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Abstrak—Suporter Persebaya sering kali melakukan agresi secara verbal maupun nonverbal. Tindakan agresi ini 
disebabkan oleh beberapa faktor, dua diantaranya yaitu harga diri dan kolektivitas. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui apakah harga diri dan kolektivitas berhubungan dengan agresi. Penelitian ini menggunakan 
kuesioner yang dibuat sendiri oleh peneliti, yaitu kuesioner agresi dengan menggunakan teori Buss (dalam Dayaksini 
& Hudaniah, 2009), harga diri dengan menggunakan teori Felker (2002), dan kolektivitas yang menggunakan teori 
Jackson (2006). Subjek dalam penelitian ini terdiri dari Bonek dan Bonita yang berjumlah 100 orang. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah convenience sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 
tidak ada hubungan antara harga diri dengan agresi (r=0,102, p> 0,05); dan ada hubungan antara kolektivitas 
dengan agresi (r=-0,283, p<0,05).  Implikasi dari hasil penelitian ini yaitu tindakan agresi suporter dapat dikurangi 
dengan melaksanakan kegiatan positif, yang dilakukan secara bersama-sama dalam kelompok, seperti: 
membersihkan stadion sepak bola setelah selesai menyaksikan pertandingan. 

Kata kunci –  agresi, harga diri, kolektivitas, suporter, Persebaya

A. PENDAHULUAN 
 Suporter sepak bola Persebaya adalah 

komunitas suporter terbesar di Indonesia (Junaedi, 
2012). Suporter Persebaya dikenal dengan sebutan 
“bonek” yang berasal dari kata bondo (berani) dan 
nekat. Kata “bonek” berarti keyakinan diri tanpa 
modal, yang membuat individu berani menembus 
rintangan atau halangan, demi memperjuangkan hal-
hal yang positif seperti: memperjuangkan 
kemerdekaan dari penjajah, atau mencoba bertahan 
hidup di kota besar (Fajar, 2012). Suporter 
Persebaya disebut dengan bonek karena kenekatan 
dan kegigihannya dalam membela tim sepak bola 
favoritnya. Salah satu bukti kenekatan dan 
kegigihannya nampak dari keberanian suporter 
Persebaya berangkat ke stadion, dengan uang saku 
yang minim dan menempuh jarak ratusan kilometer 
dari Surabaya menuju kota Jakarta untuk memberi 
dukungan kepada pemain Persebaya (Junaedi, 2012). 

 Dewasa ini, pandangan terhadap suporter 
Persebaya berubah menjadi semakin negatif akibat 
dari masalah kekerasan yang terus dilakukan 
(Junaedi, 2012). Tindakan-tindakan kekerasan yang 
dilakukan oleh suporter Persebaya diantaranya 
adalah perkelahian antar suporter, melempar kereta 
api dengan batu, dan merusak fasilitas umum baik di 
dalam stadion maupun di luar stadion (Junaedi, 
2012).  

 Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh 
suporter Persebaya tersebut telah banyak diberitakan 
di dalam media massa, misalnya: di Surabaya, polisi 
tidak mengizinkan suporter Persebaya untuk masuk 
ke dalam stadion, sehingga hal tersebut 
menimbulkan kemarahan suporter Persebaya dan 
menghasilkan kekacauan (Acandra, 2010). Berita ini 
menceritakan bagaimana suporter Persebaya secara 
beramai-ramai menghancurkan atap pintu masuk 
stadion Gelora Sepuluh November Surabaya, untuk 
bisa masuk dalam mendukung Persebaya. Perilaku 
suporter Persebaya tersebut mengakibatkan 
kerusakan pada atap pintu masuk stadion. 

 Wartawan juga pernah mengalami tindakan 
kekerasan yang dilakukan suporter Persebaya. 
Suporter Persebaya menganiaya dan melempar batu 
ke arah seorang wartawan laki-laki maupun 
perempuan yang sedang meliput perjalanan suporter 
Persebaya, di sebuah stasiun kereta api (Kumoro, 
2010; Rejeki, 2010). Tindakan kekerasan lainnya 
juga ditujukan kepada suporter sepak bola yang 
berbeda klub, misalnya: penyerangan suporter 
Persebaya terhadap suporter Aremania yang sedang 
menuju ke Gresik (Effendi, 2013). Penyerangan 
yang dilakukan suporter Persebaya ditandai dengan 
aksi melempar batu ke arah suporter Aremania. 

 Semua bentuk tindakan kekerasan yang 
dilakukan suporter Persebaya merupakan tindakan 
agresi. Agresi adalah tindakan yang bertujuan untuk 
menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun 
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verbal (Berkowitz, 2002). Agresi verbal adalah 
tindakan untuk menyakiti orang lain melalui ucapan 
atau kata-kata (Myers, 2012), misalnya: suporter 
Persebaya memaki wasit yang tidak disukai, dan 
menghina suporter lawan. Agresi juga dapat bersifat 
fisik. Agresi fisik adalah tindakan untuk menyakiti 
orang lain dengan melakukan kontak fisik (Myers, 
2012), misalnya: suporter Persebaya memukul 
suporter klub lawan.  

 Peneliti memperoleh informasi dari hasil 
wawancara singkat terhadap lima suporter Persebaya 
yang mengatakan bahwa dirinya pernah melakukan 
tindakan agresi fisik maupun verbal. Lima informan 
mengakui pernah melakukan tindakan agresi secara 
verbal yaitu menghina dan mengejek suporter lawan. 
Informan juga pernah menyanyikan yel-yel dengan 
suara keras saat pertandingan berlangsung, dengan 
tujuan untuk merendahkan suporter lawan. Dua 
informan mengatakan bahwa dirinya pernah ikut 
menulis slogan yang berkaitan dengan Persebaya di 
dinding jalan, di Surabaya. Tindakan tersebut 
dilakukan karena informan diajak oleh temannya 
untuk menuliskan slogan Persebaya dengan tujuan 
untuk memperkenalkan suporter Persebaya kepada 
masyarakat sebagai komunitas suporter yang 
memiliki nyali atau keberanian. Selain itu, tindakan 
menulis slogan juga merupakan wujud kecintaan 
suporter terhadap Persebaya. 

 Agresi yang dilakukan oleh suporter 
memberikan dampak bagi pihak lain. Agresi 
suporter terhadap suporter lawan mengakibatkan 
suporter lawan yang akan bertanding dengan 
persebaya, tidak jadi pergi untuk menyaksikan 
pertandingan karena takut menjadi korban agresi 
(Suryanto & Yuwono, 2002). Suryanto dan Yuwono 
(2002) mengungkapkan bahwa agresi yang 
dilakukan oleh suporter, dapat meningkatkan 
motivasi klub lawan untuk memusuhi klub yang 
bertanding dengannya 

 Wayan (2011) melakukan analisis faktor-
faktor penyebab timbulnya tindakan agresi pada 
suporter Persebaya. Di antara beragam faktor yang 
ditemukan, dua diantaranya adalah harga diri dan 
kolektivitas. Berdasarkan hasil temuan tersebut, 
maka peneliti ingin mengetahui seberapa besar 
hubungan harga diri dan kolektivitas dengan agresi 
suporter Persebaya. Perbedaan penelitian ini dengan 
penelitian sebelumnya, yaitu peneliti mencari 
korelasi antar variabel harga diri, kolektivitas, dan 
agresi suporter Persebaya, sedangkan Wayan hanya 
meneliti tentang akar penyebab agresi suporter 
Persebaya.  

 Salah satu alasan individu melakukan 
tindakan agresi adalah karena harga diri (Rachmat, 
2005). Harga diri merupakan kebutuhan individu 
untuk bisa dihargai dan dihormati oleh orang lain 
(Sunaryo, 2004). Apabila para suporter sepak bola 
mengalami hal yang dinilai telah melecehkan harga 
diri, maka pelecehan ini dapat memunculkan respon 
agresif para suporter (Suryanto & Handoyo, 2000). 

Pelecehan harga diri dapat juga dirasakan oleh 
suporter sepak bola ketika klub bola kesayangannya 
harus kalah dalam suatu pertandingan. Kekalahan ini 
sulit diterima oleh suporter, dan ketidakpuasan ini 
akan dimanifestasikan ke dalam bentuk tindakan 
agresi. 

