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ABSTRAK 

 

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. 

KataKunci : Bonek, Persebaya, Perilaku Kolektif, Perubahan Perilaku 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The presence of supporters as the twelfth player in their field is the team's 

encouragement in the game. They are willing to do anything for the team that defended. One 

of the most frequently highlighted group of supporters is Bonek mania. This group often 

cause anxiety due to their well-known act of anarchist. This attitude gradually begins to turn 

Bonek into a group of supporters who fight for their defending team in a state of slump. This 

research was conducted to find out how social construction process of behavior change 

happened in Bonek supporter group until now. 

This study uses Peter L. Berger's social construction theory and uses N.J Smelser's 

collective behavior theory. The method used in this research is qualitative method with 

constructivism paradigm. Informant determination method is purposive method with five 

informants. 

The results of this study indicate that so far, bonek is still considered as a group of 

supporters who are rioters, ugly picture still attached to this supporter group. Although the 

changes have begun to appear in the Bonek mania body by becoming a better group of 

supporters in behaving. By fighting for Persebaya team in keaadan difficult situation though. 

From the bad they are actually able to make supporters who have idealism. And can be a 

supporter who is smart and can’t be ridden or driven by anyone. 

Keywords: Bonek, Persebaya, Collective Behavior, Behavioral Changes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Pendahuluan 

Suporter tak lepas dari olahraga sepak bola. Sebagai pemain kedua belas di 

lapangan mereka adalah penyemangat tim dalam bertanding. Mereka rela melakukan 

apa saja demi tim yang dibelanya.Tidak ada yang tahu kapan, dimana, dan siapa yang 

pertama kali mencetuskan istilah Bonek bagi kelompok Suporter ini. Istilah Bonek 

muncul begitu saja, tidak ada pengumuman maupun deklarasi secara resmi mengenai 

nama yang kemudian melekat pada kelompok Suporter terbesar di Indonesia ini. 

Namun istilah Bonek mampu diterima dan dipakai hingga kini sebagai sebuah identitas 

bagi Suporter tim sepak bola Persebaya. Bonek adalah singkatan dari bondho nekat 

yang berartikan modal nekat diambil dari BahasaJawa. 

Istilah nama Bonek sendiri pertama kali dimunculkanKoran harian Jawa Pos 

tahun 1980an yang waktu itu Pendukung Tim Sepak Bola PersebayaSurabaya 

melakukan tandingke Jakarta. Jauhnya jarak yang harus ditempuh antara Surabaya dan 

Jakarta, tidak menggoyahkan niat para Suporter Persebaya dari penjuru Jawa Timur 

untuk tetap hadir dan mendukung Persebaya saat itu. Cuma dengan modal berupa 

keberanian dan kenekatan para Suporter tersebutlah yang kemudian menjadi salah 

satufaktor pendorong munculnya istilah Bonek yang identik dengan karakter berani. 

Bonek jugalah yang mengawali menjadi Suporter pertama di Indonesia yang 

menggunakan atribut mulai dengan topi, slayer, spanduk dan tentunya baju yang 

bernuansa serba hijau.Bonekjuga lah Suporter pertama di Indonesia yang bertandang ke 

Kota lain guna mendampingi tim Persebaya bertanding. 

Bonek kerap terlibat bentrok dengan Suporter lain atau Suporter tuan rumah 

sehingga Bonek mendapat sorotan tajam, mulai dari kerap berbuat onar atau melakukan 

tindak rusuh bahkan mengarah ke tindak kekerasan dan kriminal sehingga nama Bonek 

menjadi jelek di pandangan Masyarakat. Banyak mayarakat masih menganggap 

Suporter ini sulit untuk diatur karena pengalaman masa lalu yang buruk membuat citra 

Bonek masih melekat negatif. 

Bonek memang mempunyai masa lalu yang kelam tapi tidak hanya sisi negatif itu 

saja, Bonek juga mempunyai sisi positif dimana sekarang mulai merubah pandangan 

dengan menjadi Suporter yang lebih baik dan konsisten dalam hal perjuangan. Serta 

mereka menjadi Suporter paling vocal terhadap PSSI yang waktu itu. Karena terlalu 

vocal terhadap kebijakan PSSI ini dampaknya dapat dilihat dan dirasahkan 



 

 

langsung.Tim kebanggaan mereka yaitu Persebaya dimatiakan secara perlahan lahan, 

mulai tidak boleh menggelar pertandingan dan segalanya dipersulit atas nama 

Persebaya, tapi Bonek masih tetap setia mendampingi serta melakukan berbagai 

tindakan upaya agar tim kebanggaan mereka bisa bangkit lagi. Mulai dari melakukan 

aksi demo turun kejalan hingga membuat spanduk perlawanan yang dipasang di sudut-

sudut Kota dan di perkampungan agar semua tahu bahwa tim kebanggaan Kota 

Surabaya sedang dalam masa sulit. 

Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penelitian ini 

bermaksud untuk menjelaskan perilaku perubahan Suporter Persebaya (Bonek) dari 

dulu hingga kini. Dengan demikian peneliti merumuskan fokus penelitian yaitu, 

bagaimana konstruksi tentang perilaku perubahan Suporter Persebaya (Bonek)?  

Tujuanpenelitian Dan Manfaat Penelitian 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku pada Suporter Persebaya 

(Bonek). Serta peneliti ingin mengetahui gambaran perubahan perilaku Suporter 

Persebaya. 

Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

Bagi Mahasiswa 

1. Sebagai bahan referensi dan mengembangkan wawasan baik melalui teori 

maupun praktek yang berkaitan dengan bidang studi sosiologi dan perubahan 

sosial. 

2. Untuk kajian-kajian ilmiah mahasiswa terkait dengan konsep konstruksi sosial 

serta konsepmengenai perubahan sosial perilaku Suporter. 

Bagi Subyek Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pembelajaran dan masukan bagi kelompok Suporter sepak bola Surabaya untuk 

dapat menjadi Suporter lebih baik lagi untuk kedepannya. 

  



 

 

 

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. 

Kerangka Teori 

Perilaku kolektif adalah perilaku dari dua atau lebih individu yang bertindak 

secara bersama-sama dan secara kolektif, dan untuk memahami perilaku dengan cara 

ini harus mengerti semua kehidupan kelompok. Keuntungan dari mempelajari 

perilaku kolektif adalah dalam kondisi interaksi yang stabil, banyak unsur mitos 

sosial, ideologi, potensi kekerasan, dan lain-lain baik yang dikendalikan atau yang 

sudah ditentukan dan karenanya tidak mudah diamati (Smelser, 1965). Selama terjadi 

perilaku kolektif, elemen-elemen ini muncul secara langsung, kita dapat mengamati 

kejadian yang asli yaitu perilaku kolektif dalam bentuk seperti penyimpangan. Hal 

inilah yang menjadikan lapangan layaknya laboratorium penelitian dimana kita dapat 

belajar secara langsung tentang komponen perilaku tertentu yang jarang kita temukan. 

Terdapat beberapa penyebab terjadinya perilaku kolektif. Meneliti faktor 

penyebab perilaku kolektif harus menggabungkan beberapa elemen penting dalam 

perilaku untuk dirangkai menjadi sebuah tahapan yang digunakan sebagai analisa 

akhir dalam pola tertentu (Smelser dalam Yusuf: 2013). Dalam setiap tahapan 

berikutnya akan terus meningkat dan saling berkaitan membentuk suatu jaringan yang 

sempurna dalam melihat sebuah fenomena. Proses tahapan ini akan menjadi lebih 

spesifik dengan membawa beberapa elemen terpenting yang akan menjadi sebuah ciri 

khas tertentu. Smelser memetakan enam faktor yang menjadi penyebab perilaku 

kolektif (Smelser, 1965),yaitu : 

Structural conduciveness(pengkondusifan strukutur sosial) adalah sebuah 

pemaksaan atas sebuah pola atau struktur baru dari pola atau struktur yang lama 

sebagai alat untuk melaksanakan tujuan tertentu penguasa.Ketika PSSI selaku induk 

olahraga sepak bola Indonesia memberikan kebijakan dan aturan yang memberatkan 

tim Persebaya, Bonek selaku Suporter Persebaya langsung merespon dengan 

mengkritisi kebijakan tersebut karena dirasa sangat memberatkan tim mereka, aturan 



 

 

ini dirasa dibuat untuk menjatuhkan nama Bonek dengan Persebaya.Structural 

strain(ketegangan pada struktur sosial) adalah sebuah keadaan di mana beberapa 

struktur sosial yang telah ada baik keberadaannya didasarkan atas agama, pendidikan, 

kekayaan, ataupun keturunan tidak lagi diakomodasikan pada berbagai 

kepentingannya. Sama dengan tim Persebaya yang seharusnya bisa bermain di liga 

karena kebijakan dan aturan dari PSSI. Membuat mereka tidak bisa berkompetisi di 

liga strata atas Nasional kurang lebih sekitar 6 tahun lamanya. Hal ini dirasa sangat 

mengecewakan bagi pendukung mereka BonekMania.   

