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A. PENDAHULUAN 

Persepakbolaan Indonesia pada saat ini berada pada titik terburuk dilihat dari 

beberapa hasil pertandingan Timnas kita saat bertanding dengan Negara lain 

ditambah lagi dengan seringnya supporter di Indonesia yang sering membuat 

kerusuhan karena ketidakpuasan saat tim nya kalah ataupun saat bertemu dengan 

rival. Hal ini membuat menjadi masalah tersendiri didalam Tubuh PSSI seringnya 

terjadi kerusuhan antar supporter di Indonesia. Di Indonesia memiliki banyak klub 

dengan supporter dengan ciri khas sendiri sendiri Indonesia pernah dijuluki 

Premier league nya Asia Tengara karena supporternya yang atraktif dan selalu 

bernyanyi selama 90 menit (http:0//olahraga.trans7.co.id). Di Indonesia terdapat 

klub banyak klub seperti Persija dari Jakarta, Persib dari Bandung, Persebaya dari 

Surabaya dan Arema dari Malang disamping itu terdapat Persis Solo jawara Liga 

Indonesia saat masih bermain di perserikatan dan menjadi juara pada Tahun 1935-

1948 (Wikipedia). Persis Solo Awal berdirinya masih bernama Vorstenlandsche 

Voetbal Bond (VVB), yakni semacam perserikatan sepak bola yang berada di kota 

Solo.  

VVB adalah pelopor dunia sepak bola di Indonesia karena VVB berdiri 

sebelum klub-klub sepak bola ada di Indonesia, bahkan sebelum adanya PSSI atau 

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia VVB didirikan sejak tahun 1923 oleh 

Sastrosaksono dari Klub Mars dan R. Ng. Reksodiprojo dan Sutarman dari Klub  

Romeo. Oleh bapak Soemokartiko, pada tahun 1928 nama Persis Solo atau 

Persatuan Sepak Bola Indonesia Solo resmi dipakai untuk menggantikan nama 

Vorstenlandsche Voetbal Bond (VVB). Persis Solo adalah klub sepak bola yang 

berasal dari kota Solo, Jawa Tengah, Indonesia. Saat ini Persis Solo bermarkas di 
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stadion Manahan dan berlatih di stadion Sriwedari. Persis Solo memiliki memiliki 

basis yang cukup besar di Jateng yang diberi nama Pasoepati, Pasoepati berdiri 

pada tanggal 9 februari tahun 2000 (Pasoepati net).  

Pasoepati berjumlah 25000 dari berbagai suku yang ada di kota Solo dan 

sekitarnya dan bisa bertambah lagi bila Persis Solo bermain, Pasoepati didirikan 

untuk mewadahi masyarakat Solo yang ingin memiliki wadah dalam mendukung 

Persis Solo, Sebagian besar pendukung Persis Solo adalah para remaja. Masa 

remaja biasanya memiliki energi yang besar, Emosi yang berkobar kobar 

sedangkan pengendalian diri remaja masih belum sempurna (Ali, 2004). Remaja 

cenderung mengikuti apa yang dilakukan oleh suatu kelompok semisal dengan 

berpakaian berwarna merah seperti yang dilakukan oleh Pasoepati maka 

kesempatan bagi mereka untuk membaur dengan pasoepati.  

Remaja Mudah terpengaruh dengan kelompoknya, apapun yang diperbuat 

selalu ingin sama seperti kelompoknya,dalam pengalaman pun remaja akan 

berbuat sama seperti beracaran, memodifikasi motor, ataupun hingga perilaku 

mencuri atau meminum minuman keras dan kecenderungan untuk melakukan 

perilaku agresivitas. 

Luthfi (,2009) mendefinisikan agresivitas sebagai keinginan yang relative 

melekat untuk menjadi agresif dalam situasi yang berbeda. Dapat juga dikatakan 

agresivitas sebagai kecenderungan untuk menjadi agresif, Luthfi (2009) juga 

mendifinisikan agresivitas adalah usaha untuk melukai atau mengahancurkan 

orang lain, baik secara fisik maupun secara psikologis. Agresivitas sering terjadi 

pada suporter sepakbola banyaknya kerusuhan dalam sepakbola yang tidak hanya 

mengakibatkan luka luka tetapi juga juga berujung pada kematian. 
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Menurut Atkinson (2000) Agresi merupakan reaksi emosional. Menurut 

Kartono (1983), menyatakan bahwa agresi merupakan reaksi primitif dalam 

bentuk kemarahan hebat dan ledakan emosi tanpa kendali. Orang yang memiliki 

kecerdasan emosi yang tinggi dapat mengendalikan emosinya agar tidak meledak, 

karena emosi yang berlebihan dapat menimbulkan agresivitas. Dari teori yang 

sudah dikemukakan para ahli tersebut, terlihat bahwa perilaku agresif setiap 

individu dapat dikendalikan apabila memiliki kecerdasan emosi yang tinggi. 

