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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab masyarakat sragen 
tidak taat pada aturan hukum berlalu lintas dan upaya yang telah dilakukan oleh pihak polres 
sragen dalam rangka penanggulangan pelanggaran lalu lintas agar tidak selalu meningkat 
pertahunya. Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  
pendekatan yuridis normatif, sedangkan jenis penelitianya adalah deskriptif, dengan tujuanya 
untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang gambaran 
proses penyelesaian hukumnya dalam pelanggaran lalu lintas, serta upaya-upaya 
penanggulanganya oleh kepolisian. Menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Metode  
pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini dengan  cara  studi  wawancara dan studi  kepustakaan. 
Analisa yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Berdasarkan 
hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa kendala yang menyebabkan 
masyarakat tidak taat pada aturan hukum berlalu lintas di wilayah daerah Sragen, di pengaruhi 
oleh faktor masyarakat pengemudi kendaraan dan faktor penegak hukumnya yakni pihak 
kepolisian. Terjadinya pelanggaran lalu lintas terkait faktor manusia adalah kurangnya perhatian 
dari masyarakat untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas, sedangkan dari pihak kepolisian 
adalah ketegasan dari aparat kepolisian dalam menegakan pelanggaran lalu lintas yang terjadi. 
Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas 
di Kabupaten Sragen yaitu melalui upaya preventif (pencegahan) dengan pemasangan rambu-
rambu lalu lintas di sepanjang jalan sebagai petunjuk bagi para pengguna jalan, serta melakukan 
patroli secara rutin. Sedangkan upaya represif (penindakan) adalah pembinaan yang dilakukan 
pihak kepolisian saat melakukan penilangan. 
 

Kata kunci: pelanggaran, masyarakat, kepolisian 
 

ABSTRACT 
This research aims to know the factors that cause society sragen disobeying traffic laws on the 

rule and the efforts that have been undertaken by parties to polres sragen in order to cope with 

traffic violations in order not to always increase year. The method of the approach used in this 

study are normative juridical approach methods, whereas this type of research is diskriptif, with 

the purpose of to provide meticulous data may be systematically and thoroughly about the 

description of the process of settlement of the law in traffic violations, as well as the prevention 

efforts by police. Using this type of primary data and secondary data. Method of data collection in 

this research study by means of interviews and the study of librarianship. Analysis on the use the 

author in this study is the analysis of qualitative data. Based on the results of the research and the 

discussion then it can be inferred that the constraints that cause society not conformed to the rule 

of law in the area of traffic areas in Sragen, contributes to the community by the drivers of 

vehicles and enforcement law i.e. the police. Violations of traffic related human factor was the 

lack of attention from the public to abide by traffic regulations, while from the police is the 

assertiveness of police in erecting a traffic violation that occurred. Efforts made by the police in 

tackling traffic offences in Sragen district, namely through the efforts of preventive 

(precautionary) and installation of traffic signs along the way as a guide for users of the road, as 

well as conducting patrols regularly. While the repressive is coaching done the police when 

making the offence. 
 

Keywords: offense. The community. and police. 
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