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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Aksi-aksi kekerasan baik individual maupun massal sering kali kita dengar 

dan hal ini mungkin sudah merupakan berita harian. Saat ini beberapa televisi bahkan 

membuat program-program khusus yang menyiarkan berita-berita tentang aksi 

kekerasan. Aksi-aksi kekerasan dapat terjadi di mana saja, seperti di jalan-jalan, di 

sekolah, bahkan di komplek-komplek perumahan. Aksi tersebut dapat berupa 

kekerasan verbal (mencaci maki) maupun kekerasan fisik (memukul, meninju, dll), 

dan kekerasan yang sering terjadi sekarang ini adalah kekerasan pada supporter 

sepak bola. 

Sepak bola merupakan jenis olah raga rakyat, setiap orang gemar terhadap 

olah raga ini, tidak dibutuhkan biaya besar untuk perlengkapannya, cukup tersedia 

bola lapangan maka permainan ini sudah bisa dimainkan oleh siapa saja dan kapan 

saja. Dalam olah raga sepak bola, prakteknya terdiri dari beberapa komponen sebagai 

sebuah sistem yang saling mendukung tercapainya sebuah tujuan permainan. 

Komponen ini ditata, sedemikian rupa agar satu sama lain berfungsi sebagaimana 

mestinya.. Komponen yang dimaksud adalah pemain sebagai pelaku utama dalam 

pertandingan, pelatih, manajemen tim, wasit, penyelengara pertandingan, pengurus 

institusi oraganisasi sepak bola, dan tidak ketinggalan komunitas supporter. Sebagai 

suatu sistem, masing-masing saling terkait dan saling mempengaruhi satu dengan 

yang lain, terutama dalam memerankan fungsinya sehingga tercipta satu aktifitas 

olahraga yang dicita-citakan. 

Sepak bola telah menjadi magnet yang mampu menggerakkan kelompok 

sosial dalam populasi yang cukup besar. Iklim kompetitif antar klub sepak bola 

sampai merambah pada persaingan antar supporter, bahkan muncul ke permukaan 

dengan menonjolkan sisi kedaerahan masing-masing supporter. Klub dan supporter 

sepak bola memang satu jejaring sosial yang sulit dipisahkan. Supporter menganggap 

klub sebagai representasi daerah yang paling diunggulkan dan diidolakan dalam 

kancah persepak bolaan tanah air. Supporter yang lebih mengedepankan unsur 

kecintaan pada klubnya bertendensi menjadi awal timbulnya fanatisme. 
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Salah satu manifestasi dari fanatisme terbukti dengan sering terjadinya 

konflik antar supporter sepak bola. Seolah-olah klub sepak bola yang didukung 

adalah klub terbaik dan harus menang, jika kalah maka dapat menjadi stimulus 

munculnya amarah. Jika seperti itu, sering kali yang menjadi sasaran pelampiasan 

amarah adalah supporter lawan, bahkan mengarah pada kerusuhan di luar stadion 

sampai ke tempat-tempat umum yang ikut menjadi pelampiasan amarah para 

supporter. Tidak sedikit supporter di Indonesia yang masih mengedepankan sisi 

fanatisme dibandingkan iklim sportivitas, kompetitif, dan menghargai satu sama lain 

dalam mendukung timnya saat pertandingan berlangsung. 

Dalam skripsi ini, satu elemen yang menarik untuk dikaji adalah supporter, 

dimana salah satu fungsi darinya adalah mendorong semangat juang pemain yang 

sedang berlaga, yang menarik dari fenomena supporter belakangan ini, adalah 

adanya kecenderungan pergeseran fungsi supporter, yaitu dari sebelumnya sebagai 

pihak penyemangat atau pemberi dukungan sekarang motivasi supporter bergeser 

menjadi sarana hiburan, hal ini dibuktikan dengan makin banyaknya orang gemar 

nonton pertandingan sepak bola hanya dilandasi oleh keinginan menyaksikan para 

suporternya bereaksi di dalam stadion. Hal ini patut disadari, karena saat ini sudah 