Kecerdasan emosional mencakup pengendalian diri, semangat, dan 

ketekunan, serta kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan 

menghadapi frustrasi, kesanggupan untuk mengendalikan dorongan hati dan 

emosi, tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga 

agar beban stress tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, untuk membaca 

perasaan terdalam orang lain (empati) dan berdoa, untuk memelihara hubungan 

dengan sebaik-baiknya, kemampuan untuk menyelesaikan konflik, serta untuk 

memimpin diri dan lingkungan sekitarnya. Menurut Goleman (1999), koordinasi 

suasana hati adalah inti dari hubungan sosial yang baik. Apabila seseorang pandai 

menyesuaikan diri dengan suasana hati individu yang lain atau dapat berempati, 

orang tersebut akan memiliki tingkat emosionalitas yang baik dan akan lebih 

mudah menyesuaikan diri dalam pergaulan sosial serta lingkungannya.  

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian kepada Pasoepati Gate 

b7 Surakarta. Adapun alasan peneliti meneliti Pasoepati Gate b7 adalah karena 

peneliti sendiri adalah anggota Pasoepati dan sering melihat tindakan agresivitas 

yang dilakukan oleh anggota Pasoepati. Berdasarkan uraian mengenai kecerdasan 
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emosi dan agresivitas diatas maka Peneliti akan menjadikannya dasar untuk 

mengkaji secara lebih dalam hubungan antara kedua hal tersebut. 

 

B. LANDASAN TEORI 

1. Agresivitas 

Luthfi (2009) mendefinisikan agresivitas adalah usaha untuk melukai 

atau menghancurkan orang lain, baik secara fisik maupun secara psikologis. 

Agresivitas sering terjadi pada suporter sepakbola banyaknya kerusuhan dalam 

sepakbola yang tidak hanya mengakibatkan luka luka tetapi juga juga berujung 

pada kematian. Menurut (Berkowitz, 1993) agresi berhubungan dengan perilaku 

yang disengaja sebagai usaha untuk tujuan tertentu: menyakiti orang lain, baik 

fisik maupun psikis, jadi tindakan agresi adalah tindakan yang memiliki tujuan. 

(Sarwono, 2002) Agresivitas adalah suatu perilaku fisik atau lisan yang disengaja 

dengan maksud untuk menyakiti atau merugikan orang lain. 

Menurut Kartono (1992), agresi adalah reaksi primitif dalam bentuk 

kemarahan hebat dan ledakan emosi tanpa terkendali, serangan, kekerasan, 

tingkah laku, kegila gilaan dan sadistis. Kemarahan hebat tersebut sering 

mengganggu inteligensi dan kepribadi remaja, sehingga kalut batinnya, lalu 

melakukan perkelahian, kekerasan, kekejaman, teror terhadap lingkungan dan 

tindakan agresi lainnya. Menurut Sarlito (2002), setiap perilaku yang merugikan 

atau menimbulkan korban pada pihak orang lain disebut perilaku agresi. 

Baron (2000) mendefinisikan agresi sebagai siksaan yang diarahkan secara 

sengaja dari berbagai bentuk kekerasan terhadap orang lain.    
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Krahe (2005) juga mendefinisikan agresi sebagai bentuk perilaku yang 

dimaksudkan untuk menyakiti atau melukai makhluk hidup lain yang terdorong 

untuk menghindari perlakuan itu. Semakin tinggi skor agresivitas yang diperoleh 

menunjukkan semakin tinggi agresivitasnya, sebaliknya bila semakin rendah skor 

agresivitas maka rendah agresivitasnya. 

2. Kecerdasan Emosi 

Setiap Individu dalam dalam menghadapi masalah yang dihadapi guna 

mendapatkan hasil yang terbaik bergantung kepada kecerdasan emosi yang 

dimiliki. Kecerdasan emosi atau lebih dikenal dengan istilah Emotional 

intelligence. Menurut Goleman (2000), didefinisikan sebagai suatu kesadaran diri, 

