
6 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu 

2.1.1. Keselamatan Berkendara 

 Keselamatan berasal dari kata dasar selamat, menurut kamus besar bahasa 

Indonesia selamat adalah terhindar dari bencana, aman sentosa, sejahtera, tidak 

kurang suatu apapun, sehat, tidak mendapat gangguan, kerusakan, beruntung, 

tercapai maksudnya, tidak gagal. Namun arti selamat dapat juga berarti suatu 

keadaan yang aman serta terhindar dan terlindungi secara fisik, sosial, spiritual, 

finansial, politik, emosional, pekerjaan, psikoligi, pendidikan, atau berbagai 

konsekuensi lain dari kegagalan, kerusakan, kesalahan, kecelakaan, kerugian, atau 

berbagai kejadian lain yang tidak diinginkan.  

 Berdasarkan pemikiran Haeur (1997) Manifestasi keselamatan jalan adalah 

kecelakaan dan berbagai akibat yang merugikan. Walaupun demikian “selamat” 

berkaitan dengan perasaan seseorang sewaktu menggunakan jalan. Akibatnya 

dapat terjadi program yang pada awalnya bertujuan untuk meningkatkan 

keselamatan jalan ditanggapi secara salah dalam pengertian tentang perasaan 

“selamat” . Konsekuensinya justru menghasilkan meningkatnya kecelakaan. 

Demikian pula apabila pengguna jalan merasakan cukup baik tingkat keselamatan 

suatu ruas jalan, mereka justru bertindak kurang memperhatikn “keselamatan” dan 

pada gilirannya mungkin saja terjadi peningkatan kecelakaan lalulintas.  

 Keselamatan berlaku pada semua bidang, seperti: keselamatan pada 

pekerja, keselamatan pada gedung, keselamatan pada transportasi, keselamatan 

jalan raya, dan lain-lain. Hal ini di karenakan keselamatan merupakan hak asasi 

setiap manusia sehingga siapapun berhak atas hal tersebut, termasuk juga 

keselamatan pada jalan raya. (Poerwardaminta, 1976).         
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 Keselamatan berkendara adalah suatu upaya untuk mengurangi kecelakaan 

di jalan raya dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan, seperti: 

prasarana, sarana, manusia, dan rambu-rambu atau peraturan. Keselamatan  jalan 

raya merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dari konsep transportasi 

berkelanjutan yang menekan pada prinsip transportasi yang aman, nyaman, 

selamat dan dapat diakses oleh semua orang dan kegagalan, baik oleh para 

penyandang cacat, anak-anak, ibu-ibu maupun pera lanjut usia. (Soejachmoen, 

2004). 

Tujuan dari keselamatan berkendara adalah untuk menekan angka 

kecelakaan lalu lintas di indonesia.  Hal ini dikarenakan dengan rendahnya angka 

kecelakaan lalu lintas maka kesejahteraan dan keselamatan bagi mereka dijalan 

raya semakin terjamin. Sedangkan fungsi keselamatan berkendara adalah untuk 

menciptakan ketertiban lalu lintas agar setiap orang yang melakukan kegiatan atau 

aktivitas dijalan raya dapat berjalan dengan aman. (Soejachmoen, 2004).  

Untuk mewujudkan keselamatan berkendara tersebut langkah pertama yang 

harus dilakukan adalah penerapan hirarki pemakaian jalan. Pembagian hirarki ini 

adalah sebagai berikut: prioritas utama pengguna jalan harus diberikan kepada 

pejalan kaki, Artinya semua pengguna transportasi lain harus mendahulukan 

kelompok pengguna jalan kaki. Prioritas selanjutnya adalah angkutan umum, dan 

paling akhir mendapatkan prioritas adalah kendaraan pribadi.  

Menurut penelitian oleh Andi Rachma (2004) Menyatakan bahwa 

peningkatan keselamatan berkendara sangat tergantung kepada ketersediaan 

fasilitas jalan raya. Jalan raya yang baik adalah jalan raya yang terencana dan 

dapat memberikan tingkat keselamatan lalu lintas yang lebih baik, kesalahan 

penilaian menjadi lebih kecil, tidak ada konsentrasi berkendara pada suatu saat 

atau tidak terjadi kesalahan persepsi dijalan dan dengan demikian terjadinya 

kecelakaan dapat dihindari dengan penyediaan lebih banyak ruang dan waktu 

dalam perancangan. Banyak kecelakaaan yang sebenarnya tidak perlu terjadi 

karena fasilitas yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari setiap 
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kelompok pemakai jalan, khususnya pengendara sepeda motor. (Putrihandayani, 

2009). 

