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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan data skala perilaku agresif dan skala fanatisme dilakukan 

pengujian terhadap hipotesis penelitian dengan menggunakan teknik korelasi 

product moment untuk menguji hubungan antara fanatisme dengan perilaku 

agresif. Uji normalitas penelitian dan uji linieritas hubungan variabel bebas 

dan variabel tergantung harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan 

pengujian terhadap korelasi antarvariabel. 

1. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah kedua variabel 

yang dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas 

dapat dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test Z 

(K-S Z). Distribusi data dikatakan normal apabila nilai probabilitas 

(signifikasnsi) lebih besar dari 0,05. Hasil uji normalitas pada variabel 

perilaku agresif menunjukkan nilai K-S Z sebesar 0,975 dengan p 

sebesar 0,297 (p>0,01). Uji normalitas pada variabel fanatisme 

menunjukkan nilai K-S Z sebesar 1,483 dengan p sebesar 0,025 

(p>0,01). Berdasarkan uji asumsi yang telah dilakukan ini, 

menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berdistribusi normal. 

Hasil uji normalitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran F-1. 
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b. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk melihat apakah variabel yang 

dianalisis memiliki hubungan linier atau tidak. Hasil uji linieritas 

mengenai hubungan antara fanatisme dengan perilaku agresif pada 

kelompok suporter PSIS Semarang (Panser Biru) menunjukkan Flinier 

sebesar 87,259 dengan nilai p sebesar 0,000 (p<0,01) yang artinya 

kedua variabel dalam penelitian ini memiliki hubungan yang linier. 

Hasil uji linieritas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran F-2. 

2. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan tahap uji asumsi, maka tahap selanjutnya adalah 

uji hipotesis. Teknik yang digunakan adalah korelasi product moment 

dengan menggunakan program Statistical Packages for Social Sciences 

(SPSS). Hasil yang diperoleh dari korelasi antara fanatisme dengan 

perilaku agresif adalah koefisien rxy sebesar 0,803 dengan nilai 

signifikansi 0,000 (p<0,01), hasil ini menunjukkan bahwa ada hubungan 

positif antara fanatisme dengan perilaku agresif pada kelompok suporter 

PSIS Semarang (Panser Biru) yang artinya semakin tinggi fanatisme 

suporter maka semakin besar kecenderungan suporter tersebut 

melakukan perilaku agresif, demikian pula sebaliknya semakin rendah 

fanatisme suporter maka semakin kecil kecenderungan suporter tersebut 

melakukan perilaku agresif. Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis “ada hubungan positif antara fanatisme 
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dengan perilaku pada kelompok suporter PSIS Semarang (Panser Biru)” 

diterima. Hasil uji hipotesis selengkapnya dapat dilihat pada lampiran G. 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan menggunakan teknik 

product moment diperoleh koefisien korelasi rxy sebesar 0,803 (p<0,01) yang 

menyatakan hipotesis penelitian diterima dengan hasil korelasi positif yaitu 

semakin tinggi fanatik seorang suporter, maka semakin besar pula suporter 

tersebut melakukan perilaku agresif, begitu pula sebaliknya semakin rendah 

tingkat kefanatikan seorang suporter maka semakin rendah pula seorang 

suporter untuk melakukan perilaku agresif. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Silwan (2012) yaitu fanatisme 

para suporter akan melahirkan interaksi yang kurang harmonis antar suporter 

yang berbeda. Interaksi ini membawa konsekuensi lahirnya kekerasan 

(tawuran) antar suporter. Fanatisme suporter dalam mendukung tim 

kesayangannya sering menimbulkan perilaku diluar nalar (perilaku agresif), 

apabila tim kesayangannya disakiti atau dirugikan oleh kelompok lain. 

Suporter yang sangat fanatik tidak segan bila harus melakukan perilaku 

agresif demi membela tim kesayangannya yang didukung dan demi membela 

kelompok suporter yang diikutinya. 

Hasil uji hipotesis dari penelitian ini juga didukung dari penelitian 

sebelumnya mengenai hubungan fanatisme terhadap tim dan perilaku agresif 

pada hooligans yang dilakukan oleh Spaaij (2008) berpendapat bahwa 
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terdapat enam hal penting yang tampak secara umum dalam struktur identitas 

hooligans yaitu perasaan suka atau tertarik, sikap maskulin yang kuat, 

identifikasi suatu daerah, menjaga reputasi individu dan bersama, perasaan 

solidaritas dan memiliki, serta representasi dari kedaulatan dan otonomi. 

Hooligans menyatakan bahwa “solidaritas terhadap klub (fanatisme)” 

sebagai motif utama mereka untuk berpartisipasi dalam perusakan (perilaku 

agresif) yang terjadi di sekitar pertandingan sepak bola. 

