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ABSTRAK 

Panji Satria Wicaksana 2018 Skripsi Pemaknaan Jersey Orisinal Sepakbola 

pada Komunitas Kolektor Jersey (Studi Kualitatif pada Anggota Komunitas 

Jerseyforum Malang) Pembimbing: Fariza Yuniar Rahmawati, S.I.Kom., 

M.I.Kom 

  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pemaknaan 

anggota JerseyForumotion.com Malang tentang mengkoleksi jersey orisinal melalui 

perspektif interaksional simbolik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data deskripstif dari Miles & Huberman & Saldana, dengan wawancara 

mendalam kepada tiga orang informan. Disebutkan peneliti mewawancarai informan 

dalam hal ini yang merupakan anggota senior dari Jerseyforum Malang yang telah 

memiliki banyak pengalaman mengenai jersey orisinal. Hasil penelitian menyebutkan 

terdapat tiga tema besar dari penelitian ini, yaitu hak cipta, desain, dan nilai historis.  

 

Kata Kunci: Jersey orisinal, Pemaknaan, Teori Interaksionsime Simbolik 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Panji Satria Wicaksana 2018 Thesis Meaning of Football Original Shirt in 

Jersey Collector Community (Qualitative Study on Member of Jerseyforum 

Community  Malang) Supervisor : Fariza Yuniar Rahmawati, S.I.Kom., 

M.I.Kom 

 

 This research was conducted with the aim of analyzing the meaning from 

members of the Jerseyforum Malang about collecting original jersey through 

symbolic interactional perspectives. The method used in this study is descriptive data 

analysis from Miles & Huberman & Saldana, with in-depth interviews with three 

informants. This research mentioned that the researcher interviewed informants who 

were senior members of the Malang Jersey Forum and had a lot of experience with 

original jersey. The results of the study state that there are three major themes from 

this study specifically copyright, design, and historical value. 

 

Keywords: Original Jersey, Meaning, Symbolic Interactionism Theory 
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\   BAB I 

    PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut data yang dihimpun oleh totalsportek.com, sepakbola merupakan 

olahraga yang paling digemari masyarakat dunia (totalsportek.com, n.d). Sepakbola 

merupakan salah satu olahraga yang populer di dunia. Menurut Kevin Alavy,  

Managing Director dari Future Sport+ menegaskan meskipun Super Bowl (Liga 

Sepakbola Amerika) memiliki jumlah penonton yang masif dan mengalami 

pertumbuhan rating setiap tahunnya, akan tetapi hanya sebatas di wilayah Amerika 

Serikat dan Kanada (McLaughlin, 2010). Demikian juga salah satu data yang 

membuktikan bahwa masyarakat dunia menggemari sepakbola yaitu menurut situs 

resmi FIFA, Final Piala Dunia 2014 dengan tuan rumah Brasil dilihat oleh 3,2 Miliar 

penonton diseluruh dunia, dari berbagai macam peralatan elektronik (FIFA.com, 

2015). 

 Senada dengan data dari paragraf pertama bahwa sepakbola telah menjadi 

sebuah magnet bagi masyarakat dunia, terbukti dengan adanya fans bola dari berbagai 

macam negara termasuk Indonesia. Untuk masyarakat Asia Tenggara dalam hal ini 

khususnya Indonesia, menganggap olahraga ini sebagai hiburan yang sangat 

memikat, mereka ikut merasakan kegembiraan pada suatu pertandingan (Jhalugilang, 

2012). Piala AFF 2010 yang mempertemukan Indonesia melawan Malaysia bulan 

Desember 2010 silam menjadi bukti tingginya animo masyarakat Indonesia terhadap 
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sepakbola. Siaran tersebut malah mengalahkan siaran final piala AFF dua edisi 

sebelumnya, sebanyak 20,1 juta orang. Hasil riset The Nielsen Company 

mengungkapkan bahwa presentase orang yang menonton atau audiens share 

pertandingan pada kedua laga laga Final AFF 2010 mencapai angka 65,7% dengan 

rating 23,1 , atau ditonton oleh kurang lebih 11,4 juta orang berusia 5 tahun keatas di 

10 kota besar Indonesia (Timnas Memenangkan 12 Juta Penonton TV,2010).  

 Kegemaran masyarakat Indonesia akan sepakbola juga terlihat dari 

terbentuknya berbagai komunitas dan organisasi suporter untuk mendukung masing-

masing tim favorit mereka. Menurut KBBI (kbbi.kemdikbud.go.id, 2017) Suporter 

dapat diartikan sebagai orang yang memberikan dukungan, sokongan, dan sebagainya 

(dalam pertandingan dan sebagainya). Suporter akan melakukan apapun untuk 

mendukung tim favoritnya tersebut. Oleh karena itu suporter sering disebut pemain 

ke 12 di dalam sepakbola. Selain itu, ketika datang ke stadion, biasanya suporter 

memakai kaus / syal tim favoritnya. Hal ini jelaskan oleh Nina Szogs melalui 

bukunya bahwa seorang suporter yang fanatik biasanya menggunakan beberapa 

artefak seperti jersey atau syal sebagai identitas dari sebuah kefanatikan tersebut 

(Szogs, 2017, h.110).  

 Menurut O’Brien (dalam Sediyaningsih, 2010, h.21) reaksi seseorang 

terhadap dunia ini tergantung pada bagaimana dia mendefinisikan situasi 

disekitarnya.  Tentunya ketika seseorang berinteraksi mereka selalu melakukan 

dengan aturan budaya yang ada. Adapun aturan yang ada merupakan aturan yang 

dikonstruksikan oleh manusia dan mengandung makna hanya dalam konteks sosial 
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yang spesifik. O’Brien juga berpendapat bahwa makna yang ada dicapai berdasarkan 

interaksi antar individual yang saling berbagi. Dengan adanya interaksi, muncul 

simbol sebagai sarana berinteraksi. Interaksi simbolik ini dapat digunakan untuk 

mengekspresikan rasa menghormati, berteman atau solidaritas. Berdasarkan 

fenomena yang ditemukan, orang Indonesia juga ikut menyukai dan mendukung tim-

tim luar negeri, dari berbagai liga diseluruh dunia. Mereka ikut merasa memiliki klub 

tersebut, dengan membeli merchandise klub tersebut terutama jersey, meskipun tidak 

punya hubungan langsung karena perbedaan geografis maupun ideologis.  

 Berangkat dari menjadi seorang suporter atau fans, menurut Jhalugilang, 

(Jhalugilang 2012) biasanya seseorang  memperkuat identitas dirinya melalui cara 

mencari orang-orang yang dianggap memiliki pemaknaan yang sama terhadap suatu 

hal, dengan cara bergabung dengan komunitas. Mereka akan lebih nyaman apabila 

bersama dengan beberapa orang yang memiliki kesamaan tertentu. Selain itu menurut 

Tajfel dan Turner, individu menggunakan kelompok sosial untuk mempertahankan 

dan mendukung identitas secara pribadi (Tajfel & Turner, 1979). Komunitas menjadi 

peneguhan atau memperkuat pemaknaan identitas individu.  

Komunitas Jerseyforum (JF) ini dibentuk sekitar bulan Mei tahun 2008 di 

Jakarta, dengan 4 orang sering disebut sebagai founding fathers yaitu Edwin 

Setyadinata, Angga Wirastomo, Rizky Ucil Ananda, dan Chitto Cumbhadrika, yang 

bermula dari thread kaskus yang berisi diskusi antar kolektor mengenai merchandise 

sepakbola secara umum. Kemudian atas usul dan diskusi diantara para founding 

fathers, diusulkanlah untuk membentuk sebuah thread kaskus baru yaitu 
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“kolektorjerseybola”. Seiring dengan berjalannya waktu dan terus bertambahnya 

jumlah anggota thread ini, menjadi alasan awal untuk mendirikan sebuah komunitas 

yang mengumpulkan para kolektor khusus jersey orisinal sepakbola dan merchandise 

asli sepakbola lainnya. Awal mulanya komunitas ini disatukan melalui forum kaskus 

yang dinamakan “Thread Kolektor Baju Bola” atau TKBB, yang kemudian pada 

tahun 2012 meresmikan website resmi mereka dengan alamat 

www.jersey.forumotion.com dengan anggota kurang lebih 4000 orang diseluruh 

Indonesia. Pada April 2012, Jerseyforum atau yang biasa disingkat JF menambah 

regional resmi mereka di kota Malang. Jumlah anggota resmi JF Malang sampai awal 

tahun 2017 adalah 89 orang, dengan anggota aktif sekitar 40 orang. Melalui pra-

penelitian, diketahui bahwa rata-rata anggota JF Malang memiliki 10-15 potong 

jersey orisinal. Mereka rela untuk melakukan apapun untuk mendapatkan jersey 

idamannya. Hal ini berkaitan dengan pendapat Jenson mengenai fandom yaitu 

kelompok penggemar dilihat sering memiliki perilaku yang berlebihan bahkan 

mendekati kegilaan terhadap sesuatu hal yang digemarinya tersebut (Jenson dalam 

Storey, 2007, h.157). Peneliti melihat hal ini sebagai suatu hal yang menarik diteliti, 

dimana ada makna tertentu dalam mengoleksi jersey asli.  

Fandom sendiri berarti singkatan dari fan kingdom (kerajaan fan). Fandom, 

dalam istilah paling dasar adalah sekelompok fans yang membentuk jaringan sosial 

dengan satu sama lain berdasarkan kepentingan bersama mereka dalam membaca dan 

menonton teks tertentu (Betsy, 2008). Secara sederhana, fandom adalah sebuah 
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komunitas karena didasari oleh kesamaan (homogen), dan memiliki pemaknaan yang 

sama. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai Jerseyforum Malang, 

kemudian peneliti melakukan wawancara singkat kepada salah satu anggota aktif JF 

Malang, yaitu Adrian Pradana. Hasil pra penelitian menunjukkan bahwa semua 

anggota JF, baik regional Malang maupun pusat dapat diterima apabila memiliki 

jersey asli dengan berbagai macam tipe. Adapun macam-macam jersey orisinal 

dijelaskan melalui tabel sebagai berikut. 

