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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Chelsea Fooball Club, didirikan pada 10 Maret 1905 

di sebuah pub The Rising Sun yang kini tempat dan namanya 

telah berubah menjadi restoran The Butcher‟s Hook, oleh 

pengusaha the Mears Family, Henry Augustus „Gus‟ Mears 

dan kakaknya Joseph. Saat itu Gus baru saja mengakuisisi 

stadion Stamford Bridge. Awalnya Gus dan Joseph 

mengajukan tawaran kepada fulham untuk memakai stadion 

tersebut dengan sistem sewa, namun ternyata Fulham 

mnolaknya. Karna itulah kemudian Gus dan Joseph berinisiatif 

untuk membentuk Klub sepakbolanya sendiri yang nantinya 

bisa menempati Stamford Bridge. (chelsea, 2012) 

Wilayah Chelsea sendiri hanya merupakan sebuah 

distrik kecil di wilayah London Barat dengan luas wilayah 

yang tak lebih dari 12 km
2 
. Meskipun hanya memiliki wilayah 

yang kecil, namun Chelsea dikenal sebagai kawasan makmur 

di London Barat, dibatasi oleh sungai Thames di wilayah 

selatan, bagian utama Chelsea dibatasi oleh Chelsea Bridge 

disepanjang Chelsea Embankment. Wilayah Chelsea 

dikelilingi oleh banyak pelabuhan karna sebagian besar 

kegiatan ekonomi dilakukan disana. Karna kemakmuranya ini 

wilayah Chelsea juga dikenal sebagai wilayah yang banyak 

dihuni oleh orang-orang kaya. (Croot, 2004, hal. 156-165) 

Sebelum nama Chelsea ditetapkan, The Mears Family 

sempat mempertimbangkan untuk memakai nama Kensington 



2 

 

FC, Stamford Bridge FC, bahkan London FC untuk digunakan 

sebagai nama klub yang mereka bentuk, sampai akhirnya 

memutuskan untuk menetapkan nama Chelsea F.C sebagai 

nama resmi untuk klub yang mereka dirikan.  

Sebagai klub yang baru dibentuk, Chelsea FC pertama 

kali bermain pada kompetisi Football League. John Robertson 

seorang pemain timnas Skotlandia berusia 28 tahun saat itu 

ditunjuk untuk merangkap jabatan sebagai pemain sekaligus 

manajer pertama Chelsea. Mengawali kiprahnya dalam 

sepakbola profesional Inggris pada musim 1905 - 1906 dan 

baru berhasil promosi ke kasta tertinggi Division One dua 

tahun seletahnya pada musim 1907 – 1908.  

Chelsea tercatat pernah 6 kali mengalami degradasi 

dengan kembai bermain di Divisi 2, terakhir di musim 1988 – 

1989. Pencapaian terbaik mereka pada tahun-tahun awal 

kompetisi adalah berhasil melaju hingga ke babak final Piala 

FA pada tahun 1915 meskipun akhirnya dikalahkan oleh 

Sheffield United di Old Trafford. (Rizal, 2012) 

Baru pada saat Chelsea menunjuk mantan penyerang 

Arsenal dan tim nasional Inggris Ted Drake pada tahun 1952, 

Drake mulai memodernisasi klub baik dari dalam atau pun dari 

luar lapangan. Drake mengganti logo lama Chelsea Pensiner , 

dengan logo singa yang memegang tongkat yang diambil dari 

lambang wilayah Chelsea. Ted Drake juga meningkatkan 

sistem pelatihan dan pembinaan tim usia muda dari akademi 

Chelsea, dan memperkuat kedalaman tim dengaan kelihaian 

mendatangkan sejumlah pemain dari divisi-divisi bawah dan 

liga-liga amatir hingga akhirnya berhasil membawa Chelsea 

untuk meraih trofi juara pertama mereka, yaitu gelar juara 

Divisi Satu Liga Inggris pada tahun 1954-1955. Gelar juara 
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tersebut sekaligus menjadi major trophy pertama bagi Chelsea 

sejak awal berdirinya klub tersebut. Sementara itu Dave 

Sexton menjadi manajer yang membawa Chelsea meraih gelar 

tingkat Eropa nya yang pertama saat membawa The Blues 

menjuarai Cup Winners‟ Cup pada musim 1970-1971. 

