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BAB 1


Latar Belakang Penelitian
	Komunikasi merupakan kebutuhan dasar manusia. Sejak lahir dan selama proses kehidupannya, manusia akan selalu terlibat dalam tindakan-tindakan komunikasi. Tindakan komunikasi dapat terjadi dalam berbagai konteks kehidupan manusia, mulai dari kegiatan yang bersifat individual, diantara dua orang atau lebih, kelompok, keluarga, organisasi, dalam konteks publik secara lokal, nasional, regional, dan global atau melal ui media massa. Komunikasi juga merupakan aktifitas dasar manusia, tidak dapat dipungkiri dalam era teknologi modern seperti saat ini, kehidupan manusia sangat bergelut dengan waktu akses informasi yang cepat, padat, serta akurat, menjadi suatu kebutuhan pokok bagi setiap individu. Salah satu bagian dari komunikasi yaitu adalah komunikasi massa.
	Komunikasi massa berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu mass communication. Artinya, komunikasi yang menggunakan media massa. Istilah mass communication diartikan sebagai salurannya, yaitu media massa. Massa mengandung pengertian orang banyak, mereka tidak harus berada di lokasi tertentu yang sama, mereka dapat tersebar atau terpencar di berbagai lokasi, yang dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan dapat memperoleh pesan-pesan komunikasi yang sama.
	Pernyataan  di atas  menunjukan  bahwa  komunikasi  massa  adalah  komunikasi  yang  berlangsung  satu  arah,  media  massa  saluran  komunikasi merupakan  lembaga,  bersifat  umum  dan  sasarannya  pun  beragam.
	Media tersebut sangatlah banyak ragam dan bentuknya, diantara lain media massa cetak, elektronik dan internet. Media massa cetak adalah media yang menyampaikan pesan atau informasi melalui media cetak seperti koran, taboid, majalah dan lainnya. Media elektronik adalah media yang menyampaikan isi pesan atau informasi dalam bentuk media elektronik seperti televisi, radio, film dan lainnya yang bersifat audio, visual atau audio visual. Sedangkan media massa internet adalah media yang menyampaikan pesannya melalui internet contohnya berupa audio, visual dan audio visual.
	Berbicara mengenai olahraga, sejatinya pada saat ini olahraga bukanlah hal mahal yang hanya bisa di nikmati atau dilakukan oleh sebagian orang, tetapi olahraga sudah menjadi seperti suatu budaya yang berkembang di masyarakat belakangan ini.
	Olahraga di masa kini sudah menjadi life style. Olahraga juga adalah sebuah komunkasi. Apalagi berbicara sepakbola, selain menjadi olahraga yang paling di gemari sepakbola juga memiliki daya tarik yang kuat dalam sisi bisnis. Sepakbola adalah suatu paket lengkap yang melahirkan fanatisme, rivalitas dan sportivitas. Baik dalam sisi fanatisme pada suatu team atau kesebelasan maupun fanatisme antar suporter. Hal ini menjadi sebuah fenomena yang terus berkembang dari masa ke masa.
	Sepakbola sendiri menjadi salah satu olahraga yang paling di gemari di belahan bumi manapun, tak pelak hal ini menjadi salah satu bahasa universal untuk mempersatukan sebuah keutuhan bangsa di tengah beberapa perbedaan yang ada.
	Berbicara sepakbola tidak lengkap rasanya bila tidak membahas tentang suatu pagelaran akbar 4tahun sekali yang di ikuti oleh 32 tim terbaik dari berbagai kesebelasan dari belahan bumi manapun.
	Piala dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930, ketika saat itu presiden FIFA, Jules Rimet memutuskan untuk menggelar turnamen sepakbola internasional. Pada saat itu, Piala Dunia pertama diselenggarakan di Uruguay pada tahun 1930, yang diperebutkan seagai final turnamen yang hanya tediri dari 13 tim yang di undang oleh organisasi. Sejak saat itu, Piala Dunia FIFA telah mengalami ekspansi secara berturut-turut dan dengan format yang di buat ulang untuk saat ini menjadi 32 tim final turnamen yang diawali oleh proses kualifikasi dua tahun, yang melibatkan hampir 200 tim dari seluruh dunia.
	Pertandingan sepakbola internasional pertama di dunia dimainkan di Glasgow, pada tahun 1872 antara Skotlandia dengan Inggris, yang berakhir imbang dengan skor 0-0. Turnamen sepakbola internasional pertama adalah British Home Championship, yang di gelar pertama kali pada tahun 1884. Setelah tumbuh dan populer di belahan dunia lainnya pada pergantian abad ke-20, sepakbola mulai dipertandingkan sebagai olahraga demonstrasi tanpa medali dalam Olimpiade musim panas 1900 dan 1904.
	Setelah FIFA didirikan pada tahun 1904, badan ini berupaya untuk menyelenggarakan turnamen sepakbola internasional antar negara yang berada di luar program Olimpiade. Turnamen ini digelar di Swiss pada tahun 1906. Kompetisi ini masih sangat awal bagi perkembangan sepakbola internasional, dan sejarah resmi FIFA menjelaskan bahwa kompetisi ini adalah sebuah kegagalan.