membudaya dikalangan supporter, dalam mendemonstrasikan dukungan terhadap tim 

yang sedang bertanding, dengan bernyayi-nyayi dan juga sambil menari-nari. Sepak 

bola memiliki kaitan yang erat dengan supporter, setiap klub sepak bola memiliki 

kelompok pendukung tertentu, bahkan kelompok pendukung tersebut mempunyai 

nama-nama tertentu untuk menunjukan identitas mereka, seperti contohnya “ The 

Kop” kelompok supporter Liverpool FC dari Inggris, “Juventimi’ kelompok 

supporter Juventus FC dari Itali. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa kelompok 

supporter seperti The Jakmania (Persija), Bonekmania (Surabaya), Persikmania 

(kediri), Aremania (Malang) dan banyak lagi yang lainnya. 

Supporter atau penonton adalah satu bentuk kumpulan massa (Huky, 1986 ). 

Lewin berpendapat bahwa kerumunan termasuk kedalam bentuk massa konkrit yaitu 

massa yang dinamis, emosional, memiliki sikap jelas dan adanya kesatuan sikap 

(Wuryo & Sjaifullah, 1983). Bila ditinjau dari perspektif gerakan sosial, supporter 

sepak bola dapat dikategorikan sebagai kerumunan. Berawal dari terbentuknya suatu 

integrasi sosial, sehingga dapat menciptakan suatu kelompok Supporter sepak bola. 
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Tetapi ketika masuk ke stadion dan menjadi tidak terkontrol mendapat stimulus 

konflik maka memiliki sifat kerumunan. Pada awalnya supporter sepak bola 

memiliki kesadaran individu, tetapi pada saat masuk ke stadion bisa mengalami 

kehilangan identitas pribadi dan kelompoknya. Salah satu penyebabnya adalah 

adanya stimulus konflik yang menyebabkan supporter tidak terkontrol dan 

kehilangan identitasnya tersebut. Pada kondisi semacam ini suporter masuk pada 

karakteristik kerumunan. 

Lewin berpendapat bahwa kerumunan termasuk kedalam bentuk massa 

konkrit yaitu massa yang dinamis, emosional, memiliki sikap jelas dan adanya 

kesatuan sikap (Wuryo & Sjaifullah, 1983). Menurut  Santoso (2010) massa adalah 

kumpulan individu yang bersifat sementara, kurang terorganisir, diikat oleh emosi 

atau perasaan yang sama dan cenderung berbuat kegilaan. 

Dewasa ini banyak kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh para supporter 

sepak bola seperti berdasarkan hasil penelusuran di berbagai media massa, tercatat 

beberapa kasus kekerasan supporter yang melibatkan Aremania, seperti yang tertulis 

dalam www.inilah.com (2009) yaitu ketika pertandingan antara Persisam Samarinda 

melawan Arema Malang di Stadion utama Samarinda saat itu Persisam tertinggal 0-1 

lewat gol Roman Camelo 10 menit jelang pertandingan usai. Mereka spontan 

meluapkan kemarahan kepada Aremania setelah Persisam ternyata kalah 1-0 dengan 

Arema, akibatnya, puluhan Pusamania mendatangi Aremania Borneo usai 

pertandingan. Beruntung polisi dari Poltabes Samarinda berhasil mengamankan 

keadaan. Namun Pusamania tidak berhenti sampai di situ. Mereka melemparkan batu 

dan botol minuman kepada puluhan supporter Aremania yang melintasi jalan. 

Dalam www.blogspot.com (2009) juga disebutkan fenomena yang lain adalah 

yang terjadi di kediri saat kepulangan para aremania dari stadion Brawijaya Kediri 

puluhan ribu supporter Arema Malang ini juga membuat ulah dijalanan. Puluhan 

suporter fanatik Arema yang kecewa atas kekalahan timnya melakukan tindakan 

anarkis dengan merusak tiga rumah warga Kediri. Kaca rumah dilempari batu hingga 

banyak yang hancur. Tindakan anarkis supporter kesebelasan Arema Malang ini 

terjadi di beberapa rumah di Jalan Imam Bonjol kota Kediri. Tiga rumah mengalami 

kerusakan pada kaca depannya terkena lemparan batu. Beruntung tidak ada korban 

jiwa maupun terluka dalam kejadian ini. Aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh 
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para supporter diatas dikarenakan mereka tidak bisa menerima kekalahan yang 

dialami oleh tim kesebelasan mereka. 