Dalam undang-undang lalu lintas, (UU No. 14 Tahun 1992) tentang lalu 

lintas dan angkutan jalan pasal 22 ayat 1 menyatakan bahwa keselamatan, 

kelancaran dan keteriban lau lintas dan angkutan jalan ditetapkan ketentuan–

ketentuan mengenai rekayasa dan menejemen lalu lintas. Definisi manajemen lalu 

lintas menurut (UU No. 14 Tahun 1992) adalah suatu kegiatan yang meliputi pere 

ncanaan, peraturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas yang bertujuan 

untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. 

2.1.2. Perilaku Berkendara 

 Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan 

kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang 

berbeda-beda (waktu reaksi, kosentrasi, dan lain-lain). Perbedaan-perbedaan 

tersebut masih di pengaruhi oleh keadaan fisik dan psykologi, umur serta jenis 

kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan atau lampu jalan 

dan tata ruang. 

Berbicara tentang perilaku manusia itu selalu unik, Khusus artinya tidak 

sama antar dan inter manusia. Bak hal dalam kepadaian, bakat, sikap, minat 

maupun kepribadian. Contohnya sidik jari yang selalu diambil oleh polisi sebagai 

data informasi fisik manusia, ternyata tidak ada yangsama pada setiap manusia 

didunia ini walaupun kembar sekalipun (Laura A.king, 2007). 

Perilaku berarti tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendri yang 

mempunyai tantangan yang sangat luas antara lain : berjalan, berbicara, menangis, 

tertawa, bekerja, menulis, membaca dan sebagainya. Dari uraian ini dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau 

aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati 

oleh pihak luar. ( Notoatmodjo, 2003) 
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 Dari hasil studi tentang sosialisasi keselamatan jalan yang dilakukan oleh 

Derektorat Jendral Perhubungan Darat teridentifikasi beberapa faktor penyebab 

kecelakaan fatal. Terutama utntuk jenis sepeda motor adalah perilaku ugal-ugalan, 

tidak tertib, berkendara melebihi kecepatan maksimum, menyelip di tikungan, 

jarak kendaraan yang terlalu dekat, mengabaikan kelaikan kendaraan, tidak 

menggunakan pelindung kepala atau helm SNI, dan menerobos lampu merah 

(Dirjen Perhubungan darat : 2008). 

Berkaitan dengan hasil penelitian, perilaku berkendara pada remaja 

seringkali menempatkan diri dan orang lain pada resiko kecelakaan dengan 

cenderung berlaku ceroboh dengan mengebut dijalan, mengikuti kendaraan terlalu 

dekat, membuat jalur secara ilegal dan memotong jalur lalu lintas. Disamping itu 

para remaja seringkali terlibat pelanggaran dalam pelanggaran lalu lintas, dengan 

tidak menyalakan lampu sein saat membelok, melanggar tanda berhenti dan 

menrobos lampu merah. 

Pengemudi ramaja tampak lebih mudah terganggu ketika berkendara dan 

tidak memiliki pengalaman yang memadai saat berkendara. Dan adanya kegiatan 

saat berkendara remaja sering kali menggunakan semacam seluler, cd player, 

mp3, makan, minum, merokok. 

Menurut Rosolino, (2014) Perilaku berkendara sangat berpengaruh terhadap 

keselamatan berlalu lintas. Beberapa komponen perilaku berkendara yang mampu 

mempengaruhi keselamatan di jalan adalah kecepatan; kelelahan fisik, manuver 

mendahului; konsumsi alkohol saat berkendara, berkendara di malam hari, usia, 

jenis kelamin, dan faktor ekonomi serta sosial.  

Sementara itu menurut Hijar, (2013) karakteristik dasar yang  

mempengaruhi aktivitas berkendara yang mendukung keselamatan adalah jenis 

kelamin, kelompok usia, jenis kendaraan yang di gunakan, lama waktu tinggal di 

wilayah tersebut, pengetahuan cara mengemudi, pengetahuan tentang keselamatan 

berlalu lintas dan ketertiban dalam kejadian kecelakaan. Kesatuan penilaian, 

pikiran, tindakan adalah proses yang terus-menerus di butuhkan ketika 



10 
 

berkendara. Kesatuan ini di pengaruhi oleh modifikasi sesaat terhadap situasi 

psikologis, yakni berkaitan dengan motivasi, pengaruh linkungan, dan pendidikan.        

2.1.3. Penggunaan Helm SNI 

2.1.3.1 Perkembangan helm  

    Sejarah helm menceritakan bahwa helm pertama kali diciptakan sebagai 

bagian dari baju pelindung peradapan Yunani Kuno yaitu Romawi Kuno hingga 

akhir abab ke17, karena helm pada masa itu sebagai baju pelindung jadi 

materialnya terbuat dari besi. Fungsi helm semasa itu sebatas untuk keperluan 

perang yang dapat melindungi kepala dari pedang musuh dan datangnya anak 

panah atau peluru. 

