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ABSTRAK 

Priatini, R., D. 2017. Pengaruh Kesukaran Regulasi Emosi terhadap Dangerous 

Driving Behavior Sopir Bus Antar-kota Jurusan Magelang-Sukorejo dan 

Magelang-Wonosobo yang Melalui Jalur Temanggung. Skripsi. Jurusan 

Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Drs Sugiyarta 

Stanislaus, M.Si., Binta Mu’tiya Rizky, S.Psi., M.A. 

 

Fenomena perilaku mengemudi yang berbahaya (dangerous driving 

behavior) tampak pada perilaku sopir bus di Temanggung berdasarkan indikator 

yang muncul yaitu perilaku mengemudi melebihi batas kecepatan maksimum, 

melanggar peraturan lalu lintas, dan tidak sesuai standar keselamatan. Salah satu 

faktor yang memengaruhi perilaku mengemudi yang berbahaya (dangerous 

driving behavior) adalah emosi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

pengaruh kesukaran regulasi emosi terhadap Dangerous Driving Behavior sopir 

bus antar-kota jurusan Magelang-Sukorejo dan Magelang-Wonosobo yang 

melalui jalur Temanggung. 

Subjek dalam penelitian ini adalah 128 sopir bus antar-kota jurusan 

Magelang-Sukorejo dan Magelang-Wonosobo yang melalui jalur Temanggung. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dan desain 

penelitiannya adalah penelitian korelasi. Data penelitian diambil dengan Dula 

Dangerous Driving Index (DDDI) yang mempunyai koefisien reliabilitas 0,959 

dan Difficulties Emotion Regulation Scale (DERS) yang mempunyai koefisien 

reliabilitas sebesar 0,963. Analisis data menggunakan analisis regresi dengan 

bantuan software pengolah data. 

Hasil analisis data melalui uji F Test diperoleh F hitung sebesar 438,989 

dengan taraf signifikansi 0,00 (p < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa 

kesukaran regulasi emosi berpengaruh terhadap Dangerous Driving Behavior 

sopir bus antar-kota jurusan Magelang-Sukorejo dan Magelang-Wonosobo yang 

melalui jalur Temanggung. Dimana ketika kesukaran regulasi emosi tinggi, maka 

dangerous driving behavior juga tinggi. Hasil perhitungan R Square menunjukkan 

angka 0,777 yang bermakna bahwa regulasi emosi memberikan sumbangan 

pengaruh sebesar terhadap 77,7% terhadap dangerous driving behavior sopir bus 

antar-kota jurusan Magelang- Magelang-Sukorejo dan Magelang-Wonosobo yang 

melalui jalur Temanggung. Sisanya 23,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain 

yang tidak terungkap dalam penelitian ini. 

 

Kata Kunci: regulasi emosi, dangerous driving behavior 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Transportasi merupakan sarana yang dapat memindahkan manusia dari satu 

tempat ke tempat yang lain. Melalui sarana transportasi, perpindahan manusia 

dapat lebih mudah dan cepat dibandingkan  dengan berjalan kaki. Namun, alat 

transportasi juga mempunyai kelemahan yaitu resiko tinggi terjadi kecelakaan. 

Kecelakaan transportasi dapat terjadi pada semua sarana transportasi baik 

angkutan darat, angkutan udara, maupun angkutan air. Kecelakaan angkutan darat 

terjadi hampir setiap hari terutama kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Sebagian 

besar terjadi pada kendaraan bermotor. 

Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih tinggi. Sejak tahun 2014 

sampai tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas secara 

nasional. Tahun 2014 tercatat sebanyak 95.906 kasus, kemudian tahun 2015 

sebanyak 98.970 kasus dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 105.374 kasus 

(Rostianti & Hafil, 2017:1). Jadi pada tahun 2015 terjadi peningkatan sebanyak 

3,2% dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2016 terjdi peningkatan 6,47% dari 

tahun sebelumnya.  

Data yang menunjukkan masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas juga 

disampaikan oleh Unggul Sediantoro dalam Musofa (2015:1). Berdasarkan data 

Korps Lalu Lintas Mabes Polri hingga September 2015, jumlah kasus kecelakaan 

lalu lintas mencapai 23.000 kasus. Tingginya angka kecelakaan ini diakibatkan 

1 
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oleh faktor human error, sifat tak disiplin, dan mindset masyarakat terkait 

kendaraan. 

