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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Audiens di Media Online  

2.1.1 Audiens 

Sebelum media massa ada, audiens adalah sekumpulan 

penonton drama, permainan dan tontonan. Setelah ada kegiatan 

komunikasi massa, audiens sering diartikan sebagai penerima pesan-

pesan media massa. 

Beberapa konsep alternatif tentang audiens dari McQuail 

sebagai berikut: 

• Audiens sebagai kumpulan penonton, pembaca, pendengar, 

pemirsa. Konsep audiens diartikan sebagai penerima pesan-

pesan dalam komunikasi massa, yang keberadaannya tersebar, 

heterogen, dan berjumlah banyak. Pendekatan sosial budaya 

sangat menonjol untuk mengkaji konsep ini. 

• Audiens sebagai massa. Konsep audiens diartikan sebagai suatu 

kumpulan orang yang berukuran besar, heterogen, penyebaran, 

dan anomitasnya serta lemahnya organisasi sosial dan 

komposisinya yang berubah dengan cepat dan tidak konsisten. 

Massa tidak emiliki keberadaan(eksistensi) yang berlanjut 

kecuali dalam pikiran mereka yang ingin memperoleh perhatian 

dari dan memanipulasi orang-orang sebanyak mungkin. 

McQuail menyatakan bahwa konsep ini sudah tidak layak lagi 

dipakai. 

• Audiens sebagai kelompok sosial atau publik. Konsep audiens 

diartikan sebagai suatu kumpulan orang yang terbentuk atas 

dasar suatu isyu, minat, atau bidang keahlian. Audiens ini aktif 

untuk memperoleh informasi dan mendiskusikannya dengan 

sesama anggota audiens. Pendekatan sosial politik sangat 

menonjol untuk mengkaji konsep ini. 

• Audiens sebagai pasar. Konsep audiens diartikan 

sebagai konsumen media dan sebagai audiens (penonton, 
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pembaca, pendengar, atau pemirsa) iklan tertentu. Pendekatan 

sosial ekonomi sangat menonjol untuk mengkaji konsep ini. 

(McQuail, 2011: 62) 

Terlepas dari keragaman komunikan ini, ada satu hal yang sama. 

masing-masing istilah yaitu setiap individu bisa saling mereaksi pesan yang 

diterimanya.  

2.1.2 Audiens Aktif dalam Media 

Berbagai macam perilaku khalayak terhadap media massa 

melalui komunikasi massa tergantung dari bagaimana ia bersikap jika 

khalayak aktif akan memberikan sebuah kritikan kepada media 

tersebut tentang apa yang diberitakan ataukah kesalahan-kesalahan 

yang dianggap itu tidak pantas untuk ditonton. Menurut McQuail 

(2011: 164), khalayak aktif adalah mereka yang terlibat dalam 

pengolahan koqnitif aktif dari informasi yang datang dan pengalaman.  

Namun khalayak pasif bukan berarti buruk sebab hal ini dapat 

menunjukkan aktivitas dengan cara selektivitas terhadap apa yang ia 

tonton dengan cara tidak menonton konten tersebut yang dianggap 

tidak penting melalui perencanaan penggunaan media dan pola 

pemilihan yang konsisten. Khalayak tidak pernah pasif atau 

semuanya adalah anggota yang setara karena terdapat beberapa yang 

lebih berpengalaman atau lebih aktif daripada yang lain (McQuail, 

2011: 153). Artinya setiap individu memiliki cara tersendiri dalam 

menyikapi media tergantung dari pengalamannya dan memahami 

makna dari konteks yang diterima dan dari penggunaannya di dalam 

konteks.  

2.1.3 Asumsi-Asumsi Audiens (Teori Audiens) 

Menurut Melvin De Fleur dan Sandra Ball-Rokeach 

didalam Nurudin, ada beberapa teori komunikasi massa audience 

dalam menjelaskan interaksi audience dan bagaimana tindakan 

audience terhadap isi media, yaitu  

1. Individual Differences Perspective Yaitu menggambarkan 

khususnya perilaku audience.Teori ini menelaah perbedaan-
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perbedaan di antara individu-individu sebagai sasaran media 

massa ketika mereka diterpa media massa sehingga 

menimbulkan efek tertentu.  Setiap orang memiliki kualitas yang 

unik yang menghasilkan reaksi berbeda-beda terhadap pesan 

media massa. Dengan kata lain, reaksi terhadap konten media 

massa berbeda-beda tergantung tingkat kecerdasan, keyakinan, 

pendapat, nilai-nilai, kebutuhan, suasana hati, prasangka, nalar, 

dll.  

2. Social Categories Perspective, yaitu ada kelompok audience 

yang akan mereaksi secara sama pada pesan khusus yang 

diterimanya. Teori Social Category Individu yang masuk dalam 

kategori sosial tertentu/sama akan cenderung memiliki prilaku 

atau  sikap yang kurang lebih sama terhadap rangsangan-

rangsangan tertentu. Pesan-pesan yang disampaikan media 

massa cenderung ditanggapi sama oleh individu yang termasuk 

dalam kelompok sosial tertentu. Penggolongan sosial ini 

berdasarkan usia, jenis kelamin, suku bangsa, pendidikan, 

ekonomi, agama dsb. Dengan adanya penggolongan sosial ini 

muncullah media massa yang sifatnya special atau khusus yang 

diperuntukan bagi kalangan tertentu, dengan mengambil 

segmentasi/pangsa pasar tertentu. 

3. Social Relation Perspective, yaitu Yaitu antar individu saling 

memengaruhi satu sama lain dan menghasilkan respons yang 

hampir sama. Teori ini dikemukakan oleh Melvin L. DeFleur, 

menjelaskan bahwa hubungan sosial secara informal berperan 

penting dalam merubah perilaku seseorang ketika diterpa pesan 

komunikasi massa. 

Dengan penggabungan dari ketiga perspektif tersebut maka 

memunculkan gambaran teori audience, dengan asumsi dasar bahwa: 

“Masing-masing dari kita adalah anggota dari sejumlah besar 

audience, tetapi masing-masing audience itu mereaksi secara 

individual. Interaksi kita dengan anggota audience yang lain, bukan 
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anggota atau bahkan pemimpin opini juga mempunyai dampak pada 

bagaimana kita merespons dan bahkan ikut menentukan reaksi umum 

kita” (Nurudin, 2013: 107-108). 

