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ABSTRAK 
 

Ari Tri Wiyoko. 2013. Survei Minat dan Sistem Pengelolaan Manajemen 
Suporter sepak bola (Braling Mania) Purbalingga tahun 2013. Skripsi, 
Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi / Program Studi Pendidikan Guru 
Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar. Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas 
Negeri Semarang. Dr. H. Harry Pramono. M.Si. dan Aris Mulyono, S.Pd.,M.Pd. 
 
Kata Kunci : Minat, Manajemen, Supporter sepak bola, Braling Mania 
 

Latar belakang masalah yaitu perkembangan olahraga sepak bola yang 
berkembang pesat dengan keberadaan klub-klub sepak bola di setiap daerah 
dan para suporter yang fanatik menandakan perkembangan olahraga sepak bola 
semakin maju. Purbalingga memiliki tim yang di banggakan oleh masyarakat 
Purbalingga yaitu Persibangga Purbalingga dan memiliki suporter yang sangat 
fanatik yaitu Braling Mania. Fokus masalah dalam penelitian ini meliputi;              
1) Bagaimana minat masyarakat mengikuti komunitas suporter Braling Mania,    
2) Bagaimana sistem pengelolaan manajemen suporter Braling Mania. 

 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif dan digunakan juga kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan 
meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. 

 

Hasil penelitian ini adalah Minat suporter sepak bola Braling Braling 

Mania cukup tinggi dengan prosentase 72% dengan beberapa indikator yang 
menumbuhkannya meliputi perasaan senang, perhatian, ketertarikanan, 
keterlibatan. Proses manajemen dalam suporter Braling Mania sudah berjalan 
dengan baik, dari segi perencanaan sudah berjalan sesuai dengan tujuan dari 
suporter Braling Mania. Dari segi pengorganisasian, adanya struktur organisasi 
serta para pengurus yang bertanggung jawab. Dari segi personalia proses 
pemilihan pengurus berdasarkan hasil pantauan ketua umum sehingga para 
pengurus yang dipilih merupakan orang-orang yang berkompeten dan 
bertanggung jawab. Dari segi pengarahan sudah berjalan dengan baik, adanya 
proses pengarahan yang di lakukan oleh ketua umum setiap Braling Mania 
melakukan kegiatan sehingga setiap kegiatan dapat berjalan. Dari segi 
pengawasan belum berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa suporter 
yang bertindak belum sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Braling Mania  

 
Dari simpulan hasil penelitian maka disarankan beberapa hal sebagai 

berikut: 1) Dalam perencanaan manajemen suporter Braling Mania kegiatan 

yang telah di rencanakan agar bisa di realisasikan dengan baik. 2) Dalam proses 
pengorganisasian keberadaan pengurus suporter Braling Mania harus saling 
berkomunikasi dengan baik. 3) proses recruitmen dalam kepengurusan Braling 
Mania harus lebih cermat lagi karena jika hanya dilakukan dengan pengamatan 
saja, masih ada kemungkinan para pengurus yang terpilih hanya orang-orang 
yang dikenal saja. 4) Dalam proses pengarahan perlu adanya pengarahan yang 
dilakukan secara rutin oleh pengurus agar setiap kegiatan dapat berjalan lancar. 
5) proses pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengurus harus di lakukan 
lebih intensif lagi agar para suporter dapat terorganisir dengan baik. 



 
 

iii 
 

PERNYATAAN 

 

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya 

bahwa skripsi ini hasil karya saya sendiri dan tidak menjiplak (plagiat) karya 

ilmiah orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian. Bagian di dalam tulisan ini 

yang merupakan kutipan dari karya ahli atau orang lain, telah diberi penjelasan 

sumbernya sesuai dengan tata cara pengutipan. Apabila pernyataan saya ini 

tidak benar saya bersedia menerima sangsi akademik dari Universitas Negeri 

Semarang dan sangsi hukum sesuai yang berlaku di wilayah negara Republik 

Indonesia. 

 

 

 

        Semarang, 10 September 2013 

 

 

Ari Tri Wiyoko 

6102409101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 
 

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang 

panitia ujian skripsi. 

Hari   : 

Tanggal  : 

 

 

Semarang,                 2013 

 

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II 

 

 

Drs. H. Harry Pramono. M.Si  Aris Mulyono, S.Pd., M.Pd. 

NIP. 195910191985031001   NIP.197609052008121001 

 

 

 

Mengetahui 

Ketua Jurusan 

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, S1 

 

 

Drs. Mugiyo Hartono, M. Pd 

NIP. 196109031988031002 

 



 
 

v 
 

PENGESAHAN 

 

Skripsi atas nama Ari Tri Wiyoko, NIM 6102409101, Program Studi 

Pendidikan Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar, Survei Minat dan Sistem 

Pengelolaan Manajemen Suporter Sepak Bola (Braling Mania) Purbalingga 

Tahun 2013 telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Skripsi 

Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang pada hari selasa, 

tanggal 10 September 2013. 

 

Panitia Ujian, 

Ketua Sekretaris 

 

Dr. H. Harry Pramono, M.Si Drs. Mugiyo Hartono, M.Pd  

NIP. 19591019 198503 1 001 NIP. 19610903 198803 1 002 

 

 

Dewan Penguji : 

1. Andry Akhiruyanto, S.Pd, M.Pd (Ketua)    

NIP. 19810129 200312 1 001 

 

 

 
2.  Dr. H. Harry Pramono, M.Si  (Anggota) 

 NIP. 19591019 198503 1 001 

 

 

  

3. Aris Mulyono, S.Pd., M.Pd       (Anggota) 

     NIP. 19760905 200812 1 001 



 
 

vi 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto: 

1. “Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu 

adalah untuk dirinya sendiri” (QS Al-Ankabut 29:6)  

2. Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi 

bangkit kembali setiap kali kita jatuh (Confusius) 

 

 

Kupersembahkan untuk: 

1. Kedua orang tuaku Bapak Sunarjo dan ibu 

Tati tercinta yang senantiasa mendukung 

dan mendo’akan. 

2. Kakak, dan Saudara-saudaraku tersayang 

serta keluarga besarku yang selalu 

memberikan semangat. 

3. Kekasihku tersayang Ika Dita Pangestika 

yang selalu memberikan do’a dan 

semngat. 

4. Sahabat-sahabatku yang selalu membantu 

dan memberikan pengalamannya. 

5. Teman-teman PGPJSD 09. 

6. Keluarga besar PJKR  

7. Almamater Universitas Negeri Semarang 



 
 

vii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan 

karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi dengan judul: “Survei 

Minat dan Sistem Pengelolaan Manajemen Suporter Sepak bola (Braling Mania) 

Purbalingga Tahun 2013” sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana 

Pendidikan. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari 

bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan 

kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan 

bagi penulis untuk memperoleh pendidikan formal di UNNES sehingga 

penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik. 

2. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang yang telah 

memberikan ijin dan rekomendasi penelitian sehingga penelitian ini dapat 

terlaksana di Komunitas Suporter Braling Mania Purbalingga. 

3. Ketua Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi yang telah 

memberikan pengarahan dan semangat kepada penulis selama menempuh 

studi di Universitas Negeri Semarang. 

4. Dr. H. Harry Pramono. M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang memberikan 

bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini dengan baik. 

5. Aris Mulyono, S.Pd. M.Pd. selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan 

bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini dengan baik. 

6. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Ilmu Keolahragaan di Jurusan 

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Negeri Semarang. 



 
 

viii 
 

7. Bangun Irianto, S.Pd selaku Ketua umum Komunitas Suporter Braling Mania 

yang telah memberikan ijin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian. 

8. Seluruh pengurus dan anggota suporter Braling Mania yang telah membantu 

peneliti sehingga dapat terlaksana dengan baik dan lancar. 

9. Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa mendukung dan mendo’akan. 

10. Kakak, dan Saudara-saudaraku tersayang serta keluarga besarku yang 

selalu memberikan semangat. 

11. Sahabat-sahabatku, teman-teman PGPJSD 09 yang telah membantuku 

dalam mengerjakan skripsi. 

12. Keluarga besar PJKR serta berbagai pihak yang telah membantu dalam 

penyelesaian skripsi. 

Atas segala do’a, bantuan, dan pengorbanan kepada penulis, semoga 

amal dan bantuan yang telah diberikan mendapat berkah yang melimpah dari 

Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

berguna bagi pembaca pada umumnya. 

 

 

 

Semarang, 10 September 2013 

 

 

     Penulis 

 

 



 
 

ix 
 

DAFTAR ISI 
 
 

HALAMAN JUDUL ......................................................................................  i 
ABSTRAK ...................................................................................................  ii 
PERNYATAAN ...........................................................................................  iii 
PERSETUJUAN PEMBIMBING  .................................................................  iv 
LEMBAR PENGESAHAN ...........................................................................  v 
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..................................................................  vi 
KATA PENGANTAR ...................................................................................  vii  
DAFTAR ISI ................................................................................................  ix 
DAFTAR TABEL .........................................................................................  x 
DAFTAR GAMBAR .....................................................................................  xi 
DAFTAR LAMPIRAN  .................................................................................  xii 

BAB I PENDAHULUAN...............................................................................  1 
1.1 Latar Belakang Masalah ..................................................................  1 
1.2 Rumusan Masalah ..........................................................................  6 
1.3 Tujuan Penelitian ............................................................................  6 
1.4 Manfaat Penelitian ..........................................................................  6 
1.5 Penegasan Istilah ............................................................................  7 

BAB II KAJIAN PUSTAKA ..........................................................................  9 
2.1 Minat ...............................................................................................  9 

2.1.1 Pengertian Minat  ................................................................  9 
2.1.2 Macam-macam Minat  .........................................................  10 
2.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Tumbuhnya Minat  ...................  11 
2.1.4 Unsur – unsur Minat ............................................................  12 
2.1.5 Indikator Minat  ....................................................................  13 

2.2 Manajemen .....................................................................................  14 
2.2.1 Pengertian Manajemen  .......................................................  14 
2.2.2 Kegiatan Manajemen  ..........................................................  15 

2.3 Organisasi  ......................................................................................  17 
2.3.1 Pengertian Organisasi  ........................................................  17 
2.3.2 Hakikat dan Prinsip – prinsip Organisasi ..............................  18 

2.3.2.1 Hakikat Organisasi  ........................................................  18 
2.3.2.2 Prinsip – prinsip Organisasi  ..........................................  20 

2.3.3 Tujuan Organisasi ...............................................................  21 
2.3.4 Berbagai Fungsi Tujuan Organisasi  ....................................  21 

2.4 Kelompok Sosial (Suporter) ............................................................  23 
2.4.1 Suporter Sepak Bola ............................................................  24 
2.4.2 Perilaku Suporter  ................................................................  26 

2.5 Braling Mania  .................................................................................  28 
2.6 Persibangga Purbalingga ................................................................  30 
2.7 Kerangka Berfikir .............................................................................  33 

BAB III METODE PENELITIAN ...................................................................  34 
3.1 Pendekatan Penelitian ....................................................................  34 
3.2 Lokasi Penelitian dan Sasaran Penelitian ........................................  34 

3.2.1 Lokasi Penelitian  ................................................................  34 
3.2.2 Sasaran Penelitian ..............................................................  34 



 
 

x 
 

3.3 Sumber Data Penelitian  .................................................................  35 
3.3.1 Data Primer  ........................................................................  35 
3.3.2 Data Sekunder  ....................................................................  36 

3.4 Instrumen dan Metode Penelitian  ...................................................  36 
3.4.1 Instrumen Penelitian  ...........................................................  36 
3.4.2 Metode Penelitian  ...............................................................  42 

3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data  .......................................................  42 
3.6 Analisis Data  ..................................................................................  43 
3.7 Prosedur Penelitian  ........................................................................  46 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....................................  48 
4.1 Hasil Penelitian ...............................................................................  48 

4.1.1 Gambaran Umum Braling Mania ..........................................  48 
4.1.2 Peraturan Suporter Braling Mania  .......................................  56 
4.1.3 Minat Suporter Braling Mania ..............................................  57 
4.1.4 Manajemen Braling Mania  ..................................................  61 

4.1.4.1 Perencanaan (Planning) ................................................  61 
4.1.4.2 Pengorganisasian (Organizing) ......................................  71 
4.1.4.3 Personalia (Recruitmen) ................................................  76 
4.1.4.4 Pengarahan (Actuating) .................................................  81 
4.1.4.5 Pengawasan (Controling)...............................................  86 

4.2 Pembahasan ...................................................................................  89 
4.2.1 Minat Suporter Braling Mania ..............................................  89 
4.2.2 Manajemen Braling Mania ...................................................  90 

BAB V PENUTUP .......................................................................................  96 
5.1 Simpulan .........................................................................................  96 
5.2 Saran ..............................................................................................  98 

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................  100 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xi 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel              Halaman  

1. Indikator Minat Suporter Braling Mania  ...............................................  58 

2. Rekapitulasi Hasil Angket Minat Suporter Braling Mania ......................  60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar            Halaman 

1. Skuad tim Persibangga Purbalingga Musim 2012/2013 .......................  32 

2. Kerangka Berfikir .................................................................................  33 

3. Model Analisis Data .............................................................................  46 

4. Diagram Indikator Minat Suporter Braling Mania ..................................  59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran              Halaman 

1. SK Pembimbing ...................................................................................  101  

2. Surat Ijin Penelitian ..............................................................................  102 

3. Surat Ijin penelitian dari Kantor KESBANGPOL Purbalingga................  103 

4. Surat Ijin penelitian dari Kantor BAPPEDA Purbalingga  ......................  104 

5. Surat keterangan telah melakukan penelitian ......................................  105 

6. Struktur Organisasi Braling Mania........................................................  106 

7. Peraturan suporter Braling Mania ........................................................  110 

8. Kisi-kisi Instrument penelitian ...............................................................  119 

9. Instrumen Penelitian ............................................................................  121 

10. Daftar Nama Informan .......................................................................  127 

11.Uji coba instrument  ............................................................................  128 

12. Tabulasi Minat suporter Braling Mania ...............................................  129 

13. Indikator Minat Suporter Braling Mania  .............................................  133 

14. Besar minat suporter Braling Mania ...................................................  134 

15. Dokumentasi foto Penelitian ..............................................................  135 



1 
  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang paling di 

minati dan di sukai oleh masyarakat di dunia. olahraga ini  termasuk olahraga 

yang mudah untuk di lakukan oleh siapa saja. Hampir di pastikan masyarakat  

dunia sangat mengenal olahraga sepak bola. Seandainya sebagian tidak 

menggemari atau tidak dapat memainkannya minimal mereka mengetahui 

tentang keberadaan olaraga ini. Olahraga ini sangat di gemari oleh semua 

kalangan baik tua muda bahkan tanpa membedakan jenis kelamin antara laki-

laki dan perempuan. 

 Di Indonesia sendiri perkembangan sepak bola sudah semakin maju, 

hampir di setiap daerah memiliki klub sepak bola yang profesional. Di 

Purbalingga sendiri kini perkembangan sepak bola mengalami kemajuan yang 

sangat pesat, terlihat banyaknya klub-klub di bawah naungan Pengcab PSSI 

Kabupaten Purbalingga. Purbalingga juga memiliki klub profesional layaknya 

klub-klub besar di setiap wilayah di Indonesia. Klub yang menjadi kebanggaan 

warga Purbalingga itu adalah Persibangga. Persibangga merupakan singkatan 

dari (Persatuan Sepak bola Indonesia Purbalingga). Sebelum berganti nama 

menjadi Persibangga dulunya klub kebanggan warga purbalingga bernama 

Persap Purbalingga. Persap Purbalingga terbentuk pada tahun 1950, pada tahun 

ini merupakan awal atau cikal bakal persepakbolaan di Purbalingga. Selama 

menggunakan nama Persap prestasi sepak bola Purbalingga belum begitu 

cemerlang. Nama Persap terakhir kali di gunakan pada saat tim kebanggaan 
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warga purbalingga ini menjuarai kompetisi Divisi II Nasional tepatnya pada 18 

Januari 2011 di Stadion Lebak Bulus Jakarta. Nama Persap kemudian 

bereinkarnasi menjadi Persibangga Purbalingga pada Kongres PSSI di Bali yang 

berlangsung pada 21-23 Januari 2011, dan nama Persibangga resmi digunakan 

menjadi nama tim sepak bola Purbalingga hingga sekarang. Persibangga 

memang layak di katakan sebagai klub kebanggan warga Purbalingga pasalnya 

Purbalingga merupakan sebuah kota kecil yang mungkin namanya belum 

terkenal layaknya kota-kota besar di Indonesia yang juga memiliki klub- klub 

sepak bola seperti Arema Malang, Persija Jakarta, Persib Bandung dll. Dengan 

kota yang kecil namun prestasi klub kebanggaan masyarakat Purbalingga dapat 

dikatakan sangat maju. Hal ini dibuktikan dengan prestasi yang diraih 

Persibangga dalam mengikuti kompetisi yang diselenggarakan oleh PSSI yaitu 

dalam kompetisi Divisi II Liga Indonesia Musim 2010-2011 Persibangga sebagai 

Juara, kemudian sebagai Runner Up dalam kompetisi Divisi I Liga Indonesia 

musim 2011-2012 dan sekarang promosi ke Divisi Utama Liga Indonesia musim 

2012-2013.  

 Melihat catatan prestasi yang ditorehkan oleh tim Persibangga, 

masyarakat Purbalingga merasa bangga akan prestasi yang dicapai oleh tim 

kebanggan warga Purbalingga tersebut, maka menimbulkan adanya minat dari 

masyarakat Purbalingga membentuk suatu komunitas atau kelompok pecinta 

sepak bola tersebut. Minat dari masyarakat guna mendukung persepakbolaan ini 

dilihat dari antusias masyarakat dalam ikut mendukung klub Persibangga pada 

saat bermain, masyarakat melihat pertandingan di stadion. Menurut Slameto 

(2010:180) minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu 

hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah 
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penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu dari luar 

diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat.  

 Keberadaan sebuah tim sepak bola yang hebat tidak lepas dari adanya 

dukungan para suporter yang selalu mendukung tim kebanggaannya, begitu juga 

dengan tim Persibangga Purbalingga yang selalu mendapat dukungan dari 

suporternya. Ksuportereberadaan para  Seperti halnya tim-tim elit sepak bola di 

indonesia yang mempunyai julukan untuk suporternya seperti Aremania Julukan 

suporter Arema Malang, Viking julukan suporter Persib Bandung, Bonek julukan 

suporter Persebaya Surabaya dll, Persibangga sendiri juga punya julukan buat 

suporter fanatiknya, yaitu Braling Mania. Braling Mania merupakan komunitas 

supporter sepak bola tim pendukung klub Persibangga Purbalingga, komunitas 

suporter ini berdiri pada tanggal 15 juli 2010 dengan bapak Bangun Irianto 

sebagai ketua umum atau koordinator. Kehadiran Braling Mania bisa dikatakan 

sebagai anak baru dalam persepakbolaan di Indonesia, mungkin nama Braling 

Mania masih asing terdengar dikalangan pecinta sepak bola di Indonesia, 

mungkin komunitas supporter ini masih kalah terkenal dari pada Bonek, Viking, 

The Jak dll. Walaupun Persibangga bias dikatakan sebagai tim yang kecil namun 

dukungan yang diberikan Braling Mania terhadap Persibangga sangat besar. 

Kelahiran Braling Mania sebagai suporter sejati Persibangga disambut baik oleh 

semua kalangan. Prestasi yang ditorehkan Persibangga hingga lolos untuk 

mengikuti kompetisi Divisi Utama Liga Indonesia musim 2013-2014 tidak lepas 

dari dukungan yang selama ini di berikan oleh Braling Mania pada khususnya 

dan masyarakat Purbalingga pada umumnya. Keberadaan anggota Braling 

Mania yang tersebar di beberapa daerah di Purbalingga bahkan juga terdapat 

aanggota Braling Mania yang tersebar di luar kota Purbalingga dengan jumlah 
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yang mencapai ribuan. Kelahiran kelompok suporter Braling Mania membawa 

dampak yang positif bagi persepak bolaan di Indonesia pada umumnya dan 

persepak bolaan di Purbalingga pada kususnya. Anggota Braling Mania yang 

terdapat di tiap-tiap korwil yang mana dalam komunitas Braling Mania terdapat 

13 Korwil yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Purbalingga 

menggambarkan antusias masyarakat Purbalingga untuk mendukung dan 

memberikan suport teradap tim kesayangannya yaitu Persibangga Purbalingga 

cukup besar. Dengan usia yang masih 3 tahun keberadaan Braling Mania di 

kancah Persepak bolaan di Indonesia, anggota Braling Mania yang tersebar di 

Purbalingga dan di luar kota Purbalingga dengan total anggota yang ditandai 

dengan kepemilikan KTA (Kartu Anggota) mencapai angka 1200 anggota 

suporter dengan keberadaan anggota suporter di tiap-tiap korwil dirata-rata 

mencapai 100 orang, dari data ini menunjukan bahwasannya perkembangan 

sepak bola di Purbalingga berkembang cukup baik dengan adanya antusias 

masyarakat Purbalingga untuk mendukung keberadaan tim Persibangga 

Purbalingga dalam mengarungi kompetisi Liga Indonesia. Melihat antusias 

masyarakat purbalingga yang besar dalam menyaksikan setiap laga 

Persibangga, maka dari pihak klub Persibangga berusaha mengkoordinir 

pengelolaan suporter. Hal ini bertujuan agar antusiasme suporter dalam 

mendukung Persibangga tidak menjadi sebuah suporter yang anarkis, sehingga 

dapat mengurangi kemungkinan adanya permusuhan antar suporter sepak bola. 

Dengan adanya pengelolaan suporter yang baik, klub tersebut bisa lebih 

mendekatkan hubungan antara pemain, pengurus dengan masyarakat yang 

mendukung (suporter).  
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Agar dalam setiap kegiatan suporter dapat terpantau dan berjalan dengan 

baik, maka klub persibangga membentuk sitem manajemen untuk para 

suporternya. Salah satu yang dilakukan oleh pengurus Braling Mania  adalah  

pengawasan yang ketat terhadap setiap anggota suporternya yakni dengan 

pembuatan kartu anggota. Keberadaan kartu anggota ini berfungsi sebagai 

identitas suporter Braling Mania yang selalu damai, sehingga bagi setiap anggota 

harus menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Karena jika sebuah suporter 

melakukan tindakan anarkis atau kerusuhan nantinya akan berdampak negatif 

terhadap komunitasnya bahkan juga berdampak negatif pula bagi tim 

kebanggannya.  

 Dari hasil wawancara awal yang dilakukan kepada suporter mengatakan 

bahwa mereka merasa senang dengan dibentuknya system manajemen suporter 

tersebut karena mereka merasa adanya perhatian dan hubungan baik antar 

suporter dengan Persibangga sebagai klub sepak bola di daerah tersebut. 

Keberadaan sistem manajemen yang baik dalam komunitas suporter akan 

membawa dampak yang baik pula terhadap hubungan antara masyarakat 

(suporter) dengan pemain dan pengurus klub Persibangga. 

 Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin meneliti tentang minat 

masyarakat Purbalingga dalam mengikuti komunitas supporter dan system 

pengelolaan manajemen supporter sepak bola (Braling Mania) Purbalingga tahun 

2013. 

 Adapun alasan peneliti memilih penelitian tersebut adalah sebagi berikut:  

1. Untuk mengetahui minat masyarakat Purbalingga dalam mengikuti 

komunitas suporter Braling Mania. 
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2. Untuk mengetahui system pengelolaan manajemen suporter Braling 

Mania. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini permasalah yang muncul adalah: Bagaimanakah 

minat dan system pengelolaan manajemen supporter sepak bola (Braling Mania) 

Purbalingga. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak di 

capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui minat dan system 

pengelolaan manajemen supporter sepak bola Braling Mania Purbalingga. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Bagi pihak Manajemen Braling Mania, dapat mengetahui seberapa 

besar minat masyarakat dalam mengikuti komunitas suporter di 

Purbalingga. 

2. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi tentang system 

manajemen Braling Mania. 

3. Bagi peneliti, memberikan pengalaman dan diharapkan dapat 

menambah pengetahuan tentang peneliti di bidang manajemen 

supporter sepak bola. 
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1.5. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi 

ruang lingkup permasalahan yang akan di teliti untuk memperjelas batas-batasan 

istilah dan untuk menghindari dan menghilangkan salah tafsir atau pengertian 

yang berbeda maupun penyimpangan-penyimpangan yang dapat mengaburkan 

permasalahan dalam penelitian ini, penegasan ini digunakan untuk lebih 

menegaskan masalah yang akan diteliti. 

a. Survei 

Survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan 

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Masri & 

Sofian, 1989:3) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Survei 

adalah teknik riset dengan member batas yang jelas atas data penyelidikan.  

b. Minat 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Minat adalah 

kecenderungan hati yang tingggi terhadap sesuatu, gairah atau keinginan. 

Menurut Slameto (2010:180) minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa 

ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat 

pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri 

dengan sesuatu dari luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, 

semakin besar minat. 

c. Manajemen 

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan 

penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi 

yang telah ditetapkan. Dari definisi ini terlihat bahwa stoner telah 
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menggunakan kata proses, bukan seni. Mengartikan manajemen sebagai seni 

mengandung arti bahwa hal itu adalah kemampuan atau ketrampilan pribadi, 

suatu cara sistematis untuk melakukan pekerjaan. (Stoner; Dalam Handoko 

2003:8) 

d. Suporter 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Suporter adalah orang 

yang memberikan dukungan, sokongan dalam pertandingan. Dari pengertian 

diatas supporter merupakan sekelompok orang yang selalu mendukung setiap 

tim yang didukungnya. Suporter yang sejati supporter atau sekelompok orang 

yang mempunyai tanggung jawab dan eksistensi prestasi klubnya. 