Kasus paling hangat terjadi ketika sejumlah oknum supporter Bonek (julukan 

untuk supporter Persebaya) melakukan pengeroyokan terhadap salah seorang 

anggota LA-Mania (julukan untuk supporter Persela Lamongan) akhir januari 2011 

silam. Dalam insiden ini dua orang supporter Persela menjadi korban, mereka 

ditemukan tewas didua tempat yang berbeda. Setelah kasus tersebut, supporter 

Persela marah dan melempari kereta api yang lewat didaerah lamongan karena 

diduga membawa rombongan supporter Persebaya www.antarajatim.com (2011). 

Banyak kasus dan konflik yang terjadi antara sesama supporter, dan kekalahan tim 

kesayangan mereka sering menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan. Setiap tim 

dan supporter pasti mempunyai impian untuk berjaya dan mampu menjadi jawara 

namun tidak selamanya jalan itu mulus karena kekalahan tim sepak bola dan 

buruknya permainan tim menjadi faktor yang membuat supporter kesal. Dua peran 

antara supporter dan tim itu saling menguntungkan,tim membutuhkan semangat 

dukungan sedangkan supporter butuh kemenangan. 

Sarason (dalam Dayakisni & Hudaniah, 2001) menyebutkan bahwa agresi 

dapat diartikan sebagai suatu serangan yang dilakukan oleh suatu organisme terhadap 

organisme lain, obyek lain atau bahkan pada dirinya sendiri. 

Menurut Murray (dalam Hall & Lindzey, 1993) agresi didefinisikan sebagai 

suatu cara untuk melawan dengan sangat kuat, berkelahi, melukai, menyerang, 

membunuh atau menghukum orang lain. 

Sedangkan Baron (dalam Koeswara, 1988) menyatakan bahwa agresi adalah 

tingkah laku individu yang ditujukan untuk melukai atau mencelakakan individu lain 

yang tidak menginginkan datangnya tingkah laku tersebut dan yang dimaksud 

perilaku agresi ini adalah suatu bentuk perilaku yang memang disengaja untuk 

melukai ataupun mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan datangnya 

perilaku tersebut. 

Dalam kasus agresi yang dilakukan pada supporter sepak bola diatas terlihat 

bahwa para supporter akan bertindak agresif salah satu penyebabnya bila tim sepak 

bola kesebelasan mereka mengalami kekalahan. Jika melihat gambaran kekerasan 

supporter sebagian besar pemicunya adalah sikap kekecewaan karena tim 
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kesayangan mereka kalah. Mereka akan sangat senang jika tim mereka menang 

namun bisa sangat marah jika yang terjadi sebaliknya. Dan salah satu sumber dari 

perilaku agresi adalah frustrasi. 

Cofer (dalam Santoso, 2010) menyatakan bahwa frustrasi berarti pencapaian 

tujuan yang diinginkan dihalangi.ini berarti bahwa individu mempunyai suatu tujuan 

dan yang bersangkutan berusaha mencapainya. Dengan adanya berbagai sebab, 

tujuan tersebut gagal untuk dicapainnya. 

Menurut Geen (1998) frustrasi berasal dari terhambatnya atau dicegahnya 

upaya mencapai tujuan. Ketika seseorang ingin pergi ke suatu tempat, melakukan 

suatu tindakan, atau mendapatkan sesuatu tetapi dicegah atau terhambat untuk 

mencapai maksudnya itu, orang itu besar kemungkina akan merasa frustrasi. 

Frustrasi ini kemudian melahirkan agresi, mungkin karena agresi bisa meringankan 

emosi negatif. 

