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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Disiplin Lalu Lintas

1. Pengertian Disiplin Lalu Lintas

Dalam pelaksanaannya, disiplin berkaitan erat dengan peraturan, hukum

dan sanksi. Sanksi diperoleh apabila seseorang tidak disiplin dalam berlalu

lintas dengan melanggar peraturan yang berlaku. Pemerintah menetapkan

peraturan lalu lintas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22

Tahun 2009. Adanya undang-undang diharapkan semua warga Negara

menaati dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.

Bagi umat Islam masalah ketaatan terhadap berbagai peraturan

termasuk peraturan lalu lintas bukanlah hal yang asing, karena di dalam ayat

Al-Qur’an dan Hadist yang mengandung perintah untuk bersikap taat

(Maryam, 2014). Salah satu wujud taat yang dimaksud adalah taat kepada

pemerintah berupa taat dalam berlalu lintas. Dalam Q.S An- Nisa: 59, Allah

SWT berfirman yang artinya:

“Hai   orang -orang   yang beriman,  taatilah   Allah   dan   taatilah
Rasul  (Nya),   dan   ulil  amri   di  antara kamu.  Kemudian   jika  kamu
berlainan pendapat   tentang   sesuatu,  maka kembalikanlah   ia   kepada
Allah  dan Rasul, jika kamu   benar -benar   beriman kepada   Allah   dan
hari  kemudian. Yang  demikian   itu   lebih  utama (bagimu)   dan  lebih  baik
akibatnya.”

Dijelaskan bahwa ajaran Islam tentang disiplin mengandung ketaatan pada

peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah suatu hal yang harus
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dilaksanakan yaitu  melaksanakan disiplin bukan karena diawasi oleh

petugas, tetapi karena merupakan tuntunan ajaran agama.

Unaradjan (2003) menyatakan disiplin, berarti mematuhi aturan, baik

tertulis maupun yang tidak tertulis. Kemudian Unaradjan (2003) melengkapi

pengertian disiplin, yaitu tingkah laku manusia yang terkontrol, terkendali,

serta teratur yang berpijak pada kesadaran dan maksud luhur dari pribadi

yang bersangkutan agar keberadaannya selalu membahagiakan dirinya dan

orang lain.

Disiplin dibentuk sebagai sikap menghargai, menghormati, patuh pada

peraturan yang ada baik tertulis maupun tidak tertulis yang dijalankan tanpa

mengeluh dan menerima sanksi bila melanggar (Astuti dan Suwanda, 2015).

Hurlock (1980) menyatakan tujuan utama dari disiplin adalah mengajarkan

kepada anak, apa yang menurut dia dianggap kelompok sosial sebagai benar

dan salah, dan mengusahakan agar ia bertindak sesuai dengan pengetahuan.

Lalu lintas menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22

tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah gerak kendaraan

dan orang di ruang lalu lintas jalan.  Jadi, disiplin lalu lintas  merupakan

perilaku  taat  dan  patuh  terhadap  tata  aturan tertulis ataupun tidak tertulis,

yang didasarkan  atas  kesadaran  diri  terhadap  tanggung  jawab  untuk

mencapai suatu tujuan di ruang lalu lintas jalan. Disiplin  berlalu  lintas  ini

dilakukan  dengan  mematuhi  rambu  lalu lintas,  marka jalan, alat pemberi

isyarat lalu lintas dan batas kecepatan saat berkendara (Astuti dan Suwanda,

2015).
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2. Bentuk-Bentuk Disiplin Lalu Lintas

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bentuk-bentuk disiplin lalu lintas

atau tata cara berlalu lintas kendaraan bermotor sebagai berikut:

a. Paragraf 1: Ketertiban dan Keselamatan
1) Pasal 105

Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib:
a. berperilaku tertib; dan/atau
b. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan

Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.

2) Pasal 106
(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan

wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh
konsentrasi.

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan
wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.

(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan
wajib  mematuhi  ketentuan  tentang  persyaratan teknis dan laik
jalan.

(4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan
wajib mematuhi ketentuan:
a. rambu perintah atau rambu larangan;
b. Marka Jalan;
c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
d. gerakan Lalu Lintas;
e. berhenti dan Parkir;
f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
h. tata  cara  penggandengan  dan  penempelan  dengan

Kendaraan lain.

(5) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan
setiap  orang  yang  mengemudikan  Kendaraan Bermotor wajib
menunjukkan:
a. Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  Bermotor  atau  Surat Tanda

Coba Kendaraan Bermotor;
b. Surat Izin Mengemudi;
c. bukti lulus uji berkala; dan/atau
d. tanda bukti lain yang sah.
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(6) Setiap  orang  yang  mengemudikan  Kendaraan  Bermotor beroda
empat  atau  lebih  di  Jalan  dan  penumpang  yang duduk  di
sampingnya  wajib  mengenakan  sabuk keselamatan.

(7) Setiap  orang  yang  mengemudikan  Kendaraan  Bermotor beroda
empat  atau  lebih  yang  tidak  dilengkapi  dengan rumah-rumah
di  Jalan  dan  penumpang  yang  duduk  di sampingnya  wajib
mengenakan  sabuk  keselamatan  dan mengenakan  helm  yang
memenuhi  standar  nasional Indonesia.

