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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sepak bola dan suporter adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, semuanya 

saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. “The game isn’t the 

game without its suporters”. Suatu pertandingan tidak berarti tanpa kehadiran 

suporter (Handoko, 2008:88). Oleh karena itu keberadaan suporter bukan hanya 

soal dukungan, suporter membuat pertandingan menjadi lebih berkesan dan 

dinamis. Bahkan tak jarang keberadaan suporter justru lebih menonjol dan menarik 

perhatian ketimbang pertandingannya sendiri. Sepak bola tanpa suporter 

diibaratkan seperti sayur tanpa garam, akan terasa hampa. Peran sebuah suporter 

sangatlah vital bagi sebuah klub atau tim kesebelasan, memiliki hubungan seperti 

halnya simbiosis mutualisme yang sangat menguntungkan di antara kedua belah 

pihak. Bagi sebuah klub, peran suporter selain menambah pundi-pundi keuangan 

klub melalui tiket sebuah pertandingan yang dimainkan adalah menambah gairah, 

memompa semangat pemain, menghidupkan atmosphere di dalam maupun di luar 

Stadion. Bagi suporter, peran klub yang dibanggakan adalah sebuah identitas dan 

harga diri yang harus dijunjung tinggi. 

Kecintaan yang sangat mendalam terhadap sebuah klub sepak bola adalah 

wajar bagi seorang suporter, bahkan menimbulkan rasa fanatisme yang berlebihan. 

Menganggap klub yang ia bela adalah yang terbaik, sehingga tidak ada yang lain 

selain klub tersebut. Dampak positif dan negatif selalu mengiringi, kiasan arti dari 

kata fanatisme itu sendiri. Dampak positifnya adalah ketika seorang tersebut 

mencintai klub tersebut sudah pasti ia akan mengorbankan seluruh jiwa dan raganya 

bahkan mengikuti perkembangan berita dari klub tersebut, membeli segala 

merchandise (atribut) mulai dari jersey, syal, topi, jaket original merchandise 

dengan harga yang tidak murah adalah hal yang lumrah bagi seorang suporter 

fanatik. Hal inilah yang mengawali perubahan identitas suporter Indonesia dari 

yang masih bersifat tradisional hingga seperti saat ini. Sekarang setiap suporter 

datang ke stadion dengan seragam, syal dan sepanduk besar (Junaedi 2012:52). 
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Begitupun ketika mendatangi sebuah pertandingan tak henti-hentinya berdiri, 

bernyayi, menyemangati para pemain kebanggaannya biasanya menggunakan 

megaphone komando dari seorang figur yang dianggap sebagai pemimpin 

kelompok tersebut dengan yel-yel atau chants beserta ketukan variasi perkusi 

bassdrum dan snare yang selalu mengiringi disetiap sudut tribun stadion. Rasa 

bangga dan cinta di luar batas normal atau biasa disebut dengan fanatisme secara 

berlebihan bisa mengakibatkan dampak negatif untuk diri sendiri maupun orang 

lain. Aksi-aksi tidak terpuji seperti bentrok, rasis, chaos dengan aparat ataupun 

suporter lawan adalah bentuk dari rasa fanatisme yang berlebihan dan tidak 

terkontrol karena bentuk sikap cinta terhadap klub kebanggannya yang melebihi 

batas logika. 

Berdasarkan penuturan Junaedi (2012) di dalam bukunya, sepak bola adalah 

olahraga yang berwatak sosialis. Sepak bola mengajarkan kesetaraan sebagaimana 

sosialisme mengajarkan kesetaraan sosial. Perlahan, watak kesetaraan inilah yang 

menyuburkan fanatisme yang tinggi. Fanatisme ini diekspresikan dalam perilaku 

dukungan terhadap klub dan agresifitas menyerang suporter lain dari klub yang 

berbeda. Agresi-agresi tersebut didorong oleh beberapa faktor. Salah satunya 

adalah masalah-masalah sosial yang ada di luar lingkup permainan sepak bola itu 

sendiri, sebagian orang yang datang ke stadion dengan membawa frustasi atas 

masalah yang dialaminya. Sepak bola lalu dipandang sebagai pengalih atas masalah 

yang menimpanya. Menurut pernyataan Sindhunata (2001) frustasi ialah sumber 

yang melahirkan agresi-agresi tersebut dan pertandingan sepak bola merupakan 

satu dari beberapa sarana untuk menumpahkan agresi tersebut meluapkan sebuah 

emosi secara langsung maupun tidak langsung. 