2.2 Sepak bola dan Media 

Perkembangan media saat ini sangat signifikan. Berbagai macam 

informasi bisa dengan mudah kita dapatkan di dalamnya; mulai dari 

pornografi hingga pendidikan, bahkan dari informasi astronomi hingga 

kegiatan keseharian pesepakbola. Selain itu, media pun kerap menyajikan 

fenomena menarik. Di dalam media, kita dapat berinteraksi langsung 

dengan idola kita, baik itu pemain film, selebtwit, foto model, penyanyi 

hingga pemain sepakbola. 

Industri sepakbola pun banyak mendapatkan keuntungan dari media. 

Promosi sponsor tim sepakbola atau liga hingga informasi transfer bisa 

dengan mudah dan cepat kita dapatkan. Namun, di balik semua hal positif 

yang media tawarkan, tidak sedikit juga muncul hal negatif dalam ketika 

menggunakan media. Sudah banyak contoh kasus yang terjadi akibat 

seseorang yang cenderung kelewatan dalam bermain media. Contoh kasus 

Adam Johnson, pemain klub Liga Primer Inggris, Sunderland, yang 

dihukum karena tindakan interaksi seksualnya dengan gadis di bawah umur 

di media sosial. Selain itu, ada juga Rio Ferdinand yang meng-update status 

Twitter-nya menggunakan kata-kata kasar. Belum lagi kasus Ashley Cole 

yang menghina FA (Federasi Sepakbola Inggris) di status Twitter-nya. 

Sudah banyak pemain yang terkena hukuman akibat perilaku mereka di 

media sosial. Dalam hal ini, FA, sebagai induk organisasi sepakbola Inggris, 

sudah tahu akan hal tersebut sejak jauh-jauh hari. FA pun sudah 

mengumpulkan jumlah denda sebesar 350 ribu paun, sejak tahun 2011, yang 

merupakan akumulasi denda dari kasus-kasus yang berhubungan dengan 

komentar rasis atau seksis di media yang dilakukan pemain atau official 

klub. Keseriusan FA ini bisa dibilang membuahkan pelajaran bagi banyak 

klub di Inggris sendiri. Banyak klub-klub di Inggris sekarang yang 

memberikan peraturan hingga pelajaran khusus untuk pemainnya tentang 

bagaimana berperilaku di media sosial. Namun, meski sudah 
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memberlakukan peraturan yang ketat, “kecanggihan” dari media ini pun 

masih memberikan peluang bagi orang-orang untuk mengeluarkan hate-

speech yang berbau seksis atau rasis pada bahasan mengenai sepakbola di 

media sosial.  

Masalah perihal hinaan di media ini memang besar, dan butuh aturan 

jelas dan kampanye berkesinambungan dari banyak pihak sehingga para 

atlet olahraga, termasuk pemain sepakbola, menyadari penuh akan hal ini. 

Peran serta klub sepakbola sendiri sangat besar, namun terkadang klub 

mengabaikan hal ini. Peran klub dalam membentuk budaya dan identitas 

seharusnya memang wajib, karena budaya dan identitas ini secara otomatis 

akan membentuk budaya dan identitas suporternya. Beberapa klub besar 

terlihat sudah mampu membentuk identitas dan budayanya sendiri.  

Di Indonesia sendiri sayangnya kasus-kasus “hinaan” terhadap suatu 

pihak atau komunitas masih kerap terjadi di media sosial. Suporter acap kali 

saling serang dengan menggunakan isu seksisme atau rasisme dan masih 

banyak klub di Indonesia yang belum mampu berbuat banyak dan 

melakukan kampanye atau sosialisasi untuk menghentikan hal ini. Berbagai 

macam kajian-kajian akademis atau peraturan mengenai yang dibuat FA 

yang berhubungan dengan media sosial tersebut menunjukkan bahwa peran 

media sosial di bidang olahraga sudah masuk pada taraf serius. Kesadaran 

pemain, pihak klub, dan operator liga di seluruh dunia, sudah seharusnya 

meningkat mengenai permasalahan lama yang tak kunjung selesai ini. 

Sedangkan pada sisi suporter, peran media sosial sepertinya menghilangkan 

batasan, baik jarak ataupun lokasi, yang selama ini seakan terbentang antara 

si atlet dengan suporter. Melalui status di media sosial, baik Twitter ataupun 

Facebook, suporter dapat berinteraksi dengan pemain, meskipun terkadang 

lebih sering hanya terjadi satu arah. 

Isi dari interaksi tersebut dapat berupa apa saja, baik itu hinaan, 

pujian, kritik, ataupun candaan. Dalam sebuah tulisan berjudul Defining Fan 

Engagement: The Fan Experience Company, terdapat opini bahwa media 

sosial turut membantu dan menghantarkan kesetiaan emosional seorang 

suporter pada klubnya. Kesetiaan emosional ini seharusnya menjadi 
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pelajaran bagi penggemar, bahwa menjadi seorang smart-user adalah hal 

penting. 

Industri sepakbola tidak bisa dipisahkan dari kemajuan teknologi, 

salah satunya adalah media (media sosial). Semuanya sudah mendapatkan 

perannya masing-masing dalam jagad dunia maya. Namun, satu hal penting 

yang perlu kita semua jaga adalah sebuah harapan bahwa pada akhirnya 

semua orang, termasuk pesepakbola dan elemen yang terkait di dalamnya, 

mampu mengerti batasan nilai dan etika saat menerjunkan diri di media. 

2.2.1 Media Online Suryamalang.com 

Harian Surya adalah surat kabar harian yang terbit di Surabaya, 

Jawa Timur sejak 10 November 1989. Sebelumnya terbit dalam 

format majalah. Kini, Harian Surya terbit 24 halaman dan fokus 

melayani pembaca di Jawa Timur. Meski media berbasis kertas, Surya 

juga serius mengembangkan divisi pemberitaan online. Situsnya yang 

beralamat di http://www.surya.co.id atau 

http://Surabaya.tribunnews.com menjadi media paling berpengaruh di 

Jawa Timur. Dalam sebulan, jutaan netizen mengunjungi portal berita 

tersebut. Sejak 2014, Harian Surya juga mengembangkan portal online 

untuk Malang Raya di http://suryamalang.com. 

