
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang penelitian

Dalam pandangan Islam, olahraga merupakan suatu kegiatan yang dianjurkan

agar kita memiliki jiwa sehat dan kuat, namun tetap memperhatikan aspek – aspek

agar olahraga tersebut tetap sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam sejarah Islam, Islam menganjurkan umatnya untuk berolahraga berkuda,

memanah, serta berenang yang mana pada intinya dari kegiatan tersebut adalah

bergerak atau menggerakan anggota badan. Maka dewasa ini olahraga pun banyak

jenis  nya,   salah  satunya   Sepak  bola  yang  sama  pada  intinya  dari  olahraga

tersebut adalah menggerakan anggota badan.

Sepak bola merupakan olahraga yang sangat populer di seluruh belahan dunia,

sepak  bola  bukan  lagi  sekedar  permainan  indah  dari  para  aktornya  untuk

menciptakan gol dan meraih kemenangan.1 Sepak bola juga sejatinya dewasa ini

sudah  menjadi  gairah  tersendiri  bagi  para  penikmatnya  di  seluruh  dunia,  tak

terkecuali di negara kita Indonesia yang memiliki basis pendukung dan penikmat

sepak bola yang begitu luar biasa dan digandrungi banyak masyarakat atau dengan

kata lain sepak bola sudah menjadi hiburan masyarakat yang tak bisa dipisahkan.

Sepak bola seakan – akan sudah mendarah daging di semua elemen masyarakat

dan  rakyat  Indonesia  baik  usia  muda  ataupun  yang  sudah  lanjut  usia,  yang

keterbatasan  biaya  atau  orang yang kaya  raya,  di  kota  maupun di  desa,  lelaki

ataupun  wanita,  semua  pasti  antusias  ketika  berbincang  masalah  sepak  bola.

1Anung Handoko, Sepak bola tanpa batas, Jogyakarta:Kanisius,2008. Hal. 23
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Bahkan di era milenial sekarang ini tak sedikit orang yang menjadikan sepakbola

sebagai  ajang untuk berekreasi  bersama keluarga,  tak sedikit  juga kita  melihat

para  suami  yang  mengajak  anak  dan  istri  tercinta  pergi  ke  stadion  untuk

menyaksikan tim kebanggaanya berlaga. 

Di dalam dunia sepakbola keberadaan suporter yang memberikan dukungan

dalam satu pertandingan merupakan bagian yang sangat penting bagi sebuah klub

bola  bahkan  dengan  peran  nya  yang  sangat  vital  sehingga  menjadikan  para

suporter disebut sebagai pemain kedua belas yang hadir dan menonton langsung

ke stadion tak jarang memberikan sensasi tersendiri untuk sebagian orang karena

bukan  hanya  menonton  tapi  juga  tak  sedikit  diantara  pendukung  yang  sambil

menyanyikan chant nya untuk menambah semangat tim kebanggaannya berlaga

sepanjang  90  menit.  Selain  dari  pada  itu,  supoter  juga  sangat  berperngaruh

terhadap  kondisi  keuangan  sebuah  klub  sepakbola  hal  ini  terjadi  melalui

pemasukan  dari  tiket  pertandingan  dan  juga  dari  penjualan  marchandise  atau

atribut  jersey  dan   juga  yang  lainnya.  Sehingga  sebuah  klub  mampu  meraup

keuntungan dari adanya para suporter. 

Daniel L Wann menyebut suporter yang menyaksikan pertandingan olahraga

sebagian pribadi yang aktif secara fisik, politik dan sosial. Keberadaan suporter

bukan  hanya  sekedar  dukungan  suporter  membuat  pertandingan  menjad  lebih

berkesan dan dinamis. Bahkan tak jarang keberadaan suporter sendiri justru lebih

menonjol dan menarik perhatian ketimbang pertandingan itu sendiri.2 Kehadiran

penonton  di  stadion  pada  saat  memberikan  dukungan  terhadap  klub

2Nugroho, A ( 2013 ), suporter dan sepakbola. dalam : http://www.kompasiana.com/kukuh     
nugroho/suporter,dan sepakbola, diunduh pada 11 desember 2018

2

http://www.kompasiana.com/kukuh


kebanggaannya  dalam  bingkai  sebuah  pertunjukan,  sejatinya  para  suporter

tersebut  memiliki  dua  peran  sekaligus  yaitu  suporter  sebagai  penampil  dan

suporter sebagai penonton. Sebagai penampil suporter ikut menentukan jalannya

pertandingan  sepakbola  yang  kemudian  menetapkan  identitas  yang

membedakannya dengan penonton lain  dimana suporter  biasanya terlihat  lebih

aktif  banyak  diantara  mereka  yang  bersuara,  bergerak  dan  berkreasi.  Suporter

dengan perannya sebagai  pemberi motivasi dan penghibur biasanya menempati

tribun tertentu ketika berada di dalam stadion. Itulah kemudian sepakbola yang

begitu cepat bermutasi dari sekedar olahraga lalu menjadi suatu bisnis pertunjukan

yang menghadirkan fenomena status sosial. Keberadaan suporter memang sangat

diharapkan kehadirannya karena suporter merupakan salah satu pilar penting yang

harus ada dalam suatu pertandingan agar suasana tidak terlalu hambar.

Munculnya  fenomena suporter  yang teroganisir  dipelopori  oleh  suporter  di

negara-negara benua biru Eropa yaitu suporter Italia yang biasa disebut dengan

Ultras,  kemudian  menyebar  ke  Denmark  dengan  sebutan  Rolligan,  dan  di

Skotlandia dikenal dengan sebutan kelompok suporter Tartan Army.3 Keberadaan

komunitas  –  komunitas  suporter  telah  terbentuk  di  berbagai  negara  bahkan di

setiap klub bola di dunia memiliki sebutan bagi suporter nya masing – masing.

Diantara  nama  –  nama  tenar  kelompok  suporter  yang  fanatik  terhadap  klub

kebanggaanya seperti : Milanisti sebutan untuk kesebelasan AC Milan di Italia,

Liverpudian bagi para pendukung Liverpool di Inggris dan Laziale sebutan untuk

komunitas suporter klub SS Lazio di Italia dan lain-lain.

