
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunikasi  merupakan  suatu  proses  di  mana  seseorang,  kelompok,

organisasi,  dan  masyarakat  menciptakan  informasi  agar  terhubung  dengan

lingkungan masyarakat. Komunikasi sangat penting bagi manusia, karena dengan

berkomunikasi mereka dapat menyampaikan ide, pikiran, dan perasaannya kepada

orang lain. Sehingga salah satu cara agar manusia tetap bisa berhubungan dengan

manusia  lain  adalah  dengan  berkomunikasi.  Baik  itu  secara  langsung ataupun

tidak  langsung.  Menurut  Soyomukti  (2010:  12)  komunikasi  merupakan  gejala

yang  ada  sejak  manusia  berinteraksi  satu  sama  lain  dalam  rangka  memenuhi

kebutuhan hidup dan mengembangkannya, diwarnai dengan berbagai hubungan

kekuasaan.

Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Thomas  M.  Scheidel  dalam  Mulyana

(2010: 4) bahwa kita berkomunikasi terutama untuk menyatakan dan mendukung

identitas diri,  untuk membangun kontak sosial dengan orang-orang sekitar kita,

dan  untuk  mempengaruhi  orang  lain  untuk  merasa  berpikir  atau  berperilaku

seperti  yang  kita  inginkan.  Namun  menurut  Scheidel  tujuan  dasar  kita

berkomunikasi adalah untuk mengendalikan lingkungan fisik dan psikologis kita.

Verderber  dalam  Mulyana  (2010:5)  mengemukakan  bahwa  komunikasi

mempunyai dua fungsi. Pertama, fungsi sosial,  yakni untuk tujuan kesenangan,

untuk  menunjukkan  ikatan  dengan  orang  lain,  membangun  dan  memelihara

hubungan.  Kedua,  fungsi  pengambilan  keputusan,  yakni  memutuskan  untuk

melakukan atau tidak melakukan sesuatu pada saat tertentu. Penelitian ini lebih
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difokuskan  pada  komunikasi  yang  mempunyai  fungsi  sosial,  seperti  interaksi

dalam suatu kelompok dan individu. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui

bagaimana cara seseorang dalam membangun sebuah motiv dalam interaksi sosial

di suatu kelompok atau komunitas  sepak bola yang notabennya kalangan remaja. 

Banyak sekali  suporter yang bersikap sangat  fanatik  terhadap idolanya,

sehingga mereka sampai membentuk kelompok atau komunitas penggemar yang

mengidolakan tokoh publik Indonesia yang bersangkutan. Kelompok penggemar

yang  fanatik  tersebut  biasanya  memiliki  kreativitas,  menciptakan  alternatif-

alternatif  baru  seperti  menamakan  kelompok  penggemar  atau  komunitasnya

tersebut dengan nama-nama yang sangat kreatif yang mempunyai nilai estetika

tersendiri, sebagai wujud rasa cinta mereka kepada idolanya. Oleh karena itu, hal

yang  perlu  adalah  motivasi  yang  tinggi  untuk  bergabung  dalam  komunitas

aremania. 

Motiv  berasal  dari  bahasa  latin  yaitu  kata  movere  yang  berarti  “

menggerakan” (Winardi 2011:1).  Istilah motivasi menurut Gray dalam Winardi

(2011:2) bahwa motivasi merupakan hasil sejumlah proses yang bersifat internal

dan eksternal bagi individu, yang menyebabkan timbulnya sikap entusiasme dan

persistenti dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu.

 Fenomena  yang  akhir-akhir  ini  sering  dibicarakan  antara  lain  adalah

fenomena tentang “Sepak Bola”. Sepak bola merupakan olahraga yang populer di

dunia, khususnya di Indonesia. Hal ini membuat begitu digemarinya olahraga ini

oleh banyak orang. Sepak bola itu sendiri terdiri dari, pemain, pelatih, suporter,

club, tim nasional, dan masih banyak lagi unsur-unsur di dalam sepak bola. 

2



Suatu pertandingan tidak akan seru tanpa kehadiran  suporter (The game

isn’t the  without  its  supporter).  Begitulah  ungkapan  yang  sering  kita  dengar

apabila berbicara tentang suporter sepak bola.  Suporter merupakan bagian yang

tak  terpisahkan  dari  sepak  bola.  Bagi  pemain  sepak  bola  suportermerupakan

pemberi semangat dan saksi hidup atas pencapaian mereka di lapangan. Bagi klub

sepak  bola,  suporter adalah  satu  sumber  keuangan  utama  selain  sponsor  dan

televisi. Suporter banyak memberi andil dalam pemasukan keuangan utama selain

sponsor dan televisi. 