Hasil uji linieritas dan uji hipotesis menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang linier antara fanatisme dengan perilaku agresif pada 

kelompok suporter Panser Biru, melalui hasil penelitian dalam hubungan 

linier antara variabel bebas dan variabel tergantung dapat diketahui bahwa 

fanatisme dapat mempengaruhi perilaku agresif pada kelompok suporter 

Panser Biru. Hal ini sesuai dengan pendapat Agriawan (2016) bahwa 

fanatisme yang merupakan perasaan menyukai sesuatu hal yang berlebihan 

dalam lingkup penelitian ini adalah klub sepak bola dapat menyebabkan 

perasaan bangga yang berlebihan sehingga seseoang dapat kehilangan 

rasionalitasnya sehingga pada akhirnya dapat melakukan tindakan yang 

diluar kendali yaitu perilaku agresif yang bertujuan untuk membela, 

mempertahankan rasa harga diri, gengsi, rivalitas, serta eksistensi klub 

maupun kelompok suporter yang didukung. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fanatisme memiliki sumbangan 

efektif sebesar 64,5% pada perilaku agresif kelompok suporter Panser Biru, 

sisanya 35,5% dipengaruhi oleh faktor lain. Putri (2014) fanatisme 
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merupakan faktor yang paling mempengaruhi suporter untuk melakukan 

perilaku agresif dan faktor yang lainnya merupakan faktor pendukung 

suporter fanatik dalam melakukan perilaku agresif. Individu yang memiliki 

fanatisme yang tinggi diduga akan memiliki tingkat agresivitas yang tinggi 

pula. Individu yang memiliki fanatisme berlebihan minat atau kecintaannya 

terhadap tim sepak bola yang bergerombol dalam situasi massa akan mudah 

terpengaruhi oleh kelompok, dan melakukan apa yang kelompok perbuat 

entah itu baik atau buruk. Kekaguman yang ditunjukkan terhadap kelompok 

yang didukungnya menjadi irasional ketika dirinya terlibat emosional dalam 

kefanatikannya didunia sepak bola. Kefanatikan yang ditunjukkan terhadap 

tim sepak bola atau kelompok suporternya menjadi irasional ketika dirinya 

terlibat situasi emosional dalam kefanatikannya di dunia sepak bola. Sikap 

pribadi akan menjadi awal dari sesuatu yang akan dilakukan dalam 

mendukung sesuatu. Seseorang yang dianggap penting dalam kelompok 

suporter akan mudah mempengaruhi suporter lain dalam berperilaku. 

Apabila seorang suporter yang dianggap penting terlibat dalam bentrok atau 

kerusuhan maka suporter lain akan ikut melakukan perilaku agresif tersebut. 

Lamanya seorang dalam menekuni kegiatan tersebut. Seorang suporter yang 

telah lama bergabung menjadi bagian dalam suporter akan lebih mudah 

melakukan perilaku agresif pada saat kelompok suporternya diancam oleh 

orang lain. Dukungan dari keluarga terhadap seorang suporter dalam 

menekuni kegiatan dalam kelompok suporter juga mempengaruhi seorang 

melakukan perilaku agresif. Hal ini dikarenakan dukungan dari keluarga 
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akan membuat seorang suporter merasa didukung dalam melakukan segala 

sesuatu, termasuk perilaku agresif. 

Berdasarkan hasil perhitungan dalam penelitian ini ditemukan bahwa 

variabel perilaku agresif memiliki mean empirik (Me) sebesar 41,16% dan 

standard deviasi empirik (SDe) sebesar 7,768, maka hal ini mengindikasikan 

bahwa terdapat 6 suporter dengan perilaku agresif rendah, 33 suporter 

dengan perilaku agresif sedang, dan 11 suporter dengan perilaku agresif 

tinggi. 

Selain itu, hasil perhitungan pada variabel fanatisme memiliki mean 

empirik (Me) sebesar 25 dan standard deviasi empirik (SDe) sebesar 5,642, 

maka hal ini mengindikasikan bahwa terdapat 6 suporter dengan fanatisme 

rendah, 36 suporter dengan fanatisme sedang, dan 8 suporter dengan 

fanatisme tinggi.  

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini secara keseluruhan berjalan 

dengan baik, tetapi penelitian ini tidak terlepas dari kelemahan seperti 

pemilihan waktu yang kurang tepat dalam penyebaran skala, sehingga 

beberapa subjek terburu-buru pada saat melakukan pengisian skala. 

Pelaksanaan penelitian ini juga memiliki kelebihan seperti mudahnya bahasa 

yang digunakan dalam skala yang dibuat, hal tersebut dibuktikan dari tidak 

adanya pertanyaan terkait item soal pada skala. 

 

 