 Masalah perilaku agresi yang ditimbulkan 
oleh suporter Persebaya juga melibatkan kolektivitas 
kelompok. Menurut Keller dan Calhoun (dalam 
Sunarto, 1993), kolektivitas adalah tindakan yang 
dilakukan oleh sekumpulan orang banyak secara 
bersama-sama. Taylor, Sears, dan Peplau (2009) 
juga menambahkan bahwa perilaku yang dilakukan 
secara kolektif dimaksudkan untuk mencapai tujuan 
dari suatu kelompok. Kolektivitas dapat memicu 
timbulnya agresi karena individu merasa 
tersinggung, dirugikan oleh pihak lain; adanya 
ancaman dari luar; atau diperlakukan secara tidak 
adil (Soekanto, 2006). Kolektivitas yang berujung 
pada tindakan agresi biasanya dilakukan lebih dari 
50 orang yang menyerang orang lain sesuai dengan 
keinginan atau tujuan kelompok. Kolektivitas 
ditandai dengan kecintaan individu pada 
kelompoknya, misalnya: menggunakan atribut yang 
seragam dengan sesama anggota kelompok dan 
mengakui diri sebagai bagian dari kelompok. 

 Berdasarkan fenomena dan penelitian 
sebelumnya tentang agresi yang dilakukan oleh 
suporter Persebaya, maka peneliti tertarik untuk 
meneliti apakah ada hubungan antara harga diri dan 
kolektivitas, terhadap tindakan agresi.  

 

B. KAJIAN TEORITIS 
Agresi 
A. Pengertian Agresi 

Beberapa orang ahli mengemukakan 
pengertian tentang agresi. Agresi adalah dorongan 
dari dalam diri individu untuk menyakiti atau 
melukai orang lain (Taylor, Sears & Peplau, 2009; 
Sears, Freedman, & Peplau, 2004).  Agresi 
merupakan serangan yang ditujukan kepada orang 
lain dalam bentuk verbal maupun fisik (Cooke, 
Baldwin, & Howison, 2008).  Berdasarkan beberapa 
pengertian agresi yang telah diungkapkan oleh ahli, 
maka disimpulkan bahwa agresi adalah dorongan 
yang berasal dari dalam diri individu untuk 
menyakiti, melukai orang lain secara verbal maupun 
fisik akibat dari pengalaman yang tidak 
menyenangkan dari orang lain. 

 
B. Aspek-aspek Agresi 

Buss (dalam Dayaksini & Hudaniah, 2009) 
membagi agresi menjadi delapan aspek, sebagai 
berikut. 

1. Agresi fisik, aktif, langsung 
Agresi fisik, aktif, langsung adalah tindakan 
agresi fisik yang dilakukan oleh individu 
dengan cara berhadapan langsung dan 
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melakukan kontak fisik terhadap target, seperti: 
memukul, mendorong, dan melempar batu. 

2. Agresi fisik, pasif, langsung 
Agresi fisik, pasif, langsung adalah tindakan 
agresi fisik yang dilakukan oleh individu 
dengan berhadapan dengan target agresi. 
Namun, tidak terjadi kontak fisik secara 
langsung, misalnya: demonstrasi, aksi mogok, 
dan aksi diam. 

3. Agresi fisik, aktif, tidak langsung 
Agresi fisik, aktif, tidak langsung adalah 
tindakan agresi fisik yang dilakukan oleh 
individu dengan tidak melakukan kontak fisik 
secara langsung, melainkan merusak harta 
benda korban, membakar, atau menyewa tukang 
pukul, dan sebagainya. 

4. Agresi fisik, pasif, tidak langsung 
Agresi fisik, pasif, tidak langsung adalah 
tindakan agresi fisik yang dilakukan oleh 
individu dengan tidak berhadapan langsung dan 
tidak terjadi kontak fisik dengan target agresi, 
misalnya: bersikap tidak peduli, apatis, dan 
masa bodoh. 

5. Agresi verbal, aktif, langsung 
Agresi verbal, aktif, langsung adalah tindakan 
agresi verbal yang dilakukan oleh individu 
dengan berhadapan langsung pada target agresi 
dan melakukan kontak verbal secara langsung, 
misalnya: menghina, memaki, mengejek, dan 
marah. 

6. Agresi verbal, pasif, langsung 
Agresi verbal, pasif, langsung adalah tindakan 
agresi yang dilakukan oleh individu dengan 
berhadapan langsung kepada target agresi. 
Namun, tidak terjadi kontak verbal secara 
langsung, misalnya: menolak untuk berbicara 
dengan target agresi. 

7. Agresi verbal, aktif, tidak langsung 
Agresi verbal, aktif, tidak langsung adalah 
tindakan agresi yang dilakukan oleh individu 
dengan tidak berhadapan langsung dengan target 
agresi, misalnya: menyebar fitnah dan mengadu 
domba. 

8. Agresi verbal, pasif, tidak langsung 
Agresi verbal, pasif, tidak langsung adalah 
tindakan agresi yang dilakukan oleh individu 
dengan cara tidak berhadapan langsung dan tidak 
terjadi kontak verbal langsung kepada target 
agresi, misalnya: tidak memberi dukungan suara 
dan tidak menggunakan hak suara. 

 
C. Faktor-faktor Penyebab Agresi 
Secara umum, agresi disebabkan oleh berbagai 

faktor, sebagai berikut. 
1. Individu melakukan agresi karena adanya 

provokasi dari orang lain yang berlangsung 
secara fisik maupun verbal (Sarwono & 
Meinarno, 2011). 

2. Pengalaman yang tidak menyenangkan dari 
orang lain dapat memunculkan emosi yang 

mengarah pada tindakan agresi (Myers, 2012; 
Sarwono & Meinarno, 2011). 

3. Individu yang mengalami pencederaan fisik 
dan ejekan verbal dari orang lain dapat 
memicu tindakan agresi sebagai alternatif 
untuk membalas serangan yang telah 
menyakiti dirinya (Tim Pustaka Familia, 
2006). 

4. Rasa tidak suka individu terhadap kelompok 
lain atau orang lain dapat memicu agresi 
(Helmi & Soerdadjo, 1998). 

5. Frustasi yang dirasakan oleh individu 
merupakan akibat dari terhambatnya tujuan 
yang ingin dicapainya (Siregar & Amiruddin 
2009; Taylor, Peplau & Sears, 2009). 

6. Individu yang mempunyai karakter agresif 
karena sudah terbiasa melakukan tindakan 
agresi (Mahmudah, 2011). 

7. Populasi kendaraan bermotor dapat memicu 
agresi yaitu nekat melanggar lalu lintas 
meskipun ada polisi dan hal ini disebabkan 
oleh faktor kesesakan, kebisingan, kemacetan, 
dan suhu panas di jalan raya (Halim, 2008). 

 
Secara khusus, agresi pada suporter sepak 

bola disebabkan oleh berbagai faktor, sebagai 
berikut. 

1. Media massa memicu tindak agresi dari 
suporter ketika pembuat berita menulis berita 
yang berlebihan atau terkesan memprovokasi 
pembaca (Maksum, 2010). 

2. Hasil pertandingan dan keputusan wasit yang 
tidak adil (Torkfar, Mirhosseini, Behaeen, 
Roshini, & Yadolazadeh 2011). Indriyanti 
menambahkan (dalam Suroso, 2010) 
mengungkapkan bahwa wasit terkadang 
mempunyai sikap kurang tegas, tidak adil, dan 
ragu-ragu dalam mengambil keputusan selama 
pertandingan, sehingga membuat suporter 
tidak terima dengan keputusan tersebut. 

3. Kebencian suporter merupakan salah satu 
pemicu agresi (Beck, dalam Hanurawan dkk., 
2005), misalnya kebencian terhadap wasit yang 
dianggap kurang adil selama memimpin 
pertandingan.  

4. Permainan tidak sportif dari klub lawan dapat 
membuat para suporter merasa tidak puas 
terhadap proses berjalannya pertandingan, 
sehingga hal ini dapat memicu kemarahan 
(Indriyanti, dalam Suroso, 2010). 

5. Model agresi juga dapat mempengaruhi 
individu yang lain untuk melakukan agresi, 
seperti: memprotes wasit dengan memukul, 
mendorong, maupun berkelahi dengan pemain 
lawan pada saat pertandingan berlangsung 
(Maksum, 2010). 

