerasan rupanya sudah menjadi satu bagian 

yang tidak dapat terpisahkan. Olah raga khususnya sepak bola seharusnya 

menjadi wadah atau sarana untuk menanamkan sikap fair play. Namun 

kenyataanya, kekerasan kerap kali mewarnai olah raga yang paling populer di 

muka bumi ini. Dibandingkan dengan olah raga lain, sepak bola merupakan 

olah raga yang sering merenggut nyawa suporternya. 

Kekerasan yang dilakukakan suporter sepak bola, sudah menjadi fenomena 

yang bersifat global (Junaedi, 2012:9). Kekerasan yang melibatkan suporter 

hampir terjadi di berbagai belahan bumi ini, baik di negara maju maupun 

negara berkembang. Kekerasan suporter sepak bola tidak ada hubungannya 

dengan prestasi sepak bola  negara dimana kekerasan tersebut terjadi.  

Contohnya saja Indonesia. Indonesia adalah negara dengan prestasi sepak 

bolanya yang masih sangat memprihatinkan. Di Asia Tenggara saja, Indonesia 

belum pernah menjadi jawara atau raja ASEAN. Apalagi kalau berbicara di 

kancah internasioanal. Indonesia belum ada gaungnya di mata dunia persepak 

bolaan. Namun, ironinya kekerasan yang disebabkan oleh suporter di 

Indonesia kerap sekali terjadi, bahkan sering menelan korban jiwa. Banyak 

sekali faktor yang mempengaruhi terjadi kekerasan suporter di Indonesia. Bisa 

dari yel-yel yang memprovokatif, rivalitas atau perseteruan antar kelompok 

supporter, kedewasaan suporter itu sendiri, dan masih banyak lagi yang 

lainnya. Dari faktor-faktor tersebut, semuanya dipicu oleh fanatisme yang 

tinggi (berlebihan) dari suporter sepak bola tersebut. Kekerasan yang 
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dilakukan oleh suporter tidak terjadi di dalam stadion saja, akan tetapi di luar 

stadion lebih parah. Rute-rute yang digunakan oleh suporter sepak bola dalam 

mendukung timnya menjadi wilayah yang rentan akan keributan. Kekerasan 

dan kerusuhan yang disebabkan oleh suporter sepak bola di Indonesia masih 

menjadi suatu penyakit yang akut. Berbagai aksi kerusuhan suporter masih 

menjadi persoalan yang pelik.   

 

E. 6. 1. Perseteruan antara The Jak Mania dengan Viking 

Perseteruan antara Persija dan Persib sudah berlangsung lama. Namun 

tidak ada yang tahu pasti asal muasal perseteruan dua kelompok suporter ini. 

Dalam sebuah artikel yang dikutip dari sebuah media online di Indonesia edisi 

Kamis, 31 Mei 2012 dengan judul artikel “Bara di Balik Kostum Sepak Bola 

(Bag 2)” 

“Jika meruntut ke awal terjadinya konflik, rivalitas Jakmania dan 

Viking hanya terjadi akibat insiden di luar lapangan jelang 

pertandingan. Insiden ini bermula saat duel Liga Indonesia musim 

2000 di kandang Persib, yang kemudian dibalas pendukung Persija 

pada sebuah acara kuis televisi di Jakarta tahun 2002. Bermula dari 

dua kejadian ini, bara dendam membesar antara Jakmania dan 

Viking dan berkobar hingga kini” 

(http://www.republika.co.id/berita/sepakbola/liga-

indonesia/12/05/31/m4vys1-bara-di-balik-kostum-sepak-bola-bag-

2). 

