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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Suporter sepak bola Indonesia sering menciptakan konflik kekerasan yang 

mengakibatkan korban jiwa. Konflik kekerasan bisa saja muncul akibat  

permasalahan sosiologis seperti kebencian, dendam, dan harga diri. Permasalahan 

sosiologis tersebut secara terus menerus mereproduksi konflik kekerasan antar 

suporter sepak bola. Konflik kekerasan antar suporter sepak bola muncul ke 

permukaan sosial antara lain Bonek1 dengan Aremania2, The Jack Mania3 dengan 

Viking4, dan banyak kasus lainnya. Studi ini meneliti tentang kasus konflik 

kekerasan antara Bonek dengan LA Mania. Kasus konflik kekerasan antar kedua 

suporter tersebut sudah berada pada intensitas yang cukup tinggi. Studi ini ingin 

menelaah bagaimana masalah sosiologis tersebut di atas mereproduksi konflik 

kekerasan antara Bonek dengan LA Mania. 

Salah satu contoh kasus yang sempat ramai diberitakan adalah tewasnya 

lima orang suporter Persebaya akibat adanya insiden penyerangan oleh warga 

yang terjadi di daerah Babat, Lamongan (Wibowo, 2012).  Penyerangan tersebut 

terjadi di kereta api yang ditumpangi oleh suporter Persebaya yang hendak 
                                                            
1Bonek adalah kelompok pendukung kesebelasan sepakbola Persebaya yang berdiri pada tahun 
1990an. 
2Aremania adalah kelompok pendukung kesebelasan sepakbola Arema yang berdiri pada tahun 
1990an. 
3The Jackmania adalah kelompok pendukung atau suporter kesebelasan sepakbolaPersija Jakarta 
yang berdiri pada tanggal 19 Desember1997. 
4Viking Persib Club atau Viking adalah kelompok pendukung kesebelasan sepakbola Indonesia 
Persib Bandung yang berdiri pada tanggal 17 Juli 1993. 
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menuju Bojonegoro untuk mendukung pertandingan antara Persebaya dan 

Persibo. Namun saat kereta api melintas di stasiun Lamongan, secara tiba-tiba 

warga melakukan sweeping terhadap Bonek dan melempari Bonek yang berada di 

atas gerbong dengan batu. Penyerangan secara tiba-tiba tersebut membuat Bonek 

tidak mampu melakukan perlawanan, sehingga banyak Bonek yang terluka dan 

tewas.   

Aksi penyerangan di atas merupakan aksi balas dendam atas peristiwa 

sebelumnya, ketika pada tahun 2011 salah satu suporter LA Mania tewas akibat 

dianiaya oleh Bonek (Pribadi, 2012). Korban tewas tersebut diduga dikeroyok 

oleh suporter Persebaya dan mayatnya dibuang disalah satu desa di Lamongan 

yakni Desa Karanglangit. Peristiwa tersebut terjadi pada saat kereta api yang 

membawa Bonek menuju Jakarta melintas di daerah Lamongan. Selain melakukan 

pengeroyokan, suporter Persebaya juga melempari rumah warga dan masjid di 

Lamongan.  

Berdasarkan gambaran kasus yang terjadi antara suporter Persebaya dan 

supoter Persela di atas, secara kasat mata mungkin dapat dilihat bahwa konflik 

yang terjadi didasari oleh rasa dendam. Lebih lanjut, peneliti ingin mengkaji 

permasalahan tersebut dengan menggunakan pendekatan sosiologi agar 

memeroleh gambaran kasus konflik yang terjadi secara jelas. 

Studi terdahulu mengenai konflik antar suporter sepkabola juga terdapat 

pada karya ilmiah yang ditulis oleh Mohammad Yusuf Setyo Utomo (20013), 

dalam skripsinya melakukan penelitian terkait akar konflik Bonek dengan 
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Aremania. Konflik yang terjadi antara Bonek dan Aremania pada penelitian yang 

dilakukan oleh Yusuf dalam perkembangannya disebabkan adanya perilaku 

kolektif diantara kedua kelompok suporter tersebut. Hal ini sesuai dengan apa 

yang diungkapkan oleh Smelser mengenai tindakan kolektif. Selain itu, dalam 

penelitian Mohammad Yusuf ini mengaitkan konflik Bonek dengan Aremania 

akibat fanatisme yang tinggi diantara kedua kelompok suporter. 

