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PERBEDAAN TINGKAT AGRESIVITAS PETUGAS SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJA DI BALIDITINJAU DARI  DIMENSI KEPRIBADIAN BIG FIVE DAN 

KECERDASAN EMOSIONAL  

ABSTRAK 
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ABSTRAK 

ABSTRAK 

Agresivitas adalah setiap tindakan yang bertujuan untuk membahayakan atau 

melukai makhluk hidup lain,dimana agresivitas dapat dilakukan oleh siapa saja, dan tidak 

jarang justru dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Dalam berbagai 

pemberitaan diketahui bahwa anggota Satpol PP seringkali terlibat dalam tindakan 

agresivitas ketika menjalankan tugas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perbedaan tingkat agresivitas petugas Satpol PP ditinjau dari dimensi 

kepribadian big five (neuroticsm, extraversion, openness to experience, agreeableness, 

conscientiousness) dan kecerdasan emosional. 

Subjek penelitian ini adalah 135 anggota Satpol PP dari Kabupaten Badung yang 

dipilih dengan menggunakan teknik pengambilan sampel cluster sampling. Adapun 

instrumen dari penelitian ini adalah skala agresivitas, skala kepribadian big five, dan skala 

kecerdasan emosional. Pada penelitian ini untuk menganalisis data digunakan analisis 

kovarian (ancova). Hasil analisis kovarian menunjukkan bahwa dimensi kepribadian big 

five dan kecerdasan emosional memiliki kontribusi terhadap agresivitas anggota Satpol PP. 

Perbedaan agresivitas anggota Satpol PP berdasarkan dimensi kepribadian big five, secara 

signifikan menunjukkan bahwa ada perbedaan tingkat agresivitas ditinjau dari dimensi 

kepribadian big five yang dimiliki oleh masing-masing anggota Satpol PP. Sedangkan 

perbedaan tingkat agresivitas dilihat dari kecerdasan emosional sebagai kovarian dalam 

penelitian ini, menunjukkan bahwa secara signifikan ada perbedaan tingkat agresivitas 

ditinjau dari kecerdasan emosional.  

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kelompok subjek dengan dimensi 

kepribadian neuroticism memiliki rata-rata tingkat agresivitas yang lebih tinggi dibanding 

kelompok subjek lainnya. Diketahui pula bahwa kelompok subjek dengan rata-rata tingkat 

agresivitas yang paling rendah dimiliki oleh kelompok subjek dengan dimensi kepribadian 

openness to experience. 

 

Kata Kunci : Agresivitas, Kepribadian Big Five, Kecerdasan Emosional,Satpol PP. 
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DIFFERENCES OF AGRESSIVENESS LEVELS OF THE SERVICE POLICE 

UNIT OFFICERS IN BALI VIEWED FROM BIG FIVE DIMENSIONS OF 

PERSONALITY AND EMOTIONAL INTELLIGENCE 

ABSTRAK 

PutuTikaPratiwi 

 

Psychology Study Program, Faculty of Medicine, Udayana University 

tikapratiwi26@yahoo.co.id 

 

ABSTRACT 

 Aggressiveness is any action that aims to harm or injure other living beings, where 

aggressiveness can be done by anyone, and not infrequently it is done by the enforcers 

themselves. In various reports it is known that members of the Civil Service Police Unit 

are often involved in aggression while performing their duties. The purpose of this study 

was to determine differences in the aggressiveness of the Civil Service Police Unit officers 

in terms of the big five personality dimensions (neuroticsm, extraversion, openness to 

experience, agreeableness, conscientiousness) and emotional intelligence. 

 The subjects were 135 members of the Civil Service Police Unit of Badung 

selected using cluster sampling technique sampling. The instruments of this study are the 

scale of aggressiveness, the scale of the big five personality, and the scale of emotional 

intelligence. The study used analysis of covariance (ANCOVA) to analyze the data. The 

results of analysis of covariance showed that the big five personality dimensions and 

emotional intelligence contributes to the aggressiveness of the Civil Service Police Unit 

members. The different aggressiveness of members of the Civil Service Police Unit based 

on the big five personality dimensions significantly indicate that there is a difference of 

aggressiveness level in terms of the big five personality dimensions possessed by each 

member of the Civil Service Police Unit. While differences in the degree of aggressiveness 

seen from emotional intelligence as a covariance indicates that there is a significant 

difference in the level of aggressiveness in terms of emotional intelligence.  

