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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Balap motor merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara 

terorganisasi dalam melakukan peraduan sepeda motor berdasarkan jenis, 

kecepatan,  dan  kapasitas  mesin.  Kegiatan ini biasanya dilakukan sebagai ajang 

olahraga berjenis hobi yang nantinya akan mengarah ke profesi apabila didukung 

dengan prestasi pembalap dan pendukungnya. Balap motor dilakukan di area yang 

dirancang  khusus, demi tercapainya  keamanan  dalam  balap  motor  itu  sendiri. 

Terdapat beragam jenis olah raga yang menggunakan sarana motor balap seperti 

motorcross, drag bike, dan sebagainya. Ikatan Motor Indonesia (IMI) adalah 

badan nasional yang berfungsi menaungi berbagai jenis kegiatankegiatan olah 

raga balap motor di Indonesia. 

Balap motor seharusnya dilakukan secara profesional, namun kemudian 

berkembang menjadi balap motor liar. Balap liar bukan merupakan kegiatan yang 

termasuk dalam kegiatan balap motor yang diselenggarakan oleh IMI karena 

balapan liar ini tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh IMI seperti 

peraturan tentang perizinan, keselematan, keamanan, dan sebagainya. Balap liar 

merupakan ajang mencari gengsi antar kelompok dan juga sebagai wadah 

perjudian dimana setiap balapan dilakukan selalu ada uang taruhan dari ratusan 

ribu hingga jutaan rupiah. Balap liar ini tergolong sangat berbahaya karena 

dilakukan tanpa persyaratan khusus seperti pakaian  khusus atau wearpack, helm, 
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sepatu, dan sarung tangan untuk keselamatan pembalap itu sendiri. Kebanyakan 

pembalap liar menggunakan motor yang tidak layak digunakan seperti ban yang 

sangat kecil sehingga dengan kecepatan motor yang tinggi maka cengkraman ban 

yang di berikan ke aspal akan lebih sedikit dan itu berakibat hilangnya kendali 

seorang pembalap yang mengakibatkan kecelakaan fatal dan keadaan motor yang 

serba dibuat seringan mungkin untuk memaksimalkan kemampuan mesin 

sehingga membuat motor mudah oleng saat berada pada kecepatan tinggi. 

Kebiasaan balap liar ini juga sering kali meresahkan dan mengganggu warga dan 

para pengendara bermotor yang melintas di jalur lalu lintas yang sama. Indonesia 

Police Watch mencatat hampir seluruh kota-kota besar di indonesia rawan aksi 

balap liar. Sepanjang 2015 ada 28 peristiwa kecelakaan dalam aksi balapan liar, 

yang membawa 41 korban, yakni 31 tewas dan 10 luka. Angka korban balapan 

liar 2015 ini lebih tinggi jika dbandingkan 2014, yakni 29 orang tewas dan lima 

luka (Tambak, 2015). 

Kapolsek Ngemplak AKP Subiyati mengatakan bahwa kawasan tol Solo-

Kertosono yang kerap dipakai balap liar anak-anak muda. adanya aktivitas anak-

anak muda pengendara sepeda motor yang membahayakan pengguna jalan lainnya 

bahkan sempat terjadi insiden tabrakan dengan arah berlawanan sehingga 

mengakibatkan luka yang cukup parah. Atas insiden itulah, aparat dari Polsek 

Ngempalk mengambil tindakan. Keesokan harinya, aparat menggelar razia di 

sepanjang tol Solo-Kertosono wilayah Kecamatan Ngemplak, Boyolali (Susanto, 

2018). 
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Balapan motor tidak terlepas dari yang namanya seorang pembalap. 

Pembalap memiliki peran yang sangat vital karena seorang pembalap harus 

mempunyai keberanian yang tinggi dan teknik yang baik agar dapat memacu 

kendaraannya untuk memenangkan sebuah balapan. Joki merupakan sebuah 

istilah bagi pembalap yang bermain di arena balap liar. Seorang joki harus 

mengetahui kekuatan motor yang akan dipakai balapan, kelebihan dan kekurangan 

motor. Joki juga harus memiliki kemampuan (skill) untuk membawa motor 

kencang sehingga mencapai hasil optimal. Tidak ada ukuran baku untuk 

kemampuan yang dimiliki seorang joki, tetapi kemampuannyalah yang 

menjadikan rekan-rekannya percaya kepadanya untuk menjadi seorang joki. Nyali 

besarpun wajib dimiliki oleh seorang joki, karena biasanya dalam balapan seorang 

joki tidak memakai perlengkapan keselamatan, sehingga dalam balapan dapat saja 

terjadi kecelakaan dan nyawa yang menjadi taruhannya. 

Resiko yang sangat berbahaya sangatlah dekat dengan para pembalap liar, 

namun mereka seperti menghiraukannya demi sebuah uang taruhan yang 

nominalnya tergolong cukup besar sehingga mereka tetap melaksanakan kegiatan 

balap liar tersebut. Pada hari selasa 12 Januari 2015  dalam diskusi yang diadakan, 

salah seorang pembalap liar mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak butuh 

wadah untuk menyalurkan hobi balap motor, mereka hanya butuh uangnya. 

Pembalap bisa mendapatkan uang dari 10 juta hingga 50 juta. Itupun hanya dalam 

waktu 20 menit sampai 30 menit saja (Nayazri, 2016). 