(8) Setiap  orang  yang  mengemudikan  Sepeda  Motor  dan
Penumpang  Sepeda  Motor  wajib  mengenakan  helm  yang
memenuhi standar nasional Indonesia.

(9) Setiap  orang  yang  mengemudikan  Sepeda  Motor  tanpa kereta
samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

b. Paragraf 2: Penggunaan Lampu Utama
1) Pasal 107

(1) Pengemudi  Kendaraan  Bermotor  wajib  menyalakan lampu
utama  Kendaraan  Bermotor  yang  digunakan  di Jalan pada
malam hari dan pada kondisi tertentu.

(2) Pengemudi  Sepeda  Motor  selain  mematuhi  ketentuan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  menyalakan
lampu utama pada siang hari.

c. Paragraf 3: Jalur atau Lajur Lalu Lintas
1) Pasal 108

(1) Dalam  berlalu  lintas  Pengguna  Jalan  harus menggunakan jalur
Jalan sebelah kiri.

(2) Penggunaan  jalur  Jalan  sebelah  kanan  hanya  dapat dilakukan
jika:
a. Pengemudi  bermaksud  akan  melewati  Kendaraan  di

depannya; atau
b. diperintahkan  oleh  petugas  Kepolisian  Negara Republik

Indonesia  untuk  digunakan  sementara sebagai jalur kiri.
(3) Sepeda  Motor,  Kendaraan  Bermotor  yang  kecepatannya lebih

rendah,  mobil  barang,  dan  Kendaraan  Tidak Bermotor berada
pada lajur kiri Jalan.

(4) Penggunaan  lajur  sebelah  kanan  hanya  diperuntukkan bagi
Kendaraan  dengan  kecepatan  lebih  tinggi,  akan membelok
kanan, mengubah  arah,  atau  mendahului Kendaraan lain.

2) Pasal 109
(1) Pengemudi  Kendaraan  Bermotor  yang  akan  melewati

Kendaraan  lain  harus  menggunakan  lajur  atau  jalur Jalan
sebelah  kanan  dari  Kendaraan  yang  akan  dilewati, mempunyai
jarak  pandang  yang  bebas,  dan  tersedia ruang yang cukup.
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(2) Dalam  keadaan  tertentu,  Pengemudi  sebagaimana dimaksud
pada ayat  (1)  dapat  menggunakan  lajur  Jalan sebelah kiri
dengan tetap memperhatikan Keamanan dan Keselamatan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.

(3) Jika Kendaraan yang akan dilewati telah memberi isyarat akan
menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan, Pengemudi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melewati
Kendaraan tersebut.

3) Pasal 110
(1) Pengemudi yang berpapasan dengan Kendaraan lain dari arah

berlawanan  pada  jalan  dua  arah  yang  tidak dipisahkan  secara
jelas  wajib  memberikan  ruang  gerak yang cukup di sebelah
kanan Kendaraan.

(2) Pengemudi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  jika
terhalang oleh suatu rintangan atau Pengguna Jalan lain di
depannya  wajib  mendahulukan  Kendaraan  yang datang dari
arah berlawanan.

4) Pasal 111
Pada  jalan yang  menanjak  atau  menurun  yang  tidak
memungkinkan  bagi  Kendaraan  untuk  saling  berpapasan,
Pengemudi Kendaraan yang arahnya menurun wajib memberi
kesempatan jalan kepada Kendaraan yang mendaki.

d. Paragraf 4: Belokan atau Simpangan
1) Pasal 112

(1) Pengemudi  Kendaraan  yang  akan  berbelok  atau  berbalik arah
wajib  mengamati  situasi  Lalu  Lintas  di  depan,  di samping,
dan  di  belakang  Kendaraan  serta  memberikan isyarat  dengan
lampu  penunjuk  arah  atau  isyarat tangan.

(2) Pengemudi  Kendaraan yang  akan  berpindah  lajur  atau
bergerak ke samping wajib mengamati situasi Lalu Lintas di
depan,  di  samping,  dan  di  belakang  Kendaraan  serta
memberikan isyarat.

(3) Pada  persimpangan  Jalan  yang  dilengkapi  Alat  Pemberi
Isyarat  Lalu  Lintas, Pengemudi  Kendaraan  dilarang langsung
berbelok  kiri,  kecuali  ditentukan  lain  oleh Rambu Lalu Lintas
atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

2) Pasal 113
(1) Pada  persimpangan  sebidang  yang  tidak  dikendalikan dengan

Alat  Pemberi  Isyarat  Lalu  Lintas,  Pengemudi wajib
memberikan hak utama kepada:
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a. Kendaraan  yang  datang  dari  arah  depan  dan/atau dari  arah
cabang  persimpangan  yang  lain  jika  hal  itu dinyatakan
dengan  Rambu  Lalu  Lintas  atau  Marka Jalan;

b. Kendaraan dari Jalan utama jika  Pengemudi tersebut datang
dari  cabang  persimpangan  yang  lebih  kecil atau dari
pekarangan yang berbatasan dengan Jalan;

c. Kendaraan  yang  datang  dari  arah  cabang persimpangan
sebelah  kiri  jika  cabang  persimpangan 4 (empat) atau lebih
dan sama besar;

d. Kendaraan yang datang dari arah cabang sebelah kiri di
persimpangan 3 (tiga) yang tidak tegak lurus; atau

e. Kendaraan  yang  datang  dari  arah  cabang persimpangan
yang  lurus  pada  persimpangan  3  (tiga) tegak lurus.