 The findings also showed that the subject group with the personality dimension of 

neuroticism had a higher rate of aggressiveness than the other subjects. It is also known 

that the subject group with the lowest aggressiveness level was found on the subject group 

with personality dimension of openness to experience. 

 

Keywords: Aggressiveness, Big Five Personality, Emotional Intelligence, Civil Service 

Police Unit 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna bila dibandingkan dengan 

makhluk lainnya, hal ini dikarenakan manusia diberi kelebihan berupa akal dan juga 

pikiran. Manusia juga merupakan makhluk sosialyang tidak dapat hidup sendiri serta 

membutuhkan sesamanya dalam kehidupan dan aktivitasnya. Sebagai makhluk sosial 

manusia senantiasa harus berhubungan dan bersosialisasi dengan manusia lainnya, baik 

untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun psikologisnya (Firman, 2015). Interaksi antara 

manusia satu dengan manusia lainnya dapat terjadi di dalam suatu lingkungan baik 

lingkungan keluarga maupun masyarakat. 

Lingkungan merupakan wadah bagi manusia untuk saling berhubungan, saling 

mengenal dan bersosialisasi satu sama lainnya. Kegiatan bertemunya manusia dengan 

manusia yang lain akan menimbulkan berbagai kejadian dan pengalaman. Pengalaman 

tersebut dapat berupa kejadian yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Sebagai 

contoh pengalaman yang menyenangkan adalah kegiatan tolong menolong antar manusia. 

Manfaat dari interaksi antar manusia juga seringkali menimbulkan pengalaman yang 

kurang baik, salah satunya adalah pengalaman mengenai kekerasan. 

Kekerasan merupakan salah satu bentuk perilaku yang dimiliki oleh setiap orang 

yang mengarah pada tindakan agresif. Barondan Richardson (dalam Luthfi, Saloom, & 

Yasun, 2009) menyebutkan bahwa agresivitas adalah setiap tindakan yang bertujuan untuk 

membahayakan atau melukai makhluk hidup lain serta terkait dengan adanya perasaan-

perasaan marah atau permusuhan. Tindakan yang dimaksud disini baik dengan tindakan 
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kekerasan secara fisik, verbal, maupun menggunakan ekspresi wajah dan gerakan tubuh 

yang mengancam atau merendahkan. Tindakan kekerasan akhir-akhir ini dapat dengan 

mudah kita lihat, dimana hampir setiap hari kasus-kasus kekerasan selalu menghiasi 

pemberitaan di media masa. Tindakan kekerasan dapat terjadi baik di lingkungan keluarga 

lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat. Bahkan tidak jarang tindakan 

kekerasan justru dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. 

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang mencatat selama periode tahun 2012kasus 

kekerasan yang dilakukan oleh aparat di Sumatera Barat mencapai 45 kasus dengan jumlah 

korban sebanyak 219 orang. Pada umumnya kekerasan tersebut terjadi dalam bentuk 

penganiayaan, penyiksaan, penembakan dan penangkapan yang sewenang-wenang, baik 

yang dilakukan oleh aparat kepolisian, TNI, petugas Lembaga Permasyarakatan maupun 

Satpol PP (Padang, 2012).Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah salah satu dari 

sekian banyak aparat keamanan yang seringkali menjadi sorotan masyarakat, dan disebut 

terlibat dalam berbagai tindakan kekerasan serta pelanggaran HAM terkait dengan 

pelaksanaan tugasnya.  

Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan 

ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Satpol PP memiliki tugas membantu 

kepala daerahuntuk menciptakan kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga 

penyelenggaraan  roda  pemerintahan  dapat  berjalan  dengan  lancar dan masyarakat 

dapat melakukan kegiatan dengan aman. Satpol  PP  yang bertugas menegakkan Peraturan 

Daerah (Perda), juga  dituntut  untuk  menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya 

yaitu peraturan kepala daerah.  
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Dalam melaksanakan tugasnya Satpol PP memiliki standar pelayanan yang meliputi, 

pelaksanaan ketentraman, pelaksanaan ketertiban, pelaksanaan penyidikan, pelaksanaan 

penindakan, pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda), pelaksanaan operasi 

pembongkaran, penghentian dan penutupan. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 

menyebutkan bahwa petugas Satpol PP diwajibkan untuk tetap menjunjung tinggi norma 

hukum, norma agama, hak asasi manusia, serta norma sosial lainnya yang hidup dan 

berkembang dimasyarakat pada setiap pelaksanaan tugasnya (Rudhanto, 2010).  

