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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan jaman modernisasi yang menuju ke era 

globalisasi ini membuat segala sesuatu menjadi berubah mulai dari 

keadaan perekonomian, kebutuhan hidup sampai cara berpikir manusia. 

Manusia menginginkan semua yang ada dapat diperoleh dengan cara 

yang mudah, praktis dan efisien tanpa perlu mengeluarkan tenaga yang 

berlebihan. Contohnya dalam hal sarana komunikasi, dimana seseorang 

tidak perlu menggunakan surat atau langsung mengunjungi apabila 

keadaan sangat penting tetapi mereka dapat menggunakan sarana 

telpon, fax-mail dan e-mail. 

Demikian pula dengan berkembangnya sarana transportasi yang 

ditandai dengan hadirnya sarana transportasi online sehingga individu 

atau masyarakat tidak perlu lagi datang ke tempat-tempat pangkalan 

ojek atau taksi akan tetapi hanya menggunakan aplikasi dan ojek atau 

taksi online akan menjemput di lokasi atau tempat dimana individu 

tersebut memesan. Perkembangan sarana transportasi ini tentunya 

memiliki standar yang berbeda-beda baik dari standar harga beli, 

kegunaan dan biaya penggunaannya. Berdasarkan standar yang ada 

maka sepeda motor menjadi pilihan yang terbanyak diantara 

transportasi lainnya karena adanya faktor kemudahan kepemilikan, cara 

pembayaran, mudah dikendarai, irit bahan bakar, biaya pajaknya tidak 

terlalu mahal dibandingkan mobil, tidak terlalu lelah untuk 

mengendarai ketika ada hambatan macet di jalan dan dapat 

menghindari kemacetan di jalan. 
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Kecelakaan lalu lintas di Jawa Tengah memiliki posisi kedua 

sebagai provinsi yang mengalami kecelakaan lalu lintas terbanyak di 

Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Kasilaka Subdit Gakum Ditlantas 

Polda Jateng Kompol Widada, saat dijumpai pada acara Going the 

Extra Mile yang diselenggarakan oleh PT Astra International UD 

Trucks Sales Operations, Rabu (11/5/2016). Beliau mengungkapkan 

adanya kenaikan tingkat kecelakaan lalu lintas di Jateng pada periode 

januari-mei 2016. Kenaikan tingkat kecelakaan sekitar 8%, padahal 

tujuan pemerintah adalah untuk menurunkan tingkat kecelakaan paling 

tidak sebesar 5% tiap tahunnya.  Faktor  terjadinya kecelakaan karena 

kondisi pengemudi yang kelelahan, kondisi jalan yang tidak 

mendukung serta kondisi kendaraan. 70% melibatkan kendaraan roda 

dua, dan 15% kendaraan truk besar, dan sisanya merupakan kendaraan 

roda empat atau bus (Qanitat, 2016). 

Tingkat kecelakaan di kabupaten Banyumas memiliki presentase 

yang tinggi di Jawa Tengah. Jumlah data selama tahun 2017 mencapai 

829, dengan jumlah korban jiwa 171. Kecelakaan tersebut terjadi 

dikarenakan pengemudi yang tidak menaati peraturan lalu lintas yang 

ada, dan tingkat kecelakaan yang paling mendominasi merupakan 

kendaraan jenis roda dua atau sepeda motor. Hal ini diungkapkan 

Kapolres Banyumas, AKBP Bambang Yudhantara Salamun SIK dalam 

konferensi pers catatan akhir tahun Polres Banyumas (Firmansyah, 

2017). 

Beradasarkan data yang telah dijelaskan maka faktor tertinggi 

penyebab kecelakaan adalah kurangnya ketidakdisiplinan dari para 

pengendara kendaraan bermotor. Disiplin berasal dari kata yang sama 

dengan discipline yaitu individu yang belajar dari atau secara suka rela 

mengikuti pimpinan, menurutnya disiplin dalam konsep negatif berarti 

pengendalian dengan kekuasaan luar yang biasanya diterapkan secara 
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sembarangan, disiplin merupakan bentuk pengekangan melalui cara 

yang tidak disukai dan menyakitkan. 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. 

Adanya penyatuan nilai-nilai yang ada maka sikap atau 

perbuatan yang dilakukan bukan lagi atau sama sekali tidak dirasakan 

sebagai beban, bahkan sebaliknya akan membebani dirinya bilamana ia 

tidak berbuat sebagaimana lazimnya.  

Kurangnya kedisiplinan ini menyebabkan banyak sekali 

kecelakaan yang tidak diinginkan baik itu yang dialami oleh si 

pengendara motor itu sendiri atau pengendara motor lainnya, 

pengendara mobil bahkan ada juga yang mengenai pejalan kaki. 

Ketidakdisiplinan mengendarai sepeda motor yang dilakukan oleh para 

karyawan merupakan salah satu bentuk ekstrim dari adanya dorongan 

untuk memperlihatkan identitas diri sehingga peraturan – peraturan 

yang ditetapkan dalam berlalu lintas dilanggarnya atau dapat dikatakan 

bahwa para pengendara sepeda motor tidak disiplin berlalu lintas. Ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi kedisiplinan berlalu-lintas yaitu 

faktor extern dan intern. Faktor extern meliputi sosial budaya, sosial 

ekonomi dan pendidikan sedangkan factor intern meliputi sikap 

individu dan kesadaran individu. 

