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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Transportasi merupakan suatu kebutuhan yang amat vital bagi manusia, 

menyadari peranan transportasi ini, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata 

dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu 

mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu 

lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar 

dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat sejalan dengan semakin 

meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang, barang dan jasa 

dari dan ke seluruh wilayah dan daerah. Hal ini dipertegas oleh pendapat  yang 

dikemukakan oleh Soerjono (2004) bahwa perlunya dikembangkan lalu lintas dan 

angkutan jalan yang ditata dalam satu kesatuan sistem yang dapat dilakukan dengan 

mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur-unsurnya yang terdiri jaringan 

transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya, serta peraturan-peraturan, 

prosedur dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, 

berdayaguna dan berhasil guna. 

Mendukung pendapat dan ulasan di atas, Soekamto (1990) menambahkan 

bahwa secara sosiologis-yuridis tampak adanya perkembangan wilayah perkotaan 

yang relatif pesat di Indonesia. Perkembangan wilayah ini ditandai dengan terjadinya 

perkembangan wilayah, peningkatan kualitas kehidupan, pertambahan fasilitas fisik, 
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dan seterusnya Masalah-masalah pokok yang perlu ditanggulangi pada proses 

perkembangan wilayah perkotaan adalah mencakup segi-segi : (1) kehidupan sosial-

ekonomi, (2) kehidupan yang tentram dan tertib, (3) perkembangan kota, (4) 

angkutan kota dan lalu lintas.  

Masalah perilaku berlalulintas yang buruk sudah merupakan suatu fenomena 

yang terjadi di kota-kota besar di negara-negara sedang berkembang, seperti 

diutarakan Sudarso (2000) persoalan lalu lintas muncul berkait dengan bertambahnya 

jumlah penduduk kota, yang berakibat juga semakin meningkatnya pergerakan atau 

aktivitas di jalan raya. Lalulintas yang beraneka ragam dan pertambahan jumlah 

kendaraan yang jauh lebih cepat dibandingkan pertambahan pra-sarana jalan, 

menyebabkan masalah lalu-lintas berupa kemacetan dan kecelakaan. 

Penerapan peraturan perundangan lalu lintas secara baik dan benar sangatlah 

urgen, mengingat para pemakai atau pengguna jalan terutama pengendara kendaraan 

bermotor secara kolektif menggunakan ruas jalan yang sama. Melalui penerapan 

peraturan perundangan lalu lintas secara efektif, ketertiban lalu lintas sebagai suatu 

sistem hubungan atau komunikasi antar pemakai atau pengguna jalan dapat 

berlangsung secara efektif pula. Sebaliknya, pelanggaran terhadap peraturan 

perundangan lalu lintas selain menimbulkan ketidaktertiban dalam berlalu lintas, pada 

tingkat tertentu dapat menimbulkan kemacetan bahkan kecelakaan yang berdampak 

terhadap keselamatan dan kepentingan para pemakai atau pengguna jalan itu sendiri.  

Setiap hari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas semakin memprihatinkan.  

Selain bisa diamati sendiri perkembangannya setiap hari kecenderungan 
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berkurangnya ketertiban pengguna jalan bisa dilacak dari maraknya surat-surat 

pembaca di media massa yang isinya mengeluhkan keadaan ini. Peraturan pada 

dasarnya dibuat dengan tujuan untuk mempermudah kehidupan manusia. Bayangkan 

bila di jalanan tidak ada peraturan, tidak ada rambu-rambu lalu lintas, dapat 

dipastikan setiap pengguna jalan akan berbuat seenaknya sendiri tanpa mau 

mengindahkan kepentingan orang lain. Setelah peraturan dibuat ternyata tidak ada 

jaminan bahwa peraturan tersebut akan dipatuhi. Di Indonesia, rambu-rambu lalu 

lintas seakan hanya menjadi hiasan yang tidak memiliki makna apa-apa. Praktis 

hanya lampu lalu lintas saja yang di patuhi, itupun pada ruas jalan tertentu saja. 