Ada banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas. 

Salah satunya adalah faktor kesalahan manusia (human error). Pendapat ini 

didukung oleh Marsaid (2013:98) yang menyatakan bahwa faktor manusia 

memegang peranan penting dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jika manusia 

melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, maka  

pengoperasian kendaraan juga akan mengalami gangguan salah satunya 

kecelakaan. Selain itu, manusia memiliki sifat, sikap, dan karakteristik yang 

berbeda-beda tiap individu. Faktor personal ini sangat berpengaruh pada gaya 

mengemudi seseorang. Gaya mengemudi berhubungan dengan keselamatan lalu 

lintas (Sagberg, 2015:1248). Gaya mengemudi dapat dibedakan menjadi gaya 

mengemudi yang aman (safety driving), maupun gaya mengemudi yang tidak 

aman (unsafe driving). Ada gaya mengemudi yang lebih berbahaya dari unsafe 

driving yaitu dangerous driving behavior (perilaku mengemudi tidak aman dan 

tidak bertanggung jawab). Unsafe driving merupakan perilaku mengemudi yang 

tidak sesuai dengan standar keselamatan yang ada, sedangkan dangerous driving 

behavior merupakan perilaku mengemudi yang tidak sesuai standar serta tidak 

memperhatikan keselamatan dirinya dan orang lain. 

Perilaku mengemudi yang berbahaya ditunjukkan oleh sopir bus. Peristiwa 

kecelakaan akibat ulah sopir bus yang mengemudi tidak aman terjadi di Riau 

(Tanjung, 2016:1). Bus menabrak truk fuso dan menyebabkan tiga penumpang 



3 
 

 

bus dan sopir truk meninggal dunia. Kejadian ini terjadi akibat 3 unit bus Intra 

dari Medan tujuan Pekanbaru saling kejar-kejaran. 

Kecelakaan akibat ulah sopir bus yang mengemudi secara berbahaya juga 

terjadi di Temanggung. Hari Senin tanggal 21 Januari 2013 terjadi kecelakaan lalu 

lintas di Dusun Krikil, Kelurahan Walitelon Selatan, Kabupaten Temanggung 

(Hazliansyah, 2013:1). Bus Citra BSM jurusan Sukorejo (Kendal)-Magelang yang 

diduga kebut-kebutan dengan bus lain menabrak tiga sepeda motor. Bus datang 

dari arah Parakan menuju arah Temanggung. Bus melaju kencang, ketika sampai 

tikungan diduga sopir tidak dapat mengendalikan kemudi sehingga ke luar badan 

jalan sebelah kanan. Bus menabrak sepeda motor yang datang dari arah 

berlawanan, kemudian menghantam pohon dan menabrak dua sepeda motor yang 

sedang parkir di depan warung. Bus baru berhenti setelah menabrak pohon 

mangga yang berjarak beberapa meter dari sepeda motor yang diparkir tersebut. 

Sopir bus tersebut mengendarai busnya  secara berbahaya. Ia kebut-kebutan yang 

berarti melajukan bus dengan kecepatan tinggi. Perilaku mengemudi seperti ini 

tidak memperhatikan keselamatan dan keamanan dirinya, penumpang, maupun 

pengguna jalan lain. 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 dengan 

13 penumpang bus dapat disimpulkan bahwa sopir bus jurusan Magelang-

Sukorejo dan Magelang-Wonosobo yang melalui Temanggung sering 

mengendarai bus secara berbahaya. Tiga penumpang tersebut mengaku pernah 

menaiki bus yang kebut-kebutan tidak hanya sekali. Dua diantaranya yaitu SN dan 

MT pernah jatuh karena sopir mengendarai dengan kecepatan tinggi. SN duduk di 
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kursi belakang, bus melaju kencang dan beberapa meter setelahnya ada lampu lalu 

lintas sehingga sopir mengerem secara mendadak. SN yang tidak berpegangan 

jatuh dari kursinya. MT naik bus dari Parakan menuju Secang. Dia tidak 

mendapatkan tempat duduk dan akhirnya berdiri. Sopir mengendarai bus dengan 

kencang. Ketika melewati tikungan tajam bus tetap melaju kencang dan MT 

terjatuh karena sulit untuk berpegangan. Selain itu, ada dua penumpang yang 

sekaligus mempunyai pengalaman sebagai pengendara lain yaitu DS dan AY. DS 

dan AY pernah berpapasan dengan bus yang melanggar jalur ketika mengendarai 

sepeda motor. DS dan AY berboncengan menuju arah Temanggung. Di tengah 

jalan ada bus yang menyalip mobil dari arah berlawanan. DS yang kaget akhirnya 

membelokkan sepeda motornya ke semak-semak pinggir jalan. 

