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lsi Ringkasan: 

Penelitian ini melihat beberapa faktor psikolo

gis dan lingkungan yang mempengaruhi agresi penonton 

sepakbala. Pendekatan yang digunakan adalah resiprocal 

determisim approach dari Dollard, dkk. Menurut pendeka

tan lni, perilaku dipengaruhi oleh fungsi individu 

dan lirlgkungaCl.. Br?rda.:::;$.rkan p e nd e k a t e.n .i n L, ag r e e i, 

penc:nti)/J Sf·q:q3~;:b()}.[;l. d'3.pa~, d i p e n g ar-u hi ol e h v ar i ab e I>

v ar i ar.e l : f an a ti sme , rangssng s Lt.u as ion aL, de i nd iv i du a> 

s i . d an f ru s t.r as i . Var iab e l d e i nd i v i du as i d i p engaru h I 

aleh fanatisme, d8n rangsang situasional. Sedangkan 

variabel frustrasl dipengaruhi ole~) rangsang situasion

a1. 

Penelitian ini .Lenggunakan pertandingan Liga 

Indonesia IV 1887(1888 rta.n Turnamen Piring Emas 1997 

yang dipertandingkan di Surabaya, Gr-esik. dan Sidoarjo 

sebagai populasinya. Sampel yang diallibil 40 pertandin

gao. Data d Lp e r o Le h .1Buga.n memberikan s k r o r i.ng p ad a 
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setiap pertandingan berdasarkan pedoman observasi 

masing-masing variabel penelitian. 

Pedoman observasi disusun oleh para praktisi dan 

ahli dalam sepakbola berdasarkan studi pendahuluan. 

Pada studi pendahuluan peneliti merekam perilaku penon

ton sepakbola dari sejumlah pertandingan. Ilasil rekaman 

dianalisis berdasarkan op8r~sionalisasi variabel pene

litian. Gleh karena itu validitas alat ukur penelitian 

ini adalah validitas isi. 

Hasil analisis jalur dengan mengguI1akan program 

LISREL menunjukkan hahwa: agresi penonton sepakboia 

dipengaruhi oleh fanatisme, deindividuasi dan frustra

si. Agresi penon ton tidak dipengaruhi oleh rangsang 

situasional. Variabel deindividuasi tidak dipengaruhi 

oleh fanatisme. namun dipengaruhi oleh rangsang situa

sional,sedangkan frustrasi dipengaruhi oleh rangsang 

situasional. 

Masih banyak faktor yang berpengaruh pada agresi 

penon ton sepakbola. Dan masih banyak pula pendekatan 

yang bisa digunakan untuk memahami perilaku agresi 

penon ton sepakbola. Gleh karena itu penelitian lanju

tan dengan variabel penelitian lain sangat diharapkan. 
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