Growth and spread of a generalized belief (muncul dan berkembangnya 

sebuah kepercayaan umum) adalah sebuah kondisi di mana ada satu nilai sentral atau 

tujuan utama dalam Masyarakat yang terbentuk ketika nilai-nilai tradisional hancur 

beserta tujuan-tujuannya. Satu nilai sentral yang kemudian dianut secara bersama-

sama menjadi sebuah kesadaran dalam Masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap 

terjadinya sebuah gerakan pemberontakan bersama. Dirasa tidak adil terhadap tim 

kebanggan mereka, Bonek selaku Suporter melakukan berbagai tindakan dan cara 

agar tim Persebaya bisa ikut kompetisi kembali. Mulai melakukan aksi demo turun 

kejalan dan membentangkan spanduk perlawanan. 

Precipitating factor (pencetus faktor) adalah suatu kondisi di mana tatanan 

sosial telah ambruk yangdibarengi dengan memudarnya nilai-nilai sosial. Ketika PSSI 

menjadi organisasi yang dikuasai mafia bisa di pastikan aturan yang ada akan dibuat 

menyesuaikan apa yang di rasa menguntungkan satu pihak saja. Tanpa 

mempertimbangkan kepentingan umum Persepak bolaan Nasional 

Mobilization of participants for action (mobilisasi massa untuk melakukan 

tindakan) adalah sebuah pola pengumpulan massa melalui konsolidasi ikatan-ikatan 

yang ada dalam Masyarakat. Ikatan-ikatan yang ada dalam Masyarakat ini dapat 

digerakkan untuk melakukan agitasi, konsolidasi yang pada akhirnya dapat 

digerakkan untuk melakukan pemberontakkan. Bonek yang awalnya dari individu 

menjadi satu kelompok massa besar yang disebut Suporter mampu melakukan aksi 

yang berdampak. Aksi bela Persebaya contohnya Bonek melakukan segala cara agar 

mengembalikan Persebaya pada tempatnya. 

The operation of social control (pelaksanaan kontrol sosial) adalah 

memudarnya kontrol terhadap Masyarakat yang dilakukan oleh pihak penguasa untuk 



 

 

mengantisipasi terjadinya sebuah gerakkan perlawanan oleh Masyarakat. Menurut 

Smelser tujuan analisis ini antara lain untuk membedakan dua tipe dari kontrol sosial 

yaitu untuk mencegah terjadinya pemberontakan bersama dan untuk mengendalikan 

massa ketika telah terjadi pemberontakan bersama. PSSI selaku penguasah sepak bola 

tanah air mempunyai kewajiban mengontrol jalan tidaknya aturan yang dibuat dalam 

hal sepak bola. Jika dirasa tidak berjalan dengan baik dilapangan sudah sewajarnya 

membuat aturan baru yang dirasa cocok dengan yang ada dilapangan. 

Makna perubahan yang terjadi pada kelompok SuporterPersebaya merupakan 

adanya perilaku kolektif dari kelompok tersebut. Yang bertujuan untuk menjadikan 

kelompok Suporter Bonek lebih baik dalam bersikap. Sebagai Suporter yang terdiri 

lebih dari satu orang mempunyai tujuan yang jelas yaitu untuk memperjuangkan tim 

kesebelasan mereka lepas dari sisi negatif dimata Masyarakat. Yang pada awalnya 

kelompok Suporter ini kerap meresahkan Masyarakat banyak karena ulahnya. Dengan 

adanya perubahan ditubuh Bonek sendiri membuat mereka menjadi kelompok 

Suporter yang memiliki nilai kesetiaan luar biasa untuk tim yang didukungnya. Dalam 

suasana senang maupun susah Suporter Bonek selalu ada mendampingi tim mereka, 

serta Bonek jugalah menjadi prisai utama dalam melindungi tim kebanggan mereka 

yaitu Persebaya. 

Melalui berbagai macam tahapan yang jadi penyebab perilaku kolektif, dapat 

diidentifikasikan bahwa perubahan perilaku Suporter Bonek merupakan perilaku 

kolektif. Seperti yang diungkapkan oleh Smelser bahwa setiap tahapan dan tahapan 

berikutnya akan terus meningkat dan saling berkaitan membentuk suatu jaringan yang 

sempurna dalam melihat sebuah fenomena. Pada perubahan perilaku Bonek ini 

berkaitan setiap tahapan demi tahapan akhirnya meningkat membentuk sebuah 

jaringan yang digunakan untuk melihat perubahan perilaku Suporter Persebaya 

sebagai sebuah perilaku kolektif. 