Peneliti melakukan observasi ketika menjadi penumpang bus jurusan 

Magelang. Observasi dilakukan pada tanggal 27 November 2016 pukul 17.00 

WIB. Peneliti menaiki bus dari daerah Kedu sampai terminal Secang. Perjalanan 

ditempuh selama 25 menit. Ketika sampai di jalur arah kota jalan lumayan sempit 

(lebar jalan 6 meter) dan terjadi kemacetan. Sopir melajukan bus di badan jalan 

sebelah kanan berusaha mendahului mobil yang ada di depan. Dari arah 

berlawanan ada satu mobil dan tiga sepeda motor yang melaju. Sopir tetap tidak 

mengalah dan melajukan bus dengan cepat. Akibatnya mobil dan sepeda motor 

harus mengerem mendadak dan menghindar supaya tidak terjadi tabrakan. Ketika 

sampai di kota sopir melanggar lampu lalu lintas dan mengendarai bus dengan 

kecepatan melebihi batas maksimum kecepatan. Batas maksimum kecepatan yang 

tertera di rambu-rambu lalu lintas adalah 40 km/jam, tetapi sopir mengendarai bus 
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mencapai kecepatan 70 km/jam. Selain itu, sopir menurunkan penumpang 

meskipun bus masih berjalan pelan. Sopir mengemudikan bus tidak sesuai standar 

keselamatan dimana sopir tidak memakai sabuk keselamatan, melebihi batas 

maksimum kecepatan dan melanggar aturan lalu lintas. Perilaku mengemudi 

seperti ini sangat membahayakan keselamatan, baik keselamatan dirinya, 

penumpang, maupun pengguna jalan lain. 

YS (seorang sopir bus berusia 50 tahun di Temanggung), mengakui bahwa 

sopir yang kebut-kebutan dan membahayakan memang ada.  Berdasarkan hasil 

wawancara dengan YS pada tanggal 30 Mei 2016 didapatkan kesimpulan bahwa 

kebut-kebutan antar bus satu dengan bus yang lainnya terjadi karena sopir yang 

tidak sportif. Bus pintu dua jurusan Magelang-Wonosobo dan Magelang-Sukorejo 

memiliki jam jalan yang sudah diatur untuk masing-masing bus. Jarak antara bus 

yang satu dengan bus setelahnya antara 3-5 km atau 5-7 menit. Menurut YS 

kebut-kebutan antar bus terjadi karena sopir bus yang di depan melanggar jarak 

dengan bus di belakangnya. Akibatnya sopir bus yang di belakang tidak terima 

dan mereka saling kebut-kebutan. Saat bus kebut-kebutan mereka melanggar batas 

kecepatan maksimal, terkadang sopir juga melanggar rambu lalu lintas dan garis 

marka.  

HA (rekan YS yang berusia 46 tahun) juga membenarkan perilaku sopir bus 

yang sering kebut-kebutan dan membahayakan. Menurut HA, sopir bus yang 

melakukan hal tersebut karena tuntutan setoran. Setoran yang diminta oleh 

perusahaan bus (pemilik bus) biasanya 300-500 ribu rupiah. Sopir kebut-kebutan 

selain untuk mengejar waktu juga untuk mengejar penumpang. Sopir menyerobot 
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wilayah bus lainnya dan terjadi cekcok (pertengkaran verbal lewat telepon) lalu 

kebut-kebutan. Ketika masih muda HA mengaku memiliki emosi lebih labil dan 

sering emosi sehingga sering kebut-kebutan. Namun, di usia yang sekarang ia 

mengaku lebih tenang ketika mengemudi, dan merasa bahwa emosinya sudah 

stabil. 