Macam Bahan Nilai khas Harga 

Player Issue Polyester / Hyget / 

Waffer / Paragon 

Produk yang 

dipakai oleh 

pemain ketika 

bertanding, 

biasanya memiliki 

ukuran yang lebih 

ketat dari jersey 

untuk fans 

(replika).  

Dijual di toko 

resmi aparel. Harga 

bervariasi, 

tergantung aparel 

yang 

memproduksi. 

Replica/Replika Eleyet / Hyget Memiliki desain 

yang sama dengan 

jersey yang dipakai 

pemain, hanya 

tidak memiliki 

keunggulan 

teknologi layaknya 

tipe Player Issue.  

Mudah ditemukan 

di toko resmi 

aparel.  

Rp. 500.000 – Rp. 

800.000 

(tergantung merek 

apparel) 
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Match worn Polyester / Dri-fit / 

Hyget / Waffer / 

Paragon 

Memiliki nilai 

historis karena 

pernah dipakai oleh 

pemain dalam 

pertandingan 

tertentu. 

Memiliki harga 

jual yang cukup 

tinggi, dan tidak 

didapatkan melalui 

toko resmi klub, 

biasanya hanya 

melalui website 

lelang, komunitas, 

atau perorangan. 

Match Issue Polyester / Hyget / 

Waffer / Paragon 

Kurang lebih sama 

dengan matchworn, 

perbedaannya 

adalah match issue 

merupakan jersey 

Player Issue yang 

tidak terpakai. Hal 

ini terjadi karena 

pemain yang 

bersangkutan 

menjadi cadangan, 

salah nameset, atau 

kitman kelebihan 

membawa. 

Untuk tipe ini 

merupakan jersey 

yang jarang 

dimiliki, karena 

tipe ini merupakan 

tipe yang paling 

sulit untuk dimiliki, 

dan bersifat 

pakaian cadangan 

bagi klub. 

  Bagan 1.1 Perbedaan Jenis-jenis jersey orisinal 

Sumber : Olahan penulis melalui informan, 2017 

Akan tetapi melalui pra-penelitian pula peneliti mengetahui bila komunitas ini 

menolak adanya peredaran / penjualan jersey imitasi atau KW.  Melalui hasil 
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penelitian dari Perez, Castano & Quintanilla (2015) menjelaskan bahwa terdapat 

alasan untuk mengonsumsi produk imitasi, agar disejajarkan dengan pemilik barang 

original atau asli. Anggota Jerseyforum juga menolak untuk mengoleksi jersey 

imitasi, karena tidak mau disejajarkan dengan para konsumen jersey imitasi. 

Perbedaan yang paling mencolok antara jersey imitasi dan orisinal adalah melalui 

bahan dan harga. 

Kriteria Orisinal Imitasi 

Bahan Tekstur cenderung halus, 

karena murni kain 

polyester / paragon. 

Merupakan campuran 

(oplosan) kain baju biasa, 

dan hanya sedikit 

menggunakan serat kain 

aslinya. 

Negara produsen Berbagai macam negara 

(Indonesia, Malaysia, 

Thailand, Vietnam, 

Bangladesh, dll) 

Buatan Indonesia atau 

Thailand. 

Harga Rp. 800.000 s/d Rp. 

2.500.000 

Rp. 40.000 s/d Rp 110.000 

Nilai Historis Ada - 

Pengaruh pada Klub Membantu pemasukan 

klub 

Menyuburkan tindakan 

pemalsuan produk 

 

Bagan 1.2 Perbedaan antara Jersey orisinal dan imitasi 

Sumber : Olahan penulis melalui informan, 2017 
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Dalam penelitian ini, peneliti akan membedah melalui teori interaksionisme 

simbolik. Esensi dari interaksionisme simbolik adalah suatu aktivitas yang 

merupakan ciri khas manusia, yaitu komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi 

makna (Mulyana,2001,h.68). Dalam penelitian ini, menggunakan teori 

interaksionisme simbolik sebagai suatu pendekatan komunikasi yang dapat digunakan 

untuk menjelaskan mengenai bagaimana proses terjadinya pertukaran simbol antara  

para anggota dalam memaknai masing-masing tipe jersey sepakbola, sekaligus 

mengetahui sejauh mana simbol-simbol tersebut dapat dimaknai. Demikian pula 

diasumsikan didalam komunitas JF Malang ini pemaknaan akan terjadi ketika 

seseorang memilih untuk hanya mengoleksi jersey orisinal saja, dan saling bertukar 

informasi atas dengan individu lain sehingga individu penerima informasi akan akan 

memiliki makna yang sama ataupun berbeda ketika memaknai informasi dari 

pembicara. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana anggota 

komunitas JF Malang membangun makna atas jersey orisinal melalui interaksi 

anggota komunitas.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: “Bagaimana pemaknaan jersey orisinal sepakbola pada anggota komunitas 

Jerseyforum Malang?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka penulis memiliki tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan 

agar memberikan gambaran yang jelas dan tepat serta terhindar dari adanya 

interpretasi lainnya, atau meluasnya masalah dalam memahami isi skripsi. Penelitian 

ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pemaknaan anggota komunitas  

Jerseyforum Malang tentang jersey orisinal melalui perspektif interaksional simbolik. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan masukan pada 

perkembangan dan pendalaman studi Komunikasi sehingga dapat 

dimanfaatkan sebagai masukan atau referensi penelitian komunikasi 

selanjutnya. Selain itu, berusaha menjadi referensi ilmu komunikasi yang 

menghubungkan antara pemaknaan dan fandom berdasarkan teori 

interaksionisme simbolik. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan bahan masukan bagi pihak terkait yaitu komunitas 

Jerseyforum maupun Jerseyforum Malang, serta manfaat bagi masyarakat 

awam yaitu seputar jersey orisinal. 
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1.5 Limitasi Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, beberapa 

batasan (limitasi) dalam penelitian ini meliputi : 

1. Penelitian ini hanya berfokus pada memahami sekaligus memaknai 

pertukaran simbol dan makna yang terjadi antara anggota JF Malang, 

bukan mengenai teori identitas. 
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          BAB II 

      TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pemaknaan Berdasarkan Teori Interaksionisme Simbolik 

 Teori interaksi simbolik menjelaskan bahwa manusia berinteraksi satu sama 

lain sepanjang waktu, mereka berbagi pengertian untuk istilah dan tindakan tertentu 

serta memahami kejadian dengan cara tertentu pula. Teori interaksionisme simbolis 

adalah suatu paham atau aliran yang implementasinya menginterpretasikan 

pemaknaan dalam interaksi sosial antar individu satu dengan yang lain dimulai dari 

mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna yang dijembatani oleh 

penggunaan simbol-simbol, oleh penafsiran dan oleh kepastian makna dari tindakan 

orang lain yang bukan hanya sekedar saling bereaksi sebagaimana model stimulus 

respon. 

 Interaksionisme simbolik merupakan kerangka referensi untuk memahamai 

bagaimana manusia bersama dengan orang lainnya, menciptakan dunia simbolik dan 

bagaimana dunia ini sebaliknya membentuk perilaku manusia, sesuai yang dijelaskan 

West dan Turner (2008, h.96). La Rossa dan Donald dalam West dan Turner (2008) 

menyebutkan tujuh asumsi dari teori ini, yaitu sebagai berikut. 

1. Makna dimodifikasi melalui proses interpretatif. 

2. Manusia bertindak terhadap manusia lainnya berdasarkan makna yang 

diberikan orang lain kepada mereka. 

3. Makna diciptakan dalam interaksi antar manusia. 
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4. Individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain. 

5. Konsep diri memberikan motif yang penting untuk perilaku. 

6. Orang dan kelompok dipengarui oleh proses sosial dan budaya. 

7. Struktur sosial dihasilkan melalui interaksi sosial.  

 

Interaksionisme simbolik dalam hal ini terdapat dalam buku George Herbert 

Mead yang berjudul Mind, Self and Society. Mead mengambil tiga konsep kritis yang 

diperlukan dan saling mempengaruhi satu sama lain untuk menyusun sebuah teori 

interaksionisme simbolik. Dengan demikian, pikiran manusia (mind) dan interaksi 

sosial (diri/self) digunakan untuk menginterpretasikan dan memediasi masyarakat 

(society) (Elvinaro, 2007, h.136). 

2.1.1 Mind (Pikiran) 

 Pikiran yang dijelaskan oleh Mead adalah proses suatu percakapan seseorang 

dengan dirinya sendiri, yang tidak ditemukan dalam diri individu, pikiran merupakan 

fenomena sosial. Pikiran muncul dan berkembang dalam proses sosial dan merupakan 

bagian integral dari proses sosial. Proses sosial mendahului pikiran, proses sosial 

bukanlah produk dari pikiran. Jadi pikiran juga didefinisikan secara fungsional 

ketimbang secara substansif. Karaktersistik istimewa dari pikiran adalah kemampuan 

individu untuk memunculkan dalam dirinya sendiri tidak hanya satu respon saja, 

tetapi juga respon komunitas secara keseluruhan. 
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Berpikir menurut Mead adalah suatu proses dimana individu berinteraksi 

dengan dirinya sendiri dengan menggunakan simbol-simbol yang bermakna. Melalui 

proses interaksi dengan diri sendiri itu, individu memilih yang mana diantara stimulus 

yang tertuju kepadanya itu akan ditanggapinya. Simbol juga digunakan dalam proses 

berpikir subyektif, terutama simbol-simbol bahasa. Hanya saja simbol itu tidak 

dipakai secara nyata yaitu melalui percakapan internal. Serupa dengan itu, secara 

tidak kelihatan individu menunjuk pada dirinya sendiri mengenai diri atau identitas 

yang terkandung terhadap reaksi-reaksi orang lain terhadap perilakunya (Wirawan, 

2014,h.124). 