 
D. Dampak Agresi  

Secara umum, dampak bagi individu yang 
menjadi korban agresi adalah mengalami cedera 
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pada bagian fisik dan merasa diri tak berdaya 
(Anantasari, 2006). Secara khusus, dampak agresi 
yang dilakukan oleh suporter sepak bola (Suryanto 
& Yuwono, 2002) adalah meningkatnya motivasi 
klub lawan untuk memusuhi klub yang bertanding 
dengannya dan pendukung dari sebuah klub yang 
dibanggakan tidak ikut serta untuk menyaksikan 
pertandingan karena takut jika menjadi salah satu 
dari korban agresi. 
 
Harga Diri  
A. Pengertian Harga diri 

  Harga diri adalah penilaian diri sendiri yang 
diperoleh dari hasil interaksi individu dengan 
lingkungannya, penghargaan dan penerimaan dari 
orang lain (Chaplin, 2009). Harga diri mencakup 
penilaian positif atau negatif yang diberikan individu 
terhadap diri sendiri (Worchel, Cooper, Goethals, & 
Olson 2000; Baron & Byrne 2006; Page & Page, 
2002; Santrock, 2002). Penilaian diri secara positif 
maupun negatif yang dapat mempengaruhi pola 
tingkah laku individu (Tambunan, 2011). 

  Berdasarkan beberapa pengertian harga diri 
yang telah diungkapkan oleh para ahli, maka peneliti 
menyimpulkan bahwa harga diri adalah penilaian 
individu terhadap diri sendiri baik secara positif 
maupun negatif yang dihasilkan dari interaksi 
dengan lingkungan, penghargaan dan penerimaan 
dari orang lain, sehingga dapat mempengaruhi pola 
tingkah laku. 

 
B. Jenis Harga diri 
Harga diri terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut. 

1. Harga diri rendah 
 Individu yang memiliki harga diri rendah 

cenderung mudah menunjukkan reaksi 
emosional dan perilaku yang lebih negatif 
dalam merespon tindakan orang lain, kurang 
mampu menunjukkan kualitas positif dari diri, 
dan mudah terserang rasa frustasi jika 
mengalami suatu kekalahan atau stres (Heimpel, 
dkk., dalam Taylor, 2009). Karakteristik 
individu yang cenderung memiliki harga diri 
rendah (Schiff & Alters, 2011) yaitu individu 
merasa sulit dalam membuat suatu keputusan, 
individu biasanya menolak untuk mengubah 
perilakunya, individu tidak mau menerima kritik 
dari orang lain, dan individu suka meremehkan 
kemampuan orang lain untuk menyatakan 
bahwa dirinya lebih baik. 

2. Harga diri tinggi 
Harga diri tinggi adalah individu yang 
cenderung memiliki konsep yang jelas tentang 
kualitas diri yang dimilikinya (Taylor, dkk. 
2009). Individu dengan harga diri tinggi 
memandang dirinya secara positif dan berupaya 
merespon tanggapan negatif dari orang lain 
secara positif (Lee, Burton, & Mitchell, 2005). 
Karakteristik individu yang memiliki harga diri 
tinggi (Schiff & Alters, 2011) yaitu individu 

sangat percaya diri, individu puas dengan 
dirinya, individu berani menerima tantangan 
untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki, 
dan individu bertanggungjawab dengan 
kesalahan yang dilakukan. 

 
C. Aspek-aspek Harga diri 

  Felker (dalam Kostelnik, 2002), 
mengemukakan beberapa aspek dari harga diri yaitu 
sebagai berikut. 

1. Feeling of belonging 
Feeling of belonging adalah indvidu mengakui 
bahwa dirinya merupakan salah satu bagian dari 
anggota kelompok dan diterima di dalam 
kelompok. Individu yang bergabung dan 
diterima di dalam kelompok tersebut cenderung 
memiliki penilaian positif kepada dirinya 
sendiri. Sebaliknya, jika individu merasa dirinya 
tidak diterima atau diakui keberadaannya dalam 
kelompok maka individu tersebut cenderung 
mengembangkan penilaian negatif pada diri 
sendiri. 

2. Feeling of competence 
Feeling of competence adalah individu menilai 
dirinya memiliki kemampuan untuk melakukan 
sesuatu dan yakin akan mendapatkan hasil 
terbaik dari usahanya, sehingga orang lain dapat 
menikmatinya. Apabila individu merasa sudah 
berhasil mencapai tujuannya maka penilaian 
positif kepada diri sendiri akan semakin 
bertambah. 

3. Feeling of worth 
Feeling of worth adalah individu merasa bahwa 
dirinya adalah orang yang berharga. Perasaan 
ini akan muncul dan dikembangkan di dalam 
diri individu itu sendiri, misalnya: menarik, 
mampu bekerjasama dengan tim, ramah, peduli 
kepada orang lain, dan lain-lain. Individu yang 
merasa diri berharga cenderung menilai dirinya 
secara positif. 
 

Kolektivitas 
A. Pengertian Kolektivitas  

  Menurut Triandis (dalam Jackson, 2006) 
kolektivitas merupakan keterlibatan individu untuk 
bergabung dalam kelompok, sadar terhadap 
tanggungjawab yang harus dilakukan secara 
bersama-sama, memberikan perhatian yang besar 
terhadap sesuatu yang terjadi di dalam kelompok, 
dan menekankan kepatuhan pada norma kelompok 
yang telah disepakati bersama. Kolektivitas 
menggambarkan tentang diri individu yang 
menganggap bahwa dirinya merupakan bagian dari 
suatu kelompok tertentu, sehingga tidak mudah 
untuk memisahkan diri dari kelompok itu (Abidin, 
2005). Kolektivitas adalah tindakan yang dilakukan 
oleh sekumpulan orang banyak secara bersama-sama 
(Keller & Calhoun, dalam Sunarto, 1993). Tindakan 
yang dilakukan secara kolektivitas bermaksud untuk 
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mencapai tujuan dari suatu kelompok tertentu 
(Taylor, dkk., 2009).  

  Kolektivitas menekankan bahwa pencapaian 
pada tujuan kelompok merupakan hal yang utama 
untuk dilakukan (Myers, 2008). Kolektivitas yang 
mengutamakan pada pencapaian tujuan kelompok 
dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kelompok 
dengan menjalin kerjasama dengan sesama anggota 
kelompok (Lerner & Millon, 2003). Berdasarkan 
beberapa pengertian kolektivitas yang telah 
diungkapkan oleh para ahli, maka kolektivitas 
adalah keterlibatan diri individu di dalam sebuah 
kelompok tertentu dan secara bersama-sama 
menjalin kerjasama dengan anggota kelompok 
lainnya untuk memenuhi kebutuhan pada pencapaian 
tujuan kelompok. 

 
B. Aspek-aspek Kolektivitas  

  Jackson, Colquit, Wesson, dan Phelan 
(2006) mengemukakan beberapa aspek dari 
kolektivitas yaitu sebagai berikut. 

1.Preference 
Preference adalah individu yang menganggap 
bahwa rasa kebersamaan dalam kelompok 
merupakan hal yang penting, sehingga individu 
tersebut memilih untuk bergabung di dalam 
kelompok dan menjalin komunikasi yang baik 
dengan sesama anggota kelompok. 

2.Reliance 
Reliance adalah individu yang menekankan 
bahwa pentingnya tanggungjawab pribadi 
sebagai suatu hal yang harus dilakukan secara 
bersama-sama dengan sesama anggota 
kelompok. Rasa tanggungjawab yang dilakukan 
secara bersama-sama dapat memperkuat 
kebersamaan. Kepercayaan terhadap sesama 
anggota kelompok sangat penting dalam 
menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di 
dalam kelompok. 

3.Concern 
Concern adalah individu termotivasi untuk 
berkumpul di dalam kelompok bukan 
berdasarkan pada pencapaian kepentingan 
pribadi, melainkan demi membantu tercapainya 
kepentingan sebuah kelompok, sehingga 
kekompakan dalam kelompok itu sendiri tetap 
terjaga. 

4.Norm acceptance 
Norm acceptance adalah kesadaran individu 
untuk menaati dan menerima aturan-aturan yang 
ada di dalam kelompok. Norma yang diterapkan 
di dalam kelompok merupakan suatu hal yang 
penting untuk mempertahankan kebersamaan 
dengan sesama anggota kelompok. 

5.Goal  priority  
Goal priority adalah kesiapan individu untuk 
melakukan berbagai tugas atau tanggungjawab 
yang ada di dalam kelompok, sehingga bisa 
mendukung tercapainya tujuan kelompok. 

