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BAB I  

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Indonesia salah satu negara berkembang yang memiliki populasi penduduk 

terbanyak keempat didunia, menurut Akbar (2015), jumlah penduduk mencapai 

254,9 juta jiwa. Dengan pola pertumbuhan penduduk semakin hari semakin cepat, 

maka penggunaan transportasi akan semakin meningkat dan  kendaraan juga 

meningkat. Wulandari (2015), mengungkapkan jumlah kendaraan yang melintas 

di jalan-jalan perkotaan setiap harinya sangat banyak bahkan melebihi kapasitas 

jalan yang tersedia. Sejak ditemukan kendaraan bermotor lebih seabad lalu, 

diperkirakan sekitar 30 juta orang mengalami kecelakaan lalu lintas. Menurut 

sensus yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah 

(2013), pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Sukoharjo, Jawa Tengah 

terus meningkat. Pada tahun 2013 saja dengan jumlah penduduk 857.421 jiwa, 

dengan objek kendaran bermotor mencapai 425.965 unit. 

Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum 

terjadi di kota-kota besar di negara-negara yang sedang berkembang. Pertambahan 

jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan prasarana 

jalan mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas, contohnya kemacetan dan 

kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas di Indonesia, selama 2015 ternyata cukup 

tinggi hingga menembus angka puluhan ribu. Berdasarkan data Korps Lalu Lintas 

Mabes Polri hingga September 2015 jumlah kasus kecelakaan lalu lintas mencapai 

23.000 kasus. Banyaknya angka kecelakaan ini diakibatkan human error, sifat tak 
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disiplin pengendara di jalanan, dan mindset masyarakat terkait kendaraan 

(merdeka.com 2015). 

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan para pelajar seringkali terjadi di 

Sukabumi. Fenomena ini ditanggapi Satuan Lalu Lintas Polres Sukabumi Kota 

dengan melakukan sosialisasi keselamatan berlalu lintas ke sekolah-sekolah, 

upaya sosialisasi dilakukan ke SMP Negeri 15 Kota Sukabumi Menurut 

Karyaman, dari data kepolisian menyebutkan kasus kecelakaan terbanyak dialami 

pelajar tingkat SMP dan SMA, sehingga kedua tingkatan sekolah tersebut menjadi 

target sosialisasi dari petugas. Selain polisi orangtua juga harus memberikan 

arahan kepada anaknya agar tidak menggunakan kendaraan roda dua ke sekolah. 

Langkah ini efektif untuk menekan kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya 

(Prayogi, 2015).  

Menurut Akkateba & Gyimah (2013) bahwa jenis kelamin dan usia sangat 

berpengaruh pada pelanggaran lalu lintas. Semakin muda pengendara kendaraan 

maka tingkat pelanggaran lalu lintas semakin tinggi. Pelanggaran lalu lintas 

meliputi, menaati lampu lalu lintas, memotong kemacetan dan melawan arah. 

Laki-laki muda lebih banyak melakukan pelanggaran dan mengacuhkan 

keselamatan dibandingkan dengan perempuan. 

Dari fenomena tersebut peneliti melakukan interview terhadap empat 

orang subjek, dua subjek siswa SMP dan dua subjek siswa SMK. Subjek pertama 

berinisial B berusia ± 15 tahun yang saat ini duduk di bangku SMP kelas 3. 

Subjek mengaku ketika berangkat ke sekolah menggunakan kendara bermotor 

karena tidak ada yang mengantar ke sekolah. Subjek sudah mulai menggunakan 
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kendaraan untuk ke sekolah sejak kelas 1 SMP, kemudian menitipkan kendaraan 

di parkiran depan sekolah. Subjek tidak memiliki sim dan jarang menggunakan 

helm pada saat berkendara. 