Diawali pada 24 Oktober 1983 tepatnya di Jalan Bubutan 17 

Surabaya, sejumlah wartawan yang dipimpin oleh Ivans Harsono, 

mendirikan PT. Antar Surya Jaya, sebuah perusahaan yang bergerak 

di bidang percetakan dan penerbitan. Pendirian perusahaan tersebut 

dimotori Post Kota Group, yaitu perusahaan penerbitan yang ada di 

Jakarta yang antara lain menerbitkan Harian Post Kota. Perusahaan ini 

berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang dituangkan dalam akta 

pendirian perseroan no 63 di depan notaris Lukito SH di Surabaya. 

Akta ini kemudian disempurnakan dengan akta no 57 tanggal 30 

Oktober 1985 di depan notaris yang sama dan selanjutnya didaftarkan 

dalam lembaran Negara dengan nomor 02-1350-NT-0101 tanggal 18 

Februari 1986. Pada tahun 1986 dengan surat Izin Usaha Penerbitan 

Pers: SK Menpen No. 202/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986, tanggal 28 
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juni 1986 , PT. Antar Surya Jaya menerbitkan Surat Kabar Mingguan 

Surya. 

Pertumbuhan oplah mingguan ini cukup menggembirakan 

hingga mencapai 25.000 eksemplar setiap terbit dengan jangkauan 

distribusi di Surabaya dan beberapa kota di Jawa Timur. Lokasi 

perusahaan saat itu beralamatkan di jalan Kiai Abdul Karim 37-39 

Surabaya. 

Pada tahun 1989 Kelompok Kompas Gramedia (Jakarta) yang 

antar lain menerbitkan Harian Kompas, menjajaki kemungkinan kerja 

sama dengan Post Kota Grup. Akhirnya terjadilah kerjasama itu yang 

kemudian ditandai dengan terbitnya Harian Surya pada tanggal 10 

November 1989. 

Sejak saat itu pula divisi di PT. Antar Surya Jaya bertambah satu 

yaitu Divisi Bisnis, dan kegiatan operasional PT. Antar Surya Jaya 

khususnya divisi bisnis dan divisi penerbitan pindah lokasi ke jalan 

Basuki Rahmad 93-95 Surabaya. Pada 24 Maret 1997 Divisi Bisnis 

dan Divisi Penerbitan pindah lokasi lagi ke jalan Raya Margorejo 

Indah D-108 Surabaya, Gedung milik PT. Antar Surya Jaya Sendiri. 

Oplah Harian Surya juga terus menanjak dari waktu ke waktu, dari 

75.000 eksemplar per hari bahkan pernah mencapai hingga 250.000 

per hari dengan jumlah halaman bervariasi dari 16-24 halaman. 

Bergabungnya KKG mengelola PT. Antar Surya Jaya ini, membawa 

pengaruh pada komposisi saham.Jika sebelumnya 100 persen saham 

PT. Antar Surya Jaya dimiliki oleh Post Kota Group maka dengan 

bergabungnya Kelompok Kompas Gramedia, saham Post Kota 

menjadi 50 persen dan 50 persen lainnya menjadi milik KKG. Dari 

masing-masing saham sebesar 50 persen tersebut, 10 persen di 

antaranya dialokasikan untuk saham karyawan PT. Antar Surya Jaya. 

Pada Mei 2001, Kelompok Kompas Gramedia mengambil alih seluruh 

saham Post Kota di PT. Antar Surya Jaya. Dengan demikian sejak saat 

itu PT. Antar Surya Jaya bergabung sepenuhnya dengan Kelompok 

Kompas Gramedia. Sebagai konsekuensi, organisasi, manajemen, dan 
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karyawan berada dalam pengawasan Kelompok Kompas Gramedia 

menurut sumber pada artikel Wikipedia.com. 

Di bawah kendali KKG inilah, PT. Antar Surya Jaya semakin 

berkembang ke arah perusahaan yang profesional. Saat ini Harian 

Surya sebagai produk unggulan PT. Antar Surya Jaya terbit setiap hari 

dengan 32 halaman yang mencapai oplah sekitar kurang lebih 100.000 

eksemplar. Daerah peredarannya lebih difokuskan untuk kota-kota di 

seluruh jawa timur. Hal ini sesuai dengan semangat baru yang 

menginginkan Harian Surya menjadi regional newspaper. 

2.3 Konflik Arema 

2.3.1 Sejarah Singkat Arema  

Sejarah singkat Arema, Arema (Arema Malang) adalah sebuah 

klub sepak bola yang bermarkas di Kota Malang, Jawa Timur, 

Indonesia. Arema didirikan pada tanggal 11 agustus 1987 dengan 

semangat mengembangkan persepak bolaan di Kota Malang. Arema 

mempunyai julukan “Singo Edan”. Mereka bermain di Stadion 

Kanjuruhan. Pada masa itu, tim asal Malang lainya Persema Malang 

bagai sebuah magnet bagi arek malang masing- masing. Acub Zaenal 

yang pertama kali mempunyai peran andil dalam pemikiran 

membentuk klub Arema ini. Jasa beliau tidak terlepas dari peran Ovan 

Tobing, humas team Persema saat itu. Sejak berganti pemilik dari PT 

Bentoel Investama, TBK ke konsorsium di tahun 2009, secara resmi 

Arema Malang, berganti nama menjadi Indonesia. 

Sejak Hadirnya persepak bolaan nasional, Arema telah menjadi 

ikon dari warga Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota 

Batu) dan sekitarnya. Sebagai perwujudan dari symbol Arema, 

hamper di setiap sudut kota hingga gang-gang kecil terdapat patung 

dan gambar singa. Kelompok pendukung mereka dijuluki Aremania 

(supporter pria) dan Aremanita (supporter wanita). 

2.3.2 Kemunculan Dualisme Team Arema  

Dualisme (dualism) berasal dari kata latin yaitu, duo (dua) 

adalah ajaran atau aliran/faham yang memandang alam ini terdiri atas 



	

	 15	

dua macam hakekat yaitu hakekat materi dan hakekat rohani. Kedua 

macam hakekat itu masing-masing bebas berdiri sendiri. Perhubungan 

antara keduanya itu menciptakan kehidupan dalam alam Contoh yang 

paling jelas tentang adanya kerja sama kedua hakekat ini adalah 

terdapat dalam diri manusia atau terjadinya dua kepimpinan dalam 

satu nama organisasi. 

Klub Sepakbola asal Malang dikenal dengan nama Arema. 

