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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran hasil 

penelitian. 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pengeujian hipotesis, maka dapat 

disumpulkan bahwa: 

1. Ada hubungan yang siginifikan antara konformitas dengan kecenderungan

perilaku agresif pada suporter sepak bola Persib yang berada Bekasi. Semakin

tinggi konformitas yang dilakukan para suporter maka semakin tinggi pula

kecenderungan perilaku agresif pada suporter sepakbola Persib yang berada di

Bekasi.

2. Sebagian besar suporter Persib yang berada di Bekasi memiliki tingkat

konformitas dan kecenderungan perilaku agresif berada dalam kategori

sedang. Dikarenakan daya tarik in-group yang terdapat pada kelompok

meliputi sikap, kepercayaan, nilai, perasaan, norma dan gaya bicara yang

termanifestasikan dalam perilaku yang baik, sehingga dapat meminimalisir

kecenderungan perilaku agresif menjadi lebih kecil.

5.2 Saran 

Merujuk pada kesimpulan di atas peneliti mengajukan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi suporter Persib yang berada di Bekasi

Diharapkan dari pihak kepengurusan agar dapat mempertahankan nilai-nilai 

positif yang sudah ada dalam kelompok suporter Persib yang berada di Bekasi. 

Oleh karena itu, konformitas dan tingkat kecenderungan perilaku agresif pada 

suporter sepak bola Persib di Kabupaten Bekasi dapat diminalisir dengan 

berbagai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti mengadakan pelatihan-

pelatihan terkait konformitas dan kecenderungan perilaku agresif, kegiatan 

sosial membantu sesama, himbauan informasi dari ketua yang dapat dijadikan 

Hubungan Antara..., Rahmat, Fakultas Psikologi 2016



58 

evaluasi untuk mengurangi mengenai konformitas den kecenderungan perilaku 

agresif yang mereka miliki agar dapat mengendalikannya. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

a. Diharapkan melakukan penelitian mengenai faktor-faktor lain dari

kecenderungan perilaku agresif seperti penyebab situasional, penyebab

lingkungan, alkohol, dan obat-obatan pada suproter dan melakukan

penelitian mengenai hubungan antara konformitas dengan kecenderungan

perilaku agresif kepada subjek penelitian yang memiliki agresifitas tinggi.

b. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk mempertimbangkan waktu saat

pengambilan data penelitian serta mempertimbangkan jumlah aitem yang

terlalu banyak yang dapat menyebabkan kejenuhan dan kurangnya fokus

pada subjek saat mengisi skala.
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