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ABSTRAK

Baroqah Meyrynaldy, 2014. Penelitian ini beijudul “Fanatisme Suporter 
Sriwijaya Football Club di Kota Palembang”. Skripsi Jurusan Sosiologi Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Permasalahan yang diangkat 
adalah bagaimana fanatisme suporter Sriwijaya FC di Kota Palembang. Tujuan 
umum dari penelitian ini adalah untuk memahami fanatisme suporter Sriwijaya 
FC di Kota Palembang. Tujuan khusus, pertama yaitu untuk memahami 
karakteristik sosial-ekonomi suporter fanatik Sriwijaya FC, kedua untuk 
memahami pemaknaan para suporter fanatik Sriwijaya FC, dan ketiga untuk 
memahami tanggapan masyarakat terhadap aksi-aksi fanatisme suporter Sriwijaya 
FC. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif 
kualitatif dengan jenis penelitian model fenomenologi. Unit analisis dari penulisan 
ini adalah individu-individu yang terkait dengan kelompok suporter Sriwijaya FC. 
Lokasi penelitian berada di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring dan markas 
suporter Sriwijaya FC. Data diperoleh dengan cara observasi secara langsung di 
lapangan, wawancara mendalam kepada informan, serta dokumentasi. Hasil data 
penelitian akan dianalisis dengan teori fenomenologi kontemporer Berger dan 
konsepsi tentang fanatisme. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan 
sebagai berikut: (1) Karakteristik sosial-ekonomi suporter Sriwijaya FC adalah 
faktor gender, usia, pendidikan, pekeijaan dan, penghasilan. (2) Makna fanatisme 
para suporter Sriwijaya FC adalah proses suporter menjadi fanatis sehingga 
membentuk antusiasme suporter dan solidaritas suporter. (3) Tanggapan 
masyarakat terhadap aksi-aksi fanatisme suporter Sriwijaya FC di Kota 
Palembang menimbulkan pro dan kontra. Itulah hal-hal yang menunjukkan 
fanatisme suporter Sriwijaya FC di Kota Palembang.

Kata Kunci: Fanatisme, Suporter Sriwijaya FC
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BABI ijplSJSlfi

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi sekarang ini, sepakbola merupakan fenomena yang 

sangat luar biasa, karena memiliki ruang lingkup dan pengaruh yang sangat luas. 

Contohnya, yakni sepakbola sebagai suatu cabang olahraga dengan jumlah 

penggemar paling besar dari banyak negara di dunia, sepakbola muncul sebagai 

salah satu fenomena global.

Sepakbola sudah menjadi sebuah melting bowl1 bagi siapa pun. Di dalam 

sepakbola, semua latar belakang sosial dianggap tidak ada. Di dalam sepakbola 

hanya ada satu agama, budaya, suku, ras, yaitu sepakbola. Sepakbola telah

menyihir semua orang di seluruh dunia. Karena itu sepakbola telah menjadi 

budaya yang sangat populer bagi penghuni bumi.2

Namun demikian, tidak selamanya penggemar sepakbola menjadikan

sepakbola sebagai penyatu mereka. Fanatismelah yang menyebabkan kerusuhan- 

kerusuhan yang teijadi di dalam sebuah pertandingan sepakbola. Fanatisme 

terbentuk dari kecintaan yang berlebihan kepada tim sepak bola yang 

didukungnya.3

1 Istilah Melting Bowl digunakan untuk menyatakan bahwa di mana perbedaan ideologi, negara, 
agama, ras, wama kulit, dan lainnya bisa melebur menjadi satu.
3Hari WaMdi, The Land of Hootigans: Kisah para perusuh Sepak Bola, (Yogyakarta, 2009), hal 5. 

Ibid, hal 5.
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Fanatisme yang berlebihan inilah yang memunculkan hooliganisme. 

Hooliganisme adalah perilaku agresif dan brutal para suporter tim sepakbola. 

Mereka (para hooligan) itu dapat bertindak di luar batas jika tim kesayangannya 

kalah bertanding. Sebutan hooligan ini terdapat pada suporter setia suatu tim 

kesebelasan di Inggris, sedangkan di Italia, istilah ini disebut ultras. Para 

hooligan dan ultras ini tidak hanya berlaku agresif dan kasar jika tim mereka 

kalah, tetapi juga bertindak anarkhis dan cenderung memojokkan jika kebijakan 

tim tidak sesuai dengan keinginan mereka.5

Para suporter bisa menjadi penentu siapa pelatih atau manajer klub itu, 

siapa saja pemain-pemainnya, bahkan siapa direkturnya. Fanatisme tidak hanya 

mencerminkan kecintaan penggemar kepada tim sepakbola kesayangannya, tetapi 

merupakan cerminan bagaimana sepakbola telah mempengaruhi semua orang. 

Fanatisme buta tersebut kini menular ke seluruh penjuru dunia, mulai dari daratan 

Eropa, Amerika, Asia, Afrika dan Australia hingga pelosok Indonesia.

Di Indonesia, fanatisme ini selain mendorong anarkisme di dalam stadion, 

juga menyulut vandalisme di luar stadion, seperti Bonek atau bondo nekat, 

kelompok suporter Persebaya Surabaya. Bondo nekat ini sering dikaitkan dengan 

kekacauan pada saat menonton bola dan aksi-aksi ekstrim yang mereka perbuat. 

Juga ada perseteruan abadi antara para pendukung fanatik Persija Jakarta dengan 

Persib Bandung.

Istilah lain untuk hooligan di Eropa adalah ultras. Hooligan awalnya merujuk pada para perusuh 
sepak bola dari Inggris. Sedangkan, ultras berasal dan berada di negara-negara selain Inggris. Di 
Amerika latin, istilah untuk perusuh sepak bola adalah barrabravas 

Ibid, hal 6.
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Ada juga yang unik terjadi di Bumi Cendrawasih di mana dua tim dari 

Timur Indonesia, yaitu Persipura Jayapura dan Persiwa Wamena, masing-masing 

kelompok suporternya seringkah terlibat konflik dalam setiap pertandingannya, 

uniknya bila salah satu dari tim ini bertanding dengan tim dari luar daerah maka 

para suporter seakan bersatu mendukung tim tuan rumah.

Perilaku pendukung fanatik di dalam negeri yang sering membuat 

kekacauan apalagi yang sampai berkelahi, melempar barang berbahaya ke dalam 

stadion, membuat kerusuhan, bahkan sampai menyebabkan seseorang meninggal 

dunia. Perilaku demikian inilah, yang menjadikan masalah dalam persepakbolaan 

nasional ini cukup serius dan fenomena fanatisme suporter sepakbola juga tampak 

di Kota Palembang.

Sriwijaya Football Club (disingkat Sriwijaya FC) adalah sebuah klub

sepak bola Indonesia yang bermarkas di Palembang. Walaupun mewakili provinsi 

Sumatera Selatan, Sriwijaya FC didirikan di Jakarta dengan nama Persijatim 

Jakarta Timur pada tahun 1976. Karena alasan finansial, klub ini sempat pindah 

ke Solo dan menjadi Persijatim Solo FC pada tahun 2002 hingga 2004.6

Setelah itu klub ini dibeli oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

kemudian diganti namanya menjadi Sriwijaya FC Palembang. Untuk mendukung 

tim kebanggaan Kota Palembang Sriwijaya FC yang berlaga di divisi utama, maka 

dibentuklah suatu komunitas pencinta sepak bola Palembang yang bernama fans 

Sriwijaya Mania.7

I "Sriwijaya FC", Dalam http://id.wikipedia.orR/wiki/Sriwiiava F C diakses pada 10 April 2013.
Sejarah Sriwijaya Mania Sumsel", Dalam www.sriwijavamaniasumsel.com diakses 

Januari 2013. pada 5

http://id.wikipedia.orR/wiki/Sriwiiava_F_C
http://www.sriwijavamaniasumsel.com
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Cikal bakal dari seluruh suporter Sriwijaya FC adalah Sriwijaya Mania. 