Keterlibatan anggota Satpol PP dalam berbagai tindakan agresif dapat kita ketahui 

dari berbagai pemberitaan yang banyak membahas mengenai hal ini. Berikut adalah 

rangkuman sebagian kecil dari berbagai pemberitaan yang terkait dengan tindakan 

kekerasan yang dilakukan anggota Satpol PP di beberapa daerah ketika menjalankan 

tugasnya.  

Tabel. 1.  

Data Tindakan Kekerasan oleh Satpol PP 

N

o 

Tanggal Tempat Kejadian Sumber 

1 14 April 2010 Jakarta Satpol PP terlibat kerusuhan saat 

penertiban Makam Mbah Priok,  

empat orang korban tewas dan 

ratusan lainnya luka – luka. 

 

 

http://www.bantuanhuk

um.or.id/blog/negara-

bebas-satpol-pp 

2 14 April 2010 Jakarta Kerusuhan yang melibatkan Satpol 

PP Kota Tangerang saat melakukan 

penggusuran, dimana terdapat 5 

orang warga yang dikeroyok oknum 

Satpol PP. 

 

 

http://www.tempo.co/r

ead/news/2010/04/14/0

64240423/Warga-Cina-

Benteng-Adukan-

Oknum-Satpol-PP-ke-

Polda-Metro 

 

 

3 12 Oktober 

2011 

 

Surabaya 

 

Penganiayaan yang dilakukan 

anggota Satpol PP kota Surabaya 

terhadap seorang waria bernama Indri 

saat operasi penertiban rutin di 

Bundaran Waru. 

http://www.centroone.c

om/index.php/news/20

11/10/2v/dianiaya-

satpol-pp-waria-lapor-

polisi/printpage 

 

 

http://www.tempo.co/read/news/2010/04/14/064240423/Warga-Cina-Benteng-Adukan-Oknum-Satpol-PP-ke-Polda-Metro
http://www.tempo.co/read/news/2010/04/14/064240423/Warga-Cina-Benteng-Adukan-Oknum-Satpol-PP-ke-Polda-Metro
http://www.tempo.co/read/news/2010/04/14/064240423/Warga-Cina-Benteng-Adukan-Oknum-Satpol-PP-ke-Polda-Metro
http://www.tempo.co/read/news/2010/04/14/064240423/Warga-Cina-Benteng-Adukan-Oknum-Satpol-PP-ke-Polda-Metro
http://www.tempo.co/read/news/2010/04/14/064240423/Warga-Cina-Benteng-Adukan-Oknum-Satpol-PP-ke-Polda-Metro
http://www.tempo.co/read/news/2010/04/14/064240423/Warga-Cina-Benteng-Adukan-Oknum-Satpol-PP-ke-Polda-Metro
http://www.centroone.com/index.php/news/2011/10/2v/dianiaya-satpol-pp-waria-lapor-polisi/printpage
http://www.centroone.com/index.php/news/2011/10/2v/dianiaya-satpol-pp-waria-lapor-polisi/printpage
http://www.centroone.com/index.php/news/2011/10/2v/dianiaya-satpol-pp-waria-lapor-polisi/printpage
http://www.centroone.com/index.php/news/2011/10/2v/dianiaya-satpol-pp-waria-lapor-polisi/printpage
http://www.centroone.com/index.php/news/2011/10/2v/dianiaya-satpol-pp-waria-lapor-polisi/printpage
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4 12 Oktober 

2011 

Pamekasan, 

Madura, 

Jawa Timur 

Seorang pedagang kaki lima 

mengalami luka lebam di wajah serta 

berdarah di bagian hidung setelah 

mengaku dianiaya petugas Satpol PP 

yang sedang melakukan penertiban. 

 

http://news.liputan6.co

m/read/357543/seorang

-pedagang-mengaku-

dianiaya-satpol-pp 

5 22 Januari 

2013 

Medan Penertiban bangunan tanpa izin oleh 

Satpol PP Kota Medan berujung 

bentrok. Ketua DPC PDIP Medan 

terluka dan dua anggota DPRD 

Medan dari Fraksi PDI P kena pukul. 

http://sumutpos.co/201

3/01/50407/anggota-

dprd-kena-pukul-

satpol-pp-kader-pdip-

serang-balai-kota 

 

 

6 5 April, 2013 Kepulauan 

Selayar, 

Sulawesi 

Selatan 

Empat anggota Satpol PP Kepulauan 

Selayar, ditahan pihak kepolisian 

akibat menganiaya remaja berusia 16 

tahun. Pasca penangkapan keempat 

pelaku, rombongan anggota Satpol 

PP lainnya, mencoba melakukan 

teror. Mereka  melakukan aksi kebut 

- kebutan menggunakan mobil patroli 

milik Satpol PP, di depan kantor 

Polsek. 