 

 
C.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terbentuknya 

Kolektivitas 
  Beberapa faktor yang mempengaruhi 

terbentuknya kolektivitas adalah sebagai berikut. 
1.Kelompok  

Krahe (2005) mengatakan bahwa kolektivitas 
seringkali diarahkan pada kelompok karena 
dapat memberikan tekanan yang lebih besar 
dalam memaksakan kepentingannya. Hal ini 
berarti bahwa semakin banyak anggota dalam 
kelompok maka kelompok ini disebut sebagai 
sebuah kelompok besar. Menurut Sarwono 
(2001), kelompok besar memiliki jumlah 
anggota sebanyak 1.000-10.000 orang dan 
anggota kelompok umumnya tidak mengenal 
sesama anggota secara intensif. Individu 
bergabung di dalam sebuah kelompok karena 
merasa bahwa dirinya adalah sebagian dari 
kelompok tersebut dan secara bersama-sama 
menjalin hubungan dengan sesama anggota 
kelompok (Soekanto, 1981). Kolektivitas 
kelompok memperkuat motivasi para anggota 
kelompok untuk mencapai suatu hal yang 
menguntungkan bagi kelompok mereka 
(Gilbert, Fiske, & Lindzey, 1998).  

2.Kerumunan 
Kolektivitas tidak terlepas dari sejumlah orang 
yang berkerumun (Sunarto, 1993). Lebon 
(dalam Sunarto, 1993) mengungkapkan 
beberapa faktor penyebab terjadinya kerumunan 
yaitu kebersamaan dengan orang lain membuat 
individu memperoleh perasaan kekuatan yang 
mendorongnya untuk tunduk pada dorongan 
naluri, individu dalam suatu kerumunan 
mengalami penularan perasaan atau tindakan 
menular dari orang lain, dan individu dalam 
suasana kerumunan dapat mudah dipengaruhi, 
percaya, maupun taat pada orang di sekitarnya. 

3.Gerakan sosial 
Sunarto (1993) mengatakan bahwa gerakan 
sosial merupakan kolektivitas yang ditandai 
adanya tujuan atau kepentingan bersama, 
misalnya:  setelah individu melakukan 
pengerusakan terhadap stadion, stasiun kereta 
api, kendaraan atau sarana umum lainnya para 
suporter yang terlibat dalam kolektivitas 
biasanya tidak mempunyai tujuan atau 
kepentingan bersama lagi dan kolektivitas akan 
berhenti dengan sendirinya. 

4.Kebudayaan 
Menurut Iskandar (2012) budaya Indonesia 
termasuk dalam budaya kolektif, yaitu 
kolektivitas masyarakat lebih menonjol bila 
dibandingkan dengan budaya individualis. 
Pendapat senada diungkapkan Matsumoto 
(2004) bahwa budaya-budaya kolektivitas lebih 
mendorong tumbuhnya kesalingtergantungan 
interpersonal dan keberfungsian kolektif 
kelompok dibandingkan budaya individualis. 
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Tugas utama pada budaya yang melibatkan 
kolektivitas ini adalah bagaimana individu 
menyesuaikan diri dengan orang lain dalam 
kelompoknya, untuk memahami pikiran, 
perasaan orang lain, dan memainkan peran yang 
telah diberikan oleh kelompok (Dayakisni & 
Yuniardi, 2008). Kebudayaan diturunkan dari 
tingkatan kolektivitas seperti lingkungan sosial, 
organisasi, dan kelompok (Armia, 2002). 
Kebudayaan mencerminkan kolektivitas dari 
sikap loyalitas individu kepada kelompok yang 
relevan, misalnya: keluarga inti, organisasi, dan 
kelompok sosial (Liliweri, 2002).  

 Kolektivitas umumnya terdapat di dalam 
budaya Timur karena sebagian besar dari 
masyarakatnya telah terdidik untuk 
membiasakan diri dalam menjalin hubungan 
sosial dengan orang lain (Stangor, 2004). Hal 
ini berarti kebudayaan mempengaruhi 
kolektivitas karena mencakup kebiasaan 
bersama yang dilakukan oleh sekumpulan orang 
dalam situasi tertentu untuk mempertahankan 
identitas sosial dalam budaya tersebut.  

  
Keterkaitan antara Harga diri, Kolektivitas 
Kelompok dengan Agresi 

Agresi adalah serangan yang ditujukan 
kepada orang lain dalam bentuk verbal maupun fisik 
(Cooke, Baldwin, & Howison, 2008). Agresi verbal 
adalah tindakan untuk menyakiti orang lain dengan 
menggunakan ucapan atau kata-kata negatif, 
sedangkan agresi fisik adalah tindakan untuk 
menyakiti orang lain dengan melakukan kontak fisik 
terhadap korban agresi (Myers, 1983). Hal ini 
senada dengan pendapat Dollard (dalam Harvey & 
Smith, 1977) mengatakan bahwa agresi ditujukan 
kepada orang yang merupakan target atau korban 
dari tindakan agresi. 

Kesempatan individu untuk melakukan 
agresi dapat dipicu oleh berbagai hal, seperti harga 
diri. Harga diri adalah penilaian diri sendiri secara 
positif maupun negatif yang dapat mempengaruhi 
pola tingkah laku individu (Tambunan, 2011). Hal 
ini berarti bahwa harga diri merupakan salah satu 
faktor pembentuk sikap individu. Menurut Taylor 
(2009), individu yang memiliki penilaian positif dan 
penghargaan tinggi akan dirinya lebih memahami 
tentang kualitas atau kelebihan yang dimiliki. 
Sebaliknya, individu yang memiliki pandangan 
negatif dan penghargaan rendah terhadap diri sendiri 
biasanya lebih berfokus pada kelemahan-kelemahan 
yang ada di dalam dirinya. 

Harga diri merupakan salah satu kebutuhan 
dasar manusia, yakni ingin dihargai dan dihormati 
oleh orang lain (Sunaryo, 2004). Tindakan agresi 
akan mungkin terjadi apabila individu merasa bahwa 
harga dirinya terancam oleh perlakuan orang lain, 
sehingga individu tersebut terus berupaya untuk 
dapat tetap mempertahankan harga diri-nya (Nilam, 
2009; Semiun, 2006). Bausmeister, Smart, dan 

Boden (1996) menemukan bahwa individu yang 
melibatkan diri dalam tindakan agresi dapat juga 
disebabkan oleh adanya penilaian positif yang 
terlalu tinggi terhadap diri sendiri. Hal ini berarti 
bahwa agresi yang dilakukan oleh individu dinilai 
sebagai bentuk upaya untuk mempertahankan harga 
diri-nya agar citra diri yang positif tetap terjaga.  

Matsuura, Hashimoto, dan Toichi (2009) 
menemukan bahwa harga diri dapat memicu 
munculnya agresi. Hasil penelitiannya menemukan 
bahwa subjek penelitiannya cenderung menganggap 
bahwa dirinya tidak mampu untuk mengatasi suatu 
masalah yang terjadi pada dirinya, sehingga setiap 
masalah yang muncul akan mudah direspon secara 
agresif. Temuan ini didukung oleh pendapat 
Heimpel (dalam Taylor, 2009) yang mengatakan 
bahwa individu yang cenderung menilai bahwa 
dirinya negatif akan sangat mudah memberikan 
reaksi agresi terhadap tindakan orang lain yang  
diterimanya. 

Wayan (2011) juga menemukan bahwa 
harga diri merupakan salah satu pembentuk agresi. 
Hasil temuannya mengungkapkan bahwa harga diri 
sebesar 9,981% merupakan salah satu pemicu 
terjadinya agresi suporter, khususnya jika individu 
menemukan bahwa harga diri yang dimilikinya 
mendapatkan pelecehan dari orang lain. Hal senada 
dikemukakan Suryanto dan Handoyo (2000) bahwa 
pelecehan terhadap harga diri dapat memunculkan 
respon agresif para pendukung klub. Pelecehan 
harga diri dapat dirasakan ketika klub bola 
kesayangannya harus kalah dalam suatu 
pertandingan. Konsekuensi yang timbul adalah 
respon pendukung klub sulit menerima kekalahan 
tersebut, sehingga ketidakpuasan yang dirasakan 
akan dimanifestasikan ke dalam bentuk agresi. 

