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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kota Surakarta merupakan salah satu diantara 10 Kota besar di indonesia 

yang saat ini sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. 

Pertumbuhan jumlah kendaraan yang tinggi berdampak pada masalah lalu lintas 

dijalan raya. Akibatnya terjadi hambatan dalam kelancaran serta ketetiban lalu 

lintas, banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan, walaupun sudah 

terdapat peraturan dalam berlalu lintas. peraturan lalu lintas kini hanya dijadikan 

sebuah wacana saja bukan dijadikan suatu kekuatan hukum bagi masyarakat. 

Kasatlantas Polresta Surakarta Kompol Matius mengemukakan bahwa 

Kota Surakarta menempati urutan pertama sebagai kota dalam melakukan 

pelanggaran lalu lintas tertinggi se-Jawa Tengah, dengan tingginya pelanggaran 

yang terjadi di Kota Surakarta menyebabkan Jawa Tengah menduduki peringkat 

pertama Se-Indonesia (Irawan, 2010). Kesadaran masyarakat yang kurang dalam 

menggunakan jalan raya juga memiliki masalah tersendiri, yang dapat 

menyebabkan arus lalu lintas semakin semrawut terlihat  arus lalu lintas jalan di 

wilayah Surakarta akhir-akhir terlihat banyak yang mengalami kemacatan 

terutama pada jam-jam tertentu. Penangganan masalah kesadaran masyarakat 

terhadap ketertiban dalam menggunkan jalan raya perlu dicari jalan keluarnya. 

(Kasilat, 2008). Hal ini dapat terlihat dari tabel 1 yang menunjukan bukti 

pelanggaran lalu lintas. 
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Tabel 1 

Bedasarkan Jenis Pelanggaran 

NO TAHUN SIM 
SURAT

2 
KAP 

RAM 

BU2 

MUAT  

AN 

PLAT 

NO 

CEPAT

AN 

KNAL 

POT 

LIGH

TON 

JUM 

LAH 

1 2010 7331 1099 5112 5145 149 1649 225 1319 819 22920 

2 2011 11192 2780 5255 5249 104 3490 144 814 17142 46170 

3 2012 338 68 9019 31419 3182 565 3 346 498 45510 

(Sumber, Satlantas Surakarta) 

Tingkat kesadaran masyarakat Kota Surakarta dalam mentaati peraturan 

lalu lintas masih memiliki kesadaran yang rendah. Tingkat kesadaran dalam 

mentaati peraturan yang rendah akan menyebabkan seseorang individu dalam 

melakukan pelanggaran berlalu lintas yang mengakibatkan banyak kerugian yang 

ditimbulkan baik keselamatan untuk diri sendiri maupun orang lain (Redermeier 

(2003). Data yang diperoleh dari Satlantas Surakarta bahwa, angka kecelakaan  

lalu lintas pada tahun 2012 di wilayah Solo menurun apabila dibandingkan 

dengan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, tingkat kefatalan 

kecelakaan lalu lantas diketahui meningkat, yaitu mencapai 110 %, tingkat 

kesadaran akan disiplin berlalu lintas masih rendah, dari lima kecamatan yang ada 

di Kota Surakarta, Kecamatan Banjarsari menjadi wilayah yang mendominasi 

angka kecelakaan di Kota Surakarta dengan 187 kasus per januari 2013 

(prabowo,2013). Hal ini sesuai dengan tabel 2  

Tabel 2  

Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan korban meninggal dunia. 

Tahun Jumlah kecelakaan 
Jumlah korban kecelakaan 

yang meninggal 

2010 660 42 

2011 610 30 

2012 575 66 

(Sumber, Solopos 26 January 2013 ) 
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Berdasarkan data yang tercantum bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi 

di  Kota Surakarta dari tahun ketahun mengalami penurunan antara tahun 2010- 

2012.  Pada tahun  2011  mengalami penurunan  15% dibandingkan tahun 2010 

yang mencapai 660 kasus sedangkan kecelakaan lalu lintas per Desember 2011 

mencapai 610 kasus, pada tahun 2012 mengalami penurunan kecelakaan lau lintas 

20%  menjadi 575 kasus.  Jumlah terbanyak dalam  angka kecelakaan lalu lintas 

dialami oleh karyawan swasta dan pelajar, kesadaran pelajar mentaati rambu-

rambu lalu lintas masih sangat rendah sehingga pelanggaran dapat memicu 

terjadinya kecelakaan. Dari keseluruhan data tersebut jenis kendaraan yang 

mendominasi kecelakaan pada jenis kendaraan sepeda motor, faktor kelalaian  

menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka kecelakaan, para pengendara 

tidak mawas diri dan tidak mentaati peraturan lalu lintas. (Indrawati, 2011) 

 Menurut Kasatlantas Surakarta, Matius mengatakan  bahwa lebih dari  

200 pengendara kendaraan bermotor mengalami kecelakaan serta tidak dilengkapi 

dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM). Angka kecelakaan lalu lintas didominasi 

usia produktif atau usia matang, yakni usia 16-30 tahun.  Para generasi muda 

banyak yang meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas, saat mengendari 

kendaraan bermotor tidak mengenakan helm, kurang sabar dan menyerobot lampu 

merah. Budaya tidak tertib lalu lintas menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas 

(Khamdi, 2013). Hal ini selaras dengan data yang diperoleh dari  Satlantas 

Surakarta pada tabel 3 
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Tabel  3 

