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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Uji Asumsi 

Dari hasil penelitan yang didapat dari skala motivasi 

keselamatan diri dengan kedisiplinan pengendara sepeda motor. 

Maka selanjutnya peneliti melakukan uji asumsi. Uji asumsi terdiri 

dari uji normalias. Uji asumsi dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah sebaran item normal Uji normalitas dilakukan 

dengan cara menggunakan Statistical Packages for Social Science 

16.0 (SPSS versi 16.0). 

Uji asumsi terdiri dari uji normalitas dan uji liniearitas. Uji 

asumsi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah sebaran 

item normal atau tidak dan linier atau tidak hubungan antara variabel 

bebas dengan tergantungnya. Uji normalitas dan uji linier dilakukan 

dengan menggunakan Statistical Packages for Social Science 16.0 

(SPSS versi 16.0). 

1. Uji normalitas  

Uji normalitas ini berujuan untuk mengetahui sampel 

yang diambil memilliki distribusi normal atau tidak dari 

suatu variabel. Apabila data memiliki distribusi yang 

normal, maka dilakukan analisis dengan menggunakan 

statistik parametrik. Tetapi apabila jika data yang dianalisis 

memiliki distribusi yang tidak normal, maka 

menganalisisnya dengan cara menggunakan teknik statistik 

non parametrik. 
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a. Motivasi Keselamatan Diri 

Uji normalitas  motivasi keselamatan diri dengan 

cara Kolmogorov-Smirnov. Dengan nilai K-S Z 1.422. 

dengan hasil p 0,035<0,05 yang memiliki arti bahwa 

distribusi penyebaran tidak normal. 

b. Kedisiplinan Pengendara Sepeda Motor 

Uji normalitas  kedisiplinan pengendara sepeda 

motor dengan cara Kolmogorov-Smirnov. Dengan nilai 

K-S Z 1.398. dengan hasil p 0.040<0,05 yang memiliki 

arti bahwa distribusi penyebaran tidak normal. 

 

2. Uji linieritas 

Dari hasil Uji linieritas. menunjukan bahwa motivasi 

keselamatan diri dan kedisiplinan pengendara sepeda motor. 

memiliki nilai Flinier = 14.738, dengan hasil p 0,000<0,05. 

yang berarti terdapat hubungan linier antara motivasi 

keselamatan diri dengan kedisiplinan pengendara sepeda 

motor. 

 

B. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis menggunakan software Statistical Packages for 

Social Science 16.0 (SPSS versi 16.0). dengan menggunakan product 

moment untuk menguji hasil hipotesis penelitian. Dari data tersebut 

menghasilkan nilai korelasi rxy = 0.485 dengan p sebesar 0,000 

(p<0,01). Hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan 

antara motivasi keselamatan diri dengan kedisiplinan pengendara 

sepeda motor, sehingga hipotesis penelitian ini diterima. Adapun 

hipotesis peneliti adalah adanya hubungan motivasi keselamatan diri 

dengan kedisiplinan pengendara sepeda motor. 
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C.  Pembahasan  

Hasil uji hipotesis antara variabel motivasi keselamatan diri 

dengan kedisiplinan pengendara sepeda motor menunjukkan nilai 

korelasi rxy = 0.485  dengan p sebesar 0,000 (p<0,01). Artinya 

bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima yaitu adanya 

hubungan positif yang sangat signifikan antara motivasi 

keselamatan diri dengan kedisiplinan pengendara sepeda motor. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian dengan 

penelitian  Sari (2015) tentang hubungan antara motivasi 

keselamatan diri dengan disiplin berlalu lintas pengendara sepeda 

motor. Hasil penelitian menunjukkan nilai rxy = 0,401 dengan p = 

0,000 (p < 0.01) yang berarti ada hubungan positif yang signifikan  

antara motivasi keselamatan diri dengan disiplin berlalu lintas 

maksudnya, semakin tinggi motivasi keselamatan, maka semakin 

tinggi pula disiplin berlalu lintas. Hal yang sama juga dilakukan 

oleh penelitian Farid, dkk (2016) adanya pengaruh secara 

signifikan antara motivasi dengan disiplin terhadap karyawan 

menunjukkan korelasi positif yang berarti bahwa semakin tinggi 

motivasi maka semakin tinggi pula kedisiplinan.  