Dalam pergerakannya, perkembangan helm sangat pesat. Helm yang 

awalnya hanya alakadarnya berubah menjadi canggih dan keren. Terobosan demi 

terobosan terus dilancarkan produsen helm, mulai dari material yang dipakai busa 

dalam yang nyaman, jenis kaca yang melindungi hingga pengait helm. Semua 

dilakuakan berdasarkan penelitian oleh ahlinya. Tren helm dari tahun ke tahun 

pun selalu berkembang. 

Kini helm bisa sebagai ajang mengespresikan diri, pilihan modelnya 

beragam dengan desain yang menawan. Khusus helm anak-anak banyak produsen 

yang menyediakan ukuran helm kecil yang telah ber SNI dengan desain kartun 

ataupun super hiro. Untuk orang dewasa apalagi pilihannya sangat beragam 

dengan tawaran desain yang menarik. Tren demi tren terus bergulir didunia helm, 

produsen helm terus melakukan inovasi untuk mendatangkan helm yang 

berkualitas dan ber safetiriding tak ketinggalan sisi teknologi dan sains ikut 

diterapkan pada perkembangan. Penggunaan helm secara signifikan mengurangi 

angka kematian sekitar 40 persen pada pengguna sepeda motor ketika mengalami 

kecelakaan. (Iryanto, 2013). 

2.1.3.2 Sosialisasi Helm SNI 

   Standar Nasional Indonesia atau disebut SNI adalah satu-satunya standar 

yang berlaku di Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional 
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yang disebut BSN. Pemerintah melalui Badan Standarisasi Nasional telah 

mengeluarkan ketentuan SNI 18-11-2007 tentang helm pengendara roda dua, 

Standarisasi tidak merugikan dan menjamin konsumen terhadap standar helm 

terhadap keselamatan berkendara. Selain itu punya daya saing bukan pasar 

nasional, tetapi juga internasional. Standar ini menetapkan syarat-syarat teknis 

untuk helm pelindung yang menggunakan oleh pengendara dan penumpang 

kendaraan bermotor roda dua atau disebut juga dengan sepeda motor. Helm yang 

distandarisai meliputi helm tertutup (full-face) dan helm terbuka (open-face). 

  Sosialisasi penggunaan helm SNI itu ternyata terhambat oleh perilaku usia 

remaja, Khususnya pengguna kendaraan bermotor roda dua yang cenderung 

mengabaikan keselamatan diri mereka. Banyak pengendara sepeda motor masih 

menggunakan helm apa adanya atau malah tidak memakai helm sama sekali dan 

mengendara membiarkan penumpang juga tidak menggunakan helm standar. 

Mereka tidak taat terhadap peraturan yang tercantum dalam undang-undang 

(No.22 Tahun 2009), tentang lalu lintas dan angkutan jalan. 

  Jajaran Polisi lalu lintas disibukkan dengan sosialisasi penggunaan helm 

SNI yang dikeluarkannya peraturan Mentri perindustrian RI No. 40/M-

IND/PER/2008 tentang perlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) helm 

pengendara kendaraan sepeda motor, yang mulai efektif berlaku sejak 1 April 

2010. Tidak ketinggalan juga media cetak, koran/majalah serta elektronik yang 

memberikan informasi tentang standar SNI. 

  Fakta di lapangan mencatat bahwa kecelakaan tetap saja terjadi di angka 

yang menghawatirkan korban kecelakaan pengendara sepeda motor mengalami 

cidera di kepala, ini berarti yang terjadi memang akan memposisikan korban pada 

situasi yang berbahaya. Luka di kepala merupakan bagian terbesar dari kecelakaan 

parah dan fatal yang dialami oleh pengendara sepeda motor. Tipe kerusakan 

berupa retaknya tempurung kepala, luka pada dahi atau wajah, bagian kepala 

belakang atau samping. Dan disinilah helm SNI menjalankan sebagai fungsinya 

demi mengurangi tingkat cidera yang mengenai kepala.  

  Mengenai helm SNI adalah helm yang sudah memenuhi standar SNI pada 

helm itu sendiri diantaranya adalah minimal melindungi bagian atas dan belakang 
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kepala (full-face dan open-face) dengan kondisi busa, kaca dan tempurung helm 

yang sudah memenuhi syarat-syarat keselamatan yang berlogo huruf timbul yang 

bertuliskan SNI. (Lulie dan Trihatmoko, 2006). 

