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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Masalah lalu lintas memang bukan menjadi hal yang langka. Padatnya 

penduduk Indonesia berdampak pada peningkatan jumlah populasi kendaraan 

bermotor. Susantono (2013) menyatakan populasi kendaraan bermotor di 

Indonesia bertumbuh sangat cepat. Banyaknya jumlah populasi kendaraan 

menyebabkan jalanan menjadi semakin padat sehingga juga menyebabkan 

semakin banyaknya masalah lalu lintas. Muhammad (1999) menyatakan dari 

berbagai keluhan yang dilontarkan masyarakat, masalah lalu lintas terutama 

kemacetan menempati posisi terbanyak. Masalah kedua yang berkenaan dengan 

pelanggaran lalu lintas adalah kecelakaan lalu lintas. 

Di Indonesia berdasarkan data survei Kesehatan Nasional tahun 2001, 

kecelakaan menempati urutan keenam dari 10 penyakit penyebab kematian 

berbagai usia (Soetjiningsih, 2004), terutama remaja. Soetjiningsih (2004) 

menyatakan kita mungkin saja mengetahui bagaimana kecelakaan itu terjadi, 

faktor-faktor yang meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Namun, kita 

mungkin tidak mengetahui terlalu banyak mengapa kecelakaan ini terjadi justru 

lebih banyak pada remaja. 

Fakta menunjukkan angka kecelakaan lalu lintas di kota Pekanbaru semakin 

meningkat setiap tahunnya. Seperti yang diberitakan oleh Riau Pos, pada tanggal 

21 Desember 2015 “Polda Riau mencatat di tahun 2015 ini, jumlah kecelakaan 
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lalu lintas di Riau semakin meningkat dibandingkan tahun 2014 lalu. Angka 

kecelakaan lalu lintas umumnya terjadi pada usia produktif yakni usia remaja”. 

Kecelakaan lalu lintas terjadi akibat kelalaian dalam berkendara serta 

adanya pelanggaran lalu lintas. Menurut Muhammad (1999), ada tiga 

penggolongan pelanggaran lalu lintas: 1) Pelanggaran lalu lintas berat, seperti 

melanggar batas kecepatan, tanda pengatur lalu lintas, trayek, ketentuan 

menaikkan atau menurukan penumpang, dan batas muatan; 2) Pelanggaran lalu 

lintas biasa, seperti melanggar tanda larangan masuk pada jam tertentu, memutar 

atau membelok, dan ketentuan masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan 

(STNK) atau SIM; 3) Pelanggaran lalu lintas khusus dan ringan, seperti berhenti 

di jalur lalu lintas, sementara masih ada tempat di luar jalur, melanggar garis batas 

berhenti, dan meninggalkan kendaraan dalam keadaan mesin hidup. 

Di Pekanbaru, berita www.goriau.com  pada tanggal 29 Mei 2016 

menyatakan pelanggaran lalu lintas meningkat setiap tahunnya. “Jika 

dibandingkan dengan pelaksanaan pada tahun 2015, penindakan terhadap 

pelanggaran lalu lintas mengalami peningkatan dengan total 2016 sebanyak 4.099 

perkara sedangkan tahun 2015 sebanyak 3.761 perkara, angka tersebut memiliki 

selisih sebanyak 338 perkara atau sembilan persen. Untuk pengendara roda dua, 

pelanggaran yang banyak dijumpai, tidak memiliki surat-surat kendaraan berupa 

SIM dan STNK sebanyak 2.253 perkara, tidak menggunakan helm sebanyak 717, 

melawan arus 225 serta melanggar rambu atau marka sebanyak 124 perkara. 

Sedangkan untuk usia pelaku pelanggaran dari data yang diperoleh usia 16 sampai 

20 tahun berada diperingkat teratas dengan jumlah 1.052 orang, jika dilihat dari 

http://www.goriau.com/
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data tersebut dapat disimpulkan bahwa  para pelaku pelanggaran tersebut masih 

sangat muda.” 

