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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Aggressive DrivingBehavior 

a. Definisi Aggressive Driving Behavior 

Aggressive driving menurut Houston, Haris, & Norman (2003) 

merupakan pola difungsi dari perilaku sosial yang mengganggu keamanan 

publik. Aggressive driving dapat melibatkan berbagai perilaku yang berbeda 

termasuk perilaku membuntuti (tailgaiting), membunyikan klakson 

(honking), melakukan gerakan kasar (rude gesturing), dan mengedipkan 

lampu jauh (flashing light) di suasana lalu lintas yang tenang. Hennessy and 

Wiesenthal (Ruvio & Shoham, 2011)mendefinisikan aggressive driving 

sebagai suatu perilaku yang direncanakan untukmenyerang secara fisik, 

emosi atau psikologi di lingkungan mengemudi atau jalan raya. 

James dan Nahl (2000) menyebutkan bahwa aggressive driving adalah 

mengemudi di bawah pengaruh gangguan emosi, menghasilkan tingkah laku 

yang menimbulkan suatu tingkat risiko pada pengemudi lain. Dapat 

dikatakan agresif karena mengasumsikan bahwa orang lain dapat mengalami 

risiko yang sama, dan mengasumsikan bahwa seseorang dapat 

meningkatkan risiko orang lain untuk terkena bahaya. 

Tasca (Utami, 2010) berpendapat bahwa suatu perilaku mengemudi 

agresif jika dilakukan secara sengaja, cenderung meningkatkan resiko 

tabrakan dan dimotivasi oleh ketidaksabaran, kekesalan, permusuhan, dan 



atau upaya untuk menghemat waktu. National Highway Traffic and Safety 

Administration (NHTSA) menjelaskan aggressive driving sebagai 

penggunaan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan atau 

cenderung membahayakan orang lain atau properti jalanan. Pengemudi 

bersikap tidak sabar dan kurang peduli sehingga memancing emosi 

pengguna jalan di sekitarnya.  

Berdasarkan beberapa definisi yang telah diungkapkan oleh para ahli 

mengenai aggressive driving, maka dapat disimpulkan bahwa aggressive 

driving behaviouradalah perilaku berkendara yang dilakukan secara sengaja, 

dimotivasi oleh ketidaksabaran penuh kekesalan, rassa permusuhan, dan 

upaya menghemat waktu yang dilakukan secara sengaja dengan melibatkan 

berbagai macam perilaku seperti membunyikan klakson berulang-ulang, 

perilaku membuntuti, melakukan gerakan kasar, dan mengedipkan lampu 

jauh di suasana lalu lintas yang tenang dan dapat membahayakan orang lain, 

diri sendiri, dan properti jalan. Dikatakan agresif karena mengasumsikan 

bahwa orang lain dapat meningkatkan risiko yang sama dan mengganggu 

keamanan publik. 

b. Faktor-faktor Penyebab Aggressive Driving 

Menurut Tasca (2000), faktor- faktor penyebab aggressive driving yaitu : 

1. Usia dan Jenis Kelamin 

Faktor usia berpengaruh signifikan terhadap perilaku aggressive 

driving,hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Parry (Tasca, 2000) 

menyatakan bahwa aggressive driving paling banyak ditampilkan oleh 



pengemudi yang berusia 17-35 tahun, yaitu young driver atau pengemudi 

muda. Perilaku aggressive driving pengendara muda laki-laki akan lebih 

tinggi dari pengendara perempuan. Aggressive driving yang dimaksudkan 

termasuk perilaku melanggar lalu lintas, pengemudi laki-laki akan 

cenderung meremehkan risiko yang terkait dengan pelanggaran lalu-

lintas. Peraturan lalu-lintas adalah sesuatu yang menjengkelkan dan 

berlebihan menurut laki-laki. Sedangkan pengendara perempuan 

cenderung memandang peraturan lalu lintas sebagai sesuatu yang 

penting, masuk akal serta merasa memiliki kewajiban untuk 

mematuhinya. Oleh karena itu pengemudi laki-laki akan lebih mudah 

melakukan tindakan aggressive driving dari pada perempuan. 

2. Anonimitas 

Anonimitas biasanya mengacu pada seseorang, yang sering berarti 

bahwa identitas pribadi, informasi identitas pribadi orang tersebut tidak 

diketahui. Jalan raya terutama pada malam hari, memberikan anonimitas 

dan kesempatan untuk melarikan diri. Menurut Novaco (Tasca, 2000) 

keadaan tersebut memberikan kesempatan untuk melarikan diri dan 

diketahui seseorang sebagai pengemudi yang melakukan aggressive 

driving. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa anonimitas merupakan 

suatu kondisi mengemudi yang memungkinkan seseorang pengemudi 

tidak diketahui identitasnya. 

