
BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 
 

Dalam kehidupan manusia, komunikasi merupakan suatu hal yang 

mendasar. Rudolph F. Verderber mengemukakan bahwa komunikasi mempunyai 

dua fungsi. Pertama, fungsi sosial, yakni untuk tujuan kesenangan, untuk 

menunjukkan ikatan dengan orang lain, membangun dan memelihara hubungan. 

Kedua, fungsi pengambilan keputusan, yakni memutuskan untuk melakukan atau 

tidak melakukan sesuatu pada saat tertentu. Salah satu bentuk kegiatan 

komunikasi yang dilakukan oleh manusia adalah komunikasi massa. Komunikasi 

massa diartikan sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah 

khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak atau 

elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. 

Secara sederhana, komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa, 

yakni surat kabar, majalah, radio, televisi dan film (Jalaluddin, 2001:189). 

Media massa dianggap sebagai sumber informasi dan hiburan. Melalui 

media massa kita mengetahui hampir segala sesuatu yang kita tahu mengenai 

dunia di luar lingkungan dekat kita. Media massa telah merasuk ke dalam 

kehidupan modern. Orang menghabiskan rata-rata 40 persen dari hari mereka dan 

60 persen dari waktu bangun mereka bersama media massa (Vivian, 2008:4-5). 

Secara sederhana, media massa dapat disebut sebagai sarana komunikasi yang 

ditujukan secara luas dan dapat menjangkau hampir semua orang yang berada di 
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wilayah tertentu atau lebih luas lagi. Media massa juga dapat merujuk kepada 

media yang sudah akrab dalam kehidupan masyarakat semacam surat kabar, 

majalah, film, radio, televisi, dan rekaman musik. Hal ini sesuai dengan definisi 

komunikasi massa seperti yang dikemukakan Severin. Komunikasi massa dapat 

didefinisikan dalam tiga ciri : 1). Komunikasi massa diarahkan kepada audiens 

yang relative besar, heterogen, dan anonim. 2). Pesan-pesan yang disebarkan 

secara umum, sering dijadwalkan untuk bisa mencapai sebanyak mungkin anggota 

audiens secara serempak dan sifatnya sementara. 3). Komunikator cenderung 

berada atau beroperasi dalam sebuah organisasi yang kompleks yang mungkin 

membutuhkan biaya yang besar. (Severin, 2004:4) 

 Terdapat tiga bentuk dari media massa, audio, visual, dan audio visual. 

Salah satu bentuk media massa visual adalah surat kabar. Surat kabar memiliki 

beberapa karakteristik. 1). Publisitas : adalah penyebaran pada publik atau 

khalayak. 2). Periodesitas : menunjuk pada keteraturan terbitnya, harian, 

mingguan. 3). Universalitas : menunjuk pada kesemestaan isinya, yang beraneka 

ragam. 4). Aktualitas : menunjuk pada kenyataan “kini” dan “sebenarnya”. 5). 

Terdokumentasikan : dari berbagai fakta yang disajikan surat kabar dalam bentuk 

berita atau artikel, dipastikan ada beberapa diantaranya yang oleh pihak-pihak 

tertentu dianggap untuk diarsipkan dan dibuat klipping. Bentuk dari media massa  

audio adalah radio. Keunggulan radio adalah berada dimana saja. Radio 

mempunyai kemampuan menjual bagi pengiklan yang produknya dirancang 

khusus untuk khalayak tertentu. Radio mempunyai data tarik yang dikarenakan 

sifatnya yang serba hidup berkat tiga unsur yang ada pada radio, yakni musik, 
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kata-kata, dan efek suara. Dan bentuk media massa yang terakhir (audio visual) 

adalah televisi. Dari semua media massa yang ada, televisi adalah media yang 

paling memberikan pengaruh pada khalayak. Karakter utama pada televisi adalah 

memiliki kelebihan yang dapat didengar dan sekaligus dilihat. 

(www.kuliahkomunikasi.com)  

 Media massa sebagai perangkat sosial yang berpengaruh dalam 

menciptakan suatu opini publik mempunyi peranan yang efektif untuk 

mensosialisasikan tentang informasi-informasi  terbaru  yang terjadi ditengah-

tengah masyarakat. Peran media sangat kuat, hal ini terbukti dengan segala 

tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat adalah hasil kontribusi dari media 

massa. Saat ini banyak orang mengnggap bahwa sesuatu hal yang menurut media 

baik, maka orang tersebut juga berpikir baik. Begitu juga dengan sebaliknya. Hal 

tersebut dapat menunjukkan bahwa dunia nyata yang ada pada masyarakat saat ini 

merupak refleksi dari pesan-pesan yang telah disampaikan oleh media massa. 

Dalam penyampaiannya, terdapat suatu efek pada media massa. Keith R. Stamm 

dan John E. Bowes dalam Pengantar Komunikasi Massa, secara sederhana 

membagi efek media massa ini menjadi dua, yakni primer dan sekunder. Efek 

Primer didapat jika komunikan memahami pesan-pesan yang dikomunikasikan 

oleh media. Efek primer meliputi terpaan, perhatian, dan pemahaman. Sedangkan 

efek Sekunder dialami oleh seorang komunikan jika pesan yang disampaikan oleh 

media menimbulkan suatu perubahan sikap pada audiens.  
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 Dalam ranah politik, media massa mempunyai peranan yang cukup besar. 

