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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Di dalam sebuah penelitian, hal pertama yang harus dilakukan 

sebelum pengambilan data adalah menetapkan terlebih dahulu 

kancah, atau tempat penelitian. Penelitian mengenai Hubungan 

Konformitas dengan Fanatisme pada Suporter Sepak Bola PSIS 

Semarang dilaksanakan di wilayah kota Semarang. Kota Semarang 

merupakan ibu kota dari Jawa Tengah, yang terletak di Pulau Jawa 

bagian pesisir utara. Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan dan 

177 kelurahan. Penduduk kota Semarang berjumlah 1.734.729 jiwa, 

dan terdiri dari berbagai lapisan dan golongan. Selain terkenal 

dengan keindahan obyek wisata dan budayanya yang beraneka 

ragam, Semarang juga memiliki klub sepak bola yang telah terkenal 

di dunia persepakbolaan nasional, yaitu Persatuan Sepakbola 

Indonesia Semarang, atau yang lebih dikenal dengan sebutan PSIS 

Semarang. 

Terdapat dua kelompok suporter yang selalu mendukung PSIS 

Semarang dan telah terorganisir dengan baik yaitu Pasukan Suporter 
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Semarang Biru (Panser Biru), dan Semarang Extreme (Snex). 

Pasukan Suporter Semarang Biru (Panser Biru) dideklarasikan pada 

tanggal 25 Maret 2001 di kompleks GOR Tri Lomba Juang 

Semarang, dengan dihadiri oleh lebih dari 5000 simpatisan. Panser 

Biru terbagi menjadi beberapa koordinator wilayah (korwil) untuk 

mempermudah dalam mengkoordinasi anggotanya, antara lain: 

Panser Keramat, Panser Batman, Panser Smansev, Panser M, 

Superstar, SKJ, STM, Panglima, Akrobatik, Panser Girl, Semart, 

Boomerang, dan masih banyak lainnya. Sedangkan Semarang 

Extreme (Snex) baru dideklarasikan pada tanggal 20 Maret 2005. 

Sejalan seperti Panser Biru, Snex juga dibagi ke dalam beberapa 

korwil, antara lain: Snex Mania, Best, Resex, Mlatibaru, Sembrani, 

Kaliber, Semarang Barat, Kaliwungu, dan lain-lain.  

Panser Biru dan Snex mempunyai jumlah anggota resmi yang 

mempunyai KTA sebanyak kurang lebih 14.000 suporter, sedangkan 

yang tidak resmi jumlahnya dapat mencapai lebih dari 50.000 

suporter. Mereka selalu hadir untuk mendukung saat PSIS Semarang 

bertanding, baik pertandingan di kandang, ataupun tandang. Ketika 

PSIS Semarang bermain di kandang sendiri, Stadion Jatidiri yang 

berkapasitas 21.000 penonton selalu dipenuhi oleh para suporter, 

baik dari Panser Biru maupun Snex, baik anggota suporter yang 

resmi ataupun tidak resmi. Bahkan sering kali terdapat banyak 
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suporter yang tidak dapat masuk ke dalam stadion karena sudah tidak 

ada tempat lagi. Ketika PSIS Semarang harus bertandang ke kandang 

lawan pun para suporter tetap datang untuk mendukung tim 

kesayangan mereka bertanding. Jika pertandingan tandang masih di 

Pulau Jawa  maka jumlah suporter yang ikut datang mendukung 

minimal 500 hingga 10.000, bahkan lebih, tergantung dari kuota tiket 

yang disediakan oleh panitia tim lawan. Namun, jika sudah 

menyeberang ke pulau lain hanya sekitar 5 sampai 30 suporter yang 

datang, karena keterbatasan biaya dan waktu. 

Penentuan kancah atau tempat penelitian ini berdasarkan 

beberapa pertimbangan, antara lain: 

1. Kelompok suporter sepak bola Panser Biru dan Snex, yang 

senantiasa mendukung PSIS Semarang yang notabene 

merupakan klub sepak bola kebanggaan kota Semarang, 

terkenal dengan fanatismenya  yang tinggi dalam mendukung 

klub kebanggaannya, baik fanatisme yang berbentuk positif 

maupun negatif. 

2. Penelitian mengenai “Hubungan Fanatisme dengan 

Konformitas pada Suporter Klub Sepak Bola PSIS Semarang” 

belum pernah dilakukan di kota Semarang 
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Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti melaksanakan 

penelitian di Semarang. Sedangkan subyek dari penelitian ini adalah 

anggota kelompok suporter Panser Biru dan Snex yang telah 

memiliki Kartu Tanda Anggota, serta berusia antara 16-21 tahun. 

