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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Arema adalah club sepakbola yang berasal dari Malang dengan jumlah 

suporter yang begitu banyak, suporter Arema yang kerap disebut sebagai 

Aremania ini juga terkenal memiliki tingkat solidaritas tinggi terhadap pemain 

Arema maupun Aremania. Aremania juga merupakan suporter sepak bola terbaik 

di Indonesia, hingga dijadikan panutan oleh suporter sepakbola club lainnya. 

Aremania tidak hanya berada di daerah Malang Raya saja, namun Aremania juga 

ada yang berada di luar kota dan bahkan ada di luar negeri juga. 

Dengan jumlah penggemar atau suporter yang begitu besar, Aremania juga 

begitu plural, dengan latar belakang yang berbeda-beda mereka berkumpul 

menjadi satu demi mendukung club sepakbola kebanggaannya. Fashion 

merupakan salah satu hal yang menjadi pembeda antar Aremania, mungkin baju 

yang digunakan untuk mendukung Arema berwarna senada yaitu biru, namun 

dalam penampilannya selalu terlihat perbedaannya. Ada Aremania yang hanya 

mengenakan pakaian seadanya atau dapat dibilang tidak begitu mencolok, ada 

juga yang sengaja menggunakan pakaian yang berbeda agar mudah dikenali dan 

menarik perhatian.  

Beberapa tahun yang lalu ketika Aremania sedang menerima sanksi akibat 

kericuhan yang terjadi di stadion brawijaya kediri antara Arema dengan Persiwa 

atau Persatuan Sepakbola Indonesia Wamena, Aremania pada tahun 2009 tidak 

diperkenankan menggunakan atribut Aremania ketika sedang melihat atau 
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mendatangi pertandingan Arema, Aremania tidak kehilangan akal untuk tetap 

menunjukkan identitas mereka, Aremania sangat kreatif pada waktu itu 

menggunakan pakaian tradisional sebagai pembeda dari suporter lain. Setelah 

masa hukuman Aremania berahir, Aremania mulai kembali mengenakan atribut 

Aremania seperti sebelum mereka terkena sanksi. Namun berbeda dari tahun-

tahun sebelumnya, gaya berpakaian yang tadinya terkesan biasa saja sekarang 

terlihat begitu sangat trendy dengan penggunaan merk-merk khusus untuk 

menunjukkan kelas masing-masing dari mereka. Penggunaan sepatu merk adidas 

dengan harga yang bisa dibilang tidak terjangkau contohnya Aremania mulai 

menggunakan sepatu jenis ini pada setiap kesempatan pertandingan, Aremania 

yang tergolong borjuis ini sebagian besar berasal dari wilayah Kota Malang, 

sedangkan untuk Aremania yang berasal dari wilayah kabupaten malang terlihat 

biasa saja walaupun ada beberapa yang berusaha mengimitasi gaya borjuis 

Aremania dari wilayah Kota Malang. 

Di wilayah Kota Malang sendiri terdapat begitu banyak komunitas-

komunitas Aremania, salah satunya adalah Casual Terrace. Casual Terrace 

merupakan komunitas Aremania yang termasuk golongan borjuis karena 

anggotanya pengguna merk-merk terkenal dan cenderung tidak terjangkau.  

Dikomunitas Casual Terrace lah pada awalnya menjadikan suatu gaya 

fashion casual yang terlihat borjuis didalam tribun stadion, rata-rata para anggota 

komunitas Casual Terrace sendiri mempunyai paham yang sama untuk 

mendirikan fashion-fashion seperti fashion diluar negeri tepatnya diInggris. Pada 

mulanya tahun 2011 komunitas Casual Terrace sudah memakai sepatu Adidas dan 
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memakan baju bebas yang bermerk untuk terlihat berbeda didalam stadion, yang 

mengikuti fashion-fashion supporter ala casual di Inggris. 

Lambat tahun hingga tahun 2014 sampai tahun sekarang ini di beberapa 

komunitas Aremania selain komunitas Casual Terrace rata-rata sudah 

menggunakan gaya fashion casual, yang tidak jauh dimana semua rata bersepatu 

brand adidas dengan 80% sudah memakai yang original dan bermacam-macam 

model adidas. Bahkan tidak hanya bersepatu melainkan pakaian-pakaian juga 

semarak memakai brand-brand casual, hal ini dikarenakan dengan adanya 

perubahan style yang pada mulanya pakaian-pakaian aremania hanya seadanya 

dan sekarang sudah membuming trend fashion casual. 

 Penelitian ini membahas mengenai pemaknaan dari komunitas casual 

terrace terhadap trend fahion casual aremania, alasan peneliti ingin mengetahui 

pandangan informan bagaimana  memaknai suatu objek yang merupakan kejadian 

dalam suatu kelompok dan menjelaskan suatu pengalaman yang berbeda dari 

kelompok lain sehingga akan menjadikan suatu yang berarti dari hasi penelitian. 

  

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah “bagaimana komunitas 

casual terrace memaknai trend fashion casual aremania”? 

1.3.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan pemaknaan anggota komunitas Casual Terrace terhadap 

trend fashion casual yang sedang digemari oleh aremania. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Kegunaan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan suatu ilmu. Berkaitan dengan judul penelitian, maka penelitian ini 

terbagi menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yang secara umum 

diharapkan mampu mendatangkan manfaat bagi pengembangan Ilmu Komunikasi. 

1.4.1 Manfaat Akademis 

 Dapat memberikan kontribusi pada pengembangan Ilmu Komunikasi 

untuk dijadikan bahan pemikiran praktisi dalam mengembangkan ilmu 

komunikasi yang berkaitan dengan budaya modern. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Dapat menjadi referensi bacaan untuk para masyarakat awam khususnya 

supporter dalam adanya sub-culture casual yang ada di Indonesia, agar dapat 

memperhatikan dan mengerti budaya baru yang ada pada supporter saat ini. 


