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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penambahan jumlah sepeda motor di Indonesia kini menjadikan 

volume kendaraan semakin tidak terkendali. Penambahan ini telah mencapai 

75% dari total keseluruhan kendaraan bermotor. Berdasarkan data yang 

ditunjukkan oleh Mabes Polri, jumlah sepeda motor pada akhir tahun 2008 

tercatat 49 juta dengan pertambahan secara nasional sebesar 10 persen per 

tahun  (Utami, 2010). Jika dilihat dari perkembagan jumlah kendaraan 

bermotor, menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2015) jumlah sepeda motor 

setiap tahunnya mengalami peningkatan.Tercatat dari tahun 2011 jumlah 

kendaraan sepeda motor ini sebesar 68.839.341 dan terus mengalami 

peningkatan di tahun-tahun berikutnya. Hingga pada tahun 2015 tercatat 

jumlah sepeda motor di Indonesia sebesar 98.881.267 unit. 

Banyak orang memilih menggunakan transportasi jenis sepeda 

motor karena dianggap memiliki banyak keuntungan. Selain harganya yang 

relatif terjangkau, uang muka cicilannya yang sangat rendah dan lebih bisa 

menguasai medan jalan yang sempit bahkan saat dalam keadaan 

macet(Utami, 2010). Didukung dengan mudahnya memperoleh Surat Ijin 

Mengemudai (SIM) dengan cara yang tidak sesuai prosedur pihak 

kepolisian, sehingga menyebabkan banyak remaja yang dibawah umur 

sudah dapat menggunakan sepeda motor untuk kebutuhan sehari-harinya. 

Namun, Susilo (Utami, 2010) menyatakan bahwa dibalik banyaknya 



 
 

keuntungan dalam menggunakan sepeda motor, meningkatnya jumlah 

pengguna sepeda motor juga menimbulkan banyak masalah seperti 

persoalan keamanan, ketertiban, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas. 

Banyaknya pelajar yang saat ini sudah mengendarai sepeda motor 

ke sekolah dipertanyakan apakah sudah berusia 17 tahun, mengingat syarat 

berkendara di jalan raya sesuai UU No.22 Th.2009 dan Peraturan Kapolri 

No. 9 Th. 2013 tentang Surat Izin Mengemudi, dimana untuk mendapatkan 

surat ijin mengemudi tersebut minimal berusia 17 tahun. Tentu saja 

pengemudi sepeda motor yang belum berusia 17 tahun belum berhak 

memiliki SIM otomatis juga belum boleh mengendarai kendaraan di jalan 

raya (Purwati, 2014). 

Di usia yang berkisar antara 13-16 tahun secara psikologi 

cenderung tidak berfikir panjang, ikut-ikutan, merasa disaingi, sulit untuk 

diberi arahan dan tidak stabilnya rasa emosional (Purwati, 2014). Kondisi 

ini menjadi salah satu ciri dari pelajar SMP, dimana ketika mereka 

mengendarai sepeda motor pada saat marah maka dia pun membawa sepeda 

motor dengan kecepatan yang tinggi dan banyak pelanggaran lalu lintas 

yang mereka lakukan. 

Kecelakaan lalu lintas di Indonesia didominasi dengan kendaraan 

jenis sepeda motor.Menurut Kementerian Kesejahteraan Rakyat, kecelakaan 

pengendara sepeda motor mencapai 120.226 kejadian kecelakaan dari 

seluruh kecelakaan lalu lintas dalam setahun (Badan Intelegen Negara, 

2014). Badan Pusat Statistik mencatat perkembangan jumlah kendaraan 



 
 

bermotor dari tahun 2014 – 2015 mengalami peningkatan, terutama pada 

sepeda motor yaitu sebanyak 98 juta di tahun 2015. Sebagian  besar 

kecelakaan lalu lintas di Indonesia yaitu 70 persen adalah pengendara 

sepeda motor yang berusia produktif, lebih tinggi pada laki-laki sebanyak 

31,9 persen dibandingkan dengan perempuan sebanyak 19,8 persen (Singh, 

Nasution, & Hayati, 2015). 

Kota Surabaya  merupakan kota terbesar di Jawa Timur sehingga 

jumlah penduduk yang terdapat diwilayah tersebut memiliki jumlah 

penduduk yang banyak sehingga berpengaruh terhadap jumlah pengguna 

kendaraan bermotor. Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Raydian 

Kokrosono menyatakan bahwa jumlah kendaraan di Surabaya setiap 

bulannya meningkat dan tidak sebanding dengan pertumbuhan jalan. 

