
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara fanatisme dengan perilaku 

agresi suporter sepakbola. Hal tersebut ditunjukan dari nilai koefisien korelasi (rxy) ; 

0,440 p ; < 0,010. Hal tersebut berarti semakin tinggi fanatisme seorang suporter, 

maka semakin tinggi perilaku agresi suporter, begitu juga sebaliknya semakin rendah 

fanatisme seorang suporter, maka semakin rendah perilaku agresi suporter. 

Berdasarkan  hal tersebut berarti kontribusi efektif dari fanatisme terhadap perilaku 

agresi suporter sepakbola sebesar 0,440 atau 19,3%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

perilaku agresi suporter sepakbola dipengaruhi oleh fanatismesebesar 19,3%. Sisanya 

80,7%  disebabkan oleh faktor lain yang tidak diteliti sebagai variabel yang 

mempengaruhi perilaku agresi suporter sepakbola. 

  

B.  Saran 

 Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 



1.  Kepada pihak suporter 

  Dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan para suporter dapat 

mengerti bahwa perilaku agresi disebabkan salah satunya karena adanya 

fanatisme. Peneliti berharap para suporter sepakbola yang memiliki fanatisme 

terhadap klub yang dibelanya menjadi lebih dewasa dalam mengartikan sebuah 

fanatisme itu sendiri. Bagi pengurus suporter klub Korwil (Koordinator 

Wilayah), penelitian ini dapat dijadikan rujukan bahwa fanatisme memiliki 

sumbangsih efektif dalam memunculkan perilaku agresi. Dengan demikian, para 

pengurus suporter sepakbola dapat melakukan berbagaihal-hal yang positif untuk 

mengalihkan tindakan agresi. Seperti mengadakan kegiatan rutinrapat koordinasi 

suporter, aksi solidaritas penggalangan dana untuk sesama suporter yang tidak 

mampu, membuat yel-yel baru dan mengembangkan koreografi. Hal seperti itu 

diharapkan dapat menjadi tindakan preventif dan persuasif untuk mengurangi 

periaku agresi suporter sepakbola. 

1. Kepada peneliti selanjutnya 

 Bagi pihak-pihak yang tertarik melakukan penelitian sejenis atau  bertujuan 

untuk mengembangkan penelitan, sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut: 

a. Menghubungkan atau menggunakan variabel bebas yang lain sehingga dapat 

melengkapi faktor yang menjadikan suporter sepakbola berperilaku agresi 

seperti loyalitas ataupun konformitas.  



b. Sebisa mungkin mendistribusikan skala secara langsung pada subjek, yang 

akan digunakan dalam penelitian, guna meminimalisir kesalahan dalam 

mengerjakan, ataupun faking good dan faking bad pada respon  dalam skala, 

juga dapat memperkecil munculnya kendala lain . 
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