2.1.3.3. Helm SNI yang berkualitas baik  

   Helm yang baik adalah helm yang nyaman dan aman. Ada beberapa hal 

dan cara untuk mengetahui apakah helm tersebut berkualitas baik atau tidak yang 

harus diperhatikan antara lain : 

a. Memiliki ukuran proposional, helm tidak terlalu besar dan sebaiknya dengan 

ukuran yang pas tidak terasa longgar saat dipakai. 

b. Memiliki berat proposional, helm tidak terlalu berat dan sebaliknya bila helm 

tersebut berat pemakainya akan terasa pegal dan cepat lelah. 

c. Tidak kopong, bila diketuk bagian batoknya atau shell tidak berbunyi nyaring. 

d. Tidak lentur, helm diposisikan terbaik bila kedua sisinya ditekan tidak berubah 

bentuknya. 

e. Memiliki ketebalan batok helm sekitar 1 cm dan dapat lapisan busa setebal 1 

cm bagian depan. 

f. Jarak mulut pemakai dengan ujung helm sekitar 1-1,5 cm. 

g. Kaca helm tidak terlalu tipis dan terbuat dari plastik atau mika, ketebalan 

sekitar 2-3 mm dan kaca helm tidak mudah mengembun maupun kemasukan 

angin. 

h. Ketika ventilasi helm dibuka hembusan angin masuk melalui lubang ventilasi 

tersebut. 

  Menurut Irianto (2013).  Helm merupakan pelindung kepala yang wajib 

dipakai saat mengendarai sepeda motor, disamping berguna untuk menghindari 

operasi razia dokumen dan perlengkapan oleh polisi helm juga berfungsi 

melindungi kepala bila terjadi benturan. Saat ini banyak beredar helm dengan 

tampilan desain serta corak yang menarik tetapi belum tentu memeliki kualitas 

serta kemampuan melindungi kepala pemakainya secara maksimal. 
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2.1.4. Disiplin Rambu-rambu Lalulintas 

2.1.4.1. Pengertian Disiplin lalu lintas 

  Menurut jurnal penelitian Santoso (2013). Pengertian Disiplin Berlalu 

Lintas, disiplin berasal dari kata yang sama dengan disciple yaitu individu yang 

belajar dari atau secara sukarela mengikuti pimpinan, menurutnya disiplin dalam 

konsep negatif berarti pengendalian dengan kekuasaan luar yang biasanya 

diterapkan secara sembarangan, disiplin merupakan bentuk pengekangan melalui 

cara yang tidak disukai dan menyakitkan, jika tidak disadari. Disiplin menurut 

konsep positif sama dengan pendidikan dan bimbingan karena menekankan 

pertumbuhan dalam disiplin diri dan pengendalian diri yang kemudian akan 

melahirkan motivasi dari dalam. Bahwa disiplin yang baik adalah disiplin yang 

berasal dari dalam diri individu, adanya dorongan yang benar-benar berasal dari 

diri sendiri. 

  Disiplin bertujuan untuk memberitahukan hal yang baik yang seharusnya 

dilakukan dan buruk yang seharusnya tidak dilakukan yang keduanya sesuai 

dengan standar-standar norma yang ada. Terdapat tiga unsur penting dalam 

disiplin di antaranya, peraturan sebagai pedoman perilaku, konsistensi dalam 

peraturan tersebut dan dalam cara yang digunakan untuk mengajarkan dan 

memaksanya, hukuman untuk pelanggaran peraturan dan penghargaan untuk 

perilaku yang baik yang sejalan dengan peraturan yang berlaku. 

  Menurut UU No. 22 Tahun 2009 pengertian lalu lintas adalah gerak 

kendaraan dan orang di ruas jalan, dimana definisi kendaraan itu sendiri berarti 

suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan 

tidak bermotor. Salah satu jenis kendaraan bermotor berupa sepeda motor yang 

mempunyai definisi kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-

rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga 

tanpa rumah-rumah.  

  Pengertian disiplin berlalu lintas itu sendiri bilamana seseorang 

mematuhi apa yang tidak boleh pada saat berlalu lintas di jalan, baik dalam rambu 
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ataupun tidak, dimana larangan-larangan tersebut termuat didalam (UU RI No 22 

tahun 2009 tentang UULAJ). Sejalan dengan itu pengertian disiplin berlalu lintas 

merujuk pada (UU RI No. 22 Th. 2009) yang menerangkan bahwa segala perilaku 

pengguna jalan baik bermotor ataupun tidak di jalan raya yang sesuai dengan 

undang-undang ataupun peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. 

  Maka peneliti menyimpulkan bahwa pengertian disiplin berlalu lintas 

adalah suatu tindakan ataupun perilaku yang dimiliki individu dalam menjalankan 

setiap peraturan yang harus ditaati sesuai undang-undang yang ada ketika 

mengendarai sepeda motor di jalan raya. 