(dredarmy, 2014) 

Sejak saat itulah klub sepakbola Chelsea banyak 

dikenal dan digemari oleh masyarakat London, dan seiring 

dengan meningkatnya fanatisme terhadap klub asal London 

Barat tersebut, ditambah dengan terjadinya pergesekan antara 

para pendukung Chelsea dengan para pendukung Tottenham 

Hotspur saat kedua kesebelasan harus bertemu di laga final 

dan memperebutkan gelar juara Piala FA pada tahun 1967, 

akhirnya lahirlah komunitas-komunitas para pendukung 

Chelsea yang terdiri dari berbagai kalangan.  

Kelompok pendukung Chelsea terbagi atas dua 

golongan. Yang pertama adalah True Blue, kelompok True 

blue adalah kumpulan para penggemar Chelsea yang berasal 

dari golongan orang-orang tua dan orang-orang kaya, jadi 

mereka memang datang ke stadion hanya untuk menyaksikan 

pertandingan yang dijalani oleh Chelsea. Orang-orang yang 

tergabung dalam kelompok True Blue juga tidak suka untuk 

terlibat dengan berbagai aksi para supporter lain di luar 

lapangan. Karna kebanyakan dari mereka adalah golongan 

orang-orang kaya, mereka juga cenderung tidak peduli dengan 

segala macam cemoohan yang dilontarkan oleh pendukung 

lawan. Mereka adalah orang-orang yang memang menyukai 

gaya permainan Chelsea, atau pun mengagumi para pemain 

bintang yang mengisi lini per lini dalam skuad Chelsea. 
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Kelompok yang kedua adalah Chelsea HeadHunter, 

sebutan yang paling terkenal bagi Hooligan Firm yang 

mengakui diri sebagai pendukung kesebelasan Chelse F.C. 

Hooligan Firm yang berasal dari kota kecil di London barat ini 

memang terkenal memiliki penggemar fanatik yang beringas 

dan sangat brutal. Berdiri pada akhir 1970an, Chelsea 

Headhunter awalanya bernamakan “Chelsea Shed Boys”. 

Mereka dan para pendukung West Ham United yang bernama 

Mile End Mob merupakan perusahaan pendukung asli orang-

orang yang berasal dari Inggris. (Marriner, LIFE AS A 

CHELSEA HEADHUNTER, 2009, hal. 12) 

Chelsea HeadHunter awalnya dipimpin oleh seseorang 

bernama Danny „Eccles‟ Harkins yang eksistensinya beraitan 

erat dengan subkultur skin head yang berada di London barat. 

Chelsea Headhunter memang erat sekali hubunganya dengan 

anarkisme dan berbagai tindakan rasisme, dan mereka para 

anggota Headhunter sangat bangga mengakui itu. Mereka 

mempunyai tujuan untuk menyatukan sebanyak mungkin 

pemuda Inggris untuk melawan semua rival yang meghadang. 

Namun, tidak lama kemudian hubungan Chelsea HeadHunter 

dengan para skin head ini berakhir karena kelompok skin head 

ternyata memiliki beberapa anggota orang-orang kulit hitam 

yang berasal dari Stockwell, Brixton, Bttersea dan Slough  

yang tergabung dalam kelompok „One Arm Babs‟. 

(Pamungkas, 2015)  

Chelsea HeadHunter juga erat kaitanya dengan 

organisasi supremasi kulit putih seperti Combat 18 dan Front 

Nasional, juga organisasi paramiter loyalis irlandia utara, 

seerti Asosiasi Pertahanan Ulster dan Ulster Volunteer Force. 