Perilaku yang tidak tertib ini diperparah dengan pertambahan jumlah kendaraan yang 

sulit dibendung sementara jumlah pertambahan ruas jalan tidak mampu 

mengimbanginya. 

Kecelakaan jalan jarang sekali disebabkan oleh faktor tunggal, tetapi temuan 

di berbagai negara menunjukkan bahwa faktor manusia merupakan penyebab 

utamanya. Sutawi (2006) dalam ulasannya mengemukakan bahwa di Amerika Serikat 

dan Inggris menunjukkan 65-77% kecelakaan jalan disebabkan faktor manusia. Di 

Indonesia menurut data Dephub kesalahan terbesar (86,8%) setiap kecelakaan 

disebabkan oleh faktor pengemudi, sedangkan data statistik Polri mencatat angka 

sebesar 84%. Karena itu, budaya dan mental pengemudi kendaraan yang bersifat 

“aggressive driving” (pengendaraan agresif) harus segera diperbaiki dengan 

membudayakan cara mengemudi yang benar berdasarkan penguasaan teknis dan 

mental pengemudi atau populer dikenal sebagai defensive driving (pengendaraan 

defensif). 
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Berdasarkan data dari Unit Kecelakaan Lalulintas Polres Boyolali sampai 

pada bulan Juli tahun 2007 diungkapkan bahwa Kecelakaan yang terjadi karena 

faktor cuaca ada 30 kejadian, kecelakaan yang terjadi karena faktor kondisi jalan : 

128 kejadian, kecelakaan yang terjadi karena faktor kondisi kendaraan bermotor : 14 

kejadian dan  kecelakaan yang terjadi karena faktor manusia : 119 kejadian. 

Dari data  Unit Kecelakaan Lalulintas Polres Boyolali sampai pada bulan Juli 

tahun 2007  juga diketahui bahwa kecelakaan yang terjadi karena faktor cuaca 

sebanyak 10%; faktor kondisi jalan 44%; faktor kondisi kendaraan bermotor 5 %; dan 

karena faktor manusia sebanyak 41%.  Pada kenyataannya disini kecelakaan lebih 

banyak disebabkan karena faktor kondisi jalan karena di ruas jalan raya Solo – 

Semarang kondisi jalannya sangatlah jelek atau rusak, bergelombang, dan sempit. 

Karena itu faktor kondisi jalanlah yang prosentasenya lebih besar dibandingkan 

faktor manusia. Namun disini faktor manusia menduduki prosentase kedua karena 

faktor kondisi jalan juga berpengaruh pada faktor manusia, yaitu ketrampilannya 

dalam berkendara.  

Menurut Sulaksono (2005) setidaknya ada tiga hal yang menjadi penyebab 

kecelakaan lalu yaitu: yakni human error, kendaraan, dan lingkungan.   

1) Faktor human erorr atau kesalahan dari pengendara menduduki peringkat pertama 

(57%). 

2) Faktor kendaraan yang tidak layak pakai  (30%). 

3) Faktor lingkungan berupa jalan yang rusak, baik bergelombang, berlubang, 

tikungan-tikungan tajam dan sebagainya (13%).  
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Pendapat yang relevan dengan ulasan di atas dikemukakan oleh Bachtiar 

(2005) bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas di jalan paling banyak atau 91% 

disebabkan oleh faktor manusia. Faktor kedua kecelakaan sebanyak 5 % adalah faktor 

kendaraan, faktor jalan 3 % dan faktor lingkungan 1 %. Ditambakan oleh  Fadjar 

(2005) yang menilai kecelakaan lalu lintas menyangkut soal disiplin pengendara di 

jalan. Mereka yang tidak disiplin bukan yang hanya yang berpendidikan rendah, 

tetapi banyak juga yang berpendidikan tinggi, ujarnya. Karena itu masalah disiplin 

dan tanggung jawab harus terus menerus disosialisaikan ke masyarakat sejak TK 

hingga perguruan tinggi. 

