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PENGARUH HARGA DIRI KOLEKTIF DAN PRASANGKA  

TERHADAP KECENDERUNGAN AGRESIVITAS PADA TARUNA 

AKADEMI ANGKATAN LAUT BUMIMORO 
 

ABSTRAK 

Fenomena kekerasan yang melibatkan institusi TNI versus Polri dipicu oleh 

harga diri kolektif dan prasangka, sehingga perlu dikaji dampak harga diri 

kelompok  dan prasangka terhadap kecenderungan agresivitas pada Taruna 

Akademi Angkatan Laut (AAL) di Surabaya sebagai tujuan penelitian.   

Penelitian kuantitatif melalui metode survey ini mengambil taruna AAL di 

Bumimoro Surabaya. Data dikumpulkan melalui angket dengan model skala likert 

pada 75 Taruna AAL melalui teknik purposive sampling. Teknik analisis data 

digunakan uji regresi linier ganda. Hasil analisis pembuktian hipotesis diperoleh 

nilai F= 12,776 (12,776 > 3,13), serta nilai p=0,000 (p<0,05), yang berarti secara 

simultan collective self esteem dan prasangka berpengaruh terhadap 

kecenderungan agresivitas. Nilai R2= 0,276 menunjukkan bahwa secara simultan, 

harga diri kelompok dan prasangka mampu memberikan sumbangan efektif 

sebesar 27,6% terhadap tingggi rendahnya agresivitas taruna. Hasil pengujian 

hipotesis juga menunjukkan prasangka memiliki nilai t= 2,488 (2,488> t tabel); 

p=0,015 (p<0,05) yang berarti prasangka memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap agresivitas. Variabel harga diri kolektif memperoleh nilai t= 

2,887 (2,887> t table); dan p= 0,005 (p<0,05) yang berarti bahwa variable harga 

diri kolektif berpengaruh positif yang signifikan pada agresivitas taruna AAL. 

Nilai koefisien determinasi menunjukkan harga diri kelompok (15,2%) 

memberikan sumbangan lebih besar terhadap kecenderungan agresif dibandingkan 

prasangka.  

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa harga diri kolektif dan prasangka 

berpengaruh positif yang signifikan terhadap kecenderungan agresivitas pada 

taruna AAL Bumimoro Surabaya, dan secara parsial harga diri kolektif maupun 

prasangka berpengaruh positif yang signifikan terhadap kecenderungan 

agresivitas pada taruna AAL Bumimoro Surabaya. 

Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan agar setiap taruna lebih 

mampu meningkatkan kemampuan pengendalian diri untuk menghindari potensi 

konflik dan kekerasan, dan disarakna pula pada institusi pendidikan taruna AAL 

hendaknya memberikan sarana dan prasarana penyaluran agresivitas, seperti 

kegiatan pertandingan beladiri, atau olah raga keras lainnya.  
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