 

e. Sepak Bola  

Sepak Bola merupakan permainan beregu, masing-masing regu terdiri 

dari sebelas pemain, dan salah satunya penjaga gawang. Permainan ini 

hamper seluruhnya dimainkan dengan menggunakan tungkai, kecuali penjaga 

gawang yang dibolehkan menggunakan lengannya di daerah tendangan 

hukumannya (Sucipto dkk, 2000:7) 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Minat 

2.1.1 Pengertian Minat  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) minat adalah keinginan 

yang kuat, gairah, kecenderungan hati yang sangat tinggi terhadap sesuatu. 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2008:166) minat adalah kecenderungan yang 

menetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas. Seseorang 

yang berminat terhadap suatu aktivitas akan memperhatikan aktivitas itu secara 

konsisten dengan rasa senang. Minat tidak hanya di ekspresikan melalui 

pernyataan yang menunjukan bahwa seseorang lebih menyukai sesuatu 

daripada yang lainnya, tetapi dapat juga diimplementasikan melalui partisipasi 

aktif dalam suatu kegiatan. Seseorang yang berminat terhadap sesuatu 

cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap sesuatu yang 

diminati itu dan sama sekali tak menghiraukan sesuatu yang lain. 

Menurut Slameto (2010:180) minat adalah suatu rasa lebih suka dan 

rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat 

pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri 

dengan sesuatu dari luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, 

semakin besar minat.  

Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian. Minat 

terhadap sesuatu dipelajari dan mempengaruhi belajar selanjutnya serta 

mempengaruhi penerimaan minat-minat baru.  
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Minat dikembangkan agar sangat mempengaruhi perilaku seseorang 

dalam setiap periode masa perkembangannya. Pengembangan minat yang 

terjadi sejak masa kanak–kanak dan terus berlanjut sampai dewasa akan 

berpengaruh pada sikap seseorang dalam menentukan peran apa yang ingin 

dijalaninya di dalam kehidupan masyarakat. Terbentuknya minat dalam diri 

seseorang dipengaruhi oleh pengalaman yang dimilikinya.Minat timbul tidak 

hanya dari sesuatu yang menyenangkan atau dapat mendatangkan kepuasan 

baginya tetapi juga timbul dari suatu hal yang menakutkan. 

Di sini minat sangat berhubungan erat dengan motif, baik motif darurat 

maupun motif objektif, keduanya berpangkal pada keadaan di sekitar organisme 

yang bersangkutan. Pendapat lain menyatakan, minat adalah usaha dan 

kemauan untuk mempelajari (Leaning) dan mencari sesuatu. 

Dari beberapa definisi minat menurut beberapa ahli diatas, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa pengertian minat adalah kecenderungan atau 

keinginan seseorang terhadap suatu hal yang didasari perasaan senang serta 

pehatian terhadap objek dan dilakukan tanpa ada paksaan. 

 

2.1.2 Macam-Macam Minat 

Menurut shaleh & Muhhib (2004:265) mengelompokan minat berdasarkan 

timbulnya menjadi 2 macam: 

a. Minat Primitif (Biologis) 

Minat Primitif (biologis) adalah minat yang timbul karena kebutuhan 

biologis atau jaringan-jaringan tubuh. Misalnya kebutuhan akan 

makanan, perasaan enak atau nyaman, kebebasan beraktivitas dan 

seks. 
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b. Minat Cultural (Sosial)  

Minat Cultural adalah yaitu minat yang timbulnya karena proses 

belajar, minat ini tidak secara langsung berhubungan dengan diri kita. 

Contoh: keinginan untuk memiliki mobil, kekayaan, pakaian mewah.  

 

2.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Tumbuhnya Minat 

Crow dan Crow, dalam shaleh & Muhhib (2004:264) berpendapat ada 

tiga faktor yang mempengaruhi timbulnya minat seseorang, yaitu: 

1) Dorongan dari dalam individu 

Merupakan faktor yang mempengaruhi tumbuhnya minat yang berasal 

dari dalam, yaitu dari kebutuhan yang dimiliki oleh tersebut. Dorongan 

untuk makan, dorongan ingin tahu, dorongan untuk melakukan hubungan 

seks. Dorongan untuk makan akan meningkatkan minat untuk bekerja 

dan memperoleh penghasilan. Dorongan ingin tahu  atau ingin 

mengetahui sesuatu akan memunculkan minat membaca, belajar, 

berdiskusi. 

2) Motif Sosial 

Merupakan faktor yang menimbulkan minat pada sesuatu karena adanya 

pengakuan oleh lingkungan sosial seseorang. Seseorang akan tertarik 

untuk berpendidikan tinggi misalnya dikarenakan karena akan mendapat 

pengakuan sebagai orang terpelajar oleh lingkungan sekitarnya. 

3)  Faktor emosional 

Minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi. Bila seseorang 

mendapatkan kesuksesan pada aktivitas yang menimbulkan perasaan 
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senang, dan hal tersebut akan mempengaruhi minat terhadap aktivitas 

tersebut. 

2.1.4 Unsur-Unsur Minat 

Seseorang dikatakan berminat terhadap sesuatu bila individu itu 

memiliki beberapa unsur antara lain: 

1) Perhatian 

Seseorang dikatakan berminat apabila individu disertai adanya perhatian, 

yaitu kreativitas jiwa yang tinggi yang semata-mata tertuju pada suatu 

obyek, jadi seseorang yang berminat terhadap sesuatu obyek yang pasti 

perhatiannya akan memusat terhadap sesuatu obyek tersebut. 

2) Kesenangan 

Perasaan senang terhadap sesuatu obyek baik orang atau benda akan 

menimbulkan minat pada diri seseorang, orang merasa tertarik kemudian 

pada gilirannya timbul keinginan yang dikehendaki agar obyek tersebut 

menjadi miliknya. Dengan demikian maka individu yang bersangkutan 

berusaha untuk mempertahankan obyek tersebut. 

3) Kemauan 

Kemauan yang dimaksud adalah dorongan yang terarah pada suatu 

tujuan yang dikehendaki oleh akal pikiran. Dorongan ini akan melahirkan 

timbulnya suatu perhatian terhadap suatu obyek. Sehingga dengan 

demikian akan muncul minat individu yang bersangkutan. 
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2.1.5 Indikator Minat 

Menurut pendapat slameto (2010:180) minat adalah suatu rasa lebih 

suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

menyuruh. Ketertarikan tersebut dapat dilihat dari pernyataan lebih menyukai 

obyek tersebut atau diketahui melalui aktivitas yang berhubungan dengan obyek 

tersebut. Selain itu perhatian akan obyek yang diminati dapat dilihat kalau 

seseorang memiliki minat yang cukup tinggi.  

Senada dengan yang di ungkapkan oleh Slameto, Syaiful Bahri 

Djamarah (2002:132) mengemukakan bahwa minat dapat di ekspresikan melalui: 

a. Pernyataan lebih menyukai sesuatu daripada yang lainnya (melalui 

perasaan senang) 

b. Partisipasi aktif dalam suatu kegiatan yang berhubungan dengan 

obyek. 

c. Memberikan perhatian yang lebih besar dan terfokus terhadap obyek. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas mengenai indikator minat dalam 

sebuah anggota suporter, dapat disimpulkan dalam penelitian ini minat dapat 

diukur melalui indikator sebagai berikut: 

a. Perasaan Senang 

Seseorang yang senang terhadap suatu obyek maka sesorang akan 

melakukan aktivitas yang berhubungan dengan obyek tersebut tanpa 

adanya paksaan atau yang menyuruh. 

b. Ketertarikan 

Berhubungan dengan daya gerak yang mendorong seseorang untuk 

cenderung merasa tertarik pada suatu obyek, kegiatan, yang 

dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. 
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c. Perhatian 

Perhatian merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa melakukan 

pengamat terhadap suatu obyek. Seseoarang memiliki minat terhadap 

suatu objek tertentu, maka dengan sendirinya akan memperhatikan 

objek tersebut. 

d. Keterlibatan 

Ketertarikan seseorang akan sesuatu obyek yang mengakibatkan 

orang tersebut senang dan tertarik untuk melakukan atau mengerjakan 

kegiatan dari obyek tersebut. 

 

2.2 Manajemen 

2.2.1 Pengertian Manajemen 

Manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui 

orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-

tuuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan 

berbagai tugas yang mungkin diperlukan, atau berarti dengan tidak melakukan 

tugas-tugas itu sendiri. (Follet, Dalam Handoko 2003:8) 

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan 

penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi 

yang telah ditetapkan. Dari definisi ini terlihat bahwa stoner telah menggunakan 

kata proses, bukan seni. Mengartikan manajemen sebagai seni mengandung arti 

bahwa hal itu adalah kemampuan atau ketrampilan pribadi, suatu cara sistematis 

untuk melakukan pekerjaan. (Stoner, dalam Handoko 2003:8) 
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2.2.2 Kegiatan Manajemen 

Dalam sebuah komunitas atau organisasi, manajemen sangat di 

butuhkan karena tanpa adanya manajemen, semua usaha akan sia-sia dan 

pencapaian tujuan akan lebih sulit.  

Ada beberapa alasan mengapa manajemen sangat di butuhkan dalam 

sebuah organisasi: a) Untuk mencapai tujuan. Manajemen dibutukan untuk 

mencapai tujuan organisasi dan pribadi. b) Untuk menjaga keseimbangan di 

anatara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen dibutuhkan untuk 

menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-

kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

organisasi. c) Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi 

dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Menurut ahli manajemen Peter 

Drucker efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar sedang efisiensi 

melakukan pekerjaan dengan benar.Manajemen dalam kegiatannya memiliki 

beberapa fungsi, yaitu: 

1. Perencanaan (Planning) 

Perencanaaan adalah Pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan 

organisasi dan penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, 

metoda, sistem, anggaran, dan standar yang dibutukan untuk mencapai 

tujuan.Pembuatan keputusan banyak terlibat dalam fungsi ini. 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

 Pengorganisasian adalah Penentuan sumber daya-sumber daya 

dan kegiatan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapaitujuan organisasi, 

perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja 

yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan, penugasan 
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tanggung jawab tertentu dan kemudian pendelegasian wewenang yang 

diperlukan kepada individu-individuuntuk melaksanakan tugas-tugasnya. 

Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, 

dibagi dan dikoordinasikan. 

3. Penyusunan Personalia (Staffing) 

 Penyusunan personalia (Staffing) adalah penarikan (recruitment), 

latihan dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi 

para karyawan dalam lingkungan kerja yang menguintungkan dan 

produktif.Beberapa literatur manajemen memasukan fungsi staffing 

sebagai bagian dari organizing. Ada juga yang menempatkan staffing 

sebagai hal yang terpisah dari fungsi manajemen dan memperlakukannya 

sebagai bagian dari fungsi kepemimpinan (leadership) 

4. Pengarahan (Actuating) 

 Fungsi pengarahan (Actuating) secara sederhana adalah untuk 

membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang 

diinginkan, dan harus mereka lakukan. Fungsi ini melibatkan kualitas, 

gaya, dan kekuasaan pemimpin serta kegiatan-kegiatan kepemimpinan 

seperti komunikasi, motivasi dan disiplin. 

5. Pengawasan (Controling) 

 Pengawasan (Controling) adalah Penemuan dan penerapan cara 

dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai 

dengan yang telah ditetapkan.  

Fungsi Pengawasan pada dasarnya yaitu : 

a. Penetapan standar pelaksanaan 

b. Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan 
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c. Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan 

standar yang telah ditetapkan 

d. Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan 

menyimpang dari standar.  

      (Handoko, 2003:23-26) 

 

2.3 Organisasi 

2.3.1  Pengertian Organisasi 

Kata “organisasi” mempunyai dua pengertian umum.Pengertian pertama 

menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional, seperti organisasi 

perusahaan, rumah sakit, perwakilan pemerintah atau suatu perkumpulan 

olahraga. Pengertian kedua berkenaan dengan proses pengorganisasian 

sebagai suatu cara dalam mana kegiatan organisasi di alokasikan dan 

ditugaskan diantara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai 

dengan efisien. 

Menurut jones dalam Harsuki (2012:106) organisasi adalah suatu alat 

yang dipergunakan oleh orang-orang untuk mengkoordinasikan kegiatannya 

untuk mencapai sesuatu yang mereka inginkan atau nilai, yaitu mencapai 

tujuannya. 

Pengorganisasian (organizing) merupakan proses penyusunan struktur 

organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya 

yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Dua aaspek utama proses 

penyusunan struktur organisasi adalah departementalisasi dan pembagian kerja. 

Departementalisasi merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja suatu 

organisasi agar kegiatan-kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan dapat 
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dikerjakan bersama.Pembagian kerja adalah pemerincian tugas pekerjaan agar 

setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk dan melaksanakan 

sekumpulan kegiatan yang terbatas. Kedua aspek ini merupakan dasar proses 

pengorganisasian suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

secara efisien dan efektif. (Handoko, 2003:167) 

 

2.3.2 Hakikat dan Prinsip-prinsip Organisasi 

2.3.2.1 Hakikat Organisasi 

Sebagai alat administrasi dan manajemen, organisasi dapat ditinjau dari 

dua sudut pandang, yaitu 

a. Organisasi sebagai wadah 

Sebagai wadah organisasi adalah tempat dimana kegiatan-kegiatan 

administrasi ddan manajemen dijalankan, sehingga bersifat relative 

statis.Setiap organisasi perlu memiliki suatu pola dasar struktur organisasi 

yang relative permanen.Dengan semakin kompleksnya tugas-tugas yang 

harus dilaksanakan seperti berubahnya tujuan, pergantian kepemimpinan, 

beralihnya kegiatan, semuanya merupakan faktor yang menuntut adanya 

perubahan dalam struktur organisasi.Oleh karenanya pola dasar itu perlu 

dibuat atas landasan yang kuat daan pemikiran yang matang karena 

perubahan struktur organisasi selalu mengakibatkan interupsi dalam 

pelaksanaan tugas. 

b. Organisasi sebagai suatu proses 

Organisasi sebagai suatu proses menyoroti interaksi antara orang-orang 

di dalam organisasi itu. Oleh karena itu, organisasi sebagai suatu proses 

jauh lebih dinamis sifatnya dibandingkan dengan organisasi sebagai 
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wadah. Organisasi sebagai proses membawa kita kepada pembahasan 

dua macam hubungan di dalam organisasi, yaitu hubungan formal dan 

hubungan informal. 

Hubungan formal itu biasanya tergambar dalam bagan organisasi, sesuai 

dengan dasar hukum yang telah ditentukan.Hubungan informal antara 

orang-orang didalam organisasi tidak diatur dalam dasar hukum pendirian 

organisasi.Tidak pula terlihat dalam struktur organisasi maupun dalam 

bagan organisasi. Dasar hubungan yang bersifat informal itu adalah: 

1. Hubungan yang didasarkan pada personal relations. 

2. Kesamaan keahlian para anggota organisasi. 

3. Kesamaan kepentingan dalam organisasi. 

4.  Kesamaan minat dalam kegiatan-kegiatan diluar organisasi seperti 

olahraga, koperasi, dan lain-lain. 

Menurut terry (1986) organisasi yang formal adalah organisasi yang 

dibentuk dengan sangsi resmi dan yang memiliki empat buah komponen dasar, 

yaitu: 

1. Pekerjaan yang dibagi-bagi. 

2. Orang-orang yang ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan yang 

dibagi-bagi tersebut. 

3. Lingkungan dimana pekerjaan dilaksanakan. 

4. Hubunga antara orang-orang didalam sebuah kelompok kerja dan 

begitu pula hubungan antara kelompok kerja satu dengan kelompok 

kerja yang lain. 

(Terry dalam Harsuki, 2012:118) 
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2.3.2.2 Prinsip-prinsip Organisasi 

Telah dijelaskan bahwa hasil dari pengorganisasian adalah terciptanya 

suatu organisasi yang dapat digerakan sebagai suatu kesatuan dalam rangka 

upaya pencapaian tujuan yang telah ditentukan menurut perencanaan yang 

telah ditetapkan. Dengan demikian, maka suksenya administrasi dan 

manajemen dalam melaksanakan fungsi pengorganisasiannya dapat dinilai 

dari kemampuannya untuk menciptakan suatu organisasi yang baik. yang 

dimaksud dengan organisasi yang baik adalah suatu organisasi yang 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Terdapat tujuan yang jelas 

b. Tujun organisasi harus dipahami oleh setiap orang dalam organisasi. 

c. Tujuan organisasi harus diterima oleh setiap orang dalam organisasi 

d. Adanya kesatuan arah 

e. Adanya kesatuan perintah 

f. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab 

seseorang. 

g. Adanya pembagian tugas. 

h. Struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin 

i. Pola dasar organisasi harus relative permanen 

j. Adanya jaminan jabatan (Security of tenure) 

k. Balas jasa yang diberikan kepada setiap orang harus setimpal dengan 

jasa yang diberikan. 

l. Penempatan orang yang harus sesuai dengan keahliannya. 

(Sondang. P Siagian dalam Hasruki, 2012:120) 
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2.3.3 Tujuan Organisasi 

Para manajer sering membuat kesalahan yang sama. Mereka memulai 

kegiatan-kegiatan dan membuat keputusan-keputusan tanpa penetapan suatu 

kerangka tujuan-tujuan terlebih dahulu, dimana hal ini akan mengarahkan 

pembuatan keputusan dalam organisas. Tujuan itu sendiri adalah suatu yang 

suatu hasil akhir, titik akhir, atau segala sesuatu yang akan dicapai. 

Etzioni dalam handoko mendefinisikan tujuan organisasi sebagai “suatu 

pernyatan tentang keadaan yang diinginkan dimana organisasi bermaksud untuk 

merealisasikan” dan sebagai “pernyataan tentang keadaan dimana diwaktu yang 

akan datang dimana organisasi sebagai kolektifitas mencoba untuk 

menimbulkannya” Tujuan organisasi merupakan pernyataan tentang keadaan 

atau situasi yang tidak terdapat sekarang tetapi dimaksudkan untuk dicapai 

diwaktu yang akan datang melalui kegiatan-kegiatan organisasi. Jadi dalam 

tujuan terdapat 2 unsur penting yaitu : 

a. Hasil-hasil akhir yang diinginkan di waktu yang akan datang. 

b. Usaha-usaha atau kegiatan sekarang diarahkan.  

 

2.3.4 Berbagai Fungsi Tujuan Organisasi 

Konsep tujuan organisasi dipandang secara luas mempunyai beberapa 

fungsi penting yang bervariasi menurut waktu dan keadaan. Berbagai fungsi 

tujuan organisasi sebagai berikut: 

1. Pedoman bagi kegiatan 

Melalui penggambaran hasil-hasil akhir diwaktu yang akan datang, 

tujuan berfungsi sebagai pedoman bagi kegiatan pengarahan dan 

penyaluran usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan para anggota 
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organisasi. Dalam hal ini fungsi tujuan memberikan arah dan 

pemusatan kegiatan organisasi mengenai apa yang “harus” dan “tidak 

harus” dilakukan. 

2. Sumber legitimasi 

Tujuan juga merupakan sumber legitimasi bagi suatu organisasi 

melalui pembenaran kegiatan-kegiatannya dan disamping itu 

keberadaannya dikalangan kelompok-kelompok seperti pelanggan, 

politikus, karyawan, pemegang saham dan masyarakat pada 

umumnya. Pengakuan di kalangan masyarakat akan meningkatkan 

kemampuan organisasi untuk menadapatkan berbagai sumber daya 

dan dukungan dari lingkungan di sekitarnya. 

3. Standar Pelaksanaan 

Bila tujuan dinyatakan secara jelas dan dipahami, hal ini akan 

memberikan standar langsung bagi penilaian pelaksana kegiatan 

(prestasi) organisasi. Setelah organisasi menetapkan tujuan-tujuan 

dalam bidang-bidang yang dapat dikuantifikasikan derajat kesuksesan 

dapat lebih mudah diukur. 

4. Sumber Motivasi 

Tujuan organisasi dapat sebagi sumber motivasi dan identifikasi 

karyawan yang penting.Dalam kenyataannya, tujuan organisasi sering 

memberikan insentif bagi para anggota. Contoh dalam organisasi 

olahraga professional status dan prestise sebagai anggota tim juara 

hampir selalu menjadi sumber motivasi yang kuat. 
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5. Dasar Rasional Pengorganisasian 

Secara sederhana tujuan organisasi merupakan suatu dasar 

rancangan organisasi.Tujuan organisai dan struktur organisai 

berinteraksi dalam kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk 

pencapaian tujuan, pola penggunan sumber daya, implementasi 

berbagai unsur perancangan organisasi. 

       (Arthur dalam Handoko; 2003:110)  

 

2.4  Kelompok Sosial (Suporter) 

Menurut sherif dan sherif (1956) dalam buku abu ahmadi (2007:87-88) 

kelompok sosial adalah suatu unit sosial yang terdiri dari dua atau lebih individu 

yang telah mengadakan interaksi sosial yang cukup intensif dan teratur. 

Sehinggga diantara individu itu sudah terdapat pembagian tugas struktur, dan 

norma-norma tertentu yang khas bagi kelompok itu. Kelompok disini mempunyai 

sifat: 

1. Adanya saling ketergantungan diantara anggota kelompok sehingga 

membentuk pola tertentu yang mengikat satu sama lain. 

2. Tiap-tiap anggota mengakui dan menaati nilai-nilai, norma-norma serta 

pedoman-pedoman tingkah laku yang berlaku di dalam kelompok itu. 

Menurut park dan burgess kelompok adalah sekumpulan orang yang 

memiliki kegiatan yang konsisten. Jadi kelompok sosial tersebut adalah 

himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama oleh karenanya 

adanya hubungan antar mereka. Untuk menamakan kelompok sosial diperlukan 

beberapa persyaratan antara lain: 
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a. Kesadaran berkelompok 

Setiap anggota kelompok tersebut harus sadar, bahwa dia merupakan 

sebagian dari kelompok yang bersangkutan. 

b. Interaksi sosial 

Adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang 

lainnya. 

c. Organisasi sosial 

Terdapat struktur organisasi dan suatu faktor, yang dimiliki bersama oleh 

anggota-anggota kelompok-kelompok itu, sehingga hubungan antar 

mereka bertambah erat. Faktor tadi merupakan nasib yang sama dan 

lain-lain.. 

Dari beberapa pengertian tentang kelompok sosial diatas dapat 

disimpulkan bahwasanya kelompok suporter sepak bola bisa dikatakan sebagai 

salah satu kelompok sosial karena di dalam sebuah kelompok suporter telah 

memenuhi syarat-syarat sebagai sebuah kelompok sosial. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Suporter adalah orang 

yang memberikan dukungan atau sokongan dan sebagainya (dalam 

pertandingan dan sebagainya), sedangkan menurut Suryanto (1996) suporter 

adalah orang-orang yang memberikan dukungan atau support kepada satu tim 

yang di bela. 

 

2.4.1 Suporter Sepak Bola 

 Dalam sebuah pertandingan sepak bola di stadion biasanya terdapat 

sejumlah orang yang datang hanya untuk meramaikan stadion dan sejumlah 

orang yang datang dengan rasa fanatisme terhaadap tim kebanggannya. 
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Sejumlah orang yang datang hanya untuk meramaikan inilah yang bisa disebut 

sebagai penonton. Biasanya penonton hanya menikmati pertandingan sehingga 

kurang memberikan semangat bagi pemain, lain hanya dengan suporter. 

Biasanya dengan suporter inilah pemain mendapat semangat yang lebih untuk 

memenangkan pertandingan. 

 Suporter sepak bola merupakan sebuah kumpulan atau kerumunan orang 

pada tempat yang sama yang adakalanya mereka tidak saling mengenal dan 

memeiliki sifat yang peka terhadap rangsangan dari luar. Suporter sepak bola ini 

walaupun mereka berada di tempat sama, medukung tim yang sama bahkan 

juga mengenakan atribut yang sama sekalipun namun para suporter belum tentu 

mereka mengenal satu sama lainnya. Namun mereka memiliki rangsangan yang 

sama seperti ekspresi jika tim yang mereka dukung hamipir mencetak gol, atau 

jika tim mereka kalah para suporter ini memiliki ekspresi yang sama baik itu 

berteriak, bersorak atau bahkan terdiam dalam mengekspresikan kejadian yang  

ada di lapangan. Tidak hanya dalam mengekspresikan setiap kejadian di 

lapangan, jika dalam suatu keadaan suporter ini mengalami kerusuhan dengan 

suporter lain atau aparat mereka juga akan saling melindungi dan membantu 

suporter lain bahkan yang mereka tidak kenal sekalipun. Hal ini didasarkan rasa 

solidaraitas yang ada dalam jiwa suporter. Tanpa mereka koordinasi secara 

spontan para kelompok suporter akan selalu melindungi dan membantu rekan-

rekan mereka yang lainnya. 

 Menurut Hinca menyatakan bahwa suporter atau fans club adalah sebuah 

organisasi yang terdiri sejumlah orang yang bertujuan untuk mendukung sebuah 

klub sepak bola. Suporter harus berafiliasi dengan klub sepak bola yang 
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didukungnya, sehingga perbuatan suporter akan berpengaruh terhadap klub 

yang didukungnya.  

 Dari beberapa definisi mengenai suporter dapat disimpulkan bahwa 

suporter sepak bola ialah sebuah kerumunan orang yang berada pada tempat 

yang sama yang memberikan dukungan terhadap sebuah tim yang di belanya 

dengan sepenuh jiwanya. 