Dalam ajang balap liar tidak hanya mempertaruhkan uang saja, mereka 

juga saling adu gengsi dan nama baik dari setiap pembalapnya serta bengkel 
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masing-masing kelompok balap liar tersebut sehingga mereka akan mendapatkan 

sebuah kepopuleran dan mendapat pengakuan dari lingkungan sekitarnya 

(merdeka.com, 2018). 

Selain uang taruhan, pembalap liar juga memiliki faktor yang mendorong 

mereka mengikuti kegiatan balap liar yaitu agar mereka lebih terkenal, lebih 

terhormat, dan tidak dibenci orang lain, mendapat dukungan dari teman dalam 

hobi yang baik, dan tertarik untuk melakukan tantangan yang mengacu pada 

adrenalin (Immanudin & Tolla, 2013). 

Dalam penelitian Farizky & Setyowati (2015) faktor pendorong remaja 

mengikuti balap liar antara lain, pemenuhan kebutuhan ekonomi, pemenuhan 

kebutuhan identitas diri dan pertemanan, pemenuhan kebutuhan keamanan, dan 

pemenuhan kebutuhan penerimaan diri di dalam masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara data awal dengan 3 orang pembalap liar 

yang sedang melakukan kegiatan balap liar di jalan raya, 2 orang informan 

merupakan pembalap liar yang sudah cukup lama mengikuti balap liar selama 

lebih dari 5 tahun dan sekarang mereka juga merupakan seorang pembalap 

professional atau pembalap yang mengikuti kejuaran resmi. Kedua orang 

informan ini mengatakan bahwa mereka mengikuti balap liar karena tuntutan 

eksistensi dan mencari uang tambahan karena hadiah pada balap resmi tergolong 

cukup minim, untuk prestasi mereka mendapatkan dari kejuaraan balap resmi, 

kedua kegiatan balap resmi dan liar ini sering mereka sebut dengan Double Job. 

Kemudian seorang informan berikutnya merupakan pembalap liar yang mengikuti 

balap liar lebih dari 2 tahun, pada awalnya informan mengikuti balap liar hanya 
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sekedar ikut-ikutan saja, dan sekarang apabila informan berada di lingkungan 

balap liar informan mendapat ejekan dari temannya apabila tidak mau mengikuti 

permintaan teman–temannya untuk melangsungkan balapan liar dengan kelompok 

lain, sehingga informan merasa malu dan akhirnya mengikuti untuk 

melangsungkan balapan tersebut agar tidak diejek dan merasa malu. Ketika 

informan kalah dalam sebuah balapan liar, informan akan mendapat teguran dari 

bengkelnya karena membawa nama baik bengkel maka informan dituntut untuk 

melakukan revan atau balapan ulang dengan tujuan untuk mengembalikan nama 

baik bengkel tersebut dan bagi informan untuk mendapat sebuah kepercayaan 

untuk tetap menjadi joki dari bengkel tersebut dan tidak digantikan oleh orang 

lain. 

Harapannnya pembalap liar lebih sadar dengan apa yang ia raih tidak 

sebanding dengan resiko dan lebih paham dengan segala kondisi jika melakukan 

balap liar karena juga merugikan orang lain. Setelah pembalap liar sudah 

mengetahui resiko dan merugikan orang lain, sebaiknya pembalap liar mulai 

beralih mengikuti kegiatan balap resmi. Hal ini sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Widodo & Pratitis (2013), harga diri didefinisikan sebagai 

evaluasi yang dibuat individu dan kebiasaan individu dalam memandang dirinya 

yang mengekspresikan sikap menerima atau menolak, juga mengindikasikan 

besarnya kepercayaan individu terhadap kemampuannya, keberartiannya, 

kesuksesan dan keberhargaan. Dalam kebutuhan harga diri terkandung harga diri 

dan penghargaan dari orang lain. Harga diri meliputi kebutuhan akan prestasi, 

keunggulan dan kompetensi, kepercayaan diri, kemandirian dan kebebasan; 
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sedangkan penghargaan dari orang lain meliputi prestise, kedudukan, kemasyuran 

dan nama baik, kekuasaan, pengakuan, perhatian, penerimaan, martabat dan 

penghargaan. Harga diri bukan merupakan faktor yang dibawa sejak lahir tetapi 

merupakan faktor yang dipelajari dan terbentuk sepanjang pengalaman individu. 

Menurut Srisayekti, Setiadi, & Sanitioso (2015) Harga diri adalah 

bagaimana seseorang memandang diri sendiri. Harga diri juga dapat berhubungan 

dengan dimensi spesifik, seperti kemampuan akademik, kecakapan social, 

penampilan fisik, atau harga diri kolektif yaitu evaluasi akan kebernilaian suatu 

kelompok, dimana seseorang menjadi anggotanya. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

dalam dan ingin memahami harga diri pada pembalap liar. Untuk itu pokok 

permasalahannya adalah “Bagaimana harga diri pada pembalap liar?” 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk memahami lebih 

dalam dan mendeskripsikan harga diri pada pembalap liar. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan memiliki manfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan psikologi (teoritis) maupun  kepentingan praktis: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan dalam 

pengembangan ilmu psikologi khususnya dalam bidang psikologi social. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi informan penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi tentang harga diri pada pembalap liar serta 

mereduksi keinginan untuk balap liar. 

b. Bagi ilmuwan psikologi, diharapkan penelitian ini dijadikan bahan 

informasi dan bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk penelitian 

sejenis. 

c. Bagi orang tua, diharapkan penelitian ini dijadikan bahan pertimbangan 

untuk mendidik anak.