Namun, awal permunculan masalah ini, cukup banyak yang tidak 

mengetahui bahwa sebenarnya Arema ini memiliki 2 tim yang 

berbeda dan nama depan yang sama, yang satu adalah Arema 

Indonesia yang bermain di liga 3 kepemilikan PT. Arema Indonesi 

dan satunya lagi adalah Arema FC yang bermain di Liga 1 

kepemilikan PT. Arema ABBI (Aremania Bersatu Berprestasi 

Indonesia). Namun kedua klub ini telah diakui secara resmi oleh PSSI 

( Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) dan keduanya juga berhak 

mengikuti kompetisi yang resmi di Indonesia. 

Kronologi yang menyebabkan Pecahnya klub Sepakbola Arema : 

Ø Diawali dengan adanya 2 pertandingan sepakbola bergengsi 

di Indonesia tahun 2011 lalu, yatu Indonesia Super League 

(ISL) dan Indonesia Premiere League (IPL). Pada waktu itu, 

klub Arema masih 1 klub saja yaitu dengan nama Arema 

Malang. 

Ø Pada saat itu, Arema Malang ingin mengikuti kompetisi 

Indonesia Premiere League, namun tidak semua anggota klub 

sepakat, sebagian ingin mengikuti Indonesia Super League. 

Ø Karena perbedaan pendapat dan tidak ada kesepakatan, 

akhirnya Arema Malang yang memilih mengikuti kompetisi 

IPL, Mengganti nama menjadi Arema Indonesia, sedangkan 

anggota lain yang tidak sepakat tidak ikut dalam liga tersebut. 

Ø Sisa dari anggota yang tidak mengikuti liga IPL memutuskan 

untuk Mengikuti ISL, awalnya mereka juga menggunakan 
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nama Arema Indonesia, tapi mendapat Komplain dari pihak 

Arema yang akan mengikuti IPL tersebut. 

Ø Maka Anggota klub yang akan mengikuti ISL membuat nama 

baru untuk klub mereka yaitu Arema Cronus, yang kemudian 

berganti nama lagi menjadi Arema FC sampai sekarang. 

Dari sinilah terlihat perbedaan Arema FC dan Arema Indonesia, 

dimana Arema FC yang bermain di liga 1 terkesan memiliki kasta 

yang lebih tinggi dengan liga yang diikutinya, dibandingan dengan 

Arema Indonesia yang mengikuti kompetisi biasa di liga 3. 

Sebenarnya pada saat dua kompetisi itu digelar, bukan hanya 

Arema yang bertikai. Klub-klub lain pun juga mengalami perpecahan 

seperti Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya. Namun klub lainnya 

sekarang ini sudah berdamai, tidak dengan Arema.  

Bahkan sampai akhir musim tahun 2019 perpecahan itu masih 

sangat terlihat, dimana Arema FC berkompetisi di Liga 1 sedangkan 

Arema Indonesia mengikuti kompetisi liga 3. Padahal Aremania 

(pendukung Arema) sangat mengharapkan mereka bersatu seperti dulu 

lagi. Tidak hanya itu Hingga kompetisi Shopee liga 1 tahun 2019 

kembali bergulir, nama Arema tetap tercatat dua Satu Arema FC atau 

Arema yang berlaga di kompetisi liga 1 sedangkan satunya lagi Arema 

yang tengah berjuang di Kompetisi Liga 3. 

Memang pendukung Arema sekarang pun ikut terpecah menjadi 

bagian 2 bagian , dan masing-masing memiliki kubu yang kuat. 

Namun tetap saja secara piala, Arema FC lebih kuat dibandingkan 

dengan Arema Indonesia. Meskipun begitu, pertandingan Arema 

tetaplah selalu ramai dikunjungi penonton. Arema FC yang dikenal 

memilik gengsi lebih besar karena berlaga di liga 1 memiliki supporter 

jauh lebih banyak. Bahkan dalam setiap pertandingan stadion 

Kanjuruhan Malang selalu dipenuhi penonton. Sedangkan untuk yang 

berlaga di liga 3 juga tidak kalah ramai. Walaupun berlaga di kasta 

terendah di kompetisi di Indonesia, namun tetaplah selalu ramai 

pendukung. 
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Dalam sejarah perjalanannya, Arema Indonesia merupakan salah 

satu dari 7 klub yang pernah dibekukan oleh PSSI pada tahun 2012 

lalu. Untuk alasannya kenapa Arema Malang terkena sanksi 

pembekukan tersebut, adalah karena mengikuti liga IPL dengan cara 

breakaway atau menciptakan perpecahan Team. Seperti sebuah bola 

api, kedua klub tersebut terus berjalan dan bergulir. Keduanya juga 

semakin mendapatkan banyak dukungan dari supporter masing-

masing. Seperti yang disampaikan tadi, perbedaan Arema FC dengan 

Arema Indonesia adalah gengsi dan History. 

2.3.3 Kemunculan Suporter Aremania  

Pada pertengahan tahun 1990-an, geng-geng Malang mulai 

luntur. Sementara itu istilah Aremania muncul sebagai nama para 

supporter team Arema. Gus Nul mantan pelatih arema menceritakan 

bahwa walaupun kurang jelas dari mana istilah Aremania itu muncul, 

nama itu mempersatukan suporter Arema. Kata Aremania bias dibagi 

Arema dan Mania. Aremania itu muncul secara spontan dari suporter 

malang yang mulai bosan dengan perkelahian geng-geng tersebut. 

Ada beberapa alasan untuk perubahan itu. Pertama-tama geng-geng 

mulai luntur karena soal generasi. Anggota geng walupun masih muda 

selama akhir 1980-an, dipertengahan 1990-an lebih deewasa. Karena 

sudah lumayan tua mulai bosan dengan kegiatan geng. 

Di samping itu perubahan suporter Malang didorong beberapa 

tokoh perintis Aremania. Sebenarnya munculnya generasi geng dapat 

dicegah karena upaya tokoh Aremania. Di artikel ‘Aremania Sebuah 

Gerakan Rakyat’ diterbitkan di Kompas, 1 april 2002 diceritakan 

bahwa supporter didorong oleh tokoh seperti Ovan tobing, Lucky 

Zaenal, Iwan Kurniawan, Eko Subekti dan Leo Kailolo untuk menjadi 

supporter bersatu dan sportif. Pasti mereka sadar bahwa suporter 

brutal akan merugikan team Arema, dan kalau klub Arema akan 

berusaha ke profesioanlisme seharusnya suporter juga. Di artikel 

‘Aremania junjung Sportivitas’ diterbitkan di Bestari, no 156 2001 

bahwa tokoh perintis ini mngusulkan Aremania dijuluki ‘Macan 
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Putih’ atau ‘Singa Putih’ karena Arema berdiri pada 11 Agustus yang 

termasuk zodiac Leo. Kemudian secara spontan ada orang antaranya 

yang teriak ‘edan’. Mungkin ini muncul dari bagian belakang istilah 

Aremania yaitu ‘Mania’. Kata Mania yang berarti Edan. 