2.1.2 Self (Diri) 

Pemikiran Mead khususnya tentang Self atau diri yaitu kemampuan seseorang 

menjadikan dirinya sendiri sebagai objek, diri adalah kemampuan khas untuk menjadi 

subjek sekaligus objek. Self atau diri, menurut Mead merupakan ciri khas dari 

manusia. Diri adalah kemampuan untuk menerima diri sendiri sebagai sebuah objek 

dari perspektif yang berasal dari orang lain, atau masyarakat. Self (diri) atau kedirian 

adalah menyatakan bahwa diri merupakan skema intelektual interaksionisme 

simbolik yang sangat penting. 

2.1.2 Society (Masyarakat) 

 Pada level paling umum, Mead istilah masyarakat berarti proses sosial terus-

menerus yang mendahului pikiran dan diri. Karena arti pentingnya bagi pembentukan 

pikiran dan diri, masyarakat jelas menempati posisi sentral dalam pemikiran Mead, 
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Masyarakat mempresentasikan serangkaian respons terorganisasi yang diambil alih 

oleh individu dalam bentuk “me”. Dalam hal ini individu membawa serta masyarakat 

memberikan kemampuan, melalui kritik diri, untuk mengontrol diri mereka sendiri 

(Ritzer dan Goodman, 2013, h.391). 

2.2 Kolektor sebagai Pembentuk Makna 

Kolektor adalah orang-orang yang menggemari suatu hal dan mengumpulkan 

benda tertentu untuk memenuhi keinginannya. Solomon (2003, h.108) mengatakan 

mengenai makna kolektor yaitu  mengacu kepada sebuah perolehan secara sistematis 

terhadap objek tertentu atau kumpulan dari objek. Aktivitas yang menyebar luas ini 

dapat dibedakan dari aktivitas menimbun. Yaitu sebuah cara pengumpulan yang tidak 

sistematis. 

      Solomon (2013, h.109), mengatakan bahwa sebuah objek dapat menggoda 

seorang kolektor, tetapi kolektor juga secara hati-hati mengatur dan menunjukkan 

barang berharga mereka. Konsumen sering secara berlebihan melekat pada koleksi 

mereka.  

Seorang mahasiswa Harvard, Fournier dalam Solomon (2013, h.16) meneliti 

beberapa ciri spesifik seseorang terhadap sebuah produk yang cenderung dimiliki 

oleh seseorang. Dia mengindentifikasikan hubungan antara seseorang dengan sebuah 

produk sebagai berikut:  
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1.  Konsep Diri Sendiri – Sebuah produk dikatakan dapat membantu dan membentuk 

identitas diri seseorang  

2. Nostalgia - Sebuah produk dapat menjadi penghubung atau berfungsi sebagai 

benda yang menghubungkan dengan diri kita sendiri yang ada di masa lalu. 

3. Ketergantungan – Sebuah produk dapat menjadi bagian dari kehidupan rutin bagi 

seseorang. 

4. Rasa Cinta – Sebuah produk mengeluarkan ikatan secara emosional yang hangat, 

perasaan keinginan, atau berbagai macam perasaan kuat lainnya. 

Menurut Fournier dalam Solomon (2013, h.17) sebuah produk atau benda 

dapat menciptakan berbagai macam perasaan bagi pemiliknya. Hal ini menunjukkan 

bahwa sebuah produk antara pemilik terdapat sebuah ikatan atau kelekatan yang kuat 

antara satu sama lain. 

Selain itu menurut Bogdanova mengenai barang antik / langka (2012) barang 

antik merupakan bagian dari dunia sosial seorang manusia yang tak lepas dari proses 

kognitif dalam berperilaku dikehidupan sehari-hari. Bila seseorang mengkoleksi 

barang antik, maka pada dasarnya barang antik tersebut melakukan fungsinya sebagai 

obyek untuk dimiliki, namun kepemilikannya tersebut bukan dimaksudkan untuk 

disimpan, melainkan untuk dipamerkan atau dipajang. Bogdanova sendiri melihat, 

barang langka menyimpan beragam fungsi, yaitu sebagai benda sakral yang memiliki 

makna dalam bagi pemiliknya, misalnya saja keris atau kereta kuda milik kerajaan 
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Solo dan Yogyakarta, sehingga perlu diperlakukan dengan khidmat dan khusyuk, 

karena mengandung makna dalam bagi para pelakunya yang percaya. 

2.3 Komunitas sebagai Pembentuk Makna 

 Penelitian ini membahas tentang bagaimana sebuah kelompok menjadi acuan 

oleh individu untuk mencari suatu informasi melalui anggota kelompok lainnya. 

Penelitian Costa (2012) menjelaskan bahwa dengan adanya interaksi dalam suatu 

kelompok, kelompok dapat mempengaruhi dan memberikan cara pandang, serta 

memberikan pemaknaan tertentu pada objek. Penelitian ini mencoba melihat 

bagaimana individu berkomunikasi dengan komunitasnya, sehingga terjadi interaksi 

dan pertukaran informasi didalamnya, dan berpeluang bagi individu untuk memaknai 

sesuatu dari interaksi yang dilakukan dengan sesama anggota komunitas. 

 JerseyForum Malang adalah komunitas yang para anggotanya memiliki 

ketertarikan dibidang yang sama dengan mengoleksi orisinal tim tertentu. Komunitas 

memiliki ciri anggota yang bisa saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, 

adanya integrasi dan pemenuhan kebutuhan. Dalam melakukan interaksi anggota 

komunitas berpeluang untuk menerima atau memberi informasi, dan cenderung 

mempengaruhi satu sama lain. Menurut Lee dan Trace (2009), terdaapat empat 

elemen yang mendasari interaksi antara kolektor, yaitu : interaction with lay public 

(intensitas interaksinya dengan orang-orang diluar komunitas kolektor), interaction 

with collegial public (intensitas interaksinya dengan sesama kolektor), object rarity 

(kelangkaan dari obyek yang dimiliki) Melalui interaksi yang lakukan akan 

memberikan makna pada objek tertentu. 
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2.4 Kerangka Pemikiran 

 Kerangka berpikir adalah kemampuan untuk berpikir secara benar dan tertib, 

dalam arti peneliti membaca fenomena menjadi sebuah permasalahan, mencari 

landasan teori, merumuskan pertanyaan penelitian Bajari (2015). Berikut ini penulis 

akan menyampaikan mengenai alur kerangka pemikiran dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

   

                                                               Ditelaah melalui 

 

 

 

 

 

 Dalam hidup berkomunitas, individu akan melakukan interaksi karena sifat 

alami manusia yaitu tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa tidak berkomunikasi serta 

membutuhkan orang lain tidak terkecuali dalam komunitas JerseyForum Malang. 

Para anggota komunitas kemudian melakukan interaksi dengan individu lainnya yang 

berkaitan dengan seluk-beluk sepakbola atau jersey orisinal sepakbola.  

Jerseyforum 

Malang 

Jersey orisinal sepakbola 

INDIVIDU 

(Anggota komunitas 

JerseyForum Malang) 

PEMAKNAAN 

INTERAKSIONISME 

SIMBOLIK 
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 Melalui proses interaksi yang dilakukan antar individu dalam komunitas 

Jerseyforum, jersey orisinal menjadi alat dalam memaknai komunitas tersebut. 

Asumsi ini akan diteliti dalam oleh peneliti menggunakan teori interaksionisme 

simbolik,  

2.5 Penelitian Terdahulu 

1. Pemaknaan Anggota Komunitas terhadap Brand (Studi Kualitatif pada 

Anggota Komunitas Skateboard Kota Malang terhadap Brand sepatu VANS)     

 Penelitian sebelumnya tentang kelompok dan komunitas pernah dilakukan 

oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya angkatan 2012, yaitu 

Faradina Amelia Rahma dengan judul “Pemaknaan Anggota Komunitas terhadap 

Brand (Studi Kualitatif pada Anggota Komunitas Skateboard Kota Malang terhadap 

Brand sepatu VANS). Penelitian ini menggunakan teori interaksionisme simbolik. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Tujuan dari penelitian 

ini adalah mengetahui bagaimana mengetahui dan menganalisis pemaknaan anggota 

komunitas skateboard kota Malang terhadap brand sepatu Vans. Hasil dari penelitian 

ini yaitu pemaknaan anggota komunitas skateboard terhadap brand berdasarkan pada 

dua nilai yg didapatkan yaitu utilitarian dan nilai simbolik. Selain itu pemaknaan 

diperoleh ketika berinteraksi sama komunitas sesuai dengan asumsi dari teori 

interaksionsime simbolik yang mendasari penelitian ini yang mengatakan bahwa 

pemaknaan dapat terbentuk melalui interaksi antar anggota dalam suatu komunitas. 

Pemaknaan yang dihasilkan juga memunculkan tindakan atas makna yaitu 
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penggunaan brand Vans oleh anggota, tindakan tersebut berupa pemakaian Vans 

original maupun imitasi. 

 Relevansi penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu 

penelitian terdahulu yang diteliti oleh Faradina menggunakan brand sebagai alat 

pemaknaan dalam menentukan identitas individu sebagai bagian dari suatu kelompok 

tertentu. Namun perbedaan yang dimiliki penelitian ini yaitu teori yang digunakan. 

Penelitian terdahulu menggunakan teori identitas dan brand, sedangkan penelitian ini 

menggunakan teori interaksionisme simbolik dan berfokus pada pemaknaan yang 

didasarkan pada tipe produk dan kegemaran. 

