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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang paling digemari 

di seluruh dunia. Menurut okezone.com, penonton olahraga sepak bola di seluruh 

dunia merupakan yang paling tinggi yakni mencapai 3,5 miliar penonton. 

Olahraga ini mengalahkan kriket, hoki lapangan, tenis, dan voli. Indonesia yang 

memiliki penduduk dengan jumlah terbesar ke empat di dunia merupakan negara 

dengan jumlah suporter yang cukup banyak. Olahraga sepak bola masuk di 

Indonesia dikenalkan oleh Belanda pada masa penjajahan. Tim indonesia saat itu 

bernama Hindia Belanda karena Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. 

Pasca kemerdekaan, nama Hindia Belanda tidak lagi dipakai dan berubah nama 

menjadi Indonesia hingga sekarang. Sepak bola merupakan olahraga yang 

digemari oleh masyarakat Indonesia. Menurut situs Loop.co.id sepak bola 

merupakan olahraga paling popular di Indonesia. Berbagai ajang kompetisi antar 

klub tingkat daerah maupun nasional selalu ramai ditonton di Stadion maupun di 

televisi.  

Setiap tahunnya Indonesia rutin menyelenggarakan kompetisi resmi. 

Kompetisi resmi merupakan kompetisi yang bertujuan untuk menentukan klub 

yang terbaik di suatu negara dan telah disepakati oleh induk organisasi sepak bola 

dunia Federation Internasionale de Football Association (FIFA) Kompetisi 

tersebut terbagi menjadi tiga strata yakni liga 3, liga 2, dan liga 1. Setiap strata 

kompetisi sepak bola memiliki nama liga berdasarkan sponsor utama pada setiap 

strata kompetisi. Pada tahun 2017, perusahaan jasa Gojek dan Traveloka menjadi 

sponsor utama kompetisi sepak bola liga 1 (satu), sehingga liga tersebut juga 
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disebut sebagai liga gojek traveloka. Saat ini, berdasarkan (sumber), Indonesia 

tercatat memiliki klub sepak bola sebanyak 74 klub yang tersebar di setiap kota di 

Indonesia. 

Banyaknya jumlah klub sepak bola di Indonesia diiringi dengan 

banyaknya jumlah suporter. Suporter adalah istilah yang digunakan untuk 

pendukung olahraga yang memiliki massa lebih dari satu orang. Bentuk dukungan 

tersebut dapat dilihat dari banyaknya suporter yang hadir di Stadion untuk 

menyaksikan klub mereka bertanding. Berdasarkan situs bola football-tribe.com 

klub Persatuan Sepak Bola Jakarta (Persija) merupakan klub yang memiliki rataan 

penonton tertinggi se Asia Tenggara dengan jumlah 23.051 penonton, sedangkan 

suporter Persatuan Sepak Bola Sleman (PSS Sleman) merupakan suporter 

terbanyak se-Asia yaitu lebih dari 8.000 suporter berdasarkan situs seasia.co.id. 

Banyaknya jumlah suporter tersebut menyebabkan sering muncul 

gesekan antar suporter. Kecintaan suporter terhadap klub, menyebabkan 

timbulnya sikap fanatik. Sikap fanatik yang ditunjukan seringkali menimbulkan 

kericuhan dengan suporter lawan. Kericuhan antar suporter terjadi saat suporter 

berada di Stadion maupun di luar Stadion. Diberitakan dari bolalob.com, pada 

tahun 2017, satu sporter Persija tewas akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh 

sporter lawan pada pertandingan liga 1 antara Persija melawan Bali United. 

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir sejak tahun 2013 sampai 2017, terdapat 17 

kasus kericuhan antara suporter yang mengakibatkan korban tewas. Berikut 

daftar korban tewas akibat kericuhan antar suporter sepak bola:  

 

 



3 
 

Tabel 1.1 Jumlah Korban Meninggal Akibat Kericuhan Suporter 

No. Nama Waktu Pertandingan Keterangan 

1. Erik Setiawan, 17  

(BONEK 

GRESIK) 

08-03-2013 Bentrok 

suporter di 

luar lapangan 

Dikeroyok 

rombongan 

Aremania 

2. Wisnu, 16 (Macz 

Man, PSM) 

07-09-2013 PSM vs 

Persepar 

Ditikam 

senjata tajam 

3. Jupita 

(Paserbumi) 

12-02-2014 Persiba Bantul 

vs Persiram 

Raja Ampat 

Pendarahan di 

otak 

4. Andika 

(Singamania) 

18-02-2014 Sriwijaya vs 

Persijap 

Ditusuk benda 

tajam 

5. Joko Riyanto 

(Pasoepati) 

22-10-2014 Persis vs 

Martapura 

Kerusuhan. 