Dari latar belakang nama Aremania dan simbol Singo Edan 

semacam Bahasa Malang berkembang. Kata-kata Bahasa Indonesia 

dan Bahasa jawa terbalik merupakan Bahasa Malang atau fenomena 

Ngalamania. Misalanya Singo Edan menjadi Ongis Nade atau arek-

arek Malang menjadi kera-kera ngalam. Aremania sempat pernah 

diakui sebagai suporter Indonesia terbaik. Pada waktu ribuan suporter 

ke Jakarta untuk putaran delapan besar Ligina VI Ketua Umum PSSI 

Agum Gumelar terkesan oleh penampilan suporter Arema di stadion 

senayan. Dia mengakui Aremania sebagai supporter kreatif, sportif 

dan atraktif. Di samping itu PSSI pernah mengundang Yuli Sugianto 

(dirigen suporter Arema) untuk mewakili suporter Indonesia. 

Selama Ligina VII sering diakui oleh supporter klub lain sebagai 

guru supporter lain. Pada Januari tahun 2001 di Tangerang, supporter 

mengucapkan selamat datang kepada Aremania dan sesudah ada 

insiden lemparan terhadap Aremania mereka mengucapkan terima 

kasih karena Aremania tidak terpancing oleh oknum provokator 

Tangerang. Pada Juli tahun itu diakui oleh supporter Solo sebagai 

‘guru hebat’. 

2.4 Arema dalam Media 

Hubungan team Arema dan Media sangat berpengaruh besar dalam 

mempromosikan atau memberi info kepada masyarakat. Mulai dari 

popularitas team maupun permasalahan yang ada didalam team Arema. 

Salah satunya Platform sosial media Twitter. Baru-baru ini merilis 5 klub 

Indonesia yang paling popular, Arema termasuk dalam popularitas tertinggi 

di Indonesia.  

Popularitas ini ditinjau dari pembahasan beberapa klub di Liga 1 pada 

platform Twitter ini. Pasca usainya kompetisi Liga 1 ini dengan hasil 

Bhayangkara FC sebagai juaranya. Namun menariknya, di antara lima klub 
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yang paling banyak dibicarakan di jagat Twitter, rupanya sang juara 

kompetisi ini tidak termasuk. Data dari Twitter ini sendiri diambil dari 

jangka waktu pelaksanaan Liga 1 mulai 15 April hingga 12 November 2017. 

Dari peringkat ini, tampak bahwa beberapa klub dengan basis suporter yang 

kuat mampu menduduki peringkat tinggi dalam pembicaraan di Twitter. 

Urutan kelima pada daftar ini diduduki oleh Bali United. Klub yang 

jadi runner up Liga 1 ini berhasil menjadi kejutan pada kompetisi ini dengan 

permainan mereka yang sangat menarik serta para pemain mereka yang 

tampil cemerlang sepanjang kompetisi ini.  

Pada urutan keempat, terdapat Persela Lamongan. Tingginya 

pembicaraan terkait Persela ini dipicu dengan meninggalnya kiper sekaligus 

kapten mereka, Choirul Huda akibat insiden di atas lapangan. 

Arema FC berada pada posisi ketiga pada daftar ini. Basis massa yang 

kuat menjadi penyebab dari munculnya nama Arema FC pada daftar ini. 

Salah satu penyebab lain adalah penampilan Arema yang angin-anginan 

serta pergantian pelatih dari Aji Santoso ke Joko Susilo dan di tengah 

musim kemarin. 

Peringkat kedua diduduki oleh Persija Jakarta. Sama seperti Arema 

FC, Persija memiliki Jakmania sebagai basis suporter yang sangat kuat dan 

fanatik. Hal inilah yang membuatnya aktif menjadi salah satu tim yang 

paling banyak dibicarakan. 

Tim yang paling populer versi Twitter ini sendiri adalah Persib 

Bandung. Datangnya nama besar seperti Carlton Cole dan Michael Essien 

serta melambungnya nama pemain muda seperti Febri Hariyadi menjadi 

salah satu penyebabnya. Namun salah satu hal lain yang mendukung 

pembicaraan Persib di Twitter adalah karena performa buruk yang mereka 

alami sepanjang Liga 1. 

Tidak hanya hal itu, Arema pernah mengalami permasalahan dalam 

pemberitaan dalam media. Salah satunya pada media di luar negri. Pihak 

arema FC pun langsung merespon dalam pemberitaanya. Salah satunya 

dalam artikel di “super skor”. Arema FC angkat bicara soal tersangkutnya 

nama mereka dalam artikel salah satu media Italia, Corriere dello Sport, 
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yang menyoroti kekerasan dan karut-marut sepakbola Indonesia. Arema FC 

menyebut artikel tersebut sepihak karena tak pernah meminta konfirmasi.  

Ruddy menyebut bahwa kejadian ini sejatinya tak seperti yang 

digambarkan Gomez. Waktu itu, menurut manajer berusia 47 tahun tersebut, 

memang ada suporter masuk lapangan. Namun, hal ini, lebih karena kecewa 

pada penampilan Arema pada laga tersebut. 

Selain masalah kekerasan, Corriere pun menyoroti buruknya tata 

kelola sepakbola Indonesia. Nama Arema kembali muncul ketika disebut 

sebagai salah satu dari empat klub yang mengikuti kompetisi, kendati lisensi 

mereka bermasalah. Selain Arema, yang di artikel itu disebut sebagai Arema 

Cromo, tiga klub lainnya adalah Madura United, Persija Jakarta, dan 

Bhayangja FC (Bhayangkara United, red). Menanggapi hal ini, Ruddy tak 

mau menanggapi lebih lanjut. Menurutnya, faktanya saat ini Arema bermain 

di kompetisi level tertinggi. "Mungkin narasumbernya nggak valid. 