2. Proses Pemaknaan Kelompok terhadap Brand Sebagai Identitas Kelompok 

 Penelitian sebelumnya mengenai kelompok sebagai penanda identitas suatu 

kelompok tertentu pernah dilakukan melalui Skripsi karya Bernadus mahasiswa 

Universitas Atmajaya Yogyakarta, yaitu Bernadus yang mengangkat judul proses 

pemaknaan kelompok terhadap brand sebagai identitas kelompok. Penelitian 

terdahulu ini meneliti tentang bagaimana individu yaitu dalam hal ini peneliti terlibat 

memaknai seorang skinhead melalui ciri fisik mereka, yaitu brand yang digunakan 

oleh individu tersebut. Penelitian ini berangkat dari konsep pemaknaan pada teori 

interaksionisme simbolik dan teori sikap, konsep identitas kelompok pada teori 

identitas etnis yang dicetuskan oleh Turner, teori fashion sebagai komunikasi dan 

juga teori brand dan kategori attribute brand, aspirational brand dan experience 
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brand yang dicetuskan Whitwell. Metode yang  digunakan dalam penelitian ini yaitu 

kualitatif deskriptif. 

 Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana proses pemaknaan 

kelompok skinhead di Yogyakarta terhadap brand sebagai identitas kelompoknya. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan cara melakukan 

wawancara mendalam kepada ketiga narasumber yang merupakan skinhead di 

Yogyakarta. Skinhead di Yogyakarta menjelaskan proses pemaknaan pertama kali 

melalui tahap “melihat”. Melihat orang-orang yang telah menjadi skinhead terlebih 

dahulu. Setelah itu, narasumber memaknai simbol-simbol yang digunakan orang 

tersebut dan terjadi pertukaran simbol, sehingga narasumber merepresentasikan 

bahwa orang tersebut adalah skinhead. Setelah memaknai skinhead, narasumber 

terpengaruh dan bergabung bersama anggota skinhead yang lain. Kemudian 

narasumber mencari referensi untuk menambah pengetahuannya mengenai skinhead 

melalui media cetak, elektronik, dan relasi. Pada referensi tersebut disebutkan brand-

brand yang digunakan skinhead pada awalnya di Inggris yang digunakan narasumber 

untuk memperkuat identitas mereka melalui brand yang digunakannya. 

 Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu 

sama-sama menggunakan teori interaksionisme simbolik untuk membahas 

pemaknaan. Namun perbedaan yang dimiliki dari penelitian ini menggunakan simbol 

sebagai alat utama dalam menentukan pemaknaan menambahkan teori sikap. 

Penelitian terdahulu menggunakan teori sikap karena teori ini meilihat bahwa 
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pengalaman, pengetahuan dan perilaku komunikasi orang dibentuk oleh kelompok 

yang diikuti, sedangkan penelitian ini menggunakan teori interaksionisme simbolik 

pada pemaknaan muncul akibat adanya interaksi antar anggota. 

3. Pemaknaan Simbolik pada Kalangan Anggota Komunitas Fans JKT 48 

 Penelitian mengenai kelompok dan komunitas pernah dilakukan oleh 

mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara tahun 2014, dengan judul Pemaknaan 

Simbolik pada Kalangan Anggota Komunitas Fans JKT48. Penelitian ini 

menggunakan teori interaksionisme simbolik. Metode yang digunakan peneliti adalah 

metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini meneliti tentang bagaimana kelompok fans 

JKT48 membangun makna melalui interaksi dalam kelompok mereka yang 

anggotanya memiliki kesamaan menyukai JKT48. 

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin melihat interaksi para fans JKT48 yang 

membuat kelompok dan memunculkan makna yang terbangun dan apa saja yang di 

interaksikan di dalam kelompok tersebut. Hasil ini penelitian ini menghasilkan 

mengungkap pemaknaan yang terjadi ketika fans berinteraksi. Mereka menganggap 

oshi atau personil dari JKT48 layaknya barang yang biasa mereka miliki. Dalam 

berinteraksi mereka memiliki ciri khas yaitu berbagi informasi tentang personil 

favorit dan segala hal yang berkaitan dengan Jepang. 

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang diteliti peneliti adalah 

menggunakan teori yang sama dalam mengkaji makna. Penelitian yang mengenai 
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JKT48 ini menggunakan teori yang sama untuk membedah pemaknaan yaitu 

interaksionisme simbolik yang digunakan untuk melihat bagaimana makna muncul 

melalui interaksi kelompok. Namun perbedaan antara penelitian terdahulu dan 

penelitian yang diteliti peneliti adalah penelitian terdahulu hanya berfokus bagaimana 

kelompok memunculkan makna melalui interaksinya dalam kelompok sesama 

penggemar JKT48 sedangkan penelitian ini berfokus bagaimanan pemaknaan yang 

muncul terhadap jersey orisinal. 
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     BAB III 

        METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Paradigma dan Jenis Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara mendalam 

tentang bagaimana anggota atau komunitas Jerseyforum regional kota Malang 

membangun makna atas orisinal suatu jersey. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan 

menggunakan jenis penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moelong (2007, 

h.4) menyatakan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan Nasution (2003, h.5) menjelaskan bahwa 

penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan, berinteraksi dengan 

mereka dan menafsirkan pendapat mereka tentang dunia sekitar. Penelitian kualitatif 

membantu untuk memahami bagaimana orang memaknai sesuatu. 

 Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial 

dari sudut pandang partisipan. Pernyataan di atas didukung Sugiyono (2014) dengan 

berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk 

meneliti kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.Maka 

dari itu fenomena sosial dipahami oleh sudut pandang partisipan.Penelitian kualitatif 

merupakan metode yang datanya dapat diinterpretasikan melalui analisis pemaknaan, 

sesuai pendapat West & Turner (2008, h.7).Oleh karena itu, peneliti menggunakan 

paradigma interpretatif dalam penelitian ini. Neuman (2014, h.116) mengatakan 
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bahwa tujuan penelitian interpretatif adalah untuk mengembangkan pemahaman 

mengenai kehidupan sosial dan menemukan cara orang membentuk makna dalam 

latar belakang ilmiah. 

 Penelitian kualitatif tidak mengutamakan besar populasi maupun sampling, 

namun yang lebih ditekankan di penelitian kualitatif yaitu kedalaman bukan 

banyaknya. Jenis penelitian kualitatif, dapat mengkaji fenomena secara mendalam 

dan menyeluruh.Jenis penelitian kualitatif menekankan pada pengumpulan data 

sedalam-dalamnya untuk menjelaskan fenomena. 

 Jenis penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007, h.4) mendefinisikan penelitian 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena 

yang terjadi. Penggunaan jenis deskriptif pada penelitian ini dikarenakan penelitian 

ini mencoba untuk memuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang 

fakta-fakta dari objek yang akan diteliti. Lebih lanjut Moleong (2007, h.11) 

mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, 

gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode 

kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci 

terhadap apa yang sudah diteliti. Pengambilan sampel atau sumber data pada 

penelitian ini dilakukan secara purposive sampling  dan untuk ukuran sampel tersebut 

ditentukan secara snowball, dan analisa data bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian 
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ini hanya mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wawancara-wawancara 

mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang 

jelas mengenai pemahaman anggota Jerseyforum Malang tentang jersey orisinal. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian berupa wawancara mendalam dilakukan ditempat yang telah 

disepakati antara peneliti dan subjek penelitian (anggota Jerseyforum Malang) untuk 

memperoleh data hasil wawancara. Waktu penelitian dilakukan dengan pertimbangan 

penyesuaian terhadap subjek yang akan diwawancara. Alokasi waktu wawancara 

yang dilakukan peneliti kepada informan kurang lebih 60 sampai 120 menit.Adapun 

peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa subjek penelitian dalam 

rentang waktu bulan September 2017 sampai Oktober 2018. 

3.3 Fokus Penelitian 

 Fokus dalam penelitian ini memuat rincian pernyataan tentang cakupan atau 

topik pokok yang dibahas.Selain itu, penelitian ini melakukan wawancara serta 

analisa agar hasil penelitian menjadi lebih terarah.Moleong (2009, h.92) mengatakan 

terdapat dua manfaat penggunaan fokus dalam melakukan penelitian yaitu untuk 

membatasi studi dan memenuhi kriteria keluar masuk informasi .Peneliti ingin 

melihat bagaimana pemaknaan terhadap jersey orisinal. Peneliti memfokuskan 

penelitiannya terhadap bagaimana pemaknaan mengenai jersey orisinal di komunitas 

Jerseyforum Malang. Berdasarkan rumusan masalah, fokus penelitian ini adalah 
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terkait jersey( orisinal tidaknyajersey, tanggapan mengenai pemakai jersey imitasi, 

serta tanggapan orang terdekat). 

 Dalam wawancara tersebut ditemukan bahwa anggota komunitas memiliki 

pemaknaan yang berbeda ketika memaknai sebuah obyek. Hal ini dikarenakan 

pemaknaan terhadap jersey yang mereka dapatkan berasal dari sumber informasi 

yang mereka peroleh, atau berasal dari pemaknaan mereka sendiri.Anggota 

komunitas sedikit banyak mengetahui tentang seluk-beluk jersey orisinal yang 

diawali ketertarikan terhadap klub-klub sepakbola tertentu. Informasi yang mereka 

dapatkan ini menjadi langkah awal sebelum anggota komunitas Jerseyforum Malang 

membagikan apa yang mereka tahu kepada teman sesama anggota komunitas dalam 

interaksi yang mereka lakukan. Melalui dari sumber informasi yang diperoleh, 

mereka dapat menyampaikan apa yang mereka ketahui kepada sesama anggota 

komunitas sehingga membuat anggota komunitas lainnya memperkuat pemaknaan 

yang sudah dipahami sebelumnya. 

