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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Penelitian 

 Sepakbola merupakan cabang olahraga yang sangat digemari oleh semua 

kalangan tidak memandang tua, muda, maupun anak-anak. Sepakbola menjelma 

menjadi sebuah permainan yang disebut “joga banito”/ permainan indah yang 

bukan hanya sekedar pertandingan dengan durasi 2 x 45 menit (plus extra time 

dan adu pinalti) tetapi juga menjelma menjadi sebuah permainan olahraga yang 

terbukti efektif untuk memberikan ruang kepada peminatnya untuk berbaur tanpa 

melihat sekat sosial, kultural, etnis, agama, ideologi dan negara. Oleh karena 

itulah sepakbola layak disebut sebagai “joga banito” dalam memberikan sebuah 

kesatuan utuh bagi setiap peminatnya tanpa ada sekat.  

 Pertandingan sepakbola tidak lengkap tanpa adanya dukungan dari 

penonton yang ada dalam sebuah pertandingan sepakbola. Penonton menurut 

Suyanto (1991), dalam Suryanto (2008) ialah orang yang melihat dan 

menyaksikan pertandingan sepakbola, sehingga bersifat pasif. Penonton memiliki 

pengertian yang berbanding terbalik dengan suporter. Suyatno (1991), dalam 

Suryanto (2008) menjelaskan bahwa suporter ialah orang yang melihat dan 

menyaksikan pertandingan sepakbola, sehingga bersifat aktif. Dari pengertian 

tersebut peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud “pasif” dari seorang 

penonton ialah hanya memberikan dukungan kepada tim tanpa adanya reaksi atas 

hasil yang diterima dari tim kesayangannya atau lebih kepada kegemaran dalam 

menonton sepakbola/sisi postif dari menonton sepakbola yaitu untuk menghibur. 

Namun sebaliknya “aktif” dari seorang suporter ialah adanya reaksi atas hasil 

yang diperoleh dari tim yang disayanginya, baik itu reaksi negatif maupun reaksi 

positif. Selain itu pula dari pengertian itu pula dapat disimpulkan bahwa suporter 

dan penonton adalah satu hal yang berbeda satu sama lain. 

 Penonton merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas 

olahraga, baik olahraga yang bersifat perorangan maupun beregu, baik yang 

dipertandingkan ataupun diperlombakan. Maladi seorang mantan menteri olahraga 
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pernah mengatakan dalam Jurnal yang diterbitkan oleh Yustinus Sukarmin bahwa 

olahraga itu merupakan kegiatan manusia yang mempunyai ciri-ciri ada peserta, 

ada penonton, ada pemenang dan ada hadiah. Oleh karena itulah keberadaan 

penonton menjadi suatu hal yang sangat penting dan ketiadaan penonton dalam 

suatu olahraga sama saja mengingkari hakikat olahraga itu sendiri. 

 Sepakbola sudah menjadi tontonan yang digemari oleh semua kalangan, 

tidak ada batasan untuk menyaksikan pertandingan sepakbola, tidak melihat dari 

status sosial, agama, negara, budaya, kultural dan ideologi, semua akan bersatu 

dan bergabung dalam menyaksikan pertandingan sepakbola. Di Indonesia 

pertandingan sepakbola merupakan salah satu permainan olahraga yang paling 

digemari dan paling diminati, terbukti dengan menjamurnya klub-klub sepakbola 

dari berbagai daerah di tanah air seperti PERSIB, PERSIJA, PERSEBAYA, 

PERSIPURA dan lain sebagainya. Seperti halnya di negara Amerika Latin atau 

Eropa di Indonesia sepakbola juga menjadi olahraga yang paling digemari oleh 

masyarakat. Olahraga sepakbola dengan segala daya tariknya mampu 

mengumpulkan ribuan penonton di stadion-stadion, bahkan pada saat gelaran 

Piala Asia tahun 2007 saat partai Tim Nasional Indonesia melawan Arab Saudi, 

Euforia bangsa Indonesia tak terbendung. Ratusan ribu penonton memberikan 

dukungan langsung untuk Tim Nasional Indonesia.  