Monks dan Knoers (2004) menyatakan bahwa remaja adalah individu yang 

berusia antara 12-21 tahun. Usia pelaku pelanggaran lalu lintas yang diungkapkan 

oleh www.goriau.com adalah 16 hingga 20 tahun. Maka dapat diambil kesimpulan 

usia tersebut termasuk ke dalam kategori usia remaja. 

Soetjiningsih (2004) menyatakan masa remaja merupakan masa 

perkembangan yang harus dilalui oleh setiap individu. Pada masa ini penuh 

dengan masa transisi dari semua aspek kehidupan manusia yang mengandung 

konsekuensi adanya beraneka konflik psikososial. Berbagai macam transisi ini 

harus dilaluinya sehingga terciptanya identitas diri yang mantap. Transisi dalam 

emosi tampak dengan meningkatnya emosi yang berlebihan dengan ekspresi yang 

meledak-ledak padahal rangsang yang diperoleh dari lingkungannya relatif kecil, 

bahkan dapat dikatakan tidak berarti. Misalnya meningkatkan kecepatan 

kendaraannya hanya oleh karena dia didahului oleh kendaraan lain dan tindakan 

beresiko lainnya seperti kebut-kebutan, tidak menggunakan helm saat berkendara, 

dan pelanggaran lalu lintas lainnya (Soetjiningsih, 2004). 

Sikap melanggar aturan lalu lintas merupakan cerminan dari ketidak 

disiplinan remaja dalam berlalu lintas. Disiplin berlalu lintas merupakan salah 

satu pencerminan dari disiplin nasional yang menunjukkan harga diri atau 

martabat sebuah bangsa (Wulandari, 2015). Disiplin dibentuk sebagai sikap 

menghargai, menghormati, patuh pada peraturan yang ada baik tertulis maupun 

http://www.goriau.com/
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tidak tertulis yang dijalankan tanpa mengeluh dan menerima sanksi bila 

melanggar (Astuti dan Suwanda, 2015). 

Menurut Unaradjan (2003), disiplin berarti mematuhi aturan, baik tertulis 

maupun yang tidak tertulis. Disiplin memiliki tujuan untuk menunjukkan sikap 

baik yang harus dilakukan maupun sikap buruk yang tidak boleh dilakukan oleh 

seseorang sesuai dengan norma atau peraturan yang ada di masyarakat (Astuti dan 

Suwanda, 2015). Sedangkan lalu lintas menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah 

gerak kendaraan dan orang di ruang lintas jalan. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa disiplin berlalu lintas adalah tindakan seseorang untuk mematuhi apa yang 

boleh dan tidak boleh dilakukan saat berkendara di jalan raya sesuai dengan 

peraturan lalu lintas. 

Berkendara dengan mematuhi peraturan lalu lintas harus dilakukan oleh 

siapa saja yang berkendara di ruang jalan, baik tua ataupun muda, baik pekerja 

ataupun pelajar, baik siswa sekolah umum ataupun sekolah agama. Begitu pula 

seharusnya yang dilakukan siswa-siswi MAN 1 Pekanbaru. Siswa-siswi MAN 1 

Pekanbaru dikenal masyarakat sebagai siswa yang agamis dan disiplin. Menurut 

Wakil Kesiswaan MAN 1 Pekanbaru, tingkat kedisiplinan siswa-siswi MAN 1 

Pekanbaru sudah mencapai tingkat 90%. Bagaimana dengan disiplin berlalu lintas 

siswa-siswi MAN 1 Pekanbaru? Wakil Kesiswaan MAN 1 Pekanbaru menyatakan 

tidak ada peraturan sekolah yang mengatur tentang kedisiplinan lalu lintas siswa 

yang mengendarai sepeda motor ke sekolah, namun pihak sekolah pernah 
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melakukan sosialisasi tentang disiplin lalu lintas yang mendatangkan polisi 

sebagai narasumber. 