Fenomena tersebut sebagai perilaku kolektif, dari proses awal mulanya sampai 

pada proses puncaknya yaitu pada saat perilaku kolektif tersebut terjadi dan pada 

akhirnya mendapatkan penyikapan dari pihak-pihak tertentu untuk menghambat 

ataupun menghentikan perilaku kolektif tersebut. Dengan kata lain, tahapan-tahapan 

yang merupakan penyebab terjadinya perilaku kolektif menurut Smelser adalah 

tahapan ideal yang menjadi penyebab terjadinya perilaku kolektif. 



 

 

Perubahan dalam bersikap kelompok Suporter ini, Awalnya BonekMania 

adalah kelompok Suporter yang kerap menunjukan aksi kurang terpuji dalam berbagai 

kesempatan. Hal ini memicu turunnya sanksi yang diberikan PSSI untuk tim 

Persebaya dan SuporterBonek. Sanksi dijatuhkan untuk efek jerah agar Bonek bisa 

menjaga sikap dan tidak berbuat anarkis lagi. Sanksi tersebut direspon berbeda oleh 

kelompok Suporter ini yang beranggapan bahwa adanya isu-isu sanksi berat yang 

diberikan PSSI bukan hanya untuk Suporter ini saja, melainkan juga untuk tim 

kebanggan mereka Persebaya. Oleh sebab itu Bonek merasa bahwa PSSI ingin juga 

mematikan secara perlahan lahan tim yang mereka dukung. Hal ini memicu adanya 

Structural strain (ketegangan pada struktur sosial). 

Titik puncaknya terjadi ketika atau tahap mobilization of participants for 

action (mobilisasi massa untuk melakukan sebuah aksi), dimana ketika itu 

SuporterBonekMania berani menyuarakan aksi hingga turun kejalan untuk 

mengembalikan tim kebanggannya Persebaya lepas dari sanksi. Aksi ini diikuti ribuan 

orang yang selaras menggunakan warna keseluruhan serba hijau. Mereka rela datang 

jauh dari daerah asal ke Surabaya hanya untuk ikut berjuang dalam mengembalikan 

Persebaya pada tempatnya dan menginginkan adanya perubahan dalam tubuh PSSI, 

yang kepimpinan induk Sepakbola Indonesia pada waktu itu di anggap tidak 

memberikan prestasi apapun di dunia Persepakbolaan Nasional dan internasional. 

Pada tahap terakhir ini dari perilaku kolektif adalah tahap pengendalian atau 

kontrol sosial. Dari penjelasan di atas, perubahan perilaku Bonek yang dulunya kerap 

identik dengan aksi negatif menjadi kelompok Suporter setia pada tim yang dibelanya 

dalam kondisi terpuruk sekalipun. Serta mereka juga beranih menyuarahkan 

perjuangan untuk menjadi kelompok Suporter lebih baik lagi. dapat disebut sebagai 

perilaku kolektif karena selain telah melalui berbagai tahapan sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Smelser, juga pada perubahan perilaku tersebut banyak unsur 

ideologi, potensi perubahan dalam bersikap, dan lain-lain muncul secara langsung, 

sehingga kita dapat mengamati kejadian tersebut. Perlu diingat bahwa sebuah 

fenomena tidak bisa disebut sebagai perilaku kolektif ketika unsur-unsur seperti 

ideologi serta unsur perubahan perilaku tidak muncul serta dapat diamati secara 

langsung. 

Menurut Peter L. Berger dan Luckmann (1990), konstruksi sosial pada 

dasaranya adalah sosiologi pengetahuan. Realitas (kenyataan) diartikan sebagai 



 

 

kualitas di dalam realitas yang diakui sebagai sesuatu yang memiliki keberadaan 

(being) yang tidak tergantung kepada kehendak manusia. Sedangkan pengetahuan 

diartikan sebagai kepastian bahwa realitas itu nyata dan memiliki karakteristik yang 

spesifik. Sehingga terjadi dialektika antara individu dan Masyarakat di mana individu 

menciptakan Masyarakat dan Masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini 

terjadi melalui ekternalisasi, obyektivasi dan internalisasi. 

Dalam pemikiran Berger, manusia menciptakan kehidupannya melalui 

pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki dan diproyeksikan dalam 

bentuk tindakan-tindakan yang sesuai dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. 

Dasar-dasar pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari adalah objektivasi 

(pengobjektivan) dari proses-proses (dan makna-makna) subjektif di mana dunia akal-

sehat intersubjektif dibentuk. Dalam proses pengobjektivan, Berger dan Luckmann 

menekankan adanya kesadaran, dan kesadaran itu selalu intensional karena ia selalu 

terarah pada objek. Dasar kesadaran (esensi) memang tidak pernah dapat disadari, 

karena manusia hanya memiliki kesadaran tentang sesuatu (fenomena); baik 

menyangkut kenyataan fisik lahiriah maupun kenyataan subjektif batiniah. Seperti 

halnya manusia, yang juga memiliki kesadaran tentang dunia kehidupan sehari-

harinya sebagaimana yang dipersepsinya. 

