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A. Latar Belakang Masalah 

Banyak diberitakan di media cetak atau elektronik tentang perilaku 

agresivitas yang dilakukan oleh remaja. Masa remaja merupakan masa di mana 

seorang individu mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya, yaitu 

menuju pada masa kedewasaan.  

Remaja dalam perkembangan mengalami perubahan baik emosi, tubuh, 

minat, pola perilaku. Masa remaja penuh dengan masalah-masalah karena 

ketidakstabilan emosi.  Diharapkan remaja dapat memiliki emosi yang stabil, pada 

kenyataannya tidak semua remaja memiliki kestabilan emosi. Dijelaskan oleh 

Hurlock (2001) bahwa remaja yang mengalami tahap perkembangan tersebut 

apabila tidak sesuai dengan harapannya, maka remaja akan mencari jalan keluar 

yang kadang-kadang tidak sesuai dengan norma. Hal ini dapat terjadi karena emosi 

remaja belum stabil. Ketidakstabilan emosi merupakan masalah psikologis yang 

menyebabkan hambatan dalam mengelola emosi hingga remaja menjadi lebih 

sensitif dan reaktif. Perilaku remaja dalam mencari perhatian melakukan hal-hal 

negatif, seperti melakukan agresivitas.  

Bailey (dalam Silvia dan lriani, 2003) menyatakan bahwa perilaku 

agresivitas merupakan perilaku yang bermaksud menyakiti makhluk hidup lain 

secara fisik dan verbal sehingga merugikan orang lain. Akibat perilaku agresivitas 

yang dilakukan oleh individu tersebut akan menimbulkan peristiwa-peritiswa yang 

mengganggu individu lain. Perilaku agresivitas yang dilakukan remaja dapat terjadi 
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di semua tempat, seperti di sekolah, di jalanan, di tempat-tempat pertunjukkan, dan 

masih banyak tempat lainnya. Perilaku agresivitas di jalan dilakukan oleh remaja 

saat mengendarai kendaraan bermotor atau mobil yang disebut dengan aggressive 

driving atau agresivitas dalam mengemudi. 

Aggressive driving merupakan perilaku yang membahayakan bagi 

pengemudi dan orang-orang di sekitarnya yang tidak siap. Pengemudi bersikap tidak 

sabaran dan kurang peduli sehingga memancing emosi pengguna jalan di sekitarnya. 

Karakter agresif dapat dideteksi dari gaya mengemudi dan gerakan laju kendaraan 

bermotor atau mobilnya. Seperti jalannya kendaraan motor yang tidak stabil, sering 

gas dan rem dengan cepat, frekuensi menyala lampu rem pada orang agresif 

biasanya cukup tinggi dan rapat, senang berpindah-pindah jalur, menyalakan lampu 

jauh atau klakson berulang-ulang, memotong jalur secara mendadak sampai 

menampakkan bahasa tubuh atau ekspresi marah (Lonero, 2007).  

 Pernyataan Ratih, ahli psikolog di Jakarta yang dikutip oleh Darmawan 

(2011) bahwa kondisi jalan raya yang tidak ramah bagi pengendara sepeda motor 

dengan berbagai penghambat, seperti rambu-rambu yang membingungkan dan jalur 

bus transjakarta di luar jalan protokol, menimbulkan kelelahan dan memicu 

agresivitas pengguna jalan. Sering kali parahnya kondisi lalu lintas melewati batas 

toleransi pengguna jalan. Akibatnya, selain stres, pengguna jalan menjadi agresif. 

Pengendara melepaskan stres dengan perilaku yang tidak benar, misalnya memaki 

pengguna jalan lain, menerobos rambu-rambu, dan menyerobot trotoar sehingga 

terjadi kecelakaan. 

Sesuai data dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta per Desember 2010, 

perbandingan antara kendaraan pribadi roda empat dan sepeda motor, sekitar 3,5 
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juta unit dibanding 9 juta unit. Adapun populasi angkutan umum, termasuk bus 

Transjakarta, hanya 61.199 unit atau dua persen dari total jumlah kendaraan di 

Jakarta. Semakin meningkatnya pemilik kendaraan bermotor dan mobil yang 

membuat jalan semakin padat berdampak pada kecelakaan yang semakin tinggi. 

Data dari Ditlantas Polri menyebutkan bahwa dari 17.732 kecelakaan yang terjadi 

pada tahun 2009, 14.223 kecelakaan di antaranya melibatkan sepeda motor. Dengan 

kata lain, pada tahun 2009 setiap hari ada 39 kecelakaan yang melibatkan sepeda 

motor. Angka itu didasarkan pada kecelakaan yang dilaporkan kepada kepolisian. 