Indonesia adalah salah satu dari sekian banyak negara yang mempunyai 

masyarakat gila bola. Mempunyai suporter fanatik yang tersebar di setiap daerah 

dengan basis masa yang begitu besar. Sebut saja Persebaya Surabaya dengan 

Bonek-nya, Arema Malang dengan Aremania-nya, Persija Jakarta dengan The 

Jakmania-nya, Persib Bandung dengan Viking dan Bobotoh-nya, PSS Sleman 

dengan Brigata Curva Sud (BCS) dan Slemania-nya, Persis Solo dengan Pasoepati-

nya dan masih banyak lagi yang belum disebutkan. Namun, di balik fanatiknya 

suporter di Indonesia menyimpan beberapa stigma kekerasan. Perilaku anarkis 
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seolah mendarah daging dan turun menurun di berbagai kejadian yang melibatkan 

suporter sepak bola Tanah Air karena fanatisme sempit tersebut. Fanatisme sempit 

dinisbatkan kepada para suporter yang hanya memuja tim kebanggaannya saja 

tanpa menghormati suporter dari klub lain. Rasis, saling ejek, saling melempar dan 

pukulan hingga terjadi chaos besar antara suporter dengan suporter bahkan dengan 

aparat keamananpun sering terjadi di Tanah Air ini karena fanatisme sempit 

tersebut. Paling menonjol dari sekian banyak suporter di Indonesia adalah Bonek, 

yang merupakan cikal bakal pendukung fanatik dan militan dunia per-suporteran di 

Indonesia. Namun, kebanyakan stigma masyarakat kita menilai Bonek dengan 

negatif. Hal ini disebabkan pada era 90-an hingga 2000-an Bonek dikenal dengan 

arogansinya, sering membuat onar, memicu kegaduhan, chaos dengan masyarakat 

bahkan aparat, masih banyak lagi deretan catatan kelam di masa lalu. Hal yang tidak 

patut dibenarkan dan dibanggakan, sepantasnya menjadi bahan pembelajaran dan 

evaluasi di masa sekarang untuk kedepan berubah menjadi lebih baik lagi. 

Mengutip penuturan Robbins (2009) sebuah kelompok adalah sebagai dua 

individu atau lebih, yang saling berinteraksi dan saling bergantung, yang bekerja 

sama untuk meraih tujuan tertentu. Manusia sebagai individu mempunyai karakter 

masing-masing dan watak yang berbeda-beda serta kepribadian yang tidak sama 

antara satu dengan lainnya. Apabila masing-masing individu tersebut masuk ke 

dalam sebuah kelompok maka watak, karakter dan kepribadian tersebut secara tidak 

langsung akan dibawa masuk ke dalam kelompok. Dalam hal ini, maka akan 

terbentuk sebuah perilaku yang awalnya berorientasi kepada individu tersebut 

dikendalikan untuk menuju ke arah perilaku yang berorientasi kepada kelompok, 

sehingga saling bekerja sama untuk meraih sebuah tujuan yang telah disepakati 

bersama sejak awal. Tentunya hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari peran 

seorang figur pemimpin, bagaimanapun peran seorang pemimpin atau figur yang 

dituakan juga berperan dan mengedukasi baik secara langsung maupun tidak 

langsung untuk mengarahkan ke arah lebih baik. 