Media massa berperan sebagai arena atau ruang dan penyebarluasan berbagai 

informasi yang berguna bagi kehidupan masyarakat. Namun selain ranah politik, 

media massa juga seringkali berperan dalam dunia olahraga terutama sepak bola. 

Hal ini dikarenakan sepak bola merupakan salah satu olah raga terpopuler di 

dunia. Penggemarnya tidak terbatas pada usia dan jenis kelamin tertentu. Berbagai 

peristiwa mengenai sepak bola di berbagai negara tidak luput dari pemberitaan 

media. Bahkan saat perhelatan akbar piala dunia 2010 lalu tercatat sebanyak 5,8 

juta pemirsa televisi menyaksikan pertandingan babak perempat final piala dunia. 

(http://www.agbnielsen.net/Uploads/Indonesia/NielsenNewsletterJul2010-

Ind.pdf) 

 Pemberitaan mengenai olahraga di Indonesia juga mendapat perhatian 

sendiri, terutama mengenai klub-klub besar peserta liga di Indonesia. Salah satu 

klub sepak bola yang tidak pernah lepas dari pemberitaan adalah Arema 

Indonesia. Hal ini disebabkan karena permasalahan besar yang telah terjadi dalam 

klub Arema, yakni adanya dualisme kepengurusan. Konflik perpecahan 

kepengurusan yang terjadi dalam tubuh Arema ini memiliki dampak yang sangat 

besar terhadap masa depan klub. Tidak adanya struktur kepengurusan yang jelas 

menimbulkan permasalahan-permasalah baru, salah satunya adalah hengkangnya 

para pemain ke klub lain. Pemberitaan konflik dualisme kepengurusan Arema 

tidak hanya dilakukan media-media lokal, namun juga media nasional (lihat 

lampiran). Hal ini dikarenakan Arema adalah salah satu klub besar peserta Liga 

Super Indonesia (LSI) tahun kompetisi 2010/2011. Pemberitaan dari berbagai 
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media massa mengenai konflik ini juga memungkinkan berubahnya sikap 

Aremania terhadap klub Arema. Aremania seringkali melakukan aksi demo untuk 

menuntut penyelesaian kasus ini. Pada musim kompetisi sebelum-sebelumnya, 

Aremania selalu memadati stadion ketika klub Arema bertanding. Jumlah 

Aremania yang datang langsung ke stadion pun mencapai hingga puluhan ribu. 

Selain itu, tidak sedikit pula Aremania yang menyaksikan pertandingan melalui 

siaran televisi. Namun seiring dengan terjadinya konflik dualisme kepengurusan, 

hal ini memungkinkan fanatisme Aremania akan berkurang. 

Penelitian tentang pengaruh pemberitaan pernah juga dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya yang bernama Dieta Kusumaningtyas. Namun bedanya, 

peneliti terdahulu meneliti pengaruh pemberitaan kasus mafia pajak terhadap 

perilaku wajib pajak dalam membayar pajak. Sedangkan peneliti saat ini meneliti 

pengaruh terpaan berita konflik dualisme Arema terhadap loyalitas Aremania. 

kekurangan dari penelitian terdahulu terletak pada pemilihan responden yang 

kurang signifikan, sehingga pada hasil penelitian pengaruh antara pemberitaan 

dan perilaku membayar pajak tergolong rendah. Sehingga data dapat dikatakan 

kurang memiliki korelasi antara variabel X dan variabel Y.  

Oleh karena itu, peneliti yang sekarang lebih selektif dan lebih teliti dalam 

memilih populasi untuk diambil sebagai sample penelitian. Dengan harapan data 

yang diperoleh nanti valid dan memiliki korelasi antara variabel X dan variabel Y. 

 Dari uraian di atas, konflik dualisme Arema ini menjadi menarik untuk 

diteliti. Peneliti pun ingin mengetahui pengaruh dari pemberitaan konflik 
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dualisme Arema terhadap loyalitas Aremania. Karena telah diketahui bahwa 

selama ini pendukung fanatik Arema terkenal dengan loyalitasnya terhadap klub 

jagoan mereka. Dengan berbagai macam bentuk dukungan yang mereka lakukan 

guna prestasi yang baik.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Adakah pengaruh antara pemberitaan konflik dualisme Arema dengan 

loyalitas Aremania Korwil Ngaglik Kecamatan Sukun Malang? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan juga rumusan masalah yang telah 

diuraiakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh pemberitaan konflik dualisme Arema 

terhadap loyalitas Aremania Korwil Ngaglik Kecamatan Sukun Malang.  

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil yang diperoleh dari penelitian konflik dualisme Arema ini 

diharapkan dapat memberikan kegunaan berupa : 
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1. Manfaat Akademis 

Secara akademis, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis. 

Serta menambah kajian ilmu komunikasi, khususnya tentang kekuatan 

media massa. 

 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan bahan pertimbangan oleh klub Arema untuk memperbaiki sistem 

hubungan antara klub dengan pers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


