
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Pada awal perhelatan kompetisi sepak bola Indonesia tahun 2011-2012 

dengan kepemimpinan  Johar Arifin sebagai ketua PSSI yang baru,  begitu 

banyak masalah-masalah yang menghambat bergulirnya kompetisi liga 

Indonesia. Sehingga hal tersebut menimbulkan permasalahan yang cukup 

besar dipersepakbolaan Indonesia saat ini. Dengan adanya perbedaan 

pendapat antara para pemilik klub dengan keputusan Johar Arifin yang 

dianggap tidak mematuhi statuta FIFA, membuat mereka para pemilik klub 

sepak bola untuk mengikuti liga diluar naungan PSSI. Johar Arifin juga 

mengubah format nama liga yang akan bergulir, yang pada era Nurdin Halid 

liga menggunakan nama Indonesian Super League (ISL), namun saat ini 

dirubah menjadi Indonesian Premier League (IPL). 

Hal ini semakin membuat permasalahan baru yang semakin pelik. 

Permasalahan tersebut yaitu dualisme liga. Tentu dengan adanya dualisme 

liga yang diantaranya IPL (Indonesian Premier League) dan ISL (Indonesian 

Super League) ini membuat kelabakan klub-klub yang mengikuti kompetisi 

dalam negeri. Dalam hal ini ada nama-nama yang diduga kuat yang ikut andil 



besar dalam pesepakbolaan Indonesia.  Mereka ialah Arifin Panigoro dan 

Bakrie Group. Arifin Panigoro disebut-sebut berperan besar dalam 

kepengurusan PSSI saat ini, sedangkan Bakrie Group disebut-sebut memiliki 

peran besar di ISL (Indonesian Super League).    

  Kebanyakan klub yang mengikuti kompetisi sebelumnya (ISL) 

enggan mengikuti kompetisi baru yang berada dibawah naungan PSSI dengan 

berbagai alasan masing-masing. Namun ada beberapa klub masih ingin 

bertahan untuk berkompetisi dibawah naungan PSSI.  

Dualisme liga di Indonesia juga berdampak pada kepengurusan klub 

sepak bola di Indonesia. Banyak pula klub sepak bola yang juga terpecah 

menjadi dua kubu hanya untuk mengikuti kompetisi yang berbeda. Klub 

tersebut menggunakan sistem kepengurusan dan kepemilikan  dengan orang 

yang berbeda tetapi menggunakan satu nama klub yang sama. Seperti Arema 

(Malang), PSMS (Medan), Persija (Jakarta), Persebaya (Surabaya). Kini 

nama-nama klub tersebut dapat ditemui di dua liga yang bergulir di Indonesia. 

Misalnya Arema IPL dan Arema Isl, Persija IPL dan Persija ISL, dst. 

Saat Johar Arifin mengambil ahli kursi ketua umum PSSI yang baru, 

dia dianggap telah melakukan keputusan-keputusan yang tidak masuk akal. 

Sebelumnya dia telah membawa nama-nama klub seperti Persema (Malang), 

Persibo (Bojonegoro), dan PSM (Makasar) untuk kembali mengikuti liga 

resmi dibawah naungan PSSI. Padahal pada perhelatan kompetisi sebelumnya 



(ISL), ketiga klub tersebut memutuskan untuk keluar dari liga (ISL) untuk 

mengikuti liga diluar naungan PSSI. 

Johar Arifin juga mengeluarkan keputusan sepihak terhadap 

kepemilikan klub yang pada saat itu terjadi perebutan terhadap kepemilikan 

klub yang akan ikut dalam kompetisi sepak bola PSSI. Seperti yang dialami 

Arema Malang. Sebelum liga dimulai (IPL), kepengurusan klub Arema 

dihadirkan dengan dua nama calon pemilik resmi klub, diantaranya M. Nur 

dan Rendra Kresna. Namun saat diadakan sidang akan kasus kepemilikan 

klub Arema, PSSI menyatakan bahwa dalam surat resmi yang dikeluarkan, M. 

Nur lah yang menjadi pemenang akan kepemilikan klub Arema. Kala itu 

Aremania melakukan berbagai aksi protes terhadap keputusan sepihak PSSI 

karena memilih M. Nur sebagai pemilik yayasan Arema. Hal ini karena 

selama kompetisi sebelumnya, M. Nur membawa catatan buruk akan 

manajemen Arema dan diisukan kala itu Arema rugi sebesar tujuh milyar. 

Tetapi aksi protes Aremania tersebut tidak merubah keputusan PSSI untuk 

lebih memilih M. Nur sebagai pemilik yayasan Arema. 

Dengan keputusan PSSI yang lebih memilih M. Nur sebagai pemilik 

yayasan, Rendra Kresna pun seolah tidak ingin kalah.  Setelah keputusan 

bandingnya terhadap PSSI tidak ada tanggapan, dia pun membentuk klub 

Arema yang lain. Jika M. Nur menjadi ketua yayasan Arema dibawah 

naungan PSSI, Rendra Kresna pun membentuk klub Arema yang mengikuti 

kompetisi diluar naungan PSSI yaitu ISL.  



Dengan mepetnya waktu kompetisi ISL yang akan bergulir, Arema 

dibawah kepemilikan Rendra Kresna ini pun juga memiliki persiapan yang 

minim. Akibatnya pemain-pemain yang dikontrak pun merupakan pemain 

yang memiliki kemampuan skill yang masih jauh dibawah rata-rata 

dibandingkan dengan pemain Arema yang mengikuti  kompetisi sebelumnya. 