Hampir sama dengan skripsi dari Mohammad Yusuf, studi konflik 

kekerasan antara Bonek dan LA Mania akan menelaah proses historis munculnya 

konflik antara kedua belah pihak.  Peneliti  mencoba menelusuri konflik antar 

suporter sepak bola ini dari awal mula terjadinya konflik hingga menjadi konflik 

dalam bentuk kekerasan. Kasus konflik antar suporter sepak bola antara Bonek 

dan LA Mania menarik untuk dikaji dengan menggunakan pendekatan sosiologi 

konflik, pendekatan tersebut memberikan gambaran pemetaan konflik yang 

mengarah pada ranah negatif. Pemetaan konflik dilakukan dengan mengetahui 

sejarah berdirinya kedua suporter sepak bola tersebut dan mencari akar 

permasalahan yang menjadi awal mula konflik antar kedua kubu. 

Pertanyaan penelitian secara umum dalam konflik kekerasan antar suporter 

sepak bola Bonek dan LA Mania ialah ingin melihat konflik kekerasan ini dapat 

terjadi di kedua kelompok suporter ini. Selain itu, ingin melihat pemaknaan 

kepentingan tiap-tiap aktor yang terlibat dalam konflik yang terjadi. 
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1.2 Fokus Penelitian 

 Berdasarkan  latar belakang  masalah  yang  telah diuraikan di atas, maka 

penelitian ini akan difokuskan pada permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana para suporter Bonek dengan LA Mania terlibat konflik 

kekerasan dalam mendukung tim kesebelasannya ? 

2. Bagaimana makna kekerasan bagi kedua kelompok suporter ?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Merupakan pemberian bekal pengalaman dan pengetahuan kepada 

mahasiswa mengenai studi konflik khususnya mengenai konflik kekerasan 

antar suporter sepak bola Bonek dan LA Mania. 

2. Untuk memeroleh gambaran mengenai penyebab terjadinya konflik 

kekerasan antara kelompok suporter Bonek dan LA Mania. 

3. Sebagai sarana untuk mengetahui proses konflik kekerasan yang terjadi 

antara kelompok suporter Bonek dan LA Mania. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagi Mahasiswa 

1. Untuk mengembangkan wawasan dan disiplin ilmu baik secara teori 

maupun praktek yang berhubungan dengan bidang studi Sosiologi dan 

kaitannya dengan konflik. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KONSTRUKSI SOSIAL KONFLIK..... ABIT NUR DIYANSAH



5 
 

2. Bagi mahasiswa agar mampu mengetahui penyebab terjadinya konflik 

konflik antara kelompok suporter sepak bola Bonek dan LA Mania. 

3. Bagi mahasiswa agar mampu menjelaskan peta konflik yang terjadi 

antara kelompok suporter Bonek dan LA Mania. 

b. Bagi Subyek Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pembelajarandan masukan  bagi kelompok-kelompok suporter sepak bola untuk 

dapat menjadikan persaingan tanpa harus menciptakan konflik dalam bentuk 

kekerasan. 

c. Bagi Pihak Lain 

1. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk pelaksanaan penelitian 

yang sejenis dimasa yang akan datang. 

2. Membantu memberikan informasi terhadap fenomena-fenomena yang 

sejenis di masa yang akan datang dan siapa saja yang akan 

membacanya. 

 

1.5 Diskusi Teoritik 

Isu konflik kekerasan dalam suporter sepak bola antara Bonek dan LA 

Mania akan ditelaah dengan pendekatan atau perspektif konstruksi sosial Peter L. 

Berger dan Luckmann.Teori konstruksi sosial ini digunakan untuk mengetahui 

bagaimana makna yang terbentuk pada kedua kelompok suporter (Bonek dan LA 

Mania) terhadap konflik kekerasan yang terjadi di kedua kelompok suporter 

tersebut. Selain itu, studi konflik dalam perspektif konstruksi sosial ini nantinya 
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akan menganalisis dan mengeksplor konflik yang terjadi di antara kedua 

kelompok suporter sepak bola dengan berawal dari memasukkannya analisis 

sejarah atau proses sosial (historisme) dari asal mula terjadinya konflik kedua 

kelompok suporter atau proses dialektika kenyataan sosial (Susan, 2009, 70). 