Pertambahan  kendaraan bermotor di kota Surabaya pada tahun 2014 

tercatat rata-rata sebesar 17.483 per bulannya dan  yang mendominasi 

adalah kendaraan jenis sepeda motor sebesar 13.441, sehingga jika ditotal 

jumlah sepeda motor pada tahun 2014 sebesar 3.625.999 unit (Wahyudin, 

2014). Jumlah kendaraan yang meningkat tidak sebanding dengan 

pertumbuhan jalan, sehingga dapat berpotensi memunculkan masalah 

kepadatan kendaraan bermotor. 

Kepadatan kendaraan bermotor dapat menjadi dampak untuk 

manusia,yaitu menjadi salah satu penyebab terjadinya perilaku agresif saat 

berada di jalan (Sarwono, 1995). Hal ini disebabkan oleh tindakan agresif 

merupakan  tindakan yang paling umum  yang ditampilkan pada saat berada 



 
 

dalam kondisi padat (Konecni, dalam Utami, 2010). AKP Warih Hutomo 

Kaur Bin Ops Satlantas Polrestabes Surabaya mengatakan bahwa, kesadaran 

lalu lintas yang rendah terjadi di jalan-jalan pusat kota Surabaya. Contohnya 

saat di jalan Dharmawangsa, banyak pengendara yang saat  berhenti di 

lampu merah sering melanggar marka jalan dan saat lampu hijau dari arah 

berlawanan sering terjadi benturan.Kepadatan lalu lintas juga dirasakan saat 

melewati jalan Pasar kembang. Kebiasaan masyarakat yang ingin 

menerobos macet atau sekedar ingin menghemat waktu di jalan digunakan 

sebagai alasan mereka untuk melanggar rambu lalu lintas, misalnya putar 

balik di jalan Banyu Urip yang telah terpasang rambu dilarang putar balik 

(Taufik, 2015). Pengemudi motor juga sering tidak memperdulikan rambu 

lalu lintas lain dan suka menyelip di antara arus lalu lintas yang padat 

(Utami, 2010). 

Menurut Badan Pusat Statistik (2010) dalam Febrianto, (2016) 

menunjukkan kecelakaan yang disebabkan oleh faktor pengendara sekitar  

85%, hal itu berarti faktor manusia sebagai pengendaralah yang menjadi 

faktor utama atau faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya kecelakaan 

lalu lintas. Berdasarkan dari 85% tersebut, modus kesalahan yang dilakukan 

pengendara, penyebab terbesar terjadinya tabrakan adalah pengendara tidak 

sabar dan tidak mau mengalah (26%), menyalip atau mendahului (17%), 

berkecepatan tinggi (11%), sedangkan penyebab lainnya seperti pelanggaran 

rambu, kondisi pengemudi dan lain-lain berkisar antara 0,5 sampai 8% 

(BPS, 2010). 



 
 

Tasca (Utami, 2010) menyebutkan bahwa suatu perilaku 

mengemudi dikatakan agresif jika dilakukan secara sengaja, cenderung 

meningkatkan risiko terjadinya tabrakan dan dimotivasi oleh 

ketidaksabaran, kekesalan, dan atau upaya untuk menghemat waktu.Tasca 

(Perepjolkina, 2011) juga menyebutkan  perilaku yang spesifik dari 

aggressive driving yang dilakukan antara lain tindakan yang  tidak tepat saat 

mendahului (misalnya memotong terlalu dekat di depan kendaraan lain yang 

didahului), kesalahan dalam menggunakan hak jalan untuk para pengguna 

jalan lainnya, tetap berjalan saat ada tanda berhenti, menerobos rambu lalu 

lintas, mengemudi dengan kecepatan yang jauh melebihi aturan.  

Perilaku aggressive driving ini banyak dilakukan oleh pengemudi 

motor, salah satunya pengemudi motor usia remaja yang diindikasikan 

dengan mayoritas korban kecelakaan terbanyak yaitu pada pengemudi usia 

remaja. Perilaku aggressive driving tidak selamanya berujung selamat, 

terbukti banyak sekali kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh perilaku 

aggressive driving. Hal ini sesuai dengan pernyataan Tasca (2000) bahwa 

aggressive driving cenderung meningkatkan risiko tabrakan. Selain itu dapat 

pula diakatakan bahwa aggressive driving merupakan perilaku beresiko. 