Dua puluh empat orang HeadHunter telah dijatuhi hukuman 

pada 13 Februari tahun 2010, karena terbukti terlibat dalam 
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aksi kekerasan setelah berakhirnya pertadingan Piala FA 

antara Chelsea dan Cardiff City yang dilaksanakan di 

Stamford Bridge. Ini adalah pertama kalinya kedua tim saling 

berhadapan dalam 18 tahun kiprah mereka dalam 

persepakbolaan Inggris, dan ditonton sekitar enam ribu 

supporter Cardiff di stamford Bridge.  

 Sepuluh orang dari mereka melakukan serangan yang 

brutal yang mengakibatkan jatuhnya korban. Sementara 12 

orang dijatuhi hukuman karna melakukan tindak kekerasan 

terhadap fans Cardiff City dan 2 lainya ditahan karna 

melakukan gangguan terhadap publik. Semuanya dilarang 

menonton pertandingan sepakbola secara langsung selama tiga 

hingga delapan tahun. (BBC, 2011) 

Pengadilan Isleworth Crown menjelaskan, bentrokan 

ini melibatkan dua hooligan dari masing-masing tim yaitu 

Chelsea HeadHunter dan Soul Crem of Cardiff. Salah satu 

yang divonis bersalah dan menerima hukuman paling berat 

adalah Jason Marriner, 43 tahun, yang berasal dari 

Hertfordshire, yang sudah sangat terkenal dalam dunia 

hooliganisme HeadHunter, juga terkenal sebagai yang paling 

brutal dalam setiap aksi HeadHunter, yang sebelumnya juga 

sudah menjadi subjek investigasi dalam penyamaran yang 

dilakukan oleh jurnalis TV Donal Maclntyre  dalam 

hooliganisme. Jason Marriner dijatuhi hukuman dua tahun 

penjara dan larangan menonton pertandingan secara langsung 

selama enam tahun setelah dinyatakan bersalah atas tindakan 

penyerangan terhadap supporter lawan dan petugas 

kepolisisan. (BBC, 2011) 

Pengadilan Isleworth Crown menambahkan, para 

pembuat onar ditangkap setelah operasi gabungan yang 
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diadakan antara pasukan Polisi Metropolitan dan kepolisian 

South Wales. Dua puluh empat orang pertama yang dihukum 

adalah sebagian dari total 95 tersangka yang akan dijatuhi 

hukuman. Kepolidisn London bahkan mengkategorikan 

peristiwa tersebut sebagai kasus C-plus, yaitu kategori 

tertinggi untuk potensi kekerasan.  

Sedangkan pada tahun 2014, sekitar 300 hooligan 

terlibat dalam bentrokan di kota Paris setelah pertandingan 

liga Champions antara Paris Saint Germain dan Chelsea yang 

berakhir dengan kemenangan bagi tim tuan rumah dengan skor 

3-1. Bentrokan ini melibatkan Chelse HeadHunter dan 

hooligan PSG. Banyak dari pemimpin HeadHunter yang 

terlibat dalam bentrokan tersebut adalah orang-orang yang 

selalu terkait dengan berbagai tindakan kekerasan yang 

dilakukan HeadHunter. Sementara kepolisian Paris 

mengatakan banyak preman Paris st Germain yang juga 

veteran hooligan dari Kop yang dibubarkan dari firma 

Boulogne hooligan, juga ikut terlibat dalam bentrokan 

tersebut. (Moore & Allen, 2014)  

Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, namun 

bentrokan ini benar-benar menimbulkan kerugian dan 

kerusakan di mana-mana. Kericuhan pertama kali terlihat di 

luar pub Thistle sekitar pukul 7.15 sore dengan dimulainya 

pelemparan botol oleh para HeadHunter. Sebelumnya, para 

HeadHunter diketahui telah mengadakan minum-minum di 

luar pub Frog dan Rosbif. Para hooligan yang terlibat dalam 

bentrokan ini melakukan perusakan dan penyerangan terhadap 

kafe-kafe dan bar yang ada disekitaran wilayah tersebut. 

Mereka juga melemparkan suar api saat polisi berusaha untuk 

menahan meluasnya gangguan yang mungkin akan muncul 
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akibat bentrokan ini. Sementara bentrokan terburuk terjadi di 

daerah Chatelet.  