Karena ada perbedaan pendapat dalam kelompok yang berujung pada perkelahian 

antar pengurus suporter pada saat itu lima belas orang melakukan pemboikotan 

menginginkan perubahan dan kejelasan di dalam tubuh Sriwijaya Mania, sehingga 

terbentuk kelompok baru, yaitu Singa Mania. Dipilihnya nama singa merupakan 

kependekan dari Si (Sriwijaya) Nga (Ngamuk).

Saat ini Sriwijaya FC memiliki suporter militan yang tergabung dalam 

Beladas (Bela Armada Sriwijaya) dan Singa Mania, Kedua kelompok besar inilah 

yang kerap melakukan keributan di antara mereka baik di dalam maupun luar 

stadion. Insiden terakhir teijadi pada hari Rabu, 10 Oktober 2012 sekitar pukul 

16.00 WIB yakni pembakaran sepeda motor, karena aksi saling lempar benda 

keras antar-kelompok suporter. Sejumlah saksi mata menuturkan tindakan itu 

dilakukan saat istirahat setelah pertandingan babak pertama usai. Waktu itu 

penonton dikagetkan dengan kepulan asap hitam yang membubung tinggi. 

Diperkirakan api berasal dari belakang tribun utara dan selatan. Sepekan 

sebelumnya, kelompok suporter yang sama juga melakukan aksi kekerasan yang 

berakibat beberapa orang luka bakar tersiram air keras (cuka parah).8

Sepanjang musim kompetisi Liga Indonesia berlangsung, semakin 

maraknya kerusuhan sosial yang teijadi, baik antar-suporter bahkan melibatkan 

penonton umum (non-kelompok suporter). Perkelahian karena saling ejek, 

membawa senjata tajam, pelemparan botol, batu, bahkan bom molotop, siraman 

cuka parah, perusakan barang, kendaraan dan fasilitas-fasilitas umum.

"Stop provokasi, stop kerusuhan!" Dalam http://info-sriwiiavafc.blogspotmm 
Januari 2013.

diakses 13

http://info-sriwiiavafc.blogs
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Tindakan-tindakan para suporter tersebut semakin membuat disintegrasi 

sosial dan memperpanjang berbagai kerusuhan sosial di Kota Palembang. 

Sebenarnya dibentuknya komunitas pendukung Sriwijaya FC yaitu sebagai 

pendukung setia tim kebanggaan Kota Palembang baik suka maupun duka. 

Namun, kenyataannya beberapa suporter berperilaku anarkhis dan brutal, tidak 

dapat mengontrol emosi karena saling ejek.

Beberapa hal yang menarik untuk dibahas tentang fanatisme yakni antusias 

dan obsesi mereka kepada klub yang dibela, penggemar bola memang 

diklasifikasikan sebagai penggemar olahraga yang lumayan berbahaya dan 

pengundang masalah. Para suporter bisa sangat beremosi dan bertindak di luar 

batas jika tim kesayangan kalah bertanding atau dicemooh. Sebaliknya, ketika tim 

kesayangannya menang dalam pertandingan, maka suporter meluapkan rasa 

kegembiraan yang luar biasa dan larut dalam euphoria.

Sepak bola sangatlah populer, memancing emosi, dan penggemarnya 

biasanya cinta luar biasa dengan timnya, sehingga jika timnya kalah atau kurang 

beruntung, para penggemarnya bisa menjadi sangat beremosi. Untuk itulah 

peneliti mencoba mendeskripsikan fanatisme pada suporter Sriwijaya FC di Kota 

Palembang, studi fenomenologis pada pendukung fanatik Sriwijaya FC. Penting 

diteliti guna perkembangan ilmu pengetahuan sosial dan pelbagai kajian sosiologi 

khususnya pada sosiologi olahraga, juga penting bagi pembentukan moral dan 

budaya bangsa.
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1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan utama adalah 

Bagaimana fanatisme suporter Sriwijaya FC di kota Palembang ? Agar dapat 

menjawab masalah utama perlu dirumuskan permasalahan khusus yaitu, sebagai 

berikut:

1. Bagaimana karakteristik sosial-ekonomi suporter Sriwijaya FC di kota 

Palembang ?

2. Bagaimana para suporter fanatik Sriwijaya FC memaknai fanatisme

tersebut ?

3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap aksi-aksi fanatisme suporter

Sriwijaya FC di kota Palembang?

1.3. Tujuan Penelitian

13.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memahami fanatisme

suporter Sriwijaya FC di kota Palembang.

13.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus, pertama yaitu untuk memahami karakteristik sosial- 

ekonomi suporter fanatik Sriwijaya FC, kedua untuk memahami 

pemaknaan para suporter fanatik Sriwijaya FC, dan ketiga untuk 

memahami respon masyarakat terhadap aksi-aksi fanatisme 

Sriwijaya FC.
suporter
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1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat 

bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan 

gambaran yang berguna dibidang ilmu sosial khususnya yang 

berhubungan dengan kajian sosiologi seperti sosiologi olahraga.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat berguna 

bagi masyarakat dalam bentuk tulisan ilmiah dengan memberikan 

penjelasan dan informasi mengenai fanatisme suporter Sriwijaya FC di 

Kota Palembang. Selain itu juga memberikan wawasan kepada para 

pembaca terhadap baik dan buruknya fanatisme pendukung fanatik

Sriwijaya FC.

1.5. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang fanatisme suporter terhadap klub sepakbola sudah 

banyak diteliti. Misalnya, Jurnal penelitian oleh Suroso, Santi, dan Pramana 

dengan judul ”Ikatan Emosional Terhadap Tim Sepakbola dan Fanatisme 

Suporter Sepakbola” (2010). Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam diri 

individu yang mengalami fanatik buta menganggap sesuatu yang diidolakan atau 

diyakini adalah yang paling benar dan baik dimatanya. Fanatik adalah keyakinan 

atau paradigma tentang sesuatu dapat bersifat positif maupun negatif yang tidak 

berdasar pada teori atau realitas yang ada dan diyakini secara mendalam sehingga 

sulit diluruskan atau diubah.
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Fanatisme dapat disebabkan oleh banyak faktor, bukan hanya oleh satu 

faktor saja. Munculnya perilaku fanatik pada seseorang atau sekelompok orang di 

suatu tempat atau di suatu masa, dapat diakibatkan oleh (1) merupakan akibat 

kebiasaan dari dari sistem budaya lokal; atau (2) merupakan perwujudan dari 

motif pemenuhan diri kebutuhan kejiwaan individu atau sosial yang terlalu tidak 

terpenuhi. Faktor lain yang diindikasikan mempengaruhi fanatisme adalah adanya 

ikatan emosional antara suporter sepakbola dengan tim sepakbola yang 

didukungnya sangat kuat.