2.1.4.2. Aspek-aspek Disiplin Berlalu Lintas 

  Menurut Ancok (2004) disiplin lalu lintas mempunyai aspek-aspek 

sebagai berikut: 

a. Kualitas Individu 

    Dimana kualitas individu tersebut meliputi , kualitas pemakai jalan yang 

akan menentukan ketertiban lalu lintas, kualitas dan kuantitas petugas 

keamanan lalu lintas di jalan raya. 

b. Penataan Kendaraan 

      Meliputi kelengakapan ketika mengendarai sepeda motor seperti helm, 

lampu, dan kaca spion, adalah persyaratan bagi amannya seseorang berlalu 

lintas. Hal ini merupakan bagian penting bagi penegakan ketertiban lalu lintas. 

c. Penataan Jalan dan Rambu Lalu Lintas 

  Yang meliputi Penataan jalan dan rambu lalu lintas. Penataan tata jalan 

adalah awal dari penataan ketertiban lalu lintas. Selain itu penataan dan rambu 

lalu lintas jalan memerlukan keterlibatan individu yang menyangkut persepsi, 

ekspektasi, ilusi, yang terjadi karena kondisi jalan Jadi dapat dikatakan 

individu memiliki disiplin lalu lintas yang baik bila mana individu tersebut 

kualitas yang baik memahami ketiga aspek tersebut sesuai aturan perundang-

undangan yang ditetapkan pemerintah. 
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    Berdasarkan uraian aspek-aspek mengenai disiplin berlalu lintas diatas 

disimpulkan bahwa aspek-aspek disiplin lalu lintas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: kualitas individu dalam memahami peraturan berlalu 

lintas, tanggung jawab terhadap keselamatan diri dan orang lain, kehati-hatian 

dan kewaspadaan, penataan kendaraan yang digunakan dan kesiapan diri. 

(Arumeswari dan Magda : 2009). 

2.1.4.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Berlalu lintas 

Dikutip dari penelitian Ralohmari (2013). Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kedisiplinan berlalu-lintas yaitu faktor extern dan intern. Faktor 

extern meliputi sosial budaya, sosial, ekonomi dan pendidikan sedangkan faktor 

intern meliputi sikap individu dan kesadaran individu. 

 Selain itu faktor-faktor mempengaruhi disiplin berlalu lintas yang 

berkaitan dengan individu sebagai pengguna jalan (Wardana, 2009) antara lain: 

 a. Faktor Internal 

 Merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri 

berupa sikap dan kepribadian yang dimiliki oleh individu yaitu suatu sikap dan 

perilaku yang mencerminkan tanggung jawab terhadap kehidupan tanpa 

paksaan dari luar, dilaksanakan berdasarkan keyakinan yang benar bahwa hal 

itu bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat sekaligus menggambarkan 

kemampuan seseorang untuk menyesuaikan interes pribadinya dan 

mengendalikan dirinya untuk patuh dengan hukum dan norma serta kebiasaan 

yang berlaku dalam lingkungan sosial.  

        Adapun unsur-unsur yang meliputi faktor internal :  

1. Unsur Sikap Hidup 

Sikap dipandang sebagai sesuatu predisposisi perilaku yang akan tampak 

aktual bila kesempatan untuk menyatakan terbuka luas, dan jika dilihat dari 



16 
 

strukturnya, sikap terdiri atas beberapa komponen yang saling menunjang; 

kognitif, afektif, dan konatif. 

2. Unsur Tanggung jawab 

  Orang yang berdisiplin adalah orang yang bertanggung jawab atau 

dengan kata lain orang yang mementingkan janjinya, konsekuen dengan 

prinsipnya, dan konsisten dengan keputusannya. 

3. Unsur Keinsafan 

  Internalisasi terjadi ketika individu menerima pengaruh dan bersedia 

menuruti pengaruh itu dikarenakan sikap tersebut sesuai dengan apa yang 

individu percayai dan sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya. 

4. Unsur Keyakinan 

Tanpa adanya keyakinan dan kepercayaan bahwa disiplin itu baik dan 

bermanfaat, maka secara internal disiplin tidak mungkin dapat terwujud. 

Secara universal keyakinan memegang peranan sentral dalam keberhasilan dan 

kegagalan untuk mencapai tujuan. 

          5. Unsur Kemampuan Menyesuaikan Diri 

               Adalah kekuatan dan mental spiritual yang menghindarkan seseorang 

untuk menghadapi friksi, gesekan serta benturan dengan lingkungan alam dan 

lingkungan sosialnya. 

