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ABSTRACT (ABSTRAK)
Kota Surakarta  tergolong dalam kota kelas menengah yang terus berkembang. Terdapat 3 terminal bus, 3 stasiun kereta
api dan 1 bandar udara di kota ini. Pada tahun 2010 diluncurkan kendaraan masal yaitu Batik Solo Trans guna menambah
kendaraan masal yang. Perkembangan keadaan transportasi diperkirakan akan meningkat di Kota Surakarta beberapa
tahun kedepan. Dari data SATLANTAS POLRESTA Surakarta jenis kecelakaan menurut moda transportasi angka
tertinggi pada sepeda motor dan korban kecelakaan tertinggi pada usia produktif yaitu 16-30 tahun. Pelanggaran lalu
lintas menurut tingkat pendidikan angka tertinggi pada tingkat pendidikan SMA. Dari hal tersebut penulis ingin meneliti
pemahaman pelajar SMA pengguna sepeda motor terhadap rambu, marka, peraturan lalu lintas dan safety riding.
Metode penelitian ini pada tahap awal adalah penentuan jumlah sampel untuk penyebaran kuisioner. Setelah kuesioner
disebarkan variabel-variabel pertanyaan yang sudah ada maka di uji validitas dan reliabilitas, untuk mengetahui apakah
variabel-variabel tersebut sudah valid dan reliabel. Untuk butir soal yang tidak valid dan tidak reliabel maka butir soal itu
dihilangkan, tidak ikut kedalam perhitungan selanjutnya, kemudian dihitung nilai tingkat pemahaman terhadap rambu,
marka, peraturan lalu lintas dan safety riding.
Dari pembahasan klasifikasi tingkat pemahaman rambu lalu lintas yang terdiri dari rambu peringatan, rambu larangan,
rambu perintah dan rambu petunjuk, didapatkan data tingkat pemahaman terhadap rambu lalu lintas adalah sangat paham
106 responden, paham 34 responden dan kurang paham 0 responden. Tingkat pemahaman terhadap marka lalu lintas
didapatkan data, klasifikasi sangat paham 78 responden, klasifikasi paham 51 responden dan klasifikasi kurang paham 11
responden. Tingkat pemahaman peraturan lalu lintas oleh para responden dengan 3 klasifikasi yaitu sangat paham
terdapat 121 responden, klasifikasi paham terdapat 19 responden dan klasifikasi kurang paham sebanyak 0 responden.
Mayoritas responden mengenai tingkat pemahaman terhadap safety riding adalah klasifikasi sangat paham yaitu 126
responden, selanjutnya dengan klasifikasi paham 13 responden dan klasifikasi kurang paham dengan 1 responden.
Kata  kunci : pemahaman pelajar SMA, rambu, marka, peraturan lalu lintas, safety riding

LATAR BELAKANG
Kota Surakarta atau sering disebut kota Solo

terletak di pertemuan antara jalur selatan Jawa dan
jalur Semarang-Madiun, yang menjadikan posisinya
strategis sebagai kota transit. Solo tergolong dalam
secondary city atau kota kelas menengah yang terus
berkembang. Perkembangan ini juga mempengaruhi
keadaan transportasi yang akan meningkat di Kota
Surakarta.

Dengan kondisi tersebut didapatkan data dari
SATLANTAS POLRESTA Surakarta tentang
pelanggaran lalu lintas berdasarkan pendidikan
sepanjang tahun 2013 yaitu SMP sebanyak 24 kasus,
SMA sebanyak 217 kasus, Perguruan Tinggi 119
kasus. Dari data diatas dapat disimpulkan tingkat
pendidikan SMA banyak melakukan pelanggaran lalu
lintas. Moda transportasi yang menjadi mayoritas
pelanggaran

lalu lintas adalah moda transportasi sepeda motor
dengan jumlah angka pelanggaran lalu lintas
sebanyak 32.196 sepanjang tahun 2013, sedangkan
jenis pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan

adalah pelanggaran terhadap rambu lalu lintas yang
ada.

Dari SATLANTAS POLRESTA Surakarta
didapatkan pula jumlah angka kecelakaan yang
terjadi selama tahun 2013 dengan korban dan pelaku
kecelakaan lalu lintas mayoritas berasal dari usia
produktif yaitu usia 16-30 tahun. Sedangkan moda
transportasi yang sering mengalami kecelakaan
adalah moda transportasi sepeda motor.