Tembakan di 

bagian dada 

6. Khoirul Anam, 

21 (Aremania) 

06-06-2014 Bentrok 

Aremania dan 

Bonek di Tol 

Simo 

Pengeroyokan 

7. Udin Zaenal, 32 

tahun (Aremania) 

06-06-2014 Bentrok 

Aremania dan 

Bonek di Tol 

Simo 

Pengeroyokan 

8. Ahmad Fadila, 28 

tahun (Aremania) 

06-06-2014 Bentrok 

Aremania dan 

Bonek di Tol 

Simo 

Pengeroyokan 

9. Eko Prasetyo 

(Aremania) 

19-12-2015 Piala Jenderal 

Sudirman 

Dipukul Batu 

10. Slamet 

(Aremania) 

19-12-2015 

 

Piala Jenderal 

Sudirman 

Pengeroyokan 

11. M. Fahreza, 16 

(The Jakmania) 

13-05-2016 Persija vs 

Persela 

Pengeroyokan 

12. Stanislaus 

Gandhang 

Deswara, (PSS 

Sleman) 

22-05-2016 Bentrok 

dengan 

suporter PSIM  

Luka bacok di 

kepala dan 

tusuk di badan 

13. Naga Reno 

Cenopati, 16 

(Singamania) 

13-10-2016 Sriwijaya FC 

vs Persegres 

Gresik  

Pengeroyokan 

Sumber : Bolalob.com, 2017 
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Tabel 1.1 Lanjutan 

No. Nama Waktu Pertandingan Keterangan 

14. Muhammad 

Rovi Arrahman , 

17 (Bobotoh) 

06-11-2016 Persib vs 

Persegres 

Gresik United  

Pengeroyokan 

15. Harun Al Rasyid 

L, (The 

Jakmania) 

06-11-2016 Perjalanan 

pulang usai 

Persija vs 

Persib  

Pengeroyokan 

di Tol 

Palimanan, 

Cirebon 

16. Agen Astrava 

(The Jakmania) 

21-05-2017 Perjalanan 

pulang usai 

Persija vs Bali 

United 

Pengeroyokan 

17. Ricko Andrean 

Maulana 

(Bobotoh) 

27-07-2017 Persib 

Bandung vs 

Persija Jakarta 

Pengeroyokan 

salah sasaran 

Sumber : Bolalob.com, 2017 

Berdasarkan data yang dihimpun di atas dapat disimpukan bahwa 

kericuhan suporter sepak bola bukanlah hal yang awam terjadi. Kericuhan 

suporter sepak bola sering diberitakan di berbagai media massa seperti koran, 

majalah, radio, internet dan televisi. Selain tayangan mengenai pertandingannya, 

berita tentang kericuhan suporternya juga mengundang banyak perhatian 

masyarakat untuk disaksikan. Pemberitaan tentang kericuhan sepakbola sering 

dijumpai pada acara berita televisi di Indonesia. Stasiun TV seperti Kompas 

Sports di Kompas TV, Sports One di TV One, menyajikan berita setiap 

menjelang dan sesudah pertandingan. Konten Berita Kiricuhan dapat di temui di 

program acara berita tersebut.  

Penyampaian pesan pada media massa menggunakan alat untuk 

menyampaikan informasi. Beberapa contoh alat yang digunakan adalah televisi, 

koran, radio, buku, dan lain sebagainya. Menurut Nurudin (2011), alat-alat 

dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada 

audience yang luas dan heterogen merupakan syarat untuk alat dapat 
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dikatagorikan sebagai media massa. Televisi merupakan alat komunikasi massa 

yang mampu menjangkau massa dalam jumlah banyak yang dihubungkan 

melalui satelit. Melalu televisi pesan dapat disampaikan secara cepat dan 

serentak. Sebagai media komunikasi massa, televisi memberikan efek 

mempengeharuhi khalayak dalam bentuk persepsi maupun sikap.  Konten 

tayangan televisi dapat berupa hiburan ataupun informasi. Berita merupakan 

jenis informasi dari televisi yang memberikan peristiwa terkini tentang apa yang 

terjadi di berbagai tempat di dunia.  

