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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Film merupakan salah satu media yang mempunyai kelebihan di dalamnya yaitu 

audio dan visual (Yanuarto, 2013). Hal ini yang membedakan film dengan media 

lain. film merupakan salah satu media yang dapat memberikan pesan secara 

bersamaan dimana pesan dan informasi tesampaikan dengan luas dan bersamaan 

menimbulkan efek komunikasi yang berbeda beda kepada setiap komunikan yang 

menerimanya (Putri, 2013). Semakin berkembangnya teknologi dan informasi di 

era digital ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang dimana membutuhkan 

ragamnya film yang di butuhkan. Semakin banyak genre yang bermunculan dan 

kategori umur yang disajikan kepada masyarakat dengan didukung perkembangan 

dari ide pembuat film untuk membuat penokohan, dialog, musik dan pesan yang 

disampaikan maka dapat meningkatkan juga dampak dan kesan yang di berikan 

pada msyarakat (Putri,2013). Maka dari itu, cerita atau skenario yang dapat menarik 

penonton kedalamnya dapat kita sebut film (Susanto, 1982). Film juga merupakan 

penggambaran realitas masyarakat yang diangkat pada layar lebar. Realitas 

masyarakat yang berkembang dan tumbuh di proyeksikan pada atas layar 

merupakan hal yang sering dilakukan oleh sebuah film (sobur, 2003). Dengan itu, 

salah satu media komunikasi penyampai realitas masyarakat kepada audience 

dengan unsur audio visual dapat disebut film. 

Realitas masyarakat yang diangkat dalam film merupakan hal yang menarik 

dalam berbagai genre mulai romantis, horor, komedi dan banyak lagi (Yanuarto, 

2013. Sebagai penggambaran keaadan masyarakat film yang digambarkan dalam 

bentuk cerita atau realiatas dalam masyarakat itu sendiri. Namun, dalam hal ini film 

terkadang dinilai bersifat kritis atau pun bermanfaat bahkan di tolak. Film 

merupakan sebuah media yang dapat menuangkan realitas kehidupan ke dalam 

sebuah layar lebar (joseph, 2011).  

Fenomena yang sering di bahas di Indonesia belakangan ini adalah sepak bola. 

Dibuktikan dari kualifikasi piala dunia 2022 pada tahun 2019 ini meskipun 
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mengalami keterpurukan namun Indonesia mendapat peningkatan penonton hingga 

mencapai peringkat satu pada suporter terbanyak hingga 54,659 penonton pada 

zona AFC (wicaksono, 2019). Sepak bola merupakan hal yang populer di dunia, 

termasuk negara Indonesia. Kesebelasan sepak bola terdiri dari pemain, pelatih, 

suporter, klub, tim nasional, dan masih banyak lagi unsur-unsur di dalam sepak bola 

termasuk suporter. Bagaimana tidak suporter merupakan hal yang penting dalam 

sebuah pertandingan sepak bola. Sebuah pertandingan tidak akan seru bila tidak ada 

kehadiran sekelompok suporter. Banyak orang yang menyebutkan bahwa suporter 

merupakan pemain ke 12 dari sebuah tim sepak bola (wicaksono, 2019).  

Riset dari nielsen sport yang di kemukakan di CNN Indonesia pada tahun 2017 

sepak bola merupakan olah raga yang sangat digemari di negara Indonesia. 

Disebutkan di portalnya 77% penduduk indonesia menykai sepak bola, terutama 

pada laga timnas Indonesia (arfianto, 2017). Mulai dari anak anak hingga dewasa 

sangat menyukainya. Indonesia sendiri mempunyai kelompok suporter yang cukup 

besar dari klub klub sepak bola yang berpartisipasi dalam liga Indonesia dapat 

penulis tersebut seperti Arema (Malang) mempunyai suporter Aremania dan 

aremanita, Persib (Bandung) yang mempunyai pendukung Bobotoh dan viking, 

Persebaya (surabaya) mempunyai suporter Bonek, dan banyak lagi (arfianto, 2017). 

 Fanatisme pada klub sepak bola di indonesia tergabung ketika pertandingan 

sepak bola timnas berlaga. Kita melihat banyak atribut suporter ketika pertandingan 

di GBK. Namun hal itu berubah ketika piala asia 2007. Berbagai persuasi masuk 

pada kelompok suporter sepak bola bersatu untuk mendukung kesebelasan timnas 

Indonesia dan meninggalkan atribut tim kesebelasan yang mereka sukai. Namun 

hanya ada warna merah putih pada saat menonton timnas Indonesia (arfianto, 

2017). 

Fanatisme suporter ini tidak berjalan dengan baik baik saja, suporter sepak bola 

juga punya stigma buruk yang dapat penulis sebut anarkisme mulai dari konvoi 

yang mengganggu warga, sweeping, pengeroyokan antar suporter dan banyak lagi. 