(2) Jika  persimpangan  dilengkapi  dengan  alat  pengendali Lalu
Lintas  yang  berbentuk  bundaran,  Pengemudi  harus
memberikan  hak  utama  kepada  Kendaraan  lain  yang datang
dari arah kanan.

3) Pasal 114
Pada  perlintasan  sebidang  antara  jalur  kereta  api  dan  Jalan,
Pengemudi Kendaraan wajib:
a. berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api

sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain;
b. mendahulukan kereta api; dan
c. memberikan  hak  utama  kepada  Kendaraan  yang  lebih dahulu

melintasi rel.

f. Paragraf 5: Kecepatan
1) Pasal 115

Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang:
a. mengemudikan  Kendaraan  melebihi  batas  kecepatan paling

tinggi  yang  diperbolehkan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal
21; dan/atau

b. berbalapan dengan Kendaran Bermotor lain.

2) Pasal 116
(1) Pengemudi  harus  memperlambat  kendaraannya  sesuai dengan

Rambu Lalu Lintas.
(2) Selain  sesuai  dengan  Rambu  Lalu  Lintas  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Pengemudi harus memperlambat
kendaraannya jika:
a. akan  melewati  Kendaraan  Bermotor  Umum  yang sedang

menurunkan dan menaikkan Penumpang;
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b. akan  melewati  Kendaraan  Tidak  Bermotor  yang ditarik
oleh  hewan,  hewan  yang  ditunggangi,  atau hewan yang
digiring;

c. cuaca hujan dan/atau genangan air;
d. memasuki  pusat  kegiatan  masyarakat  yang  belum

dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas;
e. mendekati  persimpangan  atau  perlintasan  sebidang kereta

api; dan/atau
f. melihat  dan  mengetahui  ada  Pejalan  Kaki  yang  akan

menyeberang.

3) Pasal 117
Pengemudi  yang  akan  memperlambat  kendaraannya  harus
mengamati  situasi  Lalu  Lintas  di  samping  dan  di  belakang
Kendaraan  dengan  cara  yang  tidak  membahayakan Kendaraan lain.

g. Paragraf 6: Berhenti
1) Pasal 118

Selain  Kendaraan  Bermotor  Umum  dalam  trayek,  setiap
Kendaraan Bermotor dapat berhenti di setiap Jalan, kecuali:
a. terdapat  rambu  larangan  berhenti  dan/atau  Marka  Jalan yang

bergaris utuh;
b. pada  tempat  tertentu  yang  dapat  membahayakan keamanan,

keselamatan serta mengganggu Ketertiban dan Kelancaran Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau

c. di jalan tol.

2) Pasal 119
(1) Pengemudi  Kendaraan  Bermotor  Umum  atau  mobil  bus

sekolah  yang  sedang  berhenti  untuk  menurunkan dan/atau
menaikkan  Penumpang  wajib  memberi  isyarat tanda berhenti.

(2) Pengemudi  Kendaraan  yang  berada  di belakang Kendaraan
Bermotor Umum atau mobil bus sekolah yang sedang  berhenti
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) wajib menghentikan
kendaraannya sementara.

3. Faktor yang Mempengaruhi Disiplin Lalu Lintas

Menurut Maryam (2014), sikap disiplin dalam berlalu lintas

dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti:

a. Faktor kondisi fisik yang kurang baik seperti mengantuk kelelahan yang

mengakibatkan kurangnya konsentrasi.



19

b. Faktor pengalaman remaja yang selalu merasa aman pada saat melakukan

pelanggaran dan tidak pernah ditilang polisi.

c. Faktor kebiasaan remaja yang sering melanggar.

d. Faktor teman sebaya yang berperilaku ugal-ugalan yang membuat remaja

untuk bertindak sesuai dengan kelompoknya.

e. Faktor emosi dalam diri remaja seperti suasana hati yang tidak baik

seperti marah dan kesal.

Cerminan dari disiplin lalu lintas adalah keteraturan, ketertiban, dan

kenyamanan berkendara di jalan raya. Sedangkan cerminan dari ketidak

disiplinan lalu lintas adalah kecelakaan. Menurut Wulandari (2015), faktor-

faktor yang mengakibatkan kecelakaan  lalu  lintas adalah sebagai berikut:

a. Faktor Manusia

Interaksi yang terjadi saat berlalu lintas sangat bergantung dari perilaku

manusia  sebagai  pengguna  jalan  dan  hal  tersebut  menjadi  hal  yang

paling dominan  dalam  berlalu  lintas. Beberapa  indikator  yang  dapat

membentuk sikap dan perilakunya dijalan raya:

1) Mental dan Perilaku

Mental dan perilaku  pengguna  jalan  merupakan  suatu  cerminan

budaya masyarakat dalam berlalu lintas. Dengan memiliki etika,

sopansantun, tolenransi  antar  pengguna  jalan,  dan  kematangan

dalam pengendalian  emosi,  akan  menciptakan  sebuah  interaksi

berlalu  lintas yang baik agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas.
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2) Pengetahuan

Perbedaan  tingkat  pengetahuan/pemahaman  terhadap aturan  yang

berlaku berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas,

baik antar  pengguna  jalan  itu  sendiri  maupun  antara  pengguna

jalan  dengan aparat yang bertugas dijalan raya.