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka ikatan emosional dapat teijadi 

pada seseorang dengan orang lain dan dapat juga teijadi pada seseorang dengan 

sekelompok atau sebuah organisasi. Ikatan emosional dalam kelompok teijadi 

dalam berbagai situasi interaksi antar anggota yang bervariasi, sehingga dapat 

menyebabkan suatu kelompok dapat menjadi kelompok yang solid atau kurang 

solid. Hal yang demikian tergantung kohesi kelompok, di mana para anggota 

saling menyukai dan saling mencintai satu dengan lainnya. Jika suatu kelompok di 

mana setiap anggotanya merasa saling memiliki dan punya rasa cinta yang sama 

terhadap satu hal yang sama pula, maka teijadi ikatan secara emosional baik antar 

anggotanya maupun dengan sosok atau hal-hal yang diagungkan.

Jadi bisa disimpulkan bahwa individu yang menjadi suporter sepakbola 

merasakan ada rasa keterikatan emosional dengan tim sepakbola yang dicintai dan 

dipujanya, karena dalam diri individu tersebut merupakan sebuah kebanggaan 

tersendiri untuk mendukung tim sepakbolanya. Sepakbola sudah menjadi identitas 

bagi sebuah daerah, misalnya kota Makassar dengan PSM-nya, kota Surabaya
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dengan tim Persebaya-nya, dimana Persebaya sudah mengakar dalam masyarakat 

Surabaya, bahkan sulit dipisahkan karena sudah menjadi kebanggaan masyarakat 

Surabaya. Merasakan adanya saling memiliki antara baik individu dengan 

individu yang lain atau individu dengan tim kebanggaannya, jika ada individu 

atau timnya yang teraniaya atau terluka suporter tidak segan-segan untuk 

bertindak anarkis, karena kefanatisannya.

Bagi peneliti selanjutnya yang berminat terhadap tema yang sama dengan 

penelitian ini disarankan agar mempertimbangkan beberapa hal yaitu: 1) Peneliti 

selanjutnya hendaknya mengkaitkan fanatisme dengan tipe-tipe kepribadian atau 

mengkaitkan fanatisme dengan harga diri; 2) Perlu digali kenapa perempuan 

tertarik menjadi suporter sepakbola; 3) Perbedaan strata pendidikan dalam 

suporter dapat juga dikaitkan dengan fanatisme atau dengan ikatan emosional.

Kemudian, naskah publikasi oleh Handoko dan Andrianto dengan judul 

“Hubungan Antara Fanatisme Positif Terhadap Klub Sepakbola Dengan Motivasi 

Menjadi Suporter” (2006). Penelitian ini menjelaskan bahwa suporter yang 

memiliki fanatisme yang positif akan memberikan bentuk dukungannya dengan 

cara-cara yang kreatif seperti aktif bernyanyi dan berkreasi untuk membangkitkan 

semangat pemain tim kesayangnnya. Kehadiran suporter dalam jumlah yang besar 

pun akan turut memeriahkan pergelaran kompetisi itu sendiri. Dengan fanatisme 

yang positif dari para suporter, maka olahraga sepakbola akan semakin menarik 

untuk dilihat tidak hanya oleh para pria namun juga oleh wanita, baik itu melihat 

langsung di stadion ataupun melalui televisi karena selain melihat 

pertandingan juga dapat dihibur oleh aksi dan kreasi para suporter itu sendiri.

aksi
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Peneliti menyebutkan motivasi menjadi suporter merupakan sesuatu yang 

dorong individu untuk bisa menjadi bagian dalam komunitas kelompok yang 

memberikan dukungannya, baik fisik maupun mental kepada suatu klub sepakbola 

dengan tujuan yang sudah ditentukan, di mana dorongan tersebut merupakan 

perpaduan dari stimulus-stimulus yang hadir baik stimulus internal maupun 

stimulus eksternal. Motivasi menjadi suporter dapat diartikan sebagai suatu 

dorongan, baik itu yang berasal dari dalam maupun dari luar individu untuk ikut 

serta dalam suatu komunitas pendukung klub sepakbola secara aktif.

Kesimpulannya yaitu individu yang memiliki motivasi menjadi suporter 

yang tinggi, maka semakin tinggi pula fanatisme positif yang dimilikinya. 

Sebaliknya, individu yang motivasi menjadi suporternya rendah, semakin rendah 

pula rasa fanatisme positifnya. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah 

subyek penelitian sehingga didapat kesimpulan yang bersifat umum. Penelitian 

yang berhubungan dengan dunia suporter sepakbola masih sangat jarang. Peneliti 

lain dapat mengembangkan penelitian ini dengan menghubungkannya dengan 

variabel-variabel yang lainnya.

Selanjutnya skripsi oleh Firman dengan judul “Eksistensi Suporter 

Sepakbola PSMS Medan di kota Palembang” (2008). Penelitian ini menjelaskan 

bahwa suporter sepakbola adalah timbal balik dan bukti nyata dari sebuah 

kemajuan sepakbola. Sebuah klub sepakbola tidak mungkin bisa eksis tanpa 

adanya para suporter, begitu juga dengan para suporter tidak mungkin bisa eksis 

tanpa adanya klub sepakbola yang mewakili daerah mereka masing-masing. 

Munculnya suporter sepakbola adalah salah satu efek yang ditimbulkan oleh

men
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sepakbola itu sendiri, sekelompok orang yang bersama-sama menyaksikan sebuah 

pertandingan sepakbola dan mendukung tim sepakbola yang sama lalu 

menamakan diri mereka sebagai suporter.

Keberadaan kelompok suporter pendukung klub sepakbola PSMS Medan 

di kota Palembang adalah sebuah bentuk eksistensi suporter yang tidak mengenal 

tempat dan waktu dalam memberikan dukungan terhadap tim yang mereka 

banggakan. Para suporter yang mendukung PSMS Medan di kota Palembang 

ternyata konsisten dengan konsep mereka sebagai seorang suporter sepakbola 

yang akan tetap setia mendukung tim yang mereka banggakan dimanapun mereka 

berada. Kelompok suporter PSMS Medan di kota Palembang juga koherensi 

sebagai seorang suporter sepakbola, dimana tujuan yang ingin dicapai oleh para

suporter PSMS Medan adalah menciptakan sebuah sepakbola yang damai yang

bisa dinikmati oleh seluruh kalangan tanpa adanya tindakan-tindakan yang 

berujung kepada kerusuhan, hal ini sesuai dan dapat diterapkan oleh kelompok 

suporter PSMS Medan dan para kelompok suporter yang ada di kota Palembang. 

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, peneliti telah meninjau persamaan dan 

perbedaan dari penelitian-penelitian yang relevan tersebut dengan menarik 

beberapa kesimpulan. Bahwa penelitian ini mencoba mengembangkan dan 

memfokuskan kajiannya tentang fanatisme pada suporter Sriwijaya FC di kota 

Palembang, dengan memfokuskan kepada kajian-kajian sosiologi bukan 

psikologi. Kemudian, lebih konsentrasi terhadap topik yang akan dibahas seperti 

karakteristik sosial-ekonomi, pemaknaan para suporter, dan respon masyarakat 

terhadap aksi-aksi suporter fanatik.
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1.6. Kerangka Pemikiran

Menurut Hari Wahyudi (2009), suporter sepak bola dapat dibagi kedalam 

tiga kategori. Pertama, suporter yang datang ke stadion untuk menikmati 

pertandingan tidak lebih dari sekedar hiburan. Meskipun mereka memiliki ikatan 

emosional (rasa kedaerahan dan sebagainya) dengan kesebelasan yang 

didukungnya, namun dukungannya tidak sampai membuat mereka fanatik. Apa 

pun hasil pertandingan, mereka akan tetap merasa terhibur.