RUMUSAN MASALAH
1) Bagaimana tingkat pemahaman pelajar SMA

pengguna sepeda motor terhadap rambu dan
marka?

2) Bagaimana tingkat pemahaman pelajar SMA
pengguna sepeda motor terhadap peraturan lalu
lintas?

3) Bagaimana tingkat pemahaman pelajar SMA
pengguna sepeda motor terhadap safety riding?
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TINJAUAN PUSTAKA
Rambu Lalu Lintas

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
menyatakan rambu lalu lintas adalah bagian
perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf,
angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi
sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk
bagi pengguna jalan.

Marka Lalu Lintas
Menurut Warpani (2002), marka jalan adalah

tanda berupa garis, gambar, anak panah dan lambang
pada permukaan jalan yang berfungsi mengarahkan
arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan
lalu lintas. Posisi marka jalan adalah membujur,
melintang dan serong.

Peraturan Lalu Lintas
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga
kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan,
tatanan, dan kendalikan tingkah laku yang sesuai dan
diterima: setiap warga masyarakat harus menaati
aturan yang berlaku; atau ukuran, kaidah yang
dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau
membandingkan sesuatu

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
menyatakan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan
orang di ruang lalu lintas jalan.

Safety Riding
Safety riding bertujuan untuk menghindari

banyaknya kecelakaan yang akan terjadi, maka para
pengguna sepeda motor memerlukan ketrampilan dan
penguasaan berkendara sepeda motor pada umumnya
serta ketrampilan khusus untuk pengendara motor
besar dan penggemar olahraga bermotor (Ikatan
Motor Indonesia).

LANDASAN TEORI
Kuesioner

Menurut Siregar (2010), kuisioner adalah
suatu teknik pengumpulan informasi yang
memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap,
keyakinan, perilaku dan karakteristik beberapa orang
utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh
sistem yang diajukan atau oleh yang sudah ada.

Penentuan Sampel
Untuk menghitung jumlah sampel

berdasarkan pada pendugaan proporsi populasi.
Rumus yang digunakan oleh Slovin dalam Siregar
(2010), adalah :

n = 21 Ne
N


................................. ( 1 )

Dimana :
n  = sampel
N = jumlah populasi
e  = perkiraan tingkat kesalahan

Uji Validitas dan Reliabilitas
Uji Validitas

Menurut Siregar (2010), validitas atau
kesahilan adalah menunjukan sejauh mana suatu alat
ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur (valid
measure if it succesfully measure the phenomemon).

Rumus yang bisa digunakan untuk uji validitas
menggunakan teknik korelasi product moment
adalah :
r ..........(2)

dimana :
r  = koefisien korelasi
X = Skor pada satu variabel awal
Y = Skor total variabel awal tiap jawaban responden

Uji Reliabilitas
Relaibilitas adalah untuk mengetahui sejauh

mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila
dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap
gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur
yang sama pula. Kriteria suatu instrumen penelitian
dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik ini
bila keofisien relaibilitias (r11) > 0,6. Atau lebih besar
nilai r tabel. Tahapan perhitungan uji relaibiltas
dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach yaitu:

r11 . ..........................(3)

dimana :
r11 = Reliabilitas instrument
k = Jumlah butir pertanyaan
∑ σb

2 = Jumlah varian butir
σt

2 = Varian total

Tingkat Pemahaman
Penentuan skoring ilmiah secara umum

berpedoman pada aturan Likert dan Gutman. Kedua
metode ini memenuhi kaidah ilmiah dalam penentuan
dan penilaian skoring suatu instrumen penelitian.
Perbedaan mendasar dari kedua metode skoring ini
adalah nilai yang diberikan pada instrumen penelitian
dimana pada skala Likert dibatasi nilai minimal 1
(satu) sedangkan pada Gutman dibatasi nilai minimal
0 (Nol).
Rumus umum :
Interval (I) = Range (R) / Klasifikasi (K)
Range (R) = skor tertinggi - skor terendah
Klasifikasi (K) = 3 adalah banyaknya kriteria yang
disusun pada kriteria objektif suatu variabel
Klasifikasi yaitu Sangat Paham, Paham dan Kurang
Paham



