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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Komunikasi merupakan kegiatan yang ditandai dengan tindakan, perubahan,pertukaran, 

dan perpindahan. Menurut Shannon dan Weaver komunikasi adalah bentuk interaksi manusia 

yang saling pengaruh mempengaruhi satu sama lainnya,sengaja atau tidak sengaja. Tidak 

terbatas pada bentuk komunikasi menggunakanbahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi 

muka, lukisan, seni dan teknologi. Pesan yang disampaikan komunikator terhadap komunikan 

bisa berupa bahasa non verbal yang tidak semua komunikan menyangka bahwa itu adalah 

sebuah pesan. 

Film merupakan salah satu media komunikasi massa, dikatakan sebagai media 

komunikasi massa karena komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media 

massa, baik cetak (surat kabar dan majalah) atau elektronik (radio dan televisi), yang dikelola 

oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar 

orang yang tersebar di banyak tempat, anonim, dan heterogen. Film adalah hasil proses 

kreatif sineas yang memadukan berbagai unsur seperti gagasan, sistem nilai, pandangan 

hidup, keindahan norma, tingkah laku manusia dan kecanggihan tekhnologi. Dengan 

demikian film tidak bebas nilai karena didalamnya terdapat pesan yang dikembangkan 

sebagai karya kolektif.  

Dari banyaknya media massa yang ada di era modern ini, film merupakan salah satu 

media massa yang banyak diminati masyarakat. Karena film dapat memadukan dua unsur 

yaitu audio dan visual. tidak hanya itu film merupakan salah satu bentuk hasil dari 

kebudayaan yang kehadirannya saat ini akrab dengan keseharian manusia. Film memberikan 

ruang terhadap masyarakat dan berhasil menampilkan gambar-gambar yang semakin 

mendekati kenyataan sehingga seolah-olah benar-benar terjadi dihadapnnya. (Effendy Unong 

Uchjana 2003). 

Jenis film sangat banyak sekali macamnya, akan tetapi jenis-jenis film terbagi menjadi 

dua aliran besar yaitu fiksi dan non fiksi. Film non-fiksi atau biasa disebut dengan film 

dokumenter adalah rekaman atau dokementasi sesuai kejadian sebenarnya yang sedang 

berlangsung. Saat orang terlibat di dalamnya sedang berbicara, bergerak dan melakukan 

sesuatu, sepontan dan apa adanya. 
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Film fiksi adalah film yang biasanya dikenal dengan film cerita. Seperti namanya 

fiksi,film ini hanya sebuah karangan belaka alias tidak kejadian sebenarnya. Dalam film fiksi 

biasanya berasal dari imajinasi atau khayalan. Macam film fiksi ini banyak sekali. Seperti 

drama, action, animasi, dan masih banyak lagi. 

Salah satu film fiksi yang menarik adalah film drama. Film drama adalah ragam film 

yang sebagian besar tergantung pada pengembangan mendalam karakter realistis yang 

berurusan dengan tema emosional. Tema drama seperti alkoholisme, kecanduan obat, 

perselingkuhan, dilema moral, prasangka rasial, intoleransi agama, seksualitas, kemiskinan, 

pembagian kelas, kekerasan terhadap perempuan, dan korupsi yang menempatkan karakter 

dalam konflik dengan diri mereka sendiri, orang lain, masyarakat dan bahkan fenomena alam. 

Green Street Hooligans merupakan sebuah film drama independent mengenai 

kehidupan penggemar sepak bola di dataran negeri Ratu Elizabeth Inggris. Film ini 

mengisahkan bagaimana perilaku para hooligan klub sepak bola asal Inggris West Ham 

United yang memang memiliki aroma hooliganisme yang kuat. Film ini mengambil latar dan 

lokasi di Inggris tepatnya di kota London, negara ini merupakan asal mula dimana hooligan 

lahir dan berkembang. 