Kedua, suporter yang fanatik dan terorganisir kedalam kelompok- 

kelompok suporter tertentu. Biasanya, mereka memiliki Ikatan emosional yang 

sangat kuat dengan tim yang didukungnya sehingga mereka selalu mengharapkan 

kemenangan dalam setiap pertandingan. Mereka lebih terorganisasi juga biasanya 

ada personel yang bertanggung jawab di kelompoknya masing-masing. Walaupun 

selalu berharap kemenangan, mereka lebih terkendali dan menahan diri karena ada 

pihak yang mengorganisasi sehingga tidak terjadi hura-hura.

Ketiga, kelompok suporter fanatik yang tidak terorganisasi. Mereka 

memiliki fanatisme yang sama dengan kelompok kedua, namun potensi untuk 

berperilaku destruktif. Walaupun tidak terorganisasi, mereka tetap membentuk 

kelompok-kelompok kecil dan memiliki simbol-simbol yang menunjukkan 

eksistensi mereka. Tidak ada pemimpin di antara mereka yang bertanggung jawab 

terhadap kelompoknya. Suporter fanatik merupakan gambaran perilaku dari para 

pendukung sepak bola yang bertindak diluar batas kewajaran, mereka bertindak 

anarkis karena sejumlah alasan. Misalnya, jika sudah tersulut emosi 

penampilan buruk performa tim kesayangan.

atau
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Graham (1976) mengartikan suporter sebagai individu maupun kelompok 

hadir pada suatu pertandingan olahraga dengan tujuan menunjukkan 

dukungannya kepada salah satu tim yang bertanding dan merasa memiliki 

ketertarikan dengan klub tersebut. Suporter ini biasanya memiliki rasa kecintaan 

yang lebih dibandingkan penonton biasa yang hadir dilapangan. Dalam sepakbola, 

dukungan dapat berbentuk langsung dan tak langsung. Dukungan langsung berarti 

dukungan diberikan secara langsung di stadion sedangkan, dukungan tak langsung 

medukung dalam hal yang berbeda misal lewat radio, televisi dan media cetak.

Sementara itu, menurut (Kamus Bahasa Indonesia, 1997) istilah ‘penonton’ 

berasal dari awalan pe- dan kata keija tonton dalam bahasa Indonesia. Awalan pe- 

dalam hal ini berarti orang yang melakukan pekeijaan sesuai dengan kata keija. 

Bila kata kerjanya tonton, maka penonton berarti orang yang menyaksikan suatu 

pertunjukan atau tontonan. Ada perbedaan yang tipis antara ‘penonton’ dan 

‘suporter’, terlebih lagi apabila kata tersebut digunakan dalam persepakbolaan. 

Penonton adalah orang yang melihat atau menyaksikan pertandingan sepakbola, 

sehingga bersifat pasif, sedangkan suporter adalah orang yang memberikan 

dukungan, sehinga bersifat aktif. Dalam lingkungan sepakbola, suporter erat 

kaitannya dengan dukungan yang dilandasi oleh perasaan cinta dan fanatisme 

terhadap klub sepak bola.

Selain penonton dan suporter, istilah lain juga muncul berkenaan dengan 

sebutan terhadap sekelompok orang yang sedang menyaksikan pertandingan 

sepakbola. Bersumber dari sejumlah terbitan di surat kabar maupun tulisan hasil 

penelitian sejumlah ahli, peneliti melansir adanya beberapa istilah untuk penonton

yang
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sepakbola, seperti istilah tifosi dari Italia, yang berarti pendukung fanatik dalam 

sepakbola Italia, begitu ►pula halnya dengan istilah torsedor dari Amerika Latin, 

Hooligans dari Inggris, Istilah The Jak dari Jakarta, Deltamania dari Sidoarjo, dan 

paling fenomenal di Indonesia adalah istilah Bonek serta Boling dan 

Surabaya. Istilah Bonek dan Boling merupakan singkatan atau akronim dari kata 

’bondho nekat’ dan ‘bondho maling\ dan tak lupa untuk Singa Mania, Sriwijaya 

Mania, Simanis dan Beladas adalah sebutan untuk para pendukung Sriwijaya FC.

Suporter merupakan suatu bentuk kelompok sosial yang secara relatif tidak 

teratur dan terjadi karena ingin melihat sesuatu (spectator crowds). Menurut 

Soeijono Soekanto (2012) kerumunan semacam ini hampir sama dengan khalayak 

penonton, akan tetapi bedanya pada spectator crowds adalah kerumunan penonton 

tidak direncanakan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada umumnya tak 

terkendalikan.9 Suatu kelompok manusia tidak hanya tergantung pada adanya 

interaksi didalam kelompok itu sendiri, melainkan juga karena adanya pusat 

perhatian yang sama. Fokus perhatian yang sama dalam kelompok penonton yang 

disebut suporter dalam hal ini terhimpun di dalam wadah para suporter Sriwijaya 

FC kota Palembang. Yang jelas fenomena fanatisme suporter sepakbola 

mengalami perkembangan seiring berkembangnya waktu dan kompleksitas 

masyarakat secara keseluruhan.

Tidak setiap himpunan orang disebut kelompok. Orang-orang 

berkumpul di terminal bus, yang antri di depan loket bioskop, yang berbelanja di 

pasar, semuanya disebut agregat (bukan kelompok). Supaya agregat menjadi

yang

yang

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta, 2012), hal 131.
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kelompok diperlukan kesadaran pada anggota-anggotanya akan ikatan yang 

yang mempersatukan mereka. Kelompok mempunyai tujuan dan organisasi (tidak 

selalu formal) dan melibatkan interaksi di antara anggota-anggotanya.

Soerjono Soekanto (2012) menjelaskan, bahwa kelompok 

terdiri dari beberapa rumpun; pertama adalah kelompok teratur, yaitu kelompok 

yang dapat dijelaskan strukturnya maupun norma dan perannya seperti ingroup 

dan outgroup, kelompok primer dan kelompok sekunder, paguyuban dan 

patembayan, kelompok formal dan informal, membership group dan reference 

group, kelompok okupasional dan volunteer. Kedua, kelompok yang tidak teratur 

yaitu kerumunan (crowd) dan publik. Ketiga, masyarakat (community) perkotaan 

dan masyarakat pedesaan. Keempat, kelompok kecil (small group).

Dalam konteks definisi kelompok, seperti halnya definisi-definisi lain, 

definisi kelompok pun selalu diutarakan berbeda-beda untuk setiap pakarnya. 

Perbedaan pendapat ini wajar sekali, mengingat para pakar yang mengemukakan 

pendapat mengenai definisi kelompok pun berbeda latar belakangnya, mulai dari 

pengalaman, sampai pendidikan yang berbeda satu sama lain. Latar belakang 

sosiologi dan psikologi dapat membedakan pendapat para pakar karena objek 

formal di setiap bidang kajiannya berbeda namun terdapat juga persamaan pada 

objek materialnya, yaitu manusia.

Menurut Bungin (2009), kelompok merupakan sekumpulan orang-orang 

yang terdiri atas tiga orang atau lebih yang memiliki hubungan yang intensif di 

antara mereka satu sama lain intensitas hubungan di antara mereka merupakan 

persyaratan utama yang dilakukan oleh orang-orang dalam kelompok tersebut.

sama

secara umum
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Suatu kelompok memiliki suatu tujuan dan aturan organisasi serta cenderung 

melibatkan interaksi antara anggota-anggotanya sehingga menciptakan atribut 

kelompok sebagai bentuk karakteristik yang khas dan melekat pada kelompok itu.