Pada putaran pertama liga Indonesia VI yaitu pada tahun 2000, kala itu 

Persib Bandung bertandang ke Jakarta. Viking berangakat dengan rombongan 

http://www.republika.co.id/berita/sepakbola/liga-indonesia/12/05/31/m4vys1-bara-di-balik-kostum-sepak-bola-bag-2
http://www.republika.co.id/berita/sepakbola/liga-indonesia/12/05/31/m4vys1-bara-di-balik-kostum-sepak-bola-bag-2
http://www.republika.co.id/berita/sepakbola/liga-indonesia/12/05/31/m4vys1-bara-di-balik-kostum-sepak-bola-bag-2
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besar menggunakan bus. Rombongan Viking ini di Jakarta hampir bergesekan 

dengan The Jak Mania. Tetapi tidak sampi terjadi bentrokan. Namun kedua 

kelompok suporter ini akhirnya berjabat tangan. Penerimaan The Jak, 

membuat Viking berencana mengundang The Jak datang ke Bandung pada 

saat putaran kedua nanti. Dialog berjalan dengan lancar karena pada saat itu 

pengurus The Jak memeliki hubungan yang baik dengan panglima Viking 

(Ayi Beutik).  

Akhirnya The Jak pun datang ke Bandung dengan jumlah yang besar. 

Panitia pelaksana (panpel) pertandingan rupanya tidak siap dengan kedatangan 

The Jak yang banyak ini. Persediaan tiketpun tidak mencukupi untuk suporter 

Persija tersebut. Karena pada saat itu Panpel membagi tiket untuk kedua 

suporter. Jelas disini suporter tuan rumah mendapatkan kuota yang lebih 

banyak dari pada The Jak. Namun tidak disangka The Jak telah memasuki 

stadion Siliwangi kala itu, padahal masih banyak suporter Persib yang belum 

masuk dan mendapatkan tiket. Melihat keadaan seperti ini membuat Viking 

mulai tidak simpatik lagi kepada The Jak. Akhirnya bentrokanpun terjadi, The 

Jak mulai mendapat serangan fisik dari oknum suporter Persib yang kecewa 

karena merasa kehabisan jatah tiket oleh The Jak. Melihat situasi ini aparat 

keamanan mengungsikan The Jak sedikit menjauh dari komplek stadion 

Siliwangi. Hingga pada akhirnya The Jak kembali lagi ke Jakarta dengan 

membawa memori yang tidak baik. 

(http://www.persibhistory.com/2011/07/liga-indonesia-vi-tahun-

19992000.html). 
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Setelah kejadian terebut hubungan antara The Jak dan Viking menjadi 

kurang baik dan memanas hingga saat ini. Rivalitas keduanya seolah tidak ada 

habisnya. Kasus yang baru-baru ini terjadi di bulan Mei 2012 ketika Persija 

menjamu Persib di stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Tiga orang tewas 

akibat sweping yang dilakukan The Jak. Mereka mengira bahwa korban adalah 

anggota Viking. Peristiwa tersebut semakin membuat hubungan antara The 

Jak dan Viking semakin memanas. Selain faktor insiden yang memicu 

kebencian The Jak dan Viking, rivalitas keduanya juga dipicu jarak Jakarta 

dan Bandung yang relatif dekat, sekitar 143 kilometer. Mengutip sebuah buku 

yang berjudul My Neighbor, My Enemy (Tetanggaku, Musuhku) dalam media 

on line republika tanggal 31 Mei 2012, komunitas yang bertetangga sangat 

rentan dengan konflik. Apalagi kedua tetangga itu terlibat dalam satu 

kompetisi nyata seperti sepak bola antara Jakarta dan Bandung. 

 

E. 6. 2. Representasi Suporter dalam Film 

Film merupakan salah satu alat media massa yang mempunyai pengaruh 

yang cukup besar dalam membentuk persepsi masyarakat. Film juga dapat 

membentuk karakter seseorang dengan menonjolkan suatu karakter yang kuat 

dalam sebuah film. Oleh karena itu film harus dibuat semudah mungkin untuk 

para penontonnya supaya tidak terjadi kesalahpahaman akan dua pikiran yang 

berbeda antara sutradara dengan penontonnya. Menjelaskan atau 

menggambarkan sebuah karakter dalam film bisa dengan menggunakan 

representasi, karena representasi akan menggambarkan sebuah karakter yang 
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jelas. Film yang akan dibahas oleh peneliti adalah film “Romeo Juliet” karya 

Andi Bachtiar Yusuf yang mengangkat sosok suporter yang fanatik dalam 

mencintai tim sepak bola kesayangannya. 

