
BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian 

Penelitian  dalam  skripsi  ini  dilakukan  diwilayah  Kota  Malang,  Kota

Malang dipisah menjadi 3 wilayah pemerintahan yaitu Kabupaten Malang, Kota

Malang,  Kota   Batu.  Kota  malang sudah terkenal  menjadi  kota  yang  terkenal

karena  olahraga  sepakbolanya.  Ada dua  klub  sepak bola  yang berada  di  Kota

Malang  sendiri  yaitu  Arema  Malang  dan  Persema  Malang,  antusiasme

masyarakat Kota Malang terhadap olahraga sepak bola ini, tetapi masyarkat kota

Malang  sendiri  lebih  berdominan  untuk  menonton  Arema  Malang  dibanding

dengan  Persema  malang,  yang  notabennya  merupakan  klub  sepak  bola  milik

pemerintah  daerah  Kota  malang.  Di  kota  Malang sudah terbukti  lebih  banyak

komuntitas suporter Arema Malang daripada suporter persema Malang.

Komunitas  aremania  Malang  merupakan  salah  satu  komunitas  atau

kelompok yang sepenuhnya pendukung sepak bola dari  tim Aremania Malang.

Komunitas ini berada di daerah Arjosari Kota Malang. Dengan adanya komunitas

sporter Arema Malang, sehingga sporter Arema Malang lebih bisa terorganisir.

4.2 Sejarah  Arema Malang dan Aremania Malang

Arema dan Arema Fans Klub PS Arema didirikan pada tanggal 11 Agustus

1987 Oleh H. Acub Zaenal dan Ir. Lucky Zaenal Di kota Malang . Awalnya Arema

adalah klub swasta. Karena pada waktu itu Arema berdiri Liga Indonesia dibagi

2  :  liga  untuk  klub  semi  profesional  bernama  Galatama  dan  Liga  Klub
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perserikatan. Tergantung pada pemerintahan daerah untuk dana. Sementara klub

Galatama dana tergantung pada sponsor swasta. Meskipun Arema belum pernah

menjuarai zaman lagina, Arema juara Galatama pada tahun 1993 pada tahun 1994

klun  semi-profesional  digabungkan  dengan  klub  perserikatan  untuk  menjadi

Ligina.

Gambar 1. H. Acub Zaenal Pendiri Arema 

(sumber: Google.com diakes pada tanggal 15 November 2018 pada pukul 15.15) 

Gambar 2. Ir. Lucky Zaenal  Pendiri Arema 
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(sumbe

r:  Google.com diakeses pada tanggal 15 November 2018 pada pukul  15.30) 

Arema fans Klub (AFC) pada tahun 1988 berdiri dan Ketua pertamanya

adalah  Ir.  Lucky  Zaenal  pada  awalnya  ada  13  korwil.  Setiap  Korwil  adalah

pengurus hal suporter Arema di sebuah kampung atau daerah di Kota Malang. Di

ceritakan pada artikel  “Aremania junjung Sportivitas”  diterbitkan di Bestari, No

156,  2001  menceritakan  bahwa  menurut  suporter  arema,  AFC  itu  sangan

individual, yaitu berkaitan dengan hubungan antara dengan suporter lainnya. AFC

( Arema Fans Klub ) pernah di anggep sebagai yayasan yang terlalu ekslusif atau

kelas menengah  untuk diterima oleh kebanyakan suporter arema yang di Kota

Malang.

Dan Pada akhirnya tahun 1994 AFC ( Arema Fans Klub ) di  bubarkan

karena  menurut  pendiri  Arema  Ir.  Lucky  Zaenal  banyak  kesibukan  dan  soal

generasi.  Meskipun  keberadaan  tokoh-tokoh  AFC  sangat  mempengaruhi

keruntuhan  AFC,  karena  sebagian  tokoh  –  tokoh  AFC  keberadaanya  hanya

memikirkan kaula yang di atas, tanpa memikirkan sporter yang berada di bawah.