 

http://www.lensaindon

esia.com/2013/08/06/k

eroyok-abg-4-anggota-

satpol-pp-kepulauan-

selayar-ditahan-

polisi.html 

7 28 Agustus 

2013 

Jakarta Peristiwa kekerasan yang dilakukan 

anggota Satpol PP terhadap warga 

Jakarta terjadi saat dilakukannya 

relokasi di bantaran Waduk Pluit, 

dimana sedikitnya 15 warga menjadi 

korban. 

 

http://metropolitan.pelit

aonline.com/news/2013

/08/28/jokowi-lepas-

tangan-warga-pluit-

dihajar-satpol-pp 

8 3 September 

2013 

Makassar Seorang anggota Satpol PP Pemkab 

Barru berinisial Syl (24) ditahan 

pihak Reskrim  Polres Barru. Ia 

diduga terlibat pemukulan kepada AT 

(24) yang mengakibatkan korban 

mengalami luka yang harus 

mendapatkan jahitan dan memar. 

 

http://beritakotamakass

ar.com/index.php/sulse

lbar/8892-terlibat-

pemukulan-satpol-pp-

ditahan-.html 

9 22 Oktober, 

2013 

Mojokerto Dua wartawan mengalami tindak 

kekerasan dari Satuan Polisi Pamong 

Praja (Satpol PP) Pemerintah 

Kabupaten Mojokerto saat berusaha 

mengkonfirmasi sebuah berita. 

http://www.surabayapa

gi.com/index.php?read

=Dua-Wartawan-

Korban-Kekerasan-

Satpol-

PP;3b1ca0a43b79bdfd

9f9305b812982962a92

27c4d1abe0bd4de74fc

507e6b06e5 

 

10 14 Oktober 

2015 

Buleleng, 

Bali 

Satpol PP dan pedagang kaki lima 

terlibat aksi saling dorong saat proses 

penertiban di jalan Jeruk singaraja. 

http://balieditor.com/dit

ertibkan-pkl-satpol-pp-

bentrok/ 

http://sumutpos.co/2013/01/50407/anggota-dprd-kena-pukul-satpol-pp-kader-pdip-serang-balai-kota
http://sumutpos.co/2013/01/50407/anggota-dprd-kena-pukul-satpol-pp-kader-pdip-serang-balai-kota
http://sumutpos.co/2013/01/50407/anggota-dprd-kena-pukul-satpol-pp-kader-pdip-serang-balai-kota
http://sumutpos.co/2013/01/50407/anggota-dprd-kena-pukul-satpol-pp-kader-pdip-serang-balai-kota
http://sumutpos.co/2013/01/50407/anggota-dprd-kena-pukul-satpol-pp-kader-pdip-serang-balai-kota
http://metropolitan.pelitaonline.com/news/2013/08/28/jokowi-lepas-tangan-warga-pluit-dihajar-satpol-pp
http://metropolitan.pelitaonline.com/news/2013/08/28/jokowi-lepas-tangan-warga-pluit-dihajar-satpol-pp
http://metropolitan.pelitaonline.com/news/2013/08/28/jokowi-lepas-tangan-warga-pluit-dihajar-satpol-pp
http://metropolitan.pelitaonline.com/news/2013/08/28/jokowi-lepas-tangan-warga-pluit-dihajar-satpol-pp
http://metropolitan.pelitaonline.com/news/2013/08/28/jokowi-lepas-tangan-warga-pluit-dihajar-satpol-pp
http://www.surabayapagi.com/index.php?read=Dua-Wartawan-Korban-Kekerasan-Satpol-PP;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962a9227c4d1abe0bd4de74fc507e6b06e5
http://www.surabayapagi.com/index.php?read=Dua-Wartawan-Korban-Kekerasan-Satpol-PP;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962a9227c4d1abe0bd4de74fc507e6b06e5
http://www.surabayapagi.com/index.php?read=Dua-Wartawan-Korban-Kekerasan-Satpol-PP;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962a9227c4d1abe0bd4de74fc507e6b06e5
http://www.surabayapagi.com/index.php?read=Dua-Wartawan-Korban-Kekerasan-Satpol-PP;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962a9227c4d1abe0bd4de74fc507e6b06e5
http://www.surabayapagi.com/index.php?read=Dua-Wartawan-Korban-Kekerasan-Satpol-PP;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962a9227c4d1abe0bd4de74fc507e6b06e5
http://www.surabayapagi.com/index.php?read=Dua-Wartawan-Korban-Kekerasan-Satpol-PP;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962a9227c4d1abe0bd4de74fc507e6b06e5
http://www.surabayapagi.com/index.php?read=Dua-Wartawan-Korban-Kekerasan-Satpol-PP;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962a9227c4d1abe0bd4de74fc507e6b06e5
http://www.surabayapagi.com/index.php?read=Dua-Wartawan-Korban-Kekerasan-Satpol-PP;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962a9227c4d1abe0bd4de74fc507e6b06e5
http://www.surabayapagi.com/index.php?read=Dua-Wartawan-Korban-Kekerasan-Satpol-PP;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962a9227c4d1abe0bd4de74fc507e6b06e5
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11 28 Februari 