3Anung Handoko,2008. Sepak bola tanpa batas, Jogyakarta:Kanisius. Hal. 34
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Melihat  budaya  sepakbola  yang  kuat  di  Indonesia  sehingga  tak  sedikit

memunculkan beberapa sekelompok pendukung yang terlihat begitu fanatik dan

loyal terhadap sepakbola terlebih kalau berbicara tentang tim kebanggaannya yang

berasal  dari  daerah  sendiri  banyak para  pendukung yang tak  mau  ketinggalan

untuk  memberikan  kontribusinya  terhadap  tim  yang  didukungnya  terkadang

jumlahnya  tak  kalah  dari  para  suporter  klub –  klub  yang berasal  dari  daratan

Eropa. Di Indonesia sendiri banyak komunitas suporter yang bejumlah besar dan

terkenal  akan loyalitas dan kefanatikannya.  Berdasarkan penelusuran di Inggris

dalam  iniative futures sport and entertainment suporter sepak bola di Indonesia

termasuk kedalam kelompok suporter paling fanatik di dunia. Merujuk ??? pada

daftar yang dirilis tahun 2012 Indonesia menempati posisi ke tiga setelah negara

Inggris.4 Diantara kelompok suporter yang memiliki basis pendukung yang besar

dan terkenal akan loyalitas dan fanatik salah satu di antaranya adalah Suporter

Persib Bandung atau yang sering disebut dengan Bobotoh.

Persib sendiri merupakan klub sepak bola yang berasal dari Bandung sebelum

lahir nama Persib pada tahun 1923 di kota Bandung berdiri Bandoeng Inlandsche

Voetbal  Bond (BIVB).  BIVB ini  merupakan  salah  satu  organisasi  perjuangan

kaum  nasionalis  pada  masa  itu.  Tercatat  sebaga  ketua  umum  BIVB  adalah

Syamsudin yang kemudian diteruskan oleh putra  pejuang wanita  Dewi Sartika

yakni R. Atot.5 BIVB kemudian menghilang dari pentas persepakbolaan Indonesia

setelah  itu  kemudian  muncul  kembali  perkumpulan  bola  yang  mewarnai

4M. Iqbal, Arry Mustikawan, Perancangan kampanye media sosial dalam upaya mengurangi 
tingkat kriminalitas dalam rivalitas didunia sepakbola untuk suporter Persib Bandung,Bandung,e-
proceding of art &design:vol.5, no.1 , 2018. Hal.2
5Sejarah Persib, dalam http://www.Persib.co.id/clubs/history, diakses pada 11 desember 2018
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nasionalisme Indonesia yakni PSIB ( Persatuan sepakbola Indonesia Bandung )

dan National Voetbal Bond ( NVB ). Pada tanggal 14 Maret 1933 kemudian kedua

perkumpulan  tersebut  bersatu  dan  lahirlah  perkumpulan  yang  bernama  Persib

yang kemudian ditunjuk ketua umum yakni Anwar St. Pamoentjak.6

Sampai saat ini Persib masih jadi salah satu klub bola yang disegani di pentas

persepakbolaan  Indonesia  dengan  nama  besarnya,  maka  tak  heran  jika  Persib

menjadi  klub  yang  paling  di  impikan  para  pemain  bola  di  Indonesia  untuk

bermain di klub sebesar Persib Bandung. Dengan besarnya nama Persib, sehingga

menjadikan banyaknya Suporter yang mendukung Persib atau yang sering disebut

dengan Bobotoh. Kata Bobotoh sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa

Sunda yang memiliki makna sebagai pendukung, memberi dukungan, dorongan

dan  semangat.7 jadi  kata  Bobotoh  itu  bukan  nama  sebuah  organisasi  atau

komunitas tetapi sebutan untuk pendukung apapun itu dan kata Bobotoh harus ada

objek  didepannya.  Namun  karena  seiring  dengan  berjalannya  waktu  istilah

Bobotoh menjadi semaki melekat dan identik dengan suporter Persib, sejatinya

istilah ngabobotohan Persib sudah ada sejak lama yaitu sejak zaman perserikatan,

siapapun yang mendukung Persib maka layak disebut bobotoh Persib tanpa terikat

dengan organisasi  fans club tertentu.  “Bobotoh lahir  dari  kecintaan masyarakat

Jawa Barat ( tidak hanya kota Bandung ) terhadap Persib sejak 1930-an” tutur Eko

Noer Kristiyanto.8

6Sejarah Persib , dalam http://sejarahri.com/sejarah-persib/, diakses pada 13 desember 2018.
7SejarahBobotoh,dalamhttps://www.kompasiana.com/cimeuting/54f858f6a33311a07e8b45a9/ban
yak-yang-ngomongin-bobotoh-tapi-gak-tahu-arti-katanya-sebuah-tanggapan, diakses pada tanggal
11 desember 2018 pukul 13.09
8Randy  Wirayudha ,”Bobotoh, Suporter militan yang patut dicontoh” dalam 
https://historia.id/olahraga/articles/bobotoh-suporter-militan-yang-patut-dicontoh-Dr91L  diakses 
pada 21 april 2020
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Adapun untuk Suporter Persib sendiri terbagi – bagi lagi kedalam beberapa

perkumpulan  atau  kelompok,  di  antaranya  ada  Viking  Persib  Club,  Bombers,

Ultras Persib, Flower City Casual, Bobotoh Oriental, Bobotoh Singapore. Viking

Persib  Club  mendeklarasikan  diri  pada  17  Juli  1993.  “Awalnya  hanya

beranggotakan beberapa orang saja, di era perserikatan kita biasanya menonton

dan membentangkan spanduk di tribun selatan” tutur dirigen Viking, Yana Umar

saat di wawancarai oleh team viva.9 Nama viking sendiri terinspirasi dari bangsa

viking di Skandanavia yang dikenal gemar menjelajah. Untuk ketuanya sekarang

didapuk  oleh  Heru  Joko yang juga  termasuk  kedalam jajaran  inisiator  pendiri

Viking  Persib  Club,  selain  Heru  Joko  nama-nama  lain  yang  dikenal  sebagai

pendiri  Viking Persib Club adalah Ayi Beutik,  Dodi “Pesa” Rokhdian,  Hendra

Bule, dan Aris Primat. Seiring dengan berjalannya waktu dari mulai yang hanya

segelintir orang, kini Viking sudah memiliki anggota resmi lebih dari 70 ribu yang

tersebar di seluruh kota dan kabupaten Jawa Barat bahkan disetiap provinsi pun

ada distrik Viking, termasuk Jakarta yang notabene merupakan wilayah tempat

bernaung seteru Viking yakni The Jakmania.

Selain ada Viking Persib Club, suporter lainnya juga ada Bomber kepanjangan

dari  Bobotoh  Maung  Bandung  Bersatu  yang  dirintis  sejak  1997  dan

mendeklarasikan diri secara resmi pada tanggal 3 Agustus 2001 di Hotel Santika.