Fanatisme adalah sebuah keadaan dimana seseorang atau kelompok yang 

menganut sebuah paham, baik politik, agama, kebudayaan atau apapun saja 

secara berlebihan (membabi buta), sehingga berakibat kurang baik, bahkan 

cenderung menimbulkan perseteruan dan konflik serius. Untuk mengetahui 

gambaran umum dari fanatisme suporter maka peneliti menggunakan 

representasi untuk memberi gambaran tentang sosok suporter yang fanatik. 

Untuk memberi gambaran yang jelas kita juga harus menggunakan satu 

metode, yaitu semiotika. Metode ini biasa digunakan, karena metode 

semiotika dapat digunakan unutk menganalisis sebuah film melalui kode-kode 

yang terbaca dalam sebuah film. Semiotika sendiri adalah sebuah teori yang 

berhubungan dengan tanda dan komunikasi. Semiotika lebih berhubungan erat 

dengan tanda-tanda. Karena setiap film mempunyai caranya sendiri untuk 

memberi pengertian atau untuk menyampaikan pesannya kepada penonton.   

 

 

 

E. 7. Semiotika 

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui representasi 

fanatisme supporter sepak bola dalam sebuah film (moving image), yaitu film 

Romeo Juliet, maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 
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semiotika sebagai metode penelitian. Semiotika merupakan sebuah studi 

tentang pertandaan dan makna dari sistem tanda; ilmu tentang tanda, tentang 

bagaimana makna dibangun dalam “teks” media; atau studi tentang bagaimana 

tanda dari jenis karya apapun dalam masyarakat yang mengkomunikasikan 

makna (Fiske, 2004:282). Dalam semiotika terdapat berbagai teori dari para 

ahli terdahulu, seperti Ferdinand de Saussure, Charles Sanders Peirce, Roland 

Barthes, dan lain-lain. Peneliti menggunakan semiotika untuk menganalisis 

dalam penelitian ini karena “film umumnya dibangun dengan banyak tanda” 

(Sobur, 2003:128). Pokok perhatian dari semiotika adalah tanda yang 

mempunyai tiga bidang studi utama, yaitu: 

1. Tanda itu sendiri. Hal ini terdiri atas studi tentang berbagai tanda yang 

berbeda, cara tanda-tanda yang berbeda itu dalam menyampaikan makna, 

dan cara tanda-tanda itu terkait dengan manusia yang menggunakannya. 

Tanda adalah konstruksi manusia dan hanya bisa dipahami dalam artian 

manusia yang menggunakannya. 

2. Kode atau sistem yang mengorganisasikan tanda. Studi ini mencakup cara 

berbagai kode dikembangkan guna memenuhi kebutuhan suatu masyarakat 

atau budaya atau untuk mengeksploitasi saluran komunikasi yang tersedia 

untuk menstransmisikannya. 

3. Kebudayaan tempat kode dan tanda bekerja. Ini pada gilirannya 

bergantung pada penggunaan kode-kode dan tanda-tanda untuk 

keberadaan dan bentuknya sendiri (Fiske, 2004:60). 
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Pengertian teks secara semiotika tidak harus selalu mengacu pada 

komunikasi tetulis, tapi ia juga merupakan istilah umum untuk komunikasi apa 

pun, baik itu tertulis atau visual, dan verbal maupun non verbal (Fiske, 

2004:282). Semiotika lebih suka memilih istilah “pembaca” (bahkan untuk 

foto sebuah lukisan) untuk “penerima” karena hal tersebut secara tak langsung 

menunjukkan derajat aktivitas yang lebih besar dan juga pembacaan 

merupakan sesuatu yang kita pelajari untuk melakukannya, karena itu 

pembacaan tersebut ditentukan oleh pengalaman kultural pembacanya. 

Pembaca membantu menciptakan makna teks dengan membawa pengalaman, 

sikap, dan emosinya terhadap teks tersebut (Fiske, 2004:61). Dengan 

menggunakan metode penelitian semiotika, peneliti dapat menginterpretasikan 

makna fanatisme suporter sepak bola yang digambarkan dan terkonstruksi 

dalm film Romeo Juliet. Semiotika menjadi alat bagi peneliti untuk menggali 

makna fanatisme suporter sepak bola dalam film Romeo Juliet. 