“Saya kalau ke sekolah naik motor mas, karena bapak ibu nggak bisa 
nganter semuanya kerja. Kalau mau naik sepeda capek. Udah dari kelas 
tujuh smp saya naik motor kadang ya pake helm kalau pas lewat jalan 
raya, tapi kalau lewat jalan kampung nggak pake helm. Kalau sekolah 
motornya ya saya titipkan di depan sekolah ada penitipan sepeda motor. 
Saya juga belum punya sim karena umur saya belum cukup.” 

Subjek mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku pada saat 

berkendara, namun subjek seringkali mengindahkan peraturan tersebut. Sekolah 

memiliki peraturan tidak memperbolehkan siswa untuk menggunakan motor ke 

sekolah, meskipun demikian masih banyak siswa yang tetap menggunakan 

kendaraan bermotor. Akhirnya pihak sekolah memberikan ijin untuk 

memperbolehkan penggunaan sepeda motor namun sesuai dengan peraturan lalu 

lintas yang sudah ada. 

”Ya sebenere saya tahu mas peraturan lalu lintas yang ada, tapi ya mau 
gimana lagi yang penting selamat sampai tujuan. Rambu-rambu itu saya 
juga tahu makane saya mending lewat kampung aja. Dari sekolah yo 
sebenere nggak ngebolehin untuk naik motor ke sekolah tapi karena juga 
masalahe ndak ada yang nganter ya mau gimana lagi, terus juga akhire 
guru ngebolehin tapi harus pakai helm.” 

Subjek kedua  berinisial G berusia ± 15 tahun saat ini duduk di bangku 

SMP kelas 3. Subjek mengaku ketika berangkat ke sekolah menggunakan sepeda 

motor karena ayah dan ibunya tidak dapat mengantarkan sekolah karena 

berangkat ke kantor pagi hari. Subjek berangkat ke sekolah menggunakan sepeda 

motor sejak kelas 1 SMP, kemudian menitipkan sepeda motor dirumah teman 

yang dekat dengan sekolah subjek. Subjek belum memiliki sim karena umur 

subjek belum mencukupi untuk memiliki sim. 
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”aku kalau berangkat ke sekolah naik motor mas papa sama bunda nggak 
bisa nganter karena mereka berangkat ke kantor pagi, dulu waktu awal-
awal kelas satu sempet dianter mas tapi pertengahan semester kelas satu 
ayah sama bunda berangkat kekantornya semakin pagi lagian masih 
punya dua adek yang harus dianter dan jaraknya nggak searah sama 
sekolahanku, jadi nggak ada yang nganter aku naik motor sendiri mas ke 
sekolah. Kalo naik motor ke sekolah pake helm mas soalnya rumah jauh 
dari sekolah terus lewatnya jalan raya, motor tak titipin di rumah temen 
mas yang nggak jauh dari sekolah. Aku belum punya sim mas soalnya dari 
orangtua belum boleh dan umurku belum cukup untuk buat sim”. 

Subjek telah mengetahui peraturan-peraturan di jalan raya pada saat 

berkendara, namun subjek seringkali mengindahkan peraturan tersebut. Pihak 

sekolah memiliki peraturan tidak memperbolehkan siswa untuk menggunakan 

motor ke sekolah, meskipun demikian masih banyak siswa yang tetap 

menggunakan kendaraan bermotor. Akhirnya pihak sekolah memberikan ijin 

untuk memperbolehkan penggunaan sepeda motor namun sesuai dengan peraturan 

lalu lintas yang sudah ada. 

”kalau perarturan lalu lintas aku udah lumayan tahu mas kalau naik 
motor itu haru pakai helm, sim, stnk, mematuhi rambu-rambu lalu lintas 
gitu mas kayak pas dilampu merah gitu semisal lampu merah kita mau 
jalan nunggu sampai lampu hijau dulu. Tapi ya mau gimana lagi mas aku 
belum punya sim jadi naik motor kemana-mana kayak les main kerumah 
temen gitu nggak pake sim mas. Dari sekolah sebenere nggak ngebolehin 
mas berangkat naik motor tapi ya mau gimana lagi mas dirumah nggak 
ada yang nganter sekolah, kalau mau naik sepeda juga lumayan jauh, 
terus kalau mau naik bis nanti takut telat mas. Soalnya pernah mas sekali 
naik bis berangkat ke sekolah itu terlambat mas masuk sekolahnya gara-
gara bisnya itu nunggu penumpang lama banget. Akhrinya dari sekolah 
ngebolehin mas bawa motor yang penting kalau naik motor harus taat 
sama peraturan pakai helm sama bawa stnk gitu mas. 