 

 



3. Faktor sosial 

Menurut Grey (Tasca, 2000) menyampaikan pengaruh dari faktor 

sosial seperti norma, reward, hukuman, dan model di masyarakat dapat 

mempengaruhi munculnya perilaku aggressive driving. Novaco 

menjelaskan bahwa kasus aggressive driving yang tidak mendapatkan 

hukuman/sanksi yang jelas akan menimbulkan persepsi bahwa perilaku 

ini adalah wajar, sesuai norma, dan dapat diterima (Tasca, 2000). Oleh 

karena itulah pengemudi akan merasa bahwa perilaku agresif saat 

berkendara yang dilakukannya tidak dapat dikontrol, kemudian para 

pengemudi tetap melakukakannya. 

4. Kepribadian 

Individu memiliki ciri khas dalam berperilaku, antara individu satu 

dengan yang lainnya akan berbeda yang akan membentuk kepribadian 

mereka. Tasca (2000) menjelaskan bahwa individu memiliki sifat yang 

akanmenentukan perilakunya secara teratur dan terus-menerus dalam 

setiap situasi.Menurut Grey (Tasca. 2000) faktor pribadi yang 

dimaksudkan menjadi penyebab aggressive driving iniseperti 

permusuhan, rasa ingin bersaing, kurangnya kepedulian terhadapindividu 

lain, mengemudi untuk pelepasan emosional, impulsif dan 

keputusanuntuk mengambil risiko. 

5. Gaya hidup 

Gaya hidup menjadi salah satu penyebab aggressive driving adalah 

gaya hidup. Beirness(Tasca, 2000) telah menyimpulkan terhadap 



beberapa penelitian yang telahdilakukan mengenai gaya hidup dan 

dengan performa mengoperasikan kendaraan dan risiko tabrakan yang 

difokuskan pada pengemudi muda. Risiko kecelakaan dalam usia muda 

menunjukkanbahwa mereka memiliki gaya hidup seperti mengkonsumsi 

alkohol atau minum-minuman keras,menggunakan obat-obatan terlarang, 

merokok dan kelelahan akibat bergauldengan teman sampai larut malam. 

Gaya hidup tersebut dapat mempengaruhikehidupan mereka, termasuk 

perilakunya dalam berkendara. Perilaku-perilaku tersebut masuk dalam 

kategori mengemudi di bawah gangguanemosional yang disebut juga 

aggressive driving (James & Nahl, 2000). 

6. Tingkah laku pengemudi 

Tasca (2000), mengemukakan dalam penelitiannya melihat 

perilaku 

mengemudi, menunjukan bahwa pengemudi yang merasa memiliki 

keterampilan dan tidak berorientasi pada keselamatan pada saat 

mengoperasikan kendaraan, lebih sering menunjukkan kemarahan pada 

saatmengalami hambatan di jalan raya. Sebaliknya pengemudi yang 

merasaberkendara dengan berorientasi pada keselamatan, menunjukkan 

sikap kurang terganggu oleh situasi lalu lintas yang menghambat 

kendaraannya. Halini menunjukkan bahwa pengemudi yang merasa 

memiliki ketrampilan yang baik saatmengemudi saja dan tidak 

berorientasi pada keselamatan akan memiliki kencederungan melakukan 

aggressive driving. Orang yang mengutamakankeselamatan akan lebih 



berhati-hati dan kecil kemungkinan untuk melakukan aggressive driving 

demi keselamatan dirinya. 

7. Faktor lingkungan 

Shinar (Tasca, 2000) menjelaskan adanya hubungan yang 

signifikan antara kondisi lingkungan dan perilaku agresif pada saat 

mengemudi.Pengemudi yang lebih sering mengemudi dalam kemacetan 

jalan cenderunglebih jarang merasakan emosi marah saat mengemudi. 

Hal serupa juga ditambahkan oleh Lajunen (Tasca,2000) bahwa 

kemacetan yang tidak terduga/tidak bisa diperkirakan dapat 

menimbulkan emosi marah pada pengemudi yang berakibat pengemudi 

tersebut melakukan aggressive driving. 