          6. Unsur Kemampuan Mengendalikan Diri 

Pengendalian diri adalah pengaruh seseorang terhadap peraturan 

tentang fisiknya, perilaku dan proses-proses psikologisnya.Perkembangan 

pengendalian diri adalah penting bagi individu untuk dapat bergaul dengan 

orang lain dan untuk mencapai tujuan pribadinya. 
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b. Faktor Eksternal 

Yaitu kedisiplinan dilihat sebagai alat untuk menciptakan perilaku atau 

masyarakat sehingga dapat terimplementasikan dalam wujud hubungan serta 

sanksi yang dapat mengatur dan mengendalikan perilaku manusia sehingga 

sanksi tersebut hanya dikenakan kepada mereka yang melanggar hukum dan 

norma yang berlaku, sebagai contoh yang berkaitan dengan kondisi fisik antara 

lain; kondisi jalan yang dilalui, letak rambu-rambu lalu lintas, dan kelengkapan 

kendaraan yang akan digunakan serta keadaan cuaca ketika akan berkendara.   

Disiplin sebagai faktor eksternal meliputi unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Unsur pemaksaan oleh hukum dan norma yang diwakili oleh penegak hukum 

terhadap setiap anggota masyarakat untuk taat kepada hukum dan norma yang 

berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

2. Unsur Pengatur, Pengendali dan Pembentuk Perilaku Faktor ini merupakan 

aturan-aturan dan norma-norma yang dijadikan standar bagi individu dalam 

masyarakat atau kelompoknya. Adanya perangkat hukum, norma atas aturan-

aturan ini maka individu belajar mengendalikan diri dengan aturan yang 

berlaku. Hukum dan norma selalu bersifat mengatur, mengendalikan serta 

membentuk perilaku manusia agar menjadi teratur, terkendali dan membentuk 

perilaku manusia agar menjadi teratur dengan adanya kepastian hukum. 

       Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi disiplin berlalu lintas berasal dari faktor internal dan faktor 

eksternal individu. Faktor internal merupakan faktor dari dalam diri individu 

seperti; sikap tanggung jawab, keyakinan, keinsafan, penyesuaian diri, dan 

pengendalian diri. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang 

mempengaruhi disiplin yang meliputi pemaksaan oleh hukum dan norma yang 

diwakili oleh penegak hukum terhadap setiap anggota masyarakat serta unsur 

pengatur, pengendali dan pembentuk perilaku. 
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2.1.5. Kondisi Kendaraan 

               Menurut Ogden (1976). Kendaraan merupakan salah satu faktor yang 

menjadi penyebab kecelakaan. Tentunya, faktor kendaraan untuk sepeda motor 

masih dapat di rinci lagi menjadi berbagai macam komponen indikator di 

antaranya ban, rem, lampu, mesin, sasis, spion, konspisuiti, dan perlengkapan 

berkendara. Komponen-komponen tersebut merupakan hal yang sangat penting 

supaya pengendara dapat mengurangi resiko kecelakaan. 

                Ketidak fungsian salah satu komponen bisa menimbulkan  dan memicu 

terjadinya kecelakaan. Hal ini cukup beralasan karena tidak semua pemilik 

kendaraan sepeda motor selalu perhatian dan peduli dengan kelengkapan yang 

diperlukan. Bahkan tidak semua pengendara sepenuhnya menyadari kalau salah 

satu kelengkapan sepeda motor tersebut tidak berfungsi dapat menimbulkan 

resiko kecelakaan. Untuk itu menganalisis bagaimana pengaruh dari beberapa 

komponen indikator yang terkait dengan kondisi kendaraan merupakan hal yang 

penting dalam upaya untuk mengidentifikasi faktor penyebab kecelakaan.   

  2.1.5.1  Ban 

  Ban merupakan salah faktor terpenting dalam berkendara yang memiliki 

berbagai macam fungi untuk mengantisipasi terjadi kecelakaan dalam berkendara. 

Seperti menahan beban, meredam guncangan, meneruskan tenaga dari mesin. Jika 

ban telah disesuaikan dengan fungsi utamanya, tentu akan mengurangi gangguan 

maupun kendala saat berkendara dan menjadi langkah tepat dalam mengantisipasi 

terjadinya kecelakaan, yang merugikan pengemudinya sendiri dan orang lain. 

2.1.5.2. Rem 

   Rem adalah suatu piranti untuk memperlambat atau menghentikan 

gerakan roda. Sementara motedo pemakaian rem bervariasi sesuai dengan 

pengendara dan situasi lalu lintas, jarak pandang henti pada prinsipnya ditentukan 

oleh efisiensi dan kondisi sistem pengereman dan beban kendaraan, keadaan 

cuaca dan karakteristik permukaan jalan. 
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 2.1.5.3. Perlampuan 

  Lampu kendaraan mempunyai 2 (dua) persyaratan : 

1. Dapat mengonfirmasikan secara jelas atas adanya kendaraan kepada orang lain 

dari berbagai sudut tanpa menimbulkan ketidak nyamanan akibat silau bagi 

orang yang melihat. 

