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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang Masalah 

Sepeda motor adalah kendaraan roda dua yang di gerakkan oleh 

sebuah mesin. Letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi 

sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh gaya giroskopik. Sedangkan 

pada kecepatan rendah, kesetabilan atau keseimbangan sepeda motor 

tergantung kepada pengaturan setang oleh pengendara. Penggunaan sepeda 

motor di Indonesia sangat populer karna harganya yang relatif murah, 

terjangkau untuk sebagian besar kalangan dan penggunaan bahan bakarnya 

serta biaya operasionalnya cukup hemat.(Karbakhs, 2006) 

Saat ini di Indonesia populasi sepeda motor merupakan yang 

terbanyak dibandingkan kendaraan bermotor lainnya dengan jumlah pada 

tahun 2014 kini mencapai sebanyak 86 juta unit bahkan setiap tahun 

bertambah 8-9 juta unit. Peningkatan jumlah sepeda motor sejalan dengan 

peningkatan tingkat kecelakaan pengguna sepeda motor. Selama tahun 

2013, tercatat sebanyak 25.157 jiwa meninggal di sebabkan  kecelakaan 

yang melibatkan sepeda motor. Angka kecelakaan ini turun di bandingkan 

dengan tahun 2012 yang mencapai 27.000 jiwa meninggal karena 

kecelakaan. Sementara pada tahun 2011 korban jiwa mencapai 32.657 

jiwa. Data ini menujukkan jumlah yang disebabkan karena kecelakaan 

sangat tinggi. Berdasarkan angka tersebut, rata-rata korban meninggal 

dunia akibat kecelakan sekitar 80 orang per hari atau sekitar 4 orang per 

jam. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Waskito Ady dan 

Bambang Susantono (2014). Penyebab kecelakaan lalu lintas jalan raya, 

termasuk kecelakaan sepeda motor dapat diklasifikasikan dalam beberapa 

faktor di antaranya kondisi prasarana jalan dan perilaku berkendara. 

Dalam kenyataannya, kecelakaan lalu-lintas dapat terjadi karena salah satu 
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dari faktor tersebut atau lebih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor 

kesalahan manusia secara mandiri menjadi faktor penyebab 65 persen dari 

kecelakaan lalu-lintas yang terjadi. Selanjutnya, sebagian besar kecelakaan 

lalu-lintas yang disebabkan manusia atau pengemudi terjadi karena 

pelanggaran pengemudi terhadap peraturan lalu-lintas. 

Bentuk pelanggaran atau ketidakpatuhan yang paling sering 

dilakukan oleh pengendara motor pada anak SMK, terutama di Indonesia 

dan pada khususnya di wilayah Semarang adalah berkendara ugal-ugalan, 

tidak menggunakan helm SNI, kurangnya perhatian dengan kelengkapan 

komponen kondisi kendaraan, balapan liar dan tidak disiplin akan rambu-

rambu lalu lintas. Di kota Semarang angka kepemilikan sepeda motor 

meningkat tajam dari tahun ketahun, namun tidak diikuti dengan baiknya 

berkendara oleh remaja saat ini. Kurangnya awasan dari pihak orang tua 

dan kurangnya sosialisasi dari pihak sekolahan akan indahnya berkendara 

sepeda motor dengan baik dan benar bagi para remaja di kota Semarang. 

Mengakibatkan para siswa SMK sekarang memilih menggunakan sepeda 

motor sebagai sarana transportasi mereka dibandingkan menggunakan 

kendaraan umum.  

Dengan leluasanya anak SMK sekarang mengendarai sepeda motor 

menimbulkan banyak berbagai masalah antara lain, berkendara ugal-

ugalan, berkendara tidak disiplin akan adanya rambu-rambu lalulintas, 

berkendara tidak menggunakan helm SNI, kurangnya perhatian  dengan 

kelengkapan komponen kondisi kendaraan dan masih banyak masalah 

lainnya disebabkan kurangnya pengawasan dari orang tua dan sosialisasi 

dari Polres berkerja sama dengan lembaga pendidikan. Kenapa tertib 

berlalulintas begitu penting. Karena ketertiban berlalulintas itu berkaitan 

erat dengan penyebab kecelakaan dan mayoritas kecelakaan selalu berawal 

dari pelanggaran lalu lintas. Fakta mengatakan betapa kecelakaan menjadi 

salah satu moster menakutkan kerena menjadi pembunuh ketiga didunia. 