Para Headhunter bahkan terlihat melakukan Sieg Heil 

atau yang biasa dikenal dengan salut Nazi, melantunkan 

nyanyia-nyanyian yang bernada rasis, termaksuk menyanyikan 

lagu-lagu Liga Pertahanan Inggris di depan warga kulit hitam 

Paris, sebelum mereka mulai menyerang hooligan Paris Saint 

Germain beberapa jam sebelum pertandingan.  

Inggris dan sepakbola memang merupakan dua elemen 

yang nampaknya tak terpisahkan. Fanatisme yang terjadi 

diantara kalangan fans klub sepakbola Inggris, baik itu adalah 

klub besar dari Ibu kota ataupun klub kecil dari pinggiran 

negara Inggris yang hanya bermain bagi kasta kedua 

persepakbolaan Inggris, tetap memiliki klub fanatik yang tidak 

bisa dibilang biasa-biasa saja. Dari tahun ke tahun sepakbola 

Inggris makin berkembang, dari yang mulanya adalah 

permainan yang hanya dimainkan oleh kelas-kelas sosial 

pekerja di Inggris, hingga berinvansi menjadi olahraga yang 

menyapu ke berbagai elemen kehidupan di Inggris.  

Beberapa orang mengatakan sepakbola adalah 

olahraga pemersatu bangsa, beberapa lainya justru 

menganggap bahwa sepakbola adalah olahraga yang tak jarang 

justru membawa perpecahan. Namun, dibalik itu semua tidak 

bisa dipungkiri bawa persepakbolaan Inggris telah sukses 

bertransformasi menjadi salah satu liga terbaik di dunia, 

dengan segala sejarah gemilang klub-klub Inggris dalam 

kancah persepakbolaan dunia.  

Penulis merasa isu-isu rasial, terutama yang terjadi di 

dalam dunia sepakbola, menarik untuk diangkat dal skripsi ini 

dan diteliti lebih dalam. Melihat bagaimana eksistensinya 
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dalam kehidupan sehari-hari. Rasisme baik secara disadari 

atau tidak, telah mengubah pandangan banyak manusia 

tentang bagaimana kita harus menerima berbagai keberagaman 

di dunia, juga bagaimana pengaruhnya dalam praktek politik 

dunia. Rasisme secara terstruktur atau pun tidak, secara 

perlahan mengubah nilai-nilai hubungan internasinal.  

 

B. Rumusan Masalah  

Apa penyebab munculnya tindakan rasisme oleh fans 

klub sepakbola Chelsea F.C tahum 2010-2017 ?  

 

C. Landasan Teori 

Untuk menjawab pertanyaan penelitian di bagian 

analisis nanti, penulis akan menggunakan dua konsep kunci, 

yaitu Structural Racism dan konsep Rasisme sebagai hasil dari 

konstruksi sosial.  

a. Structural Racism 

Menurut Aspen Institute Roundtable, structural racism 

merupakan sistem dimana kebijakan publik, praktik 

institusional, representasi kultural, dan lain lain memperkuat 

dan mendorong ketidakadilan rasial karena dimensi sejarah 

dan kultur yang menguntungkan masyarakat kulit putih dan 

merugikan masyarakat kulit hitam. Konsep ini dapat 

menjelaskan pengaruh institusi untuk mendorong dan 

menghasilkan ketidakadilan terhadap kelompok rasial. 

(HoSang, 2014, hal. 1)  
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Konsep ini menjelaskan bahwa rasisme terjadi karena 

adanya aspek historis, budaya, institusional, dan interpersonal 

yang menguntungkan masyarakat kulit putih, namun 

merugikan masyarakat kulit hitam secara terus-menerus. 

Bentuk rasisme ini mencakup seluruh sistem kekuasaan 

masyarakat kulit putih, termasuk sejarah, budaya, politik, 

ekonomi, dan semua struktur sosial yang ada. Indikator-

indikator kunci dari structural racism adalah ketidakadilan 

dalam aspek kekuasaan, akses, kesempatan, perlakuan, dan 

hasil maupun dampak dari kebijakan. (Lawrence & Keleher, 

2004, hal. 1) 

Lebih lanjut lagi, Andrew Grant-Thomas dan John A. 

