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SKRIPSI PENGEMBANGAN MODEL KOMPETENSI... ISYANA APRILIANI 
 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan model kompetensi 
aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota 

Surabaya. Latar belakang munculnya penelitian ini adalah adanya pelaksanaan 

penertiban pedagang kaki lima di Kota Surabaya yang dilakukan oleh aparat Satuan 
Polisi Pamong Praja Kota Surabaya yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. 

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan 
teori Spencer & Spencer yang mengklasifikasikan kompetensi yang mampu diukur 

yaitu ada tiga faktor antara lain: (1) Pengetahuan yang terdiri dari Analytical thinking 

(AT), Conceptual thinking (CT), Expertise (EXP),  (2) Kemampuan yang terdiri dari 
Achievment Orientation (ACH), Concern for order (CO), Initiative (INT), 

Information seeking (INFO). Serta (3) SikapSelf control (SCT), Self confidence 

(SCF), Organitational commitment  (OC). 

Hasil dari penelitian ini adalah adanya kelemahan pada pengetahuan aparat  

Satpol PP Kota Surabaya untuk tahapantahapan sosialisasi  dan tindakan penertiban. 
Kelemahan pada keterampilan aparat Satpol PP Kota Surabaya terdapat pada tahapan 

meninjau lokasi, sosialisasi dan tindakan penertiban. Serta, kelemahan pada sikap 
aparat Satpol PP Kota Surabaya terdapat dalam tahapan meninjau lokasi dan tahapan 

tindakan penertiban. Pengembangan model kompetensi yang digunakan dalam 

tahapan meninjau lokasi  terdapat pada faktor pengetahuan, yaitu Achievment 
Orientation (ACH), pada sikap Organitational commitment (OC). Pada tahapan 

sosialiasi dilakukan pengembangan model kompetensi pengetahuan, yaitu 
Conceptual Thinking (CT), dan pada keterampilan Achievment Orientation (ACH). 

Lalu pada tahapan tindakan penertiban pengembangan model kompetensi pada 

pengetahuan, yaitu Analytical Thinking(AT), pada keterampilan Information seeking 

(INFO), dan pada sikap Self control (SCT). 
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