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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan data penelitian mengenai Persepsi 

Suporter Sriwijaya FC Palembang Terhadap Berita Kematian Suporter Persija 

Jakarta, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu: 

 Persepsi suporter Ultras Palembang terhadap berita kematian Haringga Sirila 

suporter Persija Jakarta yang dikeroyok oleh oknum suporter Persib Bandung 

terdapat perbedaan persepsi di antara mereka, yaitu ada yang menyayangkan atas 

kejadian peristiwa tersebut, dengan beranggapan bahwa peristiwa tersebut tidak 

harus terjadi apalagi sampai menimbulkan korban jiwa. Sebab tidak ada manfaatnya. 

Kemudian ada pula yang menganggap bahwa berita kematian Haringga Sirila 

tersebut bukan merupakan hal yang luar biasa, dengan alasan bahwa kematian 

suporter bukan baru terjadi pada Haringga Sirila saja tapi sudah banyak korban yang 

jatuh sebelumnya. Suporter Ultras Palembang juga berpendapat bahwa hal ini tidak 

akan terjadi jika seorang suporter mengetahui dan paham apa yang sebenarnya 

menjadi tujuan dari dia menjadi seorang suporter, karena sebenarnya suporter itu 

tujuannya untuk klub, mendukung klub kesayangannya, bukan untuk membuat suatu 

kegaduhan apalagi sampai menimbulkan korban jiwa. 
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B. Saran 

Berdasarkan pembahasan dan hasil serta kesimpulan yang telah peneliti 

paparkan di atas, maka penulis memutuskan untuk memberikan beberapa saran 

kepada pihak-pihak yang terkait yaitu sebagai berikut: 

1. Kepada Suporter yang masih aktif dalam dunia suporter sebaiknya sebagai 

seorang supporter sejati suporter hendaknya bisa mengontrol emosi dan 

menahan egoisme untuk menghindari suatu keributan. Selain itu, seorang 

suporter hendaknya. mengetahui dan paham apa yang sebenarnya menjadi 

tujuan dari dia menjadi seorang suporter, karena sebenarnya suporter itu 

tujuannya untuk klub, mendukung klub kesayangannya, bukan untuk 

membuat suatu keributan apalagi sampai menimbulkan korban jiwa. 

2. Masyarakat sebaiknya mampu menyaring informasi yang mereka terima. 

Jangan langsung percaya dan membenarkan berita yang mereka dapat dari 

media, tapi harus melihat dari berbagai sumber juga, agar informasi yang 

mereka terima lengkap dan lebih akurat. Selain itu sebaiknya mereka jangan 

mudah termakan isu-isu media, yang belum tentu kebenarannya agar tidak 

salah dalam menanggapi suatu berita. 

Demikianlah kesimpulan dan saran-saran yang dapat peneliti kemukakan 

sebagai penutup uraian dalam penulisan skripsi ini. Tentunya banyak kekurangan dan 

kelemahannya, oleh karenanya dimohonkan pengertianya.  