Hal lain yang dapat memicu timbulnya 
agresi adalah kolektivitas kelompok. Kolektivitas 
mencakup keberadaan individu di dalam sebuah 
kelompok yang lebih besar (Gorodnichenko & 
Roland, 2012). Kelompok dapat memberikan 
tekanan yang kuat untuk memaksakan 
kepentingannya, sehingga keterlibatan individu 
dalam kelompok dapat meningkatkan aksi diri atau 
mengubah caranya berperilaku (Krahe, 2005). 
Kolektivitas identik dengan keseragaman tingkah 
laku, sikap, dan perasaan yang seragam antara 
individu dengan orang lain (Abidin, 2005). 
Keseragaman bentuk tingkah laku, sikap, dan 
perasaan tersebut dapat terjadi karena adanya 
penularan emosi diantara sesama anggota kelompok. 
Kolektivitas menekankan bahwa pencapaian tujuan 
kelompok merupakan hal yang utama untuk 
dilakukan oleh individu (Myers, 2008). Hal ini 
disebabkan karena individu menganggap bahwa 
dirinya merupakan bagian dari suatu kelompok 
tertentu, sehingga tidak mudah untuk memisahkan 
diri dari kelompok itu (Abidin, 2005).  

Wayan menemukan bahwa kolektivitas 
sebesar 2,854% adalah salah satu faktor pembentuk 
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munculnya agresi. Hasil penelitiannya menemukan 
bahwa kolektivitas suporter dapat memicu agresi 
karena adanya pengaruh teman yang melakukan 
agresi, sehingga agresi menjadi berkembang dan 
dilakukan secara beramai-ramai. Hal ini sejalan 
dengan pendapat Hoffer (dalam Assegaf, 2004) yang 
mengutarakan bahwa kolektivitas yang diarahkan ke 
dalam tindakan agresi kemungkinan muncul karena 
tindakan meniru teman, adanya ajakan teman, 
adanya provokator, dan adanya model yang memulai 
untuk melakukan agresi. Kolektivitas dapat memicu 
timbulnya agresi karena individu merasa 
tersinggung, dirugikan oleh pihak lain, adanya 
ancaman dari luar dan diperlakukan secara tidak adil 
(Soekanto, 2006). 

Berdasarkan dasar-dasar teori tentang 
keterkaitan harga diri, kolektivitas dengan agresi, 
maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut. 
H1 : Ada hubungan signifikan antara harga diri 

dengan agresi. 
H2 : Ada hubungan signifikan antara kolektivitas 

dengan agresi. 
 

C. METODOLOGI PENELITIAN 
Variabel Penelitian 
Variabel independen yang digunakan dalam 
penelitian adalah harga diri dan kolektivitas; 
sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini 
adalah agresi. 

 
Definisi Operasional Variabel Penelitian 
A. Agresi 

  Agresi adalah dorongan emosi yang berasal 
dari dalam diri individu untuk menyakiti, melukai 
orang lain secara verbal maupun fisik akibat dari 
pengamalan yang tidak menyenangkan dari orang 
lain (Taylor dkk., 2009; Sears dkk., 2004; Cooke 
dkk., 2008; Myers, 2012; Sarwono & Meinarno, 
2011).  
 Aspek-aspek agresi yang digunakan sebagai 
berikut. 
1. Agresi fisik, aktif, langsung. Hal ini berarti 

bahwa individu berhadapan secara langsung dan 
terjadi kontak fisik terhadap target agresi, 
misalnya: memukul, mendorong, dan melempar 
batu. 

2. Agresi fisik, pasif, langsung. Hal ini berarti 
bahwa individu berhadapan secara langsung 
dengan target agresi tetapi tidak terjadi kontak 
fisik secara langsung, misalnya: aksi diam, 
demo, dan diam.  

3. Agresi fisik, aktif, tidak langsung. Hal ini berarti 
bahwa individu tidak melakukan kontak fisik 
dengan target secara langsung melainkan 
merusak harta benda korban, membakar, atau 
menyewa tukang pukul. 

4. Agresi fisik, pasif, tidak langsung. Hal ini berarti 
bahwa individu tidak berhadapan secara 
langsung dan tidak terjadi kontak fisik secara 

langsung dengan target agresi, misalnya: 
bersikap, tidak peduli, apatis, dan masa bodoh. 

5. Agresi verbal, aktif, langsung. Hal ini berarti 
bahwa individu berhadapan langsung dengan 
target dan melakukan kontak verbal langsung,  
misalnya: menghina, memaki, marah, dan 
mengejek. 

6. Agresi verbal, pasif, langsung. Hal ini berarti 
bahwa individu berhadapan langsung dengan 
target dan tidak terjadi kontak verbal secara 
langsung, misalnya: menolak untuk bicara 
dengan target agresi. 

7. Agresi verbal, aktif, tidak langsung. Hal ini 
berarti bahwa individu tidak berhadapan secara 
langsung dengan target agresi, misalnya 
menyebar fitnah dan mengadu domba. 

8. Agresi verbal, pasif, tidak langsung. Hal ini 
berarti bahwa individu tidak berhadapan 
langsung dan melakukan kontak verbal secara 
langsung, misalnya: tidak memberikan 
dukungan suara dan menggunakan hak suara. 

B. Harga Diri 
 Harga diri adalah penilaian individu 

terhadap diri sendiri baik secara positif maupun 
negatif yang dihasilkan dari interaksi dengan 
lingkungan, penghargaan dan penerimaan dari orang 
lain, sehingga dapat mempengaruhi pola tingkah 
laku (Chaplin, 2009; Worchel dkk., 2000, Baron & 
Byrne, 2006; Page & Page, 2002; Santrock, 2002). 
Beberapa aspek harga diri (Felker, dalam Churaisin, 
2004) sebagai berikut.  

1. Feeling of belonging. Hal ini berarti bahwa 
individu mengakui bahwa dirinya adalah 
bagian dari sebuah kelompok dan diterima di 
dalam kelompok. 

2. Feeling of competence. Hal ini berarti bahwa 
individu menilai bahwa dirinya memiliki 
kemampuan untuk melakukan sesuatu dan 
yakin dapat mencapai hasil yang terbaik dari 
usahanya sehingga dapat dinikmati oleh orang 
lain. 

3. Feeling of worth. Hal ini berarti bahwa 
individu merasa bahwa dirinya adalah orang 
yang berharga, misalnya: menganggap diri 
menarik, mampu bekerjasama dengan tim, 
ramah, dan peduli dengan orang lain. 

 
C. Kolektivitas 

  Kolektivitas adalah individu yang 
menganggap bahwa dirinya merupakan bagian dari 
suatu kelompok tertentu dan secara bersama-sama 
menjalin kerjasama dengan anggota kelompok 
lainnya untuk memenuhi kebutuhan pada pencapaian 
tujuan kelompok (Triandis, dalam 2006; Abidin, 
2005; Keller & Calhoun dalam Sunarto, 1993; 
Taylor dkk., 2009, Myers, 2008; Lerner & Millon, 
2003). Beberapa aspek-aspek dari kolektivitas 
(Felker, dalam Kostelnik, 2002) sebagai berikut. 
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1. Preference, artinya individu menekankan 
bahwa rasa kebersamaan dalam kelompok 
merupakan hal yang penting, sehingga orang 
tersebut memilih untuk bergabung di dalam 
kelompok dan berupaya untuk tetap menjalin 
komunikasi yang baik. 

2. Reliance, artinya individu sadar akan 
tanggungjawabnya terhadap tugas dan 
pekerjaan yang harus dilakukan di dalam 
kelompok. 

3. Concern, artinya individu yang lebih 
mengutamakan kepentingan bersama daripada 
kepentingan pribadi ketika sedang berada atau 
berkumpul di dalam kelompok. 

4. Norm acceptance, artinya individu yang 
menaati aturan-aturan yang ada di dalam 
kelompok. 

5. Goal priority, artinya individu yang 
melibatkan diri di dalam melakukan tugas 
atau tanggungjawab dalam  mencapai tujuan 
penting dari sebuah kelompok. 

 
Subjek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah 
suporter Persebaya. Sampel dalam penelitian ini 
yaitu suporter Persebaya sejumlah 100 orang. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
convenience sampling. Menurut Kountur (2007) 
convenience sampling adalah memilih sampel 
penelitian yang tersedia saja atau yang mudah 
diperoleh. Suporter Persebaya yang akan dijadikan 
subjek dalam penelitian ini adalah suporter 
Persebaya yang mempunyai kartu keanggotaan dan 
menunjukkannya kepada peneliti selama proses 
pengambilan data penelitian berlangsung. 
 
Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian secara 
kuantitatif. Peneliti memilih penelitian kuantitatif 
karena jenis penelitian ini menggunakan metode 
statistik yang baku dalam memperoleh nilai yang 
objektif. Penelitian ini dilakukan di Jawa Timur 
khususnya kota Surabaya dengan subjek penelitian 
yaitu suporter Persebaya. Suporter Persebaya 
mempunyai organisasi yang terdiri dari beberapa 
elemen di Jawa Timur dan berada di bawah naungan 
yayasan suporter Surabaya (YSS). Alamat 
sekretariat suporter Persebaya terletak di jalan 
Simpang Dukuh. Sebelum membagikan kuesioner, 
maka peneliti meminta izin terlebih dahulu kepada 
salah satu Dirigen suporter Persebaya untuk 
menyebarkan kuesioner penelitian kepada Bonek 
dan Bonita. 

Langkah pertama yang dilakukan oleh 
peneliti adalah membagikan kuesioner kepada tujuh 
orang suporter Persebaya untuk mengetahui 
sejauhmana pemahaman subjek terhadap setiap 
aitem pernyataan yang tertulis di dalam kuesioner. 
Peneliti menjelaskan apa yang harus dilakukan 
subjek, yaitu membaca instruksi yang ada di dalam 

kuesioner. Selanjutnya peneliti menunggu sampai 
subjek selesai dalam mengisi kuesioner dan 
menanyakan kepada masing-masing subjek apakah 
sudah mengerti terhadap pernyataan yang ada di 
dalam kuesioner.  

Langkah kedua adalah peneliti membagikan 
kuesioner uji coba kepada 50 subjek yang dilakukan 
pada tanggal 5-12 November 2012. Tujuan 
melakukan uji coba kuesioner yaitu untuk 
mengetahui reliabilitas dari kuesioner yang akan 
digunakan dalam pengambilan data sebenarnya. 
Peneliti menjelaskan kepada subjek apa yang harus 
dilakukan yaitu mengikuti instruksi yang ada di 
dalam kuesioner. Semua kuesioner yang disebarkan 
kepada 50 subjek telah terkumpul dan siap diolah ke 
dalam SPSS 20 For Windows. 

Langkah ketiga yaitu menyebarkan 
kuesioner yang dilakukan pada tanggal 14-20 
November 2012 terhadap 100 subjek. Tujuan 
menyebarkan data pada tahap ini yaitu untuk 
menguji hipotesis penelitian. Peneliti menjelaskan 
kepada subjek apa yang harus dilakukan yaitu 
mengikuti instruksi yang ada di dalam kuesioner. 
Semua kuesioner yang disebarkan kepada 100 
subjek telah terkumpul dan siap diolah ke dalam 
SPSS 20 For Windows. 

 
Instrumen Penelitian 

Beberapa macam instrumen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut. 

1. Angket terbuka 
 Pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan angket terbuka yang berisi 
beberapa data-data demografis yaitu nama, 
usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, 
daerah asal suporter, frekuensi menghadiri 
pertandingan Persebaya dalam setahun, jenis 
kendaraan yang digunakan, dan sejauh mana 
orang tua mengetahui subjek bergabung 
menjadi suporter Persebaya.  

2. Kuesioner Agresi 
 Agresi diukur dengan menggunakan 
kuesioner yang disusun sendiri oleh peneliti 
dengan berpedoman  pada aspek agresi yang 
dikemukakan oleh teori Buss (dalam 
Hudaniah & Dayaskini, 2009). Kuesioner 
agresi terdiri dari delapan aspek yaitu agresi 
fisik aktif langsung, agresi fisik pasif 
langsung, agresi fisik aktif tidak langsung, 
agresi fisik pasif tidak langsung, agresi 
verbal aktif langsung, agresi verbal pasif 
langsung, agresi verbal aktif tidak langsung, 
agresi verbal pasif tidak langsung. Kuesioner 
dengan kuesioner agresi terdiri dari 48 aitem 
pernyataan, yaitu 24 aitem favorable dan 24 
unfavorable. Kuesioner agresi diskoring 
dengan menggunakan bobot nilai yaitu: tidak 
pernah (1), jarang (2), kadang-kadang (3), 
sering (4), sangat sering (5), dan selalu (6). 
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Kuesioner ini memiliki validitas yang baik, 
berdasarkan professional judgement dari 
pakar psikologi.  
 Setelah uji coba instrumen penelitian, 
sejumlah 25 aitem gugur karena memiliki 
daya diskriminasi yang rendah (r < 0,3 , 
Azwar, 2012) sehingga kuesioner agresi 
menjadi 27 aitem. Aitem-aitem tersebut 
memiliki rentang korelasi aitem-total  
(0,515-0,825). Kuesioner agresi ini memiliki 
reliabilitas yang baik (α> 0,6 ,  Azwar, 
2012), dengan koefisien Alpha Cronbach 
0,750.  

3. Kuesioner Harga diri 
Harga diri diukur dengan menggunakan 
kuesioner yang disusun sendiri oleh peneliti 
dengan berpedoman pada aspek harga diri 
yang dikemukakan oleh Felker (dalam 
Churaisin, 2004). Kuesioner harga diri yang 
digunakan terdiri dari tiga aspek yaitu 
feeling of belonging, feeling of competence, 
dan feeling of worth. Kuesioner harga diri 
terdiri dari 30 aitem pernyataan, yaitu 15 
aitem favorable  dan 15 unfavorable. 
Kuesioner agresi diskoring dengan 
menggunakan bobot nilai yaitu: tidak pernah 
(1), kadang-kadang (2), sering (3), dan selalu 
(4). Kuesioner ini memiliki validitas yang 
baik, berdasarkan professional judgement 
dari pakar psikologi. Setelah kuesioner harga 
diri diuji coba, sejumlah 14 aitem gugur,  
karena memiliki daya diskriminasi yang 
rendah. Setelah kuesioner melalui proses 
seleksi aitem, didapatkan 16 aitem yang 
valid dan reliabel dengan rentang korelasi 
aitem-total dari 0,521-0,602, dengan 
koefisien Alpha Cronbach 0,734. 

4. Kuesioner Kolektivitas 
  Kolektivitas diukur dengan menggunakan 

kuesioner kolektivitas yang disusun oleh 
peneliti berdasarkan aspek-aspek 
kolektivitas Felker (dalam Kostelnik, 2002) 
yaitu preference, reliance, concern, norm 
acceptance, dan goal priority. Kuesioner ini 
terdiri dari 15 aitem favorable dan 15 aitem 
unfavorable. Kuesioner kolektivitas 
diskoring dengan menggunakan bobot nilai 
yaitu: tidak pernah (1), kadang-kadang (2), 
sering (3), dan selalu (4). Kuesioner ini 
memiliki validitas yang baik, berdasarkan 
professional judgement dari pakar psikologi. 

  Setelah uji coba instrumen,  sejumlah 13 
aitem gugur karena memiliki daya 
diskriminasi yang rendah. Setelah kuesioner 
kolektivitas melalui proses seleksi aitem, 
didapatkan 17 aitem yang valid dan reliable 
dengan rentang korelasi aitem-total dari 
0,405-0,570, dengan koefisien Alpha 
Cronbach 0,775. 

 

Teknik Analisis Data 
Peneliti melakukan uji asumsi yaitu uji 

normalitas dan uji linearitas. Selanjutnya peneliti 
melakukan uji korelasi guna mencari signifikansi 
hubungan harga diri dan kolektivitas dengan agresi. 
Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji 
korelasi Pearson melalui SPSS 20 For Windows. 
                               

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Penelitian 
A. Deskripsi Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 100 
orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 69%, dan 
31% perempuan Bila ditinjau dari usia, subjek 
penelitian didominasi oleh subjek yang berusia 22-
28 tahun (52%). Subjek yang berusia 17-22 tahun 
sebanyak 44%, dan subjek yang berusia 28-33 yaitu 
sebanyak 4%. Sebagian besar subjek penelitian 
didominasi oleh subjek yang mempunyai pendidikan 
terakhir SMA/STM/SMK (83%).  
Sebagian besar subjek penelitian telah lama 
bergabung menjadi Suporter Persebaya sekitar 1-2 
tahun (43%). Subjek yang lama bergabung 3-4 tahun 
sebanyak 27%, dan subjek yang lama bergabung > 5 
tahun sebanyak 20%. 