Ada perkiraan angka kecelakaan yang tidak dilaporkan kepada polisi lebih besar 

daripada yang dilaporkan. Di Jakarta, kecelakaan di jalan raya terjadi karena 

aggressive driving. Penyebab stres di Jakarta, kekacauan lalu lintas akan menjadi 

penyebab utama. Ketika situasi makin susah ditebak, beban stres pengendara 

menjadi makin tinggi. Ketika antisipasi yang sudah disiapkan meleset, beban stres 

pun bertambah menjadi penyebab utama aggressive driving (Ibrahim, 2010). 

Menurut data yang diperoleh dari Satlantas Poltabes Surakarta tahun 2010, 

dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada 

tahun 2010 berjumlah 8.405 kasus. Pelanggaran yang terjadi paling banyak 

dilakukan oleh pengendara sepeda motor atau roda dua yaitu sebanyak 6.145 kasus 

atau sekitar 72,11% dari seluruh kasus pelanggaran. Jenis pelanggaran yang 

dilakukan meliputi pelanggaran dalam hal muatan, marka/rambu lalu lintas, surat 

dan perlengkapan kendaraan, helm, dan untuk aggressive driving diperkirakan 

51,23% dari seluruh kecelakaan yang terjadi (Palupi, 2011).   

Dampak dari seseorang yang melakukan aggressive driving, paling jelas 

terlihat adalah kesehatan fisik. Beberapa dampak fisik yang biasanya ditimbulkan 
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aggressive driving yaitu sakit fisik, cacat fisik, dan bahkan dapat mengakibatkan 

meninggalnya seseorang.  Selain itu, akibat dari aggressive driving dapat merugikan 

harta benda bagi pengemudi atau orang-orang yang terkena dampak dari aggressive 

driving (Philippe dan Vallerand, 2009). 

Hadjam (dalam Haryanto, 1999) berpendapat bahwa aggressive dipengaruhi 

oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi faktor kepribadian 

individu berhubungan dengan cara pemikiran, emosi, dan sifat faktor fisiologis, otak 

individu tidak dapat lagi memproduksi sejumlah endorgin yang memberikan 

perasaan nyaman. Faktor eksternal meliputi faktor keluarga, lingkungan teman 

sebaya, dan media massa. Faktor kepribadian individu berhubungan dengan emosi 

dan faktor eksternal dari media massa berperan besar dalam aggressive driving.  

Individu yang kurang tepat dalam pemikiran, emosi yang tidak stabil dan sifat yang 

tidak konsisten, maka individu tersebut dalam kehidupannya akan mudah 

terpengaruh dan mudah frustasi dengan tantangan hidup yang ditemui sehingga 

berdampak pada perilaku-perilaku yang negatif termasuk dalam melakukan perilaku 

kekerasan, termasuk aggressive driving.   

Sebuah penelitian tentang perilaku menyimpulkan bahwa remaja memang 

tampaknya terprogram untuk berani mengambil risiko lebih daripada usia lain. Hal 

ini berkaitan dengan kecenderungan remaja yang gemar menikmati ketegangan dari 

berbagai situasi berbahaya dibanding situasi lainnya, demikian hasil penelitian dari 

Inggris. Hasil penelitian yang diterbitkan di jurnal Cognitive Development ini 

melibatkan 86 pria berusia 9 hingga 35 tahun. Responden diminta menjawab 

pertanyaan bermain game komputer di mana remaja harus membuat keputusan tepat 

untuk mendapatkan nilai. Setiap satu game peneliti mengukur respon emosional 
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remaja dengan merekam seberapa puas atau tidak puaskah mereka dengan hasil 

yang mereka dapatkan. Remaja menemukan pada puncak usia remaja kelihatan 

sangat senang dengan kemungkinan menang dari situasi di mana remaja perlu 

keberuntungan untuk mencapainya. Ini membuktikan bagaimana remaja cenderung 

berani mengambil risiko yang lebih besar (Jayne, 2009).  

Tingkat kesenangan remaja terhadap permainan game yang berlebihan 

menunjukkan ketidakmampuan remaja dalam mengendalikan. Hal ini dapat 

dimaklumi berdasarkan pendapat Hartono (dalam Novianto, 2008) bahwa salah satu 

faktor yang mempengaruhi bermain game karena individu dapat menemukan dunia 

yang didambakan atau di idam-idamkan di dunia maya. Kalau di dunia nyata, 

misalnya, pemain yang dalam kehidupan nyata tidak memiliki teman maka didalam 

game pemain dapat mencari teman sebanyak banyaknya, ataupun pemain dapat 

menjadi tokoh yang selalu di idolakannya. Jadi, pemain menemukan dunia baru 

yang didambakan dan yang lebih menggiurkan sehingga kegiatan bermain game 

menjadi suatu kebiasaan.  