Kriteria penilian = skor tertinggi – interval.
Skala Gutman
Didapatkan klasifikasi tingkat pemahaman sebagai
berikut : (terdapat pada pertanyaan rambu, marka dan
safety riding)
Klasifikasi Sangat Paham > (100% - 33,33%) = 66,67
% dari jumlah soal
Klasifikasi Paham, 33,33% ≥ skor ≥ 66,67%
Klasifikasi Kurang Paham < 33,33% dari jumlah soal
Didalam penelitian ini terdapat beberapa jumlah soal
untuk skala gutman :
Soal berjumlah 33 yaitu soal dari rambu lalu lintas
- Klasifikasi Sangat Paham > 22,001
- Klasifikasi Paham, 10,999 ≥ skor ≥ 22,001
- Klasifikasi Kurang Paham < 10,999

Soal berjumlah 7 terdapat pada marka lalu lintas dan
safety riding, didapatkan klasifikasi tingkat
pemahaman
- Klasifikasi Sangat Paham > 4,6669
- Klasifikasi Paham, 2,331 ≥ skor ≥ 4,6669
- Klasifikasi Kurang Paham < 2,3331

Skala Likert
- Klasifikasi Sangat Paham > (100% - 22,22%) =

77,78 % dari jumlah soal yaitu 77,78% x 45 =
35,001

- Klasifikasi Paham, 2,3331 ≥ skor ≥ 35,001
- Klasifikasi Kurang Paham < (77,78% - 22,22%)

= 55,56% dari jumlah soal yaitu 55,56% x 45 =
25,002.

Uji Chi Kuadrat
Menurut Siregar (2012), uji Chi Kuadrat

dapat dikatakan sebagai uji proporsi untuk dua
peristiwa atau lebih dan data berjenis nominal,
sehingga datanya bersifat diskrit. Dalam uji Chi
Kuadrat dihadapkan pada suatu pengujian apakah
perbedaan antara frekuensi hasil observasi
(disimbolkan fo) dengan frekuensi yang diharapkan
oleh peneliti (disimbolkan fe) dari sampel yang
terbatas merupakan perbedaan yang signifikan atau
tidak.
Rumus :

x2 = ∑ .............. ( 4 )

di mana :
fo = frekuensi observasi
fe = frekuensi yang diharapkan (teoteris), bila fe
tidak dapat diketahui
x2 = Chi Kuadrat

METODE PENELITIAN

Gambar 1. Bagan Alir

Studi pustaka
a. Literatur.
b. Internet.

Mulai

Perumusan Masalah dan Penentuan Tujuan

Survei Lapangan

Pembuatan Kuisioner&
Penentuan Jumlah Sampel

Pengumpulan Data

Data Primer
Hasil pengisian lembar kuisioner

oleh siswa/siswi kelas XI dan
XII SMA Batik  2 Surakarta
yang menjadi koresponden,

berisi mengenai rambu, marka,
peraturan lalu lintas dan safety

riding.

Data sekunder
SMA Batik 2 Surakarta

didapatkan jumlah siswa siswi
kelas XI dan XII yang akan

menjadi populasi.

Uji kelayakan
1) Uji Validitas
2) Uji Reliabilitas

Analisis Pengolahan Data
1) Menentukan skala pengukuran
2) Menentukan interval nilai kepahaman
3) Melakukan uji kesukaran
4) Melakukan uji pembeda
5) Melakukan uji Chi Kuadrat
6) Membuat prosentase dan menyajikan kedalam pie chart

dan tabulasi

Pembahasan

Penutup

Selesai



HASIL DAN PEMBAHASAN
Data Diri Responden
1) Jenis Kelamin

Laki – Laki : 47 Responden = 34 %
Perempuan : 93 Responden = 66 %

2) Usia
16 tahun : 55 responden = 39 %
17 tahun : 77 responden = 55 %
18 tahun : 8 responden = 6 %

3) Jarak dari Rumah ke Sekolah
0 km s/d 5 km : 66 responden = 47 %
6 km s/d 15 km : 64 responden = 46 %
≥ 16 km : 10 responden = 7 %

4) Waktu  Pertama Kali Sudah Bisa
Menggendarai Sepeda Motor
< 1 tahun : 16 responden = 11 %
1 – 2 tahun : 27 responden = 19 %
3 – 4 tahun : 65 responden = 47 %
≥ 5 tahun : 32 responden = 23 %