3.4 Sumber Data 

 Data menjadi sumber informasi.Sumber data merupakan faktor penting yang 

menjadi pertmbagan dalam penentuan metode pengumpulan data.Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Sutopo (2002,h.50 

sumber data penelitian kualitatif adalah manusia, peristiwa, tingkah laku, dokumen, 

tempat, arsip serta berbagai benda lain. Sedangkan menurut Lofland dalam Moeleong 



27 
 

(2002, h.157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah tindakan dan kata-

kata, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Penelitian ini 

memperoleh sumber data dari : 

a. Data Primer 

Data Primer yaitu data yang langsung memberikan informasi kepada 

pengumpul data.Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan 

anggota komunitas Jerseyforum Malang. Data tersebut berupa pernyataan 

informan terhadap apa yang membuatnya tertarik mengkoleksi jersey orisinal. 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang tidak langsung memberikan informasi 

pada peneliti. Data  ini diperoleh peneliti melalui foto, atau dari website resmi 

JF yaitu jerseyforumotion.com, kemudian melalui akun Twitter JF yaitu 

@JerseyForum, atau akun Twitter JF Malang yaitu @JerseyForuMLG. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

 

3.5.1 Wawancara mendalam 
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Penelitian menggunakan metode ini untuk menggali fenomena 

dilapangan.Melalui wawancara mendalam, peneliti dapat mengungkap 

konstruksi makna mendalam dari informan mengenai bagaimana makna 

orisinal dimaknai dalam suatu komunitas. Menurut Arikunto (2006, h.134) 

wawancara merupakan pertemuan 2 orang untuk bertukar informasi melalui 

tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu. 

Wawancara mendalam dilakukan dengan informan sampai data yang 

diperlukan terjawab.Waktu wawancara minimal 45 menit sampai 120 

menit.Hal ini dilakukan karena peneliti ingin menggali informasi lebih dalam 

mengenai fenomena yang diteliti oleh peneliti. Sebelum wawancara, peneliti 

memberitahukan tema besar pertanyaan wawancara yang akan peneliti 

tanyakan kepada informan. Setelah informan setuju dan tidak keberatan, 

peneliti mulai melakukan wawancara. 

3.6 Teknik Pemilihan Informan 

 Subjek penelitian ini adalah para anggota komunitas Jerseyforum (JF) 

Malang. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

snowball sampling. Snowball samplingmerupakan teknik penentuan sampel yang 

awalnya berjumlah kecil, kemudian berkembang semakin banyak. Orang yang 

dijadikan sampel pertama diminta memilih atau menunjuk orang lain untuk dijadikan 

sampel lagi, demikian seterusnya sampai jumlahnya lebih banyak, menurut 
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Kriyantono (2010, h.156). Berdasarkan pendapat Kriyantono tersebut, dapat 

dikatakan bahwa cara kerja teknik snowball sampling ini yaitu dengan cara mencari 

contoh sampel dari populasi yang kita inginkan, kemudian dari sampel yang didapat 

diminta pendapatnya untuk memilih komunitasnya sebagai sampel lain yang 

potensial sampai seterusnya sehingga jumlah sampel dan informasi yang diinginkan 

penulis terpenuhi. 

 Penelitian ini menggunakan snowball sampling dilandasi dengan alasan 

peneliti cukup kesulitan menentukan responden yang potensial, serta kesulitan 

mencari waktu luang para informan. Namun pada awal penelitian, peneliti sudah 

terlebih dahulu mengenal salah satu anggota komunitas Jerseyforum Malang yaitu 

informan AP sehingga peneliti melakukan wawancara kepada AP terlebih dahulu, 

kemudian selanjutnya AP merekomendasikan peneliti kepada anggota komunitas 

yang bersedia dan berpotensial untuk diwawancara. Adrian merupakan informan 

kunci yang ditetapkan oleh peneliti, karena peneliti sudah mengenal informan dengan 

baik serta memiliki waktu yang cukup luang untuk diwawancara. AP sendiri 

merupakan anggota JF pusat (Jakarta) yang mulai bergabung sejak 2010. Di tahun 

yang sama, karena menjalankan studi di Malang, AP berpindah domisili ke kota 

Malang dan turut serta dalam pendirian Jerseyforum Malang. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 
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Dalam sebuah penelitian diperlukan analisis data agar penelitian dapat 

berjalan dengan efektif sehingga di dalam proses penelitian tidak terjadi kesalahan. 

Adapun metode yang digunakan dalam analisis data adalah teknik analisis data 

menurut Miles dan Huberman dan Saldana (2014) yang meliputi kondensasi data, 

penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. 

1. Data Condensation (kondensasi data)  

Data kondensasi mengacu pada proses pemilihan atau seleksi, fokus, 

menyederhanakan serta melakukan pergantian data yang terdapat pada catatan 

lapangan, transkrip wawancara, dokumen maupun data empiris yang telah 

didapatkan. Data kualitatif tersebut dapat diubah dengan cara seleksi, ringkasan, atau 

uraian menggunakan kata-kata sendiri dan lain-lain. Berdasarkan data yang dimiliki, 

peneliti akan mencari data dan tema yang penting. Sedangkan data yang dianggap 

tidak penting akan dibuang. Pada penelitian kali ini pengumpulan data dilakukan 

dengan wawancara dan observasi langsung pada informan dari Komunitas 

Jerseyforum Malang mengenai pemaknaan mengenai jersey orisinal. 

2. Data Display (penyajian data)  

Setelah melakukan proses pemilihan data, selanjutnya peneliti melakukan 

penyajian data. Data yang disajikan telah melewati tahap reduksi.Penyajian data 

dilakukan dengan tujuan agar penulis lebih mudah untuk memahami permasalahan 

yang terkait dalam penelitian dan dapat melanjutkan langkah berikutnya.Pada 
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umumnya penyajian merupakan suatu pengaturan, kumpulan informasi yang telah 

dikerucutkan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. 

3. Conclusion drawing/ verification (pengambilan kesimpulan) 

Pengambilan kesimpulan merupakan suatu proses dimana peneliti 

menginterprestasikan data dari awal pengumpulan disertai pembuatan pola dan uraian 

atau penjelasan. Pengambilan kesimpulan merupakan bukti terhadap penelitian yang 

dilakukan. Tahap-tahap tersebut dilakukan di dalam proses penelitian. Tahap tersebut 

digambarkan sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 Teknik Analisis Data Miles & Huberman 

Sumber : Miles & Huberman & Saldana, 2014 

 

 

3.8 Keabsahan Data 
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 Keabsahan data bertujuan untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang 

berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian, mengungkapkan dan 

memperjelas data dengan fakta-fakta aktual di lapangan. Menurut Sugiyono 

(2010,h.119),penelitian kualitatif dinyatakan valid jika temuan data tidak ada 

perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan keadaan di lapangan yang 

sebenarnya. Nantinya, penelitian ini menggunakan uji kredibilitas membercheck. 

 Membercheck menurut Lincoln & Guba dalam Daymon & Holloway (2008, 

h.149) yaitu mencocokkan pemahaman peneliti mengenai data dengan merangkum, 

mengulangi, atau melakukan parafrase atau menyatakan kembali dengan bahasa 

peneliti. Cara kerja membercheck yaitu informan diminta untuk membaca setiap 

transkrip dialog dimana mereka telah berpartisipasi. Informan berperan sebagai 

pemeriksa apakah kata-kata yang telah ditulis oleh peneliti sesuai dengan yang 

mereka maksudkan.Berdasarkan pendapat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa 

membercheck bertujuan agar responden memeriksa kebenaran informasi yang telah 

dituliskan peneliti sehingga data dapat dipercaya dan diterima kebenarannya. 

3.9 Etika Penelitian 

Penelitian ini menggunakan etika penelitian yang menurut Kuswarno 

(Kuswarno, 2009, h.73) : 

1. Membangun kesepakatan yang jelas dengan informan / responden. 

2. Mengenali dengan jelas, data yang harus dirahasiakan dan data yang dapat 

dipublikasikan. 
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3. Membangun prosedur yang tepat agar tujuan, sifat alamiah dan keperluan 

penelitian tergambar dengan jelas. 

4. Menekankan kepada informan bahwa penelitian ini bisa sangat luas, lama 

dan tidak terbatas. 

5. Mengijinkan informan untuk memberikan masukan dan ide, demi 

kenyamanan informan dan kelengkapan data penelitian. 

6. Mengijinkan informan untuk berhenti terlibat dalam penelitian, walaupun 

itu ditengah-tengah penelitian. 

7. Menyediakan informasi yang lengkap mengenai tujuan dan sifat alamiah 

penelitian, termasuk jenis data yang dicari dan cara pemilihan informan. 

8. Menyediakan informasi selama proses pengolahan data. Tujuannya agar 

informan dapat memberikan koreksi dan tambahan terhadapa data yang 

diolah sehingga kesalahan data bisa diminimalisir. 

9. Tidak mempublikasikan informasi yang sifatnya sangat rahasia dan 

pribadi, kecuali informan bersedia atau menghendaki untuk 

dipublikasikan. 

10. Menekankan kepada informan bahwa informasi yang mereka berikan 

sangat penting artinya bagi kemajuan penelitian dan ilmu pengetahuan 

secara umum. 
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     BAB IV 

   PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS 

4.1 Gambaran Umum Komunitas JerseyForum 

Komunitas Jerseyforum atau disebut JF, merupakan komunitas para kolektor 

jersey sepakbola orisinal ini dibentuk berawal dari situs kaskus.com sekitar bulan Mei 

tahun 2008. Melalui situs kaskus.com, komunitas ini berkembang melalui sebuah 

Thread yang berjudul “Thread Kolektor Baju Bola” atau disingkat TKBB, sebelum 

kemudian meresmikan domain web mereka di www.jerseyforumotion.com di tahun 

2010.  