Dalam eksistensinya  Bomber  sudah  empat  kali  mengalami  pergantian  tampuk

kepemimpinan yaitu Asep S Abdul, Arif Maulana Yusuf, Arief Maulana DJ. Dan

pada tahun 2007 ketua umum kembali  kepada Asep Abdul  S sampai  saat  ini.

9Sejarah lahirnya Viking Persib Fans Club, dalam  https://www.viva.co.id/bola/liga-
indonesia/322273-sejarah-lahirnya-viking-persib-fans-club edisi 7 Juni 2012 , diakses pada 13 
desember 2018.
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Tujuan  dari  berdidrinya  adalah  untuk  berjuang  mendukung  Persib  Bandung,

berkomitmen untuk membangun supporter sepak bola yang kreatif, kritis, tertib,

santun, cerdas, dan bertanggung jawab. Kelompok suporter lainnya adalah FCC

atau Flowers City Casuals berawal dari tiga orang pendukung Persib yang sangat

menyukai budaya Inggris terutama musik dan sepakbola tepat pada 2005 silam

mereka membentuk kelompok yang berpenampilan casual dan berpakaian brand

terkenal  eropa,  kelompok ini  tidak memiliki  struktur  keanggotaan formal.  Dan

yang lainnya ada juga La Curva Pasundan ( LCP ) yang merupakan kelompok

Ultras Persib mereka berpenampilan hitam diawali tahun 2012/2013 berawal dari

kelompok kecil ultras di Bandung, dan mewujudkan La Curva Pasundan pada 5

Juli 2015.

Itulah beberapa kelompok Bobotoh Persib yang memliki loyalitas  yang tinggi

dan juga memiliki massa yang besar,  besarnya rasa fanatik dan juga loyalitas

yang  sangat  kuat  terkadang  justru  menimbulkan  efek  negatif  karena  memang

kalau berbicara masalah  suporter  rasanya selalu bersinggungan namun berbeda

tipis antara kreatif dan anarkis. Kreatif untuk menggambarkan pendukung yang

memberikan motivasi tambahan terhadap pemain yang bertanding dengan segala

atraksi yang di pertontonkan  sedangkan anarkis menggambarkan kerusuhan yang

terjadi di stadion yang dilakukan oleh suporter yang terjadi karena hal – hal yang

tak sesuai dengan keinginan mereka. Kejadian anarkis seperti ini yang cenderung

merugikan banyak pihak dikenal dengan istilah hooliganisme yang artinya sebagai

seorang  atau  sekelompok  orang  yang  sering  membuat  onar  atau  kerusuhan,

kekerasan  dan  kerusuhan  ini  terutama  dibangkitkan  oleh  sebab  yang  terkait
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langsung dengan jalannya pertandingan seperti wasit yang dianggap berat sebelah,

permainan  tidak  fair dan  keras  dari  tim  yang  bermain  atau  hanya  dinamika

interaksi antara suporter yang berlawanan.10 Berkenaan dengan hal itu tak jarang

dan tak sedikit ada segelintir bobotoh atau oknum bobotoh yang memiliki sifat

demikian tak jarang di stadion banyak menyanyikan lagu-lagu rasis atau sekedar

ejekan  dan  hinaan  terhadap  kelompok  suporter  lain  tak  jarang  juga  banyak

diantara  bobotoh yang ketika  menonton pertandingan  Persib  di  stadion namun

lupa akan etika – etika sehingga melanggar norma – norma Agama dan yang ada

di masyarakat. Maka tak sedikit masyarakat yang menilai negatif sebagian prilaku

suporter Persib ini.

Di tengah miringnya citra  Bobotoh dalam pandangan masyarakat,  sehingga

banyak di antara Bobotoh yang lainnya merasa gusar dan mempunyai tekad untuk

memperbaiki nama Bobotoh dan menjadikan pribadi Bobotoh menjadi suporter

yang dewasa dalam berfikir dan cerdas dalam bertindak yang taat pada norma –

norma agama juga norma kemanusiaan dan khusus untuk Bobotoh yang beragama

Islam supaya bisa kembali  lagi kepada fitrahnya menjadi seseorang yang tidak

melupakan  agama  ketika  berurusan  dengan  dunia.  Maka,  diantara  beberapa

Bobotoh yang kemudian sadar dan merasa ada yang harus diperbaiki, munculah

nama Dede Mustiawan dan Ust. Ahmad Humaedi dan inisiator yang lainnya yang

merupakan  seorang  karyawan  di  Rumah  sakit  Al  Islam  Bandung  yang  juga

seorang penggemar Persib yang hobi bermain futsal sebagai inisiator berdirinya

komunitas Bobotoh Taqwa atau yang sering disingkat BOTAQ. 

10Dunning, Murphy, William, the roots of football hooliganism, Routledge, 1988, hal. 90
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 Di  sela-sela  bermain  futsal  itu  kami  sering  berdiskusi  tentang  Persib  dan

Bobotohnya. Awalnya kami khawatir mengenai citra Bobotoh yang kurang baik

di  mata  masyarakat  atau  publik  Bandung di  mana  maaf  sebelumnya penilaian

masyarakat  terhadap  Bobotoh  itu  rasis  dan  anarkis”  ungkap  Dede  Mustiawan

ketika  diwawancarai  oleh  Ayo  Bandung11.  Oleh  karenanya,  Bobotoh  Taqwa

kemudian hadir  dengan harapan Bobotoh dapat  menjadi  Bobotoh yang santun,

sopan, ramah, someah hade ka semah sebagaimana yang diutarakan Kang Kamal

ketika penulis mewawancarainya.12

Komunitas  yang  bermarkas  di  Toko  Ceklist  Sport  Jalan  Babakan  desa

Kiaracondong dan juga bermarkas di Madrasah Nurul Ikhlas Jalan Cilengkrang

no.64 RT/TW 03/04 Cibiru Bandung. Bobotoh Taqwa ( BOTAQ ) berdiri atas

inisiasi  dari  Triadi  Suhendra,  Wawan .S,B, Baban Shobari,  Agus Riyanto,  dan

