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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Jalan raya merupakan prasarana  transportasi yang paling besar 

pengaruhnya terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat 

untuk melayani pergerakan manusia dan barang secara aman, nyaman, 

cepat, dan ekonomis. Bersamaan dengan meningkatnya arus jumlah 

masyarakat dan barang serta berkembangnya kota Surakarta yang 

merupakan kota kebudayaan dan perdagangan tentu meningkatkan pula 

kebutuhan akan jasa transportasi. Namun kenyataanya tidak diimbangi 

dengan peningkatan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, 

sehingga arus pergerakan yang terjadi tidak terdukung secara optimal baik 

segi kwantitas maupun kwalitas.  

Helm sudah mulai digunakan sebagai sarana keamanan pada tahun 

1939, namun baru pada tahun 1967 Inggris menetapkan kewajiban 

memakai helm bagi pengendara sepeda motor. sayangnya sekalipun aturan 

tentang pemakaian helm sudah ada, penegakannya masih dipertanyakan 

dan dukungan terhadap peraturan tersebut masih minim (Mumtaz, dkk, 

2007). 

Sebagaimana diketahui, prosedur untuk mendapatkan SIM berbeda 

antara satu wilayah dengan wilayah lain. Asumsi yang muncul dari faktor 

ini adalah wilayah yang menerapkan prosedur ketat dalam memberikan 

SIM berdampak pada rendahnya angka kecelakaan dan korban jiwa di 
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wilayah tersebut. Pengetatan prosedur ini dilakukan dengan beberapa cara 

diantaranya kewajiban calon pemegang SIM untuk mengikuti pelatihan 

dan pemberian materi berkendara yang dilakukan baik di dalam maupun 

diluar kelas. keefektifan kedua hal ini dinilai dari pengaruh keduanya 

terhadap jumlah korban meninggal akibat kecelakaan, pelanggaran lalu 

lintas dan pemakaian peralatan penunjang keamanan bagi pengendara 

sepeda motor (Daniello, dkk, 2009). 

Sikap terhadap sesuatu objek juga mempunyai hubungan dengan 

niat seseorang untuk melakukan berbagai tingkah laku berkaitan objek 

tertentu. Apabila telah terbentuk dengan mantap, sikap akan 

mempengaruhi pola pembentukan kepercayaan-kepercayaan baru. Begitu 

juga perlakuan tingkah laku tertentu mungkin akan membawa kepada 

kepercayaan-kepercayaan baru terhadap objek sikap itu dan akibatnya 

mempengaruhi sikap yang  terbentuk (Chodidjah, 2006). 

Menurut Symmons dan Howarth (Suraji, 2010), kecelakaan lalu 

lintas yang dialami oleh pengendara sangat dipengaruhi oleh sikap dan 

perilakunya. Kelebihan kecepatan yang telah ditetapkan sesuai dengan 

peraturan lalu lintas merupakan pelanggaran tertinggi dan menjadi 

penyebab kecelakaan. Selain itu, kelelahan dan pengaruh minuman keras 

dan obat-obattan (narkoba) juga menjadi penyebab kecelakaan walaupun 

tidak setinggi akibat kelebihan kecepatan. Kelelahan sangat berpengaruh 

terhadap kemampuan pengendara, bahkan kelelahan juga dapat 



3 
 

mempengaruhi konsentrasi dan berpotensi menimbulkan pelanggaran yang 

mengarah pada ketidakdisiplinan.  

Disiplin berlalulintas menurut Darrmawan (Yuwono, 2012) adalah 

proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan, 

ketaatan, keteraturan, dan ketertiban tentang rambu-rambu lalulintas, 

masalah surat tanda bermotor (BPKB) dan SIM. Dapat disimpulkan bahwa 

sikap disiplin berlalulintas adalah serangkaian perilaku yang menunjukkan 

nilai-nilai kepatuhan, ketaatan, keteraturan, dan ketertiban tentang rambu-

rambu lalulintas yang berlaku. 