 

1.5.1 Teori Konstruksi Sosial 

Peter L. Berger (1990, xx) menjelaskan bahwa konstruksi sosial pada 

dasarnya adalah sosiologi pengetahuan. Hal ini berkembang sesuai dengan 

pemikiran Berger  yang menciptakan sosiologi pengetahuan lebih spesifik sebagai 

teori konstruksi sosial. Salah satu prinsip filsafat yang dipakai oleh berger adalah 

membuktikan atau melawan tesis dari Marx bahwa ‘kesadaran manusia itu 

ditentukan atau diciptakan oleh materialis’. Pada dasarnya Berger ingin 

membuktikan bahwa yang non-material itu berpengaruh dalam menciptakan 

sejarah. Non-material itu disebut Berger sebagai pengetahuan. 

Konstruksi sosial secara garis besar  meneliti dua hal, yaitu pengetahuan 

dan realitas. Pengetahuan adalah stream of experiences atau sekumpulan 

pengalaman yang sudah mapan yang ada dalam struktur kesadaran manusia. Hal 

ini disebabkan dalam struktur kesadaran manusia ada level kebenaran, level 

kesalahan. Sedangkan realitas adalah apa yang dihasilkan dari proses 

pendefinisian kehidupan manusia sehari-hari. Realitas adalah proses reproduksi 

dari pengetahuan yang muncul dalam bentuk tindakan. Selain itu juga ada pula 

dalam bentuk perilaku maupun perkataan. Tindakan, perilaku, bahasa, perkataan 

yang ada di dalam realitas dapat disebut dengan istilah simbol. 
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Sifat dari pendefinisan itu tidak selalu sempurna. Struktur kesadaran 

manusia itu yang menentukan bagaimana level kesadaran manusia, seperti 

kebaikan, keburukan, dan lain-lain. Subyek individu selalu memiliki ini untuk 

mendifinisikan dalam kehidupannya yang disebut sebagai realitas. 

Teori konstruksi sosial menjelaskan bahwa pengetahuan dan realitas tidak 

dapat dipisahkan. Keduanya adalah hubungan yang saling berkaitan dan tidak 

dapat dipisahkan. Proses subyek individu mendapatkan atau membangun 

pengetahuan atau mendapatkan pengetahuan mereka gunakan untuk 

mendifinisikan disebut proses simultan pengetahuan. Simultan terdiri dari tiga 

yaitu, internalisasi, obyektivasi, eksternalisasi. 

1. Internalisasi 

Adalah fase individu mendapatkan asupan-asupan tentang baik buruk 

benar salah dari orang pertama yang paling dekat dengan dia (keluarga), 

orang yang dicintai, orang yang dipercayai, orang yang melindungi, dan 

orang yang sangat dihormati atau significant others.  Misalnya, jika 

individu tersebut berada pada kelompok suporter Bonek maka sejak 

keberadaannya di dalam ruang lingkup Bonek tentunya memengaruhi 

pola pikir terhadap Bonek. Sebaliknya, jika individu berada dalam ruang 

lingkup LA Mania nantinya pola pikir akan terpengearuh oleh LA Mania.  
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2. Obyektivasi 

Adalah proses individu menyimpan semua pengetahuan dan realitasnya 

sebagai cadangan ilmu pengetahuan dalam hidupnya yang obyektif. 

Misalnya, di dalam realitas dan pengetahuannya tentang Bonek atau LA 

Mania mengenai baik buruknya kedua kelompok suporter tersebut maka 

yang akan dilakukan ialah sesuai dengan apa yang telah individu pahami 

baik dari sisi Bonek maupun dari sisi LA Mania. 

3. Eksternalisasi 

Adalah proses pendifinisian individu atau aktor setelah realitas yang 

menciptakan sebuah tindakan. Misalnya, individu atau aktir yang berada 

di Surabaya dalam mendukung tim kesayangannya jelas berbeda dengan 

inividu atau aktor yang berada di Lamongan. 