Lalu kelompok yang baik adalah kelompok yang dapat mengatur sirkulasi 

tatap muka yang intensif di antara anggota kelompok, serta tatap muka itu pula 

akan mengatur sirkulasi komunikasi makna di antara mereka. Komunikasi 

kelompok merupakan komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator 

dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari dua orang. Komunikasi 

kelompok terbagi atas kelompok kecil ataupun kelompok besar tergantung pada 

jumlah orang yang terlibat dan sejauh mana intensitas hubungannya.

Menurut pendapat Hidayatullah (1995), fanatisme adalah suatu keyakinan 

atau suatu pandangan tentang sesuatu, yang positif atau yang negatif, pandangan 

yang tidak memiliki sandaran teori atau pijakan kenyataan, tetapi dianut secara 

mendalam sehingga susah diluruskan atau diubah. Menurut definisinya, fanatisme 

biasanya tidak rasional atau keyakinan seseorang yang terlalu kuat dan kurang 

menggunakan akal budi sehingga tidak menerima faham yang lain dan bertujuan 

untuk mengejar sesuatu. Adanya fanatisme dapat menimbulkan perilaku agresi 

dan sekaligus memperkuat keadaan individu yang mengalami deindividuasi untuk 

lebih tidak terkontrol perilakunya. Fanatisme dipandang sebagai penyebab 

menguatnya perilaku kelompok yang tidak jarang dapat menimbulkan perilaku 

agresi. Individu yang fanatik akan cenderung kurang memperhatikan kesadaran 

sehingga seringkali perilakunya kurang terkontrol dan tidak rasional.
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Kata fanatisme berasal dari dua kata yaitu fanatik, dan isme, “fanatik” 

sebenarnya berasal dari bahasa Latin “fanaticwt\ yang dalam bahasa Inggrisnya 

diartikan sebagai frantic atau frenzeid. Artinya adalah gila-gilaan, kalut, mabuk 

atau hingar bingar. Dari asal kata ini, tampaknya kata fanatik dapat diartikan 

sebagai sikap seseorang yang melakukan atau mencintai sesuatu secara serius dan 

sungguh-sungguh.10 Sedangkan dapat diartikan sebagai suatu bentuk

keyakinan atau kepercayaan. Jadi, dan dua definisi diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa fanatisme adalah keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat 

terhadap suatu ajaran baik itu politik, agama, dan sebagainya dalam penelitian ini 

dikaitkan dengan fanatisme terhadap klub sepakbola.

Menurut Haryatmoko (2003) pengertian fanatisme sendiri dapat disebut 

sebagai orientasi dan sentimen yang mempengaruhi seseorang dalam :

a) Berbuat sesuatu, menempuh sesuatu atau memberi sesuatu;

b) Dalam berfikir dan memutuskan;

c) Dalam mempersepsi dan memahami sesuatu; dan

d) Dalam merasa secara psikologis, seseorang yang fanatik biasanya tidak 

mampu memahami apa-apa yang ada di luar dirinya, tidak faham terhadap 

masalah orang atau kelompok lain, tidak mengerti faham atau filsafat 

selain yang mereka yakini.

Ciri-ciri yang jelas dari sifat fanatik adalah ketidakmampuan memahami 

karakteristik individual orang lain yang berada di luar kelompoknya, benar atau 

salah. Secara garis besar fanatisme mengambil bentuk :

Hidayatullah, Sikap Fanatik dalam Beragama (Jakarta: 1995).
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a) Fanatik wama kulit;

b) Fanatik etnik/kesukuan; dan

c) Fanatik kelas sosial. Fanatik Agama sebenarnya bukan bersumber dari

agama itu sendiri, tetapi biasanya merupakan kepanjangan dari fanatik

etnik atau kelas sosial.

Seperti yang dikatakan oleh Haryatmoko, bahwa:

“Fanatisme meliputi faktor-faktor antara lain sikap standar 
ganda yang akan memunculkan prasangka-prasangka sosial dan 
dapat memperkeruh hubungan antara kelompok yang satu dengan 
kelompok yang lain, menjadikan komunitas sebagai legitimasi 
etis hubungan sosial yang mana pengklaiman tatanan sosial 
biasanya mendapat dukungan dari kelompok tertentu, dan klaim 
kepemilikan organisasi oleh seseorang maupun sekelompok orang 
dengan cara mengidentikkan kelompok sosialnya dengan 
organisasi tertentu”11

Haryatmoko (2003) ada empat faktor yang dapat menumbuhkan 

fanatisme yaitu:

a) Memperlakukan kelompok tertentu sebagai ideologi. Hal ini teijadi kalau 

ada kelompok yang mempunyai pemahaman eksklusif dalam pemaknaan 

hubungan-hubungan sosial tersebut.

b) Sikap standar ganda. Artinya, antara kelompok 

dengan kelompok organisasi yang lain selalu memakai 

berbeda untuk kelompoknya masing-masing.

organisasi yang satu

standar yang

11 Haryatmoko, Mencari Akar Fanatisme Ideologi, Agama atau Pemikiran (Jakarta, 2003)
, hal 23.
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c) Komunitas dijadikan legitimasi etis hubungan sosial. Sikap tersebut bukan 

sakralisasi hubungan sosial, tetapi pengklaiman tatanan sosial tertentu 

yang mendapat dukungan dari kelompok tertentu.

d) Klaim kepemilikan organisasi oleh kelompok tertentu. Pada sikap tersebut, 

seringkali mengidentikkan kelompok sosialnya dengan

organisasi tertentu yang berperan aktif dan hidup dimasyarakat.

Suporter sepak bola yang fanatis, merupakan sekumpulan kelompok 

(komunitas) yang mempunyai sikap “kegila-gilaan” pada tim yang didukungnya, 

atau bisa dibilang mempunyai perasaan emosional tersendiri, setiap kali tim yang 

didukung bertanding. Kelompok itu akan membela atau mendukung timnya 

dengan sepenuh emosi dan energi yang dimilikinya dan meluapkan hal itu melalui 

atribut baik pemak-pemik aksesoris, lagu-lagu mars tim yang didukungnya dan 

melakukan convoy setelah pertandingan selesai.

Dalam hal ini, jika dijelaskan dengan dengan menggunakan konsep 

konformitas, maka hal ini berkaitan dengan proses bagaimana perilaku seseorang 

terpengaruh atau dipengaruhi oleh orang lain didalam suatu kelompok, cara 

seseorang terpengaruh sehingga menimbulkan sikap bagaimana mayoritas itu 

berperilaku. Namun, jika dikaitkan dengan aspek sosiologis kelompok atau 

perkumpulan ini digunakan seseorang untuk menegaskan identitas sosialnya atau 

sekedar untuk menunjukkan sikap dan tindakan kepada orang lain.

Dalam perkembangannya, saat seseorang hidup dan menjadi bagian dari 

sebuah kelompok, orang tersebut akan cenderung menjadi fanatik kepada 

kelompoknya. Fanatisme seperti ini dapat menimbulkan dampak buruk, misalnya

seseorang
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konflik sosial jika seseorang yang sangat fanatik tak mampu mengendalikan 

dirinya sendiri.