Powell yang merupakan peneliti dari Poverty & Race 

Research Action Council di AS mengatakan konsep structural 

racism sangat cocok untuk menjelaskan dinamika ras di abad 

ke-21 karena structural racism menekankan pada dampak 

yang kuat dari faktor dinamika antar institusi, ketidakadilan 

perolehan sumber daya secara institusional, dan warisan 

sejarah yang berperan pada ketidakadilan rasial yang terjadi di 

masa sekarang. Beberapa bentuk dari structural racism adalah 

adanya institutional discrimination dan unconscious racism. 

(Grant-Thomas & Powell, 2006)  

Unconscious racism menurut dosen psikologi dari AS, 

Hart Blanton dan James Jaccard, terdiri dari beberapa definisi 

yang dibedakan berdasarkan kerangkanya, antara lain 

kurangnya kesadaran akan dampak dari tindakan seseorang 

terhadap orang lain, institusi sosial dan lain lain. Tindakan 

rasis yang dilakukan menurut konsep ini sifatnya tanpa 

disadari. Definisi lainnya adalah tindakan yang disebabkan 

karena adanya tendensi dan persepsi rasis yang tidak disadari 

akibat seseorang tidak mengetahui secara pasti pengaruh dan 
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tujuan dari tindakan rasisnya, akibat kurangnya pengetahuan 

rasial, sehingga menyebabkan pelaku rasis menganggap 

tindakan rasisnya itu menjadi benar dan rasional. (Blanton & 

Jaccard, 2008, hal. 2) 

Institutional discrimination merupakan konsep yang 

menekankan diskriminasi yang tergabung ke dalam suatu 

struktur, proses, dan prosedur dari suatu organisasi atau 

institusi karena adanya suatu prasangka buruk mengenai 

karakteristik suatu kelompok masyarakat, seperti ras atau jenis 

kelamin atau sebagai akibat dari struktur suatu institusi. 

Diskriminasi ini biasanya terjadi secara sistemik. Bentuk-

bentuknya diskriminasinya terbentuk di dalam suatu hukum, 

aturan, atau regulasi. (Lumen , 2016)   

Definisi lain dari institutional discrimination adalah 

diskriminasi yang mengarah pada perlakuan tidak adil secara 

tidak langsung terhadap seseorang dalam sebuah kelompok. 

Tindakan ini terjadi dalam prosedur pengoperasian, kebijakan, 

hukum, atau tujuan dari suatu organisasi besar, seperti 

pemerintah, perusahaan, institusi finansial, institusi publik dan 

entitas besar lainnya. Tindakan ini biasanya menargetkan 

orang-orang dengan karakter spesifik dan mudah 

digeneralisasikan, seperti misalnya ras, jenis kelamin, 

kewarganegaraan, orientasi seksual, dan usia. 

Bila dikaitkan pada fenomena peningkatan tindakan 

rasisme oleh fans klub Chelsea F.C, structural racism dapat 

digunakan untuk menganalisa serangkaian tindakan rasisme 

yang dilakukan oleh fans klub Chelsea F.C atau yang biasa 

disebut dengan Chelsea HeadHunter. Mengapa gelombang 

tindakan rasisme tidak pernah surut meskipun berbagai macam 

cara telah dilakukan sebagai upaya pencegahan.  
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b. Konstruksi Sosial  

Robert Wright, berpendapat bahwa hampir tidak ada 

alasan untuk mempercayai bahwa manusia terlahir dengan 

sifat rasis. Berdasatkan sejarah evolusi, kemungkinan besar 

kelompok-kelompok manusia dengan ras berbeda tidak pernah 

tinggal dalam satu lokasi yang sama dan berebut sumber daya. 