 Pada dasarnya permainan game online juga memiliki aspek atau manfaat 

positif, antara lain yaitu sebagai merupakan sarana bagi individu untuk menyalurkan 

ketegangan yang disebabkan oleh pembatasan lingkungan terhadap perilaku 

individu, melalui eksperimentasi dalam bermain individu lebih kreatif dan dapat 

merancang sesuatu yang baru dan berbeda sehingga menimbulkan kepuasan 

psikologis. Namun kenyataannya yang ada perilaku para remaja cenderung 

melakukan tindakan negatif seperti aggressive driving, khususnya game balapan 

online lebih didominasi oleh permainan yang mengutamakan keterampilan dalam 

mengendarai sepeda motor atau mobil. Individu yang sering bermain game balapan 
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online ada kecenderungan melakukan perilaku yang merugikan orang lain atau 

melakukan aggressive driving.   

Asumsi tersebut diperkuat oleh beberapa penelitian yang menyatakan adanya 

korelasi kuat antara intensitas bermain game dengan terjadinya kecelakaan lalu 

lintas. Penelitian yang telah dilakukan oleh Fisher dan Kubitzki (2007) tentang 

permainan balapan yang dilakukan pada 667 anak-anak remaja usia 13 sampai 17 

tahun menemukan bahwa 77% responden yang main game secara secara teratur; 

menemukan adanya hubungan yang positif antara intensitas permainan balapan 

dengan pengemudi di bawah umur. Penelitian tersebut memaparkan bahwa frekuensi 

permainan balapan secara positif berhubungan dengan terjadinya kecelakaan mobil, 

hal tersebut merupakan sesuatu yang negatif dan perlu diperhatikan. Subjek 

penelitian yang memainkan permainan adu kecepatan atau balapan ternyata 

berpengaruh positif terhadap risiko yang lebih tinggi dibandingkan subjek penelitian 

yang melakukan permainan biasa. 

Penelitian yang diilhami sebuah institusi mengemudi asal Inggris, BSM, 

mengungkapkan bahwa anak-anak muda yang bermain game balapan terlalu sering 

ternyata lebih lihai dalam mengatur kecepatan dan menjadi lebih ugal-ugalan saat 

mengendarai mobil. Dari total responden 1.000 orang, lebih dari sepertiganya 

mengaku bahwa menekan pedal gas lebih keras setelah memainkan game balap. 

Sebanyak 27 persen pengemudi berusia 16 hingga 24 tahun diklaim memiliki resiko 

lebih besar dalam mengemudi di jalanan, setelah sebelumnya memainkan game 

balap. Di sisi yang berlawanan, beberapa responden meyakini game balap mampu 

meningkatkan keahlian mereka dalam mengemudi di jalan. Sebesar 40 persen 

responden meyakini bahwa bermain game balap justru mampu meningkatkan 
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kecepatan reaksi dan gerakan refleks mereka di jalanan ketika sedang 

mengemudikan kendaraan. Sedangkan menurut pihak yang kontra, game balap 

memang mengandung berbagai misteri terkait beragam pertanyaan seputar perilaku 

kebut-kebutan. Lebih dari setahun yang lalu, game salinan dari Need for Speed 

besutan Electronic Arts (EA) ditemukan di mobil seorang pengemudi yang 

membunuh seorang pengemudi taksi ketika ia sedang asyik balapan dengan 

temannya (Amelia, 2008). 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa perilaku aggressive 

driving yang dilakukan remaja tinggi sehingga banyak menimbulkan kerugian harta 

dan nyawa, dampak kesehatan fisik dan psikologis perlu mendapat perhatian dari 

masyarakat. Di sisi lain, remaja cenderung menghabiskan waktu untuk bermain 

game online di internet sehingga intensitas bermain game online tinggi.  

Berdasarkan uraian permasalahan tentang perilaku aggressive driving dan 

intensitas bermain game online yang dilakukan oleh remaja, maka penulis 

merumuskan masalah “Apakah ada hubungan antara intensitas bermain game 

balapan online dengan aggressive driving pada remaja?” Guna menjawab 

permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

mengambil judul “Hubungan Antara Intensitas Bermain Game Balapan Online 

dengan Aggressive Driving Pada Remaja”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui hubungan antara intensitas bermain game balapan online dengan 

aggressive driving pada remaja. 

2. Mengetahui peran intensitas bermain game balapan online terhadap aggressive 

driving pada remaja. 
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3. Mengetahui tingkat intensitas bermain game balapan online pada remaja. 

4. Mengetahui tingkat aggressive driving pada remaja. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :  

1. Bagi Remaja 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi mengenai 

intensitas bermain game balapan online dan aggressive driving serta memberikan 

masukan agar remaja dapat mengurangi bermain game balapan online dan tidak 

melakukan aggressive driving. 

2. Bagi Orangtua 

Memberikan informasi kepada orang tua tentang intensitas bermain game 

balapan online dan aggressive driving sehingga orang tua dapat mengetahui 

perkembangan anak remaja dan lebih memperhatikan kebutuhan anak remajanya.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan acuan dalam 

mengembangkan penelitian yang sejenis, terutama yang berkaitan dengan intensitas 

bermain game balapan online dan aggressive driving. 
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