Pakar ahli Bass (1985) di dalam bukunya menjabarkan mengenai 

kepemimpinan transformasional, yaitu suatu keadaan dimana para pengikut dari 

seorang pemimpin transformasional tersebut merasakan adanya kekaguman, 

kesetiaan dan kepercayaan serta hormat kepada pemimpin tersebut. Pemimpin 
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mentransformasi dan memotivasi para pengikutnya di suatu organisasi dengan cara 

membuat mereka lebih sadar mengenai pentingnya proses dan hasil suatu 

pekerjaan, mendorong mereka untuk lebih mementingkan organisasi daripada 

kepentingan diri sendiri. Pemimpin transformasional memiliki komponen-

komponen perilaku tertentu, di antaranya ialah: adanya sebuah integritas, 

keselarasan dan keadilan, menetapkan sebuah tujuan yang jelas, memiliki harapan 

dan mimpi yang tinggi, memberikan dukungan baik moral maupun moril dan 

pengakuan kepada pengikutnya, membangkitkan gairah emosi para pengikutnya 

serta membuat orang untuk melihat suatu hal melampui kepentingan dirinya sendiri 

untuk meraih suatu hal yang dinilai mustahil akan tetapi dapat terjadi jika di lakukan 

dengan tekad yang besar demi perubahan ke arah yang lebih baik dari pada 

sebelumnya.      

Berbicara mengenai pemimpin, dalam hal ini Nisrul (2004) di dalam 

penelitiannya mengungkapkan bahwasanya seseorang pemimpin harus mempunyai 

keterampilan, pengetahuan, informasi yang mendalam dalam proses menyaring 

keputusan yang tepat. Seorang pemimpin yang efektif adalah seseorang yang dapat 

mempengaruhi dan mengarahkan segala tingkah laku dari bawahan sedemikian 

rupa, sehingga segala tingkah laku bawahan tersebut sesuai dengan keinginan 

pemimpin yang bersangkutan. Hal tersebut mempunyai kesamaan di dalam lingkup 

suporter sepak bola, khususnya Bonek. Seseorang yang dijadikan pemimpin 

tersebut baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan mempunyai pengaruh 

lebih, kepemimpinannya sangat disegani karena mempunyai keterampilan dan 

kemampuan di atas rata-rata. Dimana dalam hal memimpin dengan jumlah masa 

yang begitu banyak tentunya pemimpin tersebut mengarahkan segala sesuatu 

kepada hal-hal baik dan tidak sebaliknya. Figur-figur yang dijadikan pemimpin 

tersebut secara tidak langsung menjalankan keefektifan dalam hal memimpin 

sebuah kelompok suporter, dengan mengupayakan bagaimana rekan-rekan suporter 

secara keseluruhan tersebut dapat berubah menjadi lebih baik lagi dibanding 

dengan sebelum-sebelumnya melalui proses panjang dan tentunya dengan edukasi-

edukasi secara sistematis. Dalam perspektif sebuah kelompok suporter yang 

notabennya mempunyai basis masa yang begitu banyak, ada beberapa orang yang 

kepribadiannya dijadikan panutan. Figur pemimpin tersebut begitu disegani, setiap 
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perkataan serta perilakunya selalu didengar juga dihormati. Kemampuan leadership 

seseorang tersebut dipengaruhi beberapa banyak faktor, mulai dari kharisma, 

pemikiran juga gagasan, kepribadian, pengetahuan dan masih banyak lagi faktor-

faktor yang membuat seseorang tersebut menjadi seorang pemimpin dari 

kelompoknya. Berdasarkan penuturan French & Raven (1960) dalam bukunya 

terdapat teori-teori kekuasaan, yaitu: Coercive Power (Kekuasan Paksa), Reward 

Power (Kekuasaan Imbalan), Legitimate Power (Kekuasaan Legitimasi), Expert 

Power (Kekuasaan Ahli), Referent Power (Kekuasaan Panutan). Dari kelima teori 

tersebut, hanya tiga teori yang berkaitan dengan perspektif sebuah kelompok 

suporter yaitu Expert Power, Legitimate Power dan Referent Power. Seseorang 

yang dijadikan pemimpin sebuah kelompok dalam ranah suporter selalu memiliki 

Expert Power, mereka mempunyai keahlian public speaking yang bagus dengan 

ditunjang kemampuan berfikir di atas rata-rata. Pemikiran, ide dan gagasan mereka 

selalu berdampak di kelompoknya, mereka begitu disegani dan dihormati karena 

keahliannya. Keahlian yang mumpuni dari figur tersebut biasanya menjadi juru 

bicara untuk menunjukan sikap yang tegas demi sebuah kepentingan dan kebaikan 

kelompok tersebut dengan pemikiran rasional serta menggunakan data-data otentik 

untuk menjelaskan sebuah kebenaran. Dalam sebuah kelompok suporter selalu ada 

figur yang dituakan atau senior.  