Hari Selasa tanggal 06 Desember 2016, peneliti melakukan wawancara 

dengan BG (usia 45 tahun) sopir bus salah satu perusahaan otobus di 

Temanggung. BG sudah menjadi sopir sejak 20 tahun lalu. Dulu ia pernah 

menjadi sopir bus ukuran sedang selama 2 tahun. Ketika terjadi krisis moneter 

perusahaan bus menjual semua bus yang dimiliki. Sehingga sopir di perusahaan 

tersebut kehilangan perkerjaan. BG kemudian pindah ke perusahaan lain dan 

menjadi pengemudi bus ukuran kecil. Dulu ketika masih muda BG mengaku 

mudah marah ketika bus yang melaju di depan berjalan pelan dan berebut mencari 

penumpang. Ketika emosi sering kebut-kebutan bahkan sampai berkelahi dengan 

sopir bus lain. Namun usia yang semakin bertambah, ketika ia emosi hanya 

sebatas pertengkaran verbal tetapi masih dengan kebut-kebutan. Ketika 

mengemudikan bus dengan kecepatan yang cepat dan melanggar marka, BG tidak 

memikirkan penumpang yang ketakutan, ia hanya memikirkan bus sampai 

terminal tepat waktu dan mendapatkan penumpang yang banyak. Menurut BG, 

kebut-kebutan bus tidak hanya terjadi pada bus sedang saja tetapi pada bus kecil 

juga.  

Berdasarkan keterangan YS, HA dan BG, sopir bus yang mengemudi secara 

berbahaya karena beberapa faktor, yaitu tidak disiplinnya sopir bus mematuhi jam 
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jalan, sopir yang melanggar wilayah bus lain, tuntutan setoran, dan keinginan 

mencari penumpang sebanyak-banyaknya. Faktor-faktor ini menyebabkan mereka 

emosi ketika mengemudi. Sehingga mereka berselisih dengan bus lainnya dan 

terjadilah kebut-kebutan antar bus. Bus yang kebut-kebutan ini sangat 

membahayakan keselamatan dan keamanan penumpang. Selain itu, juga 

membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. 

Berdasarkan pemaparan di atas sopir bus jurusan Magelang-Sukorejo dan 

Magelang-Wonosobo sering mengemudi secara berbahaya. Perilaku mengemudi 

yang berbahaya ini disebut dangerous driving behavior. Menurut Dula dan Geller 

(2003:559), dangerous driving behavior adalah perilaku  pengendara  dalam  

berkendaraan yang  membahayakan  atau  berpotensi  membahayakan  pengendara  

lain, penumpang,  dan  juga  penyeberang  jalan. Ada tiga aspek dangerous 

driving behavior (DDB) yaitu aggressive driving, negative emotive while driving, 

dan risky driving. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dangerous driving 

behavior, salah satunya yaitu emosi yang merupakan faktor personal dari 

dangerous driving behavior. 

Emosi merupakan aspek yang dapat mempengaruhi seseorang. Emosi 

pengemudi dapat berpengaruh terhadap perilakunya. Pengemudi biasanya 

mengekspresikan bagaimana perasaannya di jalan ketika mereka mengemudi. 

Adanya faktor situasional seperti kemacetan sangat mempengaruhi kerangka 

berpikir pengemudi. Pengemudi menjadi mudah marah dan tidak sabar ketika 

menghadapi kemacetan. Stresor kehidupan seperti kecemasan dalam suatu 

hubungan, keuangan atau masalah pekerjaan, perbedaan pendapat dalam rumah 
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tangga maupun di tempat kerja, akan mempengaruhi emosi kita dan berimbas 

pada bagaimana kita mengemudi (The Health and Safety Authority , An Garda 

Síochána or the Road Safety Authority,  2012:38). 

Ekspresi dari emosi yang dirasakan dapat dilihat ketika sopir mengemudi. 

Sopir bus yang sering bertengkar secara verbal (padu/ cekcok) dengan sopir bus 

lain merasakan emosi marah, jengkel, frustasi. Emosi tersebut diekspresikan 

menjadi perilaku kebut-kebutan. Seorang sopir yang memiliki pengendalian emosi 

yang baik akan berpikir dua kali untuk kebut-kebutan. Mereka bertanggung jawab 

atas keselamatan penumpang. Tetapi sopir yang tidak memiliki pengendalian 

emosi yang baik akan sangat mudah mengekspresikan emosinya dengan perilaku 

kebut-kebutan. 

Pengemudi yang tidak dapat mengendalikan emosi negatif yang dirasakan 

mempunyai kecenderungan untuk mengemudi secara berbahaya. Sopir bus yang 

mengejar setoran sering melakukan kebut-kebutan di jalan. Alasannya untuk 

mencari penumpang sebanyak mungkin karena tuntutan setoran dari bos mereka. 

