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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Sebelum menganalisa hasil dari  data yang telah diperoleh 

dengan teknik korelasi Product Moment dari Pearson, maka data 

yang telah diperoleh harus diuji asumsi terlebih dahulu dengan 

melakukan uji normalitas dan uji linieritas.     

1. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

Data dari setiap variabel diuji kenormalitasan sebaran 

tiap itemnya dengan menggunakan program Statistical 

Packages for Sosial Science (SPSS) versi 13.0. Perhitungan 

normalitas dilakukan dengan menggunakan  Kolmogorov-

Smirnov Test. Hasil uji normalitas pada variabel Fanatisme 

Suporter Sepak Bola diperoleh hasil sebesar 0,584 dengan p = 

0,885 dan hasil uji normalitas pada variabel Konformitas 

diperoleh hasil sebesar 1,048 dengan p = 0,222. Berdasarkan 

hasil yang didapatkan dari Kolmogorov-Smirnov Test 

diketahui bahwa kedua variabel, yaitu Fanatisme Suporter 

Sepak Bola dan Konformitas, memiliki sebaran item yang 



 
 

59 

 

berdistribusi secara normal, karena nilai p > 0,05. Hasil uji 

normalitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran E-1. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui apakah 

antara variabel bebas dan variabel tergantung memiliki 

hubungan yang bersifat linier atau tidak. Hasil dari uji 

linieritas variabel Fanatisme Suporter Sepak Bola dan 

variabel Konformitas ditunjukkan dengan nilai F = 47, 273 

dengan p = 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

hubungan Konformitas dan Fanatisme pada Suporter Klub 

Sepak Bola PSIS Semarang bersifat linier, karena nilai p < 

0,05. Hasil uji linieritas selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran E-2. 

 

2. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi, maka langkah selanjutnya 

adalah melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan teknik korelasi Product Moment dari Karl 

Pearson. Dari uji korelasi Product Moment diperoleh hasil rxy 

sebesar 0,587 dengan p = 0,000. Nilai p < 0,01, sehingga 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat 

signifikan antara konformitas dan fanatisme pada suporter klub 
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sepak bola PSIS Semarang. Semakin tinggi konformitas, maka 

akan semakin tinggi fanatisme suporter sepak bola, begitu juga 

sebaliknya. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan pada 

penelitian ini diterima. Hasil uji hipotesis dengan menggunakan 

teknik korelasi Product Moment dapat secara lengkap dilihat 

pada lampiran F. 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis, diperoleh korelasi antara 

konformitas dan fanatisme pada suporter klub sepak bola PSIS 

Semarang sebesar 0,587 dengan p = 0,000. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat 

signifikan di antara kedua variabel tersebut. Dengan demikian, 

hipotesis “Ada hubungan positif antara konformitas dengan 

fanatisme pada suporter sepak bola PSIS Semarang. Semakin tinggi 

konformitas, maka semakin tinggi fanatisme pada suporter sepak 

bola, dan begitu juga sebaliknya”, diterima. 

Fanatisme suporter sepak bola merupakan sikap antusias yang 

berlebihan dari suporter terhadap suatu klub sepak bola yang dianut 

secara mendalam sehingga sulit diluruskan atau diubah, yang muncul 

dari dalam diri sendiri ataupun pengaruh dari lingkungan sosial. 

Pengaruh dari lingkungan sosial yang dimaksud lebih kepada 
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pengaruh kelompok terhadap suporter, yang secara lebih lanjut dapat 

menyebabkan suporter untuk berperilaku yang sama agar sesuai 

dengan norma yang ada di dalam kelompok, atau yang biasa disebut 

dengan konformitas. 

Sears (1991, h.76) menjelaskan bahwa konformitas adaalah 

bentuk tingkah laku dimana seseorang menampilkan perilaku 

tertentu karena setiap orang lain menampilkan perilaku tersebut. 