Sebagaian besar subjek penelitian pernah 
menghadiri pertandingan dalam setahun sekitar 1-10 
kali yaitu 47%. Subjek yang pernah menghadiri 
pertandingan dalam setahun sekitar 10-30 kali yaitu 
34%, dan subjek yang pernah menghadiri 
pertandingan dalam setahun sekitar >50 kali yaitu 
12%, dan subjek yang paling sedikit pernah 
menghadiri pertandingan dalam setahun sekitar 40-
50 kali yaitu 7%.  
 
B. Deskripsi Variabel 
1. Agresivitas 
Subjek penelitian lebih banyak berada dalam 
kategori sedang yang dimulai dari rentang skor 70-
89 sebanyak 42%. Subjek berikutnya berada dalam 
kategori sangat tinggi sebanyak 27% dengan rentang 
skor lebih besar dari 100. Selanjutnya, subjek pada 
kategori tinggi yaitu sebanyak 26% dengan rentang 
skor 89-100. Subjek yang berada dalam kategori 
rendah sebanyak 3% dengan rentang skor 51-70, dan 
subjek pada kategori sangat rendah sebanyak 2% 
dengan rentang skor di bawah 51. 

 
2. Harga Diri 
Subjek penelitian lebih banyak berada dalam 
kategori tinggi yang dimulai dari rentang skor 44-52 
sebanyak 42%. Subjek berikutnya berada dalam 
kategori sangat tinggi sebanyak 27% dengan rentang 
skor lebih besar dari 52. Selanjutnya, subjek pada 
kategori sedang yaitu sebanyak 20% dengan rentang 
skor 36-44. Subjek yang berada dalam kategori 
rendah sebanyak 10% dengan rentang skor 28-36, 
dan subjek pada kategori sangat rendah sebanyak 
1% dengan rentang skor di bawah 28. 
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3. Kolektivitas 
Subjek penelitian lebih banyak berada dalam 
kategori sedang yang dimulai dari rentang skor 38-
46 sebanyak 34%. Subjek berikutnya berada dalam 
kategori sangat tinggi sebanyak 31% dengan rentang 
skor lebih besar dari 54. Selanjutnya, subjek pada 
kategori tinggi yaitu sebanyak 27% dengan rentang 
skor 46-54. Subjek yang berada dalam kategori 
rendah sebanyak 5% dengan rentang skor 30-38, dan 
subjek pada kategori sangat rendah sebanyak 3% 
dengan rentang skor dibawah 30. 

 
C. Hasil Uji Asumsi 
1. Uji normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah 
data yang diperoleh sudah mengikuti sebaran normal 
atau berdistribusi secara normal. Uji normalitas 
hanya dikenakan pada variabel terikat saja, karena 
variabel terikat memiliki sifat random. Hal yang 
dilakukan untuk menguji normalitas dalam 
penelitian ini adalah dengan melihat nilai 
Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji normalitas 
menunjukkan nilai signifikansi Kolmogorov-
Smirnov sebesar 0,200 (p>0,05). Hal ini menyatakan 
bahwa data agresi berdistribusi secara normal. 

 
2. Uji linearitas 
Uji linearitas dilakukan untuk melihat hubungan 
antara satu variabel terikat dengan variabel bebas 
yaitu seharusnya hubungan yang ada bersifat linear 
baik positif ataupun negatif. Asumsi linearitas dapat 
diuji dengan menggunakan scatterplot antara satu 
variabel terikat dengan variabel bebas. Apabila ada 
indikasi arah hubungan positif atau negatif, asumsi 
telah terpenuhi.  
 
D. Hasil Uji Hipotesis 
1. Hipotesis pertama 
H1:  Ada hubungan yang signifikan antara harga diri 
dengan agresi. 
Hipotesis satu dalam penelitian ini tidak terbukti, 
sehingga H1 ditolak. Hal ini karena nilai korelasi 
Pearson menunjukkan nilai signifikansi yaitu 0,313 
(p> 0,01) dengan nilai koefisien korelasi r= 0,102. 
Berdasarkan hasil analisis data yang sudah 
dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 
hubungan yang signifikan antara harga diri dengan 
agresi. 
 
2.  Hipotesis kedua 
H2:  Ada hubungan yang signifikan antara 
kolektivitas dengan agresi. 
Hipotesis dua dalam penelitian ini terbukti, sehingga 
H2 diterima. Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa 
nilai korelasi Pearson memperoleh nilai signifikansi  
0,004 (p<0,01) dengan nilai koefisien korelasi r= -
0,283. Berdasarkan hasil analisis data yang sudah 
dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa ada 
hubungan yang signifikan antara kolektivitas dengan 

agresi. Sumbangan efektif dari variabel kolektivitas 
terhadap variabel agresi yaitu sebesar 8%. 
 
Pembahasan 

Hasil uji hipotesis satu dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara 
harga diri dengan agresi suporter Persebaya. Hal ini 
dibuktikan dengan nilai r= 0,102 dan nilai 
signifikansi sebesar 0,313, sehingga disimpulkan 
bahwa tidak ada hubungan antara harga diri dengan 
agresi suporter Persebaya. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa 
suporter Persebaya dalam penelitian ini mayoritas 
mempunyai tingkat harga diri mulai dari yang sangat 
tinggi yaitu sebesar 27% sampai dengan kategori 
harga diri  yang tinggi sebesar 42%. Harga diri 
suporter Persebaya mencakup seluruh aspek harga 
diri, yaitu feeling of belonging, feeling of 
competence, dan feeling of worth. Menurut 
Tambunan (2011), harga diri adalah penilaian diri 
secara positif maupun negatif yang dapat 
mempengaruhi pola perilaku individu. Individu yang 
memiliki harga diri yang tinggi biasanya cenderung 
menilai dirinya positif dan terus berupaya merespon 
tanggapan negatif dari orang lain secara positif (Lee, 
dkk., 2005).  

Sarwono (2005) menambahkan bahwa 
individu yang memiliki harga diri tinggi mudah 
terdorong untuk menunjukkan kemampuan dirinya 
secara baik dengan adanya orang lain, misalnya 
subjek selaku Suporter Persebaya berupaya untuk 
menunjukkan keterampilan sosialnya berupa 
kesadaran atas rasa solidaritas terhadap sesama 
suporter dan pemain Persebaya. Hal ini 
mengindikasikan bahwa Suporter Persebaya dalam 
penelitian ini lebih banyak mempersepsikan bahwa 
dirinya merupakan individu yang positif dan tidak 
mudah merespon tanggapan orang lain secara 
negatif karena harga diri tinggi yang dimilikinya. 
Sehubungan dengan penelitian ini, maka harga diri 
bukan merupakan faktor yang utama dalam memicu 
agresi suporter Persebaya. Hal ini kemungkinan 
disebabkan karena subjek dalam penelitian ini 
kebanyakan memiliki harga diri yang tinggi. 
Individu yang memiliki harga diri tinggi cenderung 
mempunyai ciri-ciri seperti percaya diri, merasa 
puas dengan dirinya, menerima tantangan untuk 
memunjukkan kemampuan yang dimiliki, dan 
bertanggungjawab dengan kesalahan yang sudah 
dilakukan (Schiff & Alters, 2011). Berbeda dengan 
individu yang memiliki harga diri rendah biasanya 
cenderung mudah menunjukkan reaksi emosional 
dan perilaku yang lebih negatif dalam merespon 
tindakan orang lain sehingga dapat memicu perilaku 
agresi. 