 

1.5.2 Definisi Konflik, Kepentingan, dan Kekerasan 

Konflik, secara sosiologis memiliki arti sebagai suatu proses sosial yang 

berlangsung dengan melibatkan aktor-aktor atau kelompok-kelompok yang saling 

menentang dengan ancaman kekerasan, menghancurkannya, atau membuat tidak 

berdaya (Narwoko  & Suyanto, 2010: 68). Konflik biasanya dapat diartikan 

sebagai satu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, faham, dan 

kepentingan diantara dua pihak atau lebih. Pertentangan ini bisa berbentuk 

pertentangan fisik dan non-fisik, yang pada umunya berkembang dari 

pertentangan non-fisik menjadi benturan fisik, yang bisa berkadar tinggi dalam 
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bentuk kekerasan (violence), bisa juga berkadar rendah yang tidak menggunakan 

kekerasan (non-violence). 

Kepentingan, dalam kajian Sosiologi Konflik, pemahaman mengenai 

kepentingan ini memiliki definisi bahwa segala sesuatu yang bersifat subyektif, 

yang berasal dari masing-masing individu maupun kelompok yang berusaha untuk 

memiliki atau mempertahankan sumber daya. Jadi hanya ada satu sumber daya 

yang diperebutkan oleh dua atau lebih aktor. Dimana aktor yang ada di dalamnya 

tersebut mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. 

Kekerasan, studi ini akan menggunakan salah satu pendekatan yang 

mendefinisikan secara sederhana sebagai bentuk tindakan yang melukai, 

membunuh, merusak, dan menghancurkan lingkungan (Susan, 2009, 114). 

Melihat definisi yang ada di atas terlihat bahwa kekerasan ini muncul ketika 

konflik sudah mengalami persinggungan antar kelompok maupun individu yang 

sedang berkonflik. Kekerasan menjadi salah satu cara mencapai tujuan ketika 

aktor memutuskan cara tersebut sebagai salah satu penyelesaian dalam konflik. 

 Konsep kekerasan menurut John Keane (2004) yang ada pada karya ilmiah 

Novri Susan, S.Sos., MA., Ph.D mengemukakan bahwa kekerasan berakar pada 

kata latin violentina yang berarti ‘latihan kekuatan’ terhadap seseorang yang 

dengan demikian ‘mengganggu atau tertanggu’ ‘mengganggu secara kasar atau 

kira-kira’ ‘dirusakkan, ditolak, dinajiskan. Atau mencemarkan’. Dengan demikian 

Keane mendefinisikan bahwa kekerasan sebagai aksi langsung, akan tetapi 

ostruksi fisik langsung yang tidak diinginkan oleh pelaku dengan tubuh orang 
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lain, yang dibuat untuk mengalami serangkaian efek mulai dari rasa takut, 

terdiam, penderitaan mental dan bahkan kematian. (Susan, 2013, 91)  

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Perspektif dalam Penelitian 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan 

dan Taylor (1975:5), metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis ataupun lisan dari 

narasumber, dan apa saja yang dapat diamati dari subyek penelitian. Pendekatan 

ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Penelitian 

kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, 

berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka 

tentang dunia sebenarnya (Nasution, 1988:5). 

Studi ini akan mengamati aktor atau indvidu dari pihak Bonek dan LA 

Mania yang mencoba mendeskripsikan anatomi konflik kekerasan terkait isu yang 

berkembang didalam kedua kelompok suporter. Informasi mengenai isu konflik, 

aktor yang terlibat dalam konflik, makna kekerasan hingga proses penyelesaian 

konflik kekerasan diperoleh dari subyek peneliti yang penulis anggap kompeten 

dalam hal ini. 