2. Dapat memungkinkan pengemudi melihat area pandang yang diterangi oleh 

lampu sesuai dengan kecepatan kendaraan dan kondisi jalan 

2.1.5.4. Lampu Depan 

  Persyaratan utama lampu depan untuk jarak dekat adalah membuat 

iluminasi disepanjang perkerasan jalan dan mengurangi cahaya langsung pada 

kendaraan yang berpapasan. Pada kondisi berkabut, lampu biasa mengganggu 

mata pengemudi karena silau, dan lampu khusus dapat membantu memberikan 

cahaya lampu melebar dengan tajam tapi puncak atasnya terpotong. 

 2.1.5.5. Lampu Belakang 

Kondisi terjelek waktu melihat lampu belakang muncul pada saat sumber 

cahaya yang kuat diarahkan secara langsung dari depan dan lampu belakang 

kendaraan didepannya atau kendaraan yang sedang parkir dapat hilang dari 

pandangan karena gangguan visual.Reflektor diperlukan sebagai pelengkap lampu 

belakang dan tanda tambahan pada tambahan pada waktu kerusakan listrik. 

2.2. Penelitian Terdahulu 

 Dibawah ini adalah tabel yang berisisi tentang penelitian terdahulu, 

Variabel penelitian, teknik analisis data serta hasil penelitian adalah sebagai 

berikut : 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

1.  Sumber 

Penelitian 

Feti Rakhmani. Jurnal S-1 Ilmu Sosiatri, volume 2 

Nomer 1, April 2013. Kepatuhan Remaja Dalam 

Beralalu lintas. 

 Variabel yang 

diteliti 

Rendahnya pengetahuan remaja tentang peraturan lalu 

lintas dan angkutan jalan, adanya sikap acuh tak acuh 

dari sebagian remaja terhadap himbauan dari 

kepolisian untuk tertib lalu lintas. 

 Teknik Analisa Observasasi dan wawancara.. 

 Hasil 

Penelitian 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan remaja 

dalam berlalu lintas diantaranya pemahaman tentang 

tata tertib lalu lintas, sikap remaja tentang kepatuhan 

tata tertib lalu lintas, dan adanya program operasi razia 

dari pihak kepolisian. 

2.  Sumber 

Penelitian 

Waskito Ady dan Bambang Susanto, Jurnal Teknik 

PKW volume 3 nomer 4 2014. Analisis keselamatan 

berlalu lintas di lingkungan kampus UNDIP. 

 Variabel yang 

diteliti 

Keselamatan berlalu lintas, kondisi prasarana jalan, 

perilaku berkendara. 

 Teknik Analisa Penelitian kuantitatif, dan pendedekatan kuantitatif. 

 Hasil 

Penelitian 

Perilaku berkendara warga kampus undip terutama 

mahasiswa masih belum mengutamakan keselamatan 

berlalu lintas, hal ini bisa dilihat dari masih terdapat 

sekitar 30 persen mahasiswa yang memilih jalur yang 

salah atau melanggar lalu lintas saat berkendara. 



21 
 

Mahasiswa jenis kelamin perempuan lebih cenderung 

melanggar lalu lintas dibandikan mahasiswa laki-laki. 

3.  Sumber 

Penelitian 

Kawan Hermawan, Jurnal S-1 Ilmu Sosiatri, vol 3, 

nomor 3, edisi september 2014. Persepsi pengendara 

sepeda motor terhadap kewajiaban penggunaan helm 

standart di kabupaten Kubu Raya. 

 Variabel yang 

diteliti 

Persepsi, pengendara sepeda motor, helm SNI. 

 Teknik 

Analisis 

Analisis deskriftif kuantitatif. 

 Hasil 

Penelitian 

Pada dasarnya pengendara sepeda motor mengetahuai 

dan paham tentang kewajiban menggunakan helm 

SNI, sebagian besar pengendara melanggarnya dengan 

berbagai alasan seperti : hanya berkendara jarak dekat, 

malas dan tidak ada pihak kepolisian yang berpatroli 

dan razia. 

4.  Sumber 

Penelitian 

Ratih Pramitasari, Enimahawati, Eko Hartini Alumni 

Fakultas kesehatan Universitas Dian Nuswantoro 

Semarang, Perbedaan perilaku Safety riding 

(Keselamatan Berkendara) Berdasarkan keperibadian 

siswa SMA Negeri 1 Semarang. 

 Variabel yang 

diteliti 

Perilaku Keselamatan berkendara siswa SMA Negeri 

1 Semarang. 

 Teknik Analisa Teknik sampling (purposive samoling)  

 Hasil  

Penelitian 

Rata – rata skor perilaku safety riding siswa SMA N 1 

Semarang adalah 86,93. Skor terendah adalah 38 dan 
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tertinggi adalah 115, Tidak ada perbedaan perilaku 

safety riding berdasarkan kepribadian siswa siswi 

SMA N 1 Semarang tahun 2013 (p-value = 0,493). 