3) Kemampuan dan Keterampilan

Kemampuan  dan  keterampilan  dalam  mengendalikan  kendaraan

merupakan  suatu  keharusan  yang  mutlak  dimiliki  oleh pengendara

kendaraan  demi  terciptanya  keamanan,  keselamatan,  ketertiban

dan kelancaran lalu lintas, baik bagi pengendara itu sendiri maupun

pengguna jalan lainnya.

b. Faktor Kendaraan

Kendaraan merupakan salah satu faktor utama yang secara langsung

terlibat  dalam  dinamika  lalu  lintas  jalan  raya  dengan  dikendalikan

oleh manusia.  Kendaraan  dapat  layak  jalan  di  jalan  raya,  jika

kendaraan  itu dipengaruhi oleh:

1) Kuantitas kendaraan

Tingginya tingkat angka pertambahan kendaran bermotor apabila

ditinjau  dari  sektor  keamanan  dan  keselamatan transportasi lalu

lintas jalan  raya  menimbulkan  dampak  permasalahan  yang  cukup

serius, semakin sempit ruang gerak dijalan, semakin tinggi ancaman

terjadinya kecelakaan lalu lintas.
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2) Kualitas kendaraan

Kendaraan  bermotor  sebagai  hasil  produksi  suatu  pabrik,  telah

dirancang  dengan  suatu  nilai  faktor  keamanan  untuk  menjamin

keselamatan  bagi  pengendaranya.  Namun  karena  perkembangan

budaya, banyak masyarakat melakukan modifikasi

yangmempengaruhi standar  kelengkapan  keamanan  yang  ada  pada

setiap  kendaraan bermotor.  Selain  perubahan  secara

fisik/modifikasi  kendaraan, perawatan  dan  usia  pakai  kendaraan

sering  sekali  menjadi permasalahan yang menyebabkan kecelakaan

lalu lintas.

c. Faktor Jalan

Jalan  merupakan  komponen  utama  transportasi  yang  tentunya tidak

dapat  dipisahkan  komponen  transportasi  lainnya  sebagai penghubung

wilayah  baik  nasional  maupun  intenasional,  sebagai penunjang,

penggerak,  dan  pendorong  pembangunan  nasional.  Jalan yang  rusak

dan  berlubang  merupakan  faktor  penyebab  terjadinya kecelakaan.

Dari beberapa faktor di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi disiplin lalu lintas adalah faktor manusia seperti

kondisi fisik, pengalaman/pengetahuan, etika, toleransi antar pengendara,

pengaruh teman, emosi, kemampuan dan keterampilan. Faktor lain yaitu

faktor kualitas dan kuantitas kendaraan, dan faktor jalan.
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B. Kecerdasan Emosional

1. Pengertian Kecerdasan Emosional

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman, Ismail, dan Yusof

(2013), dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menerangkan Islam itu

sangat mementingkan kecerdasan emosional dalam kalangan umatnya. Di

antaranya ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan aspek empati dalam

kecerdasan emosional yaitu surah Al-Mukminun ayat 1-10. Kemudian ayat

Al-Qur’an yang berkaitan dengan elemen kesadaran diri dalam kecerdasan

emosional yaitu Surah Al-Baqarah ayat 222 yang berarti:

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan
menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”

Surah Ali-Imran ayat 134 yang berkaitan dengan pengelolaan emosi diri

yang artinya:

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya sama ada di waktu lapang
ataupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta
memaafkan kesalahan orang lain. Allah amat menyukai orang-orang yang
membuat kebajikan.”

Kecerdasan emosional dalam islam dicerminkan melalui akhlak yang

baik pada individu, sebagaimana hadits Rasulullah yang berbunyi:

“Bertaqwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada dan
ikutilah kejahatan dengan mengerjakan kebaikan dan berperangailah kepada
manusia dengan perangai yang bagus.” (Riwayat At-Tirmizi)

Allah SWT melarang umat Islam untuk berputus asa dan Allah

melarang umat Islam untuk bunuh diri. Selain itu Allah SWT juga menyukai

orang-orang yang memiliki sifat belas kasih sesama manusia, menjadi orang

yang senantiasa bersyukur kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah,
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senantiasa mengikuti jalan-jalan orang-orang yang shaleh, berbuat kebaikan

walaupun sekecil apapun, mendirikan solat dan mengajak orang lain

melakukannya, dan lain-lain. Sifat-sifat tersebut merupakan sifat terpuji yang

mewakili akhlak Rasullullah. Umat Islam dianjurkan mengamalkan

kecakapan kecerdasan emosional seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan

Al-Sunnah (Sulaiman, Ismail, dan Yusof, 2003)

Emosi merupakan suatu keadaan pada diri organisme ataupun individu

pada suatu waktu tertentu yang diwarnai dengan adanya gradasi afektif mulai

dari tingkat yang lemah hingga tingkat yang kuat (mendalam), seperti tidak

terlalu kecewa dan sangat kecewa. Berbagai emosi dapat muncul dalam diri

individu misalnya sedih, gembira, kecewa, benci, cinta, marah. Emosi

tersebut akan mempengaruhi bagaimana individu berpikir dan bertindak

mengenai perasaan tersebut (Jahja, 2011).

Goleman (2004) mengemukakan bahwa kecerdasan emosi merujuk

pada kemampuan mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri

sendiri, mengenali emosi orang lain, dan membina hubungan. Sedangkan

menurut Mayer dan Salovey (dalam Purba, 2007), kecerdasan emosional

adalah kemampuan individu untuk mengenali, menggunakan dan

mengekspresikan emosi; kemampuan individu untuk mengikutsertakan emosi

sehingga memudahkan ia dalam melakukan proses berpikir; kemampuan

individu untuk memahami emosi dan pengetahuan mengenai emosi; serta

kemampuan individu dalam meregulasi emosi untuk mengembangkan emosi

dan menampilkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan lingkungan.
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Menurut Sunar (2010), kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk

memahami lingkungannya dan bertindak menurut akal sehat (berpikir jernih)

sesuai dengan aturan, norma-norma, dan etika moril dalam menyikapi

hubungannya dengan lingkungan, baik dengan masyarakat, maupun dengan

alam sekitarnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa

kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali

perasaan diri sendiri dan orang lain, mengelola emosi diri sendiri, dan

membina hubungan dengan orang lain (keterampilan sosial) yang membantu

individu berpikir jernih untuk beradaptasi dengan tuntutan lingkungan berupa

aturan, norma, dan etika moril.

2. Aspek-Aspek Kecerdasan Emosional

Salovey telah memetakan secara rinci konsep kecerdasan Gardner dan

kemudian dikembangkan dan diadaptasi oleh Goleman menjadi  5  aspek

wilayah utama kecerdasan  emosi (Goleman, 1996; 2000; 2004), yaitu:

a. Mengenali emosi diri: kesadaran diri mengenali perasaan sewaktu

perasaan itu terjadi, merupakan dasar kecerdasan emosi, dengan

memantau perasaan dari waktu ke waktu untuk pemahaman diri.

Ketidakmampuan untuk mencemati perasaan yang sesungguhnya

membuat individu berada dalam kekuasaan perasaannya. Orang yang

memiliki keyakinan yang lebih tentang perasaannya adalah pilot yang

andal bagi kehidupan mereka, karena mempunyai kepekaan yang lebih
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tinggi akan perasaan mereka yang sesungguhnya atas pengambilan

keputusan-keputusan masalah pribadi.

b. Mengelola emosi: kemampuan menangani perasaan agar dapat terungkap

dengan pas yang bergantung pada kesadaran diri sendiri. Kemampuan ini

meliputi kemampuan menghibur diri, dan melepaskan diri dari emosi

negatif (kecemasan, kemurungan, atau ketersinggungan) dan akibat-

akibat yang timbul karena gagalnya keterampilan emosional dasar.

Orang-orang yang buruk kemampuannya dalam keterampilan ini akan

terus-menerus bertarung melawan perasaan murung, sementara mereka

yang pintar dapat bangkit kembali dengan jauh lebih cepat dari

kemerosotan dan kejatuhan dalam kehidupan.

c. Memotivasi diri sendiri: kemampuan menata emosi sebagai alat untuk

mencapai tujuan dalam kaitan untuk memberi perhatian, untuk

memotivasi diri sendiri dan menguasai diri sendiri, dan untuk berkreasi.

Kendali diri emosional menahan diri terhadap kepuasan dan

mengendalikan dorongan hati adalah keberhasilan dalam berbagai

bidang. Mampu menyesuaikan diri dalam “flow” memungkinkan

terwujudnya kinerja yang tinggi dalam segala bidang. Orang-orang yang

memiliki keterampilan ini cenderung jauh lebih produktif dan efektif

dalam hal apa pun yang mereka kerjakan.

d. Mengenali emosi orang lain: Empati, kemampuan yang juga bergantung

pada kesadaran diri emosional dan merupakan kemampuan “bergaul”

dasar. Orang yang empatik lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial
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yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan  atau

dikehendaki orang lain.

e. Membina hubungan: Kemampuan membina hubungan merupakan

keterampilan mengelola emosi orang lain. Goleman (2000) menyatakan

bahwa kita mengirimkan isyarat-isyarat emosional dalam setiap

perjumpaan, dan isyarat-isyarat itu mempengaruhi orang-orang yang

sedang bersama kita. Semakin terampil kita secara sosial, semakin baik

kita mengendalikan sinyal-sinyal yang kita kirimkan; sikap hati-hati

kalangan yang akan menekankan tata krama, bagaimanapun juga

merupakan sarana untuk memastikan tidak ada luapan emosi yang

menganggu perjumpaan. Keterampilan ini merupakan keterampilan yang

menunjang popularitas, kepemimpinan, dan keberhasilan antarpribadi.

