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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan antara tingkat Fanatisme pada suporter yang memiliki tingkat 

pendidikan menengah dengan suporter yang memiliki tingkat pendidikan 

tinggi t = - 2,428 (p ≤ 0,01). Tingkat fanatisme pada suporter tingkat 

pendidikan menengah lebih tinggi daripada tingkat fanatisme pada 

suporter tingkat pendidikan tinggi. Kemampuan berfikir kritis dan 

pengetahuan yang luas pada suporter yeng memiliki tingkat pendidikan 

tinggi tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas yang terdapat 

ditempat menempuh pendidikan, namun juga dipengaruhi teman sebaya, 

kelompok dan nilai-nilai yang didapatkan lingkungan masyakarakat. 

Suporter yang memiliki tingkat pendidikan menengah belum tentu kurang 

bisa berfikir kritis dan memiliki pengetahuan yang luas karena apabila 

banyak belajar, memiliki pemikiran yang maju dan dapat menyesuaikan 

diri dilingkungan masyarakat, maka remaja tidak akan mengalami 

kesulitan membuka pandangan untuk berfikir kritis, dan memperoleh 

pengetahuan yang lebih luas dalam lingkungan masyarakat. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

mengajukan beberapa saran, yaitu:  

1. Bagi suporter sepak bola 

Bagi suporter sepak bola yang bersangkutan diharapkan dapat 

mengontrol fanatisme terhadap klub kesayanganya, sehingga klub 

tidak terbebani dengan ulah para suporter yang mempunyai 

fanatisme berlebih. Bagi suporter sepak bola yang memiliki tingkat 

pendidikan yang tinggi dapat memberikan suatu kegiatan intervensi 

atau kegiatan yang ditujukan kepada seluruh anggota kelompok 

suporter sepak bola khususnya suporter sepak bola yang memiliki 

tingkat pendidikan menengah yang berkaitan dengan cara 

mengontrol fanatisme sehingga dapat mengurangi atau bahkan 

menghilangkan fanatisme yang merugikan diri sendiri dan orang 

lain. 

2. Bagi peneliti selanjutnya  

Bagi peneliti yang lain yang sekiranya tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang fanatisme suporter sepak bola, 

diharapkan dapat lebih memperluas ruang lingkup penelitian, 

memperbanyak subyek penelitian dan menambah variabel lain yang 

sekiranya berhubungan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi 

fanatisme supporter, pendidikan ataupun yang lainya.  