Penelitian yang dilakukan oleh Viktorija Perepjolkina (2011), di 

Latvia menyatakan bahwa pengemudi dengan usia muda rentang usia 18-24 

tahun merupakan kelompok beresiko dalam berkendara atau yang beresiko 

memunculkan perilaku aggressive driving. Faktor usia berpengaruh 

signifikan terhadap perilaku aggressive driving,sesuai dengan yang 



 
 

dijelaskan oleh Parry (Tasca, 2000) menyatakan bahwa aggressive driving 

paling banyak ditampilkan oleh pengemudi yang berusia 17-35 tahun.  

Pengendara usia muda yang dimaksudkan dengan rentang usia 17 – 

35 tahun dapat diklasifikasikan sesuai tingkatan usia perkembangan, yaitu 

menjadi usia remaja dan dewasa awal. Usia remaja menurut Hurlock 

(1990)dimulai dari umur 12 sampai 18 tahun. Sedangkan usia dewasa awal 

dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira umur 40 tahun, namun pada 

umumnya yang tergolong dalam usia dewasa awal ialah mereka yang 

berusia 20 tahun sampai 40 tahun (Hurlock, 1990) 

Mayoritas penelitian yang mengkaji aggressive driving behavior 

menggunakan usia remaja sebagai sampel penelitian. Seperti yang 

dijelaskan oleh Elkind (King, 2010) bahwa jika dilihat dari segi 

perkembangan kognitif pada awal masa remaja, pemikiran akan bersifat 

egosentrisme, yaitu perasaan yang melibatkan kepercayaan bahwa orang 

lain sama terlibatnya dengan dirinya, bahwa dirinya unik, dan ia kebal. 

Aspek dari egosentrisme remaja yang dapat menimbulkan kerusakan paling 

besar adalah rasa kebal. Keyakinan inilah yang akan mendorong perilaku 

seperti kebut-kebutan di jalan, dan sebagainya yang membahayakan dirinya. 

Elkind (Natalisa, 2014) juga berpendapat bahwa remaja memiliki 

perasaan invulnerability yaitu keyakinan bahwa diri mereka tidak mungkin 

mengalami kejadian yang membahayakan dirinya. Seperti contohnya pada 

saat mereka mengemudi dengan kecepatan tinggi, mereka tidak akan merasa 

bahaya kecelakaan akan mereka alami. Penelitian yang dilakuka Watson, 



 
 

et.al(2007) dalam (Natalisa, 2014) mengungkapkan bahwa kecenderungan 

perilaku berkendara yang mengambil risiko bahaya saat berkendara karena 

dipengaruhi oleh faktor untuk mencari sensasi.  

Penelitian ini bertujuan untuk menguatkan penelitian sebelumnya 

yang telah menyatakan bahwa pengendara dengan usia muda lebih beresiko 

dalam melakukan perilaku aggressive driving. Jika dibandingkan dengan 

usia remaja, masa dewasa  awal merupakan masa beralihnya padangan 

egosentris menjadi sikap yang empati. Secara umum masa ini adalah masa 

transisi dari masa remaja ke kematangan, menjadi terkendali secara 

emosional, lebih percaya diri, tidak terlalu tergantung dengan orang lain, 

dan tidak terlalu memunculkan emosi marah (Wade & Tavris, 2007).  

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, penulis ingin meneliti 

adanya perbedaan tingkat aggressive driving pengendara sepeda motorusia 

muda, mulai dari usia remaja sampai dengan usia dewasa awal. Usia remaja 

memang kerap terlibat dalam perilaku agresi, namun tidak menutup 

kemungkinan orang dewasa juga akan melakukan perilaku agresi terutama 

saat berkendara atau yang disebut dengan aggressive driving.  Untuk itu 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Aggressive 

Driving Pengendara Sepeda Motor di Kota Surabaya Ditinjau dari Usia”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 



 
 

Apakah terdapat perbedaantingkat aggressive driving pada pengendara 

sepeda motor usia remaja dan dewasa di kota Surabaya? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahuiperbedaan tingkat aggressive driving pada pengendara 

sepeda motor usia remaja dan dewasa di kota Surabaya. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini ada dua yaitu : 

1. Manfaat praktis 

Untuk mengetahui tingkat tinggi rendahnya aggressive driving pada 

pengendara sepeda motor usia remaja dan pengendara sepeda motor usia 

dewasa di kota Surabaya. 