	Dalam Olimpiade musim panas 1908 di London, sepaknola dijadikan sebagai kompetisi resmi. Direncanakan oleh The Football Association (FA), badan pengatur sepakbola Inggris, kompetisi ini hanya diperuntukan bagi pemain amatir dan pada saat itu lebih dianggap sebagai sebuah pertunjukan ketimbang sebuah pertandingan. Britania Raya (diwakili oleh tim nasional sepakbola amatir Inggris) memenangkan medali emas. Mereka kembali mengulangi prestasi tersebut dalam Olimpiade musim panas 1912 di Stockholm.
	Setelah dipertandingkan di Olimpiade, dengan hanya diikuti oleh tim-tim amatir, Sir Thomas Lipton menggagas penyelenggaraan turnamen Sir Thomas Lipton Trophy di Torino pada tahun 1909. Turnamen Lipton merupakan kejuaraan antartim individu (bukan tim nasional) dari berbagai negara, dengan satu tim mewakili satu negara. Kompetisi ini kadang disebut sebagai Piala Dunia Pertama, yang diikuti oleh klub-klub profesional paling bergengsi dari Italia, Jreman dan Swiss, namun FA Inggris menolak dikaitkan dengan kompetisi ini dan tidak bersedia mengirimkan tim profesional untuk berlaga dalam turnamen Lipton. Sementara itu, Lipton mengundang West Auckland, tim sepakbola amatir dari County Durham, untuk berlaga mewakili inggris. West Auckland memenangkan turnamen ini, dan berhasil mempertahankan gelar juara mereka setelah ikut kembali pada tahun 1911.
	Pada tahun 1914, FIFA setuju untuk mengakui turnamen Olimpiade sebagai “kejuaraan sepakbola dunia bagi tim amatir”, dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kompetisi sepakbola antarbenua pertama di dunia, yaitu dalam Olimpiade musim panas 1920, yang diikuti oleh Mesir dan tiga belas tim Eropa, dan dimenangkan oleh Belgia. Uruguay memenangkan dua turnamen Olimpiade berikutnya pada tahun 1924 dan 1928. Dua ajang terakhir juga menjadi kejuaraan dunia terbuka pertama, dan oleh sebab itu 1924 adalah awal dimulainya era profesional FIFA.
	Masyarakat Indonesia khususnya di Bandung merupakan suatu masyarakat majemuk yang memiliki keanekaragaman di dalam berbagai aspek kehidupan. Bukti nyata adanya kemajemukan di dalam masyarakat kita terlihat dalam beragamnya kebudayaan di Indonesia. Ras, bahasa dan agama itulah keanekaragaman yang ada di Indonesia, begitupun dengan keberagaman di bidang olahraga yang ada di Indonesia, khususnya sepakbola. Sepakbola merupakan salah satu olahraga yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia. Perbedaan ras, adat istiadat dan bahasa tidak menghalangi kecintaan masyarakat Indonesia kepada sepakbola.
	Semua kalangan umur berkumpul bila ada acara pertandingan sepakbola, dari pria dan wanita dari anak kecil hingga dewasa dan khususnya para remaja yang mayoritas menggemari olahraga ini. Sepakbola menjadi sarana hiburan yang paling digemari oleh masyarakat kita, khususnya remaja. Para remaja bisa berkumpul bersama hanya untuk melihat pertandingan sepakbola atau hanya sekedar berkumpul bertukar pengetahuan tentang tim atau kesebelasan negara lain.
	Sepakbola adalah suatu bahasa Universal yang dapat mempersatukan seluruh perbedaan yang ada dari fenomena ‘nonton bareng’ kita sudah mendapatkan satu kebudayaan baru yang berkembang di masyarakat, khususnya para remaja yang sangat antusias dengan fenomena ini.
	Remaja sangat antusias terhadap sepakbola, tidak hanya terhadap klub dalam negeri, klub luar negeri pun mempunyai daya tarik yang sangat besar terhadap remaja. Bahkan tidak sedikit remaja yang mendukung tim nasional dari negara lain dan membuat kelompok supporternya masing-masing. Piala dunia 2014 yang berlangsung di Brazil sebagai tuan rumah juga menyita perhatian para penggemar sepakbola, khususnya para remaja di kota Bandung yang sangat antusias terhadap pagelaran yang berlangsung 4 tahun sekali ini. Salah satu yang sangat mereka nanti adalah adanya acara ‘nonton bareng’ yang sering di adakan oleh komunitas-komunitas supporter klub atau tim nasional bahkan oleh kafe dan restoran cepat saji yang ingin mengambil keuntungan dari adanya pagelaran piala dunia 2014 ini.
	Kota Bandung sebagai salah satu tujuan kota wisata sejatinya selalu banyak di kunjungi oleh wisatawan domestik maupun wisatawan asing yang ingin menghabiskan waktu libur atau weekend mereka dengan mengunjungi tempat-tempat di kota Bandung atau hanya sekedar berbelanja produk fashion yang menjadi trademark dari kota yang dijuluki Paris Van Java ini. Pada pagelaran piala dunia 2014, banyak tempat-tempat rekreasi di kota Bandung yang menawarkan acara ‘nonton bareng’ sembari memeriahkan pesta akbar sepakbola 4 tahunan ini. Sejumlah kafe dan restoran di kota Bandung sengaja membuat acara bertemakan sepakbola atau piala dunia agar dapat menarik minat wisatawan yang berkunjung ke kota Bandung, khususnya para remaja yang sengaja menghabiskan waktu mereka untuk berkumpul bersama melihat pertandingan sepak bola atau sekedar bertukar informasi mengenai dunia sepak bola.
Berdasarkan uraian di atas, walaupun pertandingan ini sudah selesai namun secara fenomenologis di pandang masih menarik oleh sebab itu peneliti sangat tertarik untuk memilih judul “STUDI FENOMENOLOGI PERTANDINGAN SEPAKBOLA PIALA DUNIA DI KALANGAN REMAJA KOTA BANDUNG”