Seharusnya, sebagai jurnalis mereka mencari sumber valid," tutupnya. 

2.5 Pemahaman Pemaknaan Tentang Berita 

Membaca berita merupakan hal yang biasa dilakukan oleh setiap 

orang yang telah akrab dengan media massa. Tidak banyak di antara 

pembaca berita yang berupaya penuh mencari setiap makna dari berita-

berita yang dibaca. Ketika seseorang yang tertarik mengikuti kasus berita 

tertentu akan bergairah untuk menggambarkan sekaligus memaknai peran 

media dalam pemberitannya. Pengertian memaknai tentunya lebih dari 

sekadar membaca dan lantas tahu isi berita. Di ranah penelitian khususnya, 

diperlukan keterampilan khusus agar pemaknaan terhadap setiap bagian 

pembentuk berita dapat dilakukan secara sistematik dan menghasilkan 

makna yang utuh dari apa yang dibaca. Pembacaan yang terstruktur bukan 

hanya akan membantu pemaknaan, melainkan juga akan sangat membantu 

dalam menggali gagasan-gagasan yang ada dalam teks-teks berita sekaligus 

menyimpulkannya. Seperti contohnya kasus dualisme team arema yang 

masih menjadi buah bibir masyarakat. Pembaca yang setia dengan kasus ini 

seperti supporter aremania/ta ini sendiri akan menemkan banyak materi 
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yang layak untuk digali dan disimpulkan dari proses penggalian makna yang 

teratur dan konsisten. 

Berita (news), berdasarkan definisinya, bukan berarti daftar “sesuatu 

yang harus begini tetapi tidak perlu begitu”. Situasi dan perbedaan bisa 

mengubah sesuatu menjadi berita. Seperti yang dijelaskan oleh Tom 

E,Rolnicki, C. Dow Tate, dan Sherri A. Taylor dalam bukunya Pengantar 

Dasar Jurnalisme, (2008:1-2) untuk memahami berita poin- poin berikut ini 

penting untuk diketahui :  

1. Berita harus faktual, tetapi tidak semua fakta adalah berita. 

2. Berita mungkin berupa opini, khususnya dari tokoh atau otoritas di 

bidang tertentu. 

3. Berita terutama adalah tentang orang, tentang apa yang mereka 

katakana dan lakukan. 

4. Berita tidak selalu berupa laporan kejadian terkini. 

5. Apa- apa yang merupakan berita penting bagi satu komunitas atau 

universitas mungkin tidak penting atau kurang penting atau bahkan 

tidak punya nilai berita bagi komunitas atau universitas lain. 

6. Apa- apa yang menjadi berita di satu komunitas atau universitas 

mungkin juga merupakan berita bagi setiap komunitas atau universitas 

lainnya. 

7. Apa- apa yang hari ini menjadi berita sering kali sudah bukan berita 

lagi keesokannya harinya. 

8. Apa yang dianggap berita oleh seseorang belum tentu dianggap berita 

pula oleh orang lain. 

9. Dua faktor yang penting bagi berita, daya Tarik dan arti penting, tidak 

selalu sinonim. 

Daya tarik dan arti penting tidak selalu sinonim karena berita baru 

yang paling penting tidak selalu menarik. Kadang- kadang sebuah berita 

yang menempati tempat utama di koran, televisi atau radio sering kali tidak 

amat penting bagi kebanyakan pembaca atau pendengar. Namun editor 

memutuskan untuk mengutamakan berita tersebut karena berita itu memiliki 

karakteristik unik dan terkadang mengandung konflik. 
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Basis dari semua berita adalah fakta, dan ada hubungan dependen 

antara fakta dan audiens (pembaca, pendengar, pemirsa), fakta dan daya 

tarik, serta fakta  dan audien. Berita, yang harus faktual, didasarkan pada 

kejadian actual, situasi actual, pemikiran dan gagasan. Namun tidak semua 

fakta adalah berita. Berita juga harus menarik, tetapi tidak semua fakta 

adalah menarik bagi semua orang. Derajat dan keluasan daya tarik akan 

bervariasi. Satu berita mungkin punya daya tarik tinggi bagi bagi sejumlah 

kecil orang. Berita lainnya mungkin menarik bagi banyak orang. Berita ini, 

terutama jika juga amat penting, akan menjadi nomor satu dan mendapat 

tempat utama dihalaman pertama koran/website. 

Dalam pengertian sederhana program news berarti suatu sajian laporan 

berupa fakta dan kejadian yang memiliki nilai berita dan disiarkan melalui 

media massa. Pengertian penyajian fakta dan kejadian di dalam berita 

bersifat objektif. Liputan gambar dari kejadian biasanya diambil dengan 

memperhatikan hal- hal yang sekiranya tidak terlalu membuat shock 

(mengandung sara). Namun, objektifitas semacam ini masih tergantung 

subjektifitas dari peliput. Dari sudut mana kejadian itu diambil, hasil 

sebenarnya telah menunjukan subjektifitas dari peliput. Belum lagi susunan 

berita yang berupa kalimat- kalimat verbal, sangat mungkin memperoleh 

tekanan- tekanan tertentu berdasarkan pandangan subjektif dari reporter 

yang melaporkan. Akhirnya tak dapat dihindari, kendati program beritu itu 

objektif, namun unsur-unsur subjektif sengaja atau tak sengaja ikut serta 

mewarnai berita. 

2.6 Teori Analisis Resepsi  

Analisis resepsi merupakan analisis yang fokus terhadap konsep 

khalayak aktif. Dimana analisis ini meneliti bagaimana khalayak 

mengkonstruksi makna yang ditawarkan oleh media (Ien Ang dalam 

Machmud, 229:2016). Bagaimana memahami proses pembuatan makna 

yang dilakukan oleh para khalayak ketika mengkonsumsi sebuah produk 

dalam bentuk media. Resepsi sendiri berasal dari bahasa latin “recipere” 

yang artinya penerimaan. Sebuah aliran dalam penelitian sastra dimana pada 

tahun 60-an menggeserkan fokus dari teks sendiri kearah pembaca. Dimana 
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hal ini diperuntukan untuk setiap aliran penelitian sastra yang notabene 

mempelajari karya-karya sastra dan diterima oleh para pembaca. Pada 

resepsi ini telah bergeser ke arah khalayak aktif. Dimana khalayak tidak 

semata-mata menonton atau membaca, namun khalayak juga mampu 

memberikan makna terhadap media yang dikonsumsi.  