Vanatisme merupakan keadaan dimana seseorang atau kelompok yang 

menganut paham, baik politik, agama, kebudayaan atau apapun saja dengan 

berlebihan (membabi buta) sehingga berakibat kurang baik, bahkan cenderung 

menimbulkan perseteruan atau konflik serius. Fanatik berbeda dengan fanatisme, 

fanatik merupakan sifat yang timbul saat seseorang menganut fanatisme. Dengan 

kata lain fanatisme merupakan sebab dan fanatik adalah akibat

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengikuti sesuatu yang dapat 

mengakomodir keinginannya atau kepentingannya untuk itu seseorang akan 

mencari kelompok yang mempunyai satu tujuan dengannya agar tujuan orang 

tersebut lebih cepat tercapai. Saat seseorang sudah mempunyai kelompok yang 

sejalan dengannya, seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengagung- 

agungkan kelompoknya agar terlihat lebih menonjol dibandingkan kelompok lain. 

Cara yang digunakan untuk mencapai hal tersebut tidak jarang adalah cara-cara 

kotor misalnya, fitnah dan lain sebagainya.

Dalam taraf seperti ini seseorang sudah dapat disebut fanatik karena orang 

yang fanatik mempunyai kecenderungan sifat yang egois, memaksakan 

pendapatnya dan tidak menghargai pendapat orang lain yang boleh jadi benar. 

Satu hal yang perlu dicermati saat seseorang menjadi fanatik terhadap suatu 

kelompok adalah sifat eksklusif yang menganggap kelompoknya paling unggul 

dan akhirnya tidak mau berinteraksi dengan kelompok lain. Hal seperti itu harus 

dicegah karena dapat berakibat buruk pada tatanan sosial yang ada.

cara
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Adapun aspek-aspek fanatisme menurut Goddard (2001) diantaranya

adalah:

a) Besarnya minat dan kecintaan pada satu jenis kegiatan. Fanatisme 

terhadap satu jenis aktivitas tertentu merupakan hal yang wajar. Dengan 

fanatisme, seseorang akan mudah memotivasi dirinya sendiri untuk lebih 

meningkatkan usahanya dalam mendukung klub favoritnya.

b) Sikap pribadi maupun kelompok terhadap kegiatan tersebut. Hal ini 

merupakan suatu esensi yang sangat penting mengingat ini adalah 

merupakan jiwa dari memulai sesuatu yang akan dilakukan tersebut.

c) Lamanya individu menekuni satu jenis kegiatan tertentu. Dalam 

melakukan sesuatu haruslah ada perasaan senang dan bangga terhadap apa 

yang dikerjakannya. Sesuatu itu lebih bermakna bila yang berbuat 

mempunyai kadar kecintaan terhadap apa yang dilakukannya.

d) Motivasi yang datang dari keluarga juga mempengaruhi seseorang 

terhadap bidang kegiatannya. Selain hal-hal diatas, dukungan dari keluarga 

juga sangat mempengaruhi munculnya fanatisme.

Pada saat ini, saat sepak bola sudah menjadi industri. Peranan fanatisme 

pada suporter pun menjadi berkembang tidak hanya sebagai objek pelengkap saja. 

Suporter seharusnya menjadi bagian dari prestasi dan keberhasilan yang dicapai 

oleh klub. Berangkat dari sana suporter pun harus mulai mengembangkan 

sayapnya dalam berbagai bentuk aktualisasi diri, mulai dari peningkatan 

pengkoordiniran massa, penjualan merchandise, pembuatan album kompilasi 

suporter, hingga tour organizer.
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penelitian ini menggunakan pendekatan fenomena yang ada dalam 

subjek berkaitan dengan perilaku fanatik dari beberapa orang, kemudian 

peneliti menafsirkan data yang merupakan langkah untuk menyusun pengalaman 

subjek sehingga dapat saja dibutuhkan interpretasi peneliti terhadap gejala

diberikan subjek setelah peneliti terlebih dulu menunjukkan

Dalam

diri

atau

simbol yang 

fenomena yang telah diketahuinya.

Mengingat versi fenomenologi Husserl dan Schutz, selain lebih 

menjelaskan tentang because motive (sebab akibat) dari suatu tindakan, juga lebih 

kearah filsafati sehingga teori ini belum begitu aplikatif. Begitu pula konsep 

verstehen dari Weber, lebih mengarah pada suatu tindakan bermotif pada tujuan 

yang hendak dicapai (in order to motive), maka tampaknya fenomenologi yang 

mutakhir yang bisa digunakan dalam penelitian lebih condong pada fenomenologi 

versi Peter Ludwig Berger dan Thomas Luckman. Namun demikian, 

fenomenologi versi Berger dan Luckman juga masih perlu dikembangkan lagi 

oleh setiap peneliti, sehingga menghasilkan fenomenologi yang lebih aplikatif

sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.

Analisis fenomenalogi merupakan: (1) metode deskriptif dan 
bersifat empiris, dan beroperasi dengan asumsi kausalitas yang universal; 
(2) mendeskripsikan secara sistematis tentang dunia kehidupan sehari-hari 
(Berger, 1987: 71). Pandangan Berger tentang objektif tidak harus 
positivistik. Objektif adalah orientasi sekitar interaksi antarnilai dan 
investigasi ilmu, dan grounded, yang selanjutnya disebut reduksi 
fenomenologis. Aspek orientasi nilai dalam fenomenologi versi Berger 
terkait dengan budaya. Pendefinisian seperti ini tidak hanya memandang 
budaya sebagai artefak materi dan sosiokultural nonmateri yang 
membimbing tingkah laku manusia, tetapi juga refleksi atas dunianya yang 
didasari oleh kesadaran manusia. Produk manifest yang berupa makna 
subjektif dan intensionalitas, turut memproduksi kultur. Kultur akan eksis 
bila masyarakat memiliki kesadaran terhadapnya (Berger, 1987: 72). Apa
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yang ditawarkan Berger bukanlah teori formal, melainkan suatu orientasi 
atau pandangan baru dalam prespektif sosiologis. Hal ini terlihat ketika ia 
menjelaskan untuk pemahaman bermacam-macam dimensi kebudayaan, 
hasilnya adalah cara yang unik dalam melihat data kehidupan sehan-hari. 
Berger menyoroti banyaknya kasus yang teijadi, dimana ^ ilmu 
fenomenologi justru menghindari realitas empiris (Berger, 1987:73)

Berger berupaya mengubah orientasi fenomenologi idealis menjadi 

empiris. Secara empiris ia membahas tentang kemasukakalan, yang selalu 

dikaitkan dengan pengalaman manusia dalam kehidupan sehari-hari. Metode ini 

berupaya menggambarkan pengalaman manusia sebagai sesuatu yang hidup dan 

bukan seperti yang diteorikan. Artinya, dalam memandang realitas sosial hanya 

didasarkan pada pelaku-pelaku yang terlibat Menurut Berger, kesadaran sebagai 

jaringan tentang pemahaman ialah sebuah fenomena subjektif seseorang. Unsur- 

unsur penting dalam kehidupan sosial merupakan hasil pembagian (antarsubjek) 

yang terus menerus dengan yang lainnya.

Bagi Berger, fenomenologi bersifat empiris karena didasarkan pada

pengalaman. Dalam proses sosial akan teijadi interaksi individu dengan dunianya.

Tugas fenomenologi adalah menganalisis kenyataan-kenyataan sosial. Analisis 

terhadap realitas sosial akan memasukkan konsep interpretasi pada praktik

kehidupan sehari-sehari.