2017  

Denpasar, 

Bali 

Seorang pedagang es kelapa dengan 

kendaraanya ditabrak mobil Satpol 

PP ketika hendak melarikan diri saat 

proses penertiban. Akibatnya 

pedagang tersebut tidak sadarkan diri. 
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Perilaku agresif yang dilakukan anggota Satpol PP di suatu daerah, tidak langsung 

dapat menggambarkan perilaku dari anggota Satpol PP di daerah lainnya. Satpol PP di Bali 

adalah salah satunya, dimana pemberitaan yang membahas mengenai berbagai perilaku 

agresif dari anggota Satpol PP di Bali sangat jarang sekali. Hal ini berbanding terbalik 

dengan beberapa pemberitaan mengenai perilaku-perilaku agresif yang dilakukan anggota 

Satpol PP di beberapa daerah lainnya. Jarangnya pemberitaan mengenai perilaku agresif 

dari anggota Satpol PP di Bali tidak langsung menunjukkan bahwa Satpol PP di Bali 

terbebas dari perilaku agresif. 

 Kasus-kasus yang terkait dengan agresivitas yang melibatkan anggota Satpol PP 

juga terjadi di Bali, namun demikian jika dilihat dari berbagai pemberitaan yang ada, 

intensitas terjadinya tindakan agresif yang melibatkan anggota Satpol PP di Bali lebih 

sedikit dibandingkan daerah lain. Rudhanto, 2010 menyebut bahwa ketidakpahaman 

petugas Satpol PP terhadap perintah untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi, 

terkadang diartikan sebagai sebuah bentuk tindakan kekerasan atau perilaku agresif dalam 

mengatasi pelanggaran.Hal inilah yang kemudian membedakan satpol PP di satu daerah 

dengan daerah lainnya, dimana sesungguhnya perilaku agresif yang melibatkan anggota 

Satpol PP muncul akibat dari individu itu sendiri bukan institusinya. 

Rendahnya keterlibatan anggota Satpol PP di Bali dalam kasus-kasus terkait dengan 

agresivitas, menunjukkan adanya perbedaan yang dimiliki individu dari anggota Satpol PP. 

Berbagai perilaku agresif yang ditunjukkan oleh anggota Satpol PP baik di Bali maupun di 

daerah lain, merupakan suatu bentuk respon individu terhadap suatu situasi yang 
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dipengaruhi oleh berbagai hal. Perbedaan yang ditunjukkan oleh anggota Satpol PP satu 

dengan yang lainnya merupakan bentuk dari keunikan yang dimiliki oleh masing-masing 

individu. Setiap individu memiliki kognisi, afeksi, serta cara berperilaku yang berbeda 

ketika berada dalam situasi dan waktu yang berbeda (Burger, 2008). Perbedaan inilah yang 

membedakan masing-masing individu, sehingga antara individu satu dengan individu 

lainnya memiliki keunikannya sendiri. Keunikan dari setiap individu dimunculkan oleh 

berbagai hal, utamanya adalah dikarenakan oleh kepribadian individu itu sendiri. 

Kepribadian merupakan pola perilaku yang terdiri dari berbagai trait yaitu cara-cara dan 

kebiasaan berperilaku, berpikir, dan merasakan, yang memberikan karakter unik pada 

setiap individu (Carol & Carol, 2007). 

