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ABSTRACT 

Research drop was triggered by the existence of the group supporters reality 
that exist in Indonesia especially for the supporters of that being in the region of East 
Java famous on the condition will be competition between teams and suporters that 
exist do as well as tension that is high in support team football teams play in the 
game. 

The theory used in this research is the Theory of Social Construction from Peter L 
.Berger and Thomas Luckmann as well as the approach of the Theory of Social 
Conflict , where in the formation of a construction , through three (3) steps or actor 
moment. That third steps are: Internalization, Objectivication, and Externalization 
which that third steps happened in simultan manners. Research method that used in 
this research is Qualitative Descriptve Method with case study. The way to selected 
subject study researcher used snowball, then the researcher has one subjec study who 
give the information for the next subject study. 

The results of this study found that violent conflict that occurs in the field was 
triggered by the First , a sense of revenge and hate that is present in both supporters 
Bonek and LA Mania.Secondly, the accurance of injurie or fatalities due because 
violence conflict are present among both groups of Bonek supporters with LA Mania. 
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ABSTRAK 

 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya realitas kelompok suporter yang 
ada di Indonesia, khususnya kelompok suporter yang berada di wilayah Jawa Timur 
terkenal dengan sarat akan persaingan diantara tim-tim dan suporter-suporter yang 
ada, serta tensi yang tinggi dalam mendukung tim kesebelasan berlaga. 

 Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konstruksi sosial dari 
Peter L. Berger dan Thomas Luckmann serta pendekatan teori konflik sosial, dimana 
dalam pembentukan konstruksi, aktor melalui tiga tahapan atau momen. Ketiga 
tahapan tersebut antara lain : internalisasi, obyektivasi, dan ekternalisasi, dimana 
ketiga tahap tersebut terjadi secara simultan. Metode yang digunakan adalah tipe 
penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan di 
Surabaya sebanyak tiga subjek penelitian serta di Lamongan sebanyak empat subjek 
peneltian dipilih menggunakan teknik snowball, dimana peneliti memiliki subjek 
informan kunci yang  kemudian memberikan informasi untuk subjek penelitian 
selanjutnya. 

 Hasil penelitian ini menemukan bahwa konflik kekerasan yang terjadi di 
lapangan dipicu oleh pertama, rasa dendam dan benci yang hadir didalam kedua 
kelompok suporter Bonek dan LA Mania. Kedua, terjadinya korban luka maupun 
korban jiwa akibat konflik kekerasan yang hadir diantara kedua kelompok suporter 
Bonek dengan LA Mania. 

 

Kata Kunci : Suporter, Konflik, Kekerasan 
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