Dengan digunakannya metode penelitian kualitatif deskriptif, maka data 

yang diperoleh dapat lebih mendalam, dan bermakna sehingga tujuan penelitian 

dapat dicapai. Penggunaan metode penelitian kualitatif ini, dikarenakan memang 

permasalahan pada penelitian ini lebih tepat dicarikan jawabannya dengan metode 
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kualitatifkarena penelitian mencoba memahami makna kekerasan yang terjadi 

dalam kurun waktu 2009-2014 dan potensi konflik yang dapat timbul sewaktu-

waktu karena konflik kekerasan ini bisa jadi dalam bentuk latent yang memiliki 

potensi menunjukkan eskalasi konflik dalam bentuk manifest. 

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian studi kasus (case 

study), yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memelajari secara intensif 

tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit 

sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. (Suryabrata, 1998, 22).  

 Adapun paradigma dalam penelitian ini ialah menggunakan paradigma 

fakta sosial. Maksudnya ialah sebagai barang seseuatu atau thing yang berbeda 

dengan ide. Barang sesuatu atau thing yang menjadi objek penelitian dari seluruh 

ilmu pengetahuan, digunakannya paradigma fakta sosial karena pokok persoalan 

penelitian sosiologi. 

1.6.2 Lokasi Peneltian 

 Penelitian ini dilakukan dibeberapa tempat di Kota Surabaya dan 

Kabupaten Lamongan yaitu pada komunitas Bonek yang berada di Surabaya dan 

komunitas LA Mania yang berada di Lamongan. Peneliti memilih lokasi tersebut 

disebabkan di tempat tersebut merupakan pusat dari masing-masing kelompok 

suporter sepak bola Bonek maupun LA Mania. 

 

1.6.3 Penentuan Subyek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan teknik snowball dalam penentuan subyek 

penelitian. Dimana peneliti memiliki satu subyek penelitian kunci yang mampu 
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dijadikan pembuka dari informasi yang diperlukan guna menjawab fokus 

penelitian ini. Menurut Bungin, untuk memperoleh subyek penelitian melalui 

subyek penelitian kunci digunakan apabila peneliti sudah memahami informasi 

awal mengenai obyek peneltian maupun subyek penelitian. Oleh karena itu 

membutuhkan subyek penelitian kunci untuk memulai melakukan wawancara dan 

observasi. Selanjutnya melalui subyek penelitian kunci, peneliti menentukan 

subyek penelitian berikutnya. Burhan Bungin (2008:77), untuk melakukan teknik 

tersebut ada beberapa langkah yang harus diperhatikan, antara lain : 

1. Peneliti ketika memulai penelitian dan pengumpulan informasi, 

berupaya menentukan gatekeeper, yaitu siapapun yang pertama dapat 

memberi petunjuk tentang siapa yang dapat di wawancarai atau di 

observasi dalam rangka memeroleh informasi tentang objek penelitian. 

2. Gatekeeper bisa menjadi orang pertama yang di wawancarai, namun 

terkadang gatekeeper menunjuk subyek penelitian lain yang lebih paham 

tentang obyek penelitian. 

3. Setelah wawancara pertama berakhir peneliti meminta informasi 

menunjuk subyek peneliti berikutnya yang dapat di wawancarai untuk 

melengkapi data. 

4. Setiap selesai wawancara, peneliti meminta subyek penelitian menunjuk 

subyek penelitian lain yang dapat di wawancarai, hal ini dilakukan 

secara terus menerus sesuai kebutuhan data. 

Adapun subyek peneliti dalam studi ini memiliki kriteria yakni subyek 

peneliti yang mengetahui banyak informasi terkait isu-isu konflik yang terjadi, 
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siapa saja yang terlibat dalam konflik, skema terjadinya konflik serta aktor atau 

individu yang memaknai konflik kekerasan antara Bonek dan LA Mania. Subyek 

peneliti ini dipilih karena sesuai atau relevan dengan topik yang diangkat dan 

penggalian data pada subyek peneliti ini sampai titik jenuh data terkumpul. 

Dengan demikian, peneliti rasa yang masuk dalam kriteria subyek peneliti 

diantara sebagai berikut: 

1. Sesepuh Bonek dan sesepuh LA Mania yang telah lama menjadi atau 

bergabung dengan kelompok suporter. 