Definisi dari kepribadian yang diungkapkan oleh para ahli sangatlah beragam, hal ini 

dikarenakan tidak adanya satu teori tunggal yang mampu menjelaskan secara tepat dan 

akurat mengenai kepribadian. Salah satunya adalah definisi kepribadian dari Allport 

(dalam Suryabrata, 2008) yang mendefinisikan kepribadian sebagai organisasi dinamis 

dalam diri individu, sebagai sistem psikofisis yang akan menentukan cara khas individu, 

dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemudian menurut Feist dan Feist (2009), 

kepribadian merupakan pola watak dan karakter unik yang relatif permanen serta memiliki 

konsistensi dan keunikan pada perilaku individu. Salah satu teori kepribadian yang 

seringkali digunakan untuk menjelaskan kepribadian dari individu adalah menggunakan 

pendekatan kepribadian big five atau five factor model.  

Big five adalah suatu pendekatan dalam psikologi yang digunakan untuk melihat 

kepribadian manusia melalui trait yang tersusun menjadi lima buah domain kepribadian 

yang dibentuk dengan menggunakan analisis faktor. Trait kepribadian adalah suatu 

dimensi dari perbedaan antar individu yang ditunjukkan dari pola pikir, perasaan, dan 

perbuatan yang konsisten Costa dan McRae (dalam Feist & Feist, 2009). Konsep mengenai 
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trait kepribadian ini telah banyak digunakan dalam berbagai penelitian hal ini dikarenakan 

trait dapat meringkas, memprediksi, dan menjelaskan tingkah laku seseorang. Sehingga 

kita dapat mengetahui bagaimana seseorang dapat berbeda dari orang lainnya dan kita juga 

dapat membuat prediksi mengenai bagaimana seseorang akan berperilaku selanjutnya. 

Dalam kepribadian big five kepribadian individu dibagi kedalam lima dimensi trait 

kepribadian yaitu neuroticism, extraversion, openness to new experience, agreeableness, 

dan conscientiousness, (Friedman & Schustack, 2008).  

Kelima dimensi kepribadian big five memiliki kecenderungan yang berbeda dalam 

mempengaruhi tingkat agresivitas. Individu dengan skor tinggi pada neuroticism 

cenderung penuh kecemasan, temperamental, emosional, dan rentan terhadap gangguan 

yang berhubungan dengan stres. Individu dengan skor tinggi pada extraversion cenderung 

penuh kasih sayang, ceria, senang berbicara, senang berkumpul, dan menyenangkan. 

Individu yang memiliki skor tinggi pada openness to new experience memiliki 

kecenderungan kreatif, imajinatif, penuh rasa penasaran, dan terbuka. Dimensi kepribadian 

agreeableness membedakan orang-orang yang berhati lembut dengan mereka yang kejam 

dimana individu dengan skor agreeableness yang tinggi cenderung murah hati, pengalah, 

mudah menerima, dan memiliki perilaku yang baik. Dan yang terakhir dimensi kepribadian 

conscientiousness, dimana dimensi ini menggambarkan individu yang teratur, terkontrol, 

terorganisasi, ambisius, terfokus pada pencapaian, dan memiliki disiplin diri.  

Feist dan Feist (2009) mengatakan bahwa kecenderungan yang berbeda pada setiap 

dimensi akan membentuk sifat dari masing-masing kepribadian. Sifat-sifat kepribadian 

merupakan sebuah prediktor yang kuat untuk banyak aspek dalam kehidupan (Feist & 

Feist, 2009). Sifat yang dimiliki oleh individu berdasarkan dimensi kepribadiannya, akan 

mendorong munculnya suatu pola perilaku tertentu pada individu termasuk perilaku 

agresif, sehingga individu akan bertindak sesuai dengan sifat yang dimilikinya.  
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Kepribadian bukan merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi tingkat 

agresivitas dari individu. Sobur (2003) mengatakan bahwa berbagai perilaku agresif yang 

ditunjukkan oleh individu, merupakan bagian dari reaksi emosional. Perilaku agresif 

muncul dikarenakan adanya berbagai faktor yang pada akhirnya menekan emosi untuk 

bertindak agresif. Menurut Atkinson (1997) disebutkan bahwa agresi merupakan suatu 

reaksi emosional. Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari Zillman (dalam Krahe 2005), 

yang menyatakan bahwa seseorang yang memiliki kerentanan secara emosional seringkali 

menunjukkan perilaku agresif yang lebih tinggi.  

Perilaku agresif juga merupakan barometer adanya suatu ketidakmampuan individu 

dalam mengatasi masalah yang dihadapi (Goleman, 2002). Bersumber dari berbagai 

pendapat yang telah disampaikan dapat diasumsikan bahwa emosi dan kemampuan 

individu dalam mengelola dan mengatur emosi dapat menjadi faktor pemicu timbulnya 

perilaku agresif. Emosi yang muncul pada diri individu terkait dengan tingkat kecerdasan 

emosional yang dimilikinya. 