Orang-orang yang hebat dalam keterampilan ini akan sukses dalam

bidang apa pun yang mengandalkan pergaulan yang mulus dengan orang

lain.

3. Faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Emosional

Goleman (1997) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang

mempengaruhi kecerdasan emosi individu yaitu:

a. Lingkungan keluarga. Kehidupan keluarga merupakan sekolah pertama

dalam mempelajari emosi. Kecerdasan emosi dapat diajarkan pada saat

masih bayi melalui ekspresi. Peristiwa emosional yang terjadi pada masa

anak-anak akan melekat dan menetap secara permanen hingga dewasa.
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Kehidupan emosional yang dipupuk dalam keluarga sangat berguna bagi

anak kelak dikemudian hari.

b. Lingkungan non keluarga. Hal ini yang terkait adalah lingkungan

masyarakat dan pendidikan. Kecerdasan emosi ini berkembang sejalan

dengan perkembangan fisik dan mental anak. Pembelajaran ini biasanya

ditujukan dalam suatu aktivitas bermain peran sebagai seseorang diluar

dirinya dengan emosi yang menyertai keadaan orang lain (Goleman,

1997).

c. Psikis. Kecerdasan emosi selain dipengaruhi oleh kepribadian individu,

juga dapat dipupuk dan diperkuat dalam diri individu. Keadaan psikis ini

membuat individu dapat memilah ingatan-ingatan yang dapat memicu

emosi sehingga memunculkan sikap tertentu (Le Doux dalam Goleman,

1997)

C. Remaja

Istilah remaja berasal dari bahasa latin adolescere (kata bendanya,

adolescentia yang berarti remaja) yang berarti “tumbuh” atau “tumbuh menjadi

dewasa” (Hurlock, 1980). Santrock (2007) menyatakan bahwa remaja adalah

suatu periode transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dengan masa

dewasa, yang melibatkan perubahan-perubahan biologis, kognitif, dan sosio-

emosional. Ketika mereka melalui transisi ini, remaja mulai berpikir secara lebih

egosentris, sering kali memandang dirinya seolah-olah berada di atas pentas unik,

dan tak terkalahkan (Santrock, 2007).
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Monks (2004) mempertegas bahwa remaja adalah individu yang berusia

antara 12-21 tahun yang sedang mengalami masa peralihan dari masa anak-anak

ke masa dewasa, dengan pembagian 12-15 tahun masa remaja awal, 15-18 tahun

masa remaja madya dan 18-21 tahun masa remaja akhir.

1. Karakteristik Masa Remaja Madya

Ozretich dan Bowman (2001) mengungkapkan karakteristik yang khas

pada masa remaja madya atau pertengahan (middle adollescence) yang

memiliki rentang usia 15-18 tahun, yaitu:

a. Pertumbuhan Fisik.

Kebanyakan remaja sudah masuk atau menyelesaikan pubertas.

Lebih sedikit terdapat variasi dalam tingkatan pengembangan seksual dan

pertumbuhan fisik. Banyak remaja sudah mencapai tinggi orang dewasa

dan fisik orang dewasa lainnya.

b. Keadaan Kognitif

Meluasnya kemampuan berfikir pada kebanyakan remaja, dapat

berfikir secara abstrak dan secara hipotesis, dapat melihat pada prinsip-

prinsip dasar atau pokok dari berbagai gejala atau fenomena dan

menerapnya ke situasi-situasi yang baru, dan dapat berpikir mengenai

masa depan, mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan hasil yang

logis dari peristiwa yang tepat. Kemampuan mengambil pandangan yang

lebih benar dapat mengakibatkan empati dan perhatian pada yang lain,

dan minat baru dalam beberapa persoalan masyarakat.



29

c. Perkembangan Moral

Berkurangnya sifat egosentris, ditingkatkannya perhatian pada

prinsip moral dan nilai-nilai abstrak. Kemampuan yang ditingkatkan

untuk mengambil pandangan lain sepenuhnya, dapat melihat gambaran

masyarakat yang lebih besar dan menghargai hukum dibalik prinsip

moral: prisip kesusilaan. Berbeda dengan perkembangan kognitif dan

emosional, seperti sering mendukung nilai-nilai yang spesifik dan

pelanggaran pada waktu yang sama.

d. Konsep Diri

Proses pembentukan identitas yang kuat. Percobaan dengan peran

atau tugas yang berbeda: pandangan, seksual, nilai-nilai, persahabatan,

budaya, dan terutama pekerjaan. Beberapa anak perempuan mungkin

mengalami diet atau gangguan makan, terutama yang mempunyai badan

yang terlalu gemuk yang dapat membuat depresi, atau yang mempunyai

perselisihan yang kuat dalam keluarga.

e. Sifat-Sifat Psikis dan Emosional

Meningkatnya kemampuan dalam berempati terhadap orang lain,

sifat mudah khawatir, depresi, dan perhatian, terutama antar anak

perempuan. Banyak menunjukkan peningkatan pada perilaku yang

bertanggung jawab.

f. Hubungan dengan Orangtua dan Orang Dewasa Lainnya.