5 Sumber 

Penelitian 

Aji Suraji, Ngudi Tjahjono dan Priyo Tri Widodo. 

Simposium XIII FSTPT, Universitas Katolik 

soegijapranata semarang 8-9 Oktober 2010.(Google 

Cindekia) 

 Variabel yang 

diteliti 

Kecelakaan, lalu lintas, kendaraan, sepeda motor 

 Teknik Analisa Kuisioner, MSA (Measures of sampling Adequacy) 

 Hasil  

Penelitian 

Kondisi Ban dan Rem sepeda motor tidak berpengaruh 

terhadap kecelakaan sepeda motor, keberadaan lampu 

dan konspisuiti berpengaruh terhadap kecelakaan 

sepeda motor. Kondisi mesin dan sasis berpengaruh 

terhadap kecelakaan dan keberadaan spion juga 

berpengaruh terhadap kecelakaan sepeda motor. 

2.3. Hipotesis 

Menurut Husen Umar (2003) hipotesis berfungsi sebagai pegangan 

sementara atau jawaban sementara, yang menghendaki pembuktian baik dalam 

kenyataan (emperical verfication), percobaan (experimantation), maupun praktik 

(implementation). 

 Sugiono (2007) mengatakan dalam statistik, hipotesis dapat diartikan 

sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Statistik adalah ukuran-

ukuran yang dikenakan pada populasi. Jadi hipotesis merupakan taksiran terhadap 

parameter populasi, melalui data-data sampel.  
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 Dalam penelitian ini, hipotesis dikemukakan masing-masing narasumber 

bertujuan untuk mengetahui variabel yang akan diteliti. Adapun hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah : 

H1 = Diduga perilaku saat berkendara berpengaruh positif dan Signifikan  

terhadap keselamatan berkendara siswa SMK PGRI 01 Semarang. 

H2 = Diduga penggunaan helm SNI saat berkendara berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keselamatan berkendara siswa SMK PGRI 01 

Semarang. 

H3 = Diduga disiplin akan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keselamatan berkendara 

siswa SMK PGRI 01 Semarang. 

H4 =  Diduga kondisi kendaraan saat berkendara sepeda motor berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keselamatan berkendara siswa SMK PGRI 

01 Semarang. 

  H5 =  Diduga secara simultan perilaku berkendara, penggunaan helm SNI, 

disiplin akan rambu-rambu lalulintas, dan kondisi kendaraan berpengaruh 

terhadap keselamatan berkendara siswa SMK PGRI 01 Semarang. 

2.4. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori mengenai faktor-faktor penelitian yaitu 

perilaku berkendara, penggunaan helm SNI, disiplin akan rambu-rambu lalu lintas 

dan kondisi kendaraan berpengaruh terhadap keselamatan berkendara sepeda 

motor oleh siswa SMK PGRI 01 di Semarang, maka kerangka pemikiran teoritis 

yang mendasari penelitian ini, sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran  
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1. Indikator – indikator Prilaku Berkendara (X1) antara lain : 

a. Tidak menggunakan telefon genggam saat berkendara (X1.1) 

b. Pengendara tidak dalam keadaan mabuk (X1.2) 

c. Berkosentrasi dalam mengemudi (X1.3) 

2.  Indikator – indikator Penggunaan Helm SNI (X2) antara lain :  

a. Menggunakan helm SNI dapat mengurangi cidera kepala saat terjadi 

kecelakaan (X2.1) 

b. Menggunakan helm SNI dilakukan dalam jarak dekat maupun jauh (X2.2) 

c. Menggunaan helm SNI sebagai salah satu bentuk pelasanaan atas perturan 

pemerintah (X2.3) 

3. Indikator – indikator Disiplin Rambu-rambu Lalu lintas (X3) antara   lain : 

a. Berkendara mematuhi setiap rambu – rambu lalulintas (X3.1) 

b. Berkendara mematuhi peringatan dengan klakson dan sinar lampu (X3.2) 

c. Berkendara tidak menerobos lampu merah (X3.3) 

4. Indikator – indikator Kondisi Kendaraan (X4) antara lain : 

a.     Melakukan perawatan kendaraan secara berkala di bengkel (X4.1) 

b.     Kondisi  bahan bakar minyak (X4.2) 

     c. Tidak memodifikasi kendaraan yang tidak sesuai standar / peraturan   

(X4.3) 

5. Indikator – indikator Keselamatan Berkendara (Y) antara lain :  

     a.    Tidak mengalami kecelakaan dalam berkendara (Y1) 

     b.    Merasa aman dan nyaman dalam berkendara (Y2) 

     c.    Berkendara selamat sampai tujuan (Y3) 

 