rasa percaya diri, penguasaan diri, komitmen dan integritas seseorang serta 

kemampuan seseorang dalam mengkomunikasikan, mempengaruhi, melakukan 

inisiatif perubahan dan menerimanya. Kecakapan individu di bidang emosi 

dinamakan kecerdasan emosi. Hal ini dapat dilatih dan tingkat sejak dini secara 

terus menerus dan bukan merupakan kecerdasan yang bersifat bawaan sejak lahir 

seperti kecerdasan intelektual ( Suryabrata, 1997).  Pengertian yang dikemukakan 

para ahli di atas bahwa emosi adalah reaksi perasaan diri seseorang yang timbul 

karena ada suatu stimulus dan memperhatikan kognisi, reaksi biologis, dan 

bahkan reaksi behavioural tertentu. Setelah disebutkan beberapa istilah emosi 

secara umum, dan kemudian dikaitkan dengan istilah kecerdasan, maka dapat 

dipersempit pembahasan ini, yaitu mengenai kecerdasan emosional, maka 

dapatlah dirumuskan pengertian kecerdasan emosi sebagai berikut ini. Menurut 

Goleman (2005) kecerdasan emosi adalah kemampuan-kemampuan untuk 
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mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, empati, dan 

kemampuan untuk membina hubungan. Semakin tinggi skor kecerdasan emrosi 

maka semakin maka menunjukkan kecerdasan emosi yang tinggi, sebaliknya 

semakin rendah skor yang diperoleh subjek maka menunjukkan kecerdasan 

emosinya rendah. 

C. METODE PENELITIAN 

1. Identifikasi Variabel 

Variabel tergantung  :   Agresivitas 

Variabel bebas      :   Kecerdasan Emosi 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian ini memiliki kriteria sebagai berikut : 

Anggota Pasoepati berusia remaja akhir antara 17 atau 18 tahun sampai 21 atau 22 

tahun , anggota Pasoepati yang berdomisili di Surakarta. Jumlah subjek sebanyak 

50 orang. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode skala. Metode 

pengukuran skala merupakan daftar pertanyaan atau pernyataan yang diajukan 

agar dijawab oleh subjek dan interpretasinya terhadap pernyataan atau pernyataan 

tersebut merupakan proyeksi dari perasaan atau kepribadian (Azwar, 2004). Skala 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala yang bersifat langsung yaitu 

pernyataan-pernyataan tertulis yang diajukan dan dijawab langsung oleh subjek 

penelitian yang dimintai pendapat. 

4. Metode Analisis Data 
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Analisis data yang digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini 

adalah korelasi Product Moment dari Pearson dengan bantuan SPSS 17.0 For 

Windows Release. 

D.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1.   Hasil Penelitian 

a.   Analisis Data Penelitian 

Tabel 1 

Deskripsi data hasil penelitian 

Statistik Agresivitas Kecerdasan Emosi 

Hipotetik Empirik Hipotetik Empirik 

Xmaximal 152 121 144 117 

Xminimal 38 59 36 66 

Mean 95 92,44 90 94,56 

SD 19 18,654 18 12,197 

 

Perbandingan antara mean empirik dan mean hipotetik pada tabel 1 

menjelaskan mengenai keaadan subjek penelitian pada variabel penelitian. Mean 

empirik variabel  Agresivitas adalah 92,44 mean hipotetiknya yaitu 95. Artinya 

secara umum subjek pada penelitian ini memiliki agresivitas yang sedang. 

Sedangkan mean empirik variabel kecerdasan emosi adalah 94,56 lebih tinggi dari 

mean hipotetiknya yaitu 90. 

 

Tabel 2 

Deskripsi kategorisasi variabel penelitian 

Variabel  Kategorisasi Rentang nilai  Frekuensi  Presentase  
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Agresivitas 

Sangat tinggi 123,5< X ≤ 152 0 0% 

Tinggi 104,5 < X ≤ 123,5 13 33% 

Sedang 85,5 < X ≤ 104,5 14 35% 

Rendah 66,5 < X ≤ 85,5 9 23% 

Sangat rendah 38 < X ≤ 66,5 3 7% 

 

 

Kecerdasan 

emosi 

Sangat tinggi 117< X ≤ 144 1 3% 

Tinggi 99 < X ≤ 117 11 28% 

Sedang 81 < X ≤ 99 21 53% 

Rendah 63 < X ≤ 81 6 15% 

Sangat rendah 36 < X ≤ 63  0 0% 

 

b. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel yang digunakan 

memiliki sebaran yang normal atau tidak. Dari nilai variabel penelitian populasi  

data ini menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov Z dan program SPSS 17.0 for 

windows release, sebaran dapat dikatakan normal jik p > 0,05 

Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini sebaran data variabel 

Agresivitas memiliki nilai sebesar  0,680 dengan p =0,770  (p > 0,05) maka dapat 

dikatakan bahwa data variabel agresivitas terdristibusi normal. Demikian dengan 

hasil pengujian terhadap variabel kecerdasan emosi juga menunjukkan bahwa 

sebaran datanya memenuhi kurva normal, dengan nilai Kolmogorov-Smirnov Z 

sebesar 0,770  dengan taraf signifikasi p= 0,593 (P> 0,05) 

c. Uji Linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui linearitas hubungan antara 

variabel bebas dan variabel tergantung. Pengkajian bertujuan untuk melihat 
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apakah dari titik-titik yang merupakan nila dari variabel-variabel tersebut. 