2. Manfaat teoritis 

Untuk menambah wawasan dan literatur mengenai aggressive driving 

pada pengendara sepeda motor usia remaja dan dewasa di Kota 

Surabaya. 

 

E. Penelitian Terdahulu 

1. Novice Drivers’ Risky Driving Behavior, Risk Perception,and Crash 

Risk: Findings From the DRIVE Study. Jurnal oleh Ivers, Rebecca, 

dkk. 2009. 

Tujuan dari penelitian ini menjelajahi perilaku mengemudi berisiko dan 

persepsi risiko dari kohort pengemudi muda dan berusaha menentukan 



 
 

asosiasi mereka dengan risiko kecelakaan. Metode dalam penelitian ini, 

subyek yang digunakan pengemudi berusia 17 sampai 24 (n = 20822) 

melengkapi kuesioner terperinci yang mencakup ukuran persepsi dan 

perilaku risiko; 2 tahun setelah perekrutan, data survei terkait dengan 

perizinan dan data kecelakaan yang dilaporkan polisi. Penelitian ini 

menggunakan model regresi Poisson yang disesuaikan untuk beberapa 

pembaur diciptakan untuk mengeksplorasi risiko kecelakaan. 

Hasil dari penelitian ini skor tinggi pada item kuesioner untuk 

mengemudi berisiko dikaitkan dengan risiko kecelakaan meningkat 

50% (adjusted relative risk = 1,51; 95% confidence interval = 1,25, 

1,81). Skor tinggi untuk persepsi risiko (persepsi keselamatan yang 

buruk) juga dikaitkan dengan meningkatnya risiko kecelakaan pada 

univariat dan multivariatNamun, signifikansi tidak berkelanjutan 

setelah penyesuaian untuk mengemudi berisiko.Penampakan berlebihan 

pemuda dalam kecelakaan yang melibatkan korban jiwa adalah masalah 

kesehatan masyarakat yang signifikan. Perilaku mengemudi yang 

berisiko sangat terkait risiko kecelakaan di antara pembalap muda dan 

mengabaikan pentingnya persepsi risiko. Intervensi seluruh sistem, 

termasuk reformasi perizinan, dijamin. 

2. Perbedaan Perilaku Agresi Ketika Mengendarai Sepeda Motor pada 

Siswa SMAN 1 Tengaran di Tinjau dari Jenis Kelamin. Skripsi oleh 

Natalisa, Eri Sagita. 2014. 



 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan agresi ketika 

mengendarai seperda motor pada siswa SMA N 1 Tengaran ditinjau 

dari jenis kelaminnya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian 

kualitatif komparasi, dan data kuantitatif dianalisis menggunakan 

analisis deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran perihal 

fakta yang sudah berlangsung atau terjadi pada subjek. Subjek yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 1 Tengaran 

berusia 16-18 tahun yang bisa mengendarai sepeda motor. Sampel 

dipilih secara acak berdasarkan kelasnya, dan dalam 3 kelas yang 

dipilih didapatkan sampel sebanyak 88 siswa; 46 siswa laki-laki dan 42 

siswa perempuan. Metode pengumpulan data menggunakan skala 

perilaku agresi ketika mengendarai sepeda motor berdasarkan teori 

James & Nahl (2000). Hasil analisis menunjukkan nilai Z atau p value -

4,004 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 (p value < 0,05). Hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis dapat diterima, ada perbedaan perilaku 

agresi ketika mengendarai sepeda motor pada siswa laki-laki dan 

perempuan di SMA N 1 Tengaran. Rata-rata rank siswa laki-laki lebih 

agresi ketika mengendarai sepeda motor (54,91) dibandingkan siswa 

perempuan (33,10). 

 

3. Drivers’ Age, Gender, Driving Experience, and Aggressiveness as 

Predictors of Aggressive Driving Behaviour. Jurnal oleh Peprepjolkina. 

2011. 



