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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode penelitian yang digunakan merupakan suatu hal 

yang penting dalam  keberhasilan sebuah penelitian. Metode yang 

digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode 

dengan pendekatan kuantitatif menekankan analisanya pada data-

data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika 

(Azwar, 2010, h. 5). 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

   Variabel-variabel yang akan digunakan dalam analisis data 

untuk pengujian hipotesis adalah sebagai berikut: 

1. Variabel tergantung : Fanatisme suporter sepak bola 

2. Variabel bebas  : Konformitas 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel-variabel penelitian sebenarnya merupakan kumpulan 

konsep mengenai fenomena yang diteliti. Pada umumnya, karena 

rumusan variabel itu masih bersifat konseptual, maka maknanya 
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masih sangat abstrak walaupun secara intuitif sudah dapat dipahami 

maksutnya. Dalam pelaksanaan penelitian, batasan atau definisi dari 

suatu variabel tidak dapat dibiarkan memiliki makna ganda (Azwar, 

2010, h. 72). Untuk itu diperlukan definisi operasional yang jelas. 

Definisi operasional merupakan suatu definisi mengenai variabel 

yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel 

tersebut yang dapat diamati (Azwar, 2010, h. 74). 

Adapun definisi operasional dari variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Fanatisme suporter sepak bola 

Antusias yang berlebihan dari seorang suporter sepak bola, yang 

diperlihatkan dari tingkah laku, sikap, serta penampilan. Adapun 

aspek-aspek yang terdapat dalam skala fanatisme suporter sepak 

bola meliputi intensitas dan nilai-sikap. Semakin tinggi skor yang 

diperoleh, maka semakin tinggi pula fanatisme yang dimiliki. 

Sebaliknya, semakin rendah skor yang didapatkan, maka semakin 

rendah pula tingkat fanatisme yang dimiliki. 

2. Konformitas 

Perilaku yang diperlihatkan oleh seorang individu untuk sama 

dengan perilaku orang lain atau sesuai dengan norma dalam 

kelompok yang disebabkan karena adanya tekanan. Adapun 

aspek-aspek yang terdapat dalam skala konformitas meliputi 
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kekompakan, kesepakatan dan ketaatan. Semakin tinggi skor 

yang diperoleh, maka semakin tinggi pula konformitas yang 

dimiliki. Sebaliknya, semakin rendah skor yang didapatkan, 

maka semakin rendah pula tingkat konformitas.  

 

D. Subyek Penelitian 

1. Populasi 

   Populasi merupakan kelompok subyek yang akan dikenai 

generalisasi hasil penelitian (Azwar, 2010, h. 77). Populasi yang 

akan diteliti dalam penelitian ini adalah kelompok suporter klub 

sepak bola PSIS Semarang yang telah terorganisasi, yaitu Panser 

Biru dan Snex. Karakteristik populasi penelitian yang ditetapkan 

adalah remaja pertengahan hingga remaja akhir, yang berusia 

antara 16-21 tahun (Monks, 1992, h. 225), yang memiliki kartu 

tanda anggota (KTA) sebagai anggota Panser Biru atau Snex. 

Penetapan kriteria ini berdasarkan atas pernyataan dari eksplisit 

Mappiare (1982, h.59-60) bahwa remaja memiliki perasaan yang 

sangat ditakuti, antara lain mereka sangat takut terkucil atau 

terisolir dari kelompoknya sehingga menyebabkan remaja 

tersebut akan cenderung untuk berkonformitas dengan 

kelompoknya. 
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2. Teknik Pengambilan Sampel 

   Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki ciri-

ciri dari populasinya (Azwar, 2010, h. 79). Dalam penelitian ini 

sampel diambil sesuai kebutuhan dengan menggunakan 

purposive technique sampling. Sampel bertujuan dilakukan 

dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, 

random atau daerah tetapi didasarkan dengan adanya tujuan 

tertentu (Arikunto, 2002, hal 117). Teknik purposive technique 

sampling ini dipilih karena terdapat beberapa kriteria tambahan 

untuk subyek, agar hasil penelitian yang didapatkan nantinya 

lebih spesifik dan akurat. Kriteria yang ditambahkan adalah usia 

subyek 16-21 tahun, serta harus memiliki kartu tanda anggota 

(KTA) sebagai anggota Panser Biru atau Snex. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat Pengumpulan Data 

   Metode pengumpulan data dalam penelitian mempunyai 

tujuan mengungkap fakta mengenai variable yang diteliti. Tujuan 

untuk mengetahui haruslah dicapai dengan menggunakan 

metode-metode atau cara-cara yang efisien dan akurat (Azwar. 

2010, h. 91). 
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   Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode skala. Skala merupakan suatu metode 

penelitian yang menggunakan daftar pertanyaan yang harus 

dijawab dan dikerjakan atau daftar isian yang harus diisi oleh 

sejumlah subyek, dan berdasarkan atas jawaban atau isian 

tersebut peneliti mengmbil kesimpulan mengenai subyek yang 

diteliti (Suryabrata. 1993, h. 15-16). Skala yang disajikan 

dibedakan menjadi dua kelompok item (pernyataan), yaitu item 

favourable dan item unfavourable. Item favourable adalah item 

yang isinya mendukung, memihak, atau menunjukkan ciri adanya 

atribut yang diukur. Sedangkan item unfavourable adalah item 

yag isinya tidak mendukung atau tidak menggambarkan ciri 

atribut yang diukur (Azwar, 2001, h. 26). 