Dan ketika kompetisi ISL bergulir, Arema dibawah kepemilikan Rendra 

Kresna ini pun berada diklasemen bawah, dengan hanya memperoleh satu 

kemenangan saja dalam sepuluh pertandingan terakhir. 

Dengan adanya dualisme liga di Indonesia ini juga membawa angin 

tersendiri bagi industri media dalam pemberitaannya. Tentunya media massa 

semakin sibuk memberitakan dualisme liga tak kecuali dualisme klub di 

Indonesia. Seperti pemberitaan Arema sendiri  selalu dimuat dalam media, 

khususnya media cetak dikota Malang. Koran lokal di kota Malang selalu 

menjadikan pemberitaan Arema sebagai pemberitaan yang hangat untuk 

diangkat. 

Alasan peneliti mengapa mengambil Malang Post sebagai objek 

penelitian dikarenakan dengan slogan Korane Arek Malang, diharapkan 

Malang Post menghadirkan informasi yang akurat dan berimbang bagi warga 

Malang, khususnya berita tentang Arema.  Pada edisi 2 & 6 Februari 2012, 

Malang Post berusaha untuk mengkonsturksikan pemberitaan Arema ISL 

sebagai realitas dari hasil ideologi atau pandangannya. 



Pada edisi ini peneliti berusaha meneliti teks yang dimuat pada koran 

Malang Post selama Arema ISL menjalani tur Kalimantan, dimana Arema ISL 

telah melawan dua tim dari Kalimantan yaitu Persisam Putra Samarinda dan 

Mitra Kukar. Selama menjalani laga tersebut Arema ISL kalah oleh tim 

Persisam, dan pertandingan selanjutnya Arema ISL berhasil menahan imbang 

tuan rumah Mitra Kukar. Dari hasil nilai yang berbeda tersebut peneliti 

berusaha membandingkan teks, bagaimana teks yang ditampilkan ketika 

Arema ISL kalah dengan Persisam, dan bagaimana pula teks yang 

ditampilkan ketika Arema ISL menahan imbang tuan rumah Mitra Kukar. 

Permasalahan yang diambil peniliti dalam hal ini adalah 

kecenderungan Malang Post dalam menempatkan pemberitaan mengenai 

Arema ISL pada halaman depan dalam dua edisi tersebut. Dan juga adanya 

rubrik khusus yang memberitakan Arema ISL. Dimana terdapat satu halaman 

penuh di rubrik  Arema pada halaman paling belakang yang memuat berita 

khusus tentang Arema ISL. Perlu diketahui saat ini warga Malang telah 

dihadapkan  pada dua klub sepak bola Arema, yaitu Arema IPL dan Arema 

ISL. Namun dari segi dominasi pemberitaan dan penempatan halaman, pada 

Malang Post edisi 2 & 6 Februari 2012 Arema ISL lebih Dominan dari pada 

Arema IPL.  

Dalam era mediasi, fungsi media massa dalam komunikasi bisa 

menjadi penyampai pesan-pesan politik dari pihak-pihak diluar dirinya 

sekaligus menjadi pengirim pesan yang dibuat oleh para wartawan kepada 



audiens (McNair dalam Hamad, 2004 : 1). Kemampuan media 

mengkonstruksi citra melalui berita-berita yang ditampilkan telah menjadikan 

media memiliki kekuatan dalam membentuk figur seseorang atau citra 

lembaga pada masyarakat.   

Sebagai  jembatan informasi terhadap masyarakat, media merupakan 

salah satu sumber informasi terpercaya yang dapat membentuk pandangan/ 

opini masyarakat. Konstruksi pemberitaan suatu media membuat masyarakat 

cenderung percaya terhadap berita yang disajikan. Dengan melakukan 

penelitian akan kontruksi mengenai pemberitaan Arema ISL di harian Malang 

Post, peneliti ingin mengetahui sejauh mana letak kedekatan antara 

redaksional harian Malang Post terhadap Arema ISL sendiri. Perlu diketahui 

Malang Post merupakan media partner dari Arema ISL,  manajer dari Arema 

ISL juga menjabat sebagai pimred di Malang Post. Karena itu penulis 

mengambil judul Kontruksi Pemberitaan Tentang Arema ISL Pada 

Harian Malang Post (Analisis Wacana Pada Harian Malang Post Edisi 2 

& 6 Februari 2012) 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang 

diangkat oleh peneliti adalah : 

Bagaimana konstruksi  pemberitaan tentang Arema ISL pada harian 

Malang Post edisi 2 & 6 Februari 2012? 



3. Tujuan Penelitian 

Pada penelitian ini tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk 

mengetahui konstruksi pemberitaan tentang Arema ISL pada  harian Malang 

Post edisi 2 & 6 Februari 2012. Penelitian ini mencoba mengungkap 

bagaimana konstruksi pemberitaan tentang Arema ISL pada  harian Malang 

Post edisi 2 & 6 Februari 2012. 

4. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat bagi 

perkembangan ilmu komunikasi khususnya di bidang komunikasi massa 

berkaitan dengan analisis wacana sebuah text berita dalam melihat 

konstruksi pesan sebuah media. Dalam hal ini dapat diketahui tentang 

bagaimana media dalam  mengkonstruksi citra seseorang ataupun lembaga 

melalui pemberitaannya. 

b. Manfaat Praktis 

Diharapkan dari hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran kepada 

khalayak tentang wacana yang ditampilkan oleh harian Malang Post 

tentang pemberitaan Arema ISL. Serta penelitian ini dapat menjadi 

rujukan bagi khalayak yang ingin memperdalam ilmu seputar analisis 

wacana khususnya analisis wacana kritis. 

 