 

E. 7. 1. Tanda dan Makna 

Semiotika merupakan studi tentang pertandaan dan makna dari sistem 

tanda, sehingga tiga unsur utama yang harus ada dalam setiap studi tentang 

makna adalah tanda, acuan tanda, dan pengguna tanda (Fiske, 2004:61).  

Tanda merupakan sesuatu yang bersifat fisik, bisa dipersepsi indra kita; 

tanda mengacu pada sesuatu di luar tanda itu sendiri; dan bergantung pada 

pengenalan oleh penggunanya sehingga bisa disebut tanda (Fiske 2004:61). 

Tanda adalah sesuatu yang dikaitkan pada seseorang untuk sesuatu dalam 
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beberapa hal atau kapsitas. Tanda menunjuk pada seseorang, yakni 

menciptakan di benak orang tersbut suatu tanda yang setara, atau barankali 

suatu tanda yang lebih berkembang. 

Menurut Sobur (2003:25), banyak cara dan pemikiran untuk 

mendefinisikan makna. DeVito menyatakan bahwa makna ada dalam manusia 

itu sendiri, yaitu “kita”. Mendefinisikan makna secara objektif, maka referensi 

yang dipakai adalah dari kamus. Menurut Brodlbeck (dalam Sobur, 2003:25) 

ada tiga tipe atau jenis makna: 

a. Makna Referensial; yakni makna suatu istilah adalah objek, pikiran , 

ide, atau konsep yang ditunjukkan oleh istilah tersebut. 

b. Makna menurut arti istilah. Suatu istilah dapat saja memiliki arti 

referensial dalam pengertian pertama, yakni mempunyai referen, tetapi 

karena ia tidak dihubungkan dengan berbagai konsep yang lain, ia 

tidak mempunyai arti. 

c. Makna yang dimaksudkan (intentional) dalam arti suatu istilah atau 

lambang bergantung pada apa yang dimaksudkan pemakai dengan arti 

lambang itu.  

Dari definisi di atas sebenarnya mempunyai dasar analisa yang sama, 

yaitu pada tingkat tataran istilah saja. Di dalam realitas masyarakat, makna     

Ada dua model pendekatan terhadap tanda dan makna yang biasanya 

digunakan oleh para ahli (Berger, 2000 dalam Sobur, 2003:31). Yang pertama, 

adalah pendekatan yang didasarkan pada pandangan Ferdinand de Saussure 
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dan  kedua pendekatan yang didasarkan pada pandangan Charles Sanders 

Peirce. Sebagai ahli linguistik, menurut prinsip Saussure, bahasa adalah suatu 

sistem tanda. Tanda merupakan objek fisik dengan sebuah makna, atau atau 

tanda terdiri atas penanda (signifier) dan petanda (signified) dimana relasi 

keduanya disebut sebagai pertandaan. Penanda adalah bunyi yang bermakna 

atau coretan yang bermakna (aspek material), yakni apa yang dikatakan dan 

apa yang ditulis atau dibaca. Petanda adalah gambaran mental, yakni pikiran 

atau konsep aspek mental dari bahasa (Sobur, 2001:125). Model Saussure 

digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 Unsur Makna Saussure 

 Tanda 

 

Tersusun atas                      Pertandaan              Realitas Eksternal   

atau Makna 

 

Penanda       Plus        Pertanda 

(Eksistensi fisik            (Konsep mental) 

 dari tanda) 

 

Sumber: Fiske Jhon. Cultural and Communication Studies, 

(Yogyakarta : Jalasutra, 2004, hal:66) 

 

Sedangkan menurut Charles Sanders Peirce, korelasi tanda dan makna 

tergambar sebagai berikut:  
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Gambar 1.2  Unsur Makna Peirce 

                                                             Tanda 

 

 

                   Interpretant                                                          Objek 

Sumber: Fiske, Jhon. Cultural and Communication Studies, 

(Yogyakarta : Jalasutra. 2004, hal:63) 