 

2.4.2 Perilaku Suporter sepak bola 

Perilaku suporter sepakbola bisa dikatakan sebagai perilaku sosial di 

mana tingkah laku suporter yang berlangsung dalam lingkungan menimbulkan 

akibat atau perubahan terhadap tingkah laku berikutnya. Perilaku suporter baik 

itu perilaku yang bersifat negatif maupun positif tentunya berpengaruh terhadap 

lingkungannya dan perilaku suporter selanjutnya. 

Salah satu perilaku negatif para suporter sepak bola ialah dengan 

melakukan tindakan anarkis yang di lakukan para kelompok suporter dengan 

melakukan tawuran/tindak kekerasan antar suporter, pengrusakan fasilitas serta 

melakukan tindakan criminal seperti penjarahan dan lain-lain. Perilaku negative 

yang di lakukan oleh para oknum suporter yang tidak bertanggung jawab akan 

mengakibatkan dampak yang buruk baik bagi kelompok suporter itu sendiri 

bahkan berdampak juga terhadap klub yang mereka banggakan. Sebagai 

perilaku sosial tak heran keberadaan suporter sepak bola berdampak pada 

masyarakat bahkan mendapat perhatian dari media (media cetak & elektronik). 

Keberadaan para suporter di Indonesia telah diatur oleh BLI (Badan Liga 

Indonesia):  
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Pasal 1 Pendahuluan 

1. Suporter merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dalam dunia 

olahraga khususnya sepakbola. Keberadaan suporter sepakbola di 

Indonesia, diharapkan menjadi salah satu pilar pengembangan Industri 

Sepakbola.  

Pasal 2 Ketentuan Umum  

1. Suporter dapat membentuk asosiasi suporter. 

2. Klub bertanggung jawab atas segala bentuk tindakan Supporter yang 

melanggar Disiplin. Merujuk pada:  

a. Peraturan Disiplin FIFA pasal 70  

b. Peraturan Disiplin AFC pasal 74  

Pasal 3 Hubungan Klub Dengan Asosiasi Suporter 

1. Klub bertanggung jawab terhadap sosialisasi peraturan, regulasi, kode 

etik, kode disiplin, kode fairplay dalam Liga Indonesia, kepada Asosiasi 

suporternya.  

2. Asosiasi suporter klub turut bertanggung jawab dalam menjaga nama 

baik klub.  

3. Klub dan Asosiasi suporter dapat membuat kesepakatan yang 

menyangkut hubungan dan kepentingan antara keduanya.  

 

Pasal 4 Kode Etik Suporter 

1. Mendukung klub secara aktif, ekspresif, kreatif dan sportif ;  

2. Bebas dari perilaku dan hal-hal lain yang bersifat provokatif dan SARA ; 
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3. Menghormati tim dan suporter lainnya ;  

4. Menerima hasil pertandingan dengan sportif ;  

5. Turut menjaga ketertiban dan keamanan sebelum, selama dan setelah 

pertandingan  

6. Membeli tiket dalam setiap pertandingan.  

 

Pasal 5 Kode Disiplin Suporter  

Asosiasi supporter tunduk kepada Kode Disiplin PSSI.  

Pasal 6 Ralat dan hal-hal yang belum diatur 

Citra suporter sepak bola dalam masyarakat Indonesia semakin buruk 

dengan banyaknya kejadian-kejadian kerusuhan, tawuran yang melibatkan para 

suporter sepak bola. Keadaan seperti ini jika lama-kelamaan terjadi akan 

memperburuk perkembangan sepak bola Indonesia.  

 

2.5 Braling Mania 

Braling Mania merupakan sebuah komunitas suporter sepakbola klub 

Persibangga Purbalingga, komunitas suporter ini mempunyai misi mendukung 

Persibangga Purbalingga dalam setiap laga yang dijalani.Tujuan dari 

dibentuknya komunitas suporter Braling Mania untuk mewadahi masyarakat 

purbalingga yang fanatic terhadap Persibangga Purbalingga. Kelompok suporter 

sepak bola Braling Mania awalnya terbentuk bernama paguyuban suporter sepak 

bola, kemudian oleh Bapak Bupati Purbalingga Triyono Budi Sasongko 

mengusulkan nama untuk suporter sepak bola di Purbalinggga dengan nama 

Braling Mania. Komunitas suporter sepak bola Braling Mania di deklarasikan 

pada tanggal 15 Juli 2010. Pada saat itu belum terbentuk kepengurusan, 
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sehingga pada saat itu pula Bapak Triyono Budi Sasongko selau Bupati 

Purbalingga menunjuk Bapak Bangun sebagai ketua umumnya. Pemilihan bapak 

Bangun sebagai ketua umum Braling Mania mempunyai berbagai alasan, karena 

bapak Bangun menjabat sebagai ketua paguyuban kepada desa se-kabupaten 

Purbalingga, sehingga dengan memilih bapak Bangun sebagai ketua umum 

Braling Mania untuk mengkondisikan masa Braling Mania, bapak Bangun 

memerintahkan para kepala desa yang tergabung dalam paguyuban kepala desa 

se-kabupaten purbalingga untuk mengerahkan warganya dalam mendukung 

Persibangga. 

Dengan adanya komunitas suporter Braling Mania kekompakan 

masyarakat purbalingga dalam memberikan dukungan terhadap Persibangga 

bisa lebih maksimal. Banyak cara yang dilakukan oleh Braling Mania dalam 

memberikan dukungan terhadap tim yang didukungnya yaitu dengan 

memberikan semangat berupa yel-yel atau nyanyian-nyanyian bahkan dengan 

membuat atribut seperti bendeara, spanduk yang bertujuan untuk menambah 

motivasi buat para pemain. Setiap anggota Braling Mania wajib mempunyai KTA 

(Kartu Anggota) kartu ini digunakan sebagai identitas suporter, setiap anggota 

Braling Mania yang datang ke stadion dengan membawa kartu anggota akan 

mendapat harga tiket khusus.  

Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok suporter Braling Mania tidak 

hanya datang ke stadion mendukung Persibangga saat bermain, selain kegiatan 

di dalam stadion Braling Mania juga memiliki kegiatan yang sifatnya sosial, dalam 

setiap ulang tahun kelompok suporter Braling Mania para pengurus dan para 

suporter lainnya melakukan kegiatan yang bersifat sosial seperti donor darah, 

peduli lingkungan dan lain-lain. Komunikasi yang dilakukan oleh para suporter 
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tidak hanya dilakukan pada setiap mereka menonton bersama di stadion, tetapi 

para suporter juga memanfaatkan keberadaan teknologi yang ada, jadi setiap 

informasi yang berhubungan dengan Braling Mania maupun Persibangga dapat 

dengan mudaah diperoleh ora para anggota suporter. Dengan adanya kegiatan 

yang terkoordinir dengan baik akan semakin memperkokoh rasa persatuan dan 

solidaritas setiap suporter, selain itu juga guna mengakrabkan antara pengurus 

dengan para suporter bahkan dengan warga masyarakat Purbalingga pada 

umumnya. 

Kelompok suporter Braling Mania memiliki banyak anggota yang 

tersebar di hampir seluruh wilayah Purbalingga, bahkan masyarakat purbalingga 

yang berada di luar kota Purbalingga sendiri pun membentuk komunitas Braling 

Mania. Dalam setiap wilayah terdapat Koordinator Lapangan (Korwil) di setiap 

kecamatan di Purbalingga, hal ini dimaksudkan agar memudahkan pengurus 

besar Braling Mania dalam mengkoordinasikan seluruh suporter yang tersebar di 

wilayah Purbalingga. Keberadaan Braling Mania yang semakin solid berkat 

adanya hubungan yang baik dari pihak manajemen klub Persibangga dengan 

Braling Mania itu sendiri, tidak hanya Persibangga yang juga bangga memiliki 

suporter fanatik seperti Braling Mania, masyarakat Purbalingga juga bangga 

akan prestasi sepak bola yang di torehkan Persibangga. Dengan semakin besar 

antusiasme dan dukungan dari masyarakat purbalingga akan semakin 

menambah motivasi tim Persibangga guna menjalani setiap pertandingan-

pertandingan yang di lakoni. 

2.6 Persibangga Purbalingga 

Persibangga Purbalingga merupakan sebuah tim sepak bola yang 

berasal dari Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Tim Persibangga 
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Purbalingga mempunyai julukan yaitu Laskar Jendral Soedirman (Laskar 

Jensud).  Keberadaan tim Persibangga di kancah persepakbololaan nasional 

masih belum begitu dikenal oleh banyak orang, lain halnya dengan tim-tim besar 

di Indonesia seperti Arema, Persija, Persib dll. Awal mulanya tim kebanggaan 

masyarakat Purbalingga ini masih bernama PERSAP Purbalingga (Persatuan 

Sepak bola Antar Purbalingga). Kelahiran sepak bola di Purbalingga ditandai 

dengan berdirinya tim PERSAP Purbalingga pada tahun 1950. Nama PERSAP 

terakhir kali digunakan pada saat tim kebanggaan warga Purbalingga menjadi 

juara dalam kompetisi Divisi II Nasional Liga Indonesia pada 18 Januari 2011 di 

Stadion Lebak Bulus Jakarta. Setelah itu kemudian Persap Purbalingga berganti 

nama menjadi Persibangga Purbalingga hingga sekarang. 

Semua prngurus yang ada didalam tim Persibangga merupakan orang-

orang yang berpengalaman, tim Persibangga diketuai oleh Bapak Tasdi selain 

menjabat sebagai ketua umum beliau juga sebagai ketua umum pengcab PSSI 

Kabupaten Purbalingga, kemudian untuk manajer atau CEO tim Persibangga 

adalah bapak Rohman Supriyadi. Materi pemain dalam tim Persibangga di 

dominasi taelenta-talenta berbakat dari wilayah Purbalingga dan sekitarnya, 

pemain yang tergabung dalam tim Persibangga berasal dari beberapa kota di 

jawa tengah seperti dari Purbalingga sendiri, Banjar Negara, Salatiga, Semarang 

dll. Tim Persibangga Purbalingga di arsiteki oleh coach Ahmad Muhairah yang 

berasal dari Semarang dibantu oleh assitant pelatih yaitu Kurniawan Suka Wijaya 

yang berasal dari Purbalingga. 

Partisipasi Persibangga Purbalingga dalam mengikuti kompetisi Liga 

Indonesia selalu mendapat dukungan dari semua kalangan baik dari pemerintah 

maupun masyarakat Purbalingga, dukungan dari pemerintah yaitu dengan 
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menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung keberadaan tim 

Persibangga seperti adanya stadion daan mess para pemain, karena peraturan 

yang dikeluarkan oleh pihak PSSI bahwasannya kelangsungan sebuah klub tidak 

diperkenankan menggunakan dana APBD maka untuk mendukung keberadaan 

tim maka manajemen Persibangga membentuk sebua badan usaha dengan 

nama PT Persibangga Sportama, keberadaan PT Persibangga Sportama untuk 

mendukung keberadaan Persibangga dari segi finansial. Untuk dukungan yang di 

berikan oleh masyarakat Purbalingga yaitu dengan membentuk sebuah 

kelompok suporter yang bernama Braling Mania. keberadaan suporter ini akan 

selalu menemani tim Persibangga dalam menjalani pertandingan. 

 

Gambar 1. Skuad tim Persibangga Purbalingga Musim 2012/2013 
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2.7 Kerangka Berfikir 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2. Kerangka Berfikir 

Dari kerangka berfikir di atas bahwasanya dalam membentuk sebuah 

manajemen suporter sepak bola berasal dari perkembangan olahraga sepak bola 

yang meningkat dan sangat populer di kalangan masyarakat. Kemudian di setiap 

daerahterdapat klub-klub sepak bola yang berprestasi sehingga menimbulkan 

minat masyarakat untuk menyaksikan tim kebanggaannya bermain. Dengan 

adanya prestasi tim yang baik antusias masyarakat untuk meyaksikan dan 

mendukung tim kebanggaannya bermain sangat tinggi. Dalam hal ini prestasi tim 

Persibangga Purbalinggga menimbulkan minat masyarakat Purbalingga untuk 

mendung timnya yang tergabung dalam komunitas suporter sepak bola Braling 

Mania Purbalingga. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 . Pendekatan Penelitian  

Penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang menekankan analisanya pada 

proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika 

hubungan antara fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah 

(Azwar, 2009:05).  

Dalam penelitian ini mengunakan jenis penelitian kualitatif dan juga 

menggunakan kuantitatif, karena dalam penelitian ini peneliti meneliti tentang 

pengamatannya terhadap manusia mengenai minat masyarakat Purbalingga 

yang tergabung dalam komunitas supporter dalam menyaksikan pertandingan 

sepak bola tim kebanggaannya bermain serta pengelolaan manajemen supporter 

sepak bola di Purbalingga 

 

3.2 Lokasi Penelitian Dan Sasaran Penelitian 

3.2.1 Lokasi   

Sesuai dengan judul yang diambil peneliti maka lokasi penelitian yaitu di 

Purbalingga dan di sekretariat Braling Mania di komplek Stadion Goentor Darjono 

Purbalingga. 

3.2.2 Sasaran Penelitian  

Dalam suatu sasaran penelitian terdiri dari populasi dari sebuah penelitian 

dan sampel dalam sebuah penelitian. 

Populasi adalah Keseluruhan subyek penelitian atau populasi merupakan 

semua elemen yang berada dalam wilayah penelitian (Suharsimi Arikunto, 
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2006:130). Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat 

Purbalingga yang menjadi anggota Braling Mania serta pengurus supporter 

Braling Mania Purbalingga. 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. (Suharsimi 

Arikunto, 2006:131). Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk 

menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Yang dimaksud dengan 

menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan peneliti sebagai suatu 

yang berlaku bagi populasi. Maka yang dijadikan sebagai sampel dalam 

penelitian ini  adalah anggota Braling Mania Purbalingga Korwil Bobotsari. 

Dari penjabaran kedua hal diatas maka sasaran penelitian disini yang 

diambil oleh peneliti adalah masyarakat pecinta sepak bola Purbalingga yang 

tergabung dalam komunitas suporter sepak bola Braling Mania dan pengurus 

besar Braling Mania Purbalingga. 

 

3.3 Sumber Data Penelitian 

3.3.1 Data Primer 

Menurut Lofland dalam Moeloeng (2002:112), sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini yang menjadi 

sumber data primer adalah informan. 

  Informan adalah seseorang yang memberikan informasi. Dengan 

pengertian ini informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila 

pemberian keterangannya dipancing oleh pihak peneliti (Arikunto, 2002:122). 

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Ketua umum beserta 
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pengurus besar komunitas suporter sepak bola Braling Mania Purbalingga dan 

para anggota suporter sepak bola Braling Mania Purbalingga. 

3.3.2  Data Sekunder 

Sumber data sekunder berupa sumber tertulis. Dilihat dari segi sumber 

data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas 

sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dokumen 

resmi (Moeloeng, 2002:113). 

Peneliti menggunakan sumber data tertulis berupa buku-buku yang terkait 

dalam penelitian ini, sumber arsip, dan dokumen resmi komunitas suporter 

Braling Mania Purbalingga. 

Selain sumber data primer dan sumber data sekunder, penelitian ini 

menggunakan sumber data statistik. Moeloeng (2002:116), menyatakan bahwa 

statistik dapat membantu memberi gambaran tentang kecenderungan subjek 

pada latar penelitian. Sumber data statistik dalam penelitian ini adalah: 

a. Data statistik tentang kepengurusan suporter Braling Mania baik di tingkat 

pusat sampai tingkat Korwil. 

b. Data statistik tentang anggota suporter Braling Mania yang terdata di setiap 

Korwil yang ada di Purbalingga. 

 

3.4 Instrumen dan Metode Penelitian  

3.4.1 Instrumen Penelitian  

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

sebagai berikut:  
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a. Angket/Kuesioner  

 Angket/kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 

2006:151). 

 Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang di lakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk di jawabnya. Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel 

yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan oleh responden. 

(Sugiyono, 2011:142)  

 Metode ini dilakukan oleh peneliti dengan memberikan pertanyaan 

atau pernyataan kepada masyarakat Purbalingga yang tergabung 

dalam komunitas suporter sepak bola Braling Mania Purbalingga. 

Dalam penelitian ini menggunakan angket sebagai instrumen 

penelitian.Kualitas instrumen ditunjukkan oleh kesahihan dan keandalan 

dalam mengungkapkan apa yang diukur.  

1. Validitas instrumen penelitian 

 Dalam penelitian ini menggunakan rumus validitas (Arikunto, 

2003:159) untuk angket sebagai berikut. 
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dengan: 

rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 
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X =  skor item nomor soal 

Y =  skor total 

Bila rhitung  ≥ rtabel, maka soal tersebut valid. 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas instrumen adalah berhubungan dengan masalah 

ketetapan (keajegan)  hasil angket. Suatu angket dapat dikatakan 

mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap.  

Reliabilitas angket menggunakan rumus alpha (Arikunto, 2003:86) 

sebagai berikut. 
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Keterangan:   

r11 = reliabilitas tes secara keseluruhan 
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= jumlah varians tiap-tiap skor 

2  = varians total 

k = banyaknya butir soal 

Koefisien r11 dikonsultasikan pada tabel kritis r product moment 

dengan signifikansi 5%. Jika r11> rtabel maka perangkat soal tersebut 

dikatakan reliabel dan dapat digunakan sebagai alat penelitian. 
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b. Wawancara  

 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Moleong; 

2007:186) 

 Wawancara di gunakan sebagai teknik pegumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan 

diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-

tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. 

 Teknik wawancara yang dilakukan untuk meneliti sistem 

pengelolaan manajemen yang ada dalam komunitas suporter sepak 

bola Braling Mania Purbalingga adalah dengan menggunakan 

wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah 

wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya 

berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. 

(Sugiyono, 2011:140) 

 Metode ini digunkan oleh peneliti dengan mengajukan sejumlah 

pertanyaan yang dikonsep dalam pedoman wawancara, mengenai 

bagaimana sistem pengelolaan manajemen suporter sepak bola Braling 
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Mania Purbalingga.Wawancara ini dilakukan dengan Ketua umum dan 

pengurus besar suporter sepak bola Braling Mania Purbalingga. 

c. Observasi  

Observasi adalahteknik pengumpulan data mempunyai ciri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain, yaitu wawancara dan 

kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi 

dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi, juga 

obyek-obyek alam yang lain. Sutrisno hadi (1986) mengemukakan 

bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikhologis. 

Dua diantara yang terpenting adalah pengamatan dan ingatan. 

(Sugiyono, 2011:145) 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, 

penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-

gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. 

Penggunaan teknik observasi sangat penting dalam penelitian, sebab 

peneliti dapat melihat secara langsung keadaan, suasana, dan 

kenyataan sesungguhnya yang terjadi di lapangan.Melalui pengamatan, 

diharapkan dapat dihindari informasi semu yang kadang-kadang muncul 

dan ditemui dalam penelitian. 

 Observasi sebagai alat pengumpul data dapat dilakukan secara 

terstruktur maupun tidak terstruktur. Observasi terstruktur adalah 

observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang 

akan diamati, kapan dan dimana tempatnya. Sedangkan observasi tidak 
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terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis 

tentang apa yang akan diobservasi (Sugiyono, 2011:146).  

 Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat 

secara langsung antusiasme para suporter sepak bola Braling Mania 

dalam mendukung tim kebanggaannya Persibangga Purbalingga 

bermain di Stadion. 

d. Dokumentasi 

 Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, majalah, doukmen, 

peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya 

(Arikunto, 2006:158). 

Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumen pribadi dan dokumen resmi.Dokumen pribadi adalah karangan 

seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan 

kepercayaannya (Moleong, 2006:217). Data yang diambil dalam 

dokumentasi seperti: 

1) Catatan-catatan, transkip, dokumen-dokumen, buku-buku tentang 

komunitas suporter Braling Mania 

2) Keberadaan kantor atau sekretariat Braling Mania baik di setiap 

Korwil maupun Pusat.  

3) Dokumentasi atau foto-foto seputar kegiatan yang dilakukan oleh 

komunitas suporter sepak bola Braling Mania baik didalam stadion 

maupun diluar stadion. 
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3.4.2 Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode 

deskriptif kualitatif. Dengan mendapatkan informasi tentang minat masyarakat 

purbalingga yang tergabung dalam komunitas suporter Braling ManiaPurbalingga 

dalam mendukung tim kebanggaan masyarakat Purbalingga yaitu Persibangga 

dalam setiap laga yang dijalani serta dapat memperoleh informasi tentang 

bagaimana sistem pengelolaan manajemen dari suatu komunitas suporter sepak 

bola Braling Mania.  

 

3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data  

Lexy J. Moleong (2007:320-321) menyatakan bahwa keabsahan data 

adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi:  

1. Mendemonstrasikan nilai yang benar  

2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat ditetapkan  

3. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi 

dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-

keputusannya.  

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data 

triangulasi karena dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan berbagai pendapat 

dari sampel yang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dan kemudian 

dilakukan pengolahan data tersebut dengan membandingkan dengan berbagai 

sumber,  metode atau teori yang dimiliki atau diperoleh oleh peneliti.  

Triangulasi sendiri dijelaskan oleh Lexy J. Moleong (2007:332) adalah cara 

terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang 
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ada dalam konteks suatu study sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai 

kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. 

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sesuai 

dengan pendapat yang dipaparkan oleh Patton (1987) dalam Moleong 

(2007:330), yaitu Triangulasi dengan memanfaatkan sumber, artinya 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan metode kualitatif. 

Teknik yang digunakan untuk menguji obyektifitas dan keabsahan data 

pada penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu pemeriksaan melalui sumber-

sumber lainya dengan jalan  membandingkan data hasil pengamatan dengan 

data hasil wawancara. 

  Penerapan dari teknik triangulasi sumber dalam penelitian ini adalah 

setelah melakukan pengamatan terhadap antusias dan kegiatan para suporter 

sepak bola Braling mania Purbalingga, kemudian hasilnya dibandingkan dengan 

hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap narasumber. 

 

3.6 Analisis Data  

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen dalam buku Lexy J. 

Moleong (2007:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan terhadap orang lain.  

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan 

selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian diperoleh, 
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kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis.Dimulai dari wawancara, 

observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian 

data serta mengumpulkan data.Teknis analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan model analisis interaktif (Milles dan Huberman, 2007:20), yang 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam anilisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga 

datanya jenuh. Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara 

bersamaan yaitu: 

a. Reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peniliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti 

komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. 

Dengan analisis ini memudahkan peneliti dalam menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data. Dengan cara seperti ini maka kesimpulan-

kesimpulan finalnya dapat diverifikasi. Dalam reduksi data ini peneliti 

memanfaatkan catatan lapangan untuk mempermudahkan dan 

memanfaatkan catatan lapangan untuk mempermudahkan data mana yang 

diperlukan dan data mana yang harus dibuang sehingga menghasilkan 

kesimpulan final. 



45 
 

 
 

Secara sederhana dapat dijelaskan dengan “Reduksi Data” tidak perlu 

mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan 

dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi yang ketat, 

melalui ringkasan, atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola 

yang lebih luas dan sebagainya. 

b. Penyajian data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data (menyajikan data).Miles and Huberman (2007:17) 

menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan 

mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

difahami tersebut. Dalam pelaksanaan penelitian bahwa penyajian-penyajian 

yang lebih baikmerupakan suatu cara utama bagi analisis kualitatif yang 

valid 

c. Penarikan kesimpulan/verifikasi 

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan 

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif akan berkembang setelah 

penelitian berada di lapangan. 

Dalam hal ini, peneliti meninjau kembali hasil penelitian dengan 

catatan lapangan selama penelitian apakah sudah sesuai atau belum, 
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kemudian menarik kesimpulan dari setiap item tersebut. Berdasarkan uraian 

diatas maka pengumpulan data, reduksi data, pengumpulan data dan 

penyajian data sebagai suatu yang saling brkaitan satu sama lain dan tidak 

terpisahkan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kompenen analisis data model interaktif (Milles 2007) 

3.7 . Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah penelitian lebih baik menitik beratkan pada kegiatan 

administratif, yaitu: 

1. Pembuatan rancangan penelitian 

Peneliti membuat rancangan yang akan digunakan sebagai 

pedoman peneliti dalam melaksanakan penelitian di lapangan. Hal itu 

disebut dengan proposal penelitian yang memuat latar belakang dari 

penelitian, kerangka teoritik, dan metode penelitian yang akan digunakan 

dalam penelitian. 

Penyajian Data 

Pengumpulan Data 

Reduksi 

Data 

Verivikasi Data 
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2. Pelaksanaan penelitian 

Pada tahap kedua ini, peneliti berusaha mengumpulkan data yang 

ada di lapangan.Data-data tersebut berupa data primer maupun data 

sekunder yang diperoleh dari responden maupun dokumen-

dokumen.Data yang diperoleh akan digunakan untuk menjelaskan objek 

yang akan diteliti oleh peneliti 

3. Pembuatan laporan penelitian 

Pelaksanaan penelitian disusun dan ditulis secara sistematis 

sesuai dengan kaidah dan peraturan yang telah ditetapkan agar hasil 

penelitian bisa diterima, dimengerti oleh orang lain, serta memberikan 

manfaat. Kegiatan penelitisn menuntut agar hasilnya disusun, ditulis 

dalam bentuk laporan penelitian agar hasil dan prosedurnya diketahui 

oleh orang lain, sehingga orang lain dapat mengecek kebenaran 

pekerjaan penelitian tersebut (Arikunto, 2006:27). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Braling Mania 

Braling Mania merupakan sebuah komunitas suporter sepak bola yang 

ada di Purbalingga. Kelompok suporter ini terbentuk karena para tokoh-tokoh 

sepak bola di Purbalingga melihat adanya antusisasme masyarakat 

Purbalingga yang begitu besar dalam mendukung tim kebangganya, selain 

itu juga di dukung dengan prestasi Persibangga yang semakin baik di 

kancah Liga Indonesia.  Keberadaan suporter di tengah-tengah masyarakat 

Purbalingga menambah euforia dalam persepakbolaan di Purbalingga. 