 Dalam setiap pertandingan sepakbola, sering kali kita melihat kerusuhan 

atau perilaku kekerasan yang dilakukan antar suporter. Kerusuhan yang dilakukan 

oleh suporter bukan merupakan barang langka dalam dunia persepakbolaan, baru-

baru ini seperti yang diberitakan dalam kompas bola dimana terjadi pelemparan 

batu dan molotov oleh oknum yang diduga suporter PERSIJA kepada pemain dan 

official PERSIB pada saat ingin berangkat menuju Gelora Bung Karno (GBK) 

dari Hotel Kartika Chandra tempat tim maung bandung menginap. Hal tersebut 

berdampak kepada batalnya pertandingan yang akan dilakukan antara PERSIJA 

Jakarta dan PERSIB Bandung. (bola.kompas.com/read/2013/06/24).  

 Dalam pertandingan sepakbola kekerasan tidak hanya dilakukan oleh 

suporter saja, pemain, official bahkan wasit saat ini jelas terbukti sudah 

melakukan tindak kekerasan. Nova Zaenal pemain PERSIS Solo dan M. 
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Mamadaou pemain Gresik United di stadion Sri Wedari 12 Februari 2009. 

Rahayu, (2009), dalam Sulistiyono (2010).  

 Selain itu Jumadi Abdi pemain Persatuan Sepakbola Pupuk Kalimantan 

Timur meninggal dunia di Rumah Sakit PT pupuk Kalimantan Timur, Kota 

Bontang, Minggu, 15 Maret 2009. Junadi meninggal dunia akibat berbenturan 

keras dengan salah satu pemain PERSELA (Persatuan Sepakbola Lamongan) saat 

pertandingan PKT Bontang menjamu PERSELA Lamongan dalam laga lanjutan 

Djarum Super Liga Indonesia, 7 Maret 2009. Harto, (2009) dalam Sulistiyono 

(2010). 

 Selain itu Sunaryadi (2009:3) dalam tesisnya juga menggambarkan 

perilaku kekerasan yang ada dalam setiap pertandingan sepakbola seperti yang 

terjadi di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, dimana kelompok pendukung 

persib Korwil (Koordinator Wilayah) Jabodetabek dianiaya kemudian sebagian 

barang bawaannya seperti dompet dan telepon genggam diambil paksa oleh 

kelompok pendukung PERSIJA saat menonton pertandingan babak kualifikasi 

Piala Dunia 2002 antara kesebelasan Indonesia melawan Maladewa.  

 Selain perilaku kekerasan yang telah disebutkan diatas berikut peneliti 

paparkan beberapa perilaku kekerasan yang dilakukan dalam rentang tahun 2005 

sampai dengan tahun 2013.  

 Pada tanggal 25 April 2005 di Stadion wilis PERSEKABPAS Pasuruhan 

vs AREMA Malang terjadi penyerangan suporter yang dilakukan oleh suporter 

PERSEKABPAS terhadap suporter AREMA, akibatnya suporter AREMA 

menyerbu lapangan, wasit, dan pengerusakan stadion. Sehari sebelum 

pertandingan, kerusuhan sudah meletup ketika suporter Aremania yang bermalam 

di Madiun mendapat serangan dari oknum suporter Sakeramania. Saat hari 

pertandingan, Panpel yang tidak siap, membuat stadion tetap dibanjiri oleh 

suporter meski sudah penuh, Bentrok pun terjadi sebelum pertandingan. 

Akibatnya stadion rusak dan pertandingan dibatalkan. Seorang suporter AREMA 

meninggal akibat kecelakan. Kemudian pada tanggal 4 September 2005 terjadi 

kekerasan penonton pada pertandingan PERSIJA Jakarta vs PERSIB Bandung di 

Stadion Lebak Bulus Jakarta Selatan, Ribuan suporter The Jak meneror para 
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pemain dan offisial tim PERSIB Bandung sehari sebelum pertandingan di mulai. 

