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Kota Malang mempunyai tim sepak bola yang sangat banyak diminati oleh 

warga Kota Malang yaitu Arema, Supporter Arema yang dinamakan Aremania ini 

sudah mempunyai prestasi yaitu Aremania mampu mempertahankan predikatnya 

sebagai suporter terbaik di Liga Copa pada tahun 2006 dan berkat prestasinya 

(Djuraid, 2007:89). Aremania memiliki banyak komunitas, salah satunya adalah 

Komunitas Casual Terrace. Casual Terrace merupakan komunitas Aremania yang 

termasuk golongan borjuis karena anggotanya pengguna merk-merk terkenal dan 

cenderung tidak terjangkau yang identik memakai gaya fashion casual ketika 

mendukung tim kebanggaan Arema.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai dasar penelitian, 

melalui pendekatan kualitatif peneliti bertujuan untuk resepsi atau pemaknaan 

anggota komunitas Casual Terrace terhadap trend fashion casual yang sedang 

digemari oleh aremania dengan melakukan wawancara kepada anggota komunitas 

Casual Terrace. Penelitian ini difokuskan pada pemaknaan atau resepsi dari 

subjek penelitian yakni hasil wawancara terhadap anggota komunitas Casual 

Terrace dengan peneliti akan diolah dan dianalisis secara mendalam dengan 

menjadikan hasil dokumentasi sebagai bahan referensi dalam pembuatan 

kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa trend fashion casual dapat dijadikan 

sebagai identitas diri karena suatu perubahan fashion diyakini oleh Komunitas 

Casual Terrace dapat menunjukkan kemajuan dalam komunitasnya, fashion 

casual juga dijadikan sebagai sebuah penanda kelas sosial oleh Komunitas Casual 

Terrace karena mode fashion casual cenderung dapat menunjukkan, di Komunitas 

Casual Terrace merupakan penanda kelas sosial memberikan kelas atas bagi kaum 

para supporter yang berbeda dari supporter lainnya, kesan eksklusif dan yang 

terpenting adalah fashion casual digunakan sebagai sarana pembelajaran dalam 

hal memperbaiki penampilan. 
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