Dede Mustiawan yang sekarang menjadi ketua Bobotoh Taqwa yang berdiri pada

tahun 2008 silam. Bobotoh Taqwa ini sempat vakum namun kemudian aktif lagi

pada 2014.13 Mengenai filosofi logo BOTAQ, Dede mengemukakan “ bintang satu

diatas  logo melambangkan tauhid diatas  segala – galanya sebagai tujuan dasar

manusia, perisai biru berbingkai kuning melambangkan kekuatan dan kekokohan

bersama,  orang  yang  bersorban  dan  menghadapkan  wajahnya  kekanan

melambangkan manusia yang istiqamah di jalan Tuhannya, dan pita bertuliskan

11Anggun Nindita Kenanga,2017. Bobotoh Taqwa, Bobotoh Soleh anti rusuh. Dalam 
https://www.ayobandung.com/read/2017/07/29/22223/bobotoh-taqwa-bobotoh-soleh-anti-rusuh 
diakses pada 11 desember 2018.
12Wawancara bersama Kang Kamal ( korlap Bobotoh Taqwa) pada 10 Desember 2018 di Cimahi.
13Wawancara bersama Kang Kamal ( korlap Bobotoh Taqwa) pada 10 Desember 2018
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Bobotoh Taqwa melambangkan bahwa prestasi harus di imbangi taqwa kepada

Tuhan.14

Seiring  dengan  harapannya  yang  mengedapankan  akhlak,  maka  Bobotoh

Taqwa hadir  dengan  mengedepankan  sisi  dakwah.  Jargonnya sendiri  adalah  “

Tauhid di atas segalanya” dengan tujuan menjadikan ajaran Agama Islam sebagai

landasan  bergeraknya  dan Bobotoh Taqwa ini  berusaha  untuk “sebaik  cindai”

yang  artinya  adalah  sebarkan  kebaikan  dan  cinta  damai.  Adapun  untuk

kegiatannya  sendiri,  Bobotoh  Taqwa  tidak  hanya  sebatas  nonton  bareng

pertandingan Persib, namun jauh dari pada itu di mana ada kegiatan yang bersifat

sosial  dan  dakwah.  Dalam peran  dakwah Bobotoh  Taqwa sering  mengadakan

pengajian  setiap  pekannya,  mengadakan  mentoring  Diniyah,  dan  bekerja  sama

dengan perusahaan – perusahaan yang memproduksi Mushaf Al Qur’an seperti

Syammil,  Cordova, dll.  dalam agenda TEWAQ ( Tebar  wakaf  Al Qur’an )  di

mana  Bobotoh  Taqwa  bekerja  sama  dalam  penyaluran  Al  Qur’an  kepada

masyarakat  yang  membutuhkan  terlebih  lagi  masyarakat  yang  berada  di

pedalaman atau desa – desa. Ada juga kegiatan “ DUGEM” yaitu duduk gemar

mengaji,  kemudian  ada  program  seribu  Persib  yakni  sehari  seribu  perbanyak

shadaqah Insyaa Allah berkah. Selain itu Bobotoh Taqwa juga bergerak di bidang

sosial yang bekerja sama dengan lembaga – lembaga kemanusiaan seperti ACT

(  Aksi  Cepat  Tanggap  )  dalam  membantu  agenda  kemanusiaan.  Beberapa

peristiwa yang pernah terjun langsung kelapangan diantara nya seperti membantu

14Anggun Nindita Kenanga,2017. Bobotoh Taqwa, Bobotoh Soleh anti rusuh. Dalam 
https://www.ayobandung.com/read/2017/07/29/22223/bobotoh-taqwa-bobotoh-soleh-anti-rusuh 
diakses pada 11 desember 2018
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korban  banjir  bandang  Garut  2016,  peristiwa  tsunami  Donggala  dan  Palu,

peristiwa puting beliung Bogor, dan masih banyak lagi dan kemanusiaan saudara

–  saudara  di  Suriah,  selain  itu  juga  BOTAQ  ikut  aktif  dalam  pembelaan  –

pembelaan terhadap Islam atas pelecehan tergadap agama.

Adapun untuk keanggotaan BOTAQ sudah tersebar hampir  di  seluruh kota

kabupaten di Jawa Barat,  ada juga di  kota  – kota di luar provinsi Jawa Barat

seperti di Makassar, Batam, Medan, Bontang bahkan baru – baru ini ada warga

negara  Indonesia  di  Jepang  juga  mendirikan  BOTAQ  Jepang.15 Dan  seperti

kebanyakan suporter, BOTAQ juga berharap bahwa Persib dapat meraih prestasi

yang maksimal baik di tingkat maupun internasional. Keberadaan Bobotoh Taqwa

ini dirasakan oleh sebagian bobotoh yang lainnya dirasa cukup membawa angin

segar bagi perkembangan bobotoh secara kesuluruhan dalam upaya untuk menjadi

suporter  yang  lebih  dewasa  dan  berfikir  cerdas  sehingga  sangat  positif

keberadaannya di tengah – tengah Suporter yang lainnya.

Adapun  maksud  penelitian  ini  adalah  menelusuri,  mendeskripsikan,  dan

menganalisis upaya yang telah dilakukan sebagian Bobotoh yang menamakan diri

sebagai  Bobotoh  Taqwa  dalam  memperbaiki  citra  Bobotoh  di  kalangan

masyarakat dan juga memperkuat bobotoh supaya senantiasa berada di jalan yang

di ridhai Allah SWT. Kajian mengenai sejarah perkembangan dan peran bobotoh

taqwa di bidang Sosial,  Dakwah dan Ekonomi ini  belum  pernah dikaji  secara

ilmiah  oleh  para  peneliti.  Berdasarkan latar  belakang  di  atas  maka  ditentukan

15Wawancara bersama Kang Kamal ( korlap Bobotoh Taqwa) pada 10 Desember 2018 di Cimahi.
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judul  penelitian ini  adalah  Sejarah  Bobotoh Taqwa  dan perannya dalam

Bidang Sosial, Dakwah dan Ekonomi di Bandung pada tahun 2014 – 2019.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Sesuai dengan latar belakang, peneliti berpendapat bahwa untuk menghasilkan

kehidupan yang baik dan prestasi membanggakan, maka sudah semestinya pribadi

ini  mendekatkan  diri  kepada  Allah  agar  menjadi  pribadi  yang lebih  bertaqwa.

Berdasarkan latar belakang penelitian mengenai  Sejarah  Bobotoh Taqwa  dan

perannya  dalam  Bidang  Sosial,  Dakwah  dan  Ekonomi  di  Bandung  pada

tahun  2014  –  2019. Maka  penulis  merumuskan  dalam  pertanyaan  penelitian

sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah Persib, Bobotoh dan Bobotoh Taqwa ? 