Padahal sporter arema sangat banyak yang posisinya berada di bawah.
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Kemunculan  suporter  di  kota  Malang  dikarenakan  adanya  2  klub

sepakbola yaitu Persema Malang dan Arema Malang. Kelompok suporter Persema

yang lebih di kenal dengan julukan “Ngalam Mania“ sedangkan kelompok Arema

adalah “Aremania”. sebagai kebanggaan buat masyarakat kota Malang kehadiran

kelompok  suporter  akan  selalu  hadir  di  saat  tim  mereka  melangsukan

pertandingan. Di er 60-80an, klub sepakbola Persema masih menjadi kesenangan

masyarakat kota Malang pada era itu,  karena klub Persema adalah klub sepak

bola  yang  pertama  di  kota  Malang.  Akhirnya  muncul  kehadiran  kelompok

suporter  baru  yaitu  Aremania  pada  bulan  Agustus  1987  di  perkenalkan  oleh

pencetus sekaligus bagian dari pendiri arema yaitu Ovan tobing. 

Kelompok suporter aremania muncul sebagai nama suporter arema pada

tangga  4  september  1994.  Aremania  muncul  berawal  dari  sebuah  jaket  yang

dimiliki  oleh  salah  satu  pendiri  klub  arema  yaitu  adalah  Ovan  Tobing.  Ovan

tobing  memperkenalkan  kata  Aremania  pada  laga  LCA,  pada  saat  itu  arema

sedang unggul skor dengan vietnam dengan skor 1-0 yang merupakan gol satu-

satu dalam pertandingan itu yang di cetak oleh Jonathan dimenit ke- 61, pada sela

seleberasi suporter arema saat itu mengespresikan kemenangaan arema terhadap

vietnam  pada  waktu  itu  Ovan  tobing  mengelilingi  Stadion  Gajayana  dengan

memakai sebuah jaket yang berwarna dominasi merah, hitam dan kuning yang

bertuliskan “AREMANIA”,  kata  Ovan Tobing,  Aremania  berawal  sebuah kata

“Arema Maniac” atau bisa disebut dengan suporter arema yang maniac atau yang

sangat menggilai klub Arema. Dan akhirnya Ovan Tobing menyederhanakan kata

“Arema Maniac” itu menjadi AREMANIA (Muntholib, 2009:68)

Gambar 3. ( Ovan Tobing dan Sejarah jaket Aremania ) 
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(sumber: Google.com di akses pada tanggal 21 November 2018 pukul 14.56)

4.3. Aremania Arjosari 

(sumber : Data Komunitas Aremania Arjosari di salin tanggal 15 November 2018 pukul

(13.32 )

Awal  terbentuknya  arema  Arjosari  berawal  dari  banyaknya  komunitas

arema  di  wilayah  arjosari.  Komunitas  arema  yang  berada  di  wilayah  arjosari

awalnya terpecah – pecah. Akhirnya pada suatu hari di adakan deklarasi untuk
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menyatukan beberapa komunitas arema ini dengan tujuan kami satu wilayah satu

komunitas di dalam naungan wilayah Arjosari ini. Awal terbentuknya aremania

Arjosari ini pada bulan September 2017. Untuk saat ini jumlah anggota aremania

arjosari sudah berjulah lebih dari 100 orang. Kepedulian anggota dari aremania

arjosari  sangat  tinggi,  banyak anggota yang keluar  kota tetapi  tetap membawa

nama aremania arjosari.  Dari aremania arjosari sendiri anggotanya juga banyak

yang dari luar kota tapi menetap di daerah arjosari, hal itu tidak menjadi kendala

karena tujuan kita hanya satu yaitu mendukung arema. Aremania arjosari sendiri

ini  menjalin  hubungan  baiik  dengan  Jackmania,  yang  dimana  Jackmania

merupakan saudara dari aremania. Biasanya tm aremania bertukar kaos dengan

Jackmania untuk memper erat tali persaudaraan.