Sudah tentu masalah lalu lintas jalan raya senantiasa harus diserasikan dengan 

perkembangan wilayah perkotaan, agar semua masyarakat dapat menikmati dan yang 

lebih utama adalah mempermudah transportasi angkutan guna penyediaan fasilitas 

angkutan bagi lapisan masyarakat. Selain itu penerapan peraturan atau undang-

undang seyogyanya diiringi dengan target, yaitu sampai sejauhmana peraturan yang 

diterapkan dapat diserap oleh objek hukum sehingga diketahui penyerapan hukum 

yang diterima dapat ditunjukkan dari perilaku berlalu lintas dan diharapkan 

penerapan hukum ini bukan suatu yang memaksa bagi objeknya tapi diharapkan dapat 

tumbuh sebagai kesadaran mental. 

Namun, dari berbagai publikasi resmi secara umum diungkapkan bahwa jumlah 

pelanggaran lalu lintas di Indonesia masih terbilang tinggi. Salah satu di antaranya 

adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum, 

Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Ajun Komisaris 
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Besar Polisi (AKBP) Naufal Yahya pada tahun 2003 menemukan bahwa pelanggaran 

lalu lintas yang dilakukan (khususnya perilaku) pengendara sepeda motor dan 

kendaraan roda empat saat berada di garis depan lampu lalu lintas (behavior the lead 

vehicle at stoplines) pada sepuluh perempatan jalan di ibu kota Jakarta, di mana 30 

persen pengendara mobil berhenti melewati stopline atau berada di luar garis jalan, 

sedangkan pengendara roda dua yang melanggar mencapai 57 persen. Ironisnya, 

kondisi penelitian dilakukan ketika ada polisi, di mana seharusnya mereka bisa lebih 

menaati peraturan (Aris, 2005).  

Tingginya frekuensi kecelakaan di Indonesia juga diketahui dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) menyebutkan, 

Indonesia adalah negara yang paling buruk dalam bidang keselamatan lalu lintas se-

Asia Pasifik di bawah Laos dan Nepal. Direktorat Lalu Lintas (Lantas) Mabes Polri 

diminta melakukan langkah-langkah untuk menekan angka kecelakaan di sejumlah 

daerah, khususnya di wilayah DKI Jakarta yang menjadi kewenangan Direktorat 

Lantas Polda Metro Jaya. Tolak ukur yang dipakai ADB adalah kecelakaan lalu lintas 

yang memakan korban manusia. Pada 2005 misalnya, di wilayah DKI Jakarta dan 

sekitarnya tercatat 4.156 peristiwa kecelakaan dengan memakan korban jiwa 1.118  

orang. Jumlah ini meningkat pada 2006 sebanyak 4.407 kasus dengan korban jiwa 

1.128 orang (Sutawi, 2006). 

Riset tentang kecelakaan lalu lintas dan cara pencegahannya terus berkembang. 

Berbagai upaya terus dilakukan untuk mengurangi jumlah kecelakaan. Munculnya 

risiko di jalan raya merupakan dampak dari kebutuhan pengguna jalan dan juga 
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volume kendaraan yang makin bertambah. Tanpa adanya upaya-upaya pengamanan 

yang baru, semua pengguna jalan sangat mungkin terkena risiko kecelakaan seiring 

dengan meningkatnya lalu lintas kendaraan. Upaya-upaya keselamatan baru itu 

terutama dilakukan karena makin banyaknya jenis kendaraan bermotor, kebutuhan 

perjalanan dengan kecepatan tinggi, dan perlunya pembagian pemakai jalan baik 

untuk pejalan kaki, pengendara sepeda motor, dan juga kendaraan lainnya. Untuk 

mengurangi risiko terjadi kecelakaan, tidak mungkin dilakukan dengan cara 

mengurangi keinginan untuk melakukan perjalanan. Sesuatu yang mungkin adalah 

mengurangi lama dan intensitas kemungkinan para pengguna jalan raya terkena risiko 

kecelakaan. Sejak awal, kebijakan pemerintah dan berbagai proyek harus 

memasukkan keamanan dalam sistem lalu lintas yang akan diterapkan. Pola-pola 

penggunaan tanah harus memperhitungkan jumlah, panjang perjalanan yang 

dilakukan orang, pilihan rute, serta mode angkutan yang digunakan. 