 Pertanyaan Penelitian
Bagaimana realitas fenomena piala dunia 2014 yang di tampilkan oleh remaja kota Bandung
Bagaimana nilai edukasi dari fenomena piala dunia 2014 yang di tampilkan oleh remaja kota Bandung
Bagaimana efek dari fenomena piala dunia 2014 yang di tampilkan oleh remaja kota Bandung
Hiburan apa yang di sajikan dari fenomena piala dunia 2014 yang di dapatkan oleh remaja kota Bandung

 Tujuan Penelitian
	Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah mengetahui secara lebih jelas dan mendalam perihal latar belakang atau motivasi remaja di kota Bandung mengenai pertandingan sepak bola piala dunia 2014 serta keterkaitannya dengan studi fenomenologi.
 Kegunaan Penelitian
	Kegunaan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan suatu ilmu berkaitan dengan judul penelitian. Kegunaan ini terbagi menjadi dua bagian yaitu Kegunaan Teoritis dan Kegunaan Praktis yang secara umum diharapkan mampu mendatangkan manfaat bagi pengembangan Ilmu Komunikasi.

Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai fenomena pertandingan sepak bola piala dunia 2014 yang terjadi
Memberikan tambahan wawasan mengenai kajian ilmu Komunikasi, dalam kaitannya dengan fenomena pertandingan sepak bola piala dunia 2014 pada remaja kota Bandung.
Penelitian ini dapat melengkapi kepustakaan mengenai fenomena pertandingan sepak bola piala dunia 2014.

Kegunaan Praktis
Memberikan pandangan kepada para remaja dalam menyikapi fenomena pertandingan sepak bola piala dunia 2014.
Memberikan gambaran kepada para remaja tentang efek dari fenomena pertandingan piala dunia 2014
Dapat dijadikan suatu bahan rujukan oleh para peneliti dalam melakukan penelitian lanjutan mengenai permasalahan sejenis.