Oleh karna itu, manusia tidak memiliki dan tidak mewarsi sifat 

rasis sebagai mekanisme pertahanan diri. (Wright R. , 2012) 

Namun secara alamiah, manusia memiliki sifat 

Groupist. Adaptasi evolusi yang diturunkan pada manusia, 

membuat kita sebagai manusia dengan insting alamiahnya 

lebih memilih untuk hidup di sekitar kelompok dengan latar 

belakang yang sama atau tidak jauh berbeda, dan dengan 

mudah menganggap bahwa orang lain di luar kelompok kita 

adalah musuh. Penentun apakah suatu kemlompok dikatakan 

sebagai musu dari suatu kelompok lain dilakukan sesuai 

kebutuhan. Oleh karna itu, slogan yang mengatakan „No one 

born racist‟ yang selalu hadir dalam setiap kampanye tindakan 

anti rasisme, memuat pesan yang sangat masuk akal. Bahwa 

rasisme adalah sebuah tindakan dan pemikirian yang lahir dari 

konstruksi sosial, hal yang harus dipelajari selama bertahun-

tahun.  

Robert Wright juga menjelaskan faktor-faktor yang 

menunjang tindakan rasisme : 



12 

 

a. Kita terbiasa mengadopsi pendapat orang lain. 

Perilaku seseorang terbentuk sejak usia dini. Ketika 

ada anggota keluarga atau teman yang megeluarkan 

pendapat yang bersifat rasis, seorang akan cenderung 

mengadopsi pendapat tersebut. Tumbuh sebagai 

manusia dewasa, kita sebagai manusia cenderung 

memilih tokoh idola sesuai dengan apa yang sering 

kita lihat dan percaya semasa masih kecil, terlepas dari 

benar dan salah nya hal tersebut. Inilah yang membuat 

stereotip tentang ras atau suku-suku tertentu bertahan 

pada masyarakat dalam waktu yang lama.  

b. Kita cenderung bergaul dengan orang-orang dari 

kelompok latar belakang yang sama. Kelompok yang 

diamksud adalah kumpulan orang yang memiliki 

kesamaan latar belakang, budaya, ketertarikan, sudut 

pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, dan 

berbagai kesamaan latar belakang lainya. Ketertarikan 

ini menciptakan „Sense of Belonging‟ yang pnting 

dalam membentuk ikatan dan pola interaksi dalam 

sebuah kelompok sosial. Namun tersebut juga, 

sayangnya, akan menimbulkan jarak dengan 

kelompok lain yang tidak sama secara latar belakang 

dengan mereka. Dalam pola interaksi jangka panjang, 

hal ini akan menciptakan perasan bahwa kelompok 

sendiri lebih aik dibandingkan dengan kelompok 

lainya yang berada disekitar. 

c. Manusia memiliki sifat kecenderungan cepat untuk 

menilai seseorang. Manusia seringkali melabeli 

seseorang menurut persepsi pribadi tanpa mau melihat 

dari sudut pandang yang lain, manusia juga cenderung 

mudah percaya terhadap stereotip yang beredar 

dibandingkan mencari tahu kebenaran sebenarnya atas 
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stereotip tersebut. Ironisnya, stereotip dengan nilai-

nilai negativitas lebih mudah dipercaya dibanding 

dengan yang megandung nilai-nilai positif. Kita 

sebagai manusia selalu lupa bahwa kehadiran setiap 

individu membawa keunikanya masing-masing.  

d. Manusia dengan sifat alamiahnya cenderung 

menyalahkan dan melampiaskanya kepada orang lain  

atas masalah yang kita hadapi. Ironisnya juga, 

masalah-maslaah tersebut seringkali berasal dari diri 

kita sendiri.  

 

D. Hipotesa 

Penulis beragumen bahwa fenomena tindakan 

hooliganisme dan rasisme oleh fans klub sepakbola Chelsea 

F.C tahun 2010-2017 disebabkan oleh : 

1. Structural Racism yang terjadi secara masif dan 

berkelanjutan. Berbagai tindakan rasisme dan 

kerusuhan yang melibatkan firma hooligan 

Headhunter Chelsea bukanlah sebuah tindakan reaksi 

yang spotan, melainkan terstruktuk dan terencana 

dengan baik.  