Keberadaan suporter Braling Mania tidak lepas dari adanya tim Persibangga. 

Prestasi tim Persibangga yang dari Divisi I hingga sekarang pada level Divisi 

Utama semakin menambah animo masyarakat Purbalingga untuk 

mendukung dan menyaksikan tim kebanggaannya bermain. Dengan 

antusias masyarakat Purbalingga yang tersebar hingga penjuru daerah di 

Purbalingga maka setiap daerah atau kecamatan terdapat koordinator 

wilayah (korwil) Braling Mania. Keberadaan korwil di tiap-tiap daerah 

bertujuan agar koordinasi antara pihak pengurus dari pusat dengan 

pengurus yang terdapat di daerah-daerah dapat berjalan dengan baik dan 

teroganisir. Hingga saat ini para suporter Braling Mania selalu memberikan 

kontribusi semaksimal mungkin untuk mendukung majunya persepakbolaan 

di Purbalingga khususnya prestasi tim Persibangga dan juga berpartisipasi 
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dalam persepakbolaan Nasional. Keberadaan suporter Braling Mania di 

dukung juga dengan pernyataan dari jajaran pelatih tim Persibangga.  

“Adanya Braling Mania di tengah-tengah tim Persibangga sangat 
membawa manfaat yang sangat besarsekali karena kami melihat teriakan-
teriakan dan gerakan-gerakan para suporter pada saat mereka di stadion 
menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat kepada para pemain 
Persibangga, apalagi jika tim Persibangga melakukan pertandingan di 
kandang lawan kehadiran suporter Braling Mania membawa pengaruh yang 
cukup besar karena para pemain tidak hanya bermain dengan sebelas orang 
melainkan ada Braling Mania sebagai pemain keduabelas” (Wawancara 
dengan Assistant Pelatih Persibangga Kurniawan Sukawijaya 5 Juli 2013) 

Persibangga sebagai sebuah tim baru dan tim yang kebanggaan 

warga purbalingga yang merupakan tim debutan dalam kompetisi Divisi 

Utama Liga Indonesia memiliki suporter yang fanatik layaknya tim-tim 

lainnya dalam persepakbolaan di Indonesia. Kehadiran suporter di tengah-

tengan stadion atau dalam sebuah pertandingan memberikan warna 

tersendiri dalam sebuah pertandingan sepak bola, kreativitas dalam 

mendukung yang terlihat dari nyanyian-nyanyian, koreografi para suporter 

dalam mendukung tim kesayangannya menambah menarik sebuah 

pertandingan sepak bola. 

Kehadiran suporter bisa dikatakan sebagai pemain keduabelas dalam 

sebuah tim, tim yang bermain dalam sebuah pertandingan akan memiliki 

motivasi yang tinggi serta spirit dalam menjalani sebuah pertandingan 

karena kehadiran suporter di tengah-tengah stadion. Begitu juga dalam tim 

persibangga, Kurniawan Sukawijaya selaku assisten pelatih di jajaran 

kepelatihan Persibangga mengungkapkan keberadaan suporter Braling 

Mania di setiap pertandingan Persibangga membawa dampak yang sangat 

positif untuk memberikan spririt dan semangat kepada para pemain dalam 

menjalani pertandingan. Semakin banyaknya suporter yang hadir di tengah-
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tengah stadion semakin besar pula semangat para pemain dalam bermain 

untuk memperoleh kemenangan. Sebuah tim yang berprestasi dan memiliki 

nama besar tidak lepas dari keberadaan suporternya yang selalu setia 

mendukung tim kesayangannya bermain. Karena bagaimanapun juga peran 

suporter sangatlah penting dalam sebuah tim. Braling Mania memiliki 

Persibangga begitu juga Persibangga juga memiliki Braling Mania. 

Sebagai tim yang sudah sangat dicintai dan dibanggakan oleh warga 

purbalingga pada umumnya dan Braling Mania pada khususnya kecintaan 

para suporter Braling Mania di tunjukan pada kehadiran para suporter di 

setiap laga Persibangga baik yang digelar di kandang maupun away. 

Kurniawan sukawijaya selaku assisten pelatih Persibangga mengungkapkan 

bahwa suporter Braling Mania selalu hadir di setiap laga Persibangga yang 

di gelar away ini menunjukan bahwa kesetiaan para suporter Braling Mania 

terhadap Persibangga sangat besar, walaupun dalam pertandingan away 

paling hanya beberapa ratus suporter yang hadir mengikuti Persibangga 

ketika bermain away kehadiran para suporter mendapat apresiasi dari para 

pemain maupun jajaran pelatih. Hubungan antara pihak tim Persibangga 

baik dari pemain, Pelatih hingga pengurus berjalan dengan baik bisa 

dikatakan sudah seperti keluarga besar. Karena semua elemen sudah 

mempunyai rasa memiliki rasa cinta terhadap tim Persibangga.  

Sebagai sebuah suporter yang bisa dikatakan baru sedikit pengalaman 

dalam berkiprah di kompetisi Divisi Utama liga Indonesia menurut Kurniawan 

Sukawijaya suporter Braling Mania sudah dapat bersikap dewasa artinya 

para suporter Braling Mania dapaat berperilaku sportif. Jika tim Persibangga 

mengalami kekalahan para suporter pun bisa menerima kekalahan tersebut 



51 
 

 
 

dengan lapang dada tanpa melakukan tindakan-tindakan yang dapat 

merugikan baik kepada Braling Mania itu sendiri maupun tim Persibangga. 

Jika tim kesayangannya memenangkan pertandingan para suporter pun 

merayakan kemenangan tersebut dengan secara sederhana tidak terlalu 

berlebih-lebihan seperti mungkin melakukan konvoi di jalan pasca 

pertandingan, menyalakan kembang api dll.  

Walaupun baru berkiprah di ajang Divisi Utama Liga Indonesia namun 

para pemain dan pengurus Persibangga selalu optimis bisa meraih hasil 

yang maksimal apalagi ditambah dengan kehadiran para suporter Braling 

Mania yang selalu mendukung dan memberikan semangat terhadap 

Persibangga dimanapun Persibangga bermain. Tim Persibangga, Braling 

Mania bukan milik perorangan melainkan milik masyarakat Purbalingga. 

Kehadiran suporter Braling Mania yang tak henti-hentinya dalam 

mendukung Persibangga juga dirasakan oleh para pemain Persibangga. 

Pemain Persibangga Purbalingga Gunaryo yang berposisi sebagai striker 

mengungkapkan : 

“keberadaan suporter Braling Mania dalam mendukung dan 
menyaksikan tim Persibangga bermain dimanapaun sangat memberikan 
pengaruh yang positif terhadap saya selaku pemain. Jadi semangat para 
pemain baik itu saya maupun yang lain akan semakin tinggi selain itu juga 
menumbuhkan mental bertanding juga pada tiap-tiap pemain” (Wawancara 
dengan Gunaryo Striker Persibangga Purbalingga 2 Juli 2013) 

Dalam sepak bola suporter bisa dikatakan sebagai pemain keduabelas 

dalam sebuah tim karena keberadaan para suporter dalam olahraga sepak 

bola sangat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam sebuah tim 

sepak bola. Keberadaan atau kehadiran suporter di tengah-tengah stadion 

untuk mendukung tim kesayangannya akan sangat memberikan warna 
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tersendiri dalam sebuah pertandingan. Dengan adanya suporter sepak bola 

yang fanatik dapat memberikan ciri khas tersendiri bagi sebuah tim. 

 Keberadaan komunitas suporter sepak bola Braling Mania dalam tim 

Persibangga khususnya bagi para pemain. Braling Mania sebagai suporter 

sejati Persibangga sangat memberikan pengaruh yang sangat besar tim 

khusunya para pemain yang sedang bermain di lapangan. Kehadiran atau 

keberadan Braling Mania selama ini sangat membantu para pemain untuk 

meningkatkan mental bertanding selain itu juga kehadiran para suporter 

Braling Mania juga memberikan semangat bagi para pemain karena 

keberadaan para suporter dengan memberikan yel-yel atau nyanyian dapat 

memberikan suntikan semangat untuk para pemain Persibangga.  

Dalam pertandingan away keberadaan suporter sangat memberikan 

pengaruh yang sangat besar; karena dalam pertandingan away para pemain 

biasanya akan mendapat tekanan dari suporter tim lawan sehingga dengan 

kehadiran para suporter Braling Mania yang selalu setia mengikuti tim 

Persibangga bermain akan memberikan tambahan semangat bagi para 

pemain dan tim dalam melakoni pertandingan. Pemain kelahiran Purbalingga 

ini juga mengungkapkan sebagai pemain Persibangga tanpa kehadiran dan 

dukungan para suporter Braling Mania tim Persibangga mungkin prestasi 

Persibangga tidak sebagus sekarang.  

Persibangga bisa dikatakan sebagai tim baru dengan prestasi yang 

cukup baik. Para suporter Braling Mania selalu setia mendukung 

Persibangga dari tim Persibangga berada di Divisi I hingga Persibangga 

berada di Divisi Utama Liga Indonesia prestasi ini bukan hasil kerja keras 
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pemain saja tetapi juga kerja keras para suporter Braling Mania dalam 

mendukung setiap kali tim Persibangga bermain. Gunaryo menambahkan 

dengan usia Braling Mania yang masih 3 tahun kelompok suporter sepak 

bola Braling Mania masih banyak  perlu belajar dari para suporter-suporter di 

indonesia yang sudah lama berkecimpung di persepakbolaan nasional agar 

menjadikan komunitas suporter sepak bola Braling Mania menjadi lebih baik 

lagi dan gunaryo selaku pemain andalan Persibangga juga masih 

menyayangkan masih adanya mungkin oknum suporter yang masih belum 

bisa bertindak sportivitas di dalam stadion, seperti masi banyak para 

suporter yang melakukan pelemparan botol ke dalam stadion kemudian rasis 

terhadap pemain lawan maupun wasit hal jika tidak ada tindakan tegas dari 

pengurus di khawatirkan dapat menjadi budaya bagi para suporter sepak 

bola kususnya di Purbalingga, tapi pemain yang satu ini yakin bahwasannya 

komunitas suporter Braling Mania ini kedepannya akan lebih baik lagi untuk 

menjadi sebuah komunitas suporter yang dapat menjadi panutan untuk 

suporter lain di Indonesia. 

Semua jajaran baik para pengurus, pelatih serta pemain merasakan 

akan antusiasme masyarakat Purbalingga yang tergabung dalam Braling 

Mania. Mereka merasakan akan dampak yang positif dengan adanya Braling 

Mania dalam mendukung tim Persibangga. Tidak hanya dalam jajaran 

pemain, pelatih dan pengurus kehadiran Braling Mania di tengah-tengah 

masyarakat juga mendapat respon yang sangat baik apalagi masyarakat 

Purbalingga bangga karena tim yang berasal dari daerahnya berhasil berada 

di kasta Divisi Utama Liga Indonesia. Salah seorang masyarakat 

menyatakan: 
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“saya melihat adanya suporter sepak bola di Purbalingga menurut 
saya sudah cukup baik, karena merekalah yang selalu ada d stadion dalam 
mendukung Persibangga bermain. Walaupun saya suka dengan sepak bola 
namun karena kesibukan jadi jarang menyaksikan tim Persibangga bermain. 
Apalagi Persibangga sekarang berada di Divisi Utama antusiasme 
masyarakat Purbalingga semakin tinggi. Walaupun kadang suporter 
mendapat pandangan yang negatif dari masyarakat namun harapa kami 
selaku masyarakat Purbalingga suporter Braling Mania tetap menjaga 
perilakunya sebagai suporter yang baik” (wawancara dengan Bapak 
Nugroho, warga Purbalingga 14 Juli 2013) 

Purbalingga sebagai kota kecil di Propinsi Jawa Tengah mempunyai 

klub sepak bola yang di banggakan oleh masyarakat purbalingga. Dukungan 

masyarakat Purbalingga terhadap keberadaan tim Persibangga akan sangat 

mempengaruhi terhadap prestasi tim Persibangga. Sepak bola sebagai 

salah satu olahraga yang sangat populer di dunia pada umumnya dan di 

Purbalingga pada khususnya. Dengan keberadaan tim Persibangga kini 

yang berada di level Divisi Utama Liga Indonesia menambah euforia 

masyarakat Purbalingga akan olahraga sepak bola. Tidak hanya anak muda, 

anak-anak, orang tua dan semua kalangan masyarakat Purbalingga 

mengetahui keberadaan tim Persibangga. 

Adanya tim Persibangga yang dulunya bernama PERSAP Purbalingga 

mendorong masyarakat Purbalingga untuk mendukung dan memberikan 

semangat setiap kali Persibangga bermain. Braling Mania sebutan untuk 

para suporter sepak bola Purbalingga menambah semangat dan kemajuan 

dalam persepak bolaan di Purbalingga. Kelompok suporter ini selalu hadir 

dam memenuhi tribun stadion setiap kali Persibangga bermain di kandang.  

Selain dukungan dari para suporter Braling Mania di dalam stadion 

meriahnya stadion juga di dukung oleh kehadiran masyarakat Purbalingga 
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yang ingin menyaksikan dan menikmati pertandingan yang di peragakan ole 

tim Persibangga.  

Menurut salah satu masyarakat Purbalingga keberadaan kelompok 

suporter sepak bola di Purbalingga yang tergabung dalam suporter Braling 

Mania sangat baik karena para suporter Braling Mania inilah yang selalu 

setia mendukung Persibangga dimanapun berada, berbeda dengan 

masyarakat umum biasa walaupun mereka suka dan merasa memiliki akan 

keberadaan Persibangga namun masyarakat umum tidak sama dengan 

suporter Braling Mania karena mereka tidak selalu hadir di stadion baik 

home maupun away karena mungkin banyak kesibukan, namun jika ada 

waktu dan pertandingan di gelar di Purbalingga pasti stadion akan penuh 

oleh para suporter braling Mania dan masyarakat Purbalingga.  

Walaupun banyak masyarakat Purbalingga yang hadir di stadion tidak 

mengerti akan permainan sepak bola namun kehadiran merekan dalam 

mendukung tim kesebelasan Persibangga di pengaruhi oleh adanya 

publikasi dan juga banyaknya para suporter Braling Mania yang berkonvoi di 

jalan sehingga menimbulkan rasa penasaran untuk hadir dan merasakan 

atmosfer menyaksikan pertandingan langsung di stadion. 

Sebagai masyarakat umum melihat keberadan suporter Braling Mania 

di tengah-tengah masyarakat, para suporter ini bisa dikatakan sebagai 

suporter yang baik walaupun kadang banyak masyarakat yang memandang 

citra suporter dengan pandangan yang negatif namun dengan adanya 

pengawasan dari para pengurus Braling Mania keberadaan para suporter 

bisa di kondisikan. Walaupun kadang di dalam stadion masih banyak para 
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suporter Braling Mania yang melakukan tindakan kurang sportif ketika di 

dlam lapangan seperti melempari pemain lawan ataupun wasit dengan botol-

botol bekas. Perilaku ini sebenarnya masih bisa diatasi dengan baik oleh 

para pengurus Braling Mania sendiri, kadang sikap seperti itu pada di 

stadion di lakukan para spontan oleh para suporter karena mungkin rasa 

kecewa namun dengan melakukan tindakan seperti itu artinya para suporter 

belum bisa berlaku sportif. Mungkin kedepannya hal-hal seperti itu bisa di 

perbaiki lagi. Selama hadirnya Braling Mania di tengah -tengah masyarakat 

Purbalingga, Para suporter Braling Mania tidak mendapat pandangan yang 

negatif darimasyarakat Purbalingga pada umumnya, bisa dikatakan 

kehadiran suporter Braling Mania di terima dan di dukung oleh masyarakat 

Purbalingga. 

4.1.2 Peraturan Suporter Braling Mania 

Setiap Organisasi pasti mempunyai aturan baik bagi pengurus maupun 

anggotanya. Hal ini bertujuan agar setiap kegiatan yang di lakukan di 

laksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Begitu juga dengan organisasi 

atau komunitas suporter Braling Mania juga memiliki aturan-aturan bagi para 

pengurus maupun para anggotanya. Adanya peraturan yang di keluarkan 

oleh pengurus bertujuan agar para pengurus dan juga anggota dapat 

mengikuti peraturan yang ada di dalam Braling Mania sehingga setiap 

kegiatan yang di lakukan Braling Mania dapat tertata dengan baik. Adapun 

peraturan-peraturan yang telah di buat dan di tetapkan oleh pihak pengurus 

Braling Mania. (Lihat lampiran 7) 
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4.1.3 Minat Suporter Braling Mania  

Minat suporter Braling Mania dalam mendukung Persibangga 

diketahui dengan cara menggunakan angket yang didistribusikan kepada 

anggota Braling Mania. Angket yang digunakan terdiri dari 4 indikator minat 

yaitu: 1) Perasaan Senang, 2) Perhatian, 3) Ketertarikan, dan 4) Keterlibatan. 

Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini sudah diuji 

dengan uji validitas dan reabilitas. Pada perhitungan uji validitas 

menghasilkan nilai rhitung untuk butir soal dinyatakan valid karena nilai rhitung 

lebih dari rtabel. Dari tabel didapat nilai r untuk n=30 dengan tingkat kesalahan 

5% adalah 0,361. Dari 28 soal yang diujikan yang dinyatakan valid ada 23 

soal. Soal yang tidak valid tidak digunakan. Soal yang digunakan dalam 

penelitian diambil 15 soal dari 23 soal yang valid sesuai dengan butir soal 

yang mewakili tiap indikator.  

Berdasarkan hasil uji coba instrumen yang telah dilaksanakan 

diperoleh rhitung= 0,951 dan rtabel= 0,361. Jadi terlihat bahwa rhitung> rtabe;l. Maka 

dapat disimpulkan bahwa instrumen yang diujicobakan reliabel. Dapat 

disimpulkan instrumen mempunyai reliabilitas tes sangat tinggi. Ini berarti 

instrumen dapat digunakan dalam mengukur minat suporter Braling mania 

dalam mendukung persibangga. Perhitungan uji coba instrumen dapat dilihat 

pada Lampiran 11. 
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Tabel 1. Indikator Minat Suporter Braling Mania 

      Dalam Mendukung Persibangga 

Butir 
Soal 

Jumlah 
tiap 
butir 

Jumlah tiap 
indikator 

 
Indikator Prosentase 

1 352 

1326 

 
 

Perasaan 
Senang 

31% 
2 347 

3 303 

4 324 

5 302 

1141 

 
 

Perhatian 26% 
6 300 

7 268 

8 271 

9 277 

1142 

 
 

Ketertarikan 26% 
10 350 

11 257 

12 258 

13 218 

720 

 
Keterlibatan 17% 14 285 

15 217 

Jumlah 4329 4329  100% 

Sumber : data primer yang diolah 

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa indikator yang 

membentuk minat suporter Braling Mania dalam mendukung Persibangga. 

Perasaan senang memiliki prosentase paling besar yaitu 31%. Perhatian dan 

Ketertarikan hampir mempunyai prosentase yang sama yaitu sebesar 26%. 

Dan Keterlibatan hanya mempunyai prosentase sebesar 17%. Hasil 

penelitian diatas menunjukan bahwa minat suporter Braling Mania dalam 

mendukung Persibangga sebagian besar dilandasi karena perasaan senang. 

Namun keterlibatan suporter Braling Mania dalam mendukung Persibangga 

masih sangat kecil. Sementara perhatian dan ketertarikan suporter Braling 
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Mania dalam mendukung persibangga cukup besar. Untuk lebih jelas melihat 

dapat melihat gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4. Diagram Indikator Minat Suporter Braling Mania Dalam 

Mendukung Persibangga  

Sumber: Data penelitian 

 

Besar prosentase minat suporter Braling Mania dalam mendukung 

Persibangga didasarkan pada indikator-indikator yang termuat dalam 

instrumen penelitian. Untuk mengetahui besarnya minat, data yang diperoleh 

dari angket terlebih dahulu direkapitulasi. 

Rekapitulasi Hasil angket yang diberikan pada suporter Braling Mania 

dalam mendukung Persibangga, seperti terlihat pada Tabel 2 berikut. 
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Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Angket Minat Suporter Braling Mania  

Dalam Mendukung Persibangga 

Butir soal Rata-rata 
Rata-rata 

maksimum 

1 3,52 4 

2 3,47 4 

3 3,03 4 

4 3,24 4 

5 3,02 4 

6 3 4 

7 2,68 4 

8 2,71 4 

9 2,77 4 

10 3,5 4 

11 2,57 4 

12 2,58 4 

13 2,18 4 

14 2,85 4 

15 2,17 4 

      

Jumlah 43,29 60 

 
Prosentase minat 

 
72 % 

 

 Sumber : data primer yang diolah 

Dari tabel diatas besar prosentase minat suporter Braling Mania 

dalam mendukung Persibangga adalah 72%. Hal ini menunjukan minat 

suporter Braling Mania dalam mendukung Persibangga cukup tinggi. Hasil 

penelitian ini menunjukan antusiasme masyarakat Purbalingga yang 

tergabung dalam  komunitas suporter sepak bola Braling Mania dalam 

mendukung tim Persibangga cukup tinggi.  Perhitungan lebih jelas dapat 

dilihat di lampiran 12. 
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4.1.4 Manajemen Braling Mania 

4.1.4.1 Perencanaan/ Planning 

Kelompok suporter sepak bola Braling mania merupak suatu 

kelompok suporter yang mewadahi antusiame masyarakat purbalingga 

pecinta sepak bola yang selalu mendukung tim kesayangannya yaitu 

Persibangga Purbalingga dalam mengikuti kompetisi Liga Indonesia. 

Terkait dengan perencanaan kelompok suporter sepak bola Braling Mania 

sebagai salah satu organisasi yang mewadahi para pecinta sepak bola di 

purbalingga khususnya pecinta dan pendukung setia Persibangga 

Purbalingga memiliki langkah-langkah dan tujuan untuk membentuk 

kelompok suporter sepak bola Braling Mania menjadi suporter yang teladan 

dan mendapat respon yang positif dari masyarakat di sekitarnya. 

a. Tujuan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bangun selaku 

ketua umum kelompok suporter Braling Mania 

“Tujuannya dibentuknya Braling mania yang jelas untuk 
mendukung tim Persibangga mas, kemudian dengan di bentuknya 
wadah untuk para suporter harapannya antusiasme masyarakat 
purbalingga yang sedang euforia karena persibangga dari Divisi I 
sekarang sampai level Divisi Utama lebih terorganisir. Walaupun 
sebelum Persibangga bermain level Divisi I bahkan sekarang Divisi 
Utama penonton yang mendukung tim kebanggaan masyarakt 
Purbalingga sudah ada namun keberadaannya belum tertata dengan 
baik, selain untuk mendukung tim Persibangga agar dapat terus 
berprestasi dengan adanya Braling Mania juga dapat menyatukan 
masyarakat yang tersebar di berbagai daerah dengan wadah suporter 
Braling Mania ini” (wawancara dengan Bapak Bangun 29 Juni 2013) 

 

Sistem pengelolaan manajemen suporter Braling Mania dalam hal 

perencanaaan.  tujuan di dirikan suporter braling mania yaitu untuk 

mendukung keberadaan tim Persibangga dalam mengikuti kompetisi liga 



62 
 

 
 

indonesia, dalam komunitas suporter sepak bola Braling Mania 

mempunyai tujuan untuk menyatukan warga Purbalingga untuk 

mendukung dan memberikan support kepada tim Persibangga. Braling 

Mania awalnya terbentuk pada 15 juli 2010 pada saat itu di deklarisakan 

oleh Bapak Triyono Budi Sasongko selaku Bupati Purbalingga.  

Awalnya nama Braling Mania bernama paguyuban suporter 

Purbalingga dan kemudian nama Braling Mania yang di pilih oleh bapak 

bupati untuk memberi julukan terhadap komunitas suporter sepak bola 

Purbalingga. Komunitas suporter ini diketuai oleh Bapak Bangun selaku 

ketua paguyuban kepala desa kabupaten Purbalingga, alasan dipilihnya 

bapak bangun karena untuk mendapatkan masa yang banyak di ambil 

dari beberapa desa yang ada di Purbalingga, oleh karena itu Bapak 

Bangun memerintahkan kepada anggota paguyuban kepala desa se-

kabupaten Purbalingga untuk mengerahkan warganya guna 

meramaikan stadion dalam setiap laga yang dijalani oleh Persibangga.  

Setelah terkumpulnya beberapa masa dari beberapa wilayah 

kemudian komunitas suporter Braling Mania ini di kelola dengan baik 

dan di bina agar para anggota suporter yang kebanyakan para remaja 

dan anak-anak usia muda  dapat bersikap  yang tertib dalam setiap 

menyaksikan pertandingan. Bapak Bangun Irianto selaku ketua umum 

Braling Mania mengatakan ingin membentuk suporter sepak bola 

Braling Mania Purbalingga sebagai suporter yang dikenal positif oleh 

kalangan masyarakat, dan membentuk karakter suporter sepak bola 

Braling Mania sebagai suporter yang tidak urakan, karena sekarang 

masyarakat lebih cenderung memandang suporter sepak bola sebagai 
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sebuah organisasi atau komunitas yang di anggap negatif oleh banyak 

pihak, walapun suporter Braling Mania bisa dikatakan sebagai bayi yang 

baru lahir namun tujuan utama dari suporter ini tidak kalah dengan 

suporter yang sudah terkenal di persepakbolaan Indonesia yaitu ingin 

membentuk komunitas suporter yang selalu setia mendukung tim 

kesayangannya dalam bermain serta menjadikan para anggotanya 

berlaku dan bertindak sopan dalam menyaksikan pertandingan baik di 

luar maupun di dalam kandang, sehingga harapannya Braling mania 

bisa menjadi contoh bagi para suporter-suporter lain yang ada di 

indonesia. 