Penonton sepak bola (suporter) bisa di kategorikan dengan sebutan cround

(kerumunan),  mereka  bisa  berkumpul  pada  suatu  waktu-waktu  yang  tertentu.

Kerumunan  itu  tidak  berorganisasi  tapi  dapat  mempunyai  pemimpin,  tetapi

kerumunan tidak mempunyai sistem pemabagian kerja, sebagai suatu kerumunan

interaksi yang ada dalam suatu kelompok suporter tersebut bersifat spontan dan

tidak  terduga  (Soekanto,  2007:  157-162).  Hampir  semua  klub  peserta  liga

Indonesia memiliki kelompok suporter sendiri. Bahkan ada beberapa klub yang

memiliki  lebih  dari  satu  kelompok  suporter,  misalnya  Arema  (Malang)  yang

memiliki kelompok suporter Aremania dan Aremanita atau Persija (Jakarta) yang

memiliki The Jak dan The Jak Angel.

Olahraga  sepak bola  tidak  hanya dinikmati  oleh  kalangan tertentu  atau

hanya pada usia tertentu, melaikan semua masyarakat dari kalangan usia baik itu

muda, remaja maupun tua, semua dapat dinikmati serunya pertandingan olahraga

sepak bola ini.  Seperti  Di kota Malang mempunyai suatu klub sepakbola yang

bernama Arema, yang mempunyai jumlah suporter yang begitu banyak, suporter

Arema  yang  kerap  disebut  dengan  Aremania  ini  juga  terkenal  di  Indonesia.

3



Aremania  terkenal  karena  mempunyai  kreativitas  yang  sangat  tinggi.

Pendukungnya juga dari berbagai kalangan mulai dari anak – anak hingga orang

dewasa.  Tetapi  yang paling banyak yaitu  remaja-remaja yang ikut  serta  dalam

mendukung tim kebanggan mereka yaitu Arema. Oleh karena itu, peneliti lebih

menfokuskan pada kalangan remaja yang menjadi subjeknya.Banyak remaja di

kota Malang yang menggunakan atribut Arema dalam kegiatan mereka sehari –

hari meskipun Arema sedang tidak melangsungkan pertandingan. seperti mereka

memakai  kustom klub  Arema saat  mereka  bermain,  dan  menggunakan  atribut

lainnya. Banyak remaja di kota Malang mempunyai kreativitas untuk membuat

sebuah atribut seperti  kaos dan jaket kelompok mereka yang berbeda dari satu

sama lain tetapi tetap menggunakan ciri khas logo Arema yaitu Singa.

Kreativitas adalah ciri - ciri khas yang dimiliki oleh individu yang ditandai

dengan dengan adanya kemampuan untuk menciptakan sesuatu dari  kombinasi

karya – karya yang telah ada sebelumnya, menjadi suatu karya baru yang berbeda

dengan apa yang telah ada sebelumnya dan dilakukan melalui interaksi dengan

lingkungannya  untuk  menghadapi  permasalahan,  dan  mencari  alternatif

pemecehannya dengan cara berfikir  divergen (Mohammad Ali dan Mohammad

Asrori,  2012:  42-43).  Berbagai  banyak  komunitas  tersebut  maka  sangat

diperlukan komunikasi antar komunitas atau motivasi pada suporter Aremania di

kalangan remaja, karena remaja adalah seorang yang sangat kreatif oleh karena itu

peneliti lebih memfokuskan pada suporter remaja dalam penelitian ini. 

1.2 Rumusan Masalah

4



Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari

penulisan skripsi ini adalah bagaimana motivasi suporter remaja bergabung pada

komunitas aremania ? 

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi  permasalahan yang diajukan,  maka peneliti  ini

bertujuan  untuk  mendeskripsikan  motivasi  suporter  remaja  pada  komunitas

( AREMANIA) di wilayah Arjosari kota Malang.   

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 Secara Akademis

Secara akademis  dari  penelitian yang akan dilaksanakan ini  diharapkan

dapat  berkontribusi  dalam  pengembangan  ilmu  komunikasi,  khususnya  pada

ranah bahasan motivasi suporter sepak bola pada komunitas suporter.  

1.4.2 Secara Praktis

Dari  hasil  penelitian  ini  diharapkan  mendapat  gambaran  yang  jelas

mengenai  motivasi  suporter  sepak bola  pada  komunitas  suporter. Dari  temuan

nantinya  diharapkan  dapat  memberi  aman  lebih  empatis  dari  masyarakat  pada

motivasi  suporter  sepak  bola  pada  komunitas  yang  bisa  memberikan  manfaat

positif bagi masyarakat sekitar.  
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