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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Salah satu permasalahan bidang transportasi di Indonesia, yaitu kurang 

seimbangnya volume pertambahan sarana prasarana jalan dengan pertambahan 

kendaraan bermotor baik roda dua (R2) dan roda empat (R4). Kondisi tersebut 

sangat berpengaruh terhadap kondisi keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu 

lintas. Dari aspek pengguna jalan, perilaku masyarakat pengguna jalan khususnya 

di wilayah hukum Kepolisian Resort (Polres) Kudus masih diwarnai oleh 

tindakan-tindakan yang indisipliner yang berdampak pada angka kejadian 

kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Kudus. 

Berdasarkan studi dokumen pada Urusan Administrasi (Urmin)Satuan 

Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kudus, diketahui bahwa kejadian laka lantas yang 

makin marak terjadi di wilayah hukum Polres Kudus, melibatkan individu yang 

berada pada masa remaja. Bahkan, pada usia remaja tersebut menduduki peringkat 

tertinggi sebagai korban laka lantas. Pada tahun 2016 diketahui bahwa sebanyak 

116 korban laka lantas pada usia <15 tahun,275 korban laka lantas pada usia 16-

25 tahun, 92 korban laka lantas pada usia 26-30 tahun, 143 korban laka lantas 

pada usia 31-40 tahun, sebanyak 160 korban laka lantas pada usia 41-50 tahun, 

sebanyak 136 korban laka lantas pada usia 51-60 tahun, serta sebanyak 76 korban 

laka lantas pada usia >60 tahun. Pada tahun 2017 tercatat117 korban laka lantas 
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pada usia <15 tahun, sebanyak 257 korban laka lantas pada usia 16-25 tahun, 

sebanyak 72 korban laka lantas pada usia 26-30 tahun,sebanyak 150 korban laka 

lantas pada usia 31-40 tahun, sebanyak 167 korban laka lantas pada usia 41-50 

tahun,sebanyak 123 korban laka lantas pada usia 51-60 tahun, serta sebanyak 82 

korban laka lantas pada usia >60 tahun.Pada tahun 2018 mengalami peningkatan, 

tercatat 135 korban laka lantas pada usia <15 tahun, sebanyak 268 korban laka 

lantas pada usia 16-25 tahun, sebanyak 115 korban laka lantas pada usia 26-30 

tahun, sebanyak 165 korban laka lantas pada usia 31-40 tahun, sebanyak 174 

korban laka lantas pada usia 41-50 tahun, sebanyak 136 korban laka lantas pada 

usia 51-60 tahun, serta sebanyak 54 korban laka lantas pada usia >60 tahun. 

Korban kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus paling 

dominan adalah penduduk berusia antara 16–25 tahun. Pada usia tersebut, dapat 

dikategorikan ke dalam usia remaja yang sebagian besar adalah pelajar yang 

duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi. 

Kurangnya kesadaran berlalu lintas menjadikan pelanggaran lalu lintas pada 

kelompok usia tersebut mengalami peningkatan, sehingga mengakibatkan laka 

lantas. 

Upaya represif pada dasarnya telah dilakukan oleh Polres Kudus terhadap 

anak yang melakukan pelanggaran dengan mengendarai kendaraan bermotor. 

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

yang dimiliki oleh Satlantas Polres Kudus penertiban dilakukan dengan teguran 

dan sanksi tilang. Tindakan penertiban dengan menerapkan sanksi tegas terhadap 
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penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan anak dengan harapan akan 

menimbulkan efek jera, tampaknya juga masih belum dapat dikatakan maksimal 

karena masih maraknya anak yang mengendarai motor, bahkan dilakukan dengan 

kebut-kebutan tanpa menggunakan helm. 

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum 

Polres Kudus mencerminkan kurangnya perilaku berlalu lintas yang ditunjukkan 

oleh para remaja. Remaja hanya menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan 

berlalu lintas ketika ada pengawasan dari Polisi Lalu Lintas (Polantas). Perilaku 

mempunyai arti segala sesuatu yang dilakukan individu terhadap respon atau 

reaksi, tanggapan, jawaban, balasan yang dilakukan oleh suatu organisme 

(Chaplin, 2011). Perilaku remaja dalam melanggar peraturan lalu lintas menurut 

Sarwono (2012) sebagai salah satu bentuk perilaku menyimpang, karena 

melanggar peraturan atau hukum yang ada. Pelanggaran lalu lintas sebagai 

perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja termasuk ke dalam pelanggaran 

status (status offenses), yaitu tindakan yang tidak lebih serius dari pelanggaran 

indeks. Tindakan ini dilakukan remaja di bawah usia tertentu yang membuat 

remaja dapat digolongkan sebagai pelaku pelanggaran remaja (Santrock, 2012). 