Faktor lingkungan lainnya yang mempengaruhi adanya perilaku 

aggressivedriving adalah kepadatan. Sarwono (1997) mengemukakan 

bahwa kepadatan iniakan memberikan dampak pada manusia, salah 

satunya adalah munculnyaperilaku agresif. Konecni (Utami, 2010) juga 

menjelaskan bahwa tidakan paling umum yang ditampilkanpada saat 

berada dalam kondisi padat adalah perilaku agresif. 

Hal ini menjelaskan bahwa pada kondisi jalan raya yang padat 

akanmenimbulkan stres pada inividu, selanjutnya individu akan 

mengalami perasaansesak (crowding) dan kemudian memungkinkan 

terjadinya aggressive driving. 

 

 



c. Aspek - aspek dari Aggressive driving 

James & Nahl (2000) mengkatagorikan perilaku aggressive driving 

sebagai berikut, antara lain : Impatience and inattentiveness, Power 

Struggle,Recklessness and Road Rage. 

1. Impatience (ketidaksabaran) dan Inattentiveness(ketidakperhatian) 

a. Menerobos lampu merah. 

b. Menambah kecepatan ketika melihat lampu kuning. 

c. Berpindah-pindah jalur. 

d. Mengemudi dengan kecepatan 5-15 km/jam di atas batas 

kecepatan maksimum. 

e. Berjalan terlalu dekat dengan kendaraan di depannya. 

f. Tidak memberikan tanda ketika dibutuhkan, seperti berbelok 

atauberhenti. 

g. Menambah kecepatan atau mengurangi kecepatan secara 

mendadak. 

2. Power Struggle (beradu kekuatan di jalan) 

a. Menghalangi orang yang akan berpindah jalur, menolak untuk 

memberijalan atau pindah. 

b. Memperkecil jarak kedekatan dengan kendaraan di depannya 

untukmenghalangi orang yang mengantri. 

c. Mengancam atau memancing kemarahan pengemudi lain dengan 

berteriak, membuat gerakan-gerakan yang memancing kemarahan 

danmembunyikan klakson berkali-kali. 



d. Membunuti kendaraan lain untuk memberikan hukuman atau 

mengancam kendaraan tersebut. 

e. Memotong jalan kendaraan lain untuk menyerang atau membalas 

pengemudi lain. 

f. Mengerem secara mendadak untuk menyerang atau membalas 

pengemudi lain. 

3. Recklessness (ugal-ugalan) dan Road Rage (kemarahan dijalan) 

a. Mengejar pengemudi lain untuk berduel 

b. Mengemudi dalam kondisi mabuk 

c. Mengarahkan senjata atau menembak pengemudi lain 

d. Menyerang pengemudi lain dengan menggunakan mobilnya 

sendiri ataumemukul suatu objek 

e. Mengemudi dengan kecepatan yang sangat tinggi 

2. Pengendara Motor 

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan perngertia pengendara 

adalah orang yang mengendarai, misalnya sepeda motor, mobil, dll (KBBI-

Online, 2017). Menurut UU no 22 tahun 2009 tentag Lalu-lintas dan 

Angkutan jalan Pasal 1 Ayat 23, pengemudi atau pengendara adalah orang 

yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat 

Ijin Mengemudi (SIM) (Franzinnie, 2015).  

Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua atau sepedah besar yang 

dijalankan oleh motor (KBBI-Online, 2017). Menurut UU nomor 22 tahun 

2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan jalan Pasal 1 Ayat 20, Sepeda motor 



adalah lkendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan 

dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga 

tanpa rumah-rumah (Franzinnie, 2015). Berdasarkan dengan pengertian 

yang telah dipaparkan, definisi sepeda motor dapat tarik kesimpulan bahwa 

sepeda motor adalah kendaraan beroda dua atau tiga dengan atau tanpa 

rumah-rumah yang dijalankan dengan motor. 

Berdasarkan definisi pengendara dan definisi sepeda motor, dapat 

disimpulkan bahwa pengendara sepeda motor merupakan orang yang 

mengemudikan kendaraan bermotor beroda dua atau tiga dijalan yang telah 

memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM). 

3.  Pengendara usia Remaja 

a. Pengertian Remaja 

Usia remaja menurut Hurlock (1990) dimulai dari umur 12 sampai 18 

tahun. Masa remaja dianggap mulai pada saat anak secara seksual menjadi 

matang dan berakhir saat ia mencapai usia matang dan berakhir saat ia 

mencapai usia secara hukum. 