Secara lebih lanjut, Santrock (2003, h.221) menyatakan bahwa 

konformitas adalah kecenderungan individu meniru tingkah laku 

orang lain dikarenakan tekanan yang nyata maupun yang 

dibayangkan oleh mereka. Subyek umumnya melakukan konformitas 

karena adanya kekuatan yang dimiliki oleh kelompok yang 

menyebabkan mereka ingin tetap menjadi anggota dari kelompok 

suporter tersebut. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan dari 

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

ditakuti, antara lain mereka sangat takut terkucil atau terisolir dari 

kelompoknya, sehingga menyebabkan tersebut akan cenderung untuk 

berkonformitas dengan kelompoknya. 

Subyek ingin menjadi bagian dari anggota kelompok, 

sehingga mereka bersikap dan berperilaku fanatik yang lebih ekstrim 

terhadap klub sepak bola PSIS Semarang agar dapat diterima oleh 

anggota kelompok yang lain. Saat mereka dihadapkan pada norma-
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norma kelompok yang sudah disepakati sebelumnya, maka subyek 

akan tetap menjalankan norma-norma tersebut, baik sesuai ataupun 

bertentangan dengan pendapatnya. Hal ini disebabkan karena adanya 

tekanan secara langsung maupun tidak langsung kepada dirinya. 

Tekanan dan pengaruh yang kuat itulah yang menyebabkan subyek 

mengalami perubahan sikap dan perilaku sebagai salah satu usaha 

penyesuaian. Subyek yang memiliki tingkat konformitas yang tinggi 

akan lebih banyak tergantung pada norma dan kesepakatan yang 

berlaku dalam kelompok. Dapat diartikan bahwa motivasi untuk 

bersikap dan berperilaku fanatik seperti anggota-anggota kelompok 

yang lain dikarenakan adanya konformitas. 

Sears ( dalam Nugroho, 2010, h. 15) mengemukakan bahwa 

terdapat tiga aspek yang mendasari konformitas, yaitu kekompakan, 

kesepakatan, dan ketaatan. Aspek yang pertama, kekompakan, 

merupakan kekuatan yang dimiliki oleh kelompok acuan yang 

menyebabkan remaja tertarik dan ingin menjadi anggota kelompok. 

Anggota-anggota kelompok lain menjadi acuan bagi subyek. 

Kekompakan dalam menunjukkan perilaku fanatik yang terjadi pada 

subyek dan anggota-anggota kelompok suporter yang lain membuat 

tingkat fanatisme menjadi tinggi. Subyek tidak ingin berpenampilan 

dan berperilaku beda dari anggota kelompok yang lain, karena hal ini 

dapat merusak kekompakan kelompok. 
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Aspek kedua yaitu kesepakatan. Pendapat kelompok acuan 

yang sudah dibuat memiliki tekanan yang kuat sehingga individu 

harus loyal dan menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat 

kelompok. Jika kelompok suporter telah menyepakati bahwa 

bersikap dan berperilaku fanatik adalah suatu yang harus seorang 

suporter miliki, maka subyek akan mengikuti kesepakatan tersebut 

agar dapat diterima dalam kelompok. 

Aspek ketiga yaitu ketaatan. Tekanan dan tuntutan kelompok 

acuan pada individu membuatnya rela melakukan tindakan walaupun 

individu tersebut tidak menginginkannya. Selalu datang memberi 

dukungan dalam setiap pertandingan, bernyanyi dan meneriakkan 

yel-yel penyemangat selama pertandingan berlangsung, menjaga 

nama baik tim, dan sebagainya, merupakan beberapa contoh perilaku 

fanatik yang merupakan bentuk peraturan pada sebuah kelompok 

suporter. Subyek akan tetap berusaha untuk melakukan hal-hal 

tersebut walaupun mungkin subyek tidak menginginkannya. 

Ketiga aspek tersebut saling menguatkan satu sama lain. 