 

B. Persiapan Penelitian 

Sebelum penelitian dilaksanakan, ada beberapa hal yang perlu 

dipersiapkan oleh peneliti. Berikut ini adalah persiapan yang 

dilakukan: 

1. Penyusunan Alat Ukur 

Penelitian ini menggunakan dua skala untuk 

mengungkap Hubungan Konformitas dengan Fanatisme 

pada Suporter Klub Sepak Bola PSIS Semarang, yaitu 

skala fanatisme suporter sepak bola, dan skala 

konformitas. Penyajian skala berbentuk tertutup, artinya 

subyek diwajibkan untuk memilih salah satu dari alternatif 

jawaban yang telah disediakan. Penyusunan dari masing-

masing skala dijelaskan sebagai berikut: 
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a. Skala Fanatisme Suporter Sepak Bola 

Skala ini mempunyai  tujuan untuk mengetahui 

fanatisme suporter sepak bola dengan memperhatikan 

skor yang diperoleh melalui pengerjaan skala. Skala 

disusun berdasarkan aspek-aspek fanatisme suporter 

sepak bola yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu 

intensitas, dan nilai-sikap. Skala fanatisme suporter sepak 

bola terdiri dari 28 item, yang terbagi atas 14 item 

pernyataan favourable, dan 14 item pernyataan 

unfavourable. Sebaran nomor item dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

 

Tabel 3 

                           Sebaran Item Skala Fanatisme Suporter Sepak Bola 

Aspek Fanatisme 

Suporter Sepak Bola 

 Penyebaran Item 

Total 
Favourable Unfavourable 

Intensitas 
1, 5, 9, 13, 17, 

21, 25 

2, 6, 10, 14, 

18, 22, 26 
14 

Nilai-sikap 
3, 7, 11, 15, 

19, 23, 27 

4, 8, 12, 16, 

20, 24, 28 
14 

Total 14 14 28 
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b. Skala Konformitas 

Skala ini mempunyai  tujuan untuk mengetahui 

konformitas dengan memperhatikan skor yang 

diperoleh melalui pengerjaan skala. Skala disusun 

berdasarkan aspek-aspek konformitas yang telah 

dikemukakan sebelumnya, yaitu kekompakan, 

kesepakatan, dan ketaatan. Skala konformitas terdiri 

dari 24 item, yang terbagi atas 12 item pernyataan 

favourable, dan 12 item pernyataan unfavourable. 

Sebaran nomor item dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 

 

   Tabel 4 

             Sebaran Item Skala Konformitas 

Aspek Konformitas 

Item 
Total 

Favourable Unfavourable 

Kekompakan 1, 7, 13, 19 2, 8, 14, 20 8 

Kesepakatan 3, 9, 15, 21 4, 10, 16, 22 8 

Ketaatan 5, 11, 17, 23 6, 12, 18, 24 8 

Total 12 12 24 
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2. Perijinan Penelitian 

Penelitian ini tidak dapat berlangsung tanpa adanya ijin 

dari berbagai pihak yang terkait. Tahap-tahap perijinan 

penelitian dijelaskan sebagai berikut: 

a. Mengajukan surat ijin melaksanakan penelitian 

kepada Tata Usaha Fakultas Psikologi Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang pada tanggal 11 

September 2013. Pada tanggal 12 September 2013, 

surat ijin melaksanakan penelitian dikeluarkan oleh 

pihak fakultas dengan nomor surat 

020/B.7.3/FP/IX/2013, dan ditandatangani oleh 

Dekan Fakultas Psikologi. 

b. Menyerahkan surat ijin melaksanakan penelitian 

tersebut kepada salah seorang perwakilan pengurus 

kelompok suporter Panser Biru dan Snex. 

c. Koordinator kelompok suporter Panser Biru dan 

Snex memberikan ijin untuk melaksanakan 

penelitian. 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode try out 

terpakai, yaitu pengambilan data hanya dilakukan sekali. Hasil dari 
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pengisian skala digunakan untuk uji coba alat ukur sekaligus sebagai 

data penelitian. Penelitian dengan menggunakan try out terpakai 

memiliki kelebihan, yaitu adanya kesamaan antara subyek dan alat 

ukur yang digunakaan sebagai uji coba dan data penelitian, sehingga 

lebih efisien secara waktu, biaya, dan tenaga dalam pelaksanaan 

penelitian. 

Metode ini dilakukan karena subyek dengan kriteria yang 

ditetapkan oleh peneliti jumlahnya terbatas. Tidak semua anggota 

dari kelompok suporter Panser Biru dan Snex yang berumur 16-21 

tahun memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA), karena memang tidak 

diwajibkan bagi semua anggota untuk memiliki KTA. Panser Biru 

dan Snex juga bukanlah kelompok atau organisasi seperti pada 

umumnya. Jika sedang tidak ada pertandingan atau yang biasa 

disebut jeda kompetisi seperti saat penelitian ini dilaksanakan, maka 

kelompok suporter ini akan vakum atau tidak ada aktivitas sampai 

musim baru digelar. Sehingga para anggota kelompok pun sulit 

ditemui. 

Sebelum penelitian dilaksanakan, peneliti terlebih dahulu 

melakukan survei dan wawancara kepada beberapa anggota 

kelompok suporter, baik dari Panser Biru maupun Snex, untuk 

mengetahui koordinator wilayah (korwil) mana saja yang sekiranya 
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mempunyai anggota yang sesuai dengan kriteria subyek yang telah 

ditetapkan oleh peneliti sebelumnya. 