Kenyataan hidup sehari-hari adalah kenyataan yang tertib dan tertata. 

Fenomena-fenomenanya seperti sudah tersusun sejak semula dalam bentuk pola-pola, 

yang tidak tergantung kepada pemahaman seseorang. Kenyataan hidup sehari-hari 

tampak sudah diobjektivasi, sudah dibentuk oleh suatu tatanan objek-objek sejak 

sebelum seseorang hadir. Dalam hal ini, bahasa yang digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari akan terus-menerus dipakai sebagai sarana objektivasi yang membuat 

tatanan menjadi bermakna (Samuel, 2012). 

Menurut Berger dan Luckmann dalam bukunya tentang konstruksi sosial 

(1990), Masyarakat merupakan kenyataan objektif dan sekaligus kenyataan subjektif. 

Sebagai kenyataan objektif, individu berada di luar diri manusia dan berhadapan-

hadapan dengannya, sedangkan sebagai kenyataan subjektif, individu berada di dalam 

Masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Individu adalah pembentuk 

Masyarakat, dan Masyarakat adalah pembentuk individu. Maka dari itu, kenyataan 

sosial bersifat ganda dan bukan tunggal, yaitu kenyataan objektif dan sekaligus 

subjektif. Adapun Berger dan Luckmann menyatakan bahwa hubungan antara 



 

 

manusia dengan lingkungannya bercirikan keterbukaan dunia sehingga 

memungkinkan manusia melakukan berbagai aktivitas. Adanya keterhubungan 

manusia dengan lingkungannya seperti itu membuat ia mengembangkan dirinya 

bukan berdasarkan naluri tetapi melalui banyak macam kegiatan terus-menerus 

dengan penuh variasi. Maka itu, dalam mengembangkan dirinya manusia tidak hanya 

berhubungan secara timbal balik dengan lingkungan tertentu tetapi juga dengan 

tatanan sosial dan budaya yang spesifik, yang dihubungkan melalui perantara orang-

orang berpengaruh (significant-others). Perkembangan manusia sejak kecil hingga 

dewasa memang sangat ditentukan secara sosial. 

Dalam penjelasan di atas, dijelaskan bahwa individu merupakan produk dari 

Masyarakat dan begitu juga sebaliknya. Adanya hubungan timbal balik antara 

individu dan lingkungannya hingga menimbulkan suatu aktivitas yang berulang-ulang 

hingga menciptakan suatu tatanan sosial. Dalam tatanan sosial tersebut, Masyarakat 

menciptakan dua kenyataan, yaitu kenyataan objektif dan kenyataan subjektif. 

Kenyataan objektif digambarkan sebagai kenyataan yang berada di luar individu, 

dalam artian bahwa kenyataan tersebut dipahami dari luar individu tersebut berada di 

dalam individu lain. Sementara kenyataan subjektif adalah kenyataan yang dipandang 

dari pemahaman dalam diri individu tersebut. 

Semua kegiatan manusia bisa mengalami proses pembiasaan (habitualisasi). 

Setiap tindakan yang sering diulangi pada akhirnya akan menjadi suatu pola yang 

kemudian bisa direproduksi dengan upaya sekecil mungkin dan yang, karena itu, 

dipahami oleh pelakunya sebagai suatu pola yang dimaksudkan. Pembiasaan 

selanjutnya berarti bahwa tindakan yang bersangkutan bisa dilakukan kembali di masa 

mendatang dengan cara yang sama dengan upaya yang sama ekonomisnya. Sudah 

tentu tindakan-tindakan yang sudah dijadikan kebiasaan itu tetap dipertahankan 

sifatnya yang bermakna bagi individu, meskipun makna-makna yang terlibat di 

dalamnya sudah tertanam sebagai hal-hal yang rutin dalam persediaan 

pengetahuannya yang umum, yang olehnya diterima begitu saja dan yang bersedia 

bagi proyek-proyek ke masa depan. Dalam proses sosial tersebut manusia melewati 

beberapa momen. Momen tersebut disebut sebagai dialektika oleh Berger. Proses 

dialektika tersebut dikenal dengan eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi 

Proses sosial eksternalisasi adalah suatu pencurahan kedirian manusia terus-

menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya. Eksternalisasi 



 

 

merupakan keharusan antropologi keberadaan manusia tidak mungkin berlangsung 

dalam suatu lingkungan interioritas yang tertutup dan tanpa-gerak. Keberadaannya 

harus terus-menerus mencurahkan kediriannya dalam aktivitas. Keharusan 

antropologis berakar dalam kelengkapan dengan lingkungannya. 