Pernyataan yang di kemukakan oleh Bapak Bangun selaku ketua 

umum Braling Mania juga di kemukakan serupa oleh ketua umum 

Persibangga Bapak Tasdi. 

“Keberadan suporter sepak bola di Purbalingga yaitu Braling 
Mania sangatlah penting untuk mendukung Persibangga dalam 
mengikuti kompetisi Liga Indonesia, karena Braling Mania merupakan 
pemain keduabelas. Saya selaku sebagai ketua umum Persibangga 
sangat mendukung sekali terhadap keberadaan Braling Mania. Dengan 
Braling Mania juga dapat mempersatukan masyarakat Purbalingga. 
Apalagi dengan adanya kepengurusan dalam Braling Mania diharapkan 
para suporter menonton pertandingan tidak hanya menyaksikan saja 
tetapi para penonton juga harus menikmati dan berpikiran dewasa, 
artinya sebagai penonton juga harus sportif tidak hanya wasit dan 
pemainnya saja tetapi juga penonntonnya sehingga dalam pertandingan 
tidak ada lagi rasis terus botol pada masuk ke lapangan dsb” 
(wawancara dengan ketua umum Persibangga Bapak H. Tasdi, SH M.M 
kamis 25 Juli 2013) 

Sepak bola sebagai salah satu olahraga yang sangat diminati oleh 

semua kalangan di dunia memiliki beberapa fungsi yang sangat baik di 

kalangan masyarakat. Selain sebagai olahraga yang dapat memberikan 

kesehatan bagi para pelakunya, olahraga sepak bola juga mempunyai 
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nilai sosial yang sangat tinggi di dalamnya. Karena dalam olahraga juga 

dapat mempersatukan masyarkat dari berbagai penjuru wilayah baik 

yang tersebar dari berbagai suku, ras, budaya, dan agama yang 

berbeda, dengan olahraga mereka akan menghiraukan semua 

perbedaan yang ada dalam masyarakat. 

Perkembangan sepak bola di Indonesia khususnya di Purbalingga 

bisa di katakan semakin berkembang dan banyak di sukai di kalangan 

masyarakat. Hal ini di buktikan dengan adanya tim kebanggaan 

masyarakat Purbalingga yaitu Persibangga yang mampu berkecimpung 

atau ikut dalam kompetisi Liga Indonesia. Keberadaantim Persibangga 

di tengah-tengah masyarakat Purbalingga sangat memberikan manfaat 

yang luar biasa bagi pecinta sepak bola khususnya di Purbalingga. 

Persibangga sebagai tim kebanggan warga Purbalingga memiliki 

keinginan untuk membawa nama Purbalingga lebih baik lagi di kancah 

Persepakbolaan Nasional. Untuk mewujudkan itu banyak komponen-

komponen untuk mendukung agar keberadaan tim Persibangga  bisa 

lebih baik lagi. Komponen-komponen tersebut diantaranya yaitu 

pengurus, pemain, serta penonton. Sebagai tim yang beriprah di kancah 

Divisi Utama perjalanan Persibangga dari Divisi I hingga sekarang 

persibangga tidak lepas dari dukungan masyarakat Purbalingga yang 

tergabung dalam suporter Braling Mania. Keberdaan suporter Braling 

Mania sangat penting dalam kemajuan tim Persibangga dalam 

mengikuti Kompetisi Liga Indonesia dari Divisi I ingga sekarang berada 

di Divisi Utama ungkap ketua umum Persibangga H. Tasdi, SH MM. 
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Menurut ketua Persibangga Purbalingga Bapak H. Tasdi, SH MM 

suporter Braling Mania memiliki peran atau andil yang sangat besar bagi 

kelangsungan tim Persibangga, karena keberdaan para suporter Braling 

Mania di tengah-tengah stadion membawa dampak yang sangat positif 

bagi jalannya pertandingan karena dukungan yang di berikan oleh para 

suporter akan memberikan semangat yang tinggi bagi para pemain. 

Selain itu keberadaan suporter Braling Mania dalam menyaksikan 

pertandingan tim Persibangga menandakan bahwa para suporter telah 

merasa memiliki Persibangga dan harus mereka dukung pada 

bertanding dimanapun. Keberadaan kelompok suporter Braling Mania 

yang tersebar dari berbagai penjuru Purbalingga juga menandakan 

bahwa dengan olahraga khusunya sepak bola dapat mempersatukan 

masyarakat yang terdiri dari berbagai daerah yang berbeda untuk 

berkumpul menjadi satu yaitu untuk mendukung Persibangga. Walaupun 

para suporter Braling Mania terdiri dari berbagai wilayah dengan 

beragam perbedaan namun pada saat di lapangan tujuan mereka yaitu 

satu untuk mendukung Persibangga. 

Banyak masyarakat yang bilang bahwasannya suporter sepak 

bola memiliki pandangan yang positif di kalangan masyarakat karena 

banyaknya berita terkait aksi-aksi anarkis para suporter sepak bola. 

Melihat para perilaku suporter yang marak akhir-akhir ini, bapak Tasdi 

selaku ketua umum Braling Mania mengungkapkan bahwanya para 

suporter yang melakukan tindakan-tindakan anarkis merupakan para 

suporter yang belum memahami betul bagaimana meraka menjadi 

seorang suporter sepak bola. Karena seorang suporter sepak bola yang 
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sebenarnya ialah suporter yang hadir  di stadion dan menyaksikan dan 

menikmati pertandingan tanpa melakukan tindakan-tindakan yang dapat 

merugikan kelompok suporter itu sendiri maupun tim yang di dukung, 

mereka mampu menerima apapun keputusan hasil pertandingan. 

Terkait dengan keberadaann suporter Braling Mania, para suporter ini 

sudah sebagian besar bisa menjadi suporter yang baik tapi masih ada 

saja yang belum bisa menjadi suporter yang baik, walaupun masih ada 

para suporter yang belum bisa menjadi suporter sepak bola yang baik 

piak pengurus Persibangga akan melakukan kordinasi dengan pengurus 

Braling Mania agar bisa mengkondisikan para suporter yang belum bisa 

memahami bagaimana menjadi suporter yang baik. 

Dalam membangun sepak bola di purbalingga agar semakin maju 

dan berkembang, koordinasi antar elemen harus dapat berjalan dengan 

baik. Baik itu antara pihak pengurus, pelatih, pemain, dan suporter harus 

ada komunikasi yanglebih baik lagi. Karena semua elemen ini 

merupakan satu kesatuan untuk menjadikan Persibangga menjadi lebih 

baik lagi. Bapak Tasdi selaku ketua umum Persibangga menambahkan 

bahwasannya sebagai seorang suporter sepak bola baik, para suporter 

tidak hanya membela timnya sendiri artinya para suporter harus 

bersikap sportif mereka juga harus paham juga tentang bagaimana 

peraturan atau rool of the game jadi pada saat pemain yang di dukung 

melakukan kesalahn dan mendapat hukuman dari wasit malah wasit 

yangdi ejek dengan kata-kata rasis. Ini yang masih tercermin di 

kalangan suporter di Indonesia dan di Purbalingga pada khususnya. 

Jadi untuk menjadi suporter yang baik, suporter yang dapat menjadi 
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kebanggaan semua kalangan para suporter harus paham dan mengerti 

tentang sportivitas. 

b. Program Kerja 

Braling Mania sebagai komunitas suporter sepak bola yang ada di 

Purbalingga keberadaannya sudah di kenal oleh masyarakat 

Purbalingga dan juga dalam kancah persepakbolaan di Indonesia, 

dengan masuknya tim Persibangga dalam level Divisi Utama kompetisi 

Liga Indonesia semakin menambah besar animo masyarakat 

Purbalingga guna mendukung tim kebanggaannya bermain.  

“Untuk program kerja Braling Mania sendiri untuk yang sekarang 
kita kerjakan yaitu pemutihan kartu anggota, karena untuk kartu anggota 
yang lama sudah habis dan nanti akan buat kartu anggota dengan 
format atau model baru, kemudian sekarang Braling Mania dalam 
proses notaris sehingga dengan nanti selesai proses notaris kita atau 
Braling Mania sudah di akui secara hukum & untuk pembuatan AD/RT 
kita berkiblat atau melihat dari suporter Brajamusti Yogyakarta” 
(wawancara dengan Bapak Bangun Irianto ) 

Dengan adanya manajemen dan pengelolaan yang di lakukan 

oleh pengurus harapannnya keberadaan anggota Braling Mania dalam 

mendukung tim Persibangga selalu tertib dan juga kreatif dalam 

memberikan dukungan baik di lapangan maupun di luar lapangan. 

Braling mania sebagai salah satu komunitas suporter sepak bola yang 

ada di Indonesia memiliki program kerja yang nantinya dapat 

memajukan laju atau langkah kedepan dalam kepengurusan guna 

membina dan mengurusi anggota Braling Mania agar lebih baik lagi. 

Program kerja yang utama Braling Mania saat ini yaitu membentuk 

ADRT dalam kepengurusan organisasi komunitas suporter sepak bola 

Braling Mania, dengan adanya anggaran dasar nantinya Braling Mania 
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akan semakin di akui dari segi hukum, setiap organisasi wajib memiliki 

anggaran dasar guna mendukung roda atau kegiatan yang di lakukan 

oleh sebuah komunitas atau organisasi yang dalam hal ini Braling 

mania.  

Setelah pembentukan anggaran dasar bisa terbentuk kemudian 

program yang selanjutnya adalah pemutihan kartu anggota, sekarang 

ada pembaruan lagi dalam hal kartu anggota yang dilakukan oleh pihak 

pengurus Braling Mania, sekarang para anggota suporter Braling Mania 

diwajibkan memiliki kartu anggota yang dirancang oleh pengurus, 

banyak kegunaan yang bisa digunakan oleh para suporter dengan 

kepemilikan kartu anggota, salah satunya yaitu setiap kali menonton 

pertandingan tim Persibangga akan mendapat potongan dari harga tiket 

yang resmi, ini juga berlaku jika para anggota Braling Mania mendukung 

tim Persibangga dalam mendukung timnya bermain di luar kandang 

akan tetapi jika ada lobi atau perundingan terlebih dahulu dengan 

panpel tim lawan. Dalam pembuatan kartu anggota Braling Mania setiap 

orang di kenakan biaya sebesar Rp 15.000 dan uang ini nantinya akan 

masuk ke pihak Braling Mania. Kartu anggota yang dimiliki oleh setiap 

anggota suporter Braling Mania juga mempunyai masa berlaku, dan 

untuk pembuatan kartu anggota suporter Braling Mania diperbolehkan 

hanya untuk usia remaja 17 ke-atas. 

c. Sumber Dana Braling Mania 

Setiap organisasi atau komunitas untuk setiap kali menjalankan 

kegiatan yang telah di susun berdasarkan tujuan dari organisasi pasti 

memerlukan adanya sokongan dana guna mensukseskan setiap 
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kegiatan serta memperlancar roda organisasi, dalam hal ini Braling 

Mania dalam setiap menjalankan kegiatannya juga memerlukan dana 

untuk menggerakan dan memperlancar kegiatannya, sumber dana yang 

diperoleh oleh Braling Mania berasal dari beberapa sumber diantaranya 

yaitu dari anggota suporter Braling Mania, dengan pembuatan kartu 

anggota setiap anggota suporter Braling Mania.Berdasarkan wawancara 

dengan Bapak Bangun Ketua Umum Braling Mania. 

“Sumber dana yang Braling Mania peroleh ya mas, berasal dari 
pendapatan panpel pada saat menggelar pertandingan kandang. Kita 
selalu menerima jatah dari panpel namun untuk besaran atau berapa 
persen tidak ada ketentuannya di kasih berapapun kita terima. Panpel 
memberikan sedikit pemasukannya untuk disisihkan kepada Braling 
Mania sebagai bentuk ucapan terima kasih karena tanpa kita stadion 
akan sepi. Kenudian dari pembuatan KTA dengan biaya 15ribu setiap 
anggota suporter dan untuk pencetakannya per anggota tidak mencapai 
angka 15ribu maka sisanya sesuai kesepakatan untuk Braling Mania 
sebagai kas danselanjutnya dana yang Braling Mania peroleh dengan 
cara menjual baju tentang Persibangga atau Braling Mania kepada para 
pengusaha-pengusaha yang ada di Purbalingga dengan harga yang 
agak tinggi” (wawancara dengan Dwi Anto selaku Bendahara Braling 
Mania 29 Juni 2013) 

Dalam pembuatan kartu anggota Braling Mania di bebankan setiap 

individu/anggota suporter sebesar Rp.15.000., dalam pembuatan kartu 

ini dana yang masuk digunakan untuk biaya pencetakan kartu anggota 

dan sisanya nanti masuk ke kas Braling Mania. Sumber dana yang lain 

selain dari anggota suporter yang lain yaitu berasal panpel 

pertandingan, dalam setiap pertandingan yang dijalani oleh Persibangga 

di setiap laga yang di gelar di kandang, Braling Mania selalu 

mendapatkan dana yang berasal dari pemasukan penonton yang hadir 

di lapangan hal ini dilakukan oleh panpel sebagai bentuk ucapan 

terimakasih karena tanpa adanya Braling Mania pertandingan yang 

digelar di kandang tidak akan di padati/ramai penonton tanpa kehadiran 
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braling mania di stadion sehingga untuk kisaran presentase berapa 

dana yang masuk ke Braling Mania tidak ditentukan beberapa 

persennya tergantung dari pihak panpel. Pak Bangun selaku ketua 

umum suporter Braling Mania mengatakan untuk sumber dana yang 

diperoleh dari pihak panpel pertandingan pihak Braling Mania menerima 

apa adanya artinya pihak Braling Mania menerima seberapa besarpun 

dana yang di berikan oleh pihak panpel terhadap Braling Mania karena 

tujuan para suporter Braling Mania hadir di stadion untuk mendukung 

tim Persibangga bermain dan juga jika para suporter Braling Mania hadir 

dalam setiap laga yang di gelar di stadion dengan membayar tiket juga 

akan membantu manajemen Persibangga dalam hal finansial atau 

keuangan tim karena nyawa/pemasukan tim Persibangga juga berasal 

dari pemasukan tiket pertandingan. Karena pada dasarnya pemasukan 

yang di dapatkan oleh tim Persibangga mengandalkan dari hasil 

penjualan tiket pertandingan, semakin banyak penonton yang hadir dan 

membeli tiket untuk menyaksikan tim Persibanga bermain di stadion 

semakin besar pula pemasukan yang di terima oleh tim Persibangga. 

Dengan keputusan dari PSSI yang mengharuskan tim-tim Divisi Utama 

untuk mandiri dalam artian tidak mendapat lagi sokongan dari dana 

APBD Pemerinta Daerah maka para pengurus Persibangga dalam 

menjalani musim kompetisi di Divisi Utama harus mencari jalan lain 

untuk mencari dana guna dapat mengarungi musim kompetisi Divisi 

Utama dengan baik dan salah satu sumber dana yaitu dari para suporter 

atau penonton yang hadir di stadion.  
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Sumber dana yang lain yang diterima oleh pihak suporter braling 

mania yaitu berasal dari kalangan pengusaha-pengusaha yang ada di 

Purbalingga. Untuk memperoleh dana dari para pengusaha biasanya 

para pengurus membagikan kaos-kaos Braling Mania kepada para 

pengusaha harapannya para pengusaha membeli kaos tersebut dengan 

harga yang jauh lebih mahal dari harga kaos yang sebenarnya sehingga 

nanti uang yang didapat dari hasil penjualan kaos masuk ke kas Braling 

Mania, selain itu dana yang diperoleh pihak Braling Mania juga berasal 

dari beberapa sponsor yang bergabung bersama Braling Mania. 

4.1.4.2 Pengorganisasian/Organizing 

Proses pengorganisasian merupakan tahap manajemen setelah 

proses perencanaan. Proses pengorganisasian dilakukan untuk membantu 

mempermudah dalam pengelolaan sebuah organisasi. Dalam hal ini 

kelomok suporter sepak bola Braling Mania telah berupaya melakukan dan 

melaksanakan prinsip-prinsip dalam organisasi. 

a. Struktur Organisasi 

Dalam sebuah organisasi pastinya terdapat struktur organisasi. 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bangun selaku Ketua Umum 

Braling Mania. 

“Untuk struktur organisasi dari Braling Mania pada dasarnya sama 
dengan organisasi-organisasi lainnya, yang jelas ada ketua, sekretaris, 
bendahara dan seksi-seksi. Namun yang terdapat di Braling Mania 
selain pengurus yang tadi saya sebutkan ada juga panglima kemudian 
untuk seksi-seksinya ada seksi dirijen, seksitouring, musisi, maskot dan 
korwil.” (wawancara dengan Bapak Bangun selaku Ketua Umum Braling 
Mania 29 Juni 2013) 
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 Dalam struktur organisasi kelompok suporter Braling Mania terdiri 

dari ketua umum, panglima, sekretaris, bendahara, seksi-seksi yang 

terdiri seksi perlengkapan, seksi dirigen, seksi touring, kemudian korwil. 

Dalam tiap-tiap pengurus mempunyai tugas dan kewenangan masing-

masing, setiap pengurus mempuyai tanggung jawab masing-masing.  

Berikut susunan pengurus Braling Mania hasil pertemuan di Desa 

Onje tanggal 7 Mei 2012. 

SUSUNAN PENGURUS BRALING MANIA 

HASIL PERTEMUAN DI BALAI DESA ONJE TANGGAL 7 MEI 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Struktur Organisasi Braling Mania 

Dalam setiap sebelum dan sesudah pertandingan para pengurus 

besar Braling Mania mengadakan perkumpulan guna membahas 

pertandingan yang akan di laksanakan oleh Persibangga di esok hari inti 

dalam setiap rapat yang digelar sebelum pertandingan yaitu untuk 

pengkoordinasian anggota suporter Braling Mania agar dalam 

menyaksikan pertandingan dapat terkontrol dengan baik. Kemudian 
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setelah adanya rapat atau perkumpulan dari pihak internal pengurus 

braling mania kemudian hasilnya akan dibawa oleh ketua umum Braling 

Mania dalam pertemuan yang diadakan oleh pihak manajemen 

Persibangga dan panpel pertandingan guna membahas kesiapan dalam 

pertandingan yang di gelar di kandang. Semua orang yang menjadi 

pengurus apalagi pengurus di tingkat korwil dalam menjelang laga 

Persibangga setiap korwil harus mengkoordinasikan setiap anggota 

agar dalam perjalanan ke stadion dan bahkan dalam mendukung 

pertandingan harus mematuhi peraturan yang ada. 

b. Mekanisme Kerja 

Dalam sebuah organisasi tanggung jawab sebagai pengurus 

sangatlah mendukung untuk kelangsungan organisasi. Setiap pengurus 

yang telah di percaya untuk menggerakan organiasi harus bekerja 

secara maksimal sesuai dengan tugas yang di embannya dalam 

organisasi. Begitu juga dengan organisasi atau komunitas suporter 

sepak bola Braling Mania, para pengurus yang sudah mendapat 

kepercayaan untuk membawa organisasi atau komunitas suporter sepak 

bola di Purbalingga harus bisa bekerja lebih maksimal agar Braling 

Mania selalu lebih baik dan solid untuk kedepannya. Bapak Bangun 

selaku Ketua Umum Braling Mania menyatakan : 

“untuk mekanisme kerja para pengurus ya hampir sama seperti 
organisasi yang lain mas, saya sebagai ketua bertugas 
mengkoordinasikan para pengurus lain dan anggota Braling Mania, 
kemudian sekretaris tugasnya yaa sama mengurus yang berkaitan 
surat-menyurat atau mencatat agenda-agenda dari Braling Mania 
kemudian bendahara ya memegang masalah keuangan terus bedanya 
ada panglima yaitu sebagai koordinator lapangan ketika para suporter 
sudah di stadion, dirijen menyiapkan alat musik di dalam stadion, seksi 
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touring melobi suporter lawan atau panpel tim lawan apabila kita maen 
di luar kandang dsb.” (wawancara dengan Bapak Bangun selaku Ketua 
Umum Braling Mania 29 Juni 2013) 

Untuk mekanisme kerja para pengurus Braling Mania yaitu mulai 

dari ketua umum bertugas untuk mengkoordinasikan para pengurus 

yang lain agar lebih baik lagi, karena nanti dalam setiap rapat atau 

perkumpulan yang dilakukan oleh pihak Braling Mania akan di bawa 

dalam pertemuan dengan pihak Persibangga dan PSSI. Setelah ada 

ketua umum kemudian dalam kepengurusan ada panglima. Panglima 

yaitu orang yang nantinya akan memandu dan mengkoordinasikan para 

suporter Braling Mania setelah merekan berada di stadion jadi jika para 

anggota suporter Braling Mania pada saat berangkat menuju stadion 

atau mengadakan kumpul di setiap daerah itu tanggung jawab korwil 

masing-masing, namun setelah berada di dalam stadion semuanya akan 

di kontrol atau pemegang kendali yaitu panglima dibantu oleh korwil-

korwil yang berasal dari beberapa daerah.  

Tanggung jawab panglima sangat besar karena harus 

mengkondisikan masa suporter yang tergabung dari beberapa daerah 

yang ada. Hal ini dilakukan agar para suporter Braling Mania dalam 

mendukung dan menyaksikan tim Persibangga bermain dapat bertindak 

sportif, seperti tidak melakukan tindakan rasis maupun anarkis. 

Kemudian untuk sekretaris mengurusi tentang semua kegiatan yang 

sifatnya pembukuan atau mencatat setiap agenda-agenda yang 

dijalankan oleh Braling Mania selain itu juga bendahara yang mencatat 

tentang keuangan dari Braling Mania, semua sumber dana yang 

diperoleh untuk kegiatan suporter Braling Mania berada pada 
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bendahara. Selain itu semua dana yang dikeluarkan guna kegiatan para 

suporter Braling Mania juga dicata atau dibukukan oleh bendahara. 

Untuk seksi-seksi seperti seksi perlengkapan dalam sebelum 

pertandingan seksi perlengkapan mulai bekerja yaitu dengan 

menyiapkan segala sesuatu yang berada dan yang di butuhkan guna 

memeriahkan stadion yang di pakai dalam laga yang digelar oleh 

Persibangga, untuk seksi dirigen dalam mendukung Persibangga 

bermain hanya berkonsentrasi di bidang alat musik guna memandu atau 

mengiringi para suporter Braling Mania bernyanyi, sebelum 

pertandingan di gelar seksi dirigen menyiapkan semua alat musik yang 

di gunakan dalam mengiringi para suporter bernyanyi di stadion. Ada 

juga seksi touring yang bekerja untuk mengkoordinasikan setiap ada 

kegiatan para suporter untuk mendukung tim Persibangga jika bermain 

di luar kandang. Dan juga berkoordinasi dengan pihak suporter tim 

lawan untuk bekerja sama dengan Braling Mania agar di dalam stadion 

tidak terjadi tindakan anarkis atau permusuhan. Selain itu juga meminta 

jamuan dari tim lawan guna menyambut kedatangan para anggota 

Braling Mania. Dalam setiap daerah terdapat beberapa korwil atau 

koordinator wilayah, korwil selalu mengkondisikan para anggota di 

tingkat daerah agar lebih terkoordinir dengan baik, setiap ada 

pertemuan yang dilakukan oleh pengurus pusat nantinya tiap korwil bisa 

menyalurkan aspirasi dan ide yang di wakilkan oleh korwil untuk 

disampaikan dalam pertemuan dengan pengurus pusat. 
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4.1.4.3 Personalia / Recruitmen 

Proses personalia atau Recruitmen merupakan sebuah proses yang 

dilakukan dalam kegiatan manajemen. Proses ini dilakukan dalam kegiatan 

manajemen agar dalam memilih para pengurus yang bertugas dalam sebuah 

organisasi dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten dan memiliki rasa 

tanggung jaawab yang tinggi.  

Dalam organisasi kelompok suporter sepak bola Braling Mania para 

pengurus atau orang-orang yang menjalankan roda organisasi dipilih 

berdasarkan kriteria-kriteria yang di tentukan oleh para tokh-tokoh sepak 

bola yang ada di Purbalingga. Semua pengurus yang ada dalam komunitas 

suporter sepak bola Braling Mania dinilai sudah berkompeten dalam 

bidangnya masing-masing dan bertanggung jawab terhadap tugas yang 

dibebankan kepada para pengurus. 

a. Recruitmen 

Dalam proses penyusunan para pengurus Braling Mania menurut 

yang di ungkapkan oleh bapak Bangun yaitu dengan melakukan 

pengamatan saja.  