5) Kepemilikan SIM (Surat Ijin Mengemudi)
Ya : 33 responden = 24 %
Tidak : 107 responden = 76 %

6) Terkena Tilang
Ya : 64 responden = 46 %
Tidak : 76 responden = 54 %

7) Banyak Terkena Tilang
1 kali : 40 responden = 62 %
2 kali : 16 responden = 25 %
≥ 3 kali : 8 responden = 13 %

8) Kejadian Terkena Tilang
Razia Rutin : 36 responden = 55 %
Diberhentikan Polisi : 29 responden = 45 %

9) Penyebab Terkena Tilang
Tidak membawa SIM/STNK: 46 responden
Tidak menggunakan helm : 9 responden
Light On : 2  responden
Melanggar rambu dan marka: 16 responden
Lain-lain : 6  responden

10) Pernah Mengalami Kecelakaan
Ya : 85 responden = 61 %
Tidak : 55 responden = 39 %

11) Jenis Kecelakaan
Ringan : 65 responden = 76 %
Sedang : 17 responden = 20 %
Berat : 3 responden = 4 %

12) Waktu Terjadinya Kecelakaan
< 1 tahun : 23 responden = 27 %
1 – 2 tahun : 26 responden = 31 %
3 – 4 tahun : 28 responden = 33 %
≥ 5 tahun : 8 responden = 9 %

13) Jenis Sepeda Motor yang Digunakan
Sepeda Motor Harian Matic : 85 responden
Sepeda Motor Harian Non Matic: 54 responden
Sepeda Motor Trail : 1 responden

Tingkat Pemahaman Terhadap Rambu Lalu
Lintas

Dari 33 soal yang terdapat pada kuesioner
yang dibagikan kepada para responden, didapatkan
data tingkat pemahaman terhadap rambu lalu lintas
adalah sangat paham 106 responden, paham 34
responden dan kurang paham 0 responden.

Sedangkan untuk mengetahui tingkat
pemahaman berdasarkan atas kepemilikan SIM
disajikan dalam gambar berikut ini :

Gambar 2. Klasifikasi tingkat pemahaman rambu
lalu lintas berdasarkan kepemilikan SIM

Tingkat Pemahaman Terhadap Marka Lalu
Lintas

Tingkat pemahaman responden terhadap
marka lalu lintas adalah klasifikasi sangat paham 78
responden, klasifikasi paham 51 responden dan
klasifikasi kurang paham 11 responden.

Sedangkan untuk mengetahui tingkat
pemahaman berdasarkan atas kepemilikan SIM
disajikan dalam gambar berikut ini :

Gambar 3. Klasifikasi tingkat pemahaman marka
lalu lintas berdasarkan kepemilikan SIM



Tingkat Pemahaman Terhadap Peraturan Lalu
Lintas

Didapatkan hasil tingkat pemahaman para
responden terhadap peraturan lalu lintas dengan 3
klasifikasi yaitu sangat paham terdapat 121
responden, paham terdapat 19 responden dan kurang
paham sebanyak 0 responden.

Sedangkan untuk mengetahui tingkat
pemahaman berdasarkan atas kepemilikan SIM
disajikan dalam gambar berikut ini :

Gambar 4. Klasifikasi tingkat pemahaman peraturan
lalu lintas berdasarkan kepemilikan SIM

Tingkat Pemahaman Terhadap Safety Riding
Mayoritas responden mengenai tingkat

pemahaman terhadap safety riding ini adalah
klasifikasi sangat paham yaitu 126 responden,
selanjutnya dengan klasifikasi paham 13 responden
dan klasifikasi kurang paham dengan 1 responden.