Kecerdasan emosional merupakan kemampuan untuk mengamati dengan tepat emosi 

diri sendiri dan orang lain, serta melatih dengan benar emosi diri sendiri (Goleman, 2002). 

Kecerdasan emosional juga merupakan suatu kemampuan untuk menjalankan emosi dan 

perilaku dalam berbagai situasi kehidupan serta menjalin hubungan baik secara tulus 

dengan keramahan dan rasa hormat. Bar-On (2006) menyatakan bahwa kecerdasan 

emosional merupakan suatu kemampuan dan kompetensi emosional serta sosial, yang 

mempengaruhi kemampuan individu untuk memahami dirinya dan orang lain, serta 

berhasil dalam mengatasi tekanan sehari-hari.  
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Kecerdasan emosional merupakan akumulasi dari kecenderungan individu baik dari 

sifat bawaan maupun pengaruh dari faktor lingkungan. Individu yang cerdas secara 

emosional diharapakan dapat mengelola emosinya terutama ketika dihadapkan pada situasi 

yang kurang baik, sehingga dapat menekan munculnya perilaku agresif akibat dari reaksi 

emosional yang kurang terkontrol (Feist & Feist, 2009).  Hal ini didasarkan pada gambaran 

dari individu yang cerdas secara emosional yang memiliki kecenderungan untuk lebih 

optimis, fleksibel, lebih realistis, serta memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah dan 

menghadapi berbagai tekanan (Bar-On, 2006).   

Kegagalan ataupun keberhasilan individu dalam mengelola kecerdasan emosional 

akan berpengaruh pada perilaku dan tindakan yang akan dimunculkan. Demikian pula 

dengan tipe kepribadian yang dimiliki masing-masing individu akan menentukan 

bagaimana respon individu terhadap suatu hal. Berdasarkan permasalahan serta fakta-fakta 

yang telah dipaparkan tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan 

mengambil judul “Perbedaan Tingkat Agresivitas Pada Petugas Satuan Polisi Pamong 

Praja di Bali Ditinjau dari Dimensi Kepribadian Big Five dan Kecerdasan Emosional”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakangpermasalah yang telah dipaparkan, maka permasalahan 

yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah adakah perbedaan tingkat agresivitas 

Petugas Satuan Polisi Pamong Praja di Bali ditinjau dari dimensi kepribadian big five 

(neuroticsm, extraversion, openness to experience, agreeableness, conscientiousness) dan 

kecerdasan emosional. 
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C.Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

perbedaan tingkat agresivitas Petugas Satuan Polisi Pamong Praja di Bali ditinjau dari 

dimensi kepribadian big five (neuroticsm, extraversion, openness to experience, 

agreeableness, conscientiousness) dan kecerdasan emosional. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang terdapat pada penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan 

juga manfaat praktis, yaitu sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan 

informasi serta pengetahuan dan juga dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan literatur pada bidang ilmu psikologi, khususnya dalam ranah 

psikologi sosial dan psikologi kepribadian terkait dengan dimensi kepribadian big 

five dan kecerdasan emosional serta pengaruhnya terhadap tingkat agresivitas. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Anggota Satpol PP 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal pencegahan dan 

pengelolaan serta penatalaksanaan yang baik terkait dengan agresivitas pada 

anggota Satpol PP sehingga nantinya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari 

anggota Satpol PP dapat terlaksana dengan baik.   
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b. Bagi Instansi Satpol PP 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi instansi Satpol PP, 

dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan terkait dengan proses rekrutmen 

yang lebih selektif. Selain itu melalui penelitian ini, kiranya instansi Satpol PP 

dapat mempertimbangkan, untuk dapat memberikan pelatihan-pelatihan guna 

meningkatkan kemampuan diri dari petugas Satpol PP sehingga kecenderungan 

untuk berperilaku agresif dapat dikurangi. 

