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Kehadiran suporter sebagai pemain kedua belas di lapangan mereka adalah 
penyemangat tim dalam bertanding. Mereka rela melakukan apa saja demi tim yang 
dibelanya. Salah satu kelompok suporter yang paling sering disorot adalah Bonek 
mania. Kelompok suporter ini kerap menimbulkan keresahan akibat ulah mereka yang 
terkenal sangat anarkis. Sikap ini berangsur mulai berubah menjadikan Bonek 
kelompok suporter yang ikut memperjuangkan tim mereka bela dalam keadaan 
terpuruk. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses konstruksi sosial 
perubahan perilaku terjadi di dalam kelompok suporter Bonek dulu hingga kini. 

Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial milik Peter L. Berger dan 
menggunakan teori perilaku kolektif milik N.J Smelser. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Metode 
penentuan informan adalah metode purposive dengan jumlah informan sebanyak lima 
informan.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa selama ini bonek masih dianggap 
sebagaian masyarakat kelompok suporter yang tukang rusuh, gambaran jelek masih 
melekat pada keompok suporter ini. Walaupun perubahan sudah mulai terlihat di tubuh 
Bonek mania dengan menjadi kelompok suporter yang lebih baik dalam bersikap. 
Dengan ikut memperjuangkan tim Persebaya dalam keaadan sulit. Dari yang buruk itu 
justru mereka sanggup menjadikan suporter yang punya idealisme. Serta bisa menjadi 
suporter yang cerdas dan tak bisa ditunggangi atau pun disetir oleh siapapun. 
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