Teori Peirce ini terdiri dari sign (tanda), object (objek), dan  interpretant 

(efek di benak penggunanya). Ketiganya dihubungkan dengan tanda panah 

dua tanda panah dua arah, yang menekankan bahwa masing-masing istilah 

dapat dipahami hanya dalam relasinya dengan yang lain. Jadi makna itu tidak 

tetap, dirumuskan kamus, namun bisa beragam dalam batas-batas sesuai 

dengan pengalaman penggunanya. Batasan itu ditetapkan oleh konvensi sosial; 

variasi didalamnya memungkinkan adanya perbedaan sosial dan psikologis di 

antara penggunanya (Fiske, 2004:63). 

 

E. 7. 2. Semiotika Televisi John Fiske 

Fiske menyebutkan tanda-tanda tersebut telah di-enkode oleh kode-kode 

sosial yang terkonstruksi ke dalam tiga level, antara lain :  
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1. Level Realitas (reality) 

Pada level ini realitas dapat berupa kostum pemain (drees), riasan (make-

up), penampilan (appearance), lingkungan (environtment), perilaku 

(behaviour), ucapan (speech), gerakan (gesture), ekspresi (expression), suara 

(sound), dan sebagainya. Beberapa kode-kode sosial yang merupakan realitas 

didefinisikan secara nyata dan persis dalam medium seperti warna kulit, 

pakaian, ekspresi wajah, perilaku, dan sebagainya. Semua kode sosial ini telah 

dipahami sebagai kode budaya yang ditangkap secara elektronik melalui kode-

kode teknis (technical codes). Apabila realitas tersebut diangkat dalam film 

maka kode-kode teknis dan konvensi-konvensi representasional dari media 

tersebut yang membuat realitas itu, secara teknis dapat ditransmisikan sesuai 

dengan kebudayaan penontonnya. 

 

2. Level Representasi (representasion) 

Level representasi meliputi kerja kamera (camera), pencahayaan 

(lightning), perevisian (editing), musik (music), suara (sound). 

 

3. Level Ideologi (ideology)  

Level ideologi meliputi narasi (narrative), konflik (conflict), karakter 

(character), aksi (action), dialog (dialogue), latar (setting), pemeran (casting), 

dan lain-lain yang kemudian diorganisasikan ke dalam satu kesatuan 

(coherence), dan kemampuan penerimaan sosial (sosial acceptability) oleh 

kode-kode ideologi.   



33 
 

 
 

Dalam analisis ini sesuai dengan yang digunakan oleh John Fiske, 

peneliti  hanya  akan  menggunakan  kode-kode  sosial  seperti  kostum 

(dress), perilaku (behavior), kamera (camera), dialog (dialogue). 

 

E.7.3. Oposisi Biner Dalam Kerangka Paradigma Struktural 

Konsep oposisi biner mula-mula diteorikan oleh Ferdinand de Saussure. 

Tetapi Claude Levi-Strausslah yang membuatnya menjadi sangat 

berpengaruh. Strauss adalah antropolog strukturalis yang banyak 

menggunakan teori-teori bahasa Saussure sebagai suatu sistem stuktural 

untuk menganalisis semua proses kultural seperti cara memasak, cara 

berpakaian, sistem kekeluargaan, mitos dan legenda dalam masyarakat. Bagi 

Strauss, oposisi biner adalah the essence of sense making: struktur yang 

mengatur sistem pemaknaan kita terhadap budaya dan dunia tempat kita 

hidup (Strauss, 1998:107). 

Oposisi biner merupakan sebuah sistem yang membagi dunia dalam dua 

kategori yang berhubungan. Dalam struktur oposisi biner yang sempurna, 

segala sesuatu dimasukkan dalam kategori A maupun kategori B, dan dengan 

memakai pengkategorian itulah, kita mengatur pemahaman dunia luar kita. 