Kerangka Pemikiran
	Sebagai landasan untuk memecahkan  masalah yang telah dikemukakan peneliti, maka diperlukan kerangka pemikiran yang berupa teori atau pendapat para ahli yang tidak diragukan lagi kebenarannya, yaitu teori mengenai hal yang terkait dengan penelitian yang sekarang dilakukan oleh peneliti.
	Petandingan sepak bola piala dunia 2014 yang sangat menyedot animo dari masyarakat luas khususnya remaja di Kota Bandung, mampu memenuhi hasrat akan hiburan yang berkualitan di tengah datangnya bulan suci Ramadhan yang belangsung bersamaan dengan Piala Dunia 2014. Selain itu pertandingan sepak bola piala dunia sangat memberikan ruang khusus untuk para remaja untuk melakukan hal yang berkaitan dengan piala dunia salah satunya yaitu nonton bareng.
	Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi (phenomenological method) yang memfokuskan kepada pemahaman mengenai respon atas kehadiran atau keberadaan manusia bukan sekedar pemahaman atas bagian yang spesifik atau perilaku khusus. Menurut Stephen W. Littlejohn yang dikutip oleh Engkus Koswara dalam metode penelitian komunikasi bahwa “Phenomenology makes actual lived experience the basic data of reality”. (Little John, 1996:204). Jadi fenomenologi menjadikan pengalaman terhadap yang sesungguhnya sebagai data dasar dari realitas, sebagai suatu gerakan dalam berfikir fenomenologi (phenomenology) dapat diartikan sebagai upaya studi tentang pengetahuan yang timbul karena rasa kesadaran ingin mengetahui. Objek pengetahuan berupa gejala atau kejadian dipahami melalui pengalaman secara sadar (councious experience).
	Fenomenologi menganggap pengalaman yang aktual sebagai data tentang realitas yang dipelajari. Kata gejala (phenomenon yang bentuk jamaknya adalah phenomena) merupakan asal istilah fenomenologi dibentuk dan dapat diartikan sebagai suatu tampilan dari objek. Kejadian atau kondisi-kondisi menurut persepsi. Penelaahan masalah dilaksanakan dengan multi perspektif atau multi sudut pandang.

	Mengulas pokok-pokok pikiran Husserl mengenai fenomenologi antara lain adalah sebagai berikut:
Fenomena adalah realitas sendiri yang tampak.
Tidak ada batas antara subjek.
Kesadaran bersifat intensional.
Terdapat interaksi antara tindakan kesadaran (noesis)
dengan objek yang didasari (noema). (2009:12)

	Fenomena Husserl ini mempengaruhi filsafat kontemporer secara mendalam, sekitar tahun 1950-an. Tokoh-tokoh seperti Heidegger, Sarter, Scheler, Marleu-Ponty dan Paul Ricoeur menggunakan fenomenologi untuk memahami realitas. Dengan demikian ambisi Husserl menjadikan fenomenologi sebagai cabang filsafat yang mampu melukiskan seluk-beluk pengalaman manusia semakin kenyataan.
	Bila dikaitkan dengan fenomenologi, maka peneliti mencoba mengemukakan teori diatas, menjelaskan bahwa setiap khalayak mempunyai sudut pandang berbeda dalam menyikapi atau memkanai fenomena pertadingan sepak bola atau dengan kata lain tiap-tiap individu akan mengalami pemaknaan yang berbeda dalam memahami dan menentukan gagasan yang mendasari pertandingan sepak bola sebagai sarana hiburan dan edukasi.
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Teori Fenomenologi
(Alfred Schutz)



Asumsi Teori :
Bahwa tindakan manusia menjadi suatu “paradigma masyarakat” bila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap ‘tindakan’ itu, dan manusia itu memahami pula tindakannya itu sebagai sesuatu tindakan yang sangat menentukan terhadap kelangsungan proses interaksi sosial




REALITAS YANG DITAMPILKAN
KEPENTINGAN PRAKTIS DAN MANFAAT



Pertandingan piala dunia sebagai Tren:
Alat relaksasi
Prestise
Hiburan

Edukasi
Hiburan





Sumber : hasil kajian peneliti dan konsultasi dengan pembimbing