2. Rasisme sebagai hasil dari konstruksi sosial. Interaksi 

yang terjalin antara firma hooligan Headhunter 

Chelsea dan beberapa organisasi sayap kanan populis 

di Inggris telah menghasilkan pengadopsian nilai-nilai 

rasisme yang lebih luas, yang akhirnya 

diimplementasikan kedalam kelompok Headhunter 

Chelsea.  
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E. Tujuan Penulisan  

Secara umum penulisan skripsi ini bertujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan 

fenomena tindakan rasisme tetap tumbuh berkembang dan 

selalu melekat dalam dunia sepakbola, baik itu yang terjadi di 

antara para pemain atau pun yang terjadi diantara supporter 

klub.  

Penulisan ini juga bertujuan sebagai sarana bagi 

penulis untuk mempraktekan ilmu-ilmu yang telah didapat di 

bangku perkuliahan secara teoritik yang kemudian digunakan 

secara aplikatif dalam penulisan skripsi.  

 

F. Metode Penulisan dan Teknik Pengumpulan Data 

Metode penelitian merupakan tata cara bagaimana 

suatu penelitian akan dilaksanakan sejak pengumpulan data, 

pemilihan data hingga analisa data. (Jatmika, 2016, hal. 83)  

Dalam proposal skripsi ini penulis menggunakan 

teknik pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder 

yang diperoleh  dari studi kepustakaan menggunakan buku-

buku terkait maupun jurnal-jurnal dan media tulis lain serta 

sumber-sumber dari internet seperti e-book, jurnal elektronik, 

maupun website.  

Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan 

proposal skrisi ini yaitu metode deskriptif, dimana metode 

tersebut bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi 

yang rinci untuk menggambarkan gejala maupun praktek yang 

ada terhadap masalah yang diteliti. Dan selanjutnya penulis 

juga menggunakan pendekatan deduktif, dimana teori yang 
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ada diawal dipakai untuk membuktikan berbagai hal yang 

telah disampaikan melalui rumusan masalah yang ada. 

Untuk menganalisa proposal ini penulis menggunakan 

tingkat analisa perilaku kelompok, yang menjadi fokus utama 

adalah mempelajari perilaku-kelompok dan organisasi-

organisasi yang terlibat di dalam hubungan internasional.  

 

G. Jangkauan Penelitian 

Agar embahasan tidak terlalu melebar dan tidak keluat 

dari topik yang akan dibahas, maka penulis mencoba 

memberikan batasan pada penyusunan skripsi ini. Penulis 

hanya akan membahas fenomena menguatnya tindakan 

rasisme oleh fans klub sepakbola Chelsea F.C hingga tahun 

2107. Namun tidak menutup kemungkinan penulis akan 

menggunakan data rujukan diluar waktu tersebut jika 

duanggap masih relevan dengan topik penelitian. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang berisikan 

latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teoitik, 

aplikasi teori, hipotesa, metode penelitian dan sistematika 

penulisan.  

Bab II penulis akan menjelaskan tentang sejarah 

bedirinya klub sepakbola Chelsea F.C. dan bagaimana 

perkembangan klub ini hingga bisa dikenal oleh masyarakat 

London Barat. 
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Bab III penulis akan menjelaskan tentang 

terbentuknya fans klub Chelsea F.C. Bagaimana awal mula 

terbentuknya komunitas ini, struktur yang dibentuk oleh 

komunitas ini dan bagaimana cara komunitas ini menurunkan 

value system  kepada setiap anggota yang terlibat di dalamnya. 

Berbagai macam insiden rasisme yang terjadi dan bagaimana 

para supporter chelsea selalu terlibat dalam berbagai aksi 

rasisme tersebut.  

Bab IV  penulis akan menjelaskan tentang apa saja 

hal-hal yang menyebabkan munculnya tindakan rasime serta 

faktor-faktor yang menyebabkan tindakan rasisme terus 

berkembang. 

Bab V akan berisi tentang kesimpulan-kesimplan yang 

telah dihimpun secara keseluruhan dari Bab I, Bab II, Bab III, 

dan Bab IV.  

  