Tabel 1 

Jumlah pelanggaran tilang berdasarkan tingkat pendidikan 

No Tahun Bulan SMP SMA PT Jumlah  

1 2010 Januari-

Desember 

2056 15270 5444 22770 

2 2011 2913 34422 8174 45509 

(Sumber, Satlantas Surakarta) 

Menurut data pada pelanggaran tilang  korps daerah Jawa Tengah 

resor surakarta mencatat terdapat 22770 kasus pelanggaran tilang ditinjau 

dari tingkat pendidikan, sepanjang tahun 2010. Pada tahun 2011 terdapat 

45509 kasus pelanggaran tilang. Pelanggaran paling banyak terjadi karena 

banyak pengemudi tidak mematuhi peraturan misalnya pada kelengkapan 

surat seperti SIM (Surat izin mengemudi) dan STNK (Surat tanda nomor 

kendaraan), dan mengendarai sepeda motor curian sehingga surat-suratnya 

tidak lengkap. 
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Tabel 2 

Jumlah kecelakaan lalulintas berdasarkan tingkat pendidikan 

No  Tahun Bulan SMP SMA PT Jumlah 

1 2010 Januari-

Desember 

142 1189 85 1416 

2 2011 150 325 75 550 

(Sumber, Satlantas Surakarta) 

Korps daerah Jawa Tengah resor kota Surakarta mencatat terdapat 

1416 kasus kecelakaan lalu lintas ditinjau dari tingkat pendidikan, 

sepanjang tahun 2010. Pada tahun 2011 terdapat 550 kasus kecelakaan lalu 

lintas. Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan kecelakaan lalu 

lintas. Di antaranya, dari faktor kondisi pengemudi misalnya kondisi 

kesehatan kurang baik, terlalu capek, ngantuk, mabuk, minum alcohol atau 

obat tidak sampai mengakibatkan hilang kesadaran, dan pengelihatan atau 

pendengaran kurang baik. Dari faktor kendaraan alat-alat rem tidak baik 

kerjanya, ban atau roda kondisinya kurang baik, tidak memenuhi aturan 

penerangan, dan menggunakan lampu yang menyilaukan kendaraan lain. 

Selanjutnya dari faktor jalan misalnya, jalan licin, tikungan yang terlalu 

tajam, jalur jalan yang menyempit, dan jalan berlubang. 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan tingkat pendidikan SMA lebih 

banyak melakukan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas daripada tingkat 

pendidikan SMP dan Perguruan Tinggi. Semua itu terjadi karena banyak 

pengendara tidak membawa kelengkapan berkendara seperti SIM, STNK, 

dan mengendarai sepeda motor curian yang surat-suratnya tidak lengkap 
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dan  masih banyak kecelakaan terjadi akibat dari faktor kondisi 

pengemudi, faktor kendaraan dan faktor jalan.  

Data pelanggaran dan data kecelakaan dari satlantas Surakarta 

dapat menunjukkan berapa banyak orang yang melakukan pelanggaran 

dan kecelakaan lalu lintas di daerah Surakarta di tinjau dari tingkat 

pendidikan. Dari tabel menunjukkan pendidikan SMA lebih banyak 

melakukan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Sehingga dilihat dari 

tabel dapat menjadi acuan peneliti untuk melakukan penelitian untuk 

mengetahui perbedaan sikap disiplin berlalu lintas ditinjau dari tingkat 

pendidikan.  