Elkind (King, 2010) menjelaskan 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. Lebih dari setengah dari 



kematian yang dialami pada remaja usia 10 – 19 tahun disebabkan karena 

kecelakaan, dan kebanyakan berupa kecelakaan kendaraan bermotor, 

terutama pada remaja yang lebih tua. Kebiasaan mengemudi berisiko yang 

sering menyebabkan kecelakaan pada usia remaja yaitu mengebut 

(speeding), membuntuti (tailgating), dan mengemudi di bawah pengaruh 

alkohol atau obat - obatan (Santrock, 2003). 

4. Pengendara usia Dewasa Awal 

a. Definisi dewasa awal 

Menurut Hurlock (1990)  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. 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 mudah marah (Wade 

& Tavris, 2007). 

B. Perbedaan Aggressive Driving Pengendara Muda Sepeda Motor di Kota 

Surabaya 

Pertambahan kendaraan bermotor di wilayah Jawa Timur khusunya kota 

Surabaya cukup pesat. Ditambah dengan data yang telah diperoleh, bahwa 

pertambahan volume kendaraan bermotor juga dapat menyebabkan  kepadatan 

lalu lintas yang cukup tinggi dan mengakibatkan banyak titik kemacetan yang 

muncul di jalan-jalan  utama perkotaan (Herani & Jauhari, 2017). Hal itu juga 

akan berpengaruh terhadap  pertambahan kasus kecelakaan lalu lintas terutama 



untuk kendaraan sepeda motor. Badan Pusat Statistik (2010)  mendata bahwa 

sebagian besar penyebab kecelakaan itu sendiri adalah karena faktor manusia 

itu sendiri atau bisa dikatakan sebagai kesalahan dari pengemudi sepeda motor 

tersebut. Banyaknya kasus kecelakaan ataupun pelanggaran lalu lintas sepeda 

motor, sebagian besar korban atau pelanggar adalah pengendara yang masih 

bersekolah atau yang baru bekerja. Hal tersebut bisa digolongkan bahwa yang 

mendominasi kejadian tersebut adalah pengendara yang berusia muda yang 

memiliki emosi yang cenderung tidak terkendali (Febrianto, 2016). 

Faktor usia berpengaruh signifikan terhadap perilaku aggressive 

driving.Parry (Tasca, 2000) menyatakan bahwa aggressive driving paling 

banyak ditampilkan oleh pengemudi yang berusia muda. Pengendara usia muda 

yang dimaksudkan dengan rentang usia 17 – 35 tahun yang dapat 

diklasifikasikan sesuai tingkatan usia perkembangan, yaitu menjadi kelompok 

usia remaja dan usia dewasa awal.Jika dibandingkan dengan usia remaja, masa 

dewasa  awal ini adalah masa transisi dari masa remaja ke kematangan, 

menjadi terkendali secara emosional, lebih percaya diri, tidak terlalu 

tergantung dengan orang lain, dan tidak akan terlalu marah (Wade & Tavris, 

2007). Hal ini juga akan termasuk dalam perilaku berkendara atau sikap saat 

sedang mengendarai sepeda motor, seharusnya pada masa usia dewasa awal ini 

juga akan lebih tenang, dapat mengatur emosi saat berkendara dan juga 

mempunyai rasa empati terhadap pengendara motor  yang lainnya. 

 

 



C. Kerangka Berfikir 

Penelitian ini bertujuan untuk menguatkan penelitian sebelumnya yang 

telah menyatakan bahwa pengendara dengan usia muda lebih beresiko dalam 

melakukan perilaku aggressive driving. 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 menunjukkan kemarahan. Termasuk dalam perilaku 

berkendara atau sikap saat sedang mengendarai sepeda motor, seharusnya pada 

masa usia dewasa ini akan lebih tenang, dapat mengatur emosi saat berkendara 

dan juga mempunyai rasa empati terhadap sesama pengendara motor lainnya 

dari pada usia remaja. 

Oleh karena itu, pada penelitian ini ingin mengetahui lebih dalam 

perbedaan tingkat perilaku aggressive driving pengendara sepeda motor 

khususnya young driverjika ditinjau dari sisi usianya (remaja dan dewasa 

awal). Kerangka berpikir dalam penelitian ini digambarkan dengan bagan di 

bawah ini: 

 

 

 

  

 

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Berfikir 
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5. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

Ha  : Terdapat perbedaan aggressive driving behavior pengendara 

sepeda motor usia remaja dan dewasa awal. 

Ho  : Tidak terdapat perbedaan aggressive driving behavior 

pengendara sepeda motor usia remaja dan dewasa awal
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