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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Pada penelitian ini, penulis memilih judul penelitian yaitu hubungan 

antara fanatisme dengan perilaku agresif pada kelompok suporter PSIS 

Semarang (Panser Biru). Oleh karena itu penulis menggunakan metode 

kuantitatif untuk menjawab pertanyaan pada penelitian ini, dimana hasil 

yang diperoleh merupakan kesimpulan statistik beserta analisisnya. Metode 

penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada 

data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika (Azwar, 

2013, hlm. 5). Creswell (dalam Alsa, 2003, hlm. 13) menyatakan bahwa 

penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bekerja dengan angka, yang 

datanya berujud bilangan, dan dianalisis dengan menggunakan statistik 

untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian yang sifatnya spesifik, 

serta untuk memprediksi apakah satu variabel akan mempengaruhi variabel 

yang lainnya. 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Variabel Tergantung  : Perilaku Agresif 

2. Variabel Bebas  : Fanatisme 
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C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Perilaku Agresif 

Perilaku agresif adalah setiap perilaku yang dilakukan oleh 

seseorang maupun kelompok yang bertujuan untuk menyakiti, melukai, 

merugikan, atau memberikan dampak negatif secara fisik atau psikis 

orang lain atau kelompok lain. Perilaku agresif ini diungkap melalui skala 

perilaku agresif yang meliputi bentuk-bentuk perilaku agresif yaitu 

agresif secara fisik dan agresif secara verbal 

2. Fanatisme 

Fanatisme adalah keyakinan atau kepercayaan, rasa cinta diri 

seseorang atau kelompok yang sangat kuat atau bahkan berlebihan 

terhadap sesuatu seperti pandangan politik, agama, kelompok sosial yang 

disukai dan dianggap sepaham dengan pemikirannya. Keyakinan dan rasa 

cinta berlebihan tersebut akan melahirkan perasaan bahwa dirinyalah 

yang paling benar dan akan muncul perasaan tidak suka terhadap orang 

atau kelompok yang tidak sepaham atau berbeda dengannya. Fanatisme 

ini diungkap melalui skala fanatisme yang meliputi aspek-aspek 

fanatisme suporter terhadap klub sepak bola yaitu minat dan kecintaan 

pada suatu kegiatan yang besar, sikap pribadi atau kelompok terhadap 

kegiatan tersebut, lamanya seseorang menekuni kegiatan tertentu, dan 

dukungan yang datang dari keluarga. Semakin tinggi skor yang diperoleh, 

maka semakin tinggi pula fanatisme pada orang tersebut, demikian pula 

sebaliknya. 
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D. Subyek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi menjadi sumber asal sampel diambil. Menurut Sudjana 

(dalam Purwanto, 2015, hlm. 241), populasi adalah totalitas semua nilai 

yang mungkin baik hasil menghitung maupun hasil mengukur baik 

kualitatif maupun kuantitatif dari karakteristik mengenai sekumpulan 

objek yang lengkap dan jelas. Menurut Hadjar (dalam Purwanto, 2015, 

hlm. 241), populasi adalah kelompok besar individu yang mempunyai 

karakteristik umum yang sama.  

Populasi dalam penelitian ini adalah kelompok suporter Panser 

Biru Semarang, dengan karakteristik sebagai berikut : 

a. Memiliki kartu tanda anggota (KTA) suporter Panser Biru Semarang. 

b. Berdomisili di kota Semarang. 

c. Pengurus kelompok suporter Panser Biru Semarang 

d. Laki-laki 

e. Pernah melakukan perilaku agresif 

f. Pernah menonton pertandingan PSIS sampai keluar kota 

2. Teknik pengambilan sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel merupakan bagian 

dari populasi, maka sampel harus memiliki ciri-ciri sama yang dimiliki 

oleh populasinya (Azwar, 2014, hlm. 79). Sampel berarti contoh. 

Kesimpulan tentang contoh akan sama dengan keseluruhan individu dari 

mana sampel diambil, karena contoh mempunyai ciri-ciri yang sama 
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dengan keseluruhan yang menjadi sumbernya. Sampel adalah sebagian 

dari populasi yang memiliki ciri yang sama dengan populasi (Purwanto, 

2015, hlm. 242). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

teknik bola salju (snowball sampling). Teknik bola salju adalah teknik 

pengambilan sampel yang awalnya berjumlah kecil, kemudian 

membesar. Teknik bola salju juga dapat dikatakan sebagai teknik 

pengambilan sampel berantai karena subjek juga memiliki pengetahuan 

tentang siapa saja orang-orang yang berpotensi untuk dijadikan subjek 

penelitian selanjutnya (Andriani, dkk., 2010, hlm. 4.11). 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai 

tujuan mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Tujuan untuk 

mengetahui haruslah dicapai dengan menggunakan metode atau cara-cara 

yang efisien dan akurat (Azwar, 2013, hlm. 91). 

Metode pengambilan data yang digunakan untuk memperoleh data 

dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode skala. Skala yang disajikan 

tersebut dibedakan menjadi dua kelompok item atau pertanyaan, yaitu item 

favourable dan unfavourable. Favourbale adalah pertanyaan yang bersifat 

mendukung atau memihak pada objek sikap, sedangkan unfavourable adalah 

pertanyaan yang bersifat tidak mendukung atau memihal pada objek sikap. 
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1. Alat Pengumpulan Data 

Pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan 

dengan penyebaran skala perilaku agresif dan skala fanatisme. 