 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Dari Usia 

TAHUN 0-15 16-21 22-30 31-40 41-50 51-keatas JUMLAH 

2010 346 6.247 8.322 4.488 2.583 934 22.920 

2011 1.453 8.389 16.085 11.585 7.229 1.429 44.170 

2012 473 3.028 4.267 3.084 1.404 644 12.900 

(Sumber, Satlantas, Surakarta) 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polresta Surakarta, bahwa 

pelanggaran yang di lakukan di kota Surakarta di tinjau dari usia paling banyak 

melanggar berkisar usia 16-30 dan 31-40  tahun. Pelanggaran terbanyak pada 

tahun 2011 pada usia 22-30 tahun, tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas yakni 

akibat rendahnya kepatuhan dan kemampuan berkendara. Pada tahun 2012 

terjadinya penurunan pelangaran, dengan adanya operasi zebra candi, serta 

melakukan sosialisasi dengan memasang spanduk dan memberikan  pamflet untuk 

menekan angka pelanggaran dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam 

berlalu lintas. (Nurfaid, 2011). 

 Pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan terjadi karena kurangnya 

disiplin hal ini sebagai faktor utama penyebab kecelakaan, hal ini terjadi karena 

kepatuhan pengendara disaat ada petugas lalu lintas, dengan adanya petugas maka 

pengendaran tidak berani melakukan pelanggaran. Kecepatan tinggi juga menjadi 

penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, ketika pengendara melebihi kecepatan 

rata-rata, kendali yang rendah memiliki banyak resiko tidak dapat mengatisipasi 

dan memicu terjadinya kecelakaan. Emosi pengendara juga dapat mempengaruhi 

terjadinya kecelakaan lalu lintas dan juga kondisi lingkungan ketika berkendara. 

Maka dapat disimpulkan tingkat emosi pengendara berpengaruh terhadap 
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kecelakaan dan tingkat kedewasaan menunjukan tingkat kematangan emosi serta 

jiwa dalam bersikap dan bertindak yang terkait dengan lalu lintas (Suraji, 2011)  

Kurang displin dan tidak patuhnya para pemakai jalan menunjukan masih 

kurangnya kesadaran hukum bagi para pengguna jalan raya itu sendiri dalam 

mematuhi peraturan lalu lintas, kesadaran hukum yang rendah cenderung 

mengakibatkan seseorang untuk melanggar peraturan lalu lintas dengan berbagai 

macam kerugian yang akan dideritanya,makin rendah kesadaran hukum maka 

semakin banyak pula pelanggaran yang terjadi dan besar pula korbanya. (Petridou, 

2000). Kedisplinan  merupakan sikap yang perlu ditanamkan pada warga negara. 

Dalam kedisiplinan berlalu lintas juga sangat berpengaruh pada mental dan 

perilaku pengguna jalan merupakan suatu cerminan budaya masyarakat dalam 

berlalu lintas dengan menjujung tinggi etika, sopan santun, saling toleransi antar 

pengguna jalan dan pengendalian emosi serta adanya kepedulian penguna jalan 

lainya. Di lihat dari sisi kematangan emosi kemampuan dan ketrampilan dalam 

mengendalikan kendaraan merupakan keharusan yang harus dimiliki pengguna 

jalan demi terciptanya kelancaraan, keamanan, ketertiban dan keselamatan berlalu 

lintas, baik bagi pengguna kendaraan tersebut maupun pengendara lain, sehingga 

sangat berpengaruh pada situasi lalu lintas. 

 Kematangan emosi adalah kemampuan seseorang dalam mengontrol dan 

mengendalikan emosinya secara baik, dalam hal ini seseorang yang emosinya 

sudah matang tidak cepat terpengaruh oleh rangsangan dan stimulus baik dari 

dalam maupun dari luar (Watson, 2000). Untuk menciptakan masyarakan tertib 

pada lalu lintas maka memerlukan kematangan emosi pada pengguna jalan, sikap 



6 

 

yang bertanggung jawab, mampu mengendalikan diri serta emosi jika tidak 

memiliki strategi dan metode yang tepat maka disiplin hanya akan menjadi 

perbicangan saja di kalangan masyarakat, oleh maka dari itu disiplin berlalu lintas 

harus memulai dari kita sendiri sehingga dapat tercapainya keamanan, 

keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. 

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah penelitian ini sikap 

displin pada orang dewasa mestinya berada pada tingkat yang baik mengingat 

secara emosi sudah matang namun kenyataannya masih banyak pelanggaran. 

Guna menjawab permasalahan tersebut peneliti ingi melakukan  penelitian dengan 

judul “Hubungan Kematangan Emosi dengan Sikap Diplin Berlalu Lintas”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin di capai 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1.   Hubungan anara kematangan emosi dengan sikap displin berlalu lintas  

2.  Peran kematangan emosi terhadap sikap displin berlalu lintas 

3.  Tingkat kematangan emosi dan sikap displin berlalu lintas 

 

C. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini dihar : pkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Manfaat secara teoritis 
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Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan psikologi umum, khususnya psikologi perkembangan dan 

sosial. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Bagi Masyarakat  

Referensi dalam meningkatkan sikap displin berlalu lintas bagi yang ingin 

mengembangkan ilmu pengetahuan. 

b. Bagi Kepolisian 

Menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam membuat kebijakan 

displin berlalu lintas. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Untuk referensi dalam mengembangkan penelitian dalam bidang Psikologi 

Sosial. 