2. Bagaimana peran Bobotoh Taqwa dalam bidang sosial, dakwah, dan ekonomi?

3. Bagaimana pandangan Publik terhadap keberadaan Bobotoh Taqwa ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran atau harapan yang akan dicapai dengan

penyelenggaraan penelitian ini. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1.  Tujuan umum 

 Secara umum maksud penelitian ini adalah menelusuri, mendeskripsikan, dan

menganalisis  upaya  yang  telah  dilakukan  Bobotoh  Taqwa  dalam  upaya  nya

menjadikan Bobotoh menjadi pribadi yang sopan, santun, ramah , someah hade ka

semah. Dan bagaimana pandangan Islam terhadap olahraga dan sepakbola karena

Bobotoh Taqwa sendiri berkecimpung di dunia olahraga khususnya sepakbola.

2. Tujuan khusus  
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Adapun secara khususnya tujuan dari penelitian ini yaitu : 

a) Untuk  mendeskripsikan sejarah Persib, Bobotoh dan Bobotoh Taqwa

b) Untuk  mendeskripsikan peran dan aktivitas Bobotoh Taqwa dalam bidang

sosial, dakwah dan ekonomi.

c) Untuk  mendeskripsikan pandangan publik terhadap Bobotoh Taqwa. 

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini terdapat beberapa sumber pustaka yang penulis gunakan

sebagai pedoman serta rujukan dalam membandingkan hasil penelitian ini. Dalam

konteks  ini  tentunya   bertujuan  agar  penulis  dapat  mengetahui  posisi  penulis

dalam menulis  kajian tentang  Sejarah Bobotoh Taqwa dan perannya dalam

bidang sosial, dakwah dan ekonomi di Bandung pada 2014-2019

1.  Buku yang berjudul  Sepak bola tanpa batas,yang merupakan buah hasil

karya  dari  Anung  Handoko  yang  diterbitkan  di  Yogyakarta  oleh  penerbit

Kanisius  pada  tahun   2008  ini  membahas  tentang  ;  sepakbola  dan  suporter

secara global, kemudian juga sepakbola dan suporternya di Indonesia, tentang

Slemania,  bocah  edan  tapi  sopan,  dan  pada  bab  akhirnya  berbicara  tentang

sepakbola  dan suporter  di  masa  depan.  Adapun perbedaan  dengan apa  yang

penulis tulis, nampaknya jelas bahwa penulis lebih berfokus pada pembahasan

sepakbola dan juga kaitannya dengan suporter yang ada di Indonesia saja tanpa

melibatkan pembahasan tentang slemania.

2.  Buku yang berjudul  the roots of football hooliganism, merupakan karya

dari Eric Dunning, Patrick Murphy, John Williams. Diterbitkan di London oleh
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Routledge  pada  tahun  1988  dan  ebook  nya  diterbitkan  pada  24  April  2014

dengan alamat  https://doi.org/10.4324/9781315  772875   dengan no ebook ISBN

978131577875  yang  berjumlah  286  halaman  ini  di  dalamnya  pada  bagian

pendahuluan  membahas  tentang  sepak  bola  hooliganisme  sebagai  fenomena

sosial, kemudian pada bab 1 nya membahas tentang memahami hooliganisme

sepakbola yang diulas dengan kritis dari beberapa teori kemudian pada bab 2

dan  3  berurutan  dibahas  mengenai  demam sepak  bola  1  dan 2,  pada  bab 4

kemudian  membahas  hooliganisme sepakbola   dan  kelas  pekerja  sebelum

perang dunia pertama, pada bab 5 nya dibahas mengenai orang yang lebih baik,

kemudian pada bab 6 bercerita tentang penggabungan dan keramaian sepakbola

Inggris  ketika perang,  pada bab 7 nya membahas tentang sepakbola berjalan

ketika  perang  dan  pada  bab  selanjutnya  membahas  tentang  akar  sosial  dari

suporter yang agresif. Dan jelas terlihat perbedaannya bahwa apa yang saya tulis

hanya berfokus pada hooliganisme di dalam sepakbola nya.

3.  Selanjutnya  sumber  rujukan  dari  jurnal  adalah  yang  berjudul

Perancangan  kampanye  media  sosial  dalam  upaya  mengurangi  tingkat

kriminalitas dalam rivalitas didunia sepakbola untuk suporter Persib Bandung.

Di tulis oleh Muhammad  Iqbal dan Arry Mustikawan yang di terbitkan oleh  e-

proceding  of  art  &design:vol.5,  no.1  ,pada  tahun   2018  di  Bandung.  Berisi

tentang  rancangan  untuk  mengkampanyekan  tingkat  kriminalitas  dengan

menggunakan media sosial.  Adapun perbedaan dengan apa yang penulis tulis

terletak  pada isi  pembahasan yang mana penulis  lebih  konsen pada suporter

persib nya.
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4.  Selebihnya yaitu artikel – artikel seperti  Apud Saefudin, 2018. “ikhtiar

membangun  suporter  santun  dan  religius  ala  Bobotoh  Taqwa”.  Dalam

https://omapud.com/ikhtiar-membangun-suporter-santun-dan-religiusalabotaq/

yang membahas tentang sejarah Bobotoh Taqwa dan juga aktivitasnya dalam

aspek sosial keagamaan. Dan juga Bobotoh.id. “ mengenal lebih dekat Bobotoh

Taqwa”,  dalam  https://bobotoh.id/baca/mengenal-lebih-dekat-bobotoh-taqwa.

Yang membahas tentang tujuan dan aktivitas dari Bobotoh Taqwa.  

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah – langkah penelitian atau metodelogi sejarah terdiri dari dua kata,

yaitu  metodelogi  dan  sejarah.  Metodelogi  merupakan  melalui  atau  jalan,  jadi

metodelogi merupakan kajian yang membahas tentang pemikiran konsep – konsep

yang mengarahkan dalam penyusunan suatu bidang peristiwa yang terjadi pada

masa lalu.16 Adapun langkah – langkah yang ditempuh peneliti sebagai berikut :

1.  Heuristik

Heuristik tidak hanya sekedar menemukan tetapi mencari terlebih dahulu.17

merupakan  langkah  awal  dalam  penelitian  sejarah,  dimana  heuristik  berarti

mengumpulkan sumber. dalam heuristik ada tiga macam sumber sejarah , yaitu

sumber  tertulis,  sumber  lisan,  sumber  benda.  Adapun  dalam  mengumpulkan

sumber,  penulis  menggunakan sumber tertulis,  sumber lisan dan sumber benda

dari  hasil  observasi  yang  telah  dilakukan,  maka  penulis  mendapatkan  sumber

berupa sumber primer dan sekunder . adapun sumber primer sebagai berikut :

16Sulasman,2014. metodelogi penelitian sejarah, Bandung:Pustaka Setia. Hal. 73

17Sulasman,2014.metodelogi penelitian sejarah, Bandung:Pustaka Setia. Hal. 93
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a. Sumber Tertulis

 Semua data dalam bentuk laporan tertulis yang memuat fakta-fakta mengenai

sejarah,  perkembangan  dan  peran  Bobotoh  Taqwa,  seperti  dokumen-dokumen

catatan hasil  wawancara yang dimuat  di media cetak atau media massa seperti

artikel, artikel yang dimuat di antaranya adalah : 

a) Bobotoh.id, Mengenal lebih dekat Bobotoh Taqwa.

b) Rilo Pambudi, 2019.” Tak masalahkan Persib Bandung di denda,

Bobotoh Taqwa akan kibarkan bendera Uyghur di laga terakhir”.