Suatu kategori A tidak dapat eksis dengan sendirinya tanpa berhubungan 

secara struktural dengan kategori B. Kategori A masuk akal hanya karena ia 

bukan kategori B. Tanpa kategori B, tidak akan ada ikatan dengan kategori A, 

dan tidak ada kategori A (http://kunci.or.id/esai/nws/04/biner.htm, diakses 12 

Januari 2013). 
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Dipertegas oleh Hatees bahwa sumbangan terpenting strukturalisme bagi 

filsafat adalah penemuan bahwa makna sebuah kata (penanda) tidak diperoleh 

dari hubungan penanda itu dengan dengan apa yang ia tandakan, melainkan 

dari perbedaannya dengan kata (penanda) yang lain. Artinya kategori 

pemikiran manusia sebagian besar didasarkan pada oposisi biner (pasangan 

konsep yang saling berlawanan)  

(http://www.lampungpost.com/cetak/cetak.php?id, diakses 12 Januari 2013). 

 Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, oposisi biner sebenarnya 

merupakan sebuah aktivitas strukturalisme. Dalam kajian strukturalisme 

oposisi biner merupakan salah satu karakter yang mewarnai metode kajian 

tersebut. Itulah sebabnya, dalam kajian ini struktur menjadi tumpuan utama 

untuk memahami terbentuknya sebuah karya sastra, baik berupa bahan, 

bentuk, dan isi karya tersebut.  

Dengan demikian, dalam sistem biner hanya ada dua tanda atau kata yang 

hanya punya arti jika masing-masing beroposisi dengan yang lain. 

Keberadaan mereka ditentukan oleh keberadaan yang lain. Misalnya dalam 

sistem biner laki-laki dan perempuan, daratan dan lautan, atau antara anak-

anak dan orang dewasa. Seseorang disebut laki-laki karena ia bukan 

perempuan, sesuatu itu disebut daratan karena ia bukan lautan, demikian 

seterusnya. 

Secara struktur oposisi biner berhubungan antara yang satu dengan yang 

lainnya, dan bisa ditransformasikan dalam sistem-sistem oposisi biner yang 

lain. Seperti maskulinitas vs natural. Maskulinitas dan feminitas merupakan 
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dua kategori yang saling beroposisi, dan antara keduanya bisa disejajarkan 

dengan kategori-kategori yang berjajar di bawahnya. Dalam sistem oposisi 

biner, maskulinitas dan feminitas sejajar dengan positif dan negatif, sejajar 

dengan terang dan gelap, sejajar dengan kultural dan natural, dan seterusnya. 

Paparan tersebut menunjukkan bahwa oposisi biner merupakan produk 

budaya, ia bukan bersifat alamiah. Ia adalah produk dari sistem penandaan, 

dan berfungsi untuk menstrukturkan persepsi kita terhadap alam natural dan 

dunia sosial melalui penggolongan-penggolongan dan makna.  

Hal lain yang tampaknya lepas dari pemahaman kita adalah posisi ambigu 

dalam oposisi biner. Strauss dalam Juliastusi menyebutnya dengan anomalous 

category (http://kunci.or.id/esai/nws/04/biner.htm, diakses 12 Januari 2013). 

Oposisi biner menimbulkan posisi-posisi ambigu yang tidak bisa dimasukkan 

dalam kategori A maupun kategori B, yang biasa disebut “kategori ambigu” 

atau kategori “skandal”. Kategori ini muncul dan mengganngu sistem oposisi 

biner. Ia mengotori kejernihan batas-batas oposisi biner. Antara anak-anak 

dan orang dewasa, ada posisi remaja. Antara daratan dan lautan, ada pantai. 

Antara laki-laki dan perempuan ada gay, lesbian, banci. Pantai, remaja, gay, 

lesbian, dan banci adalah kategori ambigu atau kategori skandal.  

 

E.7.3.4 Paradigma Struktural 

Pada mulanya paradigma struktural berasal dari dan tumbuh dalam ilmu 

bahasa, namun kemudian berkembang ke dalam bidang-bidang ilmu lain, 

seperti sosiologi, antropologi, dan kritik sastra. Perkembangan tersebut pada 
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dasarnya merupakan perluasan paradigma struktural ilmu bahasa ke dalam 

bidang-bidang ilmu yang ikut menerapkan paradigma tersebut. 

