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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Polisi merupakan salah satu institusi penegak hukum yang bertugas 

melindungi dan mengayomi masyarakat. Dalam Undang-undang tentang 

Kepolisian Republik Indonesia Pasal 4 menyebutkan bahwa Kepolisian Republik 

Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi 

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, 

terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, 

serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi 

manusia. Dalam menjalankan tugasnya, seorang anggota polisi yang telah 

memenuhi kriteria persyaratan tertentu berhak untuk mendapatkan inventaris 

berupa sepucuk senjata api yang berfungsi guna perlindungan diri bila berada 

dalam situasi yang membahayakan keselamatannya pada saat menjalankan tugas 

(Bid Binkum Polda Jateng, 2002)  

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat tentang perilaku agresif 

menunjukkan keprihatinan. Baru-baru ini banyak terjadi kasus kekerasan yang 

melibatkan oknum kepolisian sebagai pelakunya. Menurut Amin, (2007) dalam 

enam bulan terakhir, dua kali diberitakan tentang kekerasan aparat kepolisian. 

Tindakan yang dilakukan di luar batas kewajiban dan perkara yang harusnya 

ditangani. Kasus yang bisa dicatat kasus penembakan oleh Briptu M. Hance 

Christiyanto terhadap atasannya Wakil Kepala Polwiltabes Semarang, AKBP 

Lilik Purwanto disertai penyanderaan terhadap Aiptu Titik Sumaryati yang terjadi 



pada tanggal 14 Maret 2007 dan yang terakhir adalah kasus penembakan yang 

dilakukan oleh AKP. Rony terhadap bawahannya Bripda. Hidayat di Polres 

Merauke. Kasus -kasus lain yang terjadi antara lain usaha bunuh diri, pembunuhan 

pasangan atau keluarga, hingga penyalahgunaan senjata dinas untuk baku hantam 

dengan aparat keamanan lain (Radio Singapore International, 2007) 

Dari semua kasus yang terjadi, sebagian besar melibatkan penggunaan 

senjata api yang sesungguhnya dipercayakan pada seorang polisi sebagai alat 

perlindungan diri namun ternyata disalah gunakan untuk melukai bahkan 

menghilangkan nyawa seseorang. Berkowitz (1995) mengatakan agresi adalah 

segala bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti seseorang, baik secara 

fisik maupun psikis. Dan tindakan agresif yang banyak terjadi dan melibatkan 

oknum kepolisian tersebut merupakan tindakan menyakiti korbannya secara fisik 

dengan melibatkan penggunaan senjata api. Hal tersebut menjadi salah satu bukti 

bahwa agresivitas banyak terjadi di segala lapisan masyarakat, bahkan pada 

oknum polisi sekalipun. 

Dalam kehidupan sehari-hari, kondisi emosional seseorang sering 

berubah-ubah menurut kondisi orang tersebut. Perasaan yang muncul pun kadang 

tidak bisa diprediksi. Menurut Reuven Bar-On (sitat dalam Melianawati, 2001) 

manusia memerlukan kecerdasan secara emosional yang berupa mengenal dan 

mampu mengatur perasaannya dengan baik, mampu memotivasi diri sendiri, 

bersikap empati, ketika menghadapi gejolak emosi dalam diri maupun orang lain. 

Manusia harus dapat memecahkan suatu masalah, fleksibel dalam situasi dan 



kondisi yang kerap berubah. Manusia juga harus mampu mengelola stres dengan 

baik dan dapat menghadapi kehidupan dengan optimis.  

Patton (1998) menyebutkan bahwa orang yang cerdas dapat bekerja 

lebih baik daripada pekerja lainnya. Memiliki kecerdasan emosional pada taraf 

tinggi ternyata sangat berguna dalam lingkungan kerja 

 Menurut Zillman (dalam Krahe, 2001) menyatakan bahwa orang-orang 

yang rentan secara emosional memperlihatkan perilaku agresif lebih tinggi, 

terutama mengikuti frustrasi yang sebelumnya dialami. Mereka juga 

memperlihatkan peningkatan agresi yang lebih besar bila sebelumnya melakukan 

latihan fisik.  