Peneliti melakukan survei dengan memberikan angket kepada seluruh 

siswa-siswi MAN 1 Pekanbaru untuk mengetahui kedisiplinan lalu lintas siswa-

siswi MAN 1 Pekanbaru dalam hal kepemilikan SIM, STNK, dan penggunaan 

helm. Hasilnya terdapat 470 siswa-siswi yang menggunakan sepeda motor sebagai 

alat transportasinya, namun diantaranya ada 410 orang siswa yang melakukan 

pelanggaran lalu lintas yaitu, 283 orang tidak memiliki SIM, 2 orang tidak 

membawa STNK, 5 orang tidak menggunakan helm, 69 orang tidak memiliki SIM 

dan tidak membawa STNK, 24 orang tidak memiliki SIM serta tidak 

menggunakan helm, dan 27 orang tidak memiliki SIM, tidak membawa STNK 

serta tidak menggunakan helm saat berkendara. 

Selain itu, berdasarkan wawancara kepada 8 orang siswa-siswi MAN 1 

Pekanbaru pada tanggal 22 Agustus 2017, 2 di antaranya pernah hampir 

mengalami kecelakaan dan bahkan 1 orang pernah mengalami kecelakaan. 

Kecelakaan itu terjadi karena siswa kebut-kebutan, melanggar traffict light dan 

mendahului kendaraan lain dari sisi kiri kendaraan tersebut. Kemudian siswa-

siswi MAN 1 Pekanbaru mengaku bahwa pelanggaran lalu lintas yang pernah 

dilakukan selain pelanggaran di atas, yaitu melampaui batas kecepatan, tidak 

menggunakan helm, tidak memiliki spion, tidak menggunakan isyarat saat 

berbelok, dan tidak mengurangi kecepatan di pusat masyarakat seperti pasar. 

Pelanggaran lalu lintas di atas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. 
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Disiplin dalam berlalu lintas membutuhkan kesadaran akan diri sendiri dan 

orang lain. Unaradjan (2003) menyatakan disiplin berhubungan erat dengan 

kesadaran diri, kesadaran akan keadaan dirinya, dan keadaan di sekitarnya. Oleh 

karena itu, emosi remaja yang meledak-ledak atau tidak stabil kerap kali 

menjadikannya kurang sadar akan keadaan dirinya dan keadaan disekitarnya 

sehingga menyebabkan remaja tidak mengenali dengan baik keadaan sekitarnya 

dan menjadikan ia tidak disiplin dalam berlalu lintas.  

Maryam (2014) mengungkapkan salah satu faktor yang berpengaruh dalam 

kurangnya sikap disiplin berlalu lintas pada remaja adalah faktor emosi dalam diri 

remaja seperti suasana hati yang tidak baik seperti marah dan kesal. Ridha (2006) 

menyatakan bahwa remaja memiliki beberapa gejolak emosi diantaranya: 1) 

Gejolak emosi yang membabi buta, di mana remaja gampang berontak hanya 

karena sebab sepele. Latar belakangnya adalah pertumbuhan cepat yang diiringi 

perubahan yang cepat pula; 2) Gejolak emosi yang konstan. Tidak mampu 

mengontrol ekspresi dan penampilan luar akibat emosinya bergejolak (sensitivitas 

emosional). Misalnya, saat marah; ia berteriak, menendang, menggigit, dan 

memukul segala sesuatu. Ketika gembira, gerakannya tidak seimbang, 

perilakunya membahayakan dan bersuara aneh; 3) Gejolak emosi yang spontan, di 

mana emosinya bergejolak terhadap sesuatu tanpa sebab. Hal itu diakibatkan oleh 

rasa takut untuk menghadapinya atau ketidak mampuannya mengontrol emosi. 

Oleh karena itu, emosinya sering tersembunyi dan yang tampak malah sebaliknya. 