“Untuk para pengurus yang kita pilih hanya berdasarkan dari 
pengamatan saya dan teman-teman atau tokoh-tokoh sepak bola 
Purbalingga. Karena pada awalnya Braling Mania terbentuk dengan 
kepengurusan yang seadanya kemudian seiring dengan berjalannya 
waktu saya dan temen-temen yang memantau para anggota suporter 
yang dinilai mempunyai tanggung jawab yang tingg serta berkompeten 
maka kita jadikan sebagai pengurus Braling Mania. Untuk pemilihan 
ketua Braling Mania pada saat itu langsung di tunjuk oleh Bapak Bupati 
karena kebetulan pada saat itu saya menjabat sebagai ketua 
Paguyuban Kepala Desa se-kabupaten Purbalingga dan kebetulan saya 
juga suka sepak bola maka sayalah yang di tunjuk oleh Bapak Bupati 
untuk memimpin suporter Braling Mania ini.  Kemudian untuk para 
korwil-korwil yang ada hanya menunjuk seseorang yang mampu untuk 



77 
 

 
 

mengkondisikan para anggota di tiap-tiap daerahnya sendiri” 
(wawancara dengan Bapak Bangun selaku Ketua Umum Braling Mania 
29 Juni 2013) 

Dalam kepengurusan organisasi atau komunitas suporter sepak 

bola Braling Mania dalam proses pemilihan pengurus di lakukan dengan 

melakukan pengamatan terhadap para anggota yang memiliki rasa 

tanggung jawab tinggi serta berkompeten dan memiliki loyalitas yang 

tinggi terhadap keberadaan Braling Mania. Awal mula terbentuknya 

organisasi atau komunitas suporter sepak bola Braling Mania karena 

adanya keinginan dari Bapak Bupati Purbalingga untuk mendukung tim 

kesayangan warga Purbalingga bermain.  

Pemilihan ketua umum pada saat itu langsung dipilih oleh Bapak 

Bupati Purbalingga, pemilihan ketua umum komunitas suporter Braling 

Mania di ambil dari ketua paguyuban Kepala Desa kabupaten 

Purbalingga yang pada saat itu di pimpin oleh Bapak Bangun yang 

sekarang menjadi ketua umum Braling Mania. Alasan kenapa dipilihnya 

ketua umum Braling Mania diambil dari ketua paguyuban kepala desa 

kabupaten purbalingga karena untuk memulai menarik masa guna 

menyaksikan pertandingan di stadion dengan cara para kepala desa 

yang tergabung dalm perkumpulan Paguyuban Kepala Desa Kabupaten 

Purbalingga untuk memerintahkan para warga untuk datang dan 

menyaksikan tim Persibangga bermain. Dari situlah terbentuknya 

pengurus awal, selanjutnya dalam menentukan pengurus harian seperti 

sekretaris, bendahara dan seksi-seksi di ambil berdasarkan pandangan 

ketua umum Braling Mania dan sesepuh-sesepuh yang aktif dalam 

persepakbolaan di Purbalingga. 
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 Para pengurus diambil dari para anggota suporter yang memiliki 

rasa tanggung jawab yang tinggi dan jiwa sosial yang baik terhadap 

sesama suporter yang lainnya. Tidak terlalu sulit dalam menentukan 

pengurus harian dalam komunitas suporter Braling Mania karena 

banyak anggota yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan 

loyalitas terhadap Braling Mania, ungkap ketua umum braling mania. 

Walaupun para pengurus mempunyai pekerjaan yang lain selain 

mengurusi kegiatan Braling Mania namun mereka tidak pernah 

terganggu dengan beban atau tugas yang diberikan oleh ketua umum 

Braling Mania, mereka malah merasa bangga karena bisa menjadi 

bagian dalam kepengurusan suporter Braling Mania karena bisa 

menyambung tali silaturahmi, selain itu juga bisa berkumpul dengan 

anggota suporter yang terdiri dari beberapa wilayah di Purbalingga. 

b. Pembagian Tugas 

Kepengurusan yang terdapat dalam komunitas suporter sepak 

bola Braling Mania sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik karena 

adanya dukungan dari para anggota dan juga tanggung jawab dari para 

pengurusnya. Dalam kepengurusan Braling Mania setiap anggota yang 

menjadi pengurus mempunyai tugas masing-masing, dalam 

kepengurusan komunitas suporter Braling Mania terdapat ketua umum, 

panglima, sekretaris, bendahara, seksi perlengkapan, seksi dirijen, seksi 

touring dan korwil. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua umum 

Braling Mania, Bapak Bangun menyatakan : 

“untuk pembagian tugas para pengurus dalam Braling Mania, para 
pengurus sudah paham akan tugas-tugas dari masing-masing pengurus. 
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Seperti halnya ketua jelas tugasnya memimpin serta mengevaluasi dan 
mengawasi para anggota. Kemudian sekretaris, bendahara tugasnya 
sama halnya dengan seperti dalam organisai-organisasi lainnya yaitu 
mencatat agenda kegiata dan bendahara memegang keuangan, 
panglima sebagai koordinator di dalam stadion dan juga seksi-seksi 
lainya bertugas sesuai dengan tugasnya” (wawancara dengan Bapak 
Bangun selaku Ketua Umum Braling Mania 29 Juni 2013) 

Setiap pengurus ini mempunyai tugas masing-masing. Ketua 

umum selaku orang yang dipercaya untuk memimpin sebuah organisasi 

mempunyai tugas untuk membina, mengawasi serta mengevaluasi 

setiap kegiatan yang dilakukan oleh braling mania baik dalam 

menyaksikan pertandingan maupun kegiatan yang di lakukan diluar 

pertandingan. Hal ini sering dilakukan oleh Braling Mania agar setiap 

hari para suporter Braling Mania selalu menjadi suporter yang teratur 

dan bisa menjadi panutan.  

Dalam setiap perkumpulan atau pertemuan yang dipimpin oleh 

ketua umum nantinya hasilnya akan dibawa oleh ketua umum dalam 

setiap pertemuan yang digelar dengan pihak Persibangga atau dengan 

PSSI Kabupaten Purbalingga. Kemudian dalam kepengurusann Braling 

Mania terdapat panglima, panglima disini yaitu orang yang menjadi 

koordinator para suporter setelah para anggota suporter yang berasal 

dari beberapa wilayah berkumpul jadi satu di dalam stadion. Panglima 

bertugas mengkodisikan para suporter agar dapat bisa diatur dalam 

menyaksikan pertandingan di dalam stadion. Tugas panglima selama di 

dalam stadion nanti akan dibantu oleh para korwil-korwil yang berasal 

dari beberapa wilayah. Selain panglima dalam kepengurusan juga 

terdapat sekretaris. Sekretaris bertugas membantu ketua umum dalam 

urusan menyiapkan agenda-agenda kegiatan selain itu juga dalam hal 
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urusan surat menyurat serta hal-hal lain yang dapat dibukukan. Semua 

kegiatan yang dilakukan oleh Braling Mania baik di dalam stadion dalam 

mendukung tim Persibangga maupun kegiatan diluar stadion akan 

dicatat oleh sekretaris. Ada sekretaris juga ada bendahara, bendahara 

bertugas untuk mengontrol atau mencatat masuk dan keluarnya dana 

yang digunakan oleh Braling Mania untuk kegiatan organisasi. Semua 

dana yang masuk dari pihak sponsor, anggota dan sumber dana yang 

lain akan dibukukan oleh bendahara. Bendahara membantu ketua 

dalam urusan keuangan organisasi.  

Organisasi  komunitas suporter sepak bola Braling Mania juga 

terdapat beberapa seksi-seksi diantaranya seksi perlengkapan. Seksi ini 

bertugas menyiapkan segala sesuatunya jika tim Persibangga akan 

bermain di stadion seperti menyiapkan stegger yang di gunakan oleh 

dirijen kemudian pemasangan spanduk di dalam stadion serta 

pemasangan atribut-atribut lain seputar Persibangga maupun Braling 

Mania, Ini dilakukan pada saat sebelum tim Persibangga bermain. 

Kemudian ada seksi dirijen, seksi ini bertugas untuk menyiapkan alat 

musik yang dipakai dalam mengiringi para suporter bernyanyi untuk 

memberikan semangat tim Persibangga dalam bermain selain itu seksi 

ini juga bertugas untuk menyiapkan koreo atau gerakan-gerakan untuk 

memandu para suporter agar di dalam stadion terlihat menarik agar 

motivasi dan semangat para pemain meningkat. Selanjutnya terdapat 

seksi touring seksi ini bertugas untuk mengkoordinir setiap kali para 

anggota suporter Braling Mania melakukan tour ke stadion dimana tim 

Persibangga bermain di luar kandang. Seksi ini bertugas mengatur 
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semua kegiatan selama anggota suporter Braling Mania melakukan tour 

ke luar kota untuk mendukung tim Persibangga seperti melakukan lobi 

dengan suporter tim lawan agar suporter Braling Mania di jamu dan 

disambut dengan baik di stadion maupun di kota yang dikunjungi oleh 

anggota Braling Mania. 

 Kemudian yang terakhir dalam kepengurusan Braling Mania 

terdapat korwil. Korwil bertugas untuk mengkoordinir para suporter yang 

terdapat di daerahnya sehingga dengan adanya koordinator setiap 

wilayah akan mempermudah koordinator dari pihak pusat guna 

mengkondisikan para suporter yang tersebar di beberapa wilayah di 

Purbalingga. Biasanya setiap korwil terdapat di setiap kecamatan 

yangada di Purbalingga. Setiap kali Persibangga bermain dikandang 

korwil selalu mengkondisikan para anggotanya yang ada diwilayahnya 

dalam hal pemberangkatan kemudian setelah sampai di stadion yang 

menjadi koordinator suporter yang berasal dari beberapa wilayah bukan 

korwil lagi melainkan panglima, namun dalam pelaksanaannya dibantu 

oleh para korwil. 

4.1.4.4 Pengarahan / Actuating 

Proses pengarahan merupakan salah satu proeses yang dilakukan 

dalam manajemen setelah proses personalia atau recruitmen. Dalam hal ini 

kelompok suporter sepak bola Braling Mania telah berupaya menjalankan 

proses ini dengan sebaik-baiknya. Hal ini dapat dilihat dari masing-masing 

bidang yang telah di tunjuk oleh pengurus besardalam proses pelaksanaan 

tugas dan menjalankan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. 
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Proses pengarahan atau actuating dilakukan atas komando atau 

instruksi yang diberikan oleh ketua umum Braling Mania yang nantinya 

dilaksanakan oleh para penanggung jawab beserta staf-staf atau pengurus 

yang ada dibawahnya. 

a. Proses Penjelasan Tugas 

Kepengurusan dalam sebuah organisasi mempunya tugas dan 

kewenangan sendiri-sendiri. Agar dalam sebuah organisasi dapat 

berjalan dengan baik harus mempunyai kepengurusan yang solid dan 

bertanggung jawab terhadap tugas yang di embannya. Bayu Adi 

Wicaksono menyatakan: 

“Dalam proses mengenai tentang tugas-tugas yang dilakukan oleh 
para pengurus Braling Mania di lakukan yaitu pertama dari pengurus 
Pusat kemudian setelah dari pengurus pusat kemudian sampai kepada 
korwil-korwil dan selanjutnya di teruskan kepada akarnya atau para 
suporter Braling Mania. Proses ini penting di lakukan agar dalam setiap 
kegiatan yang dilakukan oleh Braling Mania dapat  berjalan dengan 
lancar” (wawancara dengan Bayu Aji Wicaksono selaku sekretaris 
umum Braling Mania 30 Juni 2013) 

Komunitas suporter sepak bola Braling Mania memiliki banyak 

pengurus yang di harapkan dapat bekerja dengan baik agar organisasi 

suporter sepak bola Braling Mania dapat berjalan dengan baik, maka 

para pengurus harus mengerti dan mengetahui tugas pokok dari setiap 

masing-masing pengurus. Pada awal terbentuknya kepengurusan 

orang-orang yang dipilih merupakan orang yang dianggap berkompeten 

dalam bidangnya dan mempunyai rasa tanggung jawab dan jiwa sosial 

yang tinggi pula.  
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Dalam proses penjelasan tugas ketua umum memberikan 

penjelasan terhadap para pengurus dalam setiap rapat atau pertemuan 

yang diadakan oleh pengurus pusat agar setiap pengurus tidak salah 

atau tidak asal-asalan dalam mengerjakan tugas yang sudah diberikan 

oleh pengurus pusat Braling Mania. Dengan adanya proses penjelasan 

kepada setiap pengurus diharapkan para pengurus lebih profesional 

dalam menjalankan roda organisasi, apalagi organisasi komunitas 

suporter sepak bola Braling Mania yang mana anggota suporter braling 

mania tersebar di berbagai wilayah di Purbalingga bahkan di luar kota 

Purbalingga pun terdapat banyak masyarkat Purbalingga pecinta 

Persibangga. 

b. Memandu Pelaksanaan Tugas 

Agar dalam sebuah organisasi dapat berjalan dengan baik maka 

para pengurus harus memahami tugas yang diberikan oleh ketua umum 

terhadap para pengurus. Komunitas suporter sepak bola Braling Mania 

bisa dikatakan sebagai kelompok suporter yang belum lama berkiprah di 

kancah persepakbolaan di Indonesia namun dengan seiring prestasi 

sepak bola yang di torehkan oleh tim kesayangan masyarakat 

Purbalingga yaitu Persibangga yang kini dalam kasta Divisi Utama liga 

indonesia juga mengantarkan nama Braling Mania sebagai suporter 

fanatik Persibangga untuk di kenal oleh para komunitas suporter lainnya 

di Indonesia. Bapak Bangun mengungkapkan  

“Braling Mania sebagi suporter yang bisa sebagai bayi yang baru 
lahir umurnya saja masih 3 tahun walupun sepak bola di Purbalingga 
sudah berkembang cukup lama namun wadah suporter untuk 
mendukung tim Purbalingga masih minim pengalaman. Dengan para 
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pengurus yang mungkin hanya berpengalam mengurus organisasi yang 
lain mungkin mereka sudah paham namun untuk mengurus sebuag 
organisasi atau wadah para suporter para pengurus yang baru pertama 
kali sehingga dalam melakukan tugas-tugasnya perlu dipandu. Untuk 
Braling Mania sendiri kita belajar atau study banding dengan suporter 
asal Yogyakarta yaitu Brajamusti” (wawancara dengan Bapak Bangun 
selaku Ketua Umum Braling Mania 29 Juni 2013) 

Dengan umur organisasi atau komunitas suporter sepak bola 

Braling Mania yang masih berumur jagung, sehingga para pengurusnya 

pun juga masih belum berpengalaman, walaupun mungkin sudah ada 

yang pernah aktif dalam organisasi, namun organisasi suporter sepak 

bola berbeda dengan organisasi-organisasi yang lain seingga untuk 

menjalankan komunitas suporter sepak bola agar lebih baik lagi para 

pengurusnya harus belajar dan di pandu dalam menjalankan roda 

organisasi. Proses yang di lakukan oleh ketua umum dan para senior-

senior dalam memandu para pengurus Braling Mania yang berada di 

pusat maupun di bebarapa wilayah di lakukan dengan cara sering 

mengadakan pertemuan yang di lakukan dari pengurus di setiap wilayah 

sampai di tingkat pusat. Untuk belajar mengenai keorganisasian 

suporter sepak bola, bapak bangun selaku ketua braling mania 

mengambil atau belajar dari organisasi suporter yang ada di Indonesia, 

dan kelompok suporter yang di ajukan sebagi bahan pembelajaran 

dalam mengurus organisasi Braling Mania yaitu kelompok suporter dari 

PSIM Yogyakarta. 

c. Hasil Kerja Setelah Adanya Pemanduan 

Setelah adanya proses penjelasan dan pemanduan dalam setiap 

tugas yang dilakukan oleh ketua umum serta para senior-senior dari 

tokoh sepak bola yang ada di Purbalingga pelaksanaan organisasi atau 
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komunitas suporter sepak bola Braling Mania dapat dikatakan berjalan 

dengan baik.  

“Walaupun para pengurusnya masih baru kemudianbelum begitu 
paham dengan manjadi oengurus di organisasi suporter seperti ini 
namun saya menilai kinerja para pengurus bisa di katakan sudah baik, 
artinya sudah sesuai dengan harapan saya selaku Ketua Umum” 
(wawancara dengan Bapak Bangun selaku Ketua Umum Braling Mania 
29 Juni 2013) 

Usia Braling Mania yang baru mencapai angka 3 namun 

kepengurusan Braling Mania selama ini tidak terdapat masalah yang 

berarti sehingga keberadaan para suporter yang berada di beberapa 

wilayah di Purbalingga masih bisa terkoordinasi dengan baik baik oleh 

pengurus di tingkat wilayah maupun pusat. Hal ini karena adanya 

pengarahan yang sering di lakukan oleh ketua umum beserta para 

pengurus sehingga selalu ada komunikasi baik di tiap-tiap wilayah juga 

terhadap pengurus yang ada di pusat. Dengan para pengurus yang bisa 

dikatakan masih dalam usia muda namun tanggung jawab dan memiliki 

jiwa sosial yang tinggi yang menjadi kunci dalam kepengurusan Braling 

mania selalu dapat berjalan lancar.  

Seiring dengan berjalannya waktu para pengurus baik di tingkat 

wilayah maupun pusat sudah bisa bekerja dengan maksimal walaupun 

tanpa adanya komando dari pimpinan pusat. Bapak Bangun 

mengatakan untuk selama ini beliau merasa puas dengan kinerja yang 

di lakukan oleh para pengurus yang berada di tingkat wilaya maupun 

pusat sehingga selalu ada komunikasi dari pihak pusat dengan 

pengurus di tingkat wilayah. Sehingga jika ada info atau ada berita 
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seputar Persibangga semua anggota suporter Braling Mania dengan 

cepat bisa mengetahuinya. 

4.1.4.5 Pengawasan/Controling 

Fungsi terakhir dalam proses manajemen adalah proses pengawasan. 

Proses pengawasan yang ada pada kelompok suporter sepak bola Braling 

Mania dilakukan langsung oleh ketua umum dan para tokoh-tokoh sepak 

bola yang ada di Purbalingga.  

Segala kegiatan dan proses manajemen dalam sebuah kelompok 

suporter sepak bola Braling Mania mendapat pengawasan yang teliti dan 

cermat. Pengawasan dilakukan melalui laporan-laporan yang disampaikan 

oleh para penanggung jawab di setiap bidang. 

a. Evaluasi Kegiatan 

Dalam setiap organisasi untuk mengetahuai suatu organisasi 

dapat berjalan dengan baik dan tidaknya dalam setiap kegiatan harus 

ada yaang namanya evaluasi. Evaluasi dalam sebuah kegiatan 

bertujuan untuk mengoreksi memberikan saran dan kritik agar dalam 

setiap kegiatan yang telah dilakukan dapat sebagai pembelajaran untuk 

kegiatan selanjutnya.  

“kegiatan evaluasi selalu kita lakukan mas, kenapa kita lakukan 
agar setiap kali kita selesai melakukan kegiatan kalau dalam hal ini kita 
lebih sering dalam kegiatan di stadion untuk kedepannya atau 
pertandingan berikutnya bisalebih baik lagi. Evaluasi dalam kegiatan 
selalu kita lakukan setelah kegiatan itu selesai jadi tidak menunggu 
waktu atau jadwal kumpul. Karena kita sebelum dan sesudah 
pertandingan selesai selalu ada brefing. Namun kadang walaupun 
sudah kita lakukan evaluasi masih ada saja para suporter yang 
bertindak tidak sesuai aturan yang kita buat” (wawancara dengan Bayu 
Aji Wicaksono selaku Sekretaris Braling Mania 30 Juni 2013) 
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 Dalam organisasi kelompok suporter sepak bola Braling Mania 

proses evaluasi selalu dilakukan oleh para pengurus setiap kali sebuah 

kegiatan selesai atau lebih sering setelah mendukung dan menyaksikan 

pertandingan sepak bola tim Persibangga bermain agar dalam 

mendukung dan menyaksikan tim Persibangga bermain kembali 

keberadaan suporter braling mania di dalam stadion dapat lebih 

terkontrol dengan baik oleh koordinator yang ada di lapangan. Namun 

dengan sering adanya evaluasi daripengurus setap kali Braling Mania 

melakukan kegiatan masih ada saja beberapa dari anggota suporter 

yang bertindak tidak sesuai aturan. 

Sering adanya proses evaluasi dalam setiap kegiatan yang di 

lakukan oleh pengurus dalam setiap kegiatan yang di lakukan oleh para 

suporter Braling Mania dapat menjadikan keberadaan suporter Braling 

Mania mendapat respon yang positif, karena mereka dalam setiap 

melakukan aksinya yaitu mendukung tim kesayangannya bermain selalu 

menampilkan hal-hal yang positif karena akhir-akhir ini keberadaan 

suporter sepak bola di kalangan masyarakat mendapat pandangan yang 

negatif sehingga dengan sering melakukan evaluasi yang di lakukan 

oleh pihak pengurus Braling Mania di harapkan dalam setiap kali 

kegiatan para suporter Braling Mania dapat menjadikan mereka sebagai 

suporter yang dewasa, pintar dan memiliki rasa sosial yang tinggi baik 

terhadap para suporter yang lain maupun terhadap masyarakat. Proses 

evaluasi yang dilakukan oleh pengurus Braling Mania dilakukan dari 

tingkat pusat bahkan sampai ke tingkat di wilayah-wilayah agar 
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keberadaan organisasi kelompok suporter sepak bola Braling Mania 

semakin solid. 

b. Proses Pelaporan Administrasi 

Dalam proses pelaporan administrasi yang dilakukan oleh 

pengurus Braling Mania di lakukan oleh para pengurus setiap kali 

mereka melakukan sebuah kegiatan. Setiap kali kegiatan yang telah 

dilakukan oleh para suporter Braling Mania setiap pengurus yang 

memiliki tugas masing-masing memberikan laporan-laporannya terkait 

dalam setiap kegiatan yang telah di laksanakan oleh suporter baik pada 

saat kegiatan yang ada dilapangan dalam mendukung Persibangga 

maupun kegiatan diluar lapangan.  

“Dalam proses pelaporan administrasi jadi nnati setiap pengurus 
harus melaporkan tentang semua yang mereka kerjakan misal seperti 
bendahara. Mas Ao selaku pengurus bendahara harus membuat 
Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terkait dengan keuangan untuk di 
laporkan nanti pada saat adapertenuan dengan semua pengurus Braling 
Mania. Ini di lakukan agar ketua umum Braling Mania mengetahui dan 
dapat memantau tentang kegiatan yang di lakukan selama ini” 
(wawancara dengan Bayu Aji Wicaksono selaku sekretaris Braling 
Mania 30 Juni 2013) 

Dengan adanya pelaporan administrasi yang dilakukan oleh setiap 

pengurus sehingga pimpinan dapat mengontrol atau mengetahui 

tentang proses atau jalannya kegiatan yang di lakukan oleh Braling 

Mania. proses pelaporan dilakukan dalam rapat atau pertemuan yang di 

adakan oleh pengurus pusat dengan pengurus yang ada di tiap-tiap 

wilayah. Proses pelaporan yang dilakukan oleh para pengurus Braling 

Mania juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan kegiatan 

yang sama atau bahkan melakukan kegiatan yang baru yang belum 
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pernah di lakuka oleh kelompok suporter sepak bola Braling Mania. 

Dengan sering adanya kegiatan yang di lakukan oleh kelompok suporter 

Braling Mania dapat menambah rasa persaudaran antar sesama 

suporter yang tersebar dibeberapa wilayah selain itu juga mempererat 

hubungan antara para anggota suporter Braling Mania dengan para 

pengurus yang ada di pusat maupun di wilayah masing-masing. 

4.2 Pembahasan  

4.2.1 Minat Suporter Braling Mania 

Perkembangan olahraga sepak bola di dunia bahkan di Indonesia yang 

sangat pesat membawa dampak yang luar biasa terhadap masyarakat di 

Indonesia. Dengan olahraga sepak bola dapat menyatukan masyarakat yang 

tersebar dari beberapa daerah. Di indonesia hampir setiap daerah 

mempunyai tim sepak bola, keberadaan tim sepak bola di setiap daerah 

pasti akan mendapat dukungan dari para masyarakat. Untuk mendukung tim 

yang mereka cintai dan banggakan dengan membentuk komunitas suporter.  

Keberadaan suporter yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia 

sekarang sudah terkenal di masyarakat umum karena kefanatikannya 

terhadap tim yang di dukungnya. Di Purbalingga keberaradaan tim sepak 

bolanya juga mendapat dukungan dari masyarakat yang tergabung dalam 

komunitas suporter. Antusiasme masyarakat Purbalingga dalam mendukung 

Persibangga sangat besar karena tim Persibangga sekarang berada di level 

Divisi Utama Liga Indonesia. Minat masyarakat Purbalingga yang tergabung 

dalam komunitas suporter Braling Mania ini juga cukup besar untuk 

mengikuti komunitas suporte ini. Menurut Slameto (2010:180) minat adalah 

suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, 
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tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan 

suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu dari luar diri. Semakin 

kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. Para anggota 

suporter Braling Mania hampir tersebar di seluruh wilayah di Purbalingga. 

Berdasarkan hasil penelitian tentang minat para suporter sepak bola 

Braling Mania di peroleh hasil bahwasannya minat para suporter cukup tinggi 

dalam mendukung tim kesayangannya yaitu Persibangga Purbalingga 

dengan prosentase sebesar 72%. Beberapa indikator yang menimbulkan 

atau menumbuhkan minat para suporter sepak bola melliputi perasaan 

senang, perhatian, ketertarikan dan keterlibatan. Dari hasil penelitian dapat 

diketahui bahwasannya dari beberapa indikator tentang minat, indikator 

perasaan senang yang mendominasi para suporter Braling Mania dalam 

mendukung Persibangga dengan 31% sedangkan indikator keterlibatan 

masih sangat kecil yaitu sebesar 17% dan indikator perhatian serta 

ketertarikan hampir sama yaitu 26%. Dapat disimpulkan bahwasannya para 

suporter dalam mendukung Persibangga lebih dominan karena mereka 

hanya berdasarkan perasaan senang saja.   

