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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut WHO (2014), kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian di mana 

sebuah kendaraan bermotor bertabrakan dengan benda lain dan menyebabkan 

kerusakan. Suatu kecelakaan dapat mengakibatkan luka-luka dan kematian pada 

manusia atau binatang. Berdasarkan data WHO kecelakaan lalu lintas di Indonesia 

sebanyak 67 persen korban kecelakaan lalu lintas berada pada usia produktif.  

Menurut WHO (2014), ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya 

kecelakaan, pertama adalah faktor manusia, kedua faktor kendaraan dan yang 

terakhir faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi, sebagai 

contoh manusia yang mengendarai kendaraannya melebihi batas kecepatan yang 

ditetapkan pada suatu tikungan tajam dan mengalami ban pecah yang 

mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Selain tiga faktor tersebut masih ada faktor 

lingkungan, serta cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap kecelakaan lalu 

lintas. 

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan 

lalu lintas di seluruh Indonesia. Korban kecelakaan lalu lintas (lakalantas) 

didominasi dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan usia produktif 10-30 tahun dan 

sebagian besar atau sekitar 75,63% korban lakalantas adalah pengendara sepeda 

motor (WHO, 2014). Kondisi tersebut di atas juga terjadi di Kabupaten Ngawi.   

Kabupaten ini merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur yang berbatasan 

langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Ngawi dilewati jalur bus antar 

kota, antar provinsi (AKAP) seperti dari Jakarta, Magelang, Semarang, Solo dan 

sebaliknya. Selain itu Kabupaten Ngawi juga dilewati jalur kereta api yang 

menuju Surabaya dan sebaliknya. 

Berdasarkan data kecelakaan yang diperoleh dari SATLANTAS POLRESTA 

Ngawi, sepanjang tahun 2011-2014, pelajar dan mahasiswa merupakan korban 

kecelakaan terbanyak di jalan raya yaitu 70% dari total 4.286 korban kecelakaan 
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dan 867 diantaranya meninggal dunia. Fenomena ini cukup memprihatinkan 

mengingat kecelakaan ini akan terputusnya mata rantai generasi.  

Berdasarkan data dan kejadian kecelakaan lalu lintas di atas yang didominasi 

sepeda motor dan terjadi pada usia produktif, maka penelitian berjudul “ Usaha 

Preventif untuk Mengurangi Resiko Lakalantas di Kalangan Pelajar SMP dan 

SMA di Ngawi ” ini perlu dilakukan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan dapat dirumuskan 

beberapa masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana karakteristik lakalantas di Kabupaten Ngawi? 

2. Bagaimana pemahaman pelajar SMP dan SMA terhadap peraturan lalu lintas 

sebelum dilakukan usaha preventif? 

3. Bagaimana pemahaman pelajar SMP dan SMA terhadap peraturan lalu lintas 

setelah ada usaha preventif untuk mengurangi resiko lakalantas di Kalangan 

Pelajar SMP dan SMA di Ngawi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui karakteristik lakalantas di Kabupaten Ngawi? 

2. Untuk mengetahui pemahaman pelajar SMP dan SMA terhadap peraturan 

lalu lintas sebelum dilakukan usaha preventif? 

3. Untuk mengetahui pemahaman pelajar SMP dan SMA terhadap peraturan 

lalu lintas setelah dilakukan usaha preventif untuk mengurangi resiko 

lakalantas di kalangan Pelajar SMP dan SMA di Ngawi? 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi  Pelajar SMP dan SMA di Ngawi  

a. Diharapkan mampu merubah sikap mengendarai kendaraan bermotor 

menjadi lebih aman dan nyaman. 
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b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan baru tentang peraturan lalu 

lintas. 

2. Bagi  Peneliti 

a. Diharapkan dapat menjadi masukan dan wawasan peneliti mengenai 

usaha preventif untuk mengurangi resiko lakalantas. 

b. Diharapkan dapat menjadi acuan peneliti selanjutnya. 

 

E. Batasan Masalah 

Agar penulisan lebih terarah dan fokus pada masalah yang dihadapi, maka 

penelitian ini dibatasi pada: 

1. Pelajar SMP dan SMA yang ditinjau di Ngawi adalah SMP Negeri 1 Sine Jl. 

Raya Sine No. 01 Sine Ngawi dan SMA Negeri 1 Ngawi Jl. Ahmad Yani 

No.45 Ngawi. 

2. Aspek yang diamati yaitu pemahaman pelajar SMP dan SMA terhadap 

peraturan lalu lintas meliputi rambu- rambu lalu lintas, marka jalan, tata cara 

berkendara dan safety riding. 

 

F. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang Usaha Preventif untuk Mengurangi Resiko Lakalantas 

dikalangan Pelajar SMP dan SMA di Ngawi ini belum pernah dilakukan di 

Kabupaten Ngawi. Meskipun demikian penelitian sejenis sudah pernah dilakukan 

oleh Ramadhana (2012) yang meneliti tentang “Identifikasi Penyebab Kecelakaan 

Dan Solusi Penanggulangannya Pada Jalan Arteri (Studi Kasus Jl. Urip 

Sumoharjo)”, Maghdalena (2013) yang meneliti tentang “Pelanggaran Lalu Lintas 

yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian (Studi Kasus di Polres Tana 

Toraja Tahun 2009-2012)” dan Zayu (2012) yang meneliti tentang “Studi 

Kecelakaan Lalu Lintas dengan Metode 'Revealed Preference' Di Kota Padang 

(Studi Kasus Mahasiswa SI Fakultas Teknik Universitas Andalas)“. 

 