Akibatnya adalah PERSIB mogok main ketika akan dijamu PERSIJA. Alasannya 

sehari sebelumnya kubu PERSIB sudah menerima teror dari pendukung 

PERSIJA. Panpel juga dinilai tidak bisa memberikan jaminan keamanan. Saat 

PERSIJA Jakarta siap bertanding di Lebak Bulus, kubu PERSIB Bandung sudah 

dalam perjalanan pulang ke Bandung. 

 Kekerasan suporter sepakbola masih terjadi pada sepakbola Indonesia, 

pada tanggal 4 September 2006 pertandingan PERSEBAYA vs AREMA di 

Stadion 10 November, Tambaksari, Surabaya pertandingan diwarnai dengan 

perilaku kekerasan yang dilakukan oleh Bonek kelompok suporter dari 

PERSEBAYA. Berawal dari gagalnya PERSEBAYA gagal masuk ke semifinal 

Copa Indonesia akibatnya Peralatan media dirusak, Telkom rugi Rp 3,3 miliar, 

tiga buah mobil termasuk Antv yang sedang meliput pertandingan rusak dan 

dibakar oleh Bonek, Puluhan suporter luka-luka, 14 polisi dilaporkan luka-luka 

dan puluhan topi yang diletakkan di truk Dalmas dicuri dan sebanyak 25 panpel 

dilaporkan luka-luka akibat dianiaya olek Bonek. Peristiwa kerusuhan yang terjadi 

di Surabaya tersebut dikenal dengan tragedi “ asu semper” (amuk suporter empat 

September). 

 Kekerasan suporter sepakbola masih terjadi pada putaran Liga Super 

Indonesia 2013, Pada tanggal 24 Agustus 2013 PERSIB Bandung menjamu 

PERSIRAM Rajaampat di stadion Si Jalak Harupat. Kekerasan suporter terjadi 

dipicu oleh kepeminpinan wasit dalam meminpin pertandingan yang berakhir 

untuk kekalahan PERSIB Bandung. Mengingat pada pertandingan tersebut adalah 

pertandingan kandang terakhir PERSIB Bandung dan kekalahan pertama PERSIB 

Bandung pada saat main dikandang, Bobotoh merasa sangat kecewa dengan hasil 

akhir pertandingan, Bobotoh melampiaskan kekecewaanya itu dengan melakukan 

pelemparan dan terjadi tawuran sesama Bobotoh. Tawuran terjadi dikarenakan 

saling ejek antar suporter PERSIB Bandung. Akibatnya beberapa fasilitas Stadion 

rusak dan beberapa orang bobotoh mengalami luka-luka. 

 Terakhir kekerasan suporter sepakbola terjadi pada pertandingan PERSIJA 

Jakarta vs PERSIB Bandung pada tanggal 28 Agustus 2013 di Stadion 



   5 

 

Ali Akbar Farhani, 2014 
Persepsi Bobotoh Persib Bandung Tentang Perilaku Kekerasan Penonton Pada Pertandingan 
Sepakbola Di Stadion Jalak Harupat 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Mangguwoharjo Sleman. Pertandingan ini dilaksanakan ditempat netral karena 

sebelumnya pertandingan ini ditunda dikarenakan terjadinya kekerasan dan teror 

suporter PERSIJA kepada para pemain PERSIB dengan melakukan pelemparan 

terhadap Bus PERSIB, kemudian PERSIB memutuskan kembali ke Bandung 

dengan alasan keselamatan para pemain dan official tim. Pada pertandingan di 

Sleman tensi kedua suporter sangat tinggi, mengingat rivalitas antara kedua 

suporter sangat tinggi dan masing-masing suporter memiliki dendam. Kekerasan 

dipicu dengan adanya saling ejek, kemudian pembakaran spanduk, pelemparan-

pelemparan dan tawuran didalam dan diluar stadion. Akibatnya beberapa fasilitas 

stadion rusak seperti kebakaran tribun, termasuk rumput lapangan yang dilempari 

flair oleh suporter PERSIJA Jakarta. Suyatna, (2007:6). 