4.2.2 Manajemen Braling Mania 

Keberadaan organisasi atau komunitas suporter sepak bola Braling 

Mania Purbalingga sangat membantu masyarakat Purbalingga yang bangga 

akan prestasi yang di torehkan oleh Persibangga. Untuk mendukung 

keberadaan dan kegiatan para suporter Braling Mania di dukung dengan 

sistem manajemen dalam Braling Mania agar setiap kegiatan yang dilakukan 

dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan terkait 

denngan fungsi manajem seperti perencanaan, pengorganisasian, 
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penyusunan personalia, pengarahan, pengawasan sudah dijalankan oleh 

manajemen suporter sepak bola dari pengurus pusat hingga tingkat korwil.  

Sama halnya dengan organisasi-organisasi lainnya di dalam Braling 

Mania untuk menjalankan roda organisasinya juga mengacu kepada 

kegiatan manajemen yang meliputi: 

1. Perencanaan (Planning) 

Perencanaaan adalah Pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan 

organisasi dan penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, 

prosedur, metoda, sistem, anggaran, dan standar yang dibutukan 

untuk mencapai tujuan. Pembuatan keputusan banyak terlibat dalam 

fungsi ini. Proses perencanaan yang terdpat dalam organisasi atau 

komunitas suporter sepak bola Braling Mania sudah berjalan dengan 

baik. Kegiatan yang di lakukan oleh Braling Mania telah di rencanakan 

dan memiliki tujuan yang terorganisir dengan baik. Berdasarkan hasil 

penelitian dengan melakukan wawancara denga para pengurus Braling 

Mania bahwasannya tujuan di bentuknya komunitas suporter Braling 

Mania yaitu untuk mewadahi antusiasme masyarakat Purbalingga 

dalam mendukung tim kebanggaan masyarakat Purbalingga yaitu 

kesebelasan Persibangga Purbalingga. Didalam organisasi Braling 

Mania juga memiliki program kerja yang untuk kegiatan organisasi 

Braling Mania. Program kerja yang sedang dalam proses yaitu 

pemutihan kartu anggota kemudian membentuk ADRT kepengurusan 

Braling Mania. Kemudian adanya pemutihan KTA (Kartu Anggota) 

dengan desain KTA yang baru yang dikeluarkan oleh pengurus Braling 

Mania. Dengan adanya komunitas suporter ini dapat menyatukan 
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masyarakat Purbalingga yang tersebar di beberapa daerah di 

Purbalingga sehingga mereka bersatu baik di dalam stadion maupun di 

luar stadion untuk mendukung keberadaan tim Persibangga 

Purbalingga. 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

 Pengorganisasian adalah Penentuan sumber daya-sumber daya 

dan kegiatan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

organisasi, perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau 

kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah 

tujuan, penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian 

pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu 

untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur 

formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan. 

Sistem pengorganisasian dalam kelompok suporter sepak bola Braling 

Mania sudah baik, adanya struktur organisasi yang ada di dalam 

Braling Mania menandakan bahwasannya kegiatan yang dilakukan 

oleh Braling Mania terorganisir dengan baik dengan adanya para 

pengurus yang bertanggung jawab.  Berdasarkan wawancara dengan 

salah satu pengurus Braling Mania keberadaan pengorganisasian 

yang terdapat di komuntas suporter Braling Mania hampir sama 

dengan organisasi-organisasi lainnya. Dalam Braling Mania struktur 

organisasinya meliputi Ketua umum, Panglima, Sekretaris, Bendahara, 

humas, seksi-seksi (Perlengkapan, dirijen, touring) musisi, maskot, dan 

Korwil. 
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3. Penyusunan Personalia (Staffing) 

 Penyusunan personalia (Staffing) adalah penarikan (recruitment), 

latihan dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian 

orientasi para karyawan dalam lingkungan kerja yang menguintungkan 

dan produktif. Beberapa literatur manajemen memasukan fungsi 

staffing sebagai bagian dari organizing. Ada juga yang menempatkan 

staffing sebagai hal yang terpisah dari fungsi manajemen dan 

memperlakukannya sebagai bagian dari fungsi kepemimpinan 

(leadership). Dalam komunitas suporter Braling Mania dalam pemilihan 

pengurus di dasarkan kepada hasil pemantauan yang di lakukan oleh 

ketua umum dengan para tokoh-tokoh sepak bola di Purbalingga. 

Orang-orang yang menjadi pengurus dalam organisasi suporter ini 

merupakan orang-orang yang di anggap kompeten dan loyalitas baik 

kepada tim yang di dukungnya maupun dengan Braling Mania.  

4. Pengarahan (Actuating) 

 Fungsi pengarahan (Actuating) secara sederhana adalah untuk 

membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang 

diinginkan, dan harus mereka lakukan. Fungsi ini melibatkan kualitas, 

gaya, dan kekuasaan pemimpin serta kegiatan-kegiatan 

kepemimpinan seperti komunikasi, motivasi dan disiplin. Kegiatan 

pengarahan yang dilakukan oleh ketua umum Braling Mania sudah 

berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan 

wawancara kepada Bapak Bangun Irianto selaku ketua umum, beliau 

selalu memberikan pengarahan terhadap para pengurus yang lain  

juga terhadap para anggotanya agar setiap kali ada kegiatan dalam hal 
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ini yang sering yaitu setiap kali ada pertandingan yangdi gelar di 

kandang selalu mengadakan brefing terlebih dahulu. Berdasarkan hasil 

penelitian dengan melakukan wawancara bawa proses pengarahan 

dilakukan 1 hari sebelum pertandingan berlangsung hal ini bertujuan 

agar para suporter dalam mendukung Persibangga di stadion harus 

mengedepankan jiwa sportif. 

5. Pengawasan (Controling) 

 Pengawasan (Controling) adalah Penemuan dan penerapan cara 

dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan 

sesuai dengan yang telah ditetapkan.  

Fungsi Pengawasan pada dasarnya yaitu : 

a. Penetapan standar pelaksanaan 

b. Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan 

c. Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan 

standar yang telah ditetapkan 

d. Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan 

menyimpang dari standar.  

      (Handoko; 2003:23-26) 

Dalam organisasi Braling Mania keberadaan para pengurus yang 

telah di tetapkan untuk menunjang kinerjanya juga harus mendapat 

pengawasan. Dalam organisasi kelompok suporter Braling Mania 

proses pengawasan yang dilakukan oleh ketua umum Braling Mania 

belum berjalan dengan baik, karena masih ada beberapa anggota 

suporter yang masih belum bersikap sportif atau bersikap sesuai 

dengan aturan yang di buat oleh Braling Mania. Hal ini menandakan 
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bahwasannya proses pengawasan yang dilakukan oleh ketua umum 

terhadap pengurus yang bertanggung jawab sesuai bidangnya belum 

berjalan dengan maksimal. Proses pengawasan ini dilakukan agar 

para pengurus lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. 

Semua kegiatan yang dilakukan oleh Braling Mania dilakukan 

berdasrkan visi dan misi Braling Mania, kegiatan manajemen tidak 

hanya berada di pengurus pusat namnun hingga tingkat korwil. 

Disetiap korwil setiap kegiatan yang dilakukan selau berbeda-beda 

dengan korwil yang lain namun dalam menentukan kegiatan merujuk 

dan berkordinasi dengan pengurus pusat sehingga pengurus pusat 

bisa memantau dan mengetahui tentang kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan ole tiap-tiap korwil yang tersebar di beberapa kecamatan di 

kabupaten Purbalingga. Sama halnya dengan kepengurusan di tingkat 

pusat Braling Mania, di setiap Korwil pun terdapt struktur dan 

perencanaan kegiatan yang mengacu pada kegiatan manajemen yang 

dilakukan oleh pengurus pusat. Setiap korwil diberi kebebasan untuk 

mengadakan suatu kegiatan atau menyalurkan ide namun harus 

sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh pengurus pusat yang 

disepakati oleh tiap-tiap korwil yang tergabung dalam kelompok 

suporter sepak bola Braling Mania Purbalingga.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil 

kesimpulann sebagai berikut: 

1. Minat suporter sepak bola Braling Braling Mania cukup tinggi dengan 

prosentase 72% dengan beberapa indikator yang menumbuhkan meliputi 

perasaan senang, perhatian, ketertarikan dan keterlibatan. Dari beberapa 

indikator yang menumbuhkan minat indikator perasaan senang yang 

mendominasi minat para suporter Braling Mania. 

2. Proses kegiatan manajemen yaitu perencanaan dalam kelompok suporter 

Braling Mania sudah berjalan dengan baik. Adanya kegiatan para 

suporter yang terorganisir membuat keberadaan para suporter Braling 

Mania semakin solid. Serta adanya tujuan dengan adanya komunitas 

suporter sepak bola Braling Mania yang terorganisir. 

3. Pengorganisasian yang terdapat pada organisasi kelompok suporter 

sepak bola Braling Mania pada dasarnya sama dengan organisasi-

organisasi pada umumnya namun dalam komunitas suporter sepak bola 

dalam hal ini suporter Braling Mania terdapat beberapa pos-pos tertentu 

seperti adanya maskot, panglima dll. Para pengurus yang ditunjuk 

sebagai pengurus dalam struktur organisasi kelompok suporter Braling 

Mania sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. 

4. Proses personalia (Staffing) di dalam kelompok suporter Braling Mania 

sudah baik. Perekrutan para pengurus yang ada dilakukan secara 
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seksama oleh ketua umum Braling Mania yaitu dengan memilih orang-

orang yang kompeten dan mempunyai loyalitas yang tinggi untuk Braling 

Mania dan Persibangga. 

5. Pengarahan (Actuating) yang dilakukan dalam kelompok suporter Braling 

Mania sudah baik. Hal ini berdasarkan hasil penelitian bahwa setiap atau 

sebelum melakukan kegiatan para pengurus akan di kumpulkan dan 

kemudian dilakukan proses pengarahan oleh ketua umum agar kegiatan 

yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan harapan. 

6. Pengawasan (Controling) proses pengawasan yang dilakukan oleh 

manajemen Braling Mania belum begitu baik. Keberadaan para suporter 

yang masih belum bisa di atur dengan baik seperti, masih ada para 

suporter yang bertindak rasis dan anarkis walaupun hanya beberapa 

namun menandakan bahwa proses pengawasan yang dilakukan oleh 

para pengurus belum begitu berjalan dengan baik. 

7. Keberadaan komunitas suporter sepak bola Braling Mania di tengah-

tengah masyarakat Purbalingga mendapat dukungan dari para semua 

komponen seperti Pengurus, pelatih, pemain Persibangga dan juga 

Masyarakat Purbalingga. Masih adanya anggapan dari masyarakat akan 

perilaku suporter sepak bola yang di nilai positif oleh kalangan 

masyarakat tidak membuat citra Braling Mania juga ikut negatif karena 

Braling Mania mendapat dukungan dari banyak pihak untuk mendukung 

Persibangga. Apalagi di tambah dengan prestasi tim Persibangga yang 

mungkin mencetak sejarah untuk pertama kalinya berkancah di Divisi 

Utama Liga Indonesia. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan dan simpulan diatas penulis memberikan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Pihak manajemen Braling Mania harus lebih solid lagi dalam membangun 

sebuah kelompok suporter sepak di Purbalingga karena minat 

masyarakat akan sepak bola yang tinggi khusunya terhadap Persibangga 

sehingga nantinya keberadaan para suporter lebih bisa terorganisir 

dengan baik. 

2. Dari segi kegiatan manajemennya yaitu kegiatan perencanaan, para 

pengurus seharusnyaa bisa merencanakan terkait kegiatan untuk Braling 

Mania secara matang sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan 

dan sesuai dengan target dari pihak manajemen.. 

3. Dari segi pengorganisasian, tanggung jawab para pengurus terkait tugas-

tugas yang telah diberikan harus di jalankan sesuai dengan tujuan 

organisasi. Sehingga tujuan dari kelompok suporter Braling Mania dapat 

berjalan dengan optimal dan pada akhirnya bisa menjadi panutan bagi 

kelompok-kelompok suporter sepak bola yang ada di Jawa Tengah pada 

khususnya dan di Indonesia pada umumnya. 

4. Dari segi Penyusunan Personalia, dalam perekrutan pengurus harus lebih 

memperhatikan kompetensi dan rasa tanggung jawab dari para pengurus 

sehingga kegiatan organisasi Braling Mania memang benar-benar di 

pegang oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Sehingga 

dalam pemilihan pengurus tidak asal-asalan hanya karena faktor 

kedekatan sehingga dengan adanya pengurus yang berkompeten dan 
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solid organisasi kelompok suporter Braling Mania ini akan lebih 

terorganisir dengan baik. 

5. Dari segi Pengarahan, kegiatan pengarahan yang telah dilakukan ole 

pihak pengurus seharusnya lebih di optimalkan lagi terkait dengan 

pelaksanaan tugas yang telah di berikan terhadap tiap-tiap pengurus, 

agar kinerja tiap-tiap pengurus dalam setiap kegiatan dapat berjalan 

sesuai dengan rencana. 

6. Dari segi pengawasan, kegiatan pengawasan yang dilakukan harus lebih 

di optimalkan terhadap masing-masing bagian atau terhadap para 

pengurus hingga tingkat korwil. Masih adanya oknum suporter yang 

masih belum bertindak sportif baik di dalam stadion maupun di luar 

stadion perlu di perhatikan oleh para pengurus Braling Mania agar 

keberadaan suporter sepak bola Braling Mania di tengah-tengah 

masyarakat bisa diterima dengan baik dan lebih teroganisir dengan baik. 

7. Para pengurus Braling Mania seharusnya dapat menyolidkan para 

suporter dan menjadikan para anggota agar menjadi suporter sepak bola 

yang tersebar di beberapa daerah di Purbalingga menjadi suporter yang 

cerdas sehingga keberadaan para suporter Braling Mania di tengah-

tengah masyarakat mendapatkan citra yang baik dan berdampak baik 

terhadap lingkungan disekitarnya. 
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Lampiran 1. SK Pembimbing 
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Lampiran 2. Surat ijin Penelitian 
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Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian dari Kantor KESBANGPOL Kab. Purbalingga 
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Lampiran 4. Surat Ijin Penelitian dari Kantor BAPPEDA Kab. Purbalingga 
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Lampiran 5. Surat Keterangan telah melakukan Penelitian 

PENGURUS PUSAT 

BRALING MANIA 

   

Kompleks Gelora Guntur Darjono, Purbalingga 

Email :braling_mania@yahoo.com Telp. 087737490811 

 

Purbalingga, 28 Juli 2013 

Nomor  : ............................ 

Lampiran : ............................ 

Perial  : Surat Keterangan 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : Bangun Irianto, S.Pd 

Jabatan : Ketua Umum Braling Mania 

Menerangkan Bahwa : 

Nama  : Ari Tri Wiyoko 

Nim  : 6102409101 

Jurusan/Prodi: PJKR/PGPJSD S1 

Benar-benar telah mengadakan penelitian di Komunitas Suporter sepak bola 

Braling Mania Purbalingga guna keperluan skripsi dengan judul : 

“SURVEI MINAT DAN SISTEM PENGELOLAAN MANAJEMEN 

SUPORTER SEPAK BOLA (BRALING MANIA) PURBALINGGA TAHUN 

2013” 

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

Ketua Umum Braling Mania 

 

 

 Bangun Irianto, S.Pd 
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Lampiran 6. Struktur Organisasi Braling Mania 

SUSUNAN PENGURUS BRALING MANIA 

HASIL PERTEMUAN DI BALAI DESA ONJE TANGGAL 7 

MEI 2012 

 

KETUA  :  1. BANGUN IRIANTO, S.Pd 

    2. SUSILO 

SEKRETARIS :  1. ADI SUPRIYANTO 

    2. BAYU AJI WICAKSONO 

    3. PRIMA 

BENDAHARA : 1. CATUR SUSENO 

    2. DWI ANTO 

PANGLIMA  :  1. BORIS 

    2. HERI P. 

    3. ZAMSIL 

 

SEKSI-SEKSI : 

1. SEKSI HUMAS : 1. JOKO  4. MUHAJI  

    2. SARNO, S.Sos 5. LUKMAN 

    3. MONO  6. AHMAD MURTADO 

 

2. SEKSI PERKAP : 1. GIWAN   4. TETRA 

2. MULYONO  5. SIKUS 

3. HADI W. (PAK GEPENG) 

 

MASKOT  : ZAENAL 

 

MUSISI  : 1. FENDI   3. MUL 

    2. GIWAN   4. LUCKI 

TOURING  : 1. HERI P. 
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    2. HASTO 

    3. BAYU 

 

DIRIJEN  : 1. BAGUS 

    2. DITO 

 

KOORDINATOR WILAYAH TIAP KECAMATAN : 

NO KECAMATAN NAMA 

1. KOTA : 1. HENDRO 

  2. NOVI 

  3. IWAN 

   

2. BOJONGSARI : 1. GIATNO H 

  2. SONI 

  3. KODIR 

  4. FERI 

   

3. MREBET : 1. KUSYONO 

  2. SUTRISNO 

  3. TUMBONO 

  4. JIMAN 

   

4. BOBOTSARI : 1. ANJAR L. 

  2. YONO 

  3. RIYANTO 

  4. SUWARTO 

5. KARANGREJA : 1. A’AN 

  2. GIAT 

  3. GUNTUR A. 
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6. KARANGJAMBU : 1. SAHIRUN 

  2. AFIF 

   

7. KARANGANYAR : 1. ADI GUNAWAN 

  2. AJI 

  3. YANTO 

   

8. KERTANEGARA : 1. TABAH A. B. 

  2. BAMBANG T.W. 

  3. BAYU W. 

   

9. KARANGMONCOL: 1. DAJO 

  2. SUKRI 

  3. ALFI 

   

10. REMBANG : 6. TRI 

  7. ADI 

  8. JUWONO 

  9. BEGJO 

   

11. KEJOBONG : 1. BAGYO 

  2. DEDE 

  3. INDRA 

12. KALIGONDANG: 1. SININ 

  2. EMEN 

  3. AGUS P. 

  4. BUNYATI 

13. BUKATEJA : 1. AGUNG 

  2. SUTIONO, SE 

  3. BAGOL 
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14. KEMANGKON : 1. IMAM SARDIONO 

  2. IMAM SUDARTO 

  3. SLAMET K. 

   

15. PENGADEGAN : 1. IMAM S.J. 

   

16. KALIMANAH : 1. IMAM YULI S. 

  2. OZIL 

  3. SUTRISNO 

   

17. PADAMARA : 1. DAUD NGESTI  

  2. KUSNANTO 

  3. ANDI SUBEKTI 

   

18. KUTASARI : 1. MOKO 

  2. NARTIM 

  3. SLAMET G. 
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Lampiran 7. Peraturan Rumah Tangga Braling Mania 

 

    PENGURUS PUSAT  

                 BRALING MANIA 

   

Kompleks Gelora Guntur Darjono, Purbalingga 

Email :braling_mania@yahoo.com Telp.087737490811 

 

PERATURAN RUMAH TANGGA 

BRALING MANIA 

 

BAB I 

MAKNA DAN PENGGUNAAN LAMBANG 

Pasal 1 

1. Makna gambar dan tulisan yang ada pada lambang organisasi ini adalah: 

a) Orang memakai blangkon menunjukkan bahwa Braling Mania berasal 

dari bumi Jawa yang identik dengan blangkon 

b) Gambar bola di tengah merupakan tanda bahwa sepakbola merupakan 

salah satu olahraga yang harus kita lestarikan menjadi wadah 

pemersatu masyarakat 

c) Gambar bintang menunjukkan bahwa kita mempunyai satu cita-cita 

yang mulia 

2. Makna warna-warna yang ada pada lambang organisasi ini adalah : 

a) Garis berwarna putih menunjukkan bahwa Braling Mania merupakan 

suatu wadah yang terbuka tanpa membedakan asal-usul. 

b) Warna merah menunjukkan bahwa Braling Mania merupakan 

sekumpulan manusia pemberani pendukung setia Persibangga 

Purbalingga. 
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BAB II 

KEANGGOTAAN 

Pasal 2 

1. Anggota langsung adalah setiap orang yang mencintai dan mendukung 

PERSIBANGGA secara atraktif dan berperilaku positif 

Pasal 3 

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Anggota 

1. Persyaratan menjadi anggota organisasi adalah : 

a. Semua orang yang mendukung dan mencintai PERSIBANGGA. 

b. Menyetujui, menerima dan sanggup mematuhi Peraturan Dasar, 

Peraturan Rumah Tangga dan semua peraturan organisasi. 

2. Tata cara pendaftaran atau menjadi anggota adalah : 

a. Mengajukan permintaan menjadi anggota kepada Korwilyang 

kemudian diteruskan kepada Pengurus Pusat BRALING MANIA. 

b. Apabila permintaan disetujui maka yang bersangkutan wajib untuk 

membuat kartu tanda anggota (KTA) BRALING MANIA 

c. Sanggup untuk mentaati Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga 

dan aturan organisasi 

Pasal 4 

Hak, Kewajiban dan Larangan 

1. Setiap anggota organisasi berhak : 

a. Mendapatkan perlakuan yang sama dari organisasi 

b. Mengeluarkan pendapat serta mengajukan usul, saran, dan kritik baik 

secara lisan maupun tulisan. 

c. Hak-hak yang lain diatur dalam peraturan organisasi 

2. Setiap anggota organisasi berkewajiban : 

a. Mentaati Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, dan seluruh 

keputusan organisasi. 

b. Setia dan patuh kepada disiplin organisasi serta bertanggung jawab. 

c. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik organisasi serta 

menentang tindakan yang merugikan organisasi. 
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d. Memupuk persatuan dan solidaritas diantara sesama anggota 

organisasi. 

e. Tunduk kepada pimpinan dan struktur organisasi yang lebih tinggi 

dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan Peraturan Dasar dan 

Peraturan Rumah Tangga. 

3. Setiap anggota organisasi dilarang : 

a. Merangkap sebagai anggota wadah organisasi suporter lain 

b. Menjadi anggota organisasi yang dilarang oleh negara 

Pasal 5 

1. Seseorang dianggap gugur keanggotaannya dikarenakan : 

a) Permintaan sendiri untuk berhenti menjadi anggota organisasi yang 

disampaikan secara tertulis 

b) Meninggal dunia 

2. Tata cara pemberhentian anggota : 

a) Seorang anggota dapat diberhentikan dari organisasi karena melakukan 

perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga. 

b) Sebelum diberhentikan, anggota yang b ersangkutan diberi peringatan 

tertulis sebanyak 3(tiga) kali oleh pengurus pusat. Tenggang waktu 

pengeluaran peringatan tertulis pertama dan selanjutnya sekurang-

kurangnya 2(dua) hari 

c) Surat pemberhentian sebagai anggota diterbitkan oleh dan atas 

keputusan rapat pleno pengurus pusat 

d) Anggota yang diberhentikan dapat membela diri dengan mengajukan 

permintaan peninjauan kembali atas keputusan tersebut kepada rapat 

pleno pengurus pusat. 

BAB III 

STRUKTUR ORGANISASI 

Pasal 6 

Pengurus Pusat 

1. Pengurus Pusat adalah pimpinan tertinggi organisasi yang bersifat kolektif. 
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2. Pengurus Pusat memiliki wewenang : 

a. Menentukan kebijaksanaan organisasi di tingkat pusat sesuai dengan 

Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, hasil permusyawaratan 

tingkat pusat serta peraturan organisasi lainnya. 

b. Mengesahkan keanggotaan laskar. 

c. Melakukan upaya-upaya/usaha-usaha demi pengembangan/kebesaran 

organisasi. 

3. Pengurus Pusat memiliki kewajiban : 

a. Menjalankan roda organisasi ke dalam maupun ke luar sesuai 

Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, hasil permusyawaratan 

anggota. 

b. Menyampaikan laporan keuangan organisasi kepada anggota setiap 3 

bulan sekali. 

c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada 

anggota setelah 1(satu) musim kompetisi yang telah selesai. 

d. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pada musyawarah 

anggota. 

Pasal 7 

Dewan Koordinasi 

1. Dewan koordinasi wilayah disingkat korwil adalah pimpinan organisasi 

yang bersifat kolektif ditingkat dan dalam lingkup wilayah Kecamatan 

dalam kabupaten Purbalingga serta wilayah lain di luar kabupaten 

Purbalingga. 

2. Laskar adalah organisasi yang bersifat kelompok dan berada di lingkup 

korwil. 
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BAB IV 

KEDUDUKAN, WEWENANG, DAN TUGAS PENGURUS 

Pasal 8 

Pengurus Harian 

1. Pengurus harian adalah pimpinan yang bersifat kolektif yang terdiri dari 

sejumlah orang yang sedapat mungkin mencerminkan representasi dari 

anggota/tokoh yang direkomendasikan oleh anggota. 

2. Pengurus harian di tingkatan pusat mempunyai anggota sesuai kebutuhan, 

dipilih, dan bertanggung jawab kepada musyawrah anggota untuk masa 

jabatan 3 (tiga) tahun. 

3. Pengurus harian di tingkatan Korwil dipilih dan bertanggung jawab pada 

musyawarah wilayah untuk masa jabatan 3(tiga) tahun. 

4. Pengurus harian memiliki wewenang : 

a. Menentukan kebijaksanaan dan mengelola organisasi sesuai Peraturan 

Dasar dan Peraturan Rumah Tangga. 

b. Membentuk dan menetapkan personalia divisi-divisi di tingkatan 

masing-masing. 

5. Pengurus harian memiliki tugas : 

a. Memelihara kemurnian dan melaksanakan kebijaksanaan organisasi. 

b. Menjalankan pengelolaan organisasi di tingkatan masing-masing 

secara efektif dan efesien. 

c. Menjalankan laporan pertanggungjawaban kepada forum 

permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkatan masing-masing. 