Menurut Cooper dan Sawaf (1998), kecerdasan emosional menuntut 

untuk belajar mengakui dan menghargai perasaan pada diri sendiri dan orang lain 

serta untuk menanggapi dengan tepat, menerapkan dengan efektif informasi dan 

energi emosi dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari. Karena itu seorang 

polisi hendaknya memiliki kecerdasan emosional yang baik artinya ia harus sabar, 

mau dan mampu mendengarkan orang lain dengan empati, bertanggung jawab, 

berorientasi pada pelayanan, mampu menjaga hubungan baik dengan orang lain, 

memperluas kepercayaan orang lain dan mampu menikmati hidup dengan baik. 

Goleman (1996) menjelaskan bahwa kecerdasan emosional atau yang 

popular dikenal dengan Emotional Intelligence (EI) mencakup beberapa 

kemampuan untuk mengelola perasaan, diantaranya: kemampuan untuk 

memotivasi diri sendiri, bertahan menghadapi frustrasi, mengendalikan dorongan 

primitif, tidak melebih-lebihkan kesenangan maupun kesusahan dan menjaga agar 



beban stres tidak melumpuhkan kemampuan untuk berpikir, serta berempati dan 

berdoa. Pentingnya kecerdasan emosional dalam kehidupan seseorang telah disitir 

oleh Goleman (1996) yang menyatakan bahwa kecerdasan bila tidak disertai 

dengan pengolahan emosi yang baik tidaklah akan menghasilkan seseorang yang 

sukses dalam hidupnya.  

Goleman (1996) menyatakan bahwa emosi berperan besar terhadap suatu 

tindakan bahkan dalam pengambilan keputusan yang paling rasional. Manusia 

lebih sering bertidak sesuai dengan emosinya daripada menggunakan pikiran, 

padahal emosi mempunyai peran penting dalam keberhasilan sesorang baik di 

tempat kerja, tempat belajar, di rumah dan hubungan sesama maupun diri sendiri. 

Lebih lanjut Goleman (1996) menyatakan bahwa kecerdasan emosional adalah 

sisi lain dari kecerdasan kognitif yang berperan dalam aktivitas manusia yang 

meliputi kesadaran diri dan kendali dorongan hati, ketekunan dan motivasi diri 

serta empati dan kecakapan sosial. Dari komponen-komponen kecerdasan 

emosional yang dikemukakan para ahli tersebut, tampak bahwa segala  perilaku 

termasuk perilaku agresif seorang individu akan sangat dipengaruhi oleh 

kecerdasan emosionalnya. Kesadaran diri dan kendali dorongan hati berarti 

kemampuan mengenali perasaan, pikiran dan kondisi emosi serta mampu 

menahan diri dalam keadaan yang mampu memancing emosi. Ketekunan berarti 

perilaku individu dalam melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh dan ulet. 

Semangat dan motivasi diri berarti mempunyai kemauan yang kuat dalam 

mengarahkan emosinya. Empati dan kecakapan sosial berarti kemampuan 



mengenali, memahami dan mengelola emosi orang lain dengan bertindak 

bijaksana dan mampu menempatkan diri sesuai kondisi dan etika. 

Mengacu pada uraian-uraian diatas maka dapat dibuat suatu rumusan 

masalah yaitu “ Apakah ada hubungan antara kecerdasan emosional dengan 

agresivitas pada polisi yang mendapat inventaris senjata api?” 

 

B.   Tujuan penelitian 

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui :  

1. Hubungan antara kecerdasan emosional dengan agresivitas pada polisi yang 

 mendapatkan inventaris senjata api. 

2. Tingkat kecerdasan emosional pada polisi yang mendapat inventaris senjata 

api. 

3. Tingkat agresivitas pada polisi yang mendapat inventaris senjata api.  

 

C. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi bagi 

khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang psikologi. Diharapkan pula 

penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi peneliti lain yang 

bergerak dalam bidang yang sama. 



2. Manfaat Praktis  

a. Bagi personil kepolisian 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi personil Kepolisian 

yang mendapat inventaris senjata api dalam bertindak dan menggunakan senjata 

api tersebut. 

b. Bagi institusi Kepolisian Republik Indonesia 

 Diharapkan penelitian ini bisa menjadi rujukan bagi institusi Kepolisian 

dalam meningkatkan kualitas personilnya baik secara fisik maupun psikisnya 

terutama bagi anggota yang mendapat inventaris senjata api. 

c. Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat 

mengenai  manfaat kecerdasan emosional dalam mengurangi tindakan-tindakan 

kekerasan.  

 

 