Dalam  https://wow.tribunnews.com/2019/12/19/tak-masalahkan-

persib-bandung-didenda-bobotoh-taqwa-akan-kibarkan-bendera-

uyghur-di-laga-terakhir?page=2.

c) Anggun Nindita Kenanag Putri, 2017. “Bobotoh Taqwa, Bobotoh

Solehantirusuh”.Dalamhttps://www.ayobandung.com/read/2017/07

/29/22223/bobotoh-taqwa-bobotoh-soleh-anti-rusuh.  Diakses  pada

28 April 2020.

d) Apud  Saefudin,  2018.  “ikhtiar  membangun  suporter  santun  dan

religius  ala  Bobotoh Taqwa”.  Dalam  https://omapud.com/ikhtiar-

membangun-suporter-santun-dan-religius-ala-bobotoh-taqwa/.

e) Bobotoh.id.  “  mengenal  lebih  dekat  Bobotoh  Taqwa”,  dalam

https://bobotoh.id/baca/mengenal-lebih-dekat-bobotoh-taqwa.

f) PKS Kota Bandung  , “Sesudut pandang : Bobotoh Taqwa”, dalam

http://bandung.pks.id/2015/05/sesudut-pandang-bobotoh-

taqwa.html. 

16

http://bandung.pks.id/2015/05/sesudut-pandang-bobotoh-taqwa.html
http://bandung.pks.id/2015/05/sesudut-pandang-bobotoh-taqwa.html
http://bandung.pks.id/
https://bobotoh.id/baca/mengenal-lebih-dekat-bobotoh-taqwa
https://omapud.com/ikhtiar-membangun-suporter-santun-dan-religius-ala-bobotoh-taqwa/
https://omapud.com/ikhtiar-membangun-suporter-santun-dan-religius-ala-bobotoh-taqwa/
https://www.ayobandung.com/read/2017/07/29/22223/bobotoh-taqwa-bobotoh-soleh-anti-rusuh
https://www.ayobandung.com/read/2017/07/29/22223/bobotoh-taqwa-bobotoh-soleh-anti-rusuh
https://wow.tribunnews.com/2019/12/19/tak-masalahkan-persib-bandung-didenda-bobotoh-taqwa-akan-kibarkan-bendera-uyghur-di-laga-terakhir?page=2
https://wow.tribunnews.com/2019/12/19/tak-masalahkan-persib-bandung-didenda-bobotoh-taqwa-akan-kibarkan-bendera-uyghur-di-laga-terakhir?page=2
https://wow.tribunnews.com/2019/12/19/tak-masalahkan-persib-bandung-didenda-bobotoh-taqwa-akan-kibarkan-bendera-uyghur-di-laga-terakhir?page=2


g) Majalah  Wakaf  Daarut  Tauhiid,2018.”  BOTAQ  (  Bobotoh

Taqwa ) DUGEM bareng wakaf DT “. Majalah. edisi 14

b. Sumber Lisan atau wawancara

Wawancara merupakan teknik paling tepat guna menghasilkan sumber yang

valid.  Teknik  wawancara  ini  juga  lebih  dipercaya  dan  lebih  relevan  untuk

mendapatkan hasil yang akurat.Wawancara  yang  dilakukan penulis di antaranya

adalah :

1) Dede Mustiawan ( Presiden Bobotoh Taqwa )

2) Ahmad Kamal ( Koordinator Lapangan Bobotoh Taqwa )

3) Januar ( Ketua Bobotoh Taqwa Chapter Karawang )

4) Ghilman ( Ketua Bobotoh Taqwa Chapter Parongpong )

5) Dicky  Hidayat  (  Ketua  Bobotoh  Taqwa  Chapter   Kabupaten

Bandung Barat )

6) Heriana, S.Pd ( Imam Besar Masjid Al Amanah )

7) Abdul Salam, S.Sos ( Ketua Dewan Santri Universal 2017/2018 )

c. Sumber Benda atau Media visual 

Adapun untuk sumber yang penulis dapat dari media visual berupa foto-foto

kegiatan dari Bobotoh Taqwa sendiri guna menunjang kebenaran dari materi yang

saya teliti didapat dari :

1) foto – foto kegiatan Bobotoh Taqwa. Data arsip foto. Bandung:

Instagram@bobotohtaqwa

2) foto – foto kegiatan Bobotoh Taqwa. Data arsip foto. Bandung:

Instagram@botaqvolunteer
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3) foto – foto kegiatan Bobotoh Taqwa. Data arsip foto. Bandung:

Instagram@botaqcimahi/

Adapun sumber sekunder yang penulis dapatkan sebagai berikut :

a. Sumber tertulis 

1) Buku 

a) A.  Mukti  Ali,  1981.Beberapa  Persoalan  Agama  Dewasa

Ini,Jakarta:Rajawali Press.

b) A. Sarumpaet dkk. 1992. Permainan Besar. Jakarta: Depdikbud.

c) Al Hafizh Zaki Al-Din ‘Abd al-Azhim Al Mundziri, 2004. Ringkasan

Shahih  Muslim,  alih  bahasa  Syinqithy  Djamaluddin  dan  Mochtar

Zoerni. Bandung: Penerbit Mizan.

d) Amrullah Ahmad,1985. Dakwah Aktual, Jogyakarta: PLP2M.

e) Anung Handoko,2008. Sepak bola tanpa batas, Jogyakarta:Kanisius.

f) Arif,1991.Psikologi  Dakwah: Suatu  Pengantar  Studi.Jakarta:  Bumi

Aksara.

g) Asmuni Syukir,1983.Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam, Surabaya:

Al-Ikhlas.

h) Dadang  Kahmad,2002.  Sosiologi  Agama.  Bandung  :  Remaja

Rosdakarya. Hendro Puspito O.C, 1986.   Sosiologi Agama. Jakarta :