Sebagai contoh di Indonesia sendiri bersatunya suporter di timnas tidak 

berlangsung di level klub seperti kasus tahun 2018 lalu antara Arema melawan 

Persib Bandung terjadi kericuhan antar suporter. Tidak lain juga di dunia 2016 lalu 
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terjadi kericuhan di EURO 2016 antara suporter garis keras Rusia dengan Inggris 

(Amurwonegoro, 2015).  

Fanatisme suporter merupakan merupakan sebuah budaya yang di sebut 

holiganisme. Holiganisme merupakan budaya yang orang orangnya disebut 

holigan. Holigan sendiri merupakan suporter sepak bola yang brutal ketika klub 

kesayangannya kalah bertanding. Tidak sedikit dari mereka keluar masuk penjara 

diakibatkan sebuah perkelahian. Meskipun begitu para holigan ini paling anti 

menggunakan senjata dalam perkelahian karena menurut mereka, menggunakan 

senjata merupakan cara bagi para pengecut (Besa, 2016) 

Menjadi menarik bila tema bertajuk supporter sepak bola sebagai pengkhususan 

fanatisme suporter yang selama ini menjadi kontroversi seperti di ambil contoh 

rivalitas klub sepak bola West Ham dengan Millwall sejak 23 september 1897 

(firdaus, 2016) yang dikemas menjadi media komunikasi yaitu film. Film dapat 

membuat media yang memprovokasi bentuk masyarakat, film dapat 

menggambarkan realitas masyarakat yang penulis sebut beberapa film yang 

mengangkat fanatisme suporter sepak bola di dunia yaitu Green Street Holigan 

(2005), Cass (2008), Awaydays (2009), Offside (2006) dan banyak lagi. Peneliti 

mengambil contoh film Green Street Holigan (2005) yang menceritakan sepak bola 

lebih dari hiburan akhir pekan yang di maksudkan menjadi suporter sebuah tim 

sepak bola merupakan ikut juga memperjuangkan harga diri sebuah tim itu sendiri. 

Berawal dari matt bucker ( elijah wood) seorang mahasiswa yang di drop out dari 

harvard university karena dituduh mempunyai kokain bertemu dengan pete 

Dunham( charie hunnam) pimpinan suporter garis keras klub sepak bola West Ham 

United (green street elite).  

Dalam film ini, ada 4 konflik utama yang saling berhubungan. Pertama adalah 

ketidaksukaan Bovver terhadap tangan kanan Pete terhadap Matt, yang 

dianggapnya sebagai tersangka aneh dan hanya bisa bergabung dengan GSE karena 

hubungan nepotisme dengan Pete. Kedua adalah kebencian hooligan terhadap 

jurnalis yang sering mengabaikan citra hooligan (dan 'kebetulan' Matt adalah 

kandidat jurnalis). Ketiga, pertarungan IGE dengan Milwall mendukung hooligan, 
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dan yang terakhir adalah pengkhianatan Bovver terhadap Pete, yang merupakan 

puncak dari semua kekacauan yang terjadi dalam film ini (Prasetya, 2017). 

Film Green Street Holigan (2005) menggambarkan bagaimana kehidupan 

seorang holigan. Meskipun film ini berkisah tentang kekerasan dalam sepak bola 

namun, film ini juga mengajarkan banyak hal positif seperti bagaimana seseorang 

tidak kabur dari sebuah masalah , prinsip yang di pegang teguh dari seseorang dan 

memperjuangkan apa yang mereka cintai. Seperti halnya film yang merekam 

realitas masyarakat film ini pun sebenarnya terjadi pada kehidupan nyata. 

Di Indonesia sendiri mulai bermunculan film bertema suporter sepak bola dapat 

penulis sebut Darah Biru Arema karya Taufan Agustyan Prakoso yang bercerita 

tentang pacho sebagai suporter Arema, di mana pun dan kapan pun Pacho selalu 

menggunakan atribut Arema dan selalu berbicara tentang sepak bola. Masalah 

muncul ketika Bogel, seorang rekan Pacho, selalu mengejek kesenangan Pacho 

yang ingin menjadi pemain di Arema. Ketidak mampuan bermain sepak bola dan 

postur tubuh kecil Pacho yang menjadi masalah bagi teman-teman sekelasnya dan 

ibu Pacho tidak mendukung keinginannya. Film ini mengambil sudut pandang 

berbeda dengan film suporter fanatis lainya dengan bertema drama komedi. 

Asumsi peneliti adalah film Darah Biru Arema karya Tufan Agustyan Prakoso 

yang bergenre drama komedi ini menawarkan mitos baru dalam perfilman 

Indonesia dimana fanatisme supoter sepak bola tidak lagi dipresentasikan sebagai 

suporter fanatis yang anarkis dan mempunyai agresivitas seperti tradisi fanatis 

suporter yang di gambarkan pada film film lain yang bertajuk sepakbola, serta pada 

film ini suporter di presentasikan dengan mempunyai semangat juang yang tinggi, 

pantang menyerah dengan bumbu bumbu komedi. 