Figur tersebut mempunyai Legitimate Power untuk berpendapat dan 

menentukan sebuah kebijakan. Kekuasaan ini bersandar pada struktur sosial dan 

mengutamakan nilai-nilai cultural, seperti halnya faktor-faktor pengalaman 

sehingga mempunyai wawasan yang luas karena sudah pernah mengalaminya lebih 

dulu dibandingkan yang lainnya, sehingga mereka yang dipimpin mempunyai 

kewajiban untuk mentaatinya. Dalam hal ini seorang figur tersebut menjadi rujukan 

mengenai tahapan sikap dan langkah yang akan di ambil sebuah kelompok, karena 

pengalamannya dan wawasannya yang begitu luas dengan mempertimbangkan 

serta berfikir secara matang melalui banyak sudut pandang. Terakhir adalah 

Referent Power, pemimpin ini mempunyai satu tempat khusus di hati pengikutnya. 

Dimana pesonanya meliputi gesture dan style serta kharismanya membuat ia begitu 

disegani dan dihormati di dalam ruang lingkup suporter sepak bola pada khususnya. 

Figur pemimpin seperti ini yang mempunyai daya jelajah kontrol lebih untuk 
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mengatur masa dalam jumlah yang banyak. Dalam hal ini figur tersebut biasanya 

menempati sebagai seorang dirigen suporter untuk memimpin sebuah chants, 

koreografi dan aksi-aksi lainnya di dalam stadion maupun di luar stadion. Figur 

seperti ini mempunyai kemampuan mengomandoi masa dalam jumlah besar untuk 

mentaati segala yang ia perintahkan, tentunya sebuah perintah untuk hal-hal yang 

dinilai berdampak positif.     

Mengutip pendapat Wibowo (2012) mengemukakan bahwa perubahan adalah 

sebuah proses sistematis menerapkan kemampuan, pengetahuan, serta sumber daya 

yang diperlukan guna mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena 

secara langsung maupun tidak langsung dari proses tersebut. Dalam sebuah 

organisasi, perubahan mempunyai manfaat bagi keberlangsungan organisasi 

tersebut. Jika tidak ada perubahan, maka organisasi tersebut besar kemungkinan 

tidak akan maju bahkan tidak berkembang. Tujuan dari perubahan itu sendiri 

berorientasi agar tetap dinamis dan tidak statis dalam menghadapi perubahan 

zaman. 

Sebagaimana diterangkan di dalam ayat suci Al-Qur’an surat Ar-Ra’d ayat 11 

yang berbunyi: 

“Innallaha Laa Yughoyyiru Maa Biqoumin Khatta Yughoyyiruu 

Maa Anfusihim” 

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, 

sebelum kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada di 

dalam mereka sendiri (Q.S. Ar-Ra’d:11). 

 

Kutipan di atas menjelaskan Allah SWT memerintahkan manusia untuk 

mengubah segala aspek kehidupan yang dirasa masih kurang, dengan tujuan agar 

lebih baik dibanding dengan sebelumnya. Dimana perubahan-perubahan tersebut 

dilakukan oleh “qoum” itu sendiri yang berarti sekumpulan manusia, baik laki-laki 

maupun perempuan untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Kaidah-

kaidah tersebut menunjukan bahwasannya peralihan dari satu kondisi ke kondisi 

lain, dari satu tatanan ke tatanan lain, dari sifat ke sifat lain yang dilakukan oleh 

manusia melalui kesadaran dan keyakinan kepada Allah SWT. Usaha-usaha 

manusia yang ia lakukan menjadi sebab turunnya Rahmat dan Rohman Rohim-Nya. 

Berawal dari kesadaran pribadi berlanjut menumbuhkan kesadaran untuk orang lain 
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untuk menjadi lebih baik lagi. Perubahan ini selaras dengan konsep Islam, yaitu 

perubahan kolektif yang mencakup mayoritas lingkungan sosial.   