Subjek ketiga berinisil D berusia ± 16 tahun saat ini duduk di bangku 

SMK kelas 2. Subjek ketika berangkat ke sekolah menggunakan kendaraan 

bermotor karena dari orangtua telah memperbolehkan subjek untuk 

menggunakan motor untuk berangkat ke sekolah. Subjek berangkat ke 



 5 

 

sekolah menggunakan sepeda motor baru saja ketika awal-awal masuk 

SMK. Subjek belum memiliki SIM dikarenakan umur subjek belum 

mencukupi untuk memiliki SIM. 

“Aku berangkat ke sekolah udah naik motor mas, dari bapak sama ibu 
udah ngebolehin aku naik motor. Aku berangkat kesekolah naik motor ya 
baru-baru masuk smk kelas satu mas. Belum punya sim mas, soale umurku 
ya masih enambelas baru tahun ini mau tujuhbelas tahun.”  

Subjek berangkat ke sekolah lebih memilih lewat jalan kampung 

agar terhindar dari lampu merah dan lebih cepat dari pada lewat jalan raya 

yang cukup jauh jarak tempuh dari rumah. Subjek mengetahui peraturan-

peraturan yang berlaku pada saat berkendara, namun subjek seringkali 

mengindahkan peraturan tersebut. Subjek menjelaskan selama berkendara 

hingga saat ini belum sekalipun kena tilang, ketika ada razia motor yang 

dilakukan oleh polisi subjek memilih untuk menghindar dengan putar arah 

atau masuk-masuk ke gang. Subjek mengetahui di depan atau di sekitar 

daerah itu ada razia kendaraan dengan melihat dari kejauhan dan terkadang 

ada beberapa orang putar balik arah dan memberi tanda jika di depan ada 

razia kendaraan. Subjek juga menjelaskan sebelum berkendara yang 

diperlukan helm, surat-surat kendaraan, dan kelengkapan pada kendaraan 

bermotor. 

“Kalo berangkat ke sekolah aku seringnya lewat cemani mas jalan-jalan 
kampung gitu soalnya lebih cepet lewat situ dari pada lewat jalan raya 
banyak lampu merahnya belum macetnya yang bikin lama kalo udah 
berangkat agak siang. Sampek sekarang alhamdulillah belum pernah kena 
tilang mas, biasanya kalo ada razia motor gitu aku udah lihat dari 
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kejauhan mas jadi langsung putar balik kalo ndak nanti ada orang pada 
putar arah terus ngasih kode kalo di depan ada razia motor, biasanya 
ngasih kode pake tangan suruh balik gitu, kalo udah gitu aku milih masuk 
ke gang-gang yang ada disitu cari jalan buat menghindar dari razia. Ya 
kalo rambu-rambu lalu lintas kayak gitu aku udah tau mas, kayak lampu 
lalu lintas gitu udah tau mas, terus rambu-rambu larangan parkir 
larangan berhenti kayak gitu mas. Ya sebelum naik motor yang perlu 
disiapkan helm mas itu utama untuk keselamatan, terus stnk, lampu siang 
malam harus dihidupin terus, sepion harus dua, sama kondisi badan yang 
sehat mas. 

Subjek keempat berinisial AN ± 17 tahun yang saat ini duduk dibangku 

SMK kelas 2. Subjek ketika berangkat ke sekolah menggunakan kendaraan 

bermotor karena jarak dari rumah kesekolah yang jauh. Subjek berangkat 

kesekolah menggunakan sepeda motor sejak kelas 1 SMK. Subjek belum 

memiliki SIM dikarenakan belum ada biaya untuk membuat SIM. 