Pada negara yang sedang membangun seperti Indonesia, majunya transportasi 

angkutan kota, bukannya permasalahan semakin ringan namun hal ini akan 

bertambah rumit dalam pengaturannya juga dalam masalah penyimpangan-

penyimpangan dan pelanggaran lalu lintas dari tahun ke tahun juga semakin 

menunjukkan peningkatan angka baik kualitas maupun kuantitasnya. Di Indonesia 

data kecelakaan dan kasus pelanggaran menunjukkan frekuensi yang cukup tinggi, 

peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas cukup menonjol, tren peningkatan rata-

rata tiap tahun kurang lebih 20% - 25% (Ramdlon, 2006). Data-data di atas belum 

cukup untuk dijadikan acuan dalam melihat prosentase pelanggaran lalu lintas, data di 
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atas akan terus meningkat, karena masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang 

belum terdata dan kasus-kasus pelanggaran kecil yang masih bisa ditolelir. 

Meningkatnya kebutuhan-kebutuhan pada masyarakat modern, dalam 

kehidupannya orang selalu mengejar waktu, mengejar materi, dan prestise (harga 

diri). Situasi demikian berdampak sangat besar bagi pembentukan perilaku 

masyarakat. Bila yang muncul adalah perilaku yang kurang sesuai dengan norma 

masyarakat maka hal itu akan mendatangkan masalah tersendiri, dengan demikian 

perlu kiranya masyarakat mulai mengantisipasi agar perilaku anggota masyarakat 

sesuai dengan norma-norma masyarakat yang berlaku. Perilaku yang sesuai dengan 

norma-norma masyarakat dan berkaitan dengan perilaku tertib berlalu lintas salah 

satunya adalah pengendalian diri. 

Berkaitan dengan ulasan di atas Prijosaksono (2001) mengemukakan 

pengendalian diri adalah salah satu sifat dasar yang melengkapi aspek kepribadian 

yang dimiliki manusia. Pengendalian diri ini berkaitan dengan bagaimana manusia 

akan bersikap dalam masyarakatnya. Pengendalian diri yang baik akan membantu 

manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai makhluk sosial. Pengendalian 

diri adalah suatu hal yang tanpa disadari mendominasi kehidupan sosial manusia. 

Bentuk dan rupanya tidak ada yang tahu karena pengendalian diri bukanlah sesuatu 

yang berwujud. Pengendalian diri seorang individu bisa diketahui melalui perilaku-

perilaku yang dimunculkannya karena perilaku adalah manifestasi kepribadian 

manusia. 
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Pengendalian diri adalah seyogyanya dimiliki oleh individu dan tinggi 

rendahnya pengendalian diri itu tergantung pada individu itu sendiri. Seperti 

dijelaskan Matthew dan Baumeister (2004) pengendalian diri adalah ketika individu 

memanipulasi lingkungan untuk memberi perubahan dalam perilakunya sesuai 

dengan standart. Lingkungan memang berperan penting, tetapi pengendalian diri 

individu juga merupakan hasil dari pengelolaan apa yang ada dalam individu tersebut. 

Kemampuan mengendalikan diri berkaitan dengan bagaimana seseorang 

mengendalikan emosi serta dorongan-dorongan diri dalam dirinya. Kemampuan 

mengendalikan diri yang dimiliki individu dapat memperkuat dirinya dimana 

diperoleh dari hasil belajar. Selanjutnya seseorang yang mempunyai pengendalian 

diri yang baik akan menjadi lebih percaya diri dan cenderung menjadi orang dewasa 

secara fisik dan emosional, sehingga seseorang yang mampu mengendalikan dirinya 

akan dapat mengelola dan membatasi gangguan emosi atau krisis  emosinya dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Dari ulasan di atas, nampak bahwa pengendalian diri dapat berpengaruh 

terhadap perilaku subjek dalam berlalu lintas. Hal ini didukung oleh pendapat Sutawi 

(2006) yang mengemukakan bahwa perkembangan lalu lintas yang semakin pesat 

dengan pertambahan jumlah kendaraaan yang meningkat dari tahun ke tahun, tidak 

seimbang dengan jumlah penduduk, volume jalan dan sarana penunjang lainnya. Hal 

ini mengakibatkan kehidupan mobilitas masyarakat yang memiliki kepentingan yang 

beragam kadang sedikit terganggu dengan banyaknya kecelakaan lalu lintas. 