Paradigma struktural menekankan pentingnya objek kajian sebagai sebuah 

sistem yang terstruktur. Oleh karena itu, dalam ilmu bahasa paradigma ini 

memfokuskan kajiannya terhadap sistem bahasa (langue), dan bukan pada 

pemakaian bahasa (parole). Aplikasi paradigmatik strukturalisme dalam ilmu 

sosial tentu saja memfokuskan kajiannya terhadap sistem sosial, dan bukan 

pada bagaimana pemakaian aturan-aturan sosial secara individual. Aplikasi 

paradigma tersebut membentuk aliran sosiologi struktural, yang kemudian 

juga dipengaruhi oleh fungsionalisme dari antropologi sosial menjadi 

strukturalisme fungsional. 

Begitu pula aplikasinya dalam antropologi, seperti yang dilakukan oleh 

Levi-Strauss, memfokuskan kajiannya terhadap sistem-sistem budaya, 

misalnya sistem kuliner, sistem kekerabatan, dan sistem totemisme. 

Sebagai contoh, sistem kuliner yang diteliti oleh Levi-Strauss meletakkan 

klasifikasi makanan dalam sistem oposisi biner, yaitu makanan yang 

matang/mentah. Sistem kekerabatan yang berkaitan dengan perkawinan 

diletakkan dalam oposisi biner, yaitu yang boleh/tidak boleh dinikahi. Sistem 

tabu inses, misalnya, memberikan larangan endogami dan mengharuskan 

eksogami. Sistem kekerabatan berdasarkan tabu inses tersebut mengangkat 

manusia dari sistem biologis ke sistem sosial budaya dalam perkawinan. 

Begitu pula halnya dengan sistem totemisme. Totem diletakkan dalam oposisi 

biner, dunia atas/dunia bawah. Dunia atas adalah jagat para dewa yang 
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menjadi sesembahan masyarakat pendukungnya; sedangkan dunia bawah 

adalah alam para binatang, tumbuh-tumbuhan yang menjadi sumber 

penghidupan bagi masyarakat tersebut. 

Paradigma struktural berusaha mencari aturan-aturan atau hukum-hukum 

tersembunyi yang mengatur dan membentuk sebuah sistem. Dalam ilmu 

bahasa, paradigma ini mencari aturan-aturan atau hukum-hukum yang 

mengatur dan membentuk sebuah sistem bahasa. Dalam ilmu sosial, 

paradigma ini mencari aturan-aturan atau hukum-hukum yang mengatur dan 

membentuk sebuah sistem masyarakat. Dalam atropologi, paradigma ini 

mencari aturan-aturan atau hukum-hukum yang mengatur dan membentuk 

sistem budaya. 

Paradigma struktural menekankan pentingnya sistem yang terstruktur dan 

mengabaikan individu-individu yang terdapat dalam sistem tersebut. Dalam 

sistem sosial, individu hanya dianggap sebagai robot yang terprogram sesuai 

dengan sistem yang berlaku. Jika terjadi pelanggaran sistemik oleh individu, 

maka ia dianggap melanggar hukum dan mendapat sangsi-sangsi sosial. 

Dengan demikian, paradigma struktural berusaha melanggengkan sistem yang 

berlaku. 

 

F. Metode Penelitian 

F. 1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dasar teoritis penelitian kualitatif interpretasi 

yaitu cara untuk mengemukakan gambaran dan pemahaman mengenai 



38 
 

 
 

bagaimana dan mengapa suatu gejala atau realitas komunikasi terjadi dengan 

menggunakan perspektif kostruktivitis. Dalam hal ini, penelitian diletakkan 

dalam hubungan subjek dengan realitas dalam kesadaran subjek peneliti.  

 

F. 2. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian mengenai 

representasi fanatisme suporter sepak bola dalam film “Romeo Juliet” adalah 

metode semiotika, yaitu suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. 

Tanda-tanda adalah perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha 

mencapai jalan di dunia ini (Sobur, 2003: 15). Teori semiotika yang dipakai 

adalah kode-kode televisi oleh John Fiske.  Kode-kode yang digunakan adalah 

kostum (dress), perilaku (behavior), kamera (camera), dialog (dialogue). 