 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan prediktor terbaik 

dariperlaku aggressive driving behavior. Penelitian ini berdasarkan 

penelitian online dengan subjek sebanyak 228 pengemudi di Latvia. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner 

yang diantaranya ada delapan item skala agresif berkendara (Bone & 

Mowen, 2006), versi pendek Latvia dari kuisioner agresi Buss-Perry 

(AQ; Buss & Perry, 1992), dan pertanyaan yang mengembangkan 

pertanyaan demografi dan pengalaman mengemudi. Hasil dari 

penelitian ini adalah jenis kelamin menjadi prediksi terjadinya 

aggressive driving: pengendara muda berkelamin laki-laki dan dengan 

pengalaman mengemudi yang tinggi dikaitkan dengan skor yang lebih 

tinggi pada pengemudi yang agresif. Temuan menunjukkan bahwa 

agresivitas disposisional, terutama komponen kemarahan, serta jenis 

kelamin laki-laki, usia muda dengan jarak tempuh tahunan dalam 

mengemudi yang lebih tinggi memiliki validitas prediktif dalam 

kaitannya dengan aggressive driving. 

4. Personality Factors, Age, And Aggressive Driving: A Validation Using 

A Driving Simulator. Jurnal oleh Jose Antonio Vazquez. 2013. 

Penelitian ini menggunakan dua studi kasus yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara usia, faktor kepribadian dan perilaku 

mengemudi yang agresif. Metode yang digunakan adalah metode 

kuantitatif dengan menggunakan kuisioner. Dalam studi kasus pertama, 

1122 responden menyelesaikan survei online yang terdiri dari kuisioner 



 
 

data demografi, faktor kepribadian, dan perilaku mengemudi. Faktor 

kepribadian diukur dengan menggunakan Revised Competitiveness 

Index, the Sensation Seeking Scale, Big Five Inventory, dan  the Cook 

Medley Hostility Scale, sedagkan perlaku agresif mengemudi diukur 

dengan menggunakan the Aggressive Driving Behavior Scale (ADBS). 

Sebagian besar responden adalah perempuan (786 banding 336), 

sedangkan untuk usia berkisar antara 18 sampai 87 tahun. Dalam studi 

kasus kedua 98 responden dari Studi kasus pertama diminta untuk 

melakukan simulasi mengemudi dengan dua skenario. Responden ini 

terdiri dari 52 perempuan dan 46 laki-laki, dengan usia berkisar 18 

sampai 87 tahun. Hasil dari kedua studi kasus ini menghasilkan korelasi 

positif antara perilaku mengemudi yang agresif dan daya saing, mencari 

sensasi, permusuhan, extraversion, neuroticism dan sementara korelasi 

negatif diperoleh antara perilaku mengemudi yang agresif dan usia, 

keramahan, conscientiousness, dan keterbukaan. Tidak ada hubungan 

yang signifikan antara gender dan perilaku mengemudi yang agresif. 

Hasil yang paling penting, skor di ABDS berkorelasi positif dengan 

komposit skor mengukur perilaku mengemudi yang agresif di simulator 

mengemudi. 

5. Peran Kematangan Emosi Terhadap Aggressive Driving Behavior pada 

Siswa SMA Brawijaya Smart School (BSS) Malang yang 

Menggunakan Sepeda Motor. Skripsi oleh Setianingsih, Putu Eka. 

2015. 



 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kematangan emosi 

terhadap aggressive driving behavior pada siswa SMA Brawijaya 

Smart School (BSS) Malang yang menggunakan sepeda motor. 

Metodologi penelitian yang digunakan adalah jenis kuantitatif dan 

dilaksanakan di SMA Brawijaya Smart School (BSS) Malang. Jumlah 

sampel sebanyak 150 orang terdiri dari kelas X dan XI. Teknik 

sampling menggunakan teknik purposive sampling. Teknik 

pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner yang 

terdiri dari skala aggressive driving dan skala kematangan emosi dan 

telah di uji coba terlebih dahulu. Metode analisis data menggunakan 

teknik regresi linear sederhana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

subyek memiliki kematangan emosi yang tergolong tinggi, sedangkan 

aggressive drivingbehavior termasuk ke golongan rendah. Hasil analisis 

data menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001 (p < 0.005) yang 

berarti bahwa hipotesis diterima dan artinya terdapat peran dari 

kematangan emosi terhadap aggressive driving behaviorpada siswa 

SMA Brawijaya Smart School (BSS) Malang yang menggunakan 

sepeda motor 
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