Sedangkan untuk mengetahui tingkat
pemahaman berdasarkan atas kepemilikan SIM
disajikan dalam gambar berikut ini :

Gambar 5. Klasifikasi tingkat pemahaman safety
riding berdasarkan kepemilikan SIM

Uji Chi Kuadrat
Hipotesis untuk kasus ini :

Ho : X = o, tidak terdapat hubungan yang
signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat
pemahaman responden terhadap rambu, marka,
peraturan lalu lintas dan safety riding.
Ha : X ≠ o, terdapat hubungan yang signifikan
antara jenis kelamin dengan tingkat pemahaman

responden terhadap rambu, marka, peraturan lalu
lintas dan safety riding.
Jika X2

hitung ≤ X2
tabel, maka Ho diterima

Jika X2
hitung > X2

tabel, maka Ho ditolak
Perhitungan nilai fe setiap sel menggunakan rumus :
(total baris x total kolom) / total keseluruhan

Untuk perhitungan uji chi kuadrat selengkapnya
sebagai berikut :
1) Uji Chi Kuadrat Kepemilikan SIM Terhadap

Pernah Terkena Tilang
Tabel 1. Hasil jumlah responden

UNSUR
JUMLAH

RESPONDEN Total
Ya Tidak

Kepemilikan SIM 33 107 140
Pernah Terkena

Tilang 64 76 140

Total 97 183 280

Tabel 2. Hasil nilai fe

UNSUR

JUMLAH
RESPONDEN Total
Ya Tidak

fo fe fo fe fo fe
Kepemilikan

SIM 33 48,
5

10
7

91,
5

14
0

14
0

Pernah
Terkena Tilang 64 48,

5 76 91,
5

14
0

14
0

Total 97 97 18
3 183 28

0
28
0

Perhitungan nilai chi kuadrat :

X 2 = ∑

X 2 = + + +

X 2 = 4,954 + 2,626 + 4,954 + 4,954

X 2 = 15,16

Nilai X2
tabel :

Taraf signifikansi () = 5 %
Df = (baris-1) x (kolom-1)

= (2 – 1) x (2 – 1)
= 1

Didapatkan X2
tabel = 3,481. Maka X2

hitung (15,16) > X2

tabel (3,481), maka Ho ditolak. Tidak terdapat
hubungan yang signifikan antara kepemilikan SIM
terhadap pernah melakukan pelanggaran lalu lintas.



2) Uji Chi Kuadrat Kepemilikan SIM Terhadap
Pernah Kecelakaan Lalu Lintas

Tabel 3. Hasil jumlah responden

UNSUR
JUMLAH

RESPONDEN Total
Ya Tidak

Kepemilikan
SIM 33 107 140

Pernah
Kecelakaan
Lalu Lintas

85 55 140

Total 118 162 280

Tabel 4. Hasil nilai fe

UNSUR

JUMLAH
RESPONDEN Total
Ya Tidak

fo fe fo fe fo fe
Kepemilikan

SIM 33 59 107 81 140 140
Pernah

Kecelakaan
Lalu Lintas

85 59 55 81
140 140

Total 118 118 162 162 280 280

Perhitungan nilai chi kuadrat :

X 2 = ∑

X 2 = + + +

X 2 = 11,458 + 8,346 + 11,458 + 8,346

X 2 = 39,608

Nilai X2
tabel :

Taraf signifikansi () = 5 %
Df = (baris-1) x (kolom-1)

= (2 – 1) x (2 – 1)
= 1

Didapatkan X2
tabel = 3,481.

Maka X2
hitung (39,608) > X2

tabel (3,481), maka Ho
ditolak. Tidak terdapat hubungan yang signifikan
antara kepemilikan SIM terhadap pernah mengalami
kecelakaan lalu lintas.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan hasil
analisis data, dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut:

1) Dari pembahasan klasifikasi tingkat pemahaman
rambu lalu lintas yang terdiri dari rambu
peringatan, rambu larangan, rambu perintah dan
rambu petunjuk, didapatkan data tingkat
pemahaman terhadap rambu lalu lintas adalah
sangat paham 106 responden, paham 34
responden dan kurang paham 0 responden.
Sedangkan tingkat pemahaman terhadap marka
lalu lintas didapatkan data, klasifikasi sangat
paham 78 responden, klasifikasi paham 51
responden dan klasifikasi kurang paham 11
responden.

2) Dari pembahasan pemahaman peraturan lalu
lintas didapatkan hasil tingkat pemahaman para
responden dengan 3 klasifikasi yaitu sangat
paham terdapat 121 responden, klasifikasi
paham terdapat 19 responden dan klasifikasi
kurang paham sebanyak 0 responden.

