
ABSTRAK
Raisa  Fadla  Nugraha.  Sejarah  bobotoh  taqwa  dan  perannya  dalam  bidang
sosial, dakwah dan ekonomi di Bandung pada tahun 2014 – 2019.

Latar belakang penelitian ini  dikarenakan kesukaan penulis  terhadap Persib
Bandung sebagai klub sepakbola yang memiliki banyak pendukung yang biasa
disebut  dengan  Bobotoh  yang  mana  ada  satu  diantara  kelompok  Bobotoh
mengatasnamakan dirinya  sebagai  Bobotoh Taqwa atau yang disingkat  dengan
istilah  BOTAQ.  dimana  Bobotoh  Taqwa  ini  dalam  kegiatannya  tidak  hanya
sebatas mendukung atau menonton Persib bermain bola tapi jauh dari itu juga ikut
serta  dalam kegiatan  sosial,  ekonomi,  dan dakwah yang secara tidak  langsung
mengangkat citra Bobotoh menjadi lebih positif  dimata publik sehingga hal ini
yang  menjadikan  daya  tarik  tersendiri  bagi  penulis  untuk  mengangkat  materi
tentang Bobotoh Taqwa ini.

Berdasarkan uraian  diatas  maka terdapat  beberapa  rumusan masalah  dalam
penelitian ini di antaranya, yaitu : bagaimana latar belakang sejarah munculnya
Bobotoh Taqwa?, kedua, bagaimana Peran Bobotoh Taqwa dalam bidang sosial,
dakwah,  dan  ekonomi  ?,  ketiga,  bagaimana  pandangan  publik  terhadap
keberadaan  Bobotoh  Taqwa  ?.  Namun  karena  Bobotoh  Taqwa  berkecimpung
dalam  dunia  olahraga  khususnya  sepakbola  maka  dalam  penelitian  ini  akan
disampaikan terlebih dahulu bagaimana olahraga dalam pandangan Islam, serta
bagaimana sejarah sepakbola di dunia sampai bisa masuk ke Indonesia khususnya
Bandung sehingga terbentuknya Persib dan melahirkan Bobotoh Taqwa.

Metode  dalam penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  sejarah  yang
melewati  empat  tahapan  yakni  pertama  heuristik  atau  pengumpulan  sumber,
kedua kritik yakni penelaahan sumber yang telah dikumpulkan, ketiga interpretasi
yakni tahap penafsiran dan terkakhir historiografi yakni tahap penulisan, Sumber
yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan sumber literatur berupa buku,
jurnal, artikel, majalah, skripsi dan karya tulis lainnya serta menggunakan sumber
wawancara yang dilakukan secara daring atau online menggunakan media sosial
seperti Instagram dan WhatsApp.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa lahir
nya Bobotoh Taqwa disebabkan kekhawatiran dari sesama Bobotoh yang menilai
citra Bobotoh negatif  dipandang masyarakat,  kemudian perannya dalam bidang
sosial berupa TEWAQ ( Tebar Waqaf Qur’an), bakti sosial, dan ikut serta dalam
menmyuarakan  aksi  kemanusiaan.  Adapun  dalam  bidang  dakwah,  Bobotoh
Taqwa kerap mendakan kegiatan berupa DUGEM ( Duduk Gemar Mengaji ) atau
serupa  dengan  mengadakan  kajian/Tabligh  Akbar  dan  juga  konsisten
menyuarakan perdamaian diantara kelompok suporter. 
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