Penelitian dilakukan pada tanggal 14 September sampai 

dengan 5 Oktober 2013. Dalam proses penyebaran skala penelitian, 

peneliti dibantu oleh beberapa ketua koordinator wilayah (korwil). 

Beberapa hari sebelum penelitian dilakukan di markas besar (mabes) 

korwil setempat, peneliti biasanya membuat perjanjian dengan para 

ketua korwil untuk menjelaskan maksud dari penelitian yang 

dilakukan peneliti. Pelaksanaan penelitian dilakukan setiap sabtu 

malam, karena pada hari itulah anggota kelompok berkumpul 

walaupun tidak sebanyak saat musim pertandingan sedang 

berlangsung. Pada saat pelaksanaan penelitian, peneliti ikut 

mengawasi agar subyek bersungguh-sungguh dalam pengisian dan 

jika ada pertanyaan dapat dengan langsung dijawab oleh peneliti, 

namun tetap dilakukan dengan santai sehingga subyek merasa 

nyaman dan tidak merasa sedang dinilai. Korwil yang bekerja sama 

dengan peneliti adalah Panser Superstar, Panser SKJ, Panser Semart, 

Hooligans, dan Snex Semarang Barat. 

Sembari menunggu skala yang peneliti titipkan di mabes 

korwil terisi semua, peneliti juga melakukan penyebaran skala secara 

pintu ke pintu, mengunjungi subyek satu per satu ke rumah, karena 

memang sudah jarang untuk berkumpul di mabes korwil. Peneliti 
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mendapatkan informasi subyek dari teman peneliti yang juga 

anggota kelompok suporter, serta dari media sosial facebook. 

Dari 105 eksemplar skala yang disebar oleh peneliti, hanya 

terdapat sebanyak 92 eksemplar skala yang dapat digunakan untuk 

data penelitian. Hal ini dikarenakan terdapat 5 eksemplar skala yang 

tidak terisi, 6 eksemplar data subyek tidak sesuai dengan kriteria, dan 

2 eksemplar skala tidak terisi secara lengkap atau ada pernyataan 

yang terlewatkan oleh subyek.  

Setelah melakukan pengambilan data dengan menggunakan 

dua buah skala yang telah tersedia. Peneliti melakukan pengolahan 

data dengan maksud menganalisa hasil agar menjadi sebuah kajian 

yang dapat dilaporkan dan diintepretasikan melalui bahasa tulisan 

yang mudah dimengerti. 

 

D. Uji Coba Alat Ukur 

Pengujian validitas dan reliabilitas dari alat ukur dalam 

penelitian ini menggunakan program Statistical Package for Social 

Science (SPSS) for Windows Release 13.0. Penghitungan validitas 

item skala fanatisme suporter sepak bola dan skala konformitas 

menggunakan teknik korelasi Product. Sedangkan untuk mengetahui 

reliabilitas dari skala fanatisme suporter sepak bola dan skala 

konformitas, digunakan uji Alpha Cronbach. 
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1. Skala Fanatisme Suporter Sepak Bola 

Berdasarkan pengujian validitas pada skala fanatisme suporter 

sepak bola yang berjumlah 28 item pernyataan, didapatkan hasil 

bahwa terdapat 22 item yang valid, dan 6 item lainnya dinyatakan 

gugur. Koefisien korelasi pada uji validitas berkisar antara 0,306 

sampai 0,662, dan untuk koefisien reliabititas sebesar 0,850. 

Sebaran item yang valid dan gugur dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

 

Tabel 5 

Sebaran Item Valid dan Gugur 

Skala Fanatisme Suporter Sepak Bola 

Aspek Fanatisme 

Suporter Sepak Bola 

 Penyebaran Item 
Total Item 

Valid Favourable Unfavourable 

Intensitas 
1, 5, 9, 13*, 

17, 21, 25 

2*, 6, 10, 14*, 

18, 22, 26* 
10 

Nilai-sikap 
3*, 7, 11*, 15, 

19, 23, 27 

4, 8, 12, 16, 

20, 24, 28 
12 

Total Item Valid 11 11 22 

Keterangan: (*) = nomor item yang gugur 
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2. Skala Konformitas 

Berdasarkan pengujian validitas pada skala konformitas yang 

berjumlah 24 item pernyataan, didapatkan hasil bahwa terdapat 

20 item yang valid, dan 4 item lainnya dinyatakan gugur. 

Koefisien korelasi pada uji validitas berkisar antara 0,306 sampai 

0,720, dan untuk koefisien reliabititas sebesar 0,893. Sebaran 

item yang valid dan gugur dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 6 

Sebaran Item Valid dan Gugur 

Skala Konformitas 

Aspek Konformitas 

Item Total Item 

Valid Favourable Unfavourable 

Kekompakan 1, 7, 13, 19 2*, 8, 14, 20 7 

Kesepakatan 3, 9, 15*, 21 4*, 10, 16, 22 6 

Ketaatan 5, 11*, 17, 23 6, 12, 18, 24 7 

Total Item Valid 10 10 20 

     Keterangan: (*) = nomor item yang gugur 

 

 

 

 