 Kekerasan menurut Reilly, (1996) dalam Sulistyono (2010) didefinisikan 

beberapa perilaku yang mengakibatkan perasaan sakit, kerugian, atau cedera pada 

diri sendiri atau pada orang lain, dan akibat perilaku kekerasan adalah adanya 

korban. Orang-orang yang berpartisipasi pada sepakbola umumnya setuju bahwa 

tingkat kesakitan dan cedera akibat serangan pada tubuh harus di tetapkan sebagai 

tindakan kekerasan. 

 Tindakan kekerasan yang terjadi sesungguhnya disebabkan oleh beberapa 

faktor, Sunaryadi (2009) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya perilaku kekerasan yaitu pendidikan, usia, status sosial, dan 

ketiadaanya tujuan dan harapan realistik seperti tidak adanya pekerjaan yang 

menyebabkan frustasi.  

 Sunaryadi (2009) kembali mengatakan bahwa semakin rendah tingkat 

pendidikan seorang maka semakin tinggi pula kecenderungan untuk melakukan 

tindak kekerasan antar suporter, begitu pula dengan faktor usia dimana semakin 

tinggi usia seseorang maka keterlibatan terhadap tindak kekerasan juga semakin 

kecil. Selain itu status sosial juga mempengaruhi seseorang untuk melakukan 

tindak kekerasan, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sunaryadi (2009) 

menunjukan bahwa memang suporter yang duduk di tribun VIP lebih cenderung 

tidak terlibat dalam tindak kekerasan dibandingkan dengan yang duduk di tribun 

paling buncit. 
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 Kembali lagi kepada penonton yang telah dibahas pada bagian 

sebelumnya, dari setiap perilaku kekerasan yang dilakukan oleh suporter maka 

setiap penonton baik yang berada didalam lapangan ataupun yang menonton dari 

layar kaca televisi pasti memiliki persepsi tersendiri terhadap perilaku kekerasan 

yang terjadi. Baik itu persepsi yang berbentuk positif maupun negatif maupun 

persepsi antara penonton laki-laki dan penonton perempuan yang pasti berbeda.  

 Persepsi menurut Notoatmodjo (2005) mendefinisikan persepsi adalah 

suatu proses otomatis yang terjadi cepat dan kadang tidak kita sadari, di mana kita 

dapat mengenali stimulus yang kita terima. Dengan kata lain persepsi dapat terjadi 

dimanapun dan kapanpun kita melihat objek tertentu. 

 Banyak faktor yang menyebabkan perbedaan persepsi seseorang, faktor 

tersebut ialah pengalaman/pengetahuan, harapan (ekspektasi), kebutuhan, 

motivasi, emosi dan budaya. Jika kita kaitkan dengan persepsi penonton maka 

dapat disimpulkan bahwa dalam pertandingan sepakbola penonton melakukan 

persepsi atas tindakan kekerasan yang terjadi disebabkan oleh faktor diatas. Salah 

satu contoh misalnya motivasi, jika penonton melihat dengan adanya perilaku 

kekerasan yang terjadi dikarenakan faktor motivasi untuk memenangkan tim 

kesayangannya maka hal ini dianggap wajar, berbanding terbalik dengan persepsi 

penonton yang memiliki pengalaman atau tingkat pengetahuan yang tinggi maka 

adanya tindakan kekerasan yang ada tidak bisa ditoleransi.  

 Seperti pada pertandingan antara PERSIB Bandung melawan PERSISAM 

Samarinda yang bermain di Stadion Jalak Harupat, pada saat pertandingan 

berlangsung terjadi insiden pada penonton yang menyalakan petasan untuk 

mengganggu konsentrasi tim PERSISAM, kalau itu dilakukan dengan motivasi 

untuk mengalahkan tim lawan beberapa penonton juga akan memakluminya, 

tetapi tidak semua penonton membenarkan itu dikarenakan tindakan penonton 

yang mengganggu jalannya pertandingan itu dapat merugikan PERSIB Bandung 

selaku tuan rumah dan bisa jadi merugikan para penonton dengan kemungkinan 

akan diberikannya sanksi dari Komisi Disiplin PSSI. 