Pada proses sosial momen objektivasi, bagi Berger Masyarakat adalah produk 

manusia, berakar pada fenomena eksternalisasi. Produk manusia (termasuk dunianya 

sendiri), kemudian berada di luar dirinya, menghadapkan produk-produk sebagai 

faktisitas yang ada di luar dirinya. Meskipun semua produk kebudayaan berasal dari 

(berakar dalam) kesadaran manusia, namun produk bukan serta-merta dapat diserap 

kembali begitu saja ke dalam kesadaran. Kebudayaan berada di luar subjektivitas 

manusia, menjadi dunianya sendiri. Dunia yang diproduksi manusia memperoleh sifat 

objektif. Semua aktivitas manusia yang terjadi dalam eksternalisasi menurut Berger 

dan Luckmann dapat mengalami proses pembiasaan yang kemudian mengalami 

pelembagaan. Proses dengan produk-produk aktivitas manusia yang dieksternalisasi 

memperoleh sifat objektivasi. Jadi, objektivasi berarti disandangnya produk-produk 

aktivitas (baik fisik maupun mental), suatu realitas yang berhadapan dengan 

produsennya semula, dalam bentuk kefaktaan yang bersifat eksternal. Dunia sosial 

yang telah memperoleh sifat objektif tetap tidak dapat dilepaskan dari status 

ontologisnya, dari aktivitas manusia yang menghasilkannya. Keseluruhan deskripsi 

tersebut menyangkut Masyarakat yang dipahami sebagai kenyataan objektif. Namun, 

dalam waktu yang bersamaan juga, Masyarakat dipahami sebagai kenyataan subjektif. 

Ini terjadi dalam momen internalisasi, yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi primer 

dan sekunder. 

Pada proses sosial momen internalisasi, Masyarakat dipahami juga sebagai 

kenyataan subjektif, yang dilakukan melalui internalisasi. Internalisasi adalah suatu 

pemahaman atau penafsiran individu secara langsung atas peristiwa objektif sebagai 

pengungkapan makna. Berger dan Luckmann menyatakan, dalam internalisasi, 

individu mengidentifikasi diri dengan berbagai lembaga sosial atau organisasi sosial 

di mana individu menjadi anggotanya. Internalisasi merupakan peresapan kembali 

realitas oleh manusia dan mentransfomasikannya kembali dari struktur-struktur dunia 

objektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subjektif. 

Terkait dengan pemaparan mengenai bagaimana konstruksi sosial yang 

dikonsepkan oleh Peter L. Berger (1990), ketika dikaitkan dengan realitas penelitian 



 

 

yang peneliti jumpai di lapangan terkait dengan pemberian pemahaman mengenai 

konstruksi sosial perubahan perilaku SuporterPersebaya dimaknai berbeda setiap 

individu, tidak terkecuali Masyarakat yang mana pemahaman dari masing masing 

individu memiliki pandangan berbeda, perbedaan tersebut diakibatkan oleh 

lingkungan sosialisasi utama yang berbeda pula seperti halnya lingkungan keluarga 

sebagai agen sosialisasi primer tentu berbeda antara keluarga satu dengan keluarga 

lainnya terkait dengan nilai dan norma yang dianut. Dalam konteks ini individu 

kurang lebihnya telah mendapatkan informasi baik secara jelas maupun sekilas 

mengenai perubahan perilaku SuporterPersebaya. Pada proses eksternalisasi ini 

menjadi suatu hal yang dianggap oleh Berger sebagai suatu ‘pembiasaan’ tersebut 

mulai dimunculkan melalui interaksi sosial seperti halnya ketika dikaitkan dalam 

konteks bahasan pada penelitian ini yakni ketika suatu pembelajaran baik secara 

mendasar mengenai perubahan perilaku SuporterPersebaya. Mulai dengan pengenalan 

awal tergabung dalam komunitas Suporter pendukung Persebaya dan dapat 

menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang ikut tergabung dalam kelompok 

pendukung tim Persebaya. Pemahaman akan berbagai hal tersebut dalam proses 

eksternaliasasi dalam teori konstruksi sosial berusaha dimunculkan oleh pihak 

kelompok Suporter untuk para anggotanya serta menjadikan hal tersebut dijadikan 

sebagai suatu ‘pembiasaan’ sebelum nilai-nilai yang dibawa ke lingkungan luar 

kelompok tersebut 

Kemudian mengarah pada proses selanjutnya dari teori konstruksi sosial yang 

dikemukakan oleh Berger, yakni terkait dengan proses objektivasi. Objektivasi sendiri 