6. Ketentuan tentang wewenang, tugas dan tata kerja masing-masing 

pengurus harian sebagaimana dimaksud dalam pasal ini di atur lebih lanjut 

dalam suatu keputusan organisasi. 

Pasal 9 

Divisi-divisi 

1. Divisi adalah kelengkapan organisasi di semua tingkatan kepengurusan 

yang berfungsi sebagai unit-unit pelaksana program-program kerja 

organisasi 
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2. Divisi-divisi dibentuk oleh pengurus harian untuk masa jabatan 3(tiga) 

tahun 

3. Divisi-divisi bertanggungjawab kepada rapat pleno pengurus harian 

 

BAB V 

PEMBEKUAN PENGURUS 

Pasal 10 

1. Pengurus Pusat dapat membekukan kepengurusan di bawahnya yang 

melanggar Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga. 

2. Sebelum pembekuan, diberikan peringatan sebanyak 3(tiga) kali untuk 

memperbaiki pelanggarannya. Adapun tahapan peringatannya adalah 

sebagai berikut : 

a) Secara lisan 1(satu) kali 

b) Secara tertulis 2(dua) kali 

3. Setelah pembekuan, kepengurusan dipegang oleh Pengurus Pusat untuk 

menyiapkan musyawarah anggota sesuai tingkatan. 

BAB VI 

PERMUSYAWARATAN 

Pasal 11 

Musyawarah Anggota 

1. Musyawarah anggota merupakan forum permusyawaratan tertinggi 

organisasi yang berfungsi sebagai representasi dari pemegang kedaulatan 

organisasi dan diadakan 3(tiga) tahun sekali. 

2. Musyawarah anggota memiliki wewenang : 

a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat 

b. Menetapkan dan merubah Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah 

Tangga 

c. Menetapkan garis-garis besar program kerja organisasi untuk jangka 

waktu 3(tiga) tahun ke depan. 

d. Memilih dan menetapkan pengurus Harian 
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e. Membuat dan menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap 

perlu. 

3. Musyawarah anggota diselenggarakan oleh pengurus Pusat. 

4. Peraturan tata tertib musyawarah anggota ditetapkan oleh Musyawarah 

anggota. 

Pasal 12 

1. Peserta musyawarah anggota adalah : 

a. Anggota pengurus harian, pengurus pusat, dan koordinator divisi-

divisi. 

b. Utusan korwil yang terdiri dari ketua dan sekretaris. 

c. Ketua dan sekretaris tiap laskar. 

2. Setiap peserta musyawarah anggota mempunyai hak bicara di dalam 

forum 

3. Pengurus pusat kolektif,utusan Korwil secara kolektif, dan utusan laskar 

secara kolektif masing-masing mempunyai hak 1(satu) suara.  

Pasal 13 

1. Musyawarah anggota adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 

dua pertiga jumlah Korwil/Laskar yang sah. 

2. Sidang-sidang musyawarah anggota sah apabila dihadiri setengah dari 

jumlah peserta yang hadir. 

3. Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta. 

4. Pemilihan Ketua Umum dalam musyawarah anggota dilakukan secara 

jujur,adil,demokratis,langsung dan rahasia. 

5. rancangan materi musyawarah anggota disiapkan oleh Pengurus Pusat dan 

disampaikan ke Korwil dan laskar selambat-lambatnya 2(dua) minggu 

sebelum musyawarah anggota berlangsung. 

6. Musyawarah anggota diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Pusat. 

Pasal 14 

Musyawarah Anggota Luar Biasa 

1. Musyawarah anggota luar biasa dapat diselenggarakan apabila terdapat 

keadaan yang dinilai dapat mengancam kelangsungan hidup organisasi 
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2. Musyawarah anggota luar biasa dapat diadakan berdasarkan permintaan 

dari lebih dari setengah jumlah Korwil yang sah. 

3. Ketentuan-ketentuan mengenai musyawarah anggota berlaku untuk 

musyawarah anggota luar biasa. 

Pasal 15 

Musyawarah Anggota 

1. Musyawarah kerja diadakan minimal 2(dua) kali dalam satu periode. 

2. Musyawarah kerja merupakan forum permusyawratan untuk mengevaluasi 

serta membahas kinerja dan program-program organisasi serta masalah-

masalah lain yang dianggap perlu. 

 

BAB VII 

RAPAT-RAPAT 

Pasal 16 

Jenis-jenis rapat organisasi adalah : 

a. Rapat pleno lengkap pengurus yaitu rapat yang diadakan oleh pengurus harian 

sekurang-kurangnya setiap akan menghadapi pertandingan atau sewaktu-

waktu bila dipandang perlu dan dihadiri oleh koordinator divisi serta anggota-

anggotanya. 

b. Rapat pleno diperluas yaitu rapat yang diadakan oleh pengurus pusat dan 

dihadiri oleh seluruh pengurus dan perwakilan Korwil dan laskar-laskar. 

BAB VIII 

KEUANGAN 

Pasal 17 

1. Iuran anggota yang di dapat melalui pembuatan Kartu Tanda Anggota 

(KTA). 

2. Uang dari donatur yang tidak mengikat dan di dapat dengan cara halal. 

3. Sumbangan dari penjual merchandise/atribut Braling Mania yang 

dibayarkan setiap Tri Wulan sekali. 

4. Hal-hal yang menyangkut keuangan organisasi dilaporkan secara tertulis 

oleh bendahara organisasi kepada seluruh anggota 



118 
 

 
 

5. Tutup buku organisasi dimulai setelah akhir musim kompetisi. 

 

Pasal 18 

Untuk pertamakalinya, peraturan Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak 

tanggal di deklarasikannya organisasi ini. 

 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 19 

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rumah Tangga ini akan di atur 

lebih lanjut oleh Pengurus Pusat melalui keputusan organisasi. 

3. Peraturan Rumah Tangga ini hanya dapat diubah oleh musyawarah 

anggota. 

Ditetapkan di Purbalingga 

Pada tanggal :  

 

PIMPINAN MUSYAWARAH BESAR 

BRALING MANIA 

 

KETUA UMUM     SEKRETARIS 

 

 

 

(BANGUN IRIANTO,S.Pd)   (BAYU AJI WICAKSONO, S.Pd) 
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Lampiran 8. Kisi-kisi instrument penelitian 

 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

SURVEI MINAT DAN SISTEM PENGELOLAAN MANAJEMEN 

SUPORTER SEPAK BOLA (BRALING MANIA) PURBALINGGA TAHUN 

2013 

No Variabel Indikator Sub Indikator Butir 

1 Minat a. Perasaan senang  Hiburan 

 Keinginan diri sendiri 

 Senang menyaksikan pertandingan 

 Kepuasan 

1,2 

3,4 

5,6 

7,8 

b. Perhatian  Mengikuti perkembangan lewat 

media (cetak/elektronik) 

 Mencari info jadwal setiap 

pertandingan 

 Kepemilikan atribut / marchaindase 

tim kebanggannya 

 Kepemilikan kartu anggota suporter 

9,10 

 

11,12 

 

13,14 

 

15,16 

c. Ketertarikan  Berusaha selalu mendukung 

 Kreatif dalam mendukung 

 Pengeluaran biaya 

 Rela Berkorban 

17,18 

19,20 

21,22 

23,24 
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d. Keterlibatan  Ikut membuat atribut 

 Keikusertaan dalam semua kegiatan 

suporter 

 Aktif dalam kepengurusan 

25 

26 

 

27,28 

2 Manajemen a. Perencanaan  Tujuan 

 Program kerja 

 Sumber Dana 

1 

2 

3 

b. Pengorganisasian  Struktur Organisasi 

 Mekanisme Kerja 

 

4 

5,6 

c. Penyusunan 

Personalia 

 Recruitmen 

 Pembagian Tugas 

7 

8,9 

d. Pengarahan  Proses penjelasan tugas 

 Memandu pelaksanaan tugas 

10 

11,12 

e. Pengawasan  Evaluasi kegiatan 

 Laporan administrasi kegiatan 

13,14 

15 
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Lampiran 9. Instrument Penelitian 

Angket Penelitian 

SURVEI MINAT DAN SISTEM PENGELOLAAN MANAJEMEN 

SUPORTER SEPAK BOLA (BRALING MANIA) PURBALINGGA 

TAHUN 2013 

 

Nama  : ………………………….. 

Umur  : ……..Th 

Jenis Kelamin : L / P 

Pekerjaan : .......................................... 

Petunjuk 

1. Bacalah pertanyaan di bawah ini dengan seksama, kemudian pilihlah 

jawaban yang sesuai dengan pilihan anda. Berilah tanda Cheklis (  ) pada 

jawaban anda dikolom criteria jawaban yang artinya sebagai berikut: 

 

SL  = Selalu  

SR  = Sering  

KD = Kadang-kadang  

TP = Tidak Pernah  

Contoh 

No Pernyataan 

Kriteria Jawaban 

SL SR KD TP 

1 

 

Di dalam stadion saya menikamati permainan sepak 

bola yang di peragakan oleh tim Peribangga. 

  

 

  

2. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan apa yang ada pada diri anda dengan 

sejujurnya, sebab tidak ada jawaban yang salah. 

3. Atas kesedian dalam mengisi angket saya ucapkan terima kasih. 
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No Pernyataan 

Krieria Jawaban 

SL SR KD TP 

1 Saya terhibur setiap kali menyaksikan tim 

Persibangga bermain. 

    

2 Saya datang ke stadion karena keinginan diri sendiri     

3 Saya merasa senang jika menyaksikan tim 

Persibangga bermain walaupun kalah 

    

4 Saya merasa puas bisa menyaksikan dan 

mendukung secara langsung tim persibangga 

bermain apapun hasilnya (menang, kalah, imbang) 

    

5 Saya mencari berita seputar Persibangga lewat 

media (Media cetak & elektronik) 

    

6 Saya mencari informasi jadwal semua pertandingan 

yang di jalani Persibangga. 

    

7 Saya membeli marchindase/atribut klub sepakbola 

Persibangga 

    

8 Saya menggunakan & memanfaatkan kepemilikan 

KTA dalam setiap kegiatan yang di lakukan Braling 

Mania maupun Persibangga. 

    

9 Saya menonton dalam setiap pertandingan yang di 

jalani Persibangga (Home & Away) 

    

10 Sebagai supporter Braling Mania saya melakukan 

tindakan fair play selama pertandingan berlangsung 

sebagai wujud dukungan terhadap tim Persibangga. 

    

11 Saya mengeluarkan biaya banyak dalam setiap 

menyaksikan tim Persibangga bermain. 

    

12 Saya meninggalkan segala aktivitas guna datang ke 

stadion untuk mendukung tim kebanggaan bermain 

    

13 Saya ikut dalam pembuatan atribut tentang 

Persibangga guna mendukung tim kebanggaan saya 

bermain 

    

14 Saya mengikuti kegiatan yang di lakukan Braling 

Mania 

    

15 Saya aktif dalam kepengurusan Braling mania baik 

di tingkat korwil maupun pusat. 
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SURVEI MINAT DAN SISTEM PENGELOLAAN MANAJEMEN 

SUPORTER SEPAK BOLA (BRALING MANIA) PURBALINGGA TAHUN 

2013 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah tujuan dari perencanaan adanya 

manajemen supporter sepak bola dalam 

suatu kelompok organisasi supporter bola 

braling mania? 

 

2 Apa sajakah program kerja dari manejemen 

dari manajemen supporter sepak bola 

Braling Mania terhadap pengorganisasian 

supporter Braling Mania? 

 

3 Dalam organisasi supporter Braling Mania, 

dari mana sumber dana di peroleh dan 

bagaimana penggunaan dana tersebut? 

 

4 Bagaimana struktur pengorganisasian 

manajemen supporter Braling Mania? 

 

5 Bagaimana cara mekanisme kerja 

manajemen supporter Braling Mania? 

 

6 Bagaimanakah proses pengawasan terhadap 

mekanisme kerja yang di lakukan oleh 

pihak manajemen terhadap pengurus 

Braling Mania di setiap Korwil? 

 

7 Bagaimana proses penyusunan personalia 

(recruitmen) pengurus manajemen maupun 

anggota kelompok supporter Braling 

Mania? 
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8 Bagaimana pembagian tugas yang di 

lakukan oleh manajemen supporter Braling 

Mania terhadap para supporter? 

 

9 Bagaimana cara kerja per individu di bagian 

personalia sesuai dengan tugas masing-

masing yang telah di tetapka oleh pihak 

manajemen Braling Mania? 

 

10 Bagaimana cara melakukan penjelasan 

tentang pelaksanaan tugas oleh manajemen 

Braling Mania pusat terhadap para pengurus 

Braling Mania di setiap wilayah? 

 

11 Bagaimana proses pemanduan pelaksanaan 

tugas dari pihak manajemen terhadap para 

pengurus seetelah adanya penjelasan tugas 

yang di berikan oleh pihak manajemen? 

 

12 Bagaimana hasil kerja dari para pengurus 

setelah adanya proses pemanduan dalam 

pelaksanaan tugas yang di berikan oleh 

pengurus pusat terhadap pengurus yang ada 

di setiap wilayah? 

 

13 Bagaimana proses evaluasi yang dilakukan 

oleh pihak manajemen supporter Braling 

Mania terhadap para supporter dan tindak 

lanjut proses evaluasi tersebut? 

 

14 Bagaimana proses pengawasan akhir dari 

semua kegiatan yang telah di lakukan oleh 

para pengurus dan suporrter Braling Mania? 
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15 Bagaimana proses laporan administrasi 

tentang semua kegiatan yang dilakukan oleh 

pengurus Braling? 

 

SURVEI MINAT DAN SISTEM PENGELOLAAN MANAJEMEN 

SUPORTER SEPAK BOLA (BRALING MANIA) PURBALINGGA TAHUN 

2013 

No Pertanyaan Responden Jawaban 

1 Bagaimana pengaruh keberadaan 

kelompok suporter Braling Mania 

terhadap tim Persibangga ? 

Ketua Umum 

Persibangga 

 

2 Bagaimana tanggapan anda 

mengenai antusiasme masyarakat 

purbalingga yang tergabung dalam 

suporter Braling Mania dalam 

mendukung Persibangga? 

 

 

 

3 Apakah keberadaan suporter Braling 

mania berpengaruh terhadap prestasi 

yang di capai oleh tim Persibangga 

selama ini? Berikan alasanya! 

Pelatih 

Persibangga 

 

 

 

4 Bagaimana tanggapan anda tentang 

suporter Braling Mania yang selalu 

selalu setia mendukung Persibangga 

ketika Persibangga bermain, baik di 

kandang maupun tandang? 

 

 

 

5 Seberapa besar pengaruh kehadiran 

suporter Braling Mania di dalam 

stadion ketika anda sedang bermain? 

Pemain lokal 
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6 Bagaimana tanggapan anda 

mengenai keberadaan suporter 

Braling Mania guna  mendukung tim 

Persibangga di tengah-tengah 

masyarakat Purbalingga? 

Masyarakat 

umum 

 

 

7 Bagaimana pendapat anda tentang 

perilaku suporter Braling Mania di 

maasyarakat? 
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Lampiran10. Daftar Nama Informan 

 

Daftar Nama Informan 

Braling Mania dan Persibangga Purbalingga 

No Nama Keterangan 

1 Bangun Irianto, S.Pd Ketua Umum Braling Mania 

2 Bayu Aji Wicaksono, S.Pd Sekretaris Braling Mania 

3 Dwi Anto Bendahara Braling Mania 

4 H. Tasdi, SH. MM Ketua Umum Persibangga 

5 Kurniawan Sukawijaya Assistant Pelatih Persibangga 

6 Gunaryo Pemain Persibangga 

7 Nugroho Masyarakat Purbalingga 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 11. Hasil uji coba Instrumen Penelitian 
1
2
8
 



 
 

 

Lampiran 12. Tabulasi Minat Suporter Braling Mania 

No Kode 

Soal 

Jumlah Perasaan Senang Perhatian Ketertarikan Keterlibatan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 R-1 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 2 50 

2 R-2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 58 

3 R-3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 

4 R-4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 54 

5 R-5 3 4 4 4 3 4 2 1 2 3 2 4 1 4 1 42 

6 R-6 4 4 3 4 4 4 3 1 4 4 3 4 2 3 3 50 

7 R-7 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 2 2 48 

8 R-8 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 2 2 48 

9 R-9 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 2 1 3 2 48 

10 R-10 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 2 1 3 2 48 

11 R-11 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 2 4 3 3 3 49 

12 R-12 4 4 4 4 3 2 4 3 3 4 2 3 2 4 2 48 

13 R-13 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 2 2 3 2 46 

14 R-14 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 56 

15 R-15 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 55 

16 R-16 4 4 4 4 3 3 2 4 2 4 2 2 2 4 2 46 

17 R-17 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 57 

18 R-18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 

19 R-19 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 54 

20 R-20 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 1 4 1 49 

21 R-21 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 58 

22 R-22 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 2 3 4 3 50 

23 R-23 3 3 2 4 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 4 40 

24 R-24 3 3 4 3 2 3 3 2 2 4 3 2 2 3 2 41 

1
2
9
 



 
 

 

25 R-25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 

26 R-26 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 57 

27 R-27 4 4 2 3 2 2 3 1 3 2 3 3 3 4 2 41 

28 R-28 4 4 4 2 1 2 2 2 4 4 2 4 4 4 3 46 

29 R-29 4 4 4 4 3 3 4 2 2 4 2 4 2 3 4 49 

30 R-30 4 4 4 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 38 

31 R-31 2 4 4 3 1 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 48 

32 R-32 4 4 4 4 2 3 1 2 4 2 1 4 1 4 4 44 

33 R-33 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 4 2 1 2 2 43 

34 R-34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

35 R-35 4 4 4 4 3 2 4 3 2 4 4 3 4 4 4 53 

36 R-36 3 4 4 4 3 3 3 1 4 2 2 4 1 2 3 43 

37 R-37 4 4 2 4 4 3 2 3 4 4 2 4 3 4 2 49 

38 R-38 3 3 4 4 3 3 2 2 2 4 1 2 1 2 1 37 

39 R-39 4 4 2 3 4 2 3 4 3 3 2 4 3 3 3 47 

40 R-40 3 4 3 3 4 2 3 2 4 4 1 2 1 2 1 39 

41 R-41 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 58 

42 R-42 4 2 2 4 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 30 

43 R-43 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 2 2 1 2 2 42 

44 R-44 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 3 2 2 4 2 49 

45 R-45 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 2 53 

46 R-46 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 4 4 54 

47 R-47 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 52 

48 R-48 4 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 2 1 2 2 38 

49 R-49 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 37 

50 R-50 4 4 4 4 3 2 2 2 3 4 3 2 1 1 1 40 

51 R-51 4 4 3 4 2 2 2 1 2 4 2 2 2 2 1 37 

52 R-52 2 2 3 2 3 3 2 1 2 4 3 2 1 2 1 33 

53 R-53 4 3 2 2 3 3 3 1 2 4 3 2 1 2 2 37 
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54 R-54 2 3 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 32 

55 R-55 4 2 3 4 4 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 40 

56 R-56 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 2 3 2 49 

57 R-57 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 2 2 3 2 49 

58 R-58 3 4 3 2 3 2 3 2 4 4 1 2 1 3 2 39 

59 R-59 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 1 3 1 37 

60 R-60 3 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 3 2 39 

61 R-61 4 4 3 4 2 4 3 3 3 4 4 2 3 3 2 48 

62 R-62 4 2 1 3 2 2 3 2 2 4 2 2 1 2 1 33 

63 R-63 3 2 3 3 2 2 2 1 3 3 3 3 1 3 1 35 

64 R-64 4 4 3 4 2 2 4 3 2 4 3 2 1 3 2 43 

65 R-65 3 3 2 3 2 3 1 1 2 4 3 3 1 2 1 34 

66 R-66 2 3 3 3 4 2 2 3 2 4 2 2 2 3 2 39 

67 R-67 3 3 4 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 35 

68 R-68 2 4 4 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 39 

69 R-69 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 2 2 1 3 1 37 

70 R-70 3 4 2 2 1 3 2 3 3 3 2 2 1 4 2 37 

71 R-71 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 2 4 2 45 

72 R-72 3 4 3 4 4 3 1 3 2 4 3 3 4 3 4 48 

72 R-73 4 2 2 2 4 2 3 2 2 4 3 2 1 3 1 37 

73 R-74 4 4 4 3 2 3 3 4 4 3 3 2 2 3 2 46 

74 R-75 4 3 3 2 3 2 3 4 4 3 2 3 2 2 2 42 

75 R-76 2 3 1 3 2 3 1 2 1 4 3 4 4 1 1 35 

76 R-77 2 2 2 3 3 2 1 1 2 4 3 3 1 1 1 31 

77 R-78 2 4 1 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 1 1 24 

78 R-79 4 4 2 3 3 4 3 3 3 2 2 1 2 3 1 40 

79 R-80 2 2 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 21 

80 R-81 2 4 2 2 4 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 39 

81 R-82 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 2 1 1 4 2 42 

1
3
1

 



 
 

 

82 R-83 4 3 3 3 4 4 2 4 2 3 3 2 1 3 1 42 

83 R-84 3 3 2 2 4 3 2 3 2 4 1 1 2 3 1 36 

84 R-85 4 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 4 2 2 2 42 

85 R-86 4 3 2 3 2 3 3 2 2 4 3 1 1 3 1 37 

86 R-87 3 4 2 2 3 2 3 3 4 4 2 3 2 2 3 42 

87 R-88 2 3 2 2 3 3 2 4 3 2 2 2 3 3 2 38 

89 R-89 4 2 2 2 2 3 2 1 3 4 2 1 3 2 2 35 

90 R-90 4 2 2 2 1 1 1 1 2 4 1 2 2 2 2 29 

91 R-91 4 2 2 3 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 1 42 

92 R-92 3 4 3 3 2 2 2 1 3 4 2 2 2 3 2 38 

93 R-93 3 3 2 3 4 3 2 4 2 3 1 1 2 3 2 38 

94 R-94 4 4 2 3 2 3 2 4 2 3 2 1 1 3 1 37 

95 R-95 3 3 4 2 3 4 4 3 3 2 4 3 4 2 4 48 

96 R-96 4 4 3 3 2 4 3 2 3 4 3 4 2 4 2 47 

97 R-97 4 3 3 4 2 3 1 3 4 3 2 2 4 3 1 42 

98 R-98 4 3 3 2 2 3 1 2 2 4 2 1 1 1 1 32 

99 R-99 4 4 2 2 2 3 2 4 2 4 3 2 1 1 1 37 

100 R-100 3 4 4 3 2 4 2 3 2 4 2 2 1 1 1 38 

rata-rata tiap butir 3,52 3,47 3,03 3,24 3,02 3 2,68 2,71 2,77 3,5 2,57 2,58 2,18 2,85 2,17 43,29 

rata-rata maksimal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 

Jumlah 352 347 303 324 302 300 268 271 277 350 257 258 218 285 217 4329 

Jumlah tiap indikator 1326 1141 1142 720 4329 

1
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Lampiran 13. Indikator Minat Suporter Braling Mania  

Butir 
Soal 

Jumlah 
tiap 
butir 

Jumlah tiap 
indikator 

Indikator prosentase 

1 352 

1326 
Perasaan 
Senang 

31% 
2 347 

3 303 

4 324 

5 302 

1141 Perhatian 26% 
6 300 

7 268 

8 271 

9 277 

1142 Ketertarikan 26% 
10 350 

11 257 

12 258 

13 218 

720 Keterlibatan 17% 14 285 

15 217 

Jumlah 4329 4329   100% 
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Lampiran 14.Besar minat suporter Braling Mania dalam mendukung Persibangga 

 

Butir 
soal 

Rata-rata 
Rata-rata 

maksimum 

1 3,52 4 

2 3,47 4 

3 3,03 4 

4 3,24 4 

5 3,02 4 

6 3 4 

7 2,68 4 

8 2,71 4 

9 2,77 4 

10 3,5 4 

11 2,57 4 

12 2,58 4 

13 2,18 4 

14 2,85 4 

15 2,17 4 

      

Jumlah 43,29 60 
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Lampiran 15. Dokumentasi Penelitian 

 

Gambar 1. Wawancara dengan Ketua Umum suporter Braling Mania 

Bapak Bangun Irianto, S.Pd di rumahnya 29 juni 2013 

Gambar 2. Wawancara dengan Ketua Umum Persibangga Purbalingga  

Bapak H.Tasdi, SH M.M di Kantor DPRD Puurbalingga 25 Juli 2013 

Gambar 3. Wawancara dengan Kurniawan Sukawijaya selaku Assistant 

Pelatih Persibangga Purbalingga di rumahnya pada tanggal 5 Juli 2013 
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Gambar 4. Wawancara dengan Bayu Aji Wicaksono, S.Pd sekretaris 

suporter Braling Mania di rumahnya pada 30 Juni 2013. 

 

Gambar 5.. Wawancara dengan Dwi Anto Bendahara Braling Mania di 

rumahnya pada 29 Juni 2013 

 

Gambar 6. Wawancara dengan Gunaryo pemain Persibangga 

Purbalingga di rumahnya pada 2 Juli 2013 
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Gambar 7. Wawancara dengan Nugroho masyarakat Purbalingga di 

Alun-alun Purbalingga pada 14 Juli 2013 

 

Gambar 8. Suporter Braling Mania pada saat pengisian Angket 
penelitian di rumah ketua umum pada 22 Juli 2013. 

 

Gambar 9. Suporter Braling Mania pada saat pengisian Angket penelitian 

bertempat di rumah ketua umum pada 22 Juli 2013 
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Gambar 10. Aksi para suporter Braling Mania dalam mendukung 

Persibangga di stadion. 

 

Gambar 11. Kegiatan suporter Braling Mania di luar Stadion 


