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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan: 

1. Ada hubungan antara kohesivitas dengan konformitas pada suporter

remaja The Jakmania Bekasi yang menunjukan bahwa kedua variabel

adalah positif.

2. Berdasarkan hasil uji korelasi antara kohesivitas dengan konformitas pada

suporter remaja The Jakmania Bekasi diketahui nilai koefisien korelasi

memiliki arah positif dan memiliki kekuatan hubungan yang sedang. Hasil

Kohesivitas pada suporter remaja The Jakmania Bekasi dalam kategori

rendah, maka Konformitas pada suporter remaja The Jakmania juga dalam

kategori rendah. Dengan demikian (Ha) yang menyatakan ada hubungan

antara kohesivitas dengan konformitas pada suporter remaja The Jakmania

Bekasi diterima dan (Ho) yang menyatakan tidak ada hubungan antara

kohesivitas dengan konformitas pada suporter remaja The Jakmania

Bekasi ditolak.

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Teoritis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih dan menjadi

referensi untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk

mengembangkan penelitian serupa, penulis menyarankan untuk

menambah faktor-faktor lainnya yang diduga memiliki hubungan dan

berkontribusi terhadap konformitas.

2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan informasi dalam

kaidah ilmu psikologi khususnya bidang Psikologi Sosial.
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5.2.2 Saran Praktis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan informasi 

dan referensi dalam kaidah olahraga khususnya suporter sepakbola 

yang ada di Bekasi. 

2. Bagi pengurus koordinasi wilayah The Jakmania Bekasi dihimbau 

untuk selalu menjaga konformitas para suporter secara langsung 

dengan memperhatikan setiap tindakan-tindakan dan kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan oleh para anggota. Hal ini agar terciptanya kelompok 

suporter yang aman dan nyaman dan terhindar dari hal-hal negatif 

sehingga dapat memberikan dukungan kepada tim sepakbola dengan 

positif dan sehat. 

3. Bagi rekan sejawat suporter The Jakmania Bekasi dihimbau untuk 

selalu menjaga hubungan baik diantara sesama suporter sepakbola di 

Bekasi, baik sesama The Jakmania maupun sesama suporter lainnya. 

Hal ini agar terciptanya hubungan baik antar suporter yang berada 

dilingkungan Bekasi dan mampu bersaing secara sehat dan 

menghindari bentrokan antar suporter.  

4. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk mempertimbangkan waktu, 

situasi dan kondisi saat pengambilan data penelitian agar hasil yang 

didapatkan lebih maksimal. Usahakan untuk merencanakan waktu 

yang tepat dengan membuat perencanaan sebelum melakukan 

pengumpulan data. Buatlah situasi yang nyaman ketika responden 

mengisi kuesioner yang diberikan, selain itu perhatikan pula kondisi 

responden. Berikanlah waktu istirahat beberapa saat bagi responden 

dan hindari responden yang terlihat sibuk dan lelah ketika mengisi 

kuesioner. Hal ini dilakukan agar responden dapat mengisi kuesioner 

dengan nyaman dan memberikan jawaban sesuai gambaran atas 

kondisi dirinya. 

 

Hubungan Antara..., Chandra, Fakultas Psikologi 2018