Berita merupakan konten dari media massa. Media massa memiliki 

bentuk antara lain media elektronik (telivsi, radio), media cetak (surat kabar, 

majalah radio), buku, dan film. Media massa dari tahun ke tahun memiliki 

perkembangan. Zaman sekarang terdapat internet yang semua orang dapat 

mengaksesnya dengan mudah sehingga sah-sah saja jika Intenet masuk ke dalam 

bentuk dari media massa. Media massa adalah sebuah pesan yang disampaikan 

kepada publik dan memiliki media sebagai alat penyampainya. Dalam 

komunikasi massa terdapat gatekeeper yang berfungsi untuk menyaring pesan 

yang akan di smapaikan kepada khalayak. Pada proses kegiatan jurnalistik, 

terdapat editor yang berfungsi sebagai gatekeeper agar pesan yang disampaikan 

kepada khalayak sesui dengan norma dan etika yang ada karena sifatnya yang 

umum untuk khalayak, media massa memiliki efek bagi masyarakat sebagai 

menerima pesan. Keith R. Stamm dan John E. Bowes efek komunikasi massa 

bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, efek primer meliputi terpaan, 

perhatian, dan pemahaman. Kedua, efek skunder meliputi perubahan tingkat 



6 
 

kognitif (perubahan pengetahuan, dan sikap), dan perubahan perilaku (menerima 

dan memilih) (Nurudin, 2011:206). 

Berita tentang suporter sepak bola yang menimbulkan korban jiwa, 

sejatinya memiliki sifat untuk memberikan sebuah informasi, dan menambah 

pengetahuan, tetapi media juga dapat menimbulkan sikap kecemasan . Hasil 

penelitian Robert yang dikutip Rakhmat (2005), menjelaskan bahwa tayangan 

berita kekerasan sebagai salah satu media komunikasi massa televisi yang 

dianggap mampu menimbulkan efek pada diri khalayak berupa perubahan 

perilaku manusia setelah diterpa pesan media massa. Kecemasan merupakan 

pengalaman perasaan yang menyakitkan serta tidak menyenangkan. Ia timbul 

dari reaksi ketegangan-ketegangan dalam atau intern dari tubuh, ketegangan ini 

akibat suatu dorongan dari dalam atau dari luar dan dikuasai oleh susunan urat 

saraf yang otonom. Misalnya, apabila seseorang menghadapi keadaan yang 

berbahaya dan menakutkan, maka jantungnya akan bergerak lebih cepat, 

nafasnya menjadi sesak, mulutnya menjadi kering dan telapak tangannya 

berkeringat, reaksi semacam inilah yang kemudian menimbulkan reaksi 

kecemasan (Agustinus, 1985: 5-6). 

Masyarakat Kota Malang dijadikan objek penelitian karena masyarakat 

memiliki intensitas interaksi yang kuat dengan suporter. Interaksi yang kuat 

tersebut didasari oleh Malang yang menjadi Homebase dari Arema FC salah 

satu klub yang saat ini bermain di kasta sepak bola tertinggi di Indonesia. Arema 

FC merupakan salah satu klub yang memiliki supporter terbesar dengan rataan 

supporter yang memasuki stadion terbesar ke tiga dengan jumlah 21.700. 
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Penelitian ini dilakukan di kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun, Kota 

Malang. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penting untuk melakukan penelitian 

dengan mengambil judul “Pengaruh Terpaan Berita Kericuhan Suporter Sepak 

Bola Indonesia di Televisi Terhadap Kecemasan Masyarakat Kota Malang 

Menonton Bola”. Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi 

masyarakat agar selektif dalam hal memilih konten dari media televisi yang 

ditonton. Serta, memberikan manfaat bagi suporter sepak bola agar lebih dewasa 

bersikap dan mengurangi kecenderungan untuk melakukan tindak anarkis. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian di latar belakang tersebut, maka rumusan masalah 

yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah adakah  pengaruh terpaan berita 

kericuhan suporter sepak bola Indonesia di televisi terhadap kecemasan 

masyarakat  Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang menonton 

bola? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh terpaan 

berita kericuhan suporter sepak bola Indonesia di televisi terhadap kecemasan 

masyarakat Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Kota Malang menonton 

bola. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

  Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

studi mengenai pengaruh terpaan berita kericuhan suporter sepak bola 

Indonesia di televisi terhadap kecemasan masyarakat Kota Malang 

menonton bola. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi media 

televisi mengenai pengaruh terpaan berita kericuhan suporter sepak bola 

Indonesia di televisi terhadap kecemasan masyarakat Kota Malang 

menonton bola. 