Sejatinya remaja harus mampu mengendalikan gejolak emosinya agar 

remaja dapat berperilaku disiplin dalam berlalu lintas. Dalam pengendalian emosi, 
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remaja harus memiliki kecerdasan emosional yang baik saat menghadapi situasi di 

jalanan. Goleman (2004) menjelaskan bahwa kecerdasan emosional terkait dengan 

kemampuan mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, 

mengenali emosi orang lain (empati), dan membina hubungan dengan orang lain. 

Apabila hal ini lebih disederhanakan lagi, pada dasarnya mengacu pada 

kemampuan seseorang mengendalikan diri ketika marah, takut, gembira, 

kasmaran, terkejut, terpesona, muak, tersinggung, dan berduka (Goleman, 2004). 

Jadi pada hakikatnya seseorang harus mampu meredam gejolak emosinya. 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, siswa-siswi MAN 1 

Pekanbaru mengaku bahwa ia melakukan pelanggaran lalu lintas dengan alasan 

takut terlambat masuk sekolah, sehingga yang penting baginya adalah sampai di 

sekolah tepat waktu. Dengan demikian, dapat diketahui kurangnya kemampuan 

menahan diri terhadap motivasi dan kurangnya kemampuan dalam hal mengelola 

gejolak emosi yang dimiliki remaja menjadikannya kurang fokus terhadap apa 

yang dilakukannya. Hal itu juga menjadikannya kurang sadar terhadap dirinya dan 

terhadap keadaan sekitarnya yang diatur oleh peraturan dan sanksi serta apa akibat 

dari perbuatannya. Kemampuan memotivasi diri sendiri dan mengelola emosi diri 

merupakan dua dari lima aspek kecerdasan emosional. 

Menurut Stein dan Book (2000), kecerdasan emosional dapat mencerminkan 

beberapa perilaku, salah satunya yaitu dapat menerapkan disiplin. Dari pendapat 

tersebut dapat disimpulkan bahwa remaja yang memiliki kecerdasan emosional 

yang baik maka ia akan mampu menerapkan disiplin. Dalam beberapa penelitian, 

terbukti bahwa kecerdasan emosional dapat mempengaruhi berbagai perilaku 
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disiplin. Diantaranya disiplin belajar (Murti, Murti dan Suryani, 2015), disiplin 

sekolah (Krisnatuti, Herawati, dan Dini, 2011), dan disiplin kerja (Sutrisno dan 

Desanti, 2011). Dari beberapa penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin 

baik kecerdasan emosional individu, maka semakin baik pula tingkat kedisiplinan 

individu tersebut.  

Dalam penelitian ini, berdasarkan latar belakang tersebut peneliti 

menspesifikkan tuntutan kedisiplinan remaja yaitu, disiplin lalu lintas. Maka 

peneliti mengemukakan penelitian yang berjudul “Hubungan Antara Kecerdasan 

Emosional Dengan Disiplin Lalu Lintas Pada Remaja Pengendara Sepeda Motor 

di MAN 1 Pekanbaru”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat 

mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini dengan rumusan masalah 

“Apakah ada hubungan antara kecerdasan emosional dengan disiplin lalu lintas 

pada remaja pengendara sepeda motor di MAN 1 Pekanbaru?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mempelajari secara ilmiah 

mengenai ada tidaknya hubungan antara kecerdasan emosional dengan disiplin 

lalu lintas pada remaja pengendara sepeda motor di MAN 1 Pekanbaru. 
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D. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini mengkaji hubungan antara kecerdasan emosional dengan 

disiplin lalu lintas pada remaja pengendara sepeda motor di MAN 1 Pekanbaru. 

Berdasarkan pengetahuan peneliti, belum pernah ada penelitian sejenis yang telah 

dilakukan. Adapun perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian 

yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya terletak pada variabel, subjek, 

waktu dan tempat penelitian. 