ialah kaitan dengan permasalahan konstruksi sosial mengenai perubahan perilaku 

Suporter Persebaya. yang dapat diartikan sebagai suatu proses lanjutan dari 

eksternalisasi dimana nilai-nilai pembelajaran sedikit atau banyak sebelumnya di 

dapatkan dari komunitas SuporterPersebaya yangjuga sebagai agen sosialisasi utama 

dibawa ke lingkungan luar yakni ke lingkungan Masyarakat yang tentunya memiliki 

nilai dan norma berbeda dengan lingkungan dalam komunitas SuporterPersebaya. 

dengan arti lain pada proses ini harus menenmui kefaktaan yang berbeda pula.  

Untuk proses dari konstruksi sosial terakhir yang dikemukakan oleh Berger 

yakni proses internalisasi pada proses ini, merupakan tahapan pengambilan keputusan 

dari adanya perbedaan nilai dan norma yang ada pada tahap eksternalisasi dan 

objektivasi sebagai suatu hal yang pasti terjadi. Pada proses ini juga dapat diartikan 



 

 

sebagai segala pemahaman mengenai perubahan sosial Suporter Persebayadapatkan 

selama ini sebagai suatu ‘pembiasaan’ diluar dari nilai dan norma selain yang di 

dapatkan dari pihak kelompok Suporter yakni dari pihak luar yang dipercaya dalam 

menyampaikan hal tersebut. 

PEMBAHASAN 

Informan AD memberikan pandangannya mengenai  suporter bonek yang dulu 

sering tawuran hingga melakukan aksi yang  bisa membahayakan nyawa orang lain . 

Ketika  perubahan datang suporter bonek  giat melakukan aksi bakti sosial dan 

memberikan dukungan yang lebih kreatif pada tim. 

Informan DK menjelaskan bahwa sikap bonek sebelum berubah sangat dekat 

dengan pengerusakan, bahkan bisa  menuju ketindak kriminal. Dengan adanya 

perubahan bonek mulai menata prilaku menjadi lebih baik  seperti menggalangkan 

aksi dana sukarela untuk membantu korban benca alam dan  bonek yang terkena 

musibah. 

Informan DA menyatakan ulah bonek terdahulu sering merugikan banyak 

pedagang karena makan tidak membayar bahkan sering bentrok ketika bertandang 

mendampingi tim persebaya. Ketika perubahan mulai datang banyak bonek yang ikut 

menyumbang untuk solidaritas  ketika sesama suporter  terkena musibah. 

Informan AN berpendapat ketika  bonek  sebelum berubah banyak yang 

melakukan  sikap nekat yang berlebihan dengan naik  ke stadion tanpa membeli tiket, 

padahal keselamatannya bisa terancam dengan aksi nekatnya. Dengan merubah sikap  

lebih  baik suporter bonek juga ikut berjuang dalam mengembalikan tim mereka 

dukung untuk bisa kembali berlaga kembali. 

Informan AR menjelaskan suporter bonek memang sering melakukan aksi 

nekat dengan  menggoda cewek yang sedang lewat hanya ingin bisa dikatakan 

beranih. Mereka berubah menjadi kelompok suporter yang loyal dengan tidak 

mendukung tim kesebelasan lain selain tim persebaya padahal pada waktu itu ada tim 

baru yang berasal dari surabaya. 

peneliti akan menjelaskan kesimpulan hasil penelitian yang di dapatkan 

setelah terjun ke lapangan yang berfocus pada penelitian utamanya yaitu, tentang 

konstruksi sosial perubahan perilaku Suporter Persebaya. 



 

 

Konstruksi mengenai Suporter pendukung tim Persebaya yang bisa disebut 

Bonek Mania masih banyak yang menganggap kelompok Suporter ini tak bisa lepas 

dari bayang-bayang masa lalu sebagai kelompok Suporter yang kerap terlibat 

kerusuhan, anarkis, dan liar. Tapi dengan cap negatif yang disematkan pada mereka 

inilah membuat Suporter ini untuk bangkitmenjadi Suporter yang lebih baik lagi 

dalam bersikap. 

Perubahan mulai terlihat di dalam kelompok Suporter Bonek, terjadi ketika 

klub Persebaya di sanksi oleh PSSI. Hukuman sanksi ini semakin lama membuat tim 

yang mereka dukung sulit untuk melakukan pertandingan. dengan keterbatasan yang 

ada membuat kelompok Suporter ini tetap memberi dukungan untuk tim Persebaya 

walaupun dalam keadaan sulit sekalipun. Mereka rela berjuang demi tim Persebaya 

agar bisa kembali berlaga setelah enam tahun lamanya absen di kompetisi 

Persepakbolaan Nasional. 