Hasil uji hipotesis dua dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa kolektivitas mempunyai 
hubungan yang signifikan dengan agresi Suporter 
Persebaya. Hal ini dibuktikan dengan nilai 
signifikansi 0,004 (p< 0,05), sehingga disimpulkan 
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bahwa kolektivitas mempunyai hubungan yang 
signifikan dengan agresi. Namun nilai korelasinya 
adalah r= -0,283 dan angka ini menunjukkan adanya 
hubungan yang negatif antara kolektivitas dengan 
agresi suporter Persebaya. Hubungan negatif ini 
memiliki arti bahwa semakin kuat kolektivitas antar 
suporter maka semakin menurun agresinya. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa 
suporter Persebaya dalam penelitian ini lebih 
cenderung berada dalam kategori kolektivitas sedang 
sampai sangat tinggi. Namun subjek lebih banyak 
berada dalam kategori kolektivitas sedang sebesar 
34%. Kolektivitas suporter Persebaya dapat 
diketahui dari kostum hijau dengan gambar kepala 
yang dipakai. Hal ini merupakan ciri khas suporter 
Persebaya sebagai ikon klub sepak bola Persebaya. 
Suporter Persebaya juga menunjukkan 
kolektivitasnya dengan menyanyikan yel-yel 
suporter saat menghadiri pertandingan. 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa 
semakin kuat kolektivitas maka semakin rendah 
perilaku agresi. Kolektivitas tidak cukup untuk 
menaikkan agresi orang apabila tidak ada emosi atau 
kemaran maupun frustasi yang menyertainya 
(Abidin, 2005). Hal ini berarti bahwa kolektivitas 
bukan faktor utama yang mempengaruhi munculnya 
agresi. Berdasarkan hasil analisis data statistik, 
kolektivitas dalam penelitian ini memberikan 
sumbangan efektif terhadap perilaku agresi sebesar 
8%. Angka yang dihasilkan sangat kecil, sehingga 
kemungkinan ada faktor lain yang mempengaruhi 
agresi. Menurut Smelser (dalam Sarwono, 2001), 
kolektivitas yang berujung pada agresi disebabkan 
oleh beberapa hal seperti situasi sosial yang tidak 
kondusif, kejengkelan atau tekanan sosial, prasangka 
kebencian yang meluas, mobilisasi masa untuk 
beraksi dan kontrol sosial yang melemah.  

Variabel lain yang dapat mendorong 
timbulnya agresi suporter Persebaya juga dapat 
disebabkan oleh beberapa faktor seperti media 
massa. Menurut Maksum (2010) media massa dapat 
memicu perilaku agresi suporter ketika menemukan 
berita tertulis yang berlebihan atau terkesan 
memprovokasi pembaca. Hasil pertandingan dan 
keputusan wasit juga mendorong timbulnya agresi, 
misalnya: sikap wasit yang tidak adil dan kurang 
tegas (Torkfar, dkk 2011; Indriyanti dalam Suroso, 
2010). Maksum (2010) juga menambahkan bahwa 
model agresi juga dapat mendorong individu 
melakukan agresi, misalnya: berkelahi dengan 
pemain lawan pada saat pertandingan berlangsung. 

Hasil kategorisasi tentang agresi 
menunjukkan bahwa hampir semua subjek dalam 
penelitian ini berada pada kategori agresi sedang 
sampai sangat tinggi. Subjek dalam kategori agresi 
sedang sampai sangat tinggi adalah sebanyak 95%, 
sedangkan subjek pada kategori agresi rendah 
sisanya sebanyak 5% (lihat tabel 23).  Hasil dari 
analisis data menunjukkan bahwa subjek paling 
banyak berada pada kategori agresi sedang sebanyak 

42%. Agresi pada supporter sepak bola dapat terjadi 
karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti 
media massa. Media massa yang menulis berita 
berlebihan atau terkesan memprovokasi pembaca 
dapat memicu agresi suporter (Maksum 2010). 
Kebencian terhadap suporter lain, keputusan wasit 
yang tidak adil, dan permainan tidak sportif dari 
klub lawan, adanya model agresi yang mendahului 
juga menjadi pemicu timbulnya agresi suporter 
(Beck, dalam Hanurawan dkk., 2005; Indriyanti, 
dalam Suroso, 2010; Torkfar dkk., 2011; Maksum 
2010).  

Secara kognitif, individu dalam tahap 
perkembangan masa dewasa awal mulai memasuki 
tahap perkembangan kognitif operasional formal 
yaitu cara berpikir sudah semakin abstrak, teoeritis, 
idealis, logis, dalam menyelesaikan berbagai jenis 
masalah (Santrock, 2002). Oleh karena itu, individu 
masa dewasa awal pada dasarnya mampu untuk 
menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, 
misalnya berpikir kreatif dan kritis untuk mencari 
akar dari setiap masalah sehingga dapat 
menanganinya dengan tepat. Namun, individu 
dewasa awal tidak tertutup kemungkinan untuk 
melakukan agresi tetapi tindakan agresi mulai 
menurun seiring pertambahan usia (Tim Pustaka 
Familia, 2006). 

Secara sosial, Individu melakukan agresi 
karena adanya provokasi dari orang lain yang 
berlangsung secara fisik maupun verbal (Sarwono & 
Meinarno, 2011). Secara khusus, misalnya agresi 
Suporter Persebaya dalam penelitian ini dapat dipicu 
oleh adanya model agresi yang dapat mempengaruhi 
diri untuk melakukan hal yang sama.  Hal ini 
mengindikasikan bahwa Suporter Persebaya 
melakukan agresi karena adanya provokasi dari 
sesama anggota kelompok untuk melakukan 
penyerangan secara fisik atau verbal terhadap orang 
lain semata-mata karena kecintaan pada kelompok 
agar relasi yang sudah ada semakin kuat. 

Subjek dalam penelitian ini mayoritas 
berjenis kelamin laki-laki sebesar 69%, sedangkan 
subjek perempuan hanya sebesar 31%. Subjek a 
dalam kategori usia 17-22 sebesar 44%. Usia dalam 
periode ini menggambarkan bahwa individu 
mengalami transisi memasuki masa dewasa awal. 
Namun, subjek dalam penelitian ini lebih banyak 
berusia 22-28 tahun sebesar 52%. Menurut Levinson 
(dalam Monks & Knoers, 1999) periode pengenalan 
dengan dunia orang dewasa dimulai dari usia 22-28 
tahun. Individu pada periode ini mengakui dirinya 
sendiri serta dunia yang dimasukinya, individu 
berusaha untuk membentuk struktur kehidupan yang 
stabil dan individu sudah dapat mencari tempat 
dalam dunia kerja dan dunia hubungan sosial.  

Orang tua yang mengetahui subjek 
penelitian telah bergabung menjadi suporter 
Persebaya paling banyak 89%, sedangkan orang tua 
yang tidak mengetahui subjek sudah bergabung 
menjadi suporter Persebaya hanya sekitar 11% (lihat 
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tabel 17).  Subjek dalam penelitian ini didominasi 
oleh subjek yang latar belakang pendidikan akhirnya 
adalah SMA/STM/SMK sebanyak 83%. Subjek 
dalam penelitian yang mengakui lama bergabung 
menjadi suporter Persebaya adalah sebanyak 43% 
yaitu sekitar 1-2 tahun.  Sebagian besar dari subjek 
penelitian pernah menghadiri pertandingan sepak 
bola dalam setahun adalah sekitar 1-10 kali 
sebanyak 47%. Hal ini membuktikan bahwa subjek 
dalam penelitian ini cukup lama bergabung menjadi 
suporter Persebaya dan menghadiri pertandingan 
sepak bola. 

Beberapa alasan yang mendorong subjek 
untuk bergabung menjadi suporter Persebaya 
diantaranya adalah kecintaan terhadap klub 
Persebaya sebanyak 32%, mempererat persaudaraan 
dengan sesama suporter 23%, mencari teman dan 
pengalaman baru sebanyak 9%, dan mencari 
kesibukan untuk mengisi waktu luang 3%. Alasan 
lain yang menyatakan bahwa subjek ikut menjadi 
suporter Persebaya karena adanya pemain idola di 
Persebaya 12%, dilahirkan dan dibesarkan di 
Surabaya 3%, ikut karena diajak teman sebanyak 
14% dan mempunyai saudara maupun orang tua 
yang juga merupakan suporter Persebaya sebanyak 
4% (lihat tabel 18). 

Penelitian ini menemukan hal baru yang 
tidak menjadi bagian dari hipotesis peneliti. Temuan 
baru yang dihasilkan yaitu adanya hubungan antara 
harga diri dan kolektivitas Suporter Persebaya. Hal 
ini dibuktikan dengan nilai korelasi r= 0,551 dan 
nilai signifikansinya 0,000 (p< 0,05). 

Penelitian selanjutnya, hendaknya 
melakukan penelitian untuk membandingkan tingkat 
agresi antara suporter Persebaya dengan suporter 
yang berasal dari klub lain maupun daerah lain. 
Penelitian berikutnya sebaiknya menentukan kriteria 
subjek yang akan diteliti seperti: usia, karena 
umumnya anggota suporter Persebaya terdiri dari 
tingkatan usia yang berbeda-beda. 
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