   Ada dua buah skala yang akan digunakan dalam penelitian 

ini. Skala-skala tersebut adalah skala fanatisme suporter sepak 

bola, dan skala konformitas. 

2. Blueprint dan Cara Penilaian 

a) Skala Fanatisme Suporter Sepak Bola 

Skala ini digunakan untuk mengungkap fanatisme pada 

suporter sepak bola yang disusun berdasarkan aspek-aspek 

fanatisme, yaitu: intensitas dan nilai-sikap.  
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Penyajian skala fanatisme suporter sepak bola terdiri 

dari empat kategori jawaban, yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai 

(S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Pada 

jenis item favourable jawaban SS mendapat skor 4, jawaban S 

mendapat skor 3, jawaban TS mendapat skor 2, dan jawaban 

STS mendapat skor 1. Sebaliknya, pada jenis item 

unfavourable jawaban SS mendapat skor 1, jawaban S 

mendapat skor 2, jawaban TS mendapat skor 3, dan jawaban 

STS mendapat skor 4. 

Rancangan atau blue print dari skala fanatisme 

suporter sepak bola dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 1 

Blue Print Skala Fanatisme Suporter Sepak Bola 

No Aspek 
Item Jumlah 

Favourable Unfavourable 

1 Intensitas 7 7 14 

2 Nilai-sikap 7 7 14 

Jumlah 14 14 28 
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b) Skala Konformitas 

Skala ini digunakan untuk mengungkap konformitas 

yang disusun berdasarkan aspek-aspek konformitas, yaitu: 

kekompakan, kesepakatan, dan ketaatan.  

Penyajian skala konformitas terdiri dari empat kategori 

jawaban, yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai 

(TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Pada jenis item 

favourable jawaban SS mendapat skor 4, jawaban S mendapat 

skor 3, jawaban TS mendapat skor 2, dan jawaban STS 

mendapat skor 1. Sebaliknya, pada jenis item unfavourable 

jawaban SS mendapat skor 1, jawaban S mendapat skor 2, 

jawaban TS mendapat skor 3, dan jawaban STS mendapat 

skor 4. 

Rancangan atau blue print dari skala konformitas dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

 Tabel 2 

Blue Print Skala Konformitas 

No. Aspek 
Item Jumlah 

Favourable Unfavourable 

1 Kekompakan 4 4 8 

2 Kesepakatan 4 4 8 

3 Ketaatan 4 4 8 

Jumlah 12 12 24 



 
 

44 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

    Validitas dan realiabilitas merupakan dua hal yang saling 

berkaitan dan berperan dalam menentukan kualitas alat ukur. Baik 

atau tidaknya hasil dari sebuah penelitian tergantung dari kualitas 

alat ukur yang digunakan. Oleh karena itu, alat ukur yang digunakan 

harus memiliki kesahihan (validitas) dan kehandalah (reliabilitas) 

yang baik agar didapatkan hasil penelitian yang akurat. 

1. Validitas Alat Ukur 

           Suatu alat ukur dapat dikatakan valid apabila alat ukur 

tersebut dapat dengan cermat dan tepat mengerjakan fungsi untuk 

apa alat itu dipersiapkan, untuk mengukur apa yang hendak 

diukur (Hadi, 2000, h. 102). Tipe validitas yang digunakan 

adalah validitas konstruk, yaitu suatu tipe validitas yang 

menggunakan konstruksi teoritis sebagai titik tolak pembuatan 

alat ukur, serta sebagai ukuran valid tidaknya pengukuran 

tersebut (Hadi, 2000, h. 112). 

     Item-item dalam penelitian ini diuji dengan program 

Statistical Packages for Social Science (SPSS) versi 13.0. Teknik 

korelasi yang digunakan adalah korelasi product moment dari 

Karl Pearson, untuk memperoleh koefisien antara skor item dan 

skor total. Untuk menghindari kelebihan bobot, maka koefisien 
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antara skor item dan skor total dikoreksi lagi dengan 

menggunakan teknik korelasi part whole. 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

    Reliabilitas merupakan sejauh mana hasil dari sebuah 

pengukuran tersebut dapat dipercaya. Uji reliabilitas yang 

digunakan pada penelitian ini adalah dengan uji Alpha Cronbach. 

 

G. Metode Analisis Data 

Pengolahan data dalam penelitian yang telah diperoleh 

dimaksudkan sebagai suatu cara mengorganisasikan data sedemikian 

rupa sehingga dapat dibaca (readable) dan dapat ditafsirkan 

(interpretable) (Azwar, 2010, h. 123). Metode analisis datayang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi product moment dari 

Karl Pearson. Metode ini digunakan karena tujuan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis adalah mencari hubungan antara dua variabel, 

yaitu fanatisme suporter sepak bola sebagai variabel tergantung, dan 

konformitas sebagai variabel bebas. 

 

 

 

 

 