Perselisihan dengan orang tua berkurang seiring dengan

bertambahnya umur. Dimanfaatkannya kemampuan untuk  melihat orang
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tua sebagai individu dan menerima pandangan mereka, mempertahankan

hubungan yang baik dengan orangtua. Memiliki minat yang besar dalam

melihat tipe orang dewasa yang bertanggung jawab. Biasanya membuat

perpisahan dari orangtua. Adanya kebutuhan menyeimbangkan waktu

dihabiskan antara teman-teman dan orang dewasa. Selanjutnya manfaat

dari beberapa batasan dan pengawasan orangtua sering mereka tolak.

Konflik biasanya terjadi berkaitan dengan uang, jam malam, pekerjaan

sehari-hari, penampilan dan aktivitas dengan teman-teman.

g. Hubungan dengan Teman

Teman sebaya membantu remaja menjelajahi dan mengembangkan

identitas sendiri. Persahabatan yang melihat sesama jenis ataupun lawan

jenis menjadi suatu hal yang biasa. Kelompok teman sebaya yang arti

sosial dapat meningkatkan perilaku yang anti sosial. Persahabatan yang

erat membantu remaja dalam proses mengembangkan identitas individu

yang terpisah dari identitas anak di dalam suatu keluarga.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik remaja

madya (middle adolescence) yang mencerminkan kearah yang mandiri baik

segi emosional, sikap dan nilai yatu dimana remaja telah mengalami

pertumbuhan fisik yang matang, berkurangnya sifat egosentris, konflik masih

sering terjadi namun biasanya terjadi berkaitan dengan uang. Jam malam,

pekerajaan sehari-hari, penampilan serta aktivitas dengan teman menolak

beberapa batasan atau pengawasan dari orangtua, remaja telah berperilaku
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secara bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, mulai mengambil

keputusan sendiri, memiliki kemampuan beripikir abstrak.

2. Karakteristik Remaja Berdasarkan Kecerdasan Emosional

Menurut Hurlock (dalam Nurihsan dan Agustin, 2011) remaja

dikatakan mencapai kecerdasan atau matang secara emosional, apabila:

a. Pada akhir masa remaja tidak meledakkan emosinya di hadapan orang

lain tetapi menunggu saat dan tempat yang lebih tepat untuk

mengungkapkan emosinya dengan cara-cara yang lebih dapat diterima.

b. Remaja menilai situasi secara kritis terlebih dahulu sebelum bereaksi

secara emosional, tidak lagi bereaksi tanpa berpikir sebelumnya seperti

anak-anak atau orang yang tidak matang.

c. Remaja yang emosinya matang memberikan reaksi emosional yang

stabil, tidak berubah-rubah dari satu emosi atau suasana hati yang lain,

seperti dalam periode sebelumnya.

D. Kerangka Berpikir

Disiplin dibentuk sebagai sikap menghargai, menghormati, patuh pada

peraturan yang ada baik tertulis maupun tidak tertulis yang dijalankan tanpa

mengeluh dan menerima sanksi bila melanggar (Astuti dan Suwanda, 2015).

Hurlock (1980) menyatakan tujuan utama dari disiplin adalah mengajarkan

kepada anak, apa yang menurut dia dianggap kelompok sosial sebagai benar dan

salah, dan mengusahakan agar ia bertindak sesuai dengan pengetahuan. Disiplin
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dalam  berperilaku  menaati  peraturan  dan  tata tertib merupakan suatu hal

penting dalam mencapai tujuan kehidupan. Begitu pula disiplin dalam berlalu

lintas, dengan disiplin berlalu lintas maka individu akan dapat mencapai tujuan

keselamatan, kenyamanan, kedamaian serta mengurangi dampak buruk yang

mungkin terjadi saat berkendara di jalanan.

Unaradjan (2003) menyatakan disiplin, berarti mematuhi aturan, baik

tertulis maupun yang tidak tertulis. Kemudian Unaradjan (2003) melengkapi

pengertian disiplin, yaitu tingkah laku manusia yang terkontrol, terkendali, serta

teratur yang berpijak pada kesadaran dan maksud luhur dari pribadi yang

bersangkutan agar keberadaannya selalu membahagiakan dirinya dan orang lain.

Lalu lintas menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah gerak kendaraan dan orang di

ruang lalu lintas jalan.

Jadi, disiplin lalu lintas  merupakan perilaku  taat  dan  patuh  terhadap  tata

aturan tertulis ataupun tidak tertulis,  yang didasarkan  atas  kesadaran  diri

terhadap  tanggung  jawab  untuk mencapai suatu tujuan di ruang lalu lintas jalan.

Adapun bentuk disiplin lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Republik

Indonesia tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berupa ketertiban

dan keselamatan, penggunaan lampu utama, jalur atau lajur lintas, belokan atau

simpangan, kecepatan, dan berhenti.