Sedangkan komunitas Jerseyforum regional Malang mulai terbentuk pada 

April 2012. Terbentuknya Jerseyforum Malang didasari oleh keinginan para anggota 

forum Jerseyforumotion.com yang berdomisili di Malang dan sekitarnya untuk 

membentuk wadah komunikasi para kolektor jersey orisinal dengan jarak yang lebih 

dekat. Selain itu, JF Malang dibentuk dengan alasan eksplisit yakni ingin 

memisahkan diri dari Komunitas Jersey Malang yang dianggap sudah tidak memiliki 

visi dan konsep awal komunitas  karena menerima kolektor jersey imitasi. Sebagai 

sebuah komunitas, Jerseyforum Malang beberapa kali mengadakan kegiatan antara 

lain sepakbola bersama komunitas Jatayu.id atau IndoFootballboots yakni setiap 2 

minggu sekali. Serta mengadakana olahraga futsal bersama IndoManUnited Malang 

setiap hari sabtu atau weekend. Jerseyforum Malang rutin mengadakan acara kopdar 

setahun 3 kali, diantaranya buber atau buka bersama dalam merayakan momen bulan 
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puasa. Jerseyforum Malang juga rutin mengisi acara sosial seperti mengisi stand 

booth yang diadakan oleh Indonesian Future Leaders pada 2016 silam. Jumlah 

anggota aktif Jerseyforum Malang sampai Februari 2018 adalah  berjumlah 49 orang. 

 

Gambar 4.1 Kegiatan Sepakbola Dwimingguan 

(Sumber : Olahan Penulis) 

4.2 Profil Informan 

 Berdasarkan kriteria informan sebagaimana dipaparkan pada bagian 

sebelumnya (Bab 3), maka penelitian ini melibatkan dua orang sebagai informan 

yang merupakan  anggota senior Jerseyforum Malang. Peneliti melakukan wawancara 

tidak hanya secara formal baik di kafe, adapun ketika sepakbola dwimingguan, 

maupun percakapan santai. Peneliti juga mengamatai interaksi informan utama serta 

informan tambahan dalam observasi partisipan yang telah dilakukan. Berikut profil 

dan latar belakang kedua informan, adapun penulisan profil informan telah disetujui 

oleh kedua informan. 
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a. Informan AP 

Peneliti memilih informan AP sebagai informan utama berdasarkan 

lamanya informan sebagai anggota JF Malang dan tingkat partisipasi 

informan di dalam komunitas. Informan AP  alumni Universitas Brawijaya 

Malang Fakultas Ilmu Administrasi. Informan berusia 26 tahun dan berasal 

dari Jakarta, namun saat ini berdomisili di Malang. Dari wawancara, informan 

diketahui memiliki latar belakang informan berasal dari keluarga pengusaha. 

Diketahui, informan memiliki kesibukan wirausaha yakni kedai susu First 

Milk and Yogurt di Jl. Taman Bukirsari E 14 Lowokwaru Malang. Selain itu, 

Informan memiliki hobi untuk menghadiri setiap acara sepakbola, antara lain 

meet and greet baik pemain lokal maupun internasional, mengikuti lelang 

jersey matchworn pemain, ataupun mengikuti pertandingan eksibisi melawan 

tim profesional lokal. Melalui wawancara, informan memiliki koleksi 

berjumlah 50 potong jersey. Informan biasanya rutin menyampaikan hobinya 

melalui media sosial pribadi miliknya antara lain Instagram dan Twitter. 

 

b. Informan BF 

Peneliti memilih informan BF sebagai informan lanjut berdasarkan 

kategori yang telah terpenuhi dari kriteria yang peneliti tentukan sebelumnya. 

Informan B berusia 27 tahun dan merupakan alumni Universitas Negeri 

Malang jurusan Ekonomi. Informan BF berasal dari kota Banyuwangi, 

memiliki latar belakang keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun telah 
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berdomisili di kota Malang. Informan BF diketahui memiliki kesibukan 

wirausaha yaitu CRTS Apparel bertempat di Sawojajar dan melayani 

pembuatan jersey olahraga dan nameset  custom jersey. Melalui wawancara, 

diketahui informan memiliki 60 potong jersey. Informan biasanya rutin 

menyampaikan hobinya melalui media sosial pribadi miliknya antara lain 

Instagram dan Twitter. 

c. Informan AW 

Informan ketiga dipilih berdasarkan saran dari informan AP dan BF. 

Adapun Informan AW menolak untuk dituliskan namanya di penelitian 

skripsi ini. Informan merupakan lulusan salah satu sekolah desain ternama di 

Jakarta, serta memiliki banyak pengalaman dibidang periklanan maupun 

desain billboard. Informan diketahui bekerja sebagai pegawai negeri sipil di 

Kementrian Keuangan daerah Jakarta Melalui wawancara, diketahui informan 

memiliki lebih dari 100 helai jersey dari berbagai macam klub sepakbola. 

Informan juga menjadi salah satu admin media sosial Instagram dan Twitter 

dari Jerseyforum, yakni @jerseyforum.  

4.3 Penyajian Data 

4.3.1 Nilai Historis sebagai Daya Tarik Jersey Orisinal 

Pemahaman informan penelitian ini yang merupakan anggota 

Jerseyforum Malang mengenai sebuah jersey orisinal, kebanyakan dimulai 
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dari kesukaan mereka terhadap olahraga yang dinaungi oleh jersey ini, yakni 

sepakbola. Melalui sepakbola, ketiga informan mendapat sebuah pengalaman, 

yaitu bagaimana mengenang suatu peristiwa atau momen suatu klub yang 

mereka dukung, seperti yang dijelaskan oleh informan berikut ini. 

”Contoh aku punya tuh jersey retro Leeds United musim 

1992/1993 pake nameset Almarhum Gary Speed, mungkin 

umurnya udah sama kayak aku 25 yak? Masih mulus-mulus aja, 

kek gimana gitu. Kalo liat jersey ini kayak ada goosebumps, eh 

gila yak ni jersey seumuran ama gue” .(AP, Wawancara 24 Maret 

2018) 

 

Selain itu, ada informan yang berpendapat sebuah jersey orisinal 

memiliki nilai historis seorang pemain yang dulu belum terkenal, dan 

menurutnya menjadi suatu kebanggaan tersendiri apabila pernah memilki 

jersey orisinal apalagi jersey matchworn (bekas pakai) pemain tersebut. 

“..waktu itu pernah dapet jerseynya Ilija Spasojevic, pas dia 

masih main di PSM Makassar IPL 2010/2011, meskipun aku jual 

lagi cuma dapet 225 ribu, mungkin pas belum terkenal ya. Musim 

pertama dia main di Indonesia, pas di Gajayana tuh lawan 

Arema IPL atau Persema ya..”  (BF, Wawancara  15 Mei 2018) 
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4.3.2 Teknologi dan Desain sebagai Tolak Ukur Keunikan Jersey 

Melalui desain sebuah pakaian menjadi enak dipandang bahkan 

berakhir dikonsumsi atau dipakai. Demikian juga jersey orisinal dimata para 

informan. Desain yang disematkan pada sebuah jersey menjadi keunikan bagi 

jersey orisinal itu sendiri. Selain itu, kemajuan teknologi membuat para 

produsen pakaian olahraga mengembangkan teknologi yang terdapat 

didalamnya. Hal ini yang tentunya tidak terdapat dimiliki oleh jersey imitasi, 

menarik perhatian informan untuk mengoleksinya. Para informan merasa, 

apabila mengoleksi jersey yang memiliki desain dan teknologi terbaru yang 

unik. Hal ini diperkuat oleh penjelasan informan AW sebagai berikut. 

“Soal jersey favorit aku sih random, selama desain bagus.. klub aneh.. 

harga murah.. tak sikat. Gak suka yang pasaran, pokoknya klubnya 

susah dicari. Sama mungkin yang kayak Timnas Inggris Piala Dunia 

2010, yang ada teknologi “Tailored by Umbro”, yang ngikutin lekuk 

tubuh pemain. Keren itu menurut gua.” (AP, Wawancara  4 Juli 2018) 

 

Teknologi yang disematkan oleh produsen pakaian olahraga tersebut 

juga mengundang decak kagum dari informan, bagaimana informan 

mengagumi desain yang menurutnya merepresentasikan timnas sepakbola 
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tertentu, selain memiliki desain yang simpel, menurut informan teknologi kain 

yang terdapat di jersey tersebut termasuk yang terbaik dari produk yang 

pernah dikeluarkan oleh produsen tersebut.  

 

“Ada sih Inggris Third 2014, kan itu Inggris pake Nike pertama kali 

dan materialnya bagus banget… Inggris Third itu kan polos merah 

gitu, simpel, tinggal pake sepatu celana panjang dah beres. Udah ada 

kerahnya juga. Dan yang lebih amazing buatku adalah pertama kali 

aku pake jersey bisa ngga keringetan, badanku kerasa adem.. Baru 

pertamakali pake produk Nike ngerasa worth it belinya”. (BF, 

Wawancara 15 Mei 2018) 

 

Ketika memakai jersey orisinal, tentunya banyak keuntungan yang 

dapat dirasakan dibandingkan dengan memakai jersey imitasi. Salah satu 

informan berpendapat bahwa keuntungan mengoleksi dan memakai jersey 

orisinal apalagi matchworn seperti merasa bertanding dilapangan dan turut 

bangga dengan teknologi yang ada didalam jersey tersebut, meskipun jersey 

klub lokal Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan wawancara sebagai berikut.  