Perjuangan untuk mengembalikan tim Persebaya tak lepas dari aksi 

kolektifyang dilakukan merekasebagai Suporter yang tergabung dalam komunitas 

pendukung tim Persebaya. Mereka bisa menggerakan massa yang begitu banyaknya 

tanpa adanya embel-embel apapun. Mereka rela datang dari berbagai daerah di 

Indonesia karena panggilan hati untuk ikut turut berjuang bersama menggembalikan 

tim kebanggan Kota Surabaya bangun dari tidur panjangnya.  

Berdasarkan temuan data yang berhasil peneliti peroleh di lapangan dan telah 

peneliti analisis mengenai konstruksi sosial perubahan perilaku Suporter Persebaya, 

dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kelompok Suporter Bonek pelopor kelompok Suporter Sepakbola pertama di 

Indonesia yang ikut langsung mendukung tim mereka bertanding diluar 

kandang mereka. Mereka mendukung tim kebangaannya merupakan bukti 

cinta dan loyalitas sebagai pendukung setia. 

2. Aksi perubahan bersikap mulai ditunjukan kelompok Suporter ini ketika 

menerima sanksi dari PSSI selaku induk Sepakbola Indonesia. Sanksi yang 

diberikan membuat tim yang didukung tidak dapat bertanding, membuat 

mereka membuka mata dan melakukan aksi perjuangan untuk mengembalikan 

tim pujaan mereka bertanding kembali. Mulai dengan aksi demo turun kejalan, 

membentangkan spanduk perlawanan untuk menyuarahkan dukungan untuk 



 

 

tim Persebaya. Mereka juga tidak mendukung tim lain selain Persebaya 

walaupun ada tim lain yang bermarkas di Kota Surabaya. mereka sanggup 

menjadi Suporter yang punya idealisme, Serta bisa menjadi Suporter yang 

cerdas dan tak bisa ditunggangi atau pun disetir oleh siapapun. 

3. Bonek juga mulai berbenahdengan melakukan aksi perdamaian dengan 

kelompok Suporter lain yang lama bermusuhan. Mereka sadar dengan 

bermusuhan membuat ruang gerak mereka sulit ketika mendampingi tim 

Persebaya berlaga diluar Kota Surabaya. 

4. Bakti sosial diselengarakan guna memupus gambaran jelek mereka di mata 

Masyarakat dengan menggelar aksi sosial, mulai dengan penggalangan dana 

untuk korban bencana alam, membagi takjil ke jalan ketika bulan puasa. 

V.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai perubahan sosial kelompok Suporter 

Persebaya ini semoga dapat dijadikan wacana baru di bidang Sosiologi untuk melihat 

kepentingan dan makna perubahan dalam bersikap kelompok Suporter Persebaya, sehingga 

mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. 

Bagi Bonek, untuk berubah sikap yang cenderung jelek dimasa lalu tidak mudah oleh 

sebab itu sudah selayaknya perubahan yang sudah mulai disuarakan ini untuk bisa 

dipertahankan. Jadilah contoh Suporter Sepakbola Indonesia yang memperjuangkan tim 

kebanggannya hingga titik darah penghabisan. Dan cap jelek masa lalu bisa berganti menjadi 

kelompok Suporter yang mempunyai idealis serta loyalitas terhadap tim yang didukungnya. 

Bagi Masyarakat, untuk bisa menerima Bonek kembali sebagai bagian Masyarakat itu 

sendiri terlepas dari aksi anarkis dimasa lalu. karena Bonek adalah bagian dari Masyarakat 

sendiri.Sikap anarkis memang masih sangat membekas, tetapi Masyarakat tidak boleh 

menutup mata dengan perubahan sikap kelompok Suporter pendukung Persebaya ini. 

Bagi pemerintah, untuk ikut terlibat dalam memonitor sepak terjang kelompok 

Suporter ini dan memudahkan segala urusan guna mendukung tim kesebelasan mereka 

bertanding. Serta ikut mendukung ketika kelompok Suporter ini melakukan berbagai aksi 

sosial yang berguna minimal Masyarakat luas tahu Bonek sudah berubah. 

Bagi media massa, untuk menyajikan berita yang berimbang dalam memberitakan 

kelompok Suporter Bonek. Terlepas dari kabar pemberitaan buruk yang selalu diberitakan 

oleh banyak media. Padahal aksi terpuji Bonek tak pernah masuk dalam pemberitaan mereka. 
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