 

E.Keaslian Penelitian 

Penelitian terdahulu telah banyak membahas mengenai agresivitas, dimensi 

kepribadian big five, dan kecerdasan emosional. Sejauh ini, berdasarkan penelusuran 

referensi dan kepustakaan yang telah dilakukan, peneliti belum menjumpai penelitian yang 

sama dengan penelitian yang peneliti lakukan, yang berjudul “Perbedaan Tingkat 

Agresivitas Pada Petugas Satpol PP Ditinjau dari Dimensi Kepribadian Big Five dan 

Kecerdasan Emosional. Berdasarkan hasil penelusuran, memang terdapat beberapa 

penelitian yang menggunakan variabel yang sama ataupun serupa pada penelitian- 

penelitian sebelumnya, namun penelitian-penelitian tersebut tidaklah sama dengan 

penelitian ini. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan baik dari teknik analisis, subjek 

penelitian, lokasi penelitian, ataupun variabel yang dihubungkan.    

Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu, 

penelitian dari Farikha (2011) dengan judul Pengaruh Tipe Kepribadian Big Five dan 

Kecerdasan Emosional terhadap Perilaku Prososial Anggota Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Tangerang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tipe 

kepribadian big five dan kecerdasan emosional terhadap perilaku prososial. Penelitian ini 
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menggunakan pendekatan kuantitatif dimana, teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah purposive sampling yang bersifat non probability. Adapun analisis data yang 

digunakan adalah multiple regression analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

ada pengaruh yang signifikan dari variabel neoroticism, extroverness, openness to 

experience, agreeableness, councientiousness, kesadaran, mengelola emosi, memotivasi 

diri, empati, keterampilan sosial terhadap perilaku prososial.  

Rahmatillah (2011) juga melakukan penelitian mengenai Pengaruh Tipe Kepribadian 

Big Five dan Self-Control terhadap Agresivitas Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Tangerang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh trait 

big five dan dimensi self control, usia, etnis terhadap agresivitas satpol PP kota 

Tanggerang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan desain 

penelitian korelatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling dan analisis data yang digunakan adalah multiple regression analysis. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum tipe kepribadian big five, self control 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas satpol PP kota Tangerang. 

Penelitian selanjutnya adalah penelitian dari oleh Mastur (2012). Penelitian ini 

berjudul Hubungan antara Tipe Kepribadian, Agresivitas, dan Kontrol Diri pada Petarung 

Peresean. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap aspek-aspek psikologis 

yaitu kecenderungan tipe kepribadian, agresivitas, dan kontrol diri yang terdapat pada 

petarung peresean. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif korelatif. 

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tipe kepribadian yang cenderung 

dimiliki oleh petarung peresean adalah extraversion dengan tingkat agresivitas sedang dan 

tingkat kontrol diri sedang.  
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Penelitian lainnya adalah penelitian dari Khairani & Nauly (2011) berjudul Peran 

Kontrol Diri, Harga Diri, dan Gaya Atribusi Bermusuhan terhadap Perilaku Agresif Satpol 

PP. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kontrol diri, harga 

diri, dan gaya atribusi bermusuhan terhadap perilaku agresif Satpol PP. Penelitian dari 

Khairani & Nauly (2011) merupakan penelitian kuantitatif dengan metode korelasional. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non probability samplingtipe 

accidental, serta data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji-F dan uji-t. 

Adapun hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel kontrol diri berperan paling 

besar terhadap perilaku agresif Satpol PP dibanding dua variabel prediktor lainnya yaitu 

harga diri dan gaya atribusi bermusuhan. 

Penelitian yang dilakukan Mukarromah (2008), adalah mengenai Hubungan antara 

Kecerdasan Emosional (Emotional Intelligence) dengan Perilaku Agresif pada Polisi 

Samapta di Polda Metro Jaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat hubungan 

antara kecerdasan emosional dengan perilaku agresif pada Polisi Samapta Polda Metro 

Jaya. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode penelitian korelasional, 

dimana analisis data yang digunakan adalah analisis korelasi Pearson product moment. 

Adapun hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosional 

berhubungan secara signifikan dengan agresivitas pada Polisi Samapta Polda Metro Jaya 

dan arah hubungan yang negatif.  

Adapun yang membedakan penelitian pada skripsi ini dengan penelitian-penelitian 

diatas adalah tempat pengambilan sampel, dimana penelitian ini menggunakan sampel 

anggota Satpol PP yang ada di Bali. Selain itu tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perbedaan tingkat agresivitas petugas Satpol PP ditinjau daridimensi 

kepribadian big five dan kecerdasan emosional. Perbedaan lainnya adalah penelitian ini 

merupakan studi komparasi yang menggunakan teknik analisis data kovarian (ANCOVA). 
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Selain itu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan memasangkan variabel 

kepribadian big five dan kecerdasan emosional dengan variabel tingkat agresivitas. 

 