Mengutip pernyataan Reza (2017) di dalam penelitiannya mengemukakan 

konstruksi sosial perubahan perilaku kegiatan manusia mengalami proses 

pembiasaan (habitualisasi). Sebuah tindakan yang terus menerus diulangi pada 

akhirnya akan menjadi sebuah pola atau tatanan baru, pembiasaan tersebut 

dilakukan dan dipertahankan nilai-nilainya. Makna tersebut sudah tertanam 

menjadi sebuah rutinitas bagi setiap individu, menyelaraskan dalam konteks 

pembiasaan terhadap hal-hal baru yang sifatnya menuju ke arah positif. Dalam hal 

ini manusia telah melalui beberapa fase-fase proses sosial. Fase-fase tersebut 

menjadi sebuah dialektika dalam agensi perubahan sosial. Perlahan namun pasti, 

Bonek menyadari apa yang dilakukan di masa lalu adalah hal yang tidak pantas dan 

berorientasi buruk. Belajar dari sejarah yang kelam, Bonek perlahan menunjukkan 

perubahan secara signifikan. Setelah melewati berbagai lika-liku proses dan hukum 

alam yang menerpanya, kini perlahan-lahan merangkak ke atas membawa dampak 

positif bagi Bonek sendiri dan masyarakat lainnya. Membeli tiket pertandingan, 

membayar makanan minuman yang dibeli, penggalangan dana untuk korban 

bencana alam, aksi solidaritas kemanusiaan, membangun panti asuhan, buka 

bersama anak yatim, berbagi takjil dan masih banyak lagi hal-hal positif yang 

dilakukan Bonek di era sekarang. Tentunya hal tersebut jauh berbeda dengan Bonek 

di masa lalu. Mengubah karakter dan pemikiran setiap individu atau kelompok 

tidaklah mudah, butuh seorang figur yang mampu melihat, berfikir dan 

mengarahkan ke arah lebih baik.  

Budaya organisasi berdasarkan Wibowo (2012) di dalam bukunya ialah norma-

norma kebiasaan yang diterima sebagai suatu kebenaran oleh semua orang dalam 

organisasi. Sedangkan, pakar lain menyebutkan bahwa budaya organisasi adalah 

cara orang melakukan sesuatu dalam organisasi. Budaya organisasi merupakan 

satuan norma yang terdiri dari keyakinan, sikap, core values dan pola perilaku yang 

dilakukan orang dalam organisasi (Tan, 2002:18). Komunitas suporter yang berada 

di tribun utara atau biasa disebut dengan Green Nord 27 adalah salah satu kelompok 

suporter yang menerapkan budaya organisasi tersebut dan menjadi pelopor suporter 

modern. Sebuah upaya dan langkah mempertahankan budaya positif tersebut 
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tercermin dari kelompok suporter Bonek, khususnya Green Nord 27 selama ini, 

yaitu dalam hal edukasi, komunikasi dan evaluasi serta banyak lagi hal-hal positif 

yang diterapkan. Perubahan-perubahan positif tersebut terus dilakukan secara 

berkala dan tidak instan, belajar menuju ke arah lebih baik dari pada sebelumnya. 

Tentunya tidak lepas dari budaya organisasi edukasi-edukasi baik secara personal 

atau publik yang dilakukan oleh orang-orang yang dianggap sebagai figur 

pemimpin selama bertahun-tahun. Menggandeng seluruh elemen suporter baik 

berdomisili di Kota Surabaya bahkan luar Kota Surabaya, mengingat Bonek 

tersebar di berbagai kota yang ada di Indonesia. Agenda kopdar yang dilakukan 

komunitas tribune seperti Green Nord 27, Tribun Kidul, Tribun Timur, Gate 21 dan 

beberapa komunitas-komunitas skala kecil yang selalu mengedukasikan hal-hal 

positif demi kebaikan bersama. 

Hal tersebut menguatkan posisi Bonek Suporter Persebaya sebagai bagian yang 

tidak terpisahkan dalam dinamika persepakbolaan nasional. Oleh karena itu, 

berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengkaji lebih 

jauh mengenai. “Kepemimpinan Dalam Transformasi Budaya Suporter (Studi 

Kasus Pada Green Nord 27 Bonek Suporter Persebaya)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan bagaimana proses kepemimpinan dari kelompok suporter Green 

Nord 27 dalam mengaplikasikan manajemen perubahan sehingga membawa 

dampak ke suporter Bonek secara keseluruhan, dari yang sebelumnya cenderung 

memiliki budaya anarkis menuju perubahan yang lebih baik. Berikut adalah 

rumusan masalah terkait di atas:  

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan suporter Bonek? 