Perpaduan antara kekompakan dengan kelompok, kesepakatan 

terhadap pendapat kelompok, dan ketaatan terhadap norma-norma 

yang berlaku di dalam kelompok, memperkuat timbulnya sikap dan 

perilaku fanatisme pada suporter sepak bola. 
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Sedangkan menurut Rudin (dalam Mackellar, 2006, h. 198-

199) aspek-aspek dari fanatisme ada dua, yaitu intensitas, dan nilai-

sikap. Aspek pertama, intensitas, merupakan sifat yang dapat dilihat 

jelas dalam kegiatan-kegiatan seorang fanatik. Bentuk nyata dari 

intensitas sering terlihat dalam gerakan fisik dan emosi, seperti 

gemetar, berteriak dan perubahan suara secara cepat karena adanya 

kegembiraan. Segala sesuatu tindakan dan emosi yang dilakukan 

oleh subyek, karena adanya pengaruh dari anggota-anggota 

kelompok yang lain. Subyek tidak ingin terlihat berbeda, sehingga 

subyek berperilaku konform terhadap kelompoknya.  

Aspek yang kedua adalah nilai-sikap. Seorang fanatik 

memberikan nilai dalam hidup yang jauh berbeda dari pada 

masyarakat pada umumnya, seperti makan, pakaian, tempat tinggal 

serta kesehatan dan pertahanan diri. Seorang fanatik dapat 

mengabaikan kebutuhan-kebutuhan dasar dalam mengejar tujuan. 

Nilai-sikap subyek saat sendiri, dan nilai-sikap subyek saat bersama 

kelompok dapat berbeda. Pada saat bersama kelompok, nilai-sikap 

subyek akan menyesuaikan nilai-sikap yang terdapat pada kelompok. 

Sumbangan efektif konformitas terhadap fanatisme suporter 

sepak bola adalah sebesar 34,4%. Sedangkan sumbangan lain sebesar 

65,6% diperkirakan berasal dari faktor-faktor lain, di antaranya 

adalah faktor internal yang berasal dari dalam diri suporter, seperti 
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usia, tingkat ekonomi, dan pendidikan, serta faktor eksternal lainnya 

yang berasal dari luar diri suporter, seperti media massa, keluarga, 

karakter budaya, dan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi 

fanatisme suporter yang membutuhkan penelitian lebih lanjut. 

Jika melihat tingginya sumbangan efektif konformitas 

terhadap fanatisme pada suporter klub sepak bola PSIS Semarang, 

yaitu sebesar 34,4%, dapat dimungkinkan bahwa fanatisme yang 

terdapat pada suporter PSIS Semarang ini hanyalah fanatisme semu 

belaka. Fanatisme semu yang dimaksud adalah bahwa sikap dan 

perilaku fanatik yang ditunjukkan oleh suporter PSIS Semarang 

bukanlah sikap dan perilaku fanatik yang antusias serta berlebihan 

yang dianut secara mendalam, namun hanyalah sebagai akibat dari 

adanya konformitas seseorang individu agar dapat diterima oleh 

sebuah kelompok suporter. 

Fanatisme yang terdapat pada suporter klub sepak bola PSIS 

Semarang belum sampai pada tahap identifikasi. Identifikasi 

merupakan proses dimana seorang individu mengambil identitas 

suatu kelompok untuk mendapatkan suatu makna emosional dan 

harga diri. Pada saat individu mengindentifikasi dirinya sebagai salah 

seorang suporter klub sepak bola PSIS Semarang, dia akan 

mengambil identitas-identitas yang khas dari kelompok tersebut, 

menemukan makna emosional, dan pada akhirnya identitas-identitas 
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pribadinya akan hilang dan digantikan oleh identitas-identitas dari 

suporter klub sepak bola. 