Dorongan perasaan tertekan yang kuat bisa saja memunculkan bentuk 

perilaku agresi, karena hal ini juga diungkapkan oleh teori dorongan yang dipelopori 

oleh Dollard & Miller (dalam Hall & Lindzey, 1998) berasumsi bahwa agresif 

merupakan dorongan yang disebabkan oleh perasaan frustrasi. Dalam pandangan 

hipotesis frustrasi agresi, frustrasi mengakibatkan terangsangnya suatu dorongan 

yang tujuan utamanya adalah menyakiti beberapa orang atau objek terutama yang 

dipersepsikan sebagai penyebab frustrasi (Berkowitz, 1989). 

Menurut Berkowitz (1969), frustrasi bisa mengarahkan individu kepada 

bertindak agresi karena frustrasi itu bagi individu merupakan situasi yang tidak 

menyenangkan dan dia ingin mengatasi atau menghindarinya dengan berbagai cara, 

termasuk cara agresi. Pandangan bahwa agresi muncul terutama dari suatu dorongan 

(drive)  yang ditimbulkan oleh faktor-faktor eksternal untuk menyakiti orang lain. 

Pendekatan ini direfleksikan  dalam berbagai teori dorongan (drive theories) atas 

agresi. Teori-teori ini mengemukakan bahwa kondisi-kondisi eksternal terutama 

frustrasi membangkitkan motif yang kuat untuk menyakiti orang lain. Dorongan 

agresif ini selanjutnya, menimbulkan agresi. 

Dalam hipotesis frustrasi-agresi (frustration-aggression hypothesis) yang 

dikemukakan oleh Dollard dkk (dalam Baron & Byrne). Dalam bentuk aslinya, 

hipotesis ini membuat dua pernyataan penting: (1) frustrasi selalu memunculkan 
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bentuk tertentu dari agresi, dan (2) agresi selalu muncul dari frustrasi. Singkatnya, 

teori ini memandang bahwa orang yang frustrasi selalu terlibat dalam suatu tipe 

agresi dan semua tindakan agresi, sebaliknya, berasal dari frustrasi. 

Pada penelitian Hikmawan (2003) yang meneliti tentang pengaruh frustrasi 

terhadap agresifitas pemuda. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan adanya 

pengaruh yang sangat signifikan antara frustrasi terhadap agresifitas pemuda. 

Dimana semakin tinggi frustasi maka agresifitas juga semakin tinggi begitupun 

sebaliknya. Frustasi ini memberikan pengaruh sebesar 43,1 % terhadap perilaku 

agresi. 

Oleh karena itu banyak kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh para 

supporter sepak bola seperti menerobos masuk ke lapangan pertandingan untuk 

memukuli pemain dan pelatih lawan, merusak papan sponsor, melakukan pelemparan 

botol dan batu atau benda lainnya kepada para pemain lawan, hal ini dikarenakan 

mereka dilanda perasaan frustrasi berkelanjutan karena apa yang mereka harapkan 

dan apa yang mereka inginkan yaitu mereka berharap bahwa tim sepak bolanya akan 

menang dan tim sepak bola mereka adalah yang terkuat namun ketika hal itu berbeda 

dengan kenyataan yaitu tim sepak bola kesayangan mereka ternyata harus kalah 

melawan tim lawan. Perasaan frustrasi inilah yang menimbulkan reaksi negatif para 

supporter sepak bola diatas sehingga menimbulakan perilaku agresi. 

Melihat berbagai fenomena kekerasan agresi yang kerap dilakukan oleh 

supporter sepak bola peneliti tertarik untuk menelaah secara lebih mendalam untuk 

mengangkat penelitian dengan judul hubungan antara frustrasi dengan perilaku agresi 

pada supporter sepakbola. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan 

antara frustrasi dengan perilaku agresi pada supporter sepak bola. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitin ini adalah untuk 

mengetahui hubungan antara frustrasi sengan perilaku agresi pada supporter sepak 

bola. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan 

masukan dalam mengembangkan bidang ilmu psikologi, khususnya psikologi 

sosial. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi supporter 

sepak bola sehingga bersikap lebih positif dan tidak berperilaku agresi 

(kekerasan) antar sesama supporter. 

 

 

 