2. Pengurus dan perwakilan koordinator wilayah dari pihak Bonek maupun 

LA Mania 

3. Anggota suporter dari pihak Bonek dan LA Mania  

 

Dalam penelitian ini, ada tujuh subyek penelitian untuk mencari informasi 

tentang permasalahan penelitian dengan perincian tiga subyek penelitian dari 

pihak Bonek dan empat subyek penelitian dari pihak LA Mania. Subyek 

penelitian dalam penelitian ini adalah anggota kelompok suporter sepak bola dari 

tim Persebaya Surabaya dan Persela Lamongan. Gatekeeper dari pihak Bonek 

adalah DEP. DEP adalah salah satu anggota kelompok suporter Bonek. DEP yang 

dari kecil sudah mencintai Persebaya ini sudah memiliki banyak pengalaman 

dalam mendukung tim kesayangannya. DEP mendukung tidak hanya di kandang 

(Surabaya) bahkan di luar kandang dia pun mendukung. Setelah peneliti selesai 

mewawancarai DEP, DEP menunjuk beberapa nama untuk lebih menambahkan 

informasi yang peneliti butuhkan.  
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Agak sulit memang menemui subyek penelitain berikutnya. Sebab, 

kesibukan subyek peneliti yang cukup padat. Pada akhirnya setelah peneliti dan 

subyek penelitian ini sudah melakukan janji barulah wawancara kedua dari 

subyek penelitian ini berlangsung. Subyek peneliti yang berperawakan gagah dan 

berbadan kekar ini sering dipanggil dengan sapaan OTO (inisial). OTO adalah 

bagian terpenting dalam Bonek, yaitu sebagai dirijen dari kelompok suporter 

Bonek. OTO yang sudah lama bergabung dengan kelompok suporter Bonek ini 

sangat memahami betul bagaimana kondisi di lapangan baik di dalam stadion 

maupun diluar stadion dan partai kandang maupun partai tandang (away) setiap 

kali Bonek menonton pertandingan. 

Sesudah peneliti selesai mewawancarai OTO, OTO menunjuk orang yang 

dapat memberikan informasi lagi namun karena sibuk dan tidak dapat ditemui 

akhirnya subyek peneliti menyarankan kepada CIP. CIP adalah salah satu 

dedengkot dari Bonek. Keterlibatan subyek peneliti dalam dunia suporter 

khususnya Bonek sedikit banyak berpengaruh hingga saat ini. Pemahaman subyek 

peneliti akan arti suporter dan sejarah Bonek serta perjalanan Bonek hingga saat 

ini subyek peneliti memahami dengan baik. 

Subyek penelitian berikutnya dari pihak LA Mania, adapun gatekeeper dari 

kelompok suporter LA Mania ini adalah HER. Subyek peneliti HER adalah salah 

satu pendukung Persela Lamongan yang sedikit banyak mengetahui bagaimana 

sejarah dan perkembangan suporter LA Mania di kancah dunia sepak bola 

Indonesia.  Setelah mewawancarai HER, subyek peneliti memberikan sebuah 

nama untuk memberikan informasi kepada peneliti agar mewawancarai orang 
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tersebut, sebab HER merasa orang tersebut jauh lebih memahami. Orang tersebut 

adalah PUT. Subyek peneliti PUT adalah salah satu pendukung setia dari Persela 

Lamongan. Setiap laga Persela subyek peneliti sering hadir bahkan di luar 

kandangpun subyek penelitipun juga mendukung tim Persela Lamongan. Selain 

itu,  subyek peneliti juga memahami bagaimana kondisi kelompok suporter LA 

Mania. Setelah mewawancarai subyek penelitian PUT, akhirnya peneliti diberi 

satu nama lagi untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan peneliti. Subyek 

peneliti adalah VER, VER didalam kepengurusan kelompok suporter LA Mania 

sebagai salah satu ketua Korwil di Lamongan. Sejarah dan eksistensi LA Mania 

dalam dunia suporter sepak bola yang ada di Indonesia VER sangat memahami 

dan mengerti. Lebih lanjut, setelah selesai mewawancarai VER peneliti diberikan 

satu nama lagi yang di anggap sangat memahami dan jauh lebih mengerti. Subyek 

peneliti adalah KAR, KAR adalah dedengkot dari LA Mania, sekaligus subyek 

peneliti adalah salah satu korban dari konflik yang terjadi antar kedua kelompok 

suporter ini. 