Mean empirik (ME) dari fanatisme suporter sepak bola adalah 

sebesar 69,74, dan mean hipotetiknya (MH) adalah 55. Jadi ME > 

MH, yang berarti tingkat fanatisme pada suporter klub sepak bola 

PSIS adalah tinggi. Ada beberapa hal yang menyebabkan tingginya 

tingkat fanatisme pada suporter klub sepak bola PSIS Semarang ini, 

antara lain: sepak bola merupakan salah satu olah raga yang paling 

banyak digemari oleh masyarakat di dunia, tak terkecuali oleh 

masyarakat Semarang; PSIS Semarang merupakan satu-satunya klub 

sepak bola yang mewakili nama kota Semarang di kompetisi sepak 

bola Indonesia; serta masih jarangnya hiburan yang murah dan 

merakyat di Semarang, sehingga sepak bola menjadi salah satu 

alternatif hiburan bagi masyarakat. 

Mean empirik (ME) dari konformitas adalah sebesar 67,15, 

dan mean hipotetiknya (MH) adalah 50. Jadi ME > MH, yang berarti 

tingkat konformitas pada suporter klub sepak bola PSIS adalah 

sangat tinggi. Sangat tingginya tingkat konformitas pada suporter 

klub sepak bola PSIS Semarang ini disebabkan karena subyek pada 

penelitian ini adalah remaja yang berumur 16 – 21 tahun. Pada usia 

remaja, tekanan yang paling besar berasal dari teman sebaya atau 

peer group. Remaja akan selalu berusaha untuk bersikap dan 
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berperilaku yang sama dengan teman-teman sebayanya agar dapat 

diterima di lingkungan tersebut. Salah satu hal yang sangat ditakuti 

pada saat usia remaja adalah merasa berbeda dan dikucilkan oleh 

teman sebaya, itulah mengapa tingkat konformitas pada remaja 

sangat tinggi. 

Penelitian ini tidak terlepas dari kelemahan yang terjadi dalam 

proses pelaksanaannya. Adapun kelemahan tersebut adalah 

penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang hanya meneliti 

pada bagian permukaannya saja mengenai hubungan konformitas 

dengan fanatisme pada suporter klub sepak bola PSIS Semarang. 

Sedangkan masih banyak lagi faktor-faktor penyebab fanatisme itu 

sendiri yang menarik untuk dibahas secara lebih lanjut dan lebih 

dalam dengan menggunakan metode kualitatif. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisis data dan pembahasan 

mengenai hubungan antara konformitas dengan fanatisme pada 

suporter sepak bola PSIS Semarang, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini diterima, yaitu 

terdapat hubungan positif antara konformitas dengan 

fanatisme pada suporter sepak bola PSIS Semarang. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

konformitas, maka semakin tinggi fanatisme pada suporter 

klub sepak bola PSIS Semarang, dan begitu juga 

sebaliknya. 

2. Sumbangan efektif dari variabel konformitas kepada 

variabel fanatisme suporter sepak bola adalah sebesar 

34,4%, dan sisanya sebanyak 65,6% adalah sumbangan 

dari faktor-faktor lain yang mempengaruhi fanatisme 

suporter sepak bola. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian, pembahasan, dan 

kesimpulan pada penelitian ini, terdapat beberapa saran yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagi Kelompok Suporter Sepak Bola 

a. Sebaiknya menerapkan norma dan fanatisme positif 

kepada setiap anggota, agar tindakan anarkis dan 

vandalis akibat dari konformitas dapat dikurangi, dan 

terbentuk suporter yang kreatif, suportif, dan 

bertanggung jawab 

b. Alangkah baiknya jika kelompok suporter tidak hanya 

mengutamakan ketotalitasan dalam mendukung tim 

kesayangan. Namun, mempertimbangkan terlebih 

dahulu apakah hal tersebut positif atau negatif, lebih 

banyak manfaat atau menimbulkan kerugian, baik 

untuk kelompok suporter sendiri maupun orang lain. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Penelitian mengenai fanatisme pada suporter sepak 

bola akan lebih mendalam hasilnya jika metode yang 

digunakan adalah dengan metode kualitatif. 

 