“Tapi saya juga punya yang matchworn tuh kayak Sriwijaya dipake 

sama Aliyudin Ali. Tahun berapa ya.. 2012/2013 kalo gasalah, nih gua 
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tunjukin fotonya. Jadi ini versi prototype Joma, dan khusus buat 

pemain aja. Menariknya ini gak dijual sama Joma di store resmi 

mereka, dan beda sama yang dijual versi Player Issue. Speknya gak 

sama… Nah, gua kan pernah bandingin sama yang Player Issue 

Sriwijaya punya temen gua, lah kok lebih enteng yak. Beda sama yang 

Player Issue” (AP, Wawancara 24 Maret 2018) 

4.3.3 Penghargaan Atas Hak Cipta sebagai  Alasan Koleksi Jersey 

Melalui wawancara mendalam yang dilakukan kepada para informan, 

didapati kesamaan diantara ketiga informan yakni pentingnya penghargaan 

atas hak cipta seseorang. Hal ini ditunjukkan oleh pernyataan dari ketiga 

informan yang memberikan pendapat atas pentingnya atau  penghargaan atas 

karya seseorang. Menurut AW yang memiliki latar belakang pendidikan 

seorang desainer, masalah mengenai penghargaan atas hak cipta adalah suatu 

hal yang penting, dibuktikan dari pernyataan sebagai berikut.  

“Kalo ditanya tanggapan gua soal jersey kawe, ya agak miris, gua 

sempet kerja beberapa tahun di advertising agency, jadi awareness 

tentang sulitnya, keluh kesah desainer bekerja terbentuk disana. 

Walaupun cita-cita jadi desainer jersey enggak pernah kesampaian, 

seenggaknya pernah kerja di advertising, jadi tahu perasaan dan 

tuntutan seorang desainer. Belom ngadepin klien yang rese, deadline, 
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mikir konsep, temen satu station, terus tau template desain lo dijiplak, 

diganti watermark atau artsignnya. Pikir aja sendiri gimana.” (AW, 

Wawancara 24 Maret 2018) 

 Sependapat dengan AW, informan BF yang berprofesi sebagai 

wirausaha dibidang pakaian olahraga lokal juga menyampaikan pendapatnya 

bahwa maraknya peredaran jersey imitasi tidak lepas dari masih minimnya 

pengetahuan atau rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia mengenai 

pentingnya membeli jersey orisinal, beserta keuntungan dan dampak positif 

yang ditimbulkan. Hal ini dibuktikan melalui pernyataan informan sebagai 

berikut.  

“Mungkin karena kita orang Indonesia belum diedukasi mengenai 

pentingnya beli yang ori, aku sih sebenernya bisa bikin sendiri, toh 

aku tau bahan dan mesin yang digunain buat printing, buat jahit aku 

ada semua. Cuma ya gitu, kan menyalahi aturan, nggak fair aja. (BF, 

Wawancara 15 Mei 2018) 

 

 Tidak jauh dari kedua informan sebelumnya, AP juga menegaskan 

bahwa membeli jersey orisinal adalah sebuah keharusan yang dilakukan oleh 

supporter. Menurutnya, sebagai seorang supporter sejati, hendaknya supporter 

tersebut memberikan kontribusi semaksimal mungkin, dimulai dari membeli 
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jersey orisinal yang menurutnya akan membantu keuangan dari klub favorit. 

Menurutnya tidak ada gunanya bahkan omong kosong, apabila mengaku 

supporter bola tanpa memberikan kontribusi pada klub, karena dengan 

membeli jersey imitasi, justru tidak membantu keuangan klub, malah 

memperkaya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. 

“Kalo kawe itu kan nguntungin maling. Hak cipta soal desain gimana 

tuh ceritanya. Sama kayak cerita jersey tim lokal sini, katakanlah 

jersey Arema. Sore launching tim, besoknya udah open PO 

kaweannya, kan bangsat itu. Kalo lu emang ngaku Aremania ya beli 

yang asli lah, toh pemasukan buat tim lu. Tapi sekali lagi aku gamau 

nyalahin juga, karena orang Indonesia menurut gua masih sulit untuk 

menghargai karya orang lain.” (AP, Wawancara 24 Maret 2018) 

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Makna Jersey Original sebagai sebuah Konsep Diri 

Dalam penelitian ini, kolektor yang menjadi informan memiliki 

setidaknya beberapa klub sepak bola yang diidolakan, namun memiliki satu 

klub spesifik. Mereka menyebut dirinya sebagai seorang fans salah satu klub 

sepak bola. Hal tersebut mendorong seorang fans untuk mengoleksi jersey 

dari klub sepak bola yang diidolakan. Mereka menjadikan jersey bola sebagai 

bentuk ekspresi kecintaan terhadap klub sepak bola. Pola interaksi sosial antar 
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kolektor jersey orisinal pada komunitas Jerseyforum Malang dapat ditelaah 

dengan konsep George Herbert Mead tentang self (diri), maka tidak akan 

lepas dari diskusi Mead tentang “I” dan “me”.  

Ketiga informan selalu berkeinginan untuk mengoleksi jersey bola 

dengan kualitas original/asli. Jersey bola berkualitas asli memiliki kesamaan 

dengan jersey bola yang digunakan para pemain saat bertanding di lapangan. 

Seorang kolektor berlomba-lomba untuk mendapatkan jersey bola dengan 

kualitas original. Akan tetapi, jersey orisinal tidak mudah untuk diperoleh 

serta harganya tergolong tinggi, baik berstatus jersey bekas atauapun baru. 

Walaupun begitu, informan rela bersusah payah untuk memperoleh jersey 

tersebut bahkan dengan mengeluarkan dana yang besar. Seperti halnya yang 

dilakukan oleh informan AP. Informan AP memiliki jersey bola bekas yang 

pernah dipakai oleh pemain klub AC Milan dengan nama Franco Baresi. 

Melalui wawancara diketahui informan menceritakan banyak usaha yang 

dilakukan untuk mendapatkan, antara lain mengurangi makan luar, dan tidak 

keluar dengan kekasih setiap hari weekend. Selain itu, peristiwa yang sama 

juga dialami oleh informan BF. Dia mampu mendapatkan jersey klub 

Juventus dengan nameset pemain favoritnya, meskipun harus ditebus dengan 

harga yang cukup mahal dan jarak tempuh menuju penjual yang cukup jauh, 

serta di malam hari, karena jersey tersebut dijual dengan kondisi “siapa cepat 

dia dapat”. Tanpa pikir panjang, informan BF melakukan hal ini demi 
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mendapatkan jersey klub favoritnya. Perilaku informan BF ini senada dengan 

“I” yang dijelaskan oleh Mead. Konsep “I” adalah tanggapan spontan individu 

terhadap orang lain dan, “I” adalah aspek kreatif yang tidak dapat 

diperhitungkan dan diramalkan (Ritzer, 2014, h. 270). 

Memiliki jersey pertamanya yang berkualitas orisinal membentuk 

informan AP menyadari pentingnya sebuah jersey kualitas orisinal. Seringkali 

timbul nada miring dari teman informan AP mengenai kebiasaanya 

mengoleski baju bola bekas yang berharga cukup mahal. Adapun informan 

lahir dan besar di Jakarta, kedua orangtua informan adalah orang asli Malang. 

Hal ini berujung pada kecintaan AP kepada Arema Malang, klub asal kota 

kedua orangtuanya. Selain itu AP merupakan seorang kolektor yang 

mengoleksi jersey klub liga Indonesia dari berbagai era liga, termasuk secara 

spesifik Arema Malang atau Persija Jakarta. Dalam melakukan kegiatan 

koleksi jersey liga lokal Indonesia, AP tetap berpegang teguh untuk hanya 

membeli jersey orisinal atau dijual oleh official store / reseller resmi Arema 

atau Persija, dan tidak mau membeli jersey imitasi yang dijual di akun 

instagram / toko online / toko pinggir jalan / reseller yang tidak 

bertanggungjawab mengenai keaslian dari jersey tersebut dan hanya 

membawa nama Arema atau Persija demi keuntungan. AP menanggapi hal ini 

sebagai sebuah keharusan, karena dengan membeli jersey yang orisinal 

daripada jersey imitasi akan membantu menyeimbangkan keuangan klub. 



47 
 

Keteguhan informan AP dapat disejajarkan dengan konsep cermin diri, sebuah 

konsep dari Mead, yang menjelaskan kemampuan kita untuk melihat diri 

sendiri dalam pantulan dari pandangan orang lain. Konsep ini disempurnakan 

oleh asumsi Cooley (dalam West & Turner, 2007, h.106) mengenai seseorang 

yang merasa tersakiti atau bangga berdasarkan perasaan pribadi . Informan AP 

menyatakan akan selalu membeli yang orisinal, tidak peduli apa yang 

dikatakan oleh orang sekitarnya karena membeli jersey imitasi adalah sebuah 

kebodohan, serta tindakan membuang uang. 

Hal demikian juga diutarakan oleh informan BF, sebagai seorang 

wirausaha  dibidang konveksi apparel sepakbola, informan BF tentunya 

memiliki akses dan pengetahuan lebih mengenai bahan yang digunakan dari 

jersey sepakbola. Seringkali didalam perjalanan usahanya, informan mendapat 

pesanan berupa pembuatan jersey tim sepakbola / futsal dengan memakai logo 

apparel tertentu yang dibordir / diprint agar menyerupai template produk 

aslinya. Pada awal usahanya, informan BF sempat mengerjakan beberapa 

pesanan seperti hal tersebut. Selang dengan berjalannya waktu, informan 

menghentikan pesanan semacam ini karena merasa tidak cocok dan merasa 

bahwa tindakan ini adalah illegal, yang menurutnya tidak fair untuk menjiplak 

logo hasil orang lain. Hal ini senada dengan pendapat Mead, diri sebagai 

sebuah prorses yang mengintegrasikan antara I & Me (West & Turner, 2007, 

h.107). Pada awalnya informan BF melakukan hal pengerjaan pemalsuan atau 
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peniruan logo sebagai hal biasa saja, namun setelah memiliki pengetahuan 

banyak dibidang konveksi dan pertimbangan dari rekan sekitar, informan 

menghentikan kegiatan semacam ini. 