Komunitas  aremania  Arjosari  merupakan  suatu  perkumpulan  beberapa

kelompok suporter  arema Malang dan sebagai  wadah kelompok tersebut  yang

menduduki tribun stadion. Di komunitas aremania Arjosari  diisi  oleh beberapa

komunitas Aremania, seperti: Leone Monello, Kami Edan, Arema The Troopes

blue, Aremania Balaearjosari,  Arter Fly, dari empat kelompok tersebut menjadi

suatu  wadah  Aremania  Arjosari.  Anggota  dari  komunitas  Aremania  Arjosari

sendiri tak terhitung karena masing-masing anggota tersebar di semua tribun, di

komunitas ini  tidak berbentuk sruktur organisasi dan memiliki koordinator tiap

tiap kelompok suporter. Tidak ada kriteria khusus untuk sporter lain bergabung

dengan  komunitas  ini,  semua aremania  bebas  masuk dan  bergabung  di  dalam

komunitas  Aremania  Arjosari.  Pada  komunitas  ini  setiap  anggota  mempunyai

kartu  tanda  anggota.  Kartu  anggota  ini  digunakan  untuk  menunjukkan  jika

anggota komunitas  ini  melakukan tour keluar  kota,  maupun kegiatan aremania
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lainnya  dan  juga  untuk  mendata  setiap  anggota-anggota  untuk  menjaga

kekompakaan di Aremania Arjosari 

Dalam komunitas ini mereka mempunyai kegiatan rutin setiap minggunya.

Salah satu kegiatannya yaitu baksos atau bakti sosial yang di lakukan setiap hari

kamis malam. Baksos ini  di lakukan dengan cara anggotasihkan musholla atau

masjid di daerah Arjosari maupun luar wilayah Arjosari secara bergilir. Baksos ini

di lakukan oleh anggota secara bergilir, semua anggota mendapatkan jadwal untuk

mengikut baksos ini. Selain baksos di Mushollah sekitar, komunitas ini juga kerab

melakukan  penggalangan  dana.  Penggalangan  dana  ini  di  lakukan  di  waktu  –

waktu  tertentu,  misal  pada  saat  terjadi  bencana  tertentu,  pada  saat  bulan

Ramadhan. 

4.4 Supporter Aremania Remaja

Anggota suporter  Aremania  berasal  dari  berbagai  kalangan dan rentang

usia  yang berbeda-beda.  Karena  didasari  dari  rasa  suka dan kecintaan  mereka

terhadap sepak bola dan tim Arema, para Aremania ini berkumpul bersama dan

tidak  membedakan  berasal  darimana  dan  usia  berapapun.  Beberapa  suporter

Aremania berusia remaja awal dari 12-15 tahun hingga remaja akhir berusia 18-21

tahun, bahkan ada yang masih berusia di bawah umur dan paruh baya 50an tahun.

Kebanyakan  suporter  Aremania  ini  merupakan  orang  asli  Malang  atau  yang

tinggal di Malang. Untuk mereka yang berasal dari luar Malang seperti Blitar dan

daerah  lainnya,  biasanya  merupakan  mahasiswa  yang  sedang  menempuh

pendidikan di kota Malang maupun pekerja yang bertempat di Malang. Mereka

menetap  dan  memilih  menjadi  Aremania.  Untuk  suporter  di  bawah  umur  dan
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paruh  baya,  jarang  terlihat  memberikan  kontribusi  dan  partisipasi  yang  aktif

dalam  setiap  kegiatan  Aremania.  Kebanyakan  mereka  akan  muncul  saat

pertandingan Arema di stadion. Kecuali untuk beberapa koordinator ataupun tetua

yang masih aktif  dalam mendukung setiap kegiatan Aremania,  seperti  menjadi

ketua  dan penanggung jawab dalam kegiatan  yang diadakan Aremania.  Setiap

kegiatan yang diadakan oleh Aremania selalu terlihat para suporter Aremania yang

tergolong masih remaja. Kebanyakan dari mereka merupakan remaja yang masih

menempuh pendidikan.
Para Aremania remaja yang tergabung ini sering menunjukkan partsisipasi