Hubungan antara kecerdasan emosi dengan agresivitas dapat dikatakan linear 

apabila jika p < 0,05. Hasil uji linearitas menunjukkan bahwa kecerdasan emosi 

dengan agresivitas memiliki F=12,881 dengan taraf signifikasi sebesar p=0,002  

(p< 0,05). Menunjukkan bahwa hasil uji linearitas antara kecerdasan emosi 

dengan agresivitas Linear 

d. Uji Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan yang 

negatif antara kecerdasan emosi dengan agresivitas pada Pasoepati pascampus 

gate B7, dimana semakin tinggi kecerdasan emosi yang dimiliki subjek maka 

semakin rendah agresivitas. Sebaliknya semakin rendah Kecerdasan emosi maka 

semakin tinggi agresivitas. Hasil uji normalitas dan linearitas menunjukkan bahwa 

data yang terkumpul memenuhi untuk dilakukan analisis, selanjutnya yaitu 

menguji hipotesis dengan teknik korelasi product momment dari Pearson. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh bahwa nilai koefisiensi korelasi 

sebesar 0,609 dengan taraf signifikasi (p< 0,01). Hal ini menunjukkan adanya 

korelasi positif antara dua variabel. Dengan demikian hipotesis ditolak dengan 

taraf yang sangat signifikan dan korelasi positif antara kecerdasan emosi dengan 

agresivitas.  

 

2. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan 

emosi dengan agresivitas pada remaja pendukung persis Solo (Pasoepati). Subjek 
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dalam penelitian ini adalah anggota pasoepati pascampus gate b7 yang masih aktif 

dan berusia antara 18 tahun sampai 22 tahun. Hasil analisi data dengan subjek 

pasoepati gate b7 Laweyan, Menunjukkan adanya hubungan positif antara 

kecerdasan emosi dengan agresivitas pada remaja pendukung persis solo, hal ini 

ditunjukkan dengan bahwa hipotesis yang diajukan oleh penulis ditolak. 

Berdasarkan hasil data peneliti didapatkan bahwa kecerdasan emosi tinggi tetapi 

agresivitas sedang 

Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi individu 

yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi melakukan tindakan agresivitas. 

Karena subjek yang diambil oleh peneliti adalah kelompok (Pasoepati) 

memungkinkan suatu individu walaupun memiliki tingkat kecerdasan emosi yang 

tinggi tetap dapat melakukan tindakan agresivitas. Karena merasa bagian dari 

kelompok, memiliki rasa solidaritas, kohesivitas, sehingga saat subjek mengisi 

angket merasa dirinya sebagai bagian dari kelompok Pasoepati bukan individu 

Seperti salah satu faktor agresivitas Deindividuasi yang dikemukakan oleh 

Koeswara (1988) hilangnya kesadaran akan diri sendiri (Self awarness) dan 

pengertian evaluasi terhadap diri sendiri (evaluation apprehension) dalam suatu 

kelompok memungkinkan anonimitas dan pengalihan atau menjauhkan perhatian 

dari individu. Sehingga subjek cenderung mengisi angket sebagai kelompok 

bukan sebagi individu, yang menyebabkan hasil penelitian positif.  

Kecerdasan emosi menurut Goleman (2005) bisa mengalami kenaikan juga 

penurunan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah faktor internal adalah apa 

yang ada dalam diri individu yang mempangaruhi kecerdasan emosinya. Faktor 



11 

internal ini memiliki dua sumber yaitu segi jasmani dan segi psikologis. Segi 

jasmani adalah faktor fisik dan kesehatan individu, apabila fisik dan kesehatan 

seseorang dapat dimungkinkan mempengaruhi proses kecerdasan emosinya. Segi 

psikologis mencakup didalamnya pengalaman, perasaan, kemampuan berfikir dan 

motivasi, sedangkan faktor eksternal yang mempangaruhi naik turunnya 

kecerdasan emosi adalah stimulus dan lingkungan dimana kecerdasan emosi 

berlangsung, faktor eksternal meliputi stimulus itu sendiri, kejenuhan stimulus 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam 

memperlakukan kecerdasan emosi tanpa distorsi dan lingkungan atau situasi 

khusunya yang melatarbelakangi proses kecerdasan emosi. Objek lingkungan 

yang melatarbelakangi merupakan kebulatan yang sangat sulit dipisahkan. 