“Aku berangkat ke sekolah naik motor mas soalnya jarak dari rumah 
kesekolah jauh mas kalo semisal naik bisa apa angkutan sekarang udah 
jarang mas angkutan dari rumah sampai disekolah jadi ya aku naik motor. 
Ini mas aku kesekolah naik motor udah dari awal masuk sekolah mas ya 
dari kelas satu mas. Aku belum punya SIM mas, jane udah bisa buat cari 
SIM mas tapi ya belum ada biaya mas buat bikin SIM.” 

Ketika berkendara hal-hal yang dilakukan subjek mengecek kendaraan, 

menggunakan helm, membawa surat-surat kelengkapan berkendara, dan berdoa. 

Subjek telah memahami rambu lalu lintas yang berada dijalan raya, namun subjek 

melanggar rambu lalu lintas karena terburu-buru untuk masuk sekolah sehingga 

subjek kurang memperhatikan rambu lalu lintas saat berkendara. Selain itu 

pelanggaran yang pernah atau sering subjek lakukan yakni melanggar lampu 

merah. Saat sedang ada razia kendaraan subjek memilih untuk masuk ke gang 

jalan kampung atau ketika saat sedang disekolah memilih untuk menunggu di 

sekolah hingga razia kendaraan selesai. 
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“ya yang perlu disiapkan sebelum naik motor ya ini mas manasin motor 
dulu mas terus ngecek bensin masih penuh apa tinggal dikit kalo tinggal 
dikit ya nanti pas berangkat beli bensin dulu, pakai helm, ini bawa SIM 
sama STNK harusnya ada SIM tapi aku belum ada SIM mas jadi Cuma 
bawa STNK aja, yang terakhir berdoa mas minta doa kepada orangtua. 
Rambu lalu lintas aku udah tahu mas kayak pas lampu merah gitu berhenti 
terus dilarang berhenti sama kalo ada rambu dilarang parkir gitu-gitu 
mas. Ya aku seringe nglanggar lampu merah wis nggak sabar terus ya 
terburu-buru masuk sekolah mas jadine pas lampu merah aku blandang 
wae mas nek ra ngono telat mesti mas tur ya jalane mesti dah macet-macet 
gitu. Kalo ada razia kendaraan milih belok masuk gang kampung mas biar 
nggak kena tilang soalekan belum punya sim mas, nek ndak biasane di 
deket sekolah itu di utara jembatan itu nek ada mokmen aku nunggu di 
sekolah dulu sampek razia kendaraane selesai mas.” 

Berdasarkan data-data di atas, mengungkapkan bahwa masih banyak siswa 

masih belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan yang seharusnya belum 

diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan. Selain itu, data-data tersebut juga 

menunjukkan bahwa siswa ketika berkendara tidak dilengkapi dengan 

kepemilikan SIM. Melihat fenomena kecelakaan lalu lintas yang didominasi oleh 

kalangan remaja khususnya pelajar, penulis tertarik untuk mengetahui dan 

memahami bagaimanakah sikap remaja ketika berkendara dan hal-hal apa saja 

yang dapat mempengaruhi disiplin berllu lintas. Oleh karena itu judul yang dipilih 

adalah Dispilin Berlalu Lintas Pada Remaja Pengendara Sepeda Motor. 

B.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini yaitu, untuk mengetahui disiplin berlalu lintas pada remaja 

pengendara sepeda motor dan faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin berlalu 

lintas pada remaja pengendra sepeda motor. 
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C.  Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian peneliti berharap agar penelitian ini dapat menjadi 

bahan informasi atau masukan yang bermanfaat antara lain: 

1. Bagi para remaja, agar lebih disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya, 

sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan dikalangan remaja. 

2. Bagi orang tua, untuk memperhatikan perizinan terhadap anak yang 

menggunakan kendaran bermotor. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini sebagai refrensi, menambah wawasan 

dan pengetahuan serta kesadaran mengenai disiplin dalam berlalu lintas pada 

remaja. 