Dari data WHO, kecelakaan lalu lintas menempati urutan ketiga penyebab 

kematian setelah sakit jantung koroner dan tuberkolosis (TBC). Data 
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dalam jumlah kecelakaan nasional tahun 2012 di indonesia mencapai 

109.038 kejadian dengan korban meninggal mencapai 27.441 orang.  

Peneliti dengan memahami bahayanya kecelakaan, siswa bisa lebih 

sadar dan membudayakan tertib berlalulintas, minimal mereka juga bisa 

menjadi pelopor bagi dirinya dan orang disekitarnya. Dengan demikian 

pengerahan dan pembinaan langsung dari aparat, siswa akan lebih patuh 

saat berkendara dijalan raya, sekolah dan orang tua juga merasa terbantu 

terutama dalam pembinaan karakter dalam berkendara sepeda motor di 

jalan raya. Berdasarkan masalah diatas oleh karena itu peneliti memilih 

untuk meneliti tentang 

"ANALIS FAKTOR PERILAKU BERKENDARA, PENGGUNAAN 

HELM SNI,  DISIPLIN RAMBU – RAMBU LALU LINTAS, DAN 

KONDISI KENDARAAN TERHADAP TERCIPTANYA 

KESELAMATAN BERKENDARA SISWA SMK  PGRI 01 

SEMARANG" 

1.2. Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah : 

1.   Apakah faktor perilaku berkendara berpengaruh terhadap keselamatan 

berkendara siswa SMK PGRI 01 Semarang ? 

2.   Apakah faktor penggunaan helm SNI berpengaruh terhadap keselamatan 

berkendara siswa SMK PGRI 01  Semarang ? 

3.   Apakah faktor disiplin akan rambu-rambu lalu lintas berpengaruh 

terhadap keselamatan berkendara siswa SMK PGRI 01 Semarang ? 

4.   Apakah faktor kondisi kendaraan berpengaruh terhadap keselamatan 

berkendara siswa SMK PGRI 01 Semarang ? 

5.   Apakah secara simultan faktor perilaku berkendara, penggunaan helm 

SNI, disiplin akan rambu-rambu lalulintas, dan kondisi kendaraan 
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berpengaruh terhadap keselamatan berkendara siswa SMK PGRI 01 

Semarang ? 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1. Tujuan penelitian 

   Berdasarkan dari perumusan masalah di atas, adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis apakah faktor perilaku berkendara berpengaruh 

terhadap keselamatan berkendara siswa SMK PGRI 01 Semarang. 

2. Untuk menganalisis apakah faktor penggunaan helm SNI berpengaruh 

terhadap keselamatan berkendara siswa SMK PGRI 01 Semarang. 

3. Untuk menganalisis apakah faktor disiplin akan rambu-rambu lalu lintas 

berpengaruh terhadap keselamatan berkendara siswa SMK PGRI 01 

Semarang. 

4. Untuk menganalisis apakah faktor kondisi kendaraan berpengaruh 

terhadap keselamatan berkendara siswa SMK PGRI 01 Semarang. 

5. Untuk menganalisis secara simultan apakah faktor perilaku berkendara, 

penggunaan helm SNI, disiplin akan rambu-rambu lalulintas, dan kondisi 

kendaraan berpengaruh terhadap keselamatan berkendara siswa SMK 

PGRI 01 Semarang. 

1.3.2. Kegunaan Penelitian  

1.  Bagi Penulis 

Dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pengetahuan berkendara 

siswa terhadap keselamatan berkendara. 

2.  Bagi Kepolisian 

     Bahan masukan pihak kepolisian untuk menemukan solusi akan perilaku 

siswa  terhadap keselamatan berkendara. 

. 



5 
 

            3.  Bagi SMK PGRI 01 Semarang 

Memberikan informasi serta gambaran tentang perilaku siswa berkendara 

dan tindakan pencegahannya. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang penelitian yang akan 

dilakukan, dibuat suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai 

materi dan hal-hal yang akan dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun sistematikanya 

adalah sebagai berikut: 

BAB I          : Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan  

masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II        : Bab ini berisi tentang landasan teori yang meliputi pengertian 

keselamatan berkendara, perilaku berkendara, penggunaan helm 

SNI, disiplin rambu-rambu lalulintas, kondisi kendaraan dan 

kepatuhan akan keselamatan berkendara di usia remaja, 

penelitian terdahulu, hipotesis dan  kerangka pikir. 

BAB III       :  Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi penelitian dan 

sampel, jenis dan sumber data, metode analisis. 

BAB IV       :    Bab ini berisi tentang analisis data dan pembahasan yang 

mengurangi deskreptif objek penelitian dan pengolahan data. 

BAB V         :      Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 