Munculnya teori analisis resepsi ini merupakan sebuah kritikan 

terhadap teori jarum hipodermik. Teori ini muncul pada tahun 1970-an, 

mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam mengasumsikan bahwa para 

pengelola media dianggap sebagai orang yang lebih pintar terhadap 

khalayak. Pada akhirnya para khalayak dapat dikelabui oleh media. Selain 

itu, perilaku yang disuguhkan oleh media merangsang khayalak untuk 

menirunya. Hal ini bisa dikatakan para khalayak yang menerima media 

tersebut sangat pasif karena hanya menerima secara utuh tanpa berasumsi 

atau memaknai terlebih dahulu. 

Dengan adanya sebuah teori baru yaitu analisis resepsi, khalayak tidak 

hanya pasif atau sekedar butuh dan puas. Namun khalayak juga dapat 

memberikan asumsi-asumsi, merespon, dan mengkonstruktif sebuah makna 

dari pandangan khalayak. Seperti yang sudah dijelaskan di atas asumsi dasar 

dari analisis resepsi adalah konsep khalayak aktif. Analisis ini menjadi 

sebuah pandangan baru dalam aspek wacana dan sosial dari teori 

komunikasi (Hall, 2011:214). Analisis resepsi ini erat kaitannya dengan 

proses encoding/decoding, khalayak aktif, bahasa/text dan budaya. 

Merupakan bagian khusus dari studi khalayak yang mencoba mengkaji 

secara mendalam proses aktual di mana wacana media diasimilasikan 

melalui praktek wacana dan budaya khalayaknya. 

Teks, percakapan, dan lainnya adalah sebuah bentuk dari praktek 

ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu (Eriyanto, 2008:13). 

Dimana pada analisis ini juga akan menganalisis sebuah teks, percakapan, 

pendapat dan makna yang diterima oleh khalayak. Dalam konsep Marx, 

ideologi merupakan bentuk kesadaran palsu (Eriyanto, 2008:93). Dalam 

bentuk kesadaran seseorang, siapa mereka, bagaimana mereka 

menghubungkan diri dengan orang lain serta dibentuk dan diproduksi oleh 
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masyarakat, tidak oleh biologi yang alamiah. Jadi, kesadaran realitas sosial 

dibangun oleh masyarakat sekitar bukan dari psikologi individu. 

Pemanfaatan teori resepsi sebagai pendukung pada kajian terhadap 

khalayak dimana khalayak tidak semata pasif namun disini mereka dilihat 

sebagai agen kultural yang memiliki kuasa tersendiri dalam memaknai 

berbagai wacana yang ditawarkan oleh media. Pada tahun 1980, David 

Morley dimana ia dikenal sebagai pakar yang mempraktikkan analisis 

resepsi secara mendalam dan mempublikasikan Studi of The Nationawide 

Audience selain itu juga ia merupakan murid dari Stuart Hall. Ia memiliki 

pertanyaan pokok pada studinya yang adalah mengetahui bagaimana 

individu mengintrepretasikan suatu program acara televisi dilihat dalam 

kaitannya dengan latar belakang sosio kultur pemirsanya. 

2.6.1 Encoding/Decoding pada Analisis Resepsi  

Analisis resepsi merupakan bagian khusus dari studi khalayak 

yang mencoba mengkaji secara mendalam proses aktual di mana 

wacana media diasimilasikan melalui praktek wacana dan budaya 

khalayaknya (Nugroho, 2012: 27). Studi respsi menitik beratkan pada 

studi tentang proses pemaknaan, produksi dan pengalaman khalayak 

atas teks media baik itu lisan, tulisan, dan audio visual. 

Secara tradisional, riset komunikasi massa telah mengonsepsi 

proses komunikasi dalam kaitannya dengan putaran atau sirkuit 

sirkulasi. Model ini telah dikeritik karena kelinierannya (pengirim-

pesan-penerima) karena hanya terfokus pada level pertukaran pesan 

dan tidak adanya konsep yang jelas tentang ‘momen-momen berbeda 

sebagai struktur relasi yang kompleks’. Meski demikian, ada baiknya 

mempertimbangkan juga proses komunikasi dalam kaitannya dengan 

struktur yang dihasilkan dan dimungkinkan melalui artikulasi momen-

momen yang berkaitan namun berbeda dari satu sama lainnya 

(distinctive) seperti produksi, sirkulasi, distribusi/konsumsi, 

reproduksi (Hall, 2011:213). Pendekatan kedua ini relatif memiliki 

struktur sama dengan struktur yang ditawarkan oleh Marx dalam 

karyanya Grundrisse dan Capital. Dimana menyoroti kespesifikan 
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berbagai bentuk produk dari proses itu tampak dalam tiap-tiap momen 

dan menyoroti apa yang membedakan produksi diskursif dengan tipe 

pembuatan produk lainnya dalam masyarakat dan sistem media 

modern. 

Objek dari berbagai praktek ini adalah makna dan pesan yang 

terbentuk dalam wahana-tanda merupakan jenis khusus yang 

diorganisir, seperti bentuk komunikasi atau bahasa dimana melalui 

pengoperasian kode dalam rantai sintagmatik diskursus. Maka 

berbagai alat, relasi, dan praktek produksi muncul, pada momen 

tertentu dalam bentuk ‘wahana simbolik’ yang tercipta dalam aturan 

‘bahasa’. Pada bentuk diskursif ini sirkulasi produk terjadi, begitu 

juga dengan distribusi terhadap khalayak yang berbeda-beda. Proses 

ini membutuhkan, akhir produksi, instrument material, sarana-

prasarana, selain itu membutuhkan sejumlah relasi sosialnya sendiri, 

yaitu organisasi dan gabungan berbagai praktek dalam alat media. 

Dalam praktek ini jika tidak ada makna yang diambil maka tidak 

mungkin ada konsumsi dan jika makna tidak tersirkulasikan dalam 

praktek maka makna tidak memiliki efek. 

Kami harus mengakui bahwa bentuk pesan yang diskursif 

memiliki posisi istimewa dalam pertukaran komunikatif (dari sudut 

pandang sirkulasi) dan bahwa momen encoding dan decoding hanya 

otonom secara relatif dalam kaitannya dengan proses komunikatif 

secara keseluruhan, merupakan momen yang telah ditentukan batas-

batasnya (determinate) (Hall, 2011:214). Struktur penyiaran harus 

menghasilkan pesan-pesan yang dienkodekan dalam bentuk diskursus 

yang bermakna. Kumpulan makna yang dienkodekan ini memiliki 

efek mempengaruhi, mengajari, menghibur, merayu, yang 

menghasilkan tingkah laku, ideologis, emosional, kognitif, dan 

persepsi indrawi yang kompleks. 