Perilaku berlalu lintas yang kurang sesuai dengan peraturan oleh kalangan 

remaja juga terlepas dari konformitas terhadap teman sebaya. Mayoritas 

dikelompok tersebut melakukan hal yang sama, sehingga konformitas teman 

sebaya sangat memengaruhi perilaku remaja (Gross, 2013). Merton (Koentjoro, 

2005) menyatakan bahwa konformitas adalah adaptasi yang tidak selalu mengarah 

kepada penyimpangan. Remaja yang berada pada masa transisi dan lebih 
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cenderung bergaul dengan teman sebaya akan menunjukkan konformitas yang 

kuat dengan teman sebayanya. Remaja rela melakukan setiap perilaku yang 

dilakukan teman sebaya, bahkan dalam hal pelanggaran peraturan lalu lintas. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap subjek pertama berinisial 

AK yang merupakan siswa kelas XI salah satu SMA Negeri di wilayah Kabupaten 

Kudus yang terjaring razia Satlantas Polres Kudus, diketahui bahwa pelanggaran 

lalu lintas yang dilakukan pelajar, meliputi pelanggaran tidak bergerak (standing 

violation) dan pelanggaran lalu lintas bergerak (moving violation). Pelanggaran 

lalu lintas yang dilakukan AK adalah dirinya tidak membawa helm saat 

berkendara, motor yang digunakan AK juga dimodifikasi tidak sesuai dengan UU 

lalulintas. AK diketahui tidak menggunakan helm karena sering melihat teman-

temannya tidak menggunakan helm saat berkendara. AK juga mengetahui bahwa 

modifikasi motor yang dilakukan olehnya melanggar aturan lalu lintas, namun dia 

tetap melakukan modifikasi motor tersebut dikarenakan menurutnya hal itu 

membuat merasa dirinya lebih disegani teman-temannya.  

Subjek wawancara kedua berinisial HZ yang merupakan siswa kelas XI 

salah satu SMA Negeri di wilayah Kabupaten Kudus yang terjaring razia Satlantas 

Polres Kudus, diketahui bahwa HZ melakukan pelanggaran lalulintas dengan 

menerobos lampu lalu lintas yang menyala merah dan melakukan kebut-kebutan 

dijalan raya. HZ mengetahui bahwa menerobos lampu merah sangat berbahaya 

untuk nyawanya bila sampai tertabrak oleh kendaraan yang berlawanan arah,itu 

dilakukan HZ karena merasa cemas bila tertinggal teman-temannya yang berada 



5 
 

di depan. Kebut-kebutan yang dilakukan HZ agar dianggap hebat dan keren oleh 

teman-teman nya. 

Subjek wawancara ketiga berinisial G yang merupakan siswa kelas XI 

salah satu SMA Negeri di wilayah Kabupaten Kudus yang terjaring razia Satlantas 

Polres Kudus, diketahui bahwa G melakukan pelanggaran lalu lintas dengan 

berboncengan 3 dan tidak menggunakan kaca spion. G mengetahui bahwa 

berboncengan 3 sangat berbahaya karena membuat keseimbangan dalam 

berkendara menjadi berkurang dan dapat mengakibatkan jatuh dari kendaraan 

apalagi ditambah dengan tidak adanya kaca spion yang berfungsi untuk membantu 

mengetahui kondisi di belakang kendaraan, itu dilakukan karena G merasa 

kasihan terhadap teman nya yang berjalan kaki menuju ke tujuan yang sama dan 

dianggap ketinggalan zaman oleh teman-teman nya apabila masih menggunakan 

kaca spion standar.  

Gross (2013) menyatakan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap 

perubahan dan perilaku individu adalah pengaruh sosial. Bentuk pengaruh sosial 

tak langsung atau pasif terhadap perilaku adalah konformitas (Kulsum dan Jauhar, 

2014). Konformitas tersebut dapat berasal dari teman-teman sebaya yang 

memberikan tekanan kepada individu untuk bertindak atau berpikir dengan cara 

tertentu. Pengaruh teman sebaya merupakan bagian dari bentuk konformitas. 

Meskipun konformitas tidak selalu memiliki aspek negatif, menurut para ahli 

bahwa kelompok akan menghasilkan perilaku yang lebih ekstrim dibandingkan 

individu. Sehingga apabila efek negatif tersebut terjadi pada suatu kelompok, 

maka tindakan kelompok tersebut akan menjadi lebih ekstrim. Rakhmat (2007) 
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mengutarakan bahwa konformitas tidak selalu jelek dan tidak selalu baik, begitu 

pula perilaku konformitas yang terjadi terhadap kelompok teman sebaya. 