Hal itu memungkinkan subjek dengan individu yang memiliki kecerdasan emosi 

yang tinggi pun bila sudah masuk dalam suatu kelompok dapat melakukan tindak 

agresivitas faktor dari agresivitas adalah frustasi, stres, Deindividuasi, kekuasaan 

dan kepatuhan, efek senjata, provokasi, alkohol dan obat obatan, suhu udara. 

Dalam hal ini Deindividuasi menjadi faktor yang mungkin dapat memungkin 

seseorang melakukan tindakan agresivitas karena pengertian dari deivinduasi 

adalah keadaan hilangnya kesadaran akan diri sendiri (self awareness) dan 

pengertian evaluativ terhadap diri sendiri (evaluation apprehension) dalam situasi 

kelompok yang memungkinkan anonimitas dan pengalihan atau menjauhkan 

perhatian dari individu. Keadaan ini dapat membawa individu kepada perilaku 

yang diluar batas-batas norma. Pada kumpulan orang-orang beringas yang sedang 

menyiksa korban, semakin besar jumlah mob, semakin lupa diri dan semakin 
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kejam kelakuannya. Hal ini menjadi alasan mengapa tidak selalu kecerdasan 

emosi yang tinggi membuat seseorang memiliki Agresivitas yang rendah dan 

begitu pula sebaliknya tergantung subjek yang di teliti karena yang penulis teliti 

adalah suatu kelompok (pasoepati) maka subjek sudah bukan menjadi diri nya 

sendiri tetapi sudah menamakan diri nya sebagai pasoepati, Hal ini berkaitan 

dengan teori Psikologi Massa, menurut Le bon (2001) Massa atau Crowd adalah 

suatu bebentuk kumpulan (collection) orang banyak, berjumlah ratusan atau 

ribuan, yang berkumpul dan mengadakan hubungan untuk sementara waktu, 

karena minat dan kepentingan yang sementara pula, misalnya orang melihat 

sepakbola, dan sifat massa menurut Le bon (2001) mempunyai sifat tersendiri, 

orang yang bergabung dalam suatu massa akan berbuat sesuatu, yang perbuatan 

tersebut tidak akan dilakukan bila individu itu terkadang dalam suatu massa. 

Sehingga massa itu akan mempunyai daya melarutkan individu dalam massa  dan 

melarutkan individu dalam jiwa massa. 

E.  PENUTUP 

1.   Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil analisis data yang telah dilakukan dengan judul hubungan 

antara kecerdasan emosi dengan agresivitas pada remaja pendukung persis solo ( 

Pasoepati) dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1.  berdasarkan hasil penelitian hasil dari penelitian ini positif. Hal ini 

menunjukkan adanya korelasi positif antara dua variabel. Dengan demikian 

hipotesis tidak diterima dengan taraf yang sangat signifikan dan korelasi positif 

antara kecerdasan emosi dengan agresivitas 
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2. Penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang lain karena hipotesis dari 

penelitian ini tidak diterima, dimungkinkan karena subjek yang diteliti adalah 

kelompok sehingga saat mengisi angket sudah bukan lagi mengatasnamakan 

subjek tetapi sudah menjadi kelompok Pasoepati. 

3. Sumbangan efektif dari penelitian ini sebesar 37% yang berarti banyak faktor 

lain di luar penelitian ini seperti deindivinduasi, alkohol dan obat 

obatan,frustasi. 

 

2.  Saran 

1. Bagi pengurus pasoepati b7 

Bagi pengurus Pasoepati b7 korwil laweyan sebaiknya dapat memberikan 

pengarahan kepada anggota Pasoepati gate b7 dan memberikan peraturan yang 

tegas kepada anggota nya supaya dapat menjaga tata tertib di dalam stadion dan 

luar stadion agar tidak melakukan tindakan agresivitas bila melakukan tidakan 

agresivitas akan diberikan sanksi yang tegas. 

2. Bagi anggota pasoepati b7 

Bagi anggota pasoepati b7 sebaiknya dapat menaati aturan yang diberikan 

oleh pengurus Pasoepati gate b7 untuk tidak melakukan tindakan agresivitas agar 

dapat menciptakan situasi yang kondusif dan terhindar dari sanksi yang akan 

diberikan oleh pengurus Pasoepati b7 bila melanggar aturan yang sudah 

ditetapkan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 
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Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti agresivitas dengan variabel 

seperti konsep diri, perilaku kelompok dan kohesivitas. 
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