Kanisius.
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i) Dewi  S.  Baharta,1995.Kamus  Bahasa  Indonesia,Surabaya:  Bintang

Terang.

j) Didin Hafidudin,1998.Dakwah Aktual,Jakarta: Gema Insani Press.

k) Dunning, Murphy, William,1988, the roots of football  hooliganism,

Routledge.

l) EK.  Imam  Munawir,t.t. Azas-azas  Kepemimpinan  dalam  Islam,

Usaha Nasional.

m) Emral Abus. 2016. Sepak bola dasar. Padang : Sukabina Press.

n) Faizah  &  Lalu  muchsin  effendi,2006.  Psikologi  Dakwah,  Jakarta:

Prenada media. 

o) Giriwijoyo, Prof. Santoso, 2007. Ilmu Kesehatan Olahraga, Bandung:

Rosdakarya.

p) Hari  Wahyudi,  2009.  The  Land  ofHooligan:  Kisah  Para  Perusuh

Sepak Bola,Yogyakarta : Garasi.

q) Iskandar,  Muhaimin,2006.Spiritualitas  Sepak  Bola.  Yogyakarta:

KLIK.R

r) Iswandi  Syahputra,2016.  Pemuja  Sepakbola:  kuasa  media  atas

budaya. Jakarta : kepustakaan populer gramedia
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s) Juanedi,  Fajar.2012.  Bonek  :  komunitas  suporter  pertama  dan

terbesar di indonesia. Yogyakarta: Buku Litera.

t) Lutfi Avianto,2012. Mengenal Sepak bola.Jakarta. PT Balai Pustaka.

u) Malobulu, Syarifudin dkk.,2011.  Olahraga dan Pendidikan Jasmani

dalam Wajah Keutuhan NKRI. Jakarta: Ardadizya jaya.

v) Masyhur Amin,1997. Dakwah Islam dan Pesan Moral, Yogyakarta:

Al-Amin Pers.

w) Su’udi, Achmad. 2006.  Football Inspirations for Succes. Jakarta: PT

Gramedia Pustaka Utama

x) Suyatna,  Hempri,  dkk.  2007.  Suporter  Sepak  bola  Tanpa  Anarkis,

Mungkinkah? Yogyakarta: Media Wacana.

y) Y.S  Santosa  Giriwijiyo,DKK.1991.Olahraga  dan  olahraga

kesehatan. Bandung : FPOK/IKIP Press.

z) Yunus Hayim Syam,2007.  Manajemen Dakwah, Yogyakarta: Shaida

Yogyakarta.

2) Karya tulis ( Jurnal, skripsi, artikel, dan majalah )

a) Adrian  Amurwonegoro.  2015.  “perilaku  hooliganisme  dalam

fanatisme  suporter  sepakbola  Indonesia  (  kajian  tentang
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fenomenologi  rivalitas  the  jakmania  dan  viking  )”.  Skripsi.

Surakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

b) Aulia  Hadi,2017,”Bobotoh  Persib  dan  kontruksi  identitas  di  era

digital”, Jurnal Masyarakat & Budaya,Voleme 19 no. 1.

c) Khairuddin.2017.  “Olahraga  dalam  pandangan  Islam”  ,Jurnal

Olahraga Indragiri. Vol 01 no 1

d) M. Iqbal, Arry Mustikawan,2018. “Perancangan kampanye media

sosial dalam upaya mengurangi tingkat kriminalitas dalam rivalitas

didunia  sepakbola  untuk  suporter  Persib  Bandung”.Jurnal.

Bandung,e-proceding of art &design:vol.5, no.1

e) Mujahiddin,2018.  “Sepak  bola  dan  Agama”.  Artikel, Harian

Waspada Medan.

f) Oki  Achmad  Ismail,  Iqbal  Jaya  Chasbi,  2018.  “KONSTRUKSI

IDENTITAS  KELOMPOK  SUPORTER  FLOWERS  CITY

CASUALS  (Studi  Fenomenologi  Terhadap  Kelompok  Suporter

Flower City Casuals Dalam Mendukung Persib Bandung)”Jurnal.

Ensains Vol 1 no. 2 

g) Rendy Adityawarman.  2014.  “Strategi  Dakwah pengurus  Viking

dalam  aktivitas  keagamaan”.  Skripsi.  Jakarta  :  Fakultas  Ilmu

Dakwah  dan  Ilmu  Komunikasi  Universitas  Islam  Negeri  Syarif

Hidayatullah. 
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h) Ridwan  Riyadhi  Nugraha,  2015.  “  Peran  komunitas  the  bombs

(bobotoh  maung  bandung  sajati)  dalam  membentuk  solidaritas

sosial  (Studi  Kasus  Komunitas  The  Bombs  Kota  Bandung)”.

Skripsi. Fakultas  Ilmu Sosial  dan  Ilmu Politik  Universitas  Islam

Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

2.  Kritik

Tahapan kritik merupakan  langkah ke dua dalam metode penelitian sejarah,

hal ini di lakukan oleh para peneliti setelah mengumpulkan sumber - sumber yang

ada guna  memperoleh  keotentikan  sumber.18Proses  kritik  terbagi  kedalam dua

macam, yaitu kritik internal dan eksternal.19

a. Kritik Eksteren

Di lakukan untuk menguji  atas  sumber sumber yang ada apakah asli  atau

turunan  dengan  melalui  segi  segi  fisik  suatu  sumber.  Dalam  hal  ini  penulis

melakukan penyelidikan dari suatu sumber mulai dari waktu sumber itu di buat,

dimana di buatnya, dan juga siapa yang membuatnya. Ataupun misalkan sumber

tersebut berupa sumber lisan maka yang harus diperhatikan adalah melihat dari

kondisi fisik narasumber, ingatan cara berbicara atau umurnya.

Sebagai contoh penulis mengambil contoh kritik ekstern dari salah seorang

Narasumber yang penulis wawancara yakni Abdul Kamal, bila dilihat dari kondisi

fisiknya Beliau tergolong sehat baik dari segi jasmani dan juga rohani nya, cara

berbicara  nya  pun  lancar  dan  ingatan  nya  pun  baik.  Maka  dapat  masuk  bila

dikategorikan untuk Narasumber primer.