Hal ini menyebabkan sopir sering kebut-kebutan dan mengemudi secara 

berbahaya di jalan. Perilaku sopir bus yang berbahaya seperti: memacu kendaraan 

dengan cepat, menaikkan penumpang yang melebihi batas, melanggar lampu 

merah, melanggar batas marka dan menurunkan penumpang meskipun bus masih 

berjalan. Perilaku mengemudi yang seperti ini sangat berbahaya baik bagi dirinya 

sendiri maupun orang lain. Sopir bus seharusnya mengutamakan keselamatan dan 

keamanan penumpangnya justru sering bertindak tidak aman dan tidak 
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bertanggung jawab di jalan. Oleh karena itu, pengendalian emosi sangat penting 

dimiliki seorang sopir. 

Direktorat Keselamatan Transportasi Darat Kementerian Perhubungan 

Republik Indonesia (2013:3) menyatakan bahwa menjadi seorang pengemudi 

bukanlah sesuatu yang mudah karena banyak syarat yang harus dipenuhi. 

Pengemudi harus memiliki Surat Izin Mengemudi, harus menguasai dan mampu 

mengendalikan kendaraan dengan baik, serta memahami dan menaati peraturan 

lalu lintas yang ada. Hal ini merupakan syarat dari safety driving. Selain itu, yang 

tidak kalah penting yaitu memiliki sikap  dan  perilaku  yang  lebih  sabar,  

toleran,  hati-hati,  waspada,  serta  menghormati dan  menghargai  orang  lain  

maupun  diri sendiri. Syarat-syarat ini merupakan syarat dari defensive driving. 

Sikap dan perilaku ini merupakan syarat yang susah untuk dipenuhi. Seseorang 

yang tidak mempunyai pengendalian emosi akan mudah melampiaskan emosinya 

ketika mengemudi. Emosi yang tidak dapat dikendalikan akan memicu perilaku 

mengemudi secara berbahaya. Namun, seseorang yang memiliki regulasi emosi 

dapat mengendalikan dan mempertahankan emosinya, sehingga dapat lebih sabar 

dan toleran terhadap pengguna jalan yang lain. Sopir bus yang memiliki regulasi 

emosi dapat mengendalikan bus dengan lebih baik daripada sopir yang kesulitan 

dalam melakukan regulasi emosi. Meskipun dituntut setoran kepada bosnya sopir 

yang mempunyai regulasi emosi tetap mempertimbangkan keselamatan dan 

keamanan penumpangnya. Sedangkan sopir yang kesulitan dalam melakukan 

regulasi emosi kurang mempertimbangkan keselamatan dan keamanan 

penumpang.  
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Kesukaran regulasi emosi atau ketidakmampuan regulasi emosi merupakan 

suatu ketiadaan atau kekurangan dari beberapa maupun semua kemampuan yang  

meliputi (a) kesadaran dan pemahaman emosi, (b) penerimaan emosi, (c) 

merupakan kemampuan untuk mengendalikan perilaku impulsif dan perilaku yang 

sesuai dengan tujuan yang diinginkan ketika mengalami emosi negatif, dan (d) 

kemampuan untuk menggunakan strategi regulasi emosi yang tepat dan fleksibel 

untuk mengatur respon emosional sesuai tujuan yang diinginkan individu dan 

tuntutan masyarakat (Gratz dan Roemer, 2004:42). Ada beberapa aspek kesukaran 

regulasi emosi (Gratz dan Roemer, 2004:52) yaitu ketidakterimaan terhadap 

respon emosi (nonacceptance), kesukaran menjalankan perilaku sesuai tujuan 

yang diinginkan (goals), kesukaran mengontrol dorongan (impulse), kurangnya 

kesadaran emosi (awareness), keterbatasan dalam melakukan strategi pengaturan 

emosi (strategies), kurangnya kejelasan emosi (clarity). 

Kesukaran regulasi emosi memengaruhi gaya mengemudi. Trogolo 

(2014:114) melakukan penelitian untuk menguji gabungan beberapa kesulitan 

dalam regulasi emosi dan gaya mengemudi. Hasilnya yaitu, seseorang yang 

kesulitan dalam meregulasi emosi mempunyai gaya mengemudi yang cenderung 

beresiko (risky driving). Sedangkan seseorang yang tidak kesulitan dalam regulasi 

emosi diasosiasikan dengan careful driving.  