2. Siapa yang memiliki andil dalam agensi transformasi budaya suporter 

Bonek, khususnya Green Nord 27? 

3. Apakah wibawa atau kharisma seorang figur pemimpin juga 

mempengaruhi dalam hal memimpin suporter Bonek, khususnya Green 

Nord 27? 
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4. Apakah seorang pemimpin harus memiliki idealisasi, inspirasional, 

perhatian dan stimulasi intelektual kepada anggota suporter Bonek, 

khususnya Green Nord 27? 

5. Bagaimana bentuk pengembangan organisasi dari suporter Bonek, 

khususnya Green Nord 27? 

6. Apakah Green Nord 27 salah satu dari bagian yang memprakarsai atas 

terjadinya perubahan-perubahan selama ini? 

7. Bagaimana bentuk budaya organisasi yang diterapkan oleh suporter 

Bonek, khususnya Green Nord 27? 

8. Apakah para figur pemimpin suporter Bonek, khususnya Green Nord 27 

meneladani kepemimpinan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? 

9. Ide gagasan dan gebrakan baru apa saja yang sudah dilakukan oleh 

suporter Bonek, khususnya Green Nord 27?    

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

menganalisa kepemimpinan kelompok suporter Green Nord 27 dalam 

mengaplikasikan manajemen perubahan sehingga membawa dampak ke suporter 

Bonek secara keseluruhan, dari yang sebelumnya cenderung memiliki budaya 

anarkis menuju perubahan yang lebih baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Menjabarkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan 

suporter Bonek selama ini. 

2. Mengetahui siapa yang memiliki peran atau andil dalam agensi 

transformasi budaya suporter Bonek, khususnya Green Nord 27. 

3. Menganalisa apakah wibawa atau kharisma seorang figur pemimpin juga 

mempengaruhi dalam hal memimpin suporter Bonek, khususnya Green 

Nord 27. 

4. Mengetahui apakah seorang pemimpin harus memiliki idealisasi, 

inspirasional, perhatian dan stimulasi intelektual kepada anggota suporter 

Bonek, khususnya Green Nord 27. 

5. Menggambarkan bagaimana bentuk pengembangan organisasi dari 

suporter Bonek, khususnya Green Nord 27. 
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6. Mendalami apakah Green Nord 27 salah satu dari bagian yang 

memprakarsai atas terjadinya perubahan-perubahan selama ini. 

7. Mengetahui bagaimana bentuk budaya organisasi yang diterapkan oleh 

suporter Bonek, khususnya Green Nord 27. 

8. Mengetahui apakah para figur pemimpin suporter Bonek, khususnya 

Green Nord 27 meneladani kepemimpinan yang dicontohkan oleh 

Rasulullah SAW. 

9. Menganalisa ide gagasan dan gebrakan baru apa saja yang sudah dilakukan 

oleh suporter Bonek, khususnya Green Nord 27. 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah penelitian hanya dilakukan 

dan menyasar kepada kelompok suporter Bonek yang berada di Kota Surabaya.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, penulis diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut:  

1.5.1 Manfaat Akademis 

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1) di 

Universitas Internasional Semen Indonesia. 

1.5.2 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, manfaat penelitian ini adalah sebagai sarana untuk melatih 

berfikir secara ilmiah dengan berdasar pada disiplin ilmu yang diperoleh di bangku 

kuliah khususnya lingkup manajemen sumber daya manusia.  

1. Untuk menambah informasi sumbangan pemikiran dan pengetahuan 

dalam penelitian. 

2. Hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi dan bisa dilanjutkan oleh 

peneliti lain dengan topik penelitian yang serupa. 

1.5.3 Manfaat Praktis 

Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi penulis, menambah wawasan ilmu dan pengalaman.  

2. Bagi masyarakat, memberi pandangan mengenai fase perubahan positif 

yang signifikan yang dilakukan oleh kelompok suporter Bonek.  

 