3) Mayoritas responden mengenai tingkat
pemahaman terhadap safety riding ini adalah
klasifikasi sangat paham yaitu 126 responden,
selanjutnya dengan klasifikasi paham 13
responden dan klasifikasi kurang paham dengan
1 responden.

Saran
Dengan mengetahui hasil dari pengisian kuesioner
para responden, maka dapat diketahui mana saja
variabel yang harus ada penambahan atau perbaikan,
yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut :
1) Kepada para responden dalam hal ini para

pelajar SMA Batik 2 Surakarta
a) Diharapkan mampu meningkatkan

pemahaman terhadap rambu lalu lintas,
marka lalu lintas dan peraturan lalu lintas
yang berlaku, serta diharapakan dapat
meningkatkan kemampuan responden dalam
safety riding supaya dapat merasa aman dan
nyaman dalam berkendara.

b) Dari data karakteristik responden banyak dari
para responden yang masih berumur 16
tahun, hal tersebut didalam peraturan lalu
lintas belum mencukupi batas umur yang
ditentukan sebagai penggendara sepeda
motor karena diwajibkan bagi para
penggendara sepeda motor membawa SIM.

c) Mayoritas dari data karakteristik para
responden tidak memiliki SIM baik yang
sudah memenuhi persyaratan batas umur
yang diperbolehkan ataupun belum
diperbolehkan. Bagi yang sudah memenuhi
persyaratan umur diharapkan segera untuk
membuat SIM supaya dapat memenuhi
peraturan lalu lintas yang berlaku, sedangkan
bagi yang belum memnuhi persyaratan umur



sebaiknya tidak menjadi penggendara sepeda
motor sampai batas umur yang ditentukan.

2) Kepada pihak sekolah SMA Batik 2 Surakarta :
a) Diharapkan mampu menjalin hubungan

kerjasama dengan pihak SATLANTAS
POLRESTA SURAKARTA untuk
melakukan sosialisasi terhadap rambu,
marka, peraturan lalu lintas dan safety riding
kepada seluruh siswa/i SMA Batik 2
Surakarta, bukan hanya terbatas kepada para
siswa/i yang mengikuti kegiatan organisasi di
sekolah.

b) Dan diharapkan pihak sekolah menyaring
atau memberi himbauan kepada para siswa/i
yang belum mencukupi umur secara hukum
supaya tidak membawa motor ke sekolah.

3) Kepada SATLANTAS POLRESTA
SURAKARTA selaku penegak hukum dan
pemilik slogan pelopor keselamatan berlalu
lintas :
a) Untuk dapat memberikan sosialisasi mengeni

arti penting pemahaman rambu lalu lintas,
marka lalu lintas, peraturan lalu lintas yang
berlaku dan sikap safety riding bagi
penggendara sepeda motor supaya dapat
meningkatkan pengertian dan pemahaman
bagi pelaku penggendara sepeda motor yang
masih awal guna mengurangi angka
pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu
lintas.

b) Lebih sering melakukan razia rutin supaya
memberikan efek jera bagi para pengguna

sepeda motor yang tidak taat pada peraturan
yang berlaku.

4) Kepada masyarakat umum :
a) Bagi orang tua supaya diberikan pengertian

kepada anak terhadap penggunaan sepeda
motor yang sesuai batasan umur yang sudah
ditentukan oleh peraturan lalu lintas yang
berlaku supaya dapat mengurangi angka
kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang
dapat terjadi dan tidak memberikan ijin dan
fasilitas bagi anak untuk menjadi pengendara
kendaraan bermotor apabila belum mencapai
batasan umur yang sudah ditentukan di
peraturan lalu lintas.

b) Diharapkan juga bagi para penggguna sepeda
motor untuk mematuhi rambu, marka dan
peraturan lalu lintas yang ada. Serta
meningkatkan sikap safety riding dalam
berkendara sepeda motor.

5) Untuk penelitian selanjutnya :
a) Supaya ada perbaikan dalam pemillihan jenis

pertanyaan yang lebih rinci supaya bersifat
valid dan mempunyai reliabel yang baik butir
pertanyaan yang diajukan ke responden.

b) Perlu diperhatikan pula sewaktu para
responden mengisi kuesioner agar tidak
melewatkan atau tidak menigisi satu soal
pun, karena itu akan termasuk kedalam
kuesioner yang rusak dan tidak dapat
melalui proses perhitungan selanjutnya.
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