yang aktif di setiap kegiatan Aremania. Seperti bakti sosial, halal bihalal, konvoi

maupun  saat  diadakannya  laga  pertandingan  Arema.  Para  suporter  remaja  ini

sangat lantang menyanyikan yel-yel kebanggaan Arema dalam stadion dan saat

konvoi kemenangan. Partisispasi aktif para suporter remaja ini dapat dilihat dari

berbagai  kegiatan  yang  pernah  diberitakan  media  lokal  Malang  Raya.  Seperti

dalam berita oleh MalangPost dalam websitenya dengan judul berita “Aremania

Berkumpul,  Malang Post  Serasa Stadion” ditulis  oleh Bagus Ary pada 02 Juli

2018 pukul 03:11 WIB.

Gambar 4. (Kegiatan Halal Bihalal Aremania di halaman kantor Malang Post)
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(sumber : http://www.malangpostonline.com/read/2288//16,  diakses pada tanggal 15

November 2018 pukul 14.00 )

Dalam beritanya tertulis halaman kantor Malang Post yang dipadati oleh suporter

Aremania dan manajemen Arema FC dalan acara Halal Bihalal  yang diadakan

oleh manajemen Arema FC guna menjalin tali silaturahmi di antara para suporter.

Dari foto yang diambil, menunjukkan banyaknya jumlah suporter Aremania yang

berusia remaja dan remaja akhir. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Aremania

banyak diisi oleh partisipasi dari para suporter remaja Aremania.

Karena seringnya berpartisipasi dan terlibat dalam setiap kegiatan Arema

dan  Aremania  ini,  membuat  para  suporter  remaja  ini  tidak  bisa  terlepas  dari

kehidupannya  sebagai  seorang  suporter.  Hingga  dimana  lingkungan  serta

pergaulannya hanya bekisar mengenai Arema dan Aremania. Hal inilah yang juga

terlihat  dari  pernyataan suporter  Aremania remaja yang menjadi  subyek dalam

penelitian ini. Delapan subyek yang dipilih merupakan suporter Aremania berusia

remaja, ada yang berusia 18 tahun hingga 21 tahun. Semua subyek merupakan

Aremania  yang  sudah  bergabung  sejak  lama,  bahkan  sejak  kecil  dan  menjadi

seorang  Aremania.  Semua  subyek  sering  mengikuti  kegiatan  Aremania,
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pertandingan Arema, bahkan memberikan banyak kontribusi terhadap Arema dan

Aremania. Beberapa telah menjadi koordinator Aremania korwil tertentu, yakni

Aremania  korwil  Arjosari  dan  Aremania  korwil  Unisma.  Sebagian  merupakan

mahasiswa dan tergabung dalam Forum Arema Kampus (FAK), dimana forum ini

merupakan  kumpulan  para  Aremania  yang  berada  di  Kampus  dan  banyak

melakukan kegiatan bakti sosial dan penggalangan dana.
Jumlah dari para suporter Aremania remaja ini sendiri tidak dapat dihitung,

karena  komunitas  Aremania  tidak  mewajibkan  setiap  anggota  maupun  calon

anggota untuk mendaftar. Mereka yang ingin bergabung biasanya akan langsung

mengikuti setiap kegiatan Arema dan Aremania. Sehingga hal ini membuat jumlah

suporter  Aremania  sangat  besar. Bahkan beberapa  mengatakan hampir  seluruh

warga  Malang  merupakan  bagian  dari  Aremania.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari

banyaknya  jumlah  partisipan  Aremania  pada  saat  kegiatan  dan  pertandingan

Arema.  Seperti  pada  saat  konvoi  berlangsung,  beberapa  jalan  bahkan  Malang

pusat akan ditutup karena membludaknya para suporter Aremania ini.
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