Dikarenakan, peneliti merasa bahwa unit analisis tersebut dapat membaca 

“teks” media dari fanatisme suporter sepak bola dalam film “Romeo Juliet”.  

Selain itu metode ini dirasa paling cocok digunakan dalam penelitian ini 

karena dalam penelitian ini akan lebih banyak melakukan pengamatan dan 

analisis terhadap tanda-tanda dan kode-kode dalam semiotika dapat 

menganalisis moving image (gambar gerak), dan film “Romeo Juliet” 

termasuk dalam moving image. 

 

F. 3. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini tidak lain adalah keseluruhan dari film 

Romeo Juliet, yaitu representasi fanatisme suporter sepak bola dari film 
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tersebut. Akan disertakan pula beberapa scene yang menunujukkan kekhasan 

dari film itu. 

 

F. 4. Unit Analisis 

Menurut John Fiske (1987:5), dalam kode-kode televisi terdapat tiga 

macam level yaitu: 

a. Level realitas yang meliputi penampilan (appearance), kostum (dress), 

tata rias  (make-up), lingkungan (environment), perilaku (behavior), cara 

berbicara (speech), gerakan (gesture), ekspresi (expression), musik (music). 

b. Level representasi yang meliputi kamera (camera), pencahayaan 

(lighting), perevisian (editing), musik (music), suara (sound).  

c. Level ideologi yang meliputi naratif (narrative), konflik (conflict), 

karakter (character), dialog (dialogue), latar (setting), pemeran (casting).  

Dari kode-kode sosial tersebut peneliti memilih beberapa kode sosial 

untuk menganalisis data, dikarenakan peneliti merasa bahwa nantinya kode-

kode yang dipilih tersebut dapat menunjukkan representasi fanatisme suporter 

sepak bola dalam film Romeo Juliet. Adapun kode-kode yang dipilih adalah 

kostum (dress), gerakan (gesture), kamera (camera), dialog (dialogue). 
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Tabel 1.1 

Unit Analisis Representasi Fanatisme dalam film "Romeo Juliet”  

Subyek Level  Kode Sosial 

Film 

"Romeo  

Juliet”  

Realitas Kostum, Gesture 

Representasi Kamera, tanda-tanda Non 

verbal 

Ideologi Dialog, Setting  

 

F. 5. Sumber Data 

Data penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 

1. Data primer, diperoleh dari proses pengambilan data berupa film 

“Romeo  Juliet”  karya Andi Bachtiar Yusuf. 

2. Data sekunder, diperoleh melalui kepustakaan, baik berupa buku, 

internet maupun bahan tertulis lainnya yang dapat membantu  

penelitian ini.  

Data primer berupa film Romeo Juliet dengan format VCD. Pengambilan 

data film baik audio maupun visual menggunakan bantuan 

komputer/laptop.   

 

F. 6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah dengan pengumpulan 

data dokumentasi yaitu dengan mengcopy VCD film. Kemudian mengcapture 
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beberapa scene yang dianggap mewakili reprsentasi suporter sepak bola, dari 

potongan scene tersebut kemudian diconvert menjadi file JPEG. 

 

F. 7. Teknik Analisa Data 

Dalam menganalisis representasi fanatisme suporter sepak bola dalam film 

“Romeo Juliet”, peneliti menganalisis data yang berupa gambar-gambar visual 

dan percakapan yang ada dalam film “Romeo Juliet”. Kemudian data-data 

tersebut nantinya akan dianalisis dengan menggunakan beberapa level analisis 

The Codes of Television oleh Jhon Fiske. Beberapa level analisis dan kode 

sosial tersebut adalah kostum (dress), perilaku (behavior), kamera (camera), 

dialog (dialogue).  

Setelah data dikumpulkan dan dikelompokkan dalam peta konseptul 

penelitian, data-data tersebut dianalisis. Kemudian hasil dari data-data tersebut 

diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan tentang representasi fanatisme 

suporter sepak bola dalam film “Romeo Juliet”.  
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