Penelitian lain yang terkait dengan sopir bus pernah dilakukan oleh Hastuti 

(2003:19). Hastuti melakukan penelitian pada sopir bus di Kota Semarang. Hasil 

penelitiannya menunjukkan ada hubungan negatif antara self regulated behavior 

dengan unsafe behavior. Hal ini berarti, semakin tinggi self regulated behavior 
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maka semakin rendah unsafe behavior. Unsafe behavior  merupakan perilaku 

yang berbahaya dalam istilah secara umum. Tidak hanya merujuk pada perilaku 

mengemudi, tetapi pada semua pekerjaan. Unsafe behavior berbeda dengan 

dangerous driving behavior. Dangerous driving behavior bersifat lebih khusus 

merujuk langsung pada perilaku mengemudi yang berbahaya. Self regulated 

behavior merupakan perilaku yang dipilih sendiri untuk suatu tujuan tertentu. 

Sedangkan regulasi emosi merujuk pada pengaturan, pengendalian, dan 

bagaimana mempertahankan emosi yang dirasakan meskipun dalam kondisi yang 

menekan. Regulasi emosi lebih merujuk pada pengaturan aspek afeksi untuk 

diwujudkan dalam perilaku. Sedangkan self regulated behavior merujuk pada 

perilaku (aspek psikomotorik). 

Sadewo (2015:1) melakukan penelitian deskriptif untuk mencari gambaran 

faktor-faktor yang mempengaruhi dangerous driving behavior. Hasil 

penelitiannya menunjukan bahwa dangerous driving behavior pada pengendara 

sepeda motor dalam kategori rendah. Berdasarkan kelompok jenis kelamin, usia, 

etnis serta pengalaman semua kelompok berada dalam kategori rendah dimana 

nilai rerata tertinggi pada masing-masing kelompok berada pada kelompok laki-

laki, usia dewasa muda, etnis Sumatera dan pengalaman mengemudi lebih dari 

lima tahun.  

Belum ada penelitian yang mengkaji fenomena sopir bus jurusan Magelang-

Sukorejo dan jurusan Magelang-Wonosobo yang mengemudi kebut-kebutan dan 

membahayakan. Padahal  dangerous driving behavior atau perilaku mengemudi 

yang berbahaya sangat membahayakan keselamatan dan keamanan penumpang. 
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Selain itu, semakin tinggi angka kecelakaan yang diakibatkan oleh pengendara 

yang tidak mengemudi dengan baik. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti 

tentang pengaruh kesukaran regulasi emosi terhadap dangerous driving behavior 

sopir bus antar-kota jurusan Magelang-Sukorejo dan Magelang-Wonosobo yang 

melalui jalur Temanggung. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu:  

1.2.1 Bagaimana dangerous driving behavior sopir bus antar-kota jurusan 

Magelang-Sukorejo dan Magelang-Wonosobo yang melalui jalur 

Temanggung? 

1.2.2 Bagaimana kesukaran regulasi emosi sopir bus antar-kota jurusan 

Magelang-Sukorejo dan Magelang-Wonosobo yang melalui jalur 

Temanggung? 

1.2.3 Adakah pengaruh kesukaran regulasi emosi terhadap dangerous driving 

behavior sopir bus antar-kota jurusan Magelang-Sukorejo dan Magelang-

Wonosobo yang melalui jalur Temanggung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian yaitu sebagai berikut: 

1.3.1 Untuk mengetahui dangerous driving behavior sopir bus antar-kota jurusan 

Magelang-Sukorejo dan Magelang-Wonosobo yang melalui jalur 

Temanggung. 
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1.3.2 Untuk mengetahui kesukaran regulasi emosi sopir bus antar-kota jurusan 

Magelang-Sukorejo dan Magelang-Wonosobo yang melalui jalur 

Temanggung. 

1.3.3 Untuk mengetahui pengaruh kesukaran regulasi emosi terhadap dangerous 

driving behavior sopir bus antar-kota jurusan Magelang-Sukorejo dan 

Magelang-Wonosobo yang melalui jalur Temanggung. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat pada penelitian ini ada dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat 

praktis yang dijabarkan sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu hasil penelitian