 

4.4.2 Pemaknaan terhadap Konsep Jersey Original Merupakan Hasil Interaksi 

Dengan Orang lain 

Pada teori interaksionsime simbolik dijelaskan bahwa dunia sosial 

tercipta melalui adanya interaksi manusia satu sama lain. Bagaimana manusia 

tersebut berkomunikasi, dapat mewujudkan sebuah pemahaman mengenai 

sesuatu, dalam hal ini adalah mengenai jersey orisinal. Masing-masing 

informan yang memiliki hobi mengoleksi jersey orisinal tentunya tidak 

dimulai secara tiba-tiba, melainkan sebuah proses panjang. Proses panjang 

inilah yang dialami informan untuk memulai hobinya serta mendapatkan 

pemaknaan tersebut, yang tentunya tidak terlepas dari hasil interaksi dengan 

orang lain.  

Informan AP melalui wawancara memberikan keterangan berupa 

memulai hobi mengoleksi jersey ini dipengaruhi oleh pengaruh ayahnya yang 

menyukai klub sepakbola AC Milan, yang berdampak pada informan yang 

akhirnya mengoleksi jersey AC Milan hampir setiap musimnya.  Meskipun 

informan sempat mengoleksi jersey imitasi, akhirnya AP mendapatkan 
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informasi dan pengetahuan mengenai pentingnya jersey orisinal daripada 

jersey imitasi. Hal ini berkaitan dengan setiap individu memiliki pengetahuan 

interpersonal dalam suatu hal, kemudian individu dipengaruhi dari hasil 

interaksi dengan orang lain.  

Hal ini juga terjadi kepada informan BF, ketika ia awalnya lebih 

memilih untuk mengoleksi jersey imitasi daripada jersey orisinal karena 

alasan ekonomi. Informan tidak mengerti pentingnya kualitas jersey orisinal, 

hanya sebatas tahu bahwa harganya mahal, tidak secara spesifik memahami 

hal-hal istimewa dari jersey orisinal tersebut. Setelah informan lulus kuliah 

dan memiliki usaha sendiri, informan mulai bertukar informasi dengan sesame 

pedagang konveksi jersey, ataupun reseller pakaian lainnya. Dari pertukaran 

informasi ini menghasilkan pemahaman atau pemaknaan baru dari informan 

AP mengenai pentingnya jersey orisinal. Hal ini kembali senada dengan 

asumsi Herbert Blumer bahwa manusia melakukan pemaknaan berdasarkan 

proses interaksi antar manusia, dan makna-makna yang ada pada mereka 

(West & Turner, 2007, h.99).  

Selain itu, informan BF maupun AP tidak serta-merta langsung 

memahami mengenai pentingnya jersey orisinal. Makna-makna yang didapat 

oleh informan BF maupun AP disempurnakan saat proses interaksi 

berlangsung. Hal ini senada dengan pendapat Blumer (dalam West & Turner, 

2007, h.100) asal-usul sebuah makna dilihat dari dibawa kepada benda oleh 
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seseorang bagi siapa benda itu bermakna. Pernyataan ini menegaskan asumsi 

Blumer tenang makna terdapat dalam seseorang, bukan benda. 

 

4.4.3 Tindakan Informan sebagai Tanggapan terhadap Pemaknaan Orang 

Lain 

Sebagai seorang kolektor, tidak terlepas dari ciri utama seorang 

manusia yakni makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, ketiga informan 

peneitian ini selama menjalankan hobi mereka yang berupa mengoleksi jersey 

orisinal tidak terlepas dari makna – makna yang diberikan orang lain kepada 

mereka. Dalam proses mereka melakukan aktivitas kolektor, mereka 

menerima pemaknaan dari orang lain, baik itu orang terdekat seperti ayah ibu 

atau istri, ataupun teman. Informan AP, ketika membeli jersey orisinal 

mendapatkan tanggapan dari ibunya berupa sindiran membeli baju bola yang 

harganya terlalu mahal, dan terus – menerus dibeli dalam jangka waktu 

tertentu. Akan tetapi AP menanggapi hal ini biasa saja, selama uang yang Ia 

kumpulkan merupakan dari hasil usahanya sendiri. AP memahami, bahwa 

mungkin mereka yang tidak setuju dengan sikapnya membeli jersey orisinal 

secara terus menerus tidak memahami mengenai nilai historis dan perjuangan 

yang terdapat didalam jersey tersebut. Berawal dari nasehat-nasehat Ibunya, 

AP akhirnya terbentuk menjadi seorang pribadi yang mampu mengatur sendiri 
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keuangannya, agar hobinya dapat tetap berjalan, seiring dengan usaha yang 

dimilikinya. Yang terjadi pada informan AP ini sesuai dengan asumsi dari 

Blumer (dalam West & Turner, 2007, h.99) yang berpendapat manusia 

bertindak terhadap manusia lainnya didasari oleh makna yang diberikan orang 

lain kepada mereka. Asumsi ini menjelaskan makna yang diberikan informan 

AP pada simbol merupakan produk dari interaksi sosial dan menggambarkan 

kesepakatan untuk menerapkan makna tertentu pada simbol tertentu juga.  

Menjadi seorang pengusaha konveksi juga tidak mudah bagi informan 

BF, yang seringkali mendapat pesanan berupa jersey custom dari tim tertentu, 

yang ingin meniru logo apparel besar tertentu pula. Tidak jarang pula, 

informan BF harus menolak hal semacam ini karena menurutnya tidak sesuai 

dengan apa yang BF yakini, yaitu hal ini tidak fair karena infroman tidak 

merasa brand yang Ia produksi merupakan brand yang Informan miliki hak 

ciptanya. Informan juga bercerita, bahwa seringkali sikapnya yang sangat 

menghargai keunikan dan orisinalitas sebuah logo mendapat tanggapan miring 

dari sesame pedagang dengan berbagai kata. Dalam proses wawancara, BF 

menyayangkan bahwa tindakan-tindakan seperti ini sangat disayangkan 

apabila terus terjadi. Akan tetapi informan tidak langsung menyalahkan pihak-

pihak tertentu, karena informan paham kesadaran masyarakat Indonesia akan 

penghargaan hak cipta masih sangat rendah. Selain itu menurut informan, 

karena ketegasan penegakan hukum di Indonesia sendiri masih rendah, tidak 
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heran menurutnya hal ini masih terjadi dan dianggap lazim pada umumnya. 

Sikap dari informan BF ini menegaskan dengan sebuah asumsi mengenai 

orang dan kelompok dipengaruhi oleh proses sosial dan budaya. Asumsi ini, 

mengakui bahwa norma-norma sosial membatasi perilaku individu (West & 

Turner, 2007, h.103). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pemaknaan anggota Jerseyforum 

Malang terhadap Jersey Orisinal, didapati beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Semua informan sepakat mengenai keharusan mengoleksi jersey hanya yang 

orisinal. Hal ini disebabkan oleh beberapa konsep yang terkandung dalam 

jersey orisinal tersebut, antara lain nilai historis, desain, dan hak cipta dari 

desain jersey tersebut. 

2. Jersey orisinal turut serta dalam pembentukan konsep diri informan. Hal ini 

dikuatkan pernyataan salah satu informan, yakni informan BF mengganggap 

menjadi kolektor jersey orisinal adalah sebuah fenomena yang masih kurang 

diperhitungkan orang banyak. Hal ini juga diutarakan oleh informan AP, yang 

mengatakan dengan menjadi kolektor jersey ori, dirinya mampu mengatur 

sendiri keuangannya. 

3. Ketiga informan menyepakati mengenai peredaran jersey imitasi sebagai 

pelanggaran hak cipta. Menurut masing-masing informan, penghargaan atas 

hak cipta dan hak merek masih rendah di Indonesia dan membutuhkan sikap 

pemerintah Indonesia yang lebih tegas mengenai hal ini.  
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5.2 Saran 

5.2.1 Saran Akademis 

 Berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari hasil interpretasi data, maka penulis 

mencoba memberikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Konsep pemaknaan yang dikembangkan dari pendekatan teori 

Interaksionisme Simbolik yang dicetus George Herbert Mead dirasa oleh 

peneliti telah mampu menelaah beberapa elemen pada sebuah hubungan 

antara jersey orisinal , kolektor jersey orisinal beserta lingkungan dan budaya 

yang menyertainya. 

2. Fenomena mengoleksi jersey orisinal ini memang belum menjadi sebuah 

fenomena yang membudaya, akan tetapi peneliti yakin fenomena ini akan 

selalu berkembang mengingat terlibatnya interaksi sosial didalamnya. Selain 

itu, peneliti telah melakukan penelitian mengenai pemaknaan mengoleksi 

jersey orisinal kepada anggota Jerseyforum, melalui metode deskriptif. 

Peneliti menyarankan peneliti agar penelitian selanjutnya adalah  penelitian 

ini diteruskan melalui metode fenomenologi maupun etnografi, dengan 

ditambah melalui teori identitas. Hal ini dilakukan guna melihat berbagai 

perspektif pemaknaan kolektor jersey maupun pemaknaan jersey orisinal 

sendiri sebagai salah satu budaya popular melalui ilmu komunikasi.  
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5.2.2 Saran Praktis 

 Peneliti menyarankan kepada Jerseyforum untuk terus melanjutkan dalam 

aktivitas menyebarkan informasi kepada masyarakat berupa pentingnya membeli 

hanya orisinal sebagai tanda penghargaan terhadap karya orang lain. Kemudian 

melalui penelitian ini juga, peneliti menyarankan kepada para pembaca untuk lebih 

sadar akan pentingnya sebuah penghargaan atas sebuah karya.  
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