Tingkat pendidikan mempunyai pengaruh terhadap program 

peningkatan pengetahuan secara langsung dan secara tidak langsung 

terhadap perilaku. Pada umumnya pekerja yang berpendidikan rendah 

mempunyai ciri sulit untuk diajak bekerja sama dan kurang terbuka 

terhadap pembaruan. Pengetahuan atau kognitif merupakan dominan yang 

sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Karena dari 

pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasari oleh 

pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak di dasari 

oleh pengetahuan (Ariwibowo, 2013).  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariwibowo menyatakan 

bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin baik 

pula pola pikirnya dalam mencerna informasi-informasi yang dapat 

mendasari pola perilaku orang tersebut. Walaupun tingkat pendidikan 
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bukan merupakan satu-satunya faktor yang mendukung pola pikir 

seseorang namun dengan tingginya tingkat pendidikan seseorang maka 

seseorang tersebut cenderung lebih mudah menerima perubahan yang 

bersifat baik sedangkan seseorang yang tidak memiliki dasar tingkat 

pendidikan yang berkelanjutan akan bersifat tertutup dan sulit untuk 

menerima perubahan perilaku tersebut.   

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukarto (Huda dan Loso, 

2011), menyatakan bahwa faktor pengemudi merupakan faktor penyebab 

kecelakaan yang paling besar pengaruhnya, yang antara lain disebabkan 

kurangnya pemahaman para pengemudi terhadap ketentuan dan 

persyaratan mengemudi, dalam survey lain ditemukan bahwa terdapat 

sepuluh penyebab utama terjadinya kecelakaan, enam diantaranya dipicu 

oleh sikap dan keteledoran pengemudi seperti ketidakdisiplinan, kelelahan, 

emosional dan karena pengaruh minuman keras atau narkoba.  

Dari survey dan data yang diperoleh peneliti mengambil subyek 

penelitian di Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Alasan memilih kota 

Surakarta sebagai tempat penelitian karena sesuai berita yang diterbitkan 

Koran Tribun Jogja yang terbit pada hari jumat, 7 Desember 2012, 

Surakarta menempati urutan pertama sebagai kota dengan pelanggaran lalu 

lintas terbanyak Se-Jawa Tengah, serta sesuai Koran online Soloblitz 

bahwa kecamatan Banjarsari menjadi wilayah yang mendominasi angka 

kecelakaan di Surakarta dengan 187 kejadian per Januari –April 2013. 



7 
 

Pemicu dari kecelakaan dan kurangnya sikap tertib lalu lintas ini 

dikarenakan kurangnya pendidikan tentang lalu lintas, tidak menaati 

rambu-rambu yang sudah terpasang, dan tidak menggunakan helm sebagai 

keamanan berkendara. Melihat uraian di atas kecelakaan dikarenakan 

kurangnya pengetahuan berlalu lintas yang benar. Sehingga harapan dari 

peneliti yaitu untuk mengurangi kecelakaan dan pelanggaran berlalu lintas 

di jalan raya, maka perlu diberi pembelajaran sikap tertib berlalu lintas 

melalui pendidikan sejak dini. 

Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan, yaitu: “Apakah ada perbedaan sikap disiplin berlalu lintas 

ditinjau dari tingkat pendidikan?”. Adapun judul dalam penelitian ini yaitu 

“Perbedaan Sikap Disiplin Berlalu Lintas Ditinjau Dari Tingkat 

Pendidikan”. 

B. Tujuan 

Adapun penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut, yaitu 

1. Untuk mengetahui perbedaan sikap disiplin berlalu lintas ditinjau dari 

tingkat pendidikan. 

2. Untuk mengetahui tingkat disiplin berlalu lintas ditinjau dari tingkat 

pendidikan. 
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C. Manfaat Penelitian 

1. Bagi  Subjek 

Diharapkan subjek dapat mengerti aturan rambu-rambu lalu lintas untuk 

menghindari terjadi kecelakaan. 

2. Bagi Kelurahan 

Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kelurahan untuk memberikan 

surat pengantar pembuatan SIM. Sesuai dengan peraturan yang telah 

dicantumkan dalam undang-undang. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat digunakan sebagai acuan atau referensi bagi mahasiswa dalam 

melakukan penelitian selanjutnya. 

 

 

 