2. Blue Print dan Cara Penilaian 

a. Skala Perilaku Agresif 

Skala perilaku agresif ini disusun berdasarkan bentuk-bentuk 

perilaku agresif pada suporter sepak bola yaitu agresi fisik aktif secara 

langsung, agresi fisik aktif secara tidak langsung, agresi fisik pasif 

secara langsung, agresi fisik pasif secara tidak langsung, agresi verbal 

aktif secara langsung, agresi verbal aktif secara tidak langsung, agresi 

verbal pasif secara langsung, dan agresi verbal pasif secara tidak 

langsung. 

Skala perilaku agresif pada penelitian ini berjumlah 32 item 

yang terdiri dari dua sifat pertanyaan yaitu pertanyaan yang bersifat 

mendukung atau memihak pada objek sikap (favourable) dan 

pertanyaan yang bersifat tidak mendukung atau tidak memihak pada 

objek sikap (unfavourable). Alternative jawaban yang digunakan 

adalah Selalu (SL), Sering (SR), Jarang (J), dan Tidak Pernah (TP). 

Pemberian skor pada skala perilaku agresif menggunakan skala nilai 

satu sampai empat, dimana pernyataan favourable memiliki nilai 1 

untuk pernyataan Tidak Pernah (TP), nilai 2 untuk pernyataan Jarang 

(J), nilai 3 untuk pernyataan Sering (SR), dan nilai 4 untuk pernyataan 

Selalu (SL). Pernyataan unfavourable memililki nilai 1 untuk 
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pernyataan Selalu (SL), nilai 2 untuk pernyataan Sering (SR), nilai 3 

untuk pernyataan Jarang (J), dan nilai 4 untuk pernyataan Sangat 

Tidak Pernah (TP).  

Blue print atau rancangan jumlah item skala perilaku agresif 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2. Blue Print Skala Perilaku Agresif 

No 
Bentuk Perilaku 

Agresif 

Item 
Total 

Favourable Unfavourable 

1 Agresif Secara 

Fisik 
7 7 14 

2 Agresif Secara 

Verbal 
7 7 14 

Total 14 14 28 

 

b. Skala Fanatisme 

Skala fanatisme ini disusun berdasarkan aspek-aspek 

fanatisme menurut Goddard, yaitu minat dan kecintaan pada suatu 

kegiatan yang besar, sikap pribadi atau kelompok terhadap kegiatan 

tersebut, lamanya seseorang menekuni kegiatan tertentu, dan 

dukungan yang datang dari keluarga. 

Skala fanatisme pada penelitian ini berjumlah 16 item yang 

terdiri dari dua sifat pertanyaan yaitu pertanyaan yang bersifat 

mendukung atau memihak pada objek sikap (favourable) dan 

pertanyaan yang bersifat tidak mendukung atau tidak memihak pada 

objek sikap (unfavourable). Alternative jawaban yang digunakan 
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adalah Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat 

Tidak Sesuai (STS). Pemberian skor pada skala perilaku agresif 

menggunakan skala nilai satu sampai empat, dimana pernyataan 

favourable memiliki nilai 1 untuk pernyataan Sangat Tidak Sesuai 

(STS), nilai 2 untuk pernyataan Tidak Sesuai (TS), nilai 3 untuk 

pernyataan Sesuai (S), dan nilai 4 untuk pernyataan Sangat Sesuai 

(SS). Sedangkan untuk pernyataan unfavourable memililki nilai 1 

untuk pernyataan Sangat Sesuai (SS), nilai 2 untuk pernyataan Sesuai 

(S), nilai 3 untuk pernyataan Tidak Sesuai (TS), dan nilai 4 untuk 

pernyataan Sangat Tidak Sesuai (STS).  

Blue print atau rancangan jumlah item skala fanatisme dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3. Blue Print Skala Fanatisme 

No Aspek Fanatisme 
Item 

Total 
Favourable Unfavourable 

1 Minat dan Kecintaan 

Pada Suatu Kegiatan 

yang Besar. 

2 2 4 

2 Sikap Pribadi atau 

Kelompok Terhadap 

Kegiatan Tersebut. 

2 2 4 

3 Lamanya Seseorang 

Menekuni Kegiatan 

Tersebut. 

2 2 4 

4 Dukungan yang 

Datang Dari 

Keluarga. 

2 2 4 

Total 8 8 16 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas Alat Ukur 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti 

sejauhmana akurasi ketepatan suatu alat ukur dalam menjalankan fungsi 

pengukurannya. Pengukuran dikatakan mempunyai validitas yang tinggi 

apabila menghasilkan data yang secara akurat memberikan gambaran 

mengenai variabel yang diukur sesuai dengan maksud dilakukannya 

pengukuran tersebut (Azwar, 2016, hlm. 8).  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik korelasi Product 

Moment dari Karl Pearson, yaitu dengan cara menguji korelasi antara 

skor item dengan skor total. Upaya menghindari over estimate (angka 
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korelasi yang kelebihan bobot), rumus korelasi tersebut perlu dihitung 

ulang atau dikoreksi dengan menggunakan teknik korelasi part whole. 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas berasal dari kata reliability yang berarti sejauhmana 

hasil atau proses pengukuran dapat dipercaya. Hasil suatu pengukuran 

dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran 

terhadap subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama 

aspek yang diukur dalam diri subjek tersebut belum diubah (Azwar, 2016, 

hlm. 7).  

Adapun untuk mengetahui reliabilitas skala perilaku agresif dan 

skala fanatisme digunakan teknik koefisien Alpha dari Cronbach, dengan 

menggunakan bantuan program komputer yang disebut dengan Statistical 

Packages for Social Sciences (SPSS) 16.0 for windows. 

 

G. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif dengan teknik statistika. Metode untuk menganalisis hipotesis 

pada penelitian ini digunakan teknik korelasi Product Moment. Teknik ini 

digunakan untuk mencari hubungan antara variabel bebas (fanatisme) dan 

variabel tergantung (perilaku agresif). 

 