18Kuntowijjoyo,2005. Pengantar Ilmu Sejarah.Yogyakarta:Bentang Pustaka. Hal. 100
19Sulasman,2014.metodelogi penelitian sejarah, Bandung:Pustaka Setia. Hal. 101
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b. Kritik Intern

Penulis  akan  melihat  dari  segi  kebenaran  suatu  sumber  yang  antara  lain

meliputi kebenaran isi dalam sumber dan juga di pertimbangkan apakah sumberitu

dapat di percaya atau tidak, dapat diandalkan atau tidak.20 Kritik intern dilakukan

dalam memperhatikan dua hal yakni penilaian intristik terhadap sumber- sumber.

Dalam hal ini penulis melakukan penyelidikan terhadap sumber yang dimuat oleh

ayo  bandung.com  dan  setelah  diteliti  ternyata  apa  yang  dimuat  dapat  di

pertanggungjawabkan  kebenarannya  karena  berisi  tentang  hasil  wawancara

bersama pelaku sejarah dari Bobotoh Taqwa yakni ketua Bobotoh Taqwa Deden

Mustiawan.

Contoh  lain  yakni  mengenai  sumber  lisan  yanng  penulis  ambil  contohnya

adalah wawancara dengan Abdul Kamal pada 11 desember 2018. Ahmad Kamal

merupakan  Bobotoh  Taqwa  yang  menjabat  sebagai  Koordinator  Lapangan

Bobotoh  Taqwa  sekaligus  ketua  chapter  Bobotoh  Taqwa  Cimahi.  Dalam

wawancara bersama Beliau, Beliau sangat baik dalam menyampaikan informasi

dan terbuka.

3.  Interpretasi

Interpretasi merupakan penguraian kata – kata sejarah dan kepentingan topik

sejarah dan juga menjelaskan tentang masalah terkini.21Dalam tahapan Interpretasi

ini  penulis  menggunakan  teori  Antropologi  sosial  dimana  di  dalam  teori

antropologi  sosial  kita mengenal  di  dalam unsur – unsur masyarakat  ada yang

disebut  kelompok  atau  organisasi  dan  kelompok  pun  terbagi  paling  sedikit

20Sjamsudin Helius,2016. Metodelogi sejarah. Yogyakarta : Penerbit Ombak. Hal. 84
21Sulasman,2014.metodelogi penelitian sejarah, Bandung:Pustaka Setia. Hal. 107
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kedalam  dua  macam  yang  dilihat  dari  segi  sifat  organisasi  dan  sistem

pimpinanannya. Pertama, organisasi yang  tidak dibentuk dengan sengaja tetapi

telah terbentuk karena ikatan alamiah dan ikatan yang mengikat warganya dengan

adat istiadat dan sistem norma yang sejak dulu telah tumbuh dengan tidak sengaja.

Adapun  yang  kedua,  yaitu  organisasi  yang  dibentuk  dengan  sengaja  sehingga

aturan – aturan dan sistem norma yang mengikat anggota juga disusun dengan

sengaja.22 Adapun contoh kelompok yang masuk kedalam kriteria yang dimaksud

organisasi yang disebut kedua seperti Bobotoh Taqwa.

Dimana  dapat  kita  lihat  bahwa  keberadaan  Bobotoh  Taqwa  itu  terbentuk

karena adanya rasa empati  kepada sesama suporter Persib, dimana kita melihat

adanya perilaku para oknum suporter Persib yang tindakannya jauh melenceng

dari norma – norma agama dan norma masyarakat. Sebagaimana yang diutarakan

narasumber  yang  penulis  wawancara  Beliau  pernah  melihat  sesama  suporter

Persib  yang  melakukan  perbuatan  yang  tak  senonoh  secara  terang  -  terangan

ketika  menonton Persib dan masih ada lagi  tindakan yang tidak sesuai.   Oleh

karena itu, maka teman – teman Bobotoh Taqwa terbentuk karena adanya rasa

empati  sesama Bobotoh lebih jauh lagi empati  sesama pendukung Persib yang

beragama Islam supaya ketika menonton Persib bukan hanya sekedar mengejar

dunia tapi juga berusaha agar akhirat nya pun dapat diraih salah satu di antaranya

dengan cara tetap melaksanakan shalat berjama’ah di stadion ketika Persib main,

senantiasa mengingatkan dalam kebaikan dan ketaatan, juga senantiasa berusaha

menjadi contoh yang baik bagi suporter yang lainnya. 

22Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi.Jakarta : Rineka Cipta,2009. Hal.126
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Sedangkan keberadaan suporter Persib sendiri terbentuk karena adanya rasa

bangga,  adanya  rasa  cinta  yang  sama  sesama  pendukung  terhadap  klub

kesayangan nya yaitu Persib. Atas dasar rasa cinta yang sama itu lah para suporter

yang memiliki kecintaan yang sama membentuk suatu komunitas atau kelompok

yang banyak orang menyebutnya dengan Bobotoh. Kemudian keberadaan Persib

ini  juga  yang  menjadi  alasan  lain  berkumpulnya  dari  teman-  teman  Bobotoh

Taqwa  untuk  kemudian  membentuk  komunitas  karena  adanya  rasa  solidaritas

yang sama diantara sesama suporter untuk mendukung Persib.

4.  Historiografi

Historiografi  merupakan  proses  peyusunan  fakta  dalam  penyusunan

sejarah.23Di sini penulis di  arahkan untuk menuliskan sejarah yang di dapat dari

hasil Interpretasi menjadi suatu fakta dan logis serta sistematis hingga akhirnya

menghasilan sebuah tulisan sejarah yang mendekati aslinya. Adapun Sistematika

penulisan untuk ke depannya mengenai hasil penelitian tentang Sejarah  Bobotoh

Taqwa   dan  perannya  dalam  Bidang  Sosial,  Dakwah  dan  Ekonomi  di

Bandung pada tahun 2014 – 2019. adalah sebagai berikut :

BAB  I,  pada  tahap  ini  terdapat  pendahuluan,  yang  meliputi  latar  belakang,

rumusan masalah, tujuan penulisan, dan langkah – langkah penelitian.

BAB II,  menjelaskan perihal olahraga, sepak bola dan suporter serta hubungan

nya  dengan  aktivitas  keagamaan  serta  Sejarah  Persib,  Bobotoh  dan  Bobotoh

Taqwa.

23Sulasman, metodelogi penelitian sejarah, Bandung:Pustaka Setia,2014. Hal. 147
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BAB  III,  menjelaskan  tentang  peran  Bobotoh  Taqwa  dalam  bidang  Sosial,

Dakwah dan Ekonomi, Pandangan masyarakat terhadap Bobotoh Taqwa

BAB IV,  kesimpulan yang menyimpulkan dari setiap pembahasan yang diambil

dari setiap pokok pembahasan.
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