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh konformitas terhadap perilaku 

remaja dilakukan oleh Putri, dkk (2017) yang menunjukkan bahwa ada 

konformitas teman sebaya memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

variabel perilaku membolos. Semakin tinggi pengaruh konformitas teman sebaya 

maka semakin tinggi pula perilaku membolos remaja SMKN 10 Semarang, 

sebaliknya semaki rendah pengaruh konformitas teman sebaya maka semakin 

rendah pula perilaku membolos remaja SMKN 10 Semarang. Dari hasil penelitian 

tersebut dapat diketahui bahwa konformitas dapat mendorong remaja melakukan 

perilaku negatif, termasuk dalam hal ini adalah perilaku pelanggaran lalu lintas. 

Hasil penelitian yang dilakukan Hartaty dan Aziz (2014) menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan positif antara konformitas dengan kenakalan remaja. 

Konformitas teman sebaya memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menentukan 

arah hidup remaja. Jika remaja berada dalam lingkungan pergaulan yang penuh 

dengan ”energi negatif”, segala bentuk sikap, perilaku, dan tujuan hidup remaja 

menjadi negatif. Konformitas terhadap teman sebaya akan menimbulkan desakan 

bagi remaja untuk melakukan perilaku yang disepakati oleh kelompok. Remaja 

tidak dapat menolak ajakan teman sebaya untuk melakukan pelanggaran berlalu 

lintas dikarenakan adanya rasa khawatir mendapatkan penolakan dari teman 

sebayanya. Hasil penelitian tersebut diperkuat penelitian terdahulu yang dilakukan 

Prayugo, dkk (2018) yang menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara 

konformitas teman sebaya dengan perilaku agresif. 
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Konformitas akan mudah terjadi bila remaja memilih teman atau 

kelompok yang sama tipe dan karakteristiknya. Hal ini dilakukan untuk 

memudahkan mencapai nilai keterpaduan atau keseragaman, seperti halnya yang 

dimiliki teman yang sepadan perilakunya. Individu bersifat konformitas antara 

lain supaya ada penerimaan kelompok terhadap individu tersebut, diakuinya 

eksistensi sebagai anggota kelompok, menjaga hubungan dengan kelompok dan 

untuk menghindari sanksi kelompok. Konformitas adalah suatu jenis pengaruh 

sosial dimana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai 

dengan norma sosial yang ada (Kulsum dan Jauhar, 2014). 

Dasar utama dari konformitas adalah ketika individu melakukan aktivitas 

dimana terdapat tendensi yang kuat untuk melakukan sesuatu yang sama dengan 

yang lainnya, walaupun tindakan tersebut merupakan cara-cara yang 

menyimpang. Remaja yang mempunyai tingkat konformitas tinggi akan lebih 

banyak tergantung pada aturan dan norma yang berlaku dalam kelompoknya, 

sehingga remaja cenderung mengatribusikan setiap aktivitasnya sebagai usaha 

kelompok, bukan usahanya sendiri (Monks, dkk, 2006). Konformitas sebagai 

sebuah upaya yang dilakukan individu supaya diterima oleh orang lain, dengan 

cara menyerahkan diri dan menjadi apapun sebagaimana keinginan orang lain, 

termasuk mengubah keyakinan dan perilakunya serupa dengan orang lain, 

sekalipun sebenarnya berbeda hendaknya tetap memperhatikan batas-batas norma 

yang berlaku di masyarakat, sehingga konformitas yang ditunjukkan remaja tetap 

dalam hal yang positif. Konformitas yang mengarah pada hal-hal negatif akan 

memperkuat perilaku pelanggaran berlalu lintas oleh remaja. 
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Faktor lain yang berpengaruh terhadap perilaku remaja adalah kontrol diri. 

Selain terkait isu perkembangan, sebagai manusia terkadang remaja dapat 

dihadapkan pada dilema untuk menuruti aturan atau melanggar aturan. Remaja 

memiliki dorongan id yang beroperasi pada dirinya yang lebih mengutamakan 

kesenangan sesaat (Weiten, 2013). Jika dominan id yang menguasai remaja maka 

dapat menjadikan dirinya menjadi tidak peduli aturan apa yang membatasi 

dirinya. Remaja dapat mengambil keputusan melanggar tanpa mempedulikan 

perasaan bersalah. Remaja dapat bertindak nekad tanpa berpikir lebih jauh 

mengenai konsekuensi negatif yang akan diperoleh. Remaja mungkin hanya 

cenderung berpikir bahwa melanggar aturan agar dapat memenuhi keinginannya 

saja. 