Penelitian yang pernah dilakukan antara lain Fadli (2013) yang meneliti 

tentang “Hubungan Antara Kontrol Diri dengan Disiplin Berlalu Lintas Pada 

Remaja Madya di SMAN 11 Pekanbaru”. Persamaan dengan penelitian ini adalah 

variabel dependen yaitu disiplin berlalu lintas, subjek penelitian yaitu remaja 

berusia 15-18 tahun, teknik samping berupa purposive sampling dan desain 

penelitian berupa korelasional. Sedangkan perbedaannya ialah variabel 

independen berupa kontrol diri, tempat penelitian di SMAN 11 Pekanbaru, dan 

waktu penelitian pada tahun 2013. 

Penelitian yang dilakukan oleh Gullit Juniar Kusumo Wibowo (2015) 

membahas mengenai “Hubungan Antara Kontrol Diri dengan Perilaku Disiplin 

Lalu Lintas Pada Remaja Akhir”. Persamaan dengan penelitian ini adala variabel 

dependen yaitu disiplin lalu lintas, dan desain penelitian berupa korelasional. 

Perbedaannya terletak pada variabel independen berupa kontrol diri, subjek 

penelitian yaitu remaja akhir, tempat penelitian di kota Surabaya, dan waktu 

penelitian pada tahun 2015. 
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Kemudian Ade Septian Noor (2015) yang meneliti mengenai “Hubungan 

Konformitas dengan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pada Anggota Klub Motor di 

Samarinda”. Persamaannya ialah variabel dependen yaitu kedisiplinan berlalu 

lintas, dan desain penelitian berupa korelasional. Sedangkan perbedaannya ialah 

variabel independen berupa konformitas, subjek penelitian yaitu anggota klub 

berusia 19-21 tahun, tempat penelitian di kota Samarinda, dan waktu penelitian 

pada tahun 2015. 

Selanjutnya Annisa Awalia Rohmani (2009) yang meneliti tentang 

“Hubungan Antara Konsep Diri dengan Sikap Disiplin dalam Berlalu Lintas Pada 

Remaja Komunitas Motor”. Persamaan dengan penelitian ini ialah variabel 

dependen yaitu sikap disiplin dalam berlalu lintas, dan desain penelitian berupa 

korelasional. Perbedaannya ialah variabel independen yaitu konsep diri, subjek 

penelitian yaitu remaja komunitas motor, tempat penelitian di kota Surakarta, dan 

waktu penelitian pada tahun 2009. 

Utami Octaria (2016) yang meneliti tentang “Hubungan Konsep Diri dengan 

Disiplin Berlalu Lintas Pada Remaja”. Persamaan dengan penelitian ini ialah 

variabel dependen yaitu sikap disiplin berlalu lintas, desain penelitian berupa 

korelasional, dan subjek penelitian yaitu remaja tingkat sekolah menengah atas. 

Perbedaan dengan penelitian ini ialah variabel independen yaitu konsep diri, 

tempat penelitian di Tembilahan, dan waktu penelitian pada tahun 2016. 

Dengan demikian, jika dilihat kepada permasalahan yang ada dalam 

penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan karya ilmiah 

yang asli. Dari segi variabel dependen berupa disiplin lalu lintas dan variabel 
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independen berupa kecerdasan emosional, belum pernah ada penelitian mengenai 

hubungan antara kecerdasan emosional dengan disiplin lalu lintas. Apabila 

ternyata dikemudian hari ditemukan judul yang sama, maka dapat 

dipertanggungjawabkan sepenuhnya. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan kajian teori-teori psikologi khususnya dalam bidang 

psikologi pendidikan dan ilmu pengetahuan secara umum dengan 

memberikan informasi tentang hubungan kecedasan emosional dengan 

disiplin lalu lintas. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini memberikan manfaat kepada masyarakat pengguna jalan, 

khususnya remaja sebagai pengetahuan dan informasi tentang masalah 

disiplin berlalu lintas. 