Jadi, prinsip fenomenologi yang bisa digunakan oleh para peneliti 

kontemporer (saat ini) antara lain: (1) peneliti menempatkan subjek yang diteliti 

sebagai subjek yang kritis dan problematik; (2) individu bertindak secara praktis 

atas dasar pilihan rasional; (3) menempatkan pemahaman seseorang tidak hanya

Ida Bagus Wirawan, Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma : Fakta Sosial, Definisi Sosial dan 
Perilaku Sosial, (Jakarta, 2012), hal 149.
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berasal dari pengaruh dalam dirinya, tetapi juga merupakan produk dari kesadaran 

terhadap orang lain. Dengan kata lain, tindakan manusia sebagai proses 

internalisasi dan eksternalisasi.

Inti fenomenologi kontemporer yaitu: (1) Menekankan pada 
interaksi antar-individu tentang kehidupan sehari-hari yang berkaitan 
dengan perlawanan; (2) Berusaha mendeskripsikan fenomena sebagai 
suatu yang empiris; (3) Berusaha menggambarkan pengalaman manusia 
sebagai sesuatu yang hidup, bukan seperti yang dirumuskan dalam teori. 
Dengan kata lain, berupaya menganalisis kenyataan-kenyataan sosial yang 
benar-benar terjadi; (4) Melihat kesadaran pada aras makna; (5) 
Memerhatikan teks termasuk bahasa secara objektif.13

Banyak peneliti yang menggunakan pendekatan fenomenologi dalam 

melakukan penelitian, seperti Rosenhan (1992) melihat kehidupan sehari-hari di 

rumah sakit jiwa. Rosenhan bermaksud menjawab adakah perbedaan perilaku 

antara orang waras dan yang tidak waras. Ia menggunakan co-reseacher tiga 

orang perempuan dan lima orang laki-laki. Kedelapan itu menyamar sebagai 

orang yang tidak waras. Mereka melakukan pengamatan dan wawancara secara 

partisipasi untuk mengetahui pengalaman informan mengenai kehidupan sehari- 

hari (Bogdan dan Taylor, 1992: 213). Peneliti lain adalah Howard Griffin, 

meneliti “fenomenologi peijalanan”. Pada saat penelitian, ia menggunakan sejenis 

obat guna mengubah warna kulit untuk sementara waktu, dan memotong 

rambutnya sehingga ia tampak seperti orang negro dan setengah baya. Griffin 

melakukan perjalanan secara hiteh hike (minta dibonceng), berpergian dengan 

menggunakan kendaraan umum tanpa membayar menuju ke pedalaman Missisipi, 

Alabana, Georgia (Bogdan dan Taylor, 1992: 216).

13 Ibid, hal 151.
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Menurut John Williams dan Patrick Murphy dari Leicester University 

yang memimpin penelitian tentang kekerasan dalam sepakbola, mempunyai akar 

sosial. Para pendukung fanatik sepakbola, kata mereka muncul pada 1960. Ketika 

itu gerombolan suporter mulai mengikuti pertandingan tim pujaannya ke berbagai 

kota. Survei seorang sosiolog terhadap 520 perusuh Inggris yang ditahan polisi 

pada tahun 1960 itu menunjukkan bahwa kelompok terbesar dari mereka adalah 

buruh kasar (68,1%). Pada kerusuhan yang terjadi di Heysel, Belgia tahun 1985 

segmentasi itu makin menjurus. John Williams dan rekan-rekannya menemukan 

bahwa 91,5% dari hooligan yang ditahan adalah kaum buruh. Kesimpulannya 

sepakbola yang dulu disukai kelas menengah atas telah menjadi olahraga kelas 

menengah bawah khususnya kaum buruh. Kaum buruh menyukainya karena

sepakbola adalah olahraga keras.

Dengan demikian, secara fenomenologi penelitian ini membahas fanatisme 

pada suporter Sriwijaya FC di kota Palembang. Yakni memuat situasi dan kondisi 

para suporter Sriwijaya FC dengan menggambarkan karakteristiknya berupa 

gender, usia, strata pendidikan, pekeijaan dan penghasilannya sehingga dapat 

diketahui karakteristik sosial-ekonominya. Kemudian, untuk memahami makna 

suporter Sriwijaya FC dapat diukur dengan antusiasme dukungan dan ungkapan, 

seperti ekspresi wajah, yel-yel, dan keragaman atribut suporter. Juga membahas 

respon masyarakat tentang kejadian atau kasus yang kerap kali teijadi yang 

menimbulkan disintegrasi dan kerusuhan sosial. Seperti tindak kekerasan, 

perkelahian, saling ejek, pelemparan batu, serta pengerusakan barang dan fasilitas 

yang dilakukan oleh para hooligan-hooligan kota Palembang tersebut.umum
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SUPORTER FANATIK 
SRIWUAYA FC

Karakteristik Sosial-Ekonomi: 
l.Gender, 2.Usia, 3.Pendidikan, 
4.Pekerjaan, 5. Penghasilan.

FENOMENOLOGI KONTEMPORER 
(Berger, 1987)

[1] Menekankan pada interaksi antar-individu tentang 
kehidupan sehari-hari; [2] Mendeskripsikan fenomena 
sebagai suatu yang empiris; [3] Berupaya menganalisis 
kenyataan-kenyataan sosial yang benar-benar terjadi; 
[4] Melihat kesadaran pada aras makna; [5] Memerhati
kan teks termasuk bahasa secara objektif.

Pemaknaan
1. Antusiasme
2. Solidaritas

Tanggapan Masyarakat
1. Pro
2. Kontra

FANATISME SUPORTER 
SRIWUAYA FC 
PALEMBANG

Gambar 1. Alur Bagan Kerangka Pemikiran

Sumber : Hasil olahan peneliti
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1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1.7.1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian ilmiah 

yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara 

alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam 

antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.14

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran 

dan uraian mengenai fenomena fanatisme pada suporter Sriwijaya FC di kota 

Palembang yang akan diteliti. Lalu jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian adalah model fenomenologi yang membutuhkan konsentrasi lebih dan

keterampilan menggali dan mengeksplorasi Central phenomenom lebih dalam 

dibandingkan dengan model lainnya.15

1.7.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah letak di mana penelitian akan dilakukan untuk 

memperoleh data atau informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan 

permasalahan penelitian. Adapun lokasi penelitian ini akan diambil di Stadion 

Gelora Sriwijaya Jakabaring pada saat pertandingan dan kantor sekretariat 

Sriwijaya FC alasan dipilihnya lokasi karena merupakan tempat berkumpulnya 

para suporter.

^Hans Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, (Jakarta,2010) hal 9. 
Ibid, hal 69.
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1.7.3. Batasan Konsep

a. Fanatisme adaiah keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap 

suatu ajaran baik itu politik, agama dan sebagainya namun dalam hal ini 

terhadap klub sepak bola.

b. Suporter adalah individu maupun kelompok yang hadir pada suatu 

pertandingan olahraga dengan tujuan menunjukkan dukungannya kepada 

salah satu tim yang bertanding dan merasa memiliki ketertarikan dengan 

klub tersebut Suporter ini biasanya memiliki rasa kecintaan yang lebih 

dibandingkan penonton biasa yang hadir dilapangan.

c. Suporter Sriwijaya FC adalah sekelompok pendukung setia klub Sriwijaya 

FC contohnya Beladas (Bela Armada Sriwijaya), Simanis (Sriwijaya

Mandiri Suporter), S-Man (Sriwijaya Mania), dan Singa Mania (Sriwijaya

Palembang Mania).