Sebagaimana diutarakan oleh Denson (2012) dalam jurnalnya yang 

berjudul “self-control and Aggresion” bahwa kebanyakan teori dan jurnal yang 

berkaitan dengan perilaku agresi ataupun perilaku delinkuen mengabaikan faktor 

internal dari dalam diri. Ketika dorongan untuk berbuat menyimpang maupun 

agresi sedang dalam mencapai puncaknya, kontrol diri dapat membantu individu 

menurunkan perilaku tersebut dengan mempertimbangkan aturan dan norma 

sosial yang berlaku. 

Suyasa (Gunarsa, 2004) menyatakan bahwa kontrol diri adalah 

kemampuan individu untuk menahan keinginan yang bertentangan dengan tingkah 

laku yang tidak sesuai dengan norma sosial atau dapat diidentikkan sebagai 

kemampuan individu untuk bertingkah laku sesuai dengan norma sosial yang 

berlaku.Kontrol diri mampu membuat individu mengembangkan kemandirian, 
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kompetensi dan penguasaan pribadi terhadap bidang-bidang kehidupan individu, 

sehingga membuat individu itu mampu mengontrol dirinya dan mengatur emosi-

emosinya serta kebutuhannya sendiri tanpa pengaruh dari orang lain. Adanya 

kontrol diri pada remaja akan menjadikannya berusaha mengelola dorongan dalam 

diri untuk melakukan pelanggaran lalu lintas. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan Aroma dan Suminar (2012) 

menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif yang signifikan antara tingkat 

kontrol diri dengan kecenderungan perilaku kenakalan remaja. Lebih lanjut 

Amriel dan Herdiana (2015) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa kontrol 

diri berhubungan signifikan dengan kepatuhan berlalu lintas. 

Chaplin (2011) mendefinisikan kontrol diri adalah kemampuan untuk 

membimbing tingkah laku sendiri, kemampuan untuk menekan atau merintangi 

impuls-impuls atau tingkah laku impulsif. Individu memiliki peran penting dalam 

setiap sikap dan setiap perilaku yang diambilnya, serta dapat 

mempertanggungjawabkan perbuatan apabila sesuatu yang tidak diinginkan 

menimpanya. Kontrol diri pada individu akan dapat membantu individu dalam 

mengorganisasikan perilaku yang akan dimunculkannya. Kontrol diri pada remaja 

akan dapat menjadikannya mampu mengelola setiap dorongan yang muncul untuk 

melakukan pelanggaran berlalu lintas, sehingga dapat lebih disiplin dan mematuhi 

peraturan lalu lintas. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan Ningsih (2018) menunjukkan bahwa 

self-control berkontribusi terhadap perilaku remaja. Kontrol diri merujuk pada 

kapastitas seseorang untuk mengarahkan respon dirinya pada standar ideal, nilai, 
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moral, dan harapan sosial. Hal senada ditemukan Sriwahyuni (2017) dalam 

penelitiannya bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara kontrol diri 

dengan kenakalan remaja. Penelitian lain yang dilakukan oleh Aviyah dan Farid 

(2014) memberikan hasil bahwa terdapat hubungan negatif sangat signifikan 

antara kontrol diri dan kecenderungan kenakalan remaja. Semakin tinggi kontrol 

diri maka semakin rendah kecenderungan kenakalan remaja. Kenyataannya dalam 

kehidupan sehari-hari masih terdapat remaja yang menunjukkan perilaku berlalu 

lintas tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atas dasar permasalahan 

tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Perilaku 

Pelanggaran Lalu Lintas pada Remaja ditinjau dari Konformitas Teman 

Sebaya dan Kontrol Diri”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris hubungan antara 

konformitas teman sebaya dan kontrol diri dengan perilaku pelanggaran lalu lintas 

pada remaja. 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberi konstribusi ilmiah dalam bidang 

Psikologi, khususnya Psikologi Perkembangan yang berkaitan dengan 
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konformitas teman sebaya, kontrol diri, dan perilaku pelanggaran lalu lintas pada 

remaja. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini, antara lain: 

a. Bagi Remaja 

Hasil penelitian diharapkan dapat dipergunakan sebagai tambahan 

informasi bagi remaja agar dapat dipergunakan untuk menurunkan perilaku 

pelanggaran lalu lintas dalam kaitannya dengan konformitas teman sebaya 

dan kontrol diri. 

b. Bagi Orangtua 

Hasil penelitian diharapkan dapat dipergunakan sebagai informasi 

bagi orangtua agar lebih memahami dampak negatif pelanggaran lalu lintas 

bagi remaja, sehingga berusaha untuk mencegah pelanggaran oleh remaja 

dengan tidak dengan mudahnya mengizinkan anak mengendarai kendaraan 

bermotor. 

c. Bagi Pihak Sekolah 

Hasil penelitian diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pihak sekolah dalam mengatasi perilaku pelanggaran lalu 

lintas. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumber 

acuan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai pelanggaran lalu lintas oleh remaja. 