Gangguan yang terjadi dalam kehidupan berlalu lintas disebabkan oleh berbagai hal, 
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baik karena kurangnya sarana dan prasarana maupun karena disiplin masyarakat yang 

rendah dan kurangnya kesadaran diri dan pengendalian diri untuk menciptakan lalu 

lintas yang tertib dan lancar. 

 Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka 

diperlukan pemikiran dan solusi yang lebih baik lagi dalam mengungkap tingginya 

kasus pelanggaran dan kecelakaan yang dilakukan oleh pengemudi. Dari data 

kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang cukup tinggi ini, tentu sangat 

memprihatinkan sekali, sehingga menarik sekali untuk diketahui latar belakang 

penyebab tingginya tingkat kecelakaan dan kasus pelanggaran lalu lintas. Penelitian 

ini mencoba melakukan kajian terhadap apakah faktor internal  (pengendalian diri)  

dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan masyarakat sebagai pemakai atau 

pengguna jalan terhadap peraturan perundangan lalu lintas. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka rumusan masalah yang muncul dalam 

penelitian ini adalah: Apakah ada hubungan antara pengendalian diri  dengan perilaku 

tertib berlalu lintas? Mengacu dari rumusan masalah tersebut maka penulis tertarik 

untuk mengkaji secara empirik dengan melakukan penelitian berjudul: “Hubungan 

antara pengendalian diri dengan perilaku tertib berlalu lintas”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui: 

1. Hubungan antara pengendalian diri dengan perilaku tertib berlalu lintas pada 

subjek penelitian. 
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2. Mengetahui sumbangan atau pengaruh pengendalian diri terhadap perilaku 

tertib berlalu lintas pada subjek penelitian 

3. Mengetahui tingkat pengendalian diri dan perilaku tertib berlalu lintas pada  

subjek penelitian 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Bagi subjek penelitian  

Bagi subjek penelitian, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang 

pengendalian diri dengan perilaku tertib berlalu lintas, sehingga subjek penelitian 

diharapkan dapat memahami pentingnya perilaku tertib berlalu lintas dan semakin 

mentaati peraturan lalu lintas. 

2. Bagi warga Kelurahan Sidorejo Lor Salatiga 

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi warga mengenai 

pentingnya pengendalian diri sebagai upaya meningkatkan ketaatan terhadap 

peraturan lalu lintas.    

3. Bagi Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum 

Bagi departemen pekerjaan umum khususnya dinas yang mengelola kondisi jalan 

raya, hasil penelitian ini memberikan sumbangan informasi tentang pengendalian 

diri dengan perilaku tertib berlalu lintas sehingga dapat melakukan upaya-upaya 

yang dapat meningkatkan fasilitas-fasilitas bagi pengguna jalan atau pengendara 

lalu lintas sehingga dapat mengurangi terjadinya kecelakaan. 
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4. Bagi polisi sebagai petugas ketertiban di jalan 

Hasil penelitian ini memberikan sumbangan informasi tentang pengendalian diri 

dengan perilaku tertib berlalu lintas sehingga dapat melakukan kebijakan-

kebijakan positif sebagai upaya meningkatkan ketertiban lalu lintas para 

pengendara. 

5. Bagi ilmuwan psikologi 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah perbendaharaan khasanah ilmu 

pengetahuan khususnya pada bidang psikologi sosial mengenai hubungan antara 

pengendalian diri dengan perilaku tertib berlalu lintas. 

6. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini memberikan wacana pemikiran dan sumbangan informasi 

berupa data-data empirik tentang pengendalian diri dengan perilaku tertib berlalu 

lintas, sehingga masyarakat dapat mengetahui pula sejauhmana keterkaitan antara 

pengendalian diri dengan perilaku berlalu lintas. 
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