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Mangkunegara dan Octored (2015) yang berjudul Effect of Work 

Discipline, Work Motivation and Job Satisfaction on Employee 

Organizational Commitment In The Company (Case Study In PT. 

Dada Indonesia). Penelitian ini menggunakan 148 responden dan 

tingkat keseluruhan responden staf adalah karyawan PT. Dada 

Indonesia. Penelitian menunjukkan adanya hubungan positif pada 

komitmen organisasi. Disipilin kerja, motivasi kerja dan kepuasan 

kerja memiliki pengaruh positif terhadap komitmen organisasi. 
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Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Jeffrey dan Soleman 

(2017) yang berjudul The effect of work discipline, achievement 

motivation and career path toward employee performance of the 

national resilience institute of the republic of Indonesia. 

Penelitian  ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi 

berjumlah 610 dengan sampel sebanyak 242 responden. Hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa disiplin kerja, motivasi 

berprestasi dan jenjang karir memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kinerja pegawai Lembaga Ketahanan Nasional Republik 

Indonesia. 

Motivasi keselamatan diri  menurut Neal dan Graffin 

(dalam Anwar & Irawan, 2016) mengacu pada kesediaan individu 

diikutsertakan ke dalam upaya untuk bertindak aman dan 

pentingnya suatu tempat yang aman. Salah satu faktor 

kedisiplinan yang dapat dilakukan adalah adanya motivasi dari 

dalam diri individu untuk menjaga keselamatan dirinya. 

Prijodarminto (dalam Wulandari, 2015) menyatakan disiplin 

berlalu lintas adalah sebagai suatu kondisi yang tercipta dan 

terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang 

menunjukkan nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan dan keteraturan 

di jalan raya. 

Motivasi keselamatan diri timbul karena dorongan dari 

dalam diri individu untuk menjamin bahwa dirinya dalam keadaan 

aman Ikhsan (dalam Sari, 2015). Aspek yang diungkapkan berupa  

mengambil tindakan perlindungan., menyenangi pola keteraturan, 

membuat sebuah hasil kombinasi ide atau gambaran, memiliki 

kepercayaan diri, dan bertanggung jawab.  

Aspek mengambil tindakan perlindungan, dalam hal ini 

seseorang akan terdorong untuk lebih mengutamakan 
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keselamatan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan 

mengenakan helm ketika berkendara walaupun jarak tujuan sangat 

dekat. Hal ini akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan 

tindakan kedisiplinan.  

Aspek menyenangi pola keteraturan, mendorong seseorang 

untuk melakukan tindakan yang cenderung selaras, dan serasi 

dengan norma dan nilai yang belaku. Seseorang akan merasa 

tertarik untuk memahami dan melakukan tindakan yang sesuai 

dengan norma-norma yang berlaku sehingga aspek ini akan 

menimbulkan tindakan kedisiplinan seseorang saat mengendarai 

sepeda motor. 

Aspek membuat sebuah hasil dari kombinasi ide atau 

gambaran. Aspek ini adalah kombinasi dari ide, gambaran dan 

sebuah gagasan yang selaras atau sesuai dengan norma dan nilai 

yang berlaku. Salah satu contoh adalah mereka akan merasa 

senang memikirkan ide-ide mengenai keselamatan berkendara. 

Individu berperilaku disiplin di jalan raya karena mereka tertarik 

untuk terlibat dalam menciptakan ketertiban berlalu lintas.  