Hurlock (1979) menjelaskan bahwa disiplin memiliki tujuan 

untuk memberitahukan suatu hal baik yang dilakukan dan buruk yang 

tidak dilakukan yang keduanya sesuai standar norma.  

Setiap orang memiliki motivasi dalam kehidupannya. Seperti 

misalnya dalam teori Maslow (1994), Kebutuhan ini tidak dapat 

diabaikan karena setiap kehidupan manusia memerlukan perlindungan 

atas dirinya sendiri. Demikian pula dengan keselamatan dan keamanan 
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yang harus diperhatikan oleh pengendara sepeda motor dimana mereka 

harus memiliki kesadaran yang tinggi pada saat mengendarai motornya 

di jalan raya. Kesadaran mengenai keselamatan dan keamanan timbul 

dari keinginan hati dan pikiran untuk melakukan yang baik dan berguna 

untuk diri sendiri. Kondisi keadaan yang demikian merupakan motivasi 

yang ada pada diri seseorang dalam bertindak sehingga segala 

tindakannya dapat terkontrol dan menghasilkan sesuatu yang baik. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, 2011) dengan 

subjek 32 siswa, dengan mengunakan teknik Random Sampling dan 

skala kedisiplinan 63 aitem. Ada 4 faktor yang mempengaruhi 

kedisiplinan yaitu Kesadaran diri, pengikutan dan ketaatan, alat 

pendidikan, dan  hukuman. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ridho, 2016) ada 2 

faktor yang mempengaruhi kedisiplinan. Pertama, faktor internal yang 

berupa pengetahuan yang dimiliki oleh individu mengenai peraturan 

lalu lintas dan kesadaran akan dampak pelanggaran lalu lintas yang 

berupa kecelakaan. Kedua, faktor eksternal yang merupakan faktor 

yang berasal dari luar diri individu yang terdiri dari sarana prasarana 

lalu lintas, peran orang tua, peran teman, dan peran polisi lalu lintas. 

Sebagaimana dalam masyarakat, motivasi keselamatan diri 

sendiri terlihat dari berbagai sikap pengendara. Adanya perlengkapan 

berkendara, seperti SIM, STNK, helm standar, jaket dan kelengkapan 

kendaraan, adalah merupakan beberapa perilaku pengendara sepeda 

motor guna menjaga keselamatan. Meskipun masih ada beberapa 

sebagian masyarakat mengabaikan hal tersebut. Hal ini dikarenakan 

kesadaran masing-masing pengendara. 

Motivasi keselamatan diri sering tidak terlalu diperhatikan oleh 

beberapa pengendara sepeda motor seperti yang terjadi pada 10 

karyawan muda di Alfamart Dr. Cipto yang ditanya jawab oleh penulis 
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secara informal mengenai motivasi keselamatan dirinya. Berdasarkan 

jawaban 5 orang karyawan pria, mereka mengatakan bahwa mereka 

tidak pernah memikirkan tentang keselamatan dirinya karena mereka 

sudah mengenal jalan-jalan yang dilalui sedangkan 1 orang karyawan 

pria mengatakan pernah memikirkan tentang keselamatan dirinya tetapi 

hanya sepintas saja karena mereka lebih memikirkan untuk cepat 

datang ke pekerjaan dan tidak terlambat. 

Sedangkan 4 orang karyawan wanita mengatakan bahwa mereka 

memikirkan tentang keselamatan dirinya dan berusaha berhati-hati 

dalam mengendarai sepeda motornya. Pendapat dari para karyawan pria 

yang mengatakan bahwa mereka dikejar oleh waktu dan tanggung 

jawab dalam pekerjaan menyebabkan mereka tidak memperhatikan 

keselamatan dirinya dan cenderung melakukan pelanggaran lalu lintas 

atau dikatakan kurangnya kedisiplinan dalam berlalu lintas. 

Adanya keterkaitan antara motivasi keselamatan diri ketika 

mengendarai motor di jalan raya dengan kedisiplinan pengendara 

sepeda motor,maka penulis ingin meneliti dan mengamati lebih lanjut 

tentang kedisiplinan pengendara sepeda motor dengan motivasi 

keselamatan diri sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul 

“Hubungan Motivasi Keselamatan Diri dengan Kedisiplinan 

Pengendara Sepeda Motor”. 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dilakukan 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara motivasi keselamatan diri 

dengan kedisiplinan pengendara sepeda motor. 

C. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka terdapat 2 

manfaat yang dapat diketahui yaitu : 
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1. Manfaat  Teoritis 

  Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dalam bidang psikologi sosial dan pendidikan yang berkaitan dengan 

motivasi keselamatan diri dan kedisiplinan berlalu lintas. 

 

2. Manfaat Praktis 

  Penelitian ini diharapkan dengan adanya kedisiplinan berlalu 

lintas bagi pengendara sepeda motor maka pengendara sepeda motor 

lebih termotivasi untuk menjaga keselamatan dirinya. 

 

 

 

 

 

 