 Dari kasus diatas peneliti menyimpulkan bahwa persepsi dipengaruhi oleh 

beberapa faktor dan pasti setiap penonton memiliki persepsi yang berbeda satu 
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sama lain sesuai dengan faktor yang menciptakan persepsi itu sendiri. Hasil dari 

persepsi tersebut bisa saja positif atau negatif tergantung faktor dan keadaan dari 

penonton masing masing. 

 Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai perilaku kekerasan 

penonton pada pertandingan sepakbola seperti yang dilakukan oleh Bondan Ari 

Winarto, (2011) tentang kerusuhan suporter dalam sepakbola Indonesia dimana 

tujuan dari penelitian tersebut ialah untuk mengetahui hambatan apa saja yang 

dihadapi dalam menangani kerusuhan suporter dalam sepakbola Indonesia dan 

upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan dalam menangani kerusuhan suporter 

dalam sepakbola Indonesia. Hasil dari penelitian ini ialah hambatan yang dihadapi 

dalam menangani kerusuhan suporter ialah sentimen kedaerahan, faktor PSSI, 

aparat keamanan, wasit dan aparat pertandingan, kondisi stadion, internal 

kelompok suporter, komunikasi antar kelompok suporter, pengaruh media massa 

dan kontrol sosial. Sedangkan upaya yang dilakukan ialah dengan memahami dan 

mengakui kesalahan dan sama sama memperbaiki permasalahan yang ada, 

suporter sepakbola jangan dijadikan sebagai musuh dan jangan jadikan setiap 

permasalahan disebabkan oleh suporter dan mengkambing-hitamkan suporter. 

  Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yadi Sunaryadi (2009) yang 

berjudul “Analisis Perilaku Kekerasan Penonton Sepakbola (Studi Kasus pada 

Penonton Sepakbola di Bandung)” yang memberikan hasil atas penelitian bahwa: 

1) tindakan kekerasan kebanyakan dilakukan oleh penonton tertentu yang sudah 

berpengalaman dalam menonton sepak bola, 2) peristiwa kekerasan terjadi 

didalam dan diluar stadion, 3) karakteristik perilaku kekerasan antara lain: 

tindakan kekerasan tidak direncanakan dan aktifitasnya sebentar, 4) kondisi 

penyebab perilaku kekerasan antara lain: harapan yang tinggi akan kemenangan 

tim, keterikatan kuat dengan dengan tim, tingkat ketegangan yang tinggi, 

kehadiran pendukung tim lawan di stadion, kekalahan tim terus menerus, petugas 

lapangan yang dianggap kurang kompeten dalam memimpin pertandingan, 

kehadiran petugas keamanan, 5) tindakan kekerasan penonton bisa berawal dari 

perilaku pemain dilapangan atau keributan penonton di tempat dan menyebar 

kearah penonton lainnya.  
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 Penelitian selanjutnya masih berhubungan dengan perilaku kekerasan 

dalam sepak bola yang diteliti oleh Hendra Levy Manurung dalam skripsinya 

tahun 2010 di kota medan yang ingin mengetahui gambaran perilaku agresif pada 

suporter sepakbola di kota medan dimana hasil dari penelitian tersebut ialah 

perilaku agresif pada pendukung sepakbola di Kota Medan adalah berada pada 

posisi menyerang secara verbal atau simbolis bukan secara fisik. 

 Dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Persepsi Bobotoh Persib Bandung tentang Perilaku 

Kekerasan Penonton Sepakbola di Stadion Jalak Harupat”. 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini 

berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan ialah bagaimanakah gambaran 

persepsi bobotoh PERSIB Bandung tentang perilaku kekerasan penonton 

sepakbola di Stadion Jalak Harupat? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini 

ialah untuk mengetahui gambaran persepsi penonton tentang perilaku kekerasan 

penonton pada pertandingan sepakbola di stadion jalak harupat. 

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian yang penulis paparkan di atas, manfaat yang 

diharapkan dari penelitian ini ialah sebagai berikut. 