Film ini menggambarkan dengan jelas bagaimana sepak bola bisa menjadi faktor 

fanatisme yang sangat kuat bagi suporternya, bahkan sampai mempertaruhkan nyawanya 

hanya untuk menunjukan prestise kelompoknya (di akhir film pun si pemimpin geng GSE 

alias adik kakak iparnya itu meninggal dalam tawuran karena dibunuh oleh pemimpin 

kelompok lawan yang dendam ke kakaknya). Sebutan supporter sebagai  pemain ke 12 sangat 

terlihat jelas disini, walaupun hanya ada sedikit adegan ketika pertandingan, tapi scene di pub 

dan jalanan sudah mewakili kefanatikan mereka terhadap sepak bola. Dan yang peneliti 

„salut‟ dari tawuran mereka adalah sangat gentle, mereka benar-benar berhadapan satu lawan 

satu tanpa menggunakan pedang, gir roda, atau bom molotov, paling banter lemparan batu 

dan kayu dan itupun hanya sedikit orang yang menggunakannya. 

Green Street Hooligan adalah film yang diproduksi Universal Pictures asal United 

Kingdom dan Freestyle Release United States Of America yang dirilis pada tahun 2005. Film 

yangdisutradarai oleh Lexi Alexanderdan dan dibintangi oleh Elijah Woods sebagai Matthew 

Buckner dan Charlie Hunman sebagai Pete ini berlatar belakang tentang sepakbola di Inggris 

yang terkenal dengan loyalitas supporternya. Film ini bercerita tentang fanatisme supporter 

klub sepakbola West Ham United yang mana didalamnya terdapat unsur-unsur persahabatan 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ragam_film&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Alkoholisme
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kecanduan_obat&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Perselingkuhan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dilema_moral&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Prasangka_rasial&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Intoleransi_agama&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Seksualitas
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dan pengakuan jati diri sebuah supporter sepakbola dalam membela tim kebanggaan hingga 

titik darah penghabisan. 

Untuk alasan lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan karena berkaitan dengan 

hal tersebut maka sebagai supporter sepakbola Arema Malang yaitu Aremania yang memiliki 

fanatisme tinggi dan rasa memiliki untuk membela tim kebanggaan, diharapkan mampu 

memaknai tayangan Film Green Street Hooligans. 

Aremania yang merupakan supporter yang fanatik terhadap tim kebanggaannya Arema 

Malang mempunyai motivasi yang kuat untuk mengembangkan pola pikir yang lebih luas 

dalam merespon permasalahan, karena mereka telah mengakui jati diri sebagaisupporter 

sepakbola. Mereka selalu ingin termotivasi untuk terus mendukung tim kebanggaannya 

bertanding di kandang sendiri maupun dikandang lawan untuk memberikan dukungan  

sepenuh hati hingga titik darah penghabisan. Dalam penelitian ini mencari tahu dan dalam 

meneliti penelitian ini, peneliti menggunakan studi resepsi. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka, penelitimenetapkan 

rumusan masalahnya adalah “Bagaimana supporter Arema Casual Terrace memaknai film 

Green Street Hooligans?” 

1.3. Tujuan Penelitian 

Untuk memaknai fanatisme dalam film “Green Street Hooligans” dari sudut pandang 

Aremania Casual Terrace. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini bisa memberikan tambahan ilmu komunikasi, khususnya untuk kajian 

tentang pemaknaan supporter sepakbola di dalam film yang berkenaan dengan fanatisme  

sepakbola. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi bagi masalah 

penelitian selanjutnya terutama yang berhubungan dengan studi perfilman. 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menggugah para praktisi-praktisi perfilman 

untuk memikirkan dampak tayangan terhadap masyarakat, kembali menjadikan film sebagai 

salah satu media dengan cara menjalannkan fungsinya dan tidak hanya memikirkan 

keuntungan semata. 

 

 

 

 

 

 

 

 