Secara garis besar film Darah Biru Arema karya Tufan Agustyan Prakoso 

mengisahkan tentang fanatisme suporter yang bertentangan dengan tradisi holigan 

atau fanatis suporter. Pacho sebagai suporter fanatis menjung semangat juang yang 

tinggi sebagai suporter tanpa adanya anarkis dan agresivitas. Dirujuk juga dari 

penelitian terdahulu seperti Hubungan Fanatisme dengan Perilaku Agresi Suporter 

Sepak Bola (Debry Agriawan), Suporter Sepakbola (Studi Etnografi Mengenai 

Fanatisme Suporter di Kota Medan)( Fajrin Febrian),  Fanatisme dan Agresivitas 

Suporter Klub Sepak Bola (Indria Hapsari) dan ada banyak lagi yang menjelaskan 
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bahwa fanatisme suporter bersifat anarkis, mengandung dan agresivitas. Fenomena 

yang terjadi di dalam film Darah Biru Arema karya Tufan Agustyan Prakoso 

mengisahkan tentang fanatisme suporter bertentangan dengan tradisi holigan atau 

fanatis suporter ini, dapat dilakukan pengkajian dengan mengunakan teori 

dekonstruksi.  

Menurut Derrida Dekonstruksi adalah merupakan upaya yang dirancang untuk 

membuktikan bahwa bahasa penulisan yang ditandai dengan ketidaksetabilan serta 

ketetapan makna. Dekonstruksi mengajak untuk berfikir kritis dalam 

mengungkapkan makna tersembunyi dalam teks, tidak hanya mengacu pada 

konteks dimana kata kata tersebut dianggap berada (sim, 2002). Dalam 

penjelasanya yang lebih mudah, pembacaan dekonstruksi merupakan pembacaan 

yang tidak hanya menggambarkan maksud asli dari penulis teks, tetapi merubah 

pandangan serta pemahaman teks tersebut, sehingga teks yang sudah dianggap 

salah dan diperlihatkan lagi bahwa sebenarnya teks tersebut salah. 

Penelitian ini menggunakan analisis semiotika pada film Darah Biru Arema 

karya Tufan Agustyan Prakoso. Analisis semotika digunakan untuk menganalisa 

unsur unsur seperti mimik wajah, alur cerita, dialog, gerak tubuh dan simbol yang 

ada pada film ini. Dengan menggunakan metode semiotika dari Rolan Barthes, 

tanda tanda denotatif dan konotatif dalam film ini dapat dijelaskan dan apa yang 

sedang disampaikan atau pesan yang disampaikan, bukan hanya deskripsi konten 

yang disembunyikan. kemudian setelah menemukan makna denotatif dan konotatif 

akan mendeskripsikan mitos yang berkembang di masyarakat. Melalui analisa 

berbagai unsur tersebut yang akan di ketahui bentuk dekonstruksi fanatisme 

suporter yang terdapat pada film tersebut. Sehingga penelitian ini berjudul 

"Dekonstruksi Fanatisme Suporter Sepak Bola" (analisis semiotika dalam 

"DARAH BIRU AREMA " karya  Taufan Agustian Prakoso ). 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan dengan latar belakang di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan 

masalah yaitu Bagaimanakah dekonstruksi fanatisme dalam film “Darah Biru 

Arema” karya Taufan Agustyan Prakoso?. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka dapat ditarik suatu 

tujuan yaitu Mengetahui dekontruksi pada film Darah Biru Arema karya Taufan 

Agustyan Prakoso mengenai fanatisme suporter.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan dari tujuan di atas penulis berharap dapat mencapai manfaat 

penelitian sebagai berikut : 

A. Manfaat Akademis.  

1. Mengetahui dekonstruksi fanatisme di kalangan suporter sepak bola adalah 

salah satu fenomena dan masalah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. 

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan 

bagi para peneliti masa depan, terutama bagi mahasiswa studi komunikasi 

yang ingin mempelajari pembongkaran sebuah novel dalam sebuah film. 

2. Makna fanatisme pada suporter sepakbola adalah salah satu fenomena dan 

masalah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan tambahan bagi peneliti di 

masa depan, seperti mahasiswa yang ingin meneliti makna dari sebuah film. 

B) Manfaat Kritis Sosial.  

1. Hasil penelitian tentang penggunaan analisis semiotik dalam novel dalam 

film "Darah Biru Arema" karya Taufan Agustian Prakoso diharapkan dapat 

memberikan perspektif baru bagi masyarakat, terutama orang tua, dalam 

mengawasi dan memantau kehidupan sehari-hari anak-anak yang mencintai 

klub sepakbola. Bahkan tindakan negatif yang dapat terjadi pada pendukung 

fanatisme tidak lagi dianggap sepele. 

 

 