Tabel I.1 

Daftar Subyek Penelitian 

No 

Nama 

Subyek 

Penelitian 

Jenis 

kelamin 
Usia Pekerjaan 

Kelompok 

Suporter 

1. DEP Laki-laki 23 tahun Wiraswasta Bonek 

2. OTO Laki-laki 35 tahun Wiraswasta Bonek 

3. CIP Laki-laki 37 tahun Tidak Bekerja Bonek 
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Tabel 1.1 

Daftar Subyek Penelitian lanjutan 

No 

Nama 

Subyek 

Penelitian 

Jenis 

kelamin 
Usia Pekerjaan 

Kelompok 

Suporter 

4. HER Laki-laki 22 tahun Tidak Bekerja LA Mania 

5. PUT Laki-laki 23 tahun Tidak Bekerja LA Mania 

6. VER Laki-laki 23 tahun Swasta LA Mania 

7. KAR Laki-laki 35 tahun Freelance LA Mania 

 

 

1.6.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian tentang konflik antar suporter Bonek dengan LA Mania 

ini, data dari subyek penelitian dikumpulkan melalui : 

1. Wawancara Mendalam (Indepth Interview) 

Proses menggali data terhadap subyek peneliti dengan menggunakan 

pedoman wawancara terbuka dan disertai dengan wawancara lebih 

mendalam terhadap subyek peneliti (indepth interview). Wawancara yang 

dilakukan lebih menyerupai suatu dialog antara peneliti dan subyek 

penelitian yang dilakukan dengan suasana keakraban dan santai dengan 
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menggunakan pedoman wawancara atau guide interview. Dimana, dalam 

proses wawancara peneliti menyesuaikan lokasi wawancara sesuai 

keinginan informan. Dengan cara ini dapat menggali sebanyak mungkin 

informasi sehingga memperoleh gambaran yang sejelas-jelasnya dan lebih 

memungkinkan mendapatkan info yang unik dan jujur. Dalam proses 

wawancara peneliti tidak terpaku pada pedoman wawancara yang baku 

tetapi juga mengikuti alur pembicaraan subyek penelitian dan 

memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pertanyaan. Pada saat 

melakukan percakapan, peneliti berusaha untuk memberi kebebasan 

kepada informan apapun pendapatnya dan tidak untuk memotong atau 

menyela perkataan informan. Untuk memudahkan proses wawancara 

peneliti menggunakan media handphone dan kamera digital sebagai media 

untuk merekam hasil wawancara serta mengabadikan suatu realitas yang 

terjadi di lapangan sehingga hasil wawancara dapat terekam dengan baik, 

dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan. 

2. Dokumentasi 

Pada tahap ini, data mengenai konflik suporter antara Bonek dengan LA 

Mania dapat diperoleh informasinya melalui hasil dokumentasi yang 

diperoleh dari sejumlah media elektronik. 

3. Studi pustaka atau literatur 

Data juga diperoleh dari buku, artikel, dan penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan konflik serta arah resolusi damai yang diwujudkan. 
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1.7.5 Metode Analisis Data 

Pada tahap analisis data terdapat tiga langkah untuk menganalisis data yang 

telah dikumpulkan, yaitu (Salim, 2006, 22-23): 

1. Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data kasar 

yang diperoleh di lapangan studi. 

2. Penyajian data (data display) yaitu deskripsi dalam bentuk teks naratif 

berdasarkan kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk 

melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.  

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and 

verification), mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya di 

lapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi 

yang mungkin ada, alur kausalitas dan proposisi. Selama penelitian 

masih berlangsung, setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus-

menerus di verifikasi hingga benar-benar diperoleh konklusi yang 

valid dan kokoh. 

Dengan tiga langkah analisis data tersebut memudahkan peneliti untuk 

menganalisis data dari informan. Peneliti juga menggunakan tabel kategorisasi 

data hasil wawancara untuk mengklasifikasikan data-data kunci sehingga bisa 

lebih mudah untuk menarik kesimpulan hasil penelitian. 
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