1. Dipandang secara teoritis dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi dan 

khazanah keilmuan dalam mengkaji tentang persepsi Bobotoh PERSIB 

Bandung tentang perilaku kekerasan penonton pada pertandingan sepakbola.   

2. Dipandang secara praktis dapat menjadi acuan untuk memberikan gambaran 

tentang persepsi penonton tentang perilaku kekerasan pada pertandingan 

sepakbola agar perilaku kekerasan penonton dapat diminimalisasi sehingga 

memberikan kenyamanan dan kedamaian pada saat menyaksikan pertandingan 

sepakbola. 
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E. Batasan Penelitian 

Batasan penelitian sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian, agar 

penelitian dapat lebih terarah dan memiliki tujuan yang jelas. Maka penelitian ini 

akan di batasi pada hal-hal sebagai berikut: 

1. Penelitian ini yaitu mengenai persepsi Bobotoh PERSIB Bandung tentang 

perilaku kekerasan penonton pada pertandingan sepakbola di Stadion Jalak 

Harupat, penelitian ini akan menghasilkan kesimpulan persepsi bobotoh 

tentang perilaku kekerasan yang sering kali terjadi dengan diperkuat oleh 

beberapa indikator. Penentuan indikator tersebut akan disimpulkan melalui 

hasil pengolahan data yang akan diperkuat dengan teori yang mendukung. 

2. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah persepsi Bobotoh PERSIB 

Bandung. 

3. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah perilaku kekerasan penonton pada  

pertandingan sepakbola. 

4. Objek penelitian adalah penonton sepakbola yang tergabung kepada Klub 

Bobotoh PERSIB Bandung. 

5. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan angket berupa kuesioner kepada 

para Bobotoh PERSIB Bandung di stadion Jalak Harupat. 

F. Definisi Operasional 

 Penafsiran dan pemahaman seseorang terhadap suatu istilah tentunya 

memiliki sudut pandang yang berbeda. Untuk menghindari kesalahan pengertian 

tentang istilah-istilah dalam penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan dan 

menjabarkan satu-persatu istilah tersebut, diantaranya sebagai berikut: 

1. Persepsi. Menurut Rakhmat (2009:51) persepsi adalah pengalaman tentang 

objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. 

2. Penonton. Menurut Anshel dkk (1991:142) merupakan sekelompok individu 

yang mengamati pertandingan kompetisi olahraga. Dalam penelitian ini yang 

dimaksud dengan penonton adalah sekelompok orang yang menyaksikan 
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pertandingan sepakbola di stadion Jalak Harupat yang tergabung pada 

Bobotoh PERSIB Bandung. 

3. Perilaku. Menurut Skinner (1938) dalam Notoatmodjo (1993) merumuskan 

bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap 

stimulus/rangsangan yang lain. 

4. Kekerasan. Menurut Reilly (1996) didefinisikan beberapa perilaku yang 

mengakibatkan perasaan sakit, kerugian, atau cedera pada diri sendiri atau 

pada orang lain, dan akibat perilaku kekerasan adalah adanya korban. 

5. Sepakbola. Menurut Sucipto (2000:7) Sepakbola adalah permainan beregu, 

yang tiap regu terdiri dari sebelas orang pemain salah satunya adalah penjaga 

gawang, permainan seluruhnya menggunakan kaki kecuali penjaga gawang 

boleh menggunakan tangan didaerah hukumannya. Sementara menurut 

Herwin (2006:78) menyatakan bahwa sepakbola merupakan permainan 

kelompok yang melibatkan banyak unsur, seperti fisik, teknik, taktik dan 

mental.  

6. Perilaku kekerasan. Menurut Stuart and Sundeen (1991) menyatakan 

pengertian perilaku kekerasan (kemarahan) adalah perasaan jengkel yang 

timbul sebagai respon terhadap kecemasan/kebutuhan yang tidak terpenuhi 

yang dirasakan sebagai ancaman pengungkapan kemarahan dengan langsung 

dan konduktif pada waktu terjadi akan melegakan individu dan membantu 

orang lain untuk mengerti perasaan yang sebenarnya. 