Kode encoding dengan decoding mungkin tidak simetris atau 

bisa dikatakan tidak sempurna. Tingkatan kesimetrisannya dilihat dari 

tingkat pemahaman dan kesalahpahaman dalam pertukaran 
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komunikatif. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya ekuivalensi 

antara produser enkoder dan khalayak decoder. Apa yang dimaksud 

oleh produser akan berbeda lagi maknanya ketika khalayak menonton 

produk dari produser tersebut. Pada akhirnya Stuart Hall memberikan 

tiga bentuk hipotesis yang mana berfungsi untuk melihat hubungan 

antara penulis/produser dan pembaca/khalayak bagaimana pesan 

dibaca oleh keduanya. 

Kaitan antara encoding/decoding dengan anlisis resepsi ada pada 

proses pemaknaan oleh para khalayak ketika mereka diberikan produk 

media. Khalayak akan memaknai produk media yang diberikan dan 

hasil tersebut akan dilihat melalui tiga bentuk hipotesis dari Stuart 

Hall. Hipotesis ini terbentuk agar ada batasan-batasan pemaknaan 

serta mengurangi dampak dari distorsi atau kesalahpahaman 

pemaknaan. 

2.6.2 Khalayak pada Analisis Resepsi 

Kata ‘khalayak’ sangat akrab sebagai istilah kolektif dari 

‘penerima’ pada model urutan sederhana dari proses komunikasi 

massa (sumber, saluran, pesan, penerimaan, efek) yang dibuat oleh 

pelopor di bidang penelitian media (McQuail, 2011:144). Konsep 

khalayak menunjukkan adanya sekelompok pendengar atau penonton 

yang memiliki perhatian, reseptif, tetapi relatif pasif yang terkumpul 

dalam latar yang kurang lebih bersifat publik.  

Setiap media (surat kabar, majalah, film, radio, televisi, 

fonogram) harus dapat membangun kelompok konsumen baru atau 

para pengabdi dan proses tersebut dilanjutkan dengan penyebaran 

‘media baru’ seperti internet atau multimedia (McQuail, 2011:159). 

Khalayak dalam media dapat disebut dengan konsumen. Ketika 

sebuah produk atau media diciptakan tentunya membutuhkan 

konsumen atau penikmat produk tersebut. 

Pada titik awal dalam sejarah penelitian media, khalayak yang 

sebenarnya terdiri atas banyak jaringan hubungan sosial yang saling 

tumpang tindih berdasarkan lokasi dan kepentingan bersama dan media 
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massa digabungkan ke dalam jaringan ini dengan cara-cara yang 

berbeda (McQuail, 2011:147). Pengalaman setiap orang dalam 

percetakan massal dan film sangat beragam. Pengalaman para khalayak 

yang sebenarnya adalah personal, berskala kecil, serta terintegrasi ke 

dalam lingkungan kehidupan sosial dan cara yang akrab. Banyak juga 

media-media yang beroperasi dalam lingkungan lokal dan melekat 

dalam budaya lokal. Interaksi sosial yang terbentuk di sekeliling 

penggunaan media membuat para khalayak dapat menggabungkannya 

ke dalam kehidupan sehari-hari sebagai keberadaaan yang akrab 

biarpun itu asing. 

Media tentunya membutuhkan pasar ketika media tersebut semakin 

berkembang menjadi bisnis yang besar, maka munculah istilah pasar 

media. Mereka juga membutuhkan konsumen yang nyata atau potensial 

yang dilayani oleh media dan dari layanan atau produk media tertentu. 

Konsep pasar menghubungkan pengirim dan penerima dalam hubungan 

kalkulatif kiranya pada bagian normatif atau sosial serta sebagai 

transaksi tunai kiranya sebagai hubungan sosial. Komunikasi efektif 

dan kualitas pengalaman khalayak juga menjadi hal kedua dalam 

konsep pasar. 

Penelitian tentang khalayak telah cenderung menekankan pada 

penemuan kembali dari orang-orang dalam antrian mengenali inisiatif 

atas pilihan, interpretasi, dan respon yang terletak sebagian besar pada 

penerima daripada pengirim, dan gagasan khalayak aktif dan keras 

kepala dihadapkan dengan percobaan dan manipulasi (McQuail, 

2011:151). Dapat kita lihat penelitian khalayak ini melihat sudut 

pandang media dari sisi khalayak dan dapat merepresentasikan suara 

khalayak. Media membutuhkan khalayak lebih dari khalayak 

membutuhkan media serta adanya alasan untuk dapat mengontrol dan 

adanya manipulasi dari media. Pilihan khalayak menjadi kekuatan 

penggerak atas penggunaan media. 

Dengan semakin berkembangnya media dan ditambah media 

menjadi sebuah komoditas pada kehidupan. Muncul sebuah kritik 
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terhadap budaya massa yaitu sebuah ketakutan bahwa sifat pasif 

khalayak yang besar akan berdampak pada khalayak tersebut seperti 

mudah dieksploitasi dan dirusak secara budaya. 

2.7 Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu 

supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai 

dengan tujuan penelitian ini. Maka penelitian ini mengguankan analisis 

resepsi yang berfokus pada proses decoding oleh khalayak/audiens, 

sehingga dapat dilihat melalui persepsi, pemikiran dan interprestasi. Lalu 

kemudian hasil yang didapatkan akan dikategorisasikan berdasarkan posisi 

khalayak pada model encoding-decoding Stuart Hall yakni dominant 

reading, negotiated reading, dan opposional Reading dalam memaknai 

fenomena dualisme aremania yang ada dalam pemberitaan 

suryamalang.com. Aremania yang mempunyai latar belakang yang aktif dan 

yang sudah membaca berita tentang dualisme di suryamalang.com yang 

dipilih peneliti sebagai pihak yang akan memaknai serta menjelaskan 

tentang fenomena dualisme team arema yang telah terjadi dengan tujuan 

untuk membantu pemaknaan sehingga dapat di pahami dalam berita 

dualisme Arema yang sebenarnya. 