1.7.4. Peranan Peneliti

Adapun peran peneliti dalam hal ini bertindak sebagai pengamat yang 

terlibat secara aktif untuk mengetahui segala bentuk peristiwa yang akan teijadi 

atas fenomena-fenomena yang nampak. Peneliti juga membaurkan diri di saat 

melakukan pengamatan dengan objek yang akan diteliti tetapi, bukan ikut 

berpartisipasi, karena semua informasi yang ingin didapat dapat diperoleh bila 

pendekatan-pendekatan personal maupun kelompok dilakukan dengan informan 

penelitian.
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1.7.5. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh 

pewawancara. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan 

memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.16 Adapun 

kriteria dalam menentukan pemilihan informan kunci adalah sebagai berikut:

1. Individu yang merupakan suporter fanatik

2. Penonton umum atau masyarakat

3. Pihak kepolisian

4. Pengurus dari klub Sriwijaya FC

Alasan peneliti untuk memilih informan tersebut karena keempat informan 

diatas berkaitan dengan masalah penelitian dan juga para informan itu satu sama

lain saling berhubungan. Penentuan informan dilakukan secara purposive

sampling, yakni menentukan subjek atau orang-orang berdasarkan ciri-ciri khusus 

sesuai dengan maksud penelitian. 17 Dalam hal ini juga menggunakan snowball

sampling, adalah teknik pengambilan sumber data yang awalnya sedikit lama-

lama besar. Hal ini karena jumlah data yang sedikit belum mampu memberikan 

data yang memuaskan, maka mencari informan lain lagi agar dapat memenuhi 

sumber data yang diharapkan.18 Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 

15 orang, dimana mereka terbagi menjadi 8 orang informan kunci dan 7 orang 

informan pendukung.

16 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial 
Lainnya, (Jakarta, 2007), hal 108.
1 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung, 2009), hal 272.

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung, 2013), hal 54.
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1.7.6. Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek 

penelitian. Dengan kata lain, unit analisis dari penulisan ini adalah individu- 

individu yang merupakan kelompok suporter Sriwijaya FC.

1.7.7. Data dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun sumber

data dalam hal ini adalah :

Data Primer, yaitu data utama yang dalam penelitian ini data diperoleh1.

melalui hasil wawancara secara mendalam dengan informan. Sumber data

diperoleh dari informan-informan terkait yaitu suporter fanatis, penonton

umum, masyarakat, pihak kepolisian dan juga pengurus dari klub

Sriwijaya FC. Data utama juga diperoleh dari hasil observasi langsung

kelokasi penelitian.

2. Data Sekunder, yaitu data yang mendukung data primer atau data 

penunjang yang berhubungan dengan fokus penelitian. Sumber datanya 

diperoleh dari media massa dan elktronik yang membahas fokus 

penelitian. Data sekunder juga diperoleh dari buku-buku dan laporan 

penelitian yang relevan.
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1.7.8. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 

gejala - gejala yang diteliti (Usman dan Akbar, 2008). Dalam teknik observasi ini, 

peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian dan mencatat 

sistematis gejala ataupun fenomena yang ditemui dan diselidiki, baik itu 

berupa sikap, perilaku, maupun kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat 

khususnya orang-orang yang terlibat dalam penelitian seperti melihat bentuk- 

bentuk fanatisme suporter, komunikasi antara suporter satu dan yang lain. Dengan 

pengamatan langsung ini, peneliti memperoleh keterangan-keterangan ataupun 

informasi yang sangat mendukung permasalahan penelitian.

secara

2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam (in-depth interview) merupakan suatu cara yang 

digunakan untuk mendapatkan data-data, informasi, ataupun keterangan yang 

lisan dan informan menyangkut permasalahan penelitian (Usman dan Akbar, 

2008). Wawancara mendalam dalam penelitian ini adalah pedoman 

yang telah dipersiapkan telebih dahulu oleh peneliti (guide interview) dimana 

tujuannya adalah memudahkan peneliti dalam proses penggalian informasi. Guide 

interview memberikan kebebasan informan untuk menyampaikan pendapat, 

pandangan, pikiran dan perasaan serta pengalaman hidup tanpa ada aturan dan 

paksaan dari peneliti, tujuannya adalah memungkinkan pihak yang diwawancara 

bebas untuk mendefinisikan diri dan lingkungannya dengan menggunakan istilah-

wawancara
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istilah mereka sendiri mengenai fenomena yang diteliti serta tidak sekedar 

menjawab pertanyaan. Melalui teknik wawancara ini, data diperoleh dengan 

mengajukan sejumlah pertanyaan yang mendalam mengenai hal yang menyangkut 

pokok permasalahan dalam penelitian tersebut, dimana peneliti sebelumnya 

membuat pedoman wawancara yang sangat umum dengan mencantumkan isu-isu 

yang harus diliputi tanpa menentukan urutan pertanyaan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengambilan data yang diperoleh melalui

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian (Usman dan Akbar, 2008). 

Data dokumentasi dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan mempelajari

literature-literatur yang berkaitan dengan penelitian seperti buku-buku mengenai

fanatisme suporter, artikel suporter sepakbola, jurnal dan laporan-laporan

penelitian yang sudah ada sehingga menunjang dalam pelaksanaan penelitian ini.

Peneliti juga mendapatkan data-data dari media massa, serta data lainnya dari

sumber internet yang juga berkaitan dengan kajian penelitian.

1.7.9. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian, bagian analisis data bisa terdiri dari sejumlah 

komponen. Tetapi proses analisis data secara keseluruhan melibatkan usaha 

memaknai data yang berupa teks atau pernyataan. Untuk itu perlu mempersiapkan 

data tersebut untuk dianalisis dengan melakukan analisis-analisis yang berbeda, 

memperdalam pemahaman akan data tersebut, menyajikan data, dan membuat 

interpretasi makna yang lebih luas akan data tersebut Setelah data terkumpul
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dilakukan pemilahan secara selektif disesuaikan dengan permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian. Setelah itu, dilakukan dengan proses editing, yaitu 

dengan meneliti kembali data-data yang didapat, apakah data tersebut sudah 

cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk proses berikutnya. Dalam 

penelitian ini yang digunakan dalam menganalisa data yang sudah diperoleh 

adalah dengan cara deskriptif (non-statistik), yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata dan kalimat yang 

dipisahkan dengan kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dengan demikian 

penelitian tentang fanatisme suporter Sriwijaya FC di kota Palembang ini 

termasuk kedalam kategori studi fenomenologis, maka dalam hal ini pula 

dilakukan alur analisis data mengikuti apa yang disampaikan oleh Creswell

(1998), sebagai berikut:

1. Peneliti memulai mendeskripsikan secara menyeluruh pengalamannya.

Peneliti kemudian menemukan pernyataan.2.

3. Pernyataan-pernyataan tersebut kemudian dikelompokkan kedalam unit-

unit bermakna.

4. Peneliti kemudian merefleksikan pemikirannya dan menggunakan variasi 

imajinatif.

Peneliti kemudian mengkonstruksikan seluruh penjelasannya tentang 

makna dan esensi.

Setelah semua itu dilakukan, kemudian ditulis deskripsi penggabungannya 

agar dapat menyimpulkan seperti apa hasil dari penelitian tentang 

fanatisme suporter Sriwijaya Footbal Club di Kota Palemb

5.

6.

ang.
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