Peraturan disiplin lalu lintas wajib dipatuhi siapa saja yang berkendara di

ruang jalan, baik pengendara ataupun penumpang, baik tua, dewasa, ataupun

remaja. Maryam (2014) menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi
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kedisiplinan lalu lintas remaja adalah faktor emosi dalam diri remaja seperti

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

bahwa gejolak emosi remaja yang spontan diakibatkan oleh ketidakmampuannya

mengontrol emosi. Akibatnya banyak terjadinya kecelakaan lalu lintas yang

dialami oleh remaja. Oleh karena itu seharusnya remaja mampu mengendalikan

gejolak emosinya.

Pengendalian emosi yang stabil merupakan cerminan dari kecerdasan

emosional. Menurut Hurlock (dalam Nurihsan dan Agustin, 2011) remaja

dikatakan mencapai kecerdasan atau matang secara emosional, apabila remaja

tidak meledakkan emosinya di hadapan orang lain tetapi menunggu saat dan

tempat yang lebih tepat untuk mengungkapkan emosinya dengan cara-cara yang

lebih dapat diterima. Selanjutnya, remaja menilai situasi secara kritis terlebih

dahulu sebelum bereaksi secara emosional, tidak lagi bereaksi tanpa berpikir

sebelumnya seperti anak-anak atau orang yang tidak matang. Kemudian remaja

yang emosinya matang memberikan reaksi emosional yang stabil, tidak berubah-

rubah dari satu emosi atau suasana hati yang lain, seperti dalam periode

sebelumnya.

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

Jadi pada hakikatnya seseorang harus mampu meredam gejolak emosinya.

Di dalam  kecerdasan  emosional  dikenal  istilah flow,  yang  merupakan

inti dan puncak dari emotional intelligence. Flow adalah keadaan ketika

seseorang sepenuhnya terserap kedalam apa yang sedang dikerjakan, perhatiannya

hanya terfokus  pada  pekerjaan  yang  harus diselesaikan  dan  kesadarannya

menyatu dengan  tindakan.  Dalam flow,  emosi  tidak  hanya  ditampung  dan

disalurkan tetapi  juga  bersifat  konstruktif  (mendukung),  memberi  tenaga  dan

selaras dengan  tugas  yang  sedang  dihadapi  dan  menjadi pendukung  bagi

setiap aktifitas  seseorang. Flow merupakan  keadaan  yang  bebas  dari

gangguan emosional yang negatif, jauh dari paksaan, dan perasaan penuh motivasi

untuk mencapai kesuksesan dalam hidup (Goleman, 2004).

Apabila remaja mencapai puncak dari kecerdasan emosional (flow), maka ia

akan mampu meredam gejolak emosinya sehingga ia dapat menerapkan perilaku

disiplin, seperti disiplin lalu lintas. Ia akan memiliki perhatian yang fokus

terhadap apa yang ia lakukan dan memiliki kesadaran akan dirinya dan

lingkungan yang menyatu dengan  tindakanya pada saat berkendara di ruang jalan.

Tak hanya itu, ia akan bebas dari gangguan emosi negatif dan memiliki emosi

yang terkendali serta tidak merasa terpaksa untuk patuh terhadap aturan lalu

lintas. Perasaannya akan penuh dengan motivasi untuk mencapai kesuksesan

dalam hidup dengan tetap menjaga keselamatan diri dan orang lain saat

berkendara agar dapat membahagiakan diri dan orang lain. Jadi, penting bagi

remaja untuk mencapai puncak dari kecerdasan emosi (flow), karena hal itu



35

sangat dibutuhkan untuk menerapkan perilaku disiplin menurut Unaradjan (2003)

di atas.

Menurut Stein dan Book (2000), ada lima faktor yang merupakan cerminan

dari kecerdasan emosional, yaitu jujur kepada semua orang, menerapkan disiplin,

bergaul baik dengan orang lain, memiliki suami atau istri yang mendukung dan

bekerja lebih giat daripada kebanyakan orang. Salah satu faktor yang disebutkan

oleh Stein dan Book adalah menerapkan disiplin, maka kecerdasan  emosional

memiliki relevansi  yang  positif  dengan  perilaku disiplin.

Dari beberapa penelitian, kecerdasan emosional memiliki hubungan yang

positif dan signifikan dengan berbagai jenis kedisiplinan. Penelitian sebelumnya

membuktikan bahwa ada hubungan antara kecerdasan emosional dengan 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. Karena

kecerdasan  emosional  membantu  seseorang  dalam  mengelola emosi  dan

memotivasi  diri  untuk  berperilaku  tepat  atau  disiplin  dalam menjalani

kehidupan (Kholifah, 2011).
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E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesis dari

penelitian ini adalah:

Ha: Ada hubungan antara kecerdasan emosional dengan disiplin lalu lintas pada

remaja pengendara sepeda motor di MAN 1 Pekanbaru.

Ho: Tidak ada hubungan antara kecerdasan emosional dengan disiplin lalu lintas

pada remaja pengendara sepeda motor di MAN 1 Pekanbaru.