Aspek memiliki kepercayaan diri. Seseorang memiliki 

keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan 

sesuatu yang sesuai dengan norma yang berlaku. Individu merasa 

percaya pada dirinya walaupun orang di sekitar melanggar lalu 

lintas. Disiplin dilandasi dengan rasa percaya diri seseorang saat 

mengedarai sepeda motor yang berguna bagi keselamatan diri dan 

orang lain.  

Aspek memiliki daya tahan terhadap tekanan. Seseorang 

akan memiliki daya tahan terhadap tekanan baik dari luar maupun 

dari dalam diri sendiri. Salah satu contohnya ketika seseorang 

sedang terburu-buru dalam suatu hal maka seseorang tersebut 
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akan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dari 

aspek motivasi ini seseorang akan menimbulkan kedisiplinan 

ketika berkendara.  

Aspek yang terakhir yaitu bertanggung jawab. Individu 

yang bertanggung jawab memiliki kemampuan menjalankan 

kewajibannya dalam melengkapi SIM dan STNK saat 

mengendarai sepeda motor di jalan raya. Hal ini berpengaruh 

terhadap kedisiplinan seseorang saat berkendara sepeda motor.  

Kelima aspek motivasi keselamatan diri tersebut akan 

menimbulkan dan mengarahkan tingkah laku atau kedisiplinan 

khususnya kedisiplinan saat mengendarai sepeda motor. Menurut 

As’ad (dalam Sari, 2015) bahwa perilaku setiap orang akan 

dipengaruhi oleh motivasi untuk memenuhi kebutuhan yang ada 

pada diri individu.  

Sumbangan efektif yang diberikan oleh motivasi 

keselamatan diri terhadap kedisiplinan pengendara sepeda motor 

adalah 23.5% sedangkan 76.5% dipengaruhi oleh faktor lain dari 

motivasi keselamatan diri yang tidak diteliti oleh penelitian ini. 

Motivai keselamatan diri memiliki hasil mean empiric 

111.94, standar deviasi 5.032, dan mean hipotetik sebesar 90. Dari 

hasil tersebut sebagian driver Gojek memiliki kategori sedang 

dalam Kedisiplinan pengendara sepeda motor dengan jumlah 42, 4 

diantaranya memiliki kategori rendah, dan 4 lainnya memiliki 

kategori tinggi, begitu juga dengan Kedisiplinan Pengendara 

sepeda motor memiliki hasil mean empiric 80.88, standar deviasi 

3.595, dan mean hipotetik sebesar 75. Dari hasil tersebut sebagian 

driver Gojek memiliki kategori sedang dalam motivasi 

keselamatan diri dengan jumlah 39, 7 diantaranya memiliki 

kategori rendah, dan 4 lainnya memiliki kategori tinggi. 
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Peneliti penyadari penelitian ini tidak luput dari kelemahan. 

Adapun beberapa kelemahan dalam penelitian ini diantaranya: 

1.  Pada try out, peneliti menggunakan subjek Jemaat Gereja Bala 

Keselamatan Bekasi. Dan pada penelitian, peneliti menggunakan 

subjek Gojek Indonesia Semarang. Hal ini menyebabkan jawaban 

dari subjek akan mempengaruhi hasil, dikarenakan pada Jemaat 

Gereja Bala Keselamatan Bekasi akan lebih besar jawabannya 

tentang keselamatan, sedangkan subjek yang bekerja sebagai Gojek, 

jawabannya akan seimbang. 

2. Hasil dari uji normalitas pada motivasi keselamatan diri dan 

kedisiplinan pengendara sepeda motor penyebarannya tidak normal. 

Karena hasil dari keduanya kurang dari 0.05. 

3. Keterbatasan waktu yang dialami oleh peneliti untuk 

mensosialisasikan penelitian kepada subyek, dikarekan beberapa 

subjek Gojek Indonesia Semarang pada sore hari ingin sholat. 

4. Kurangnya reverensi atau jurnal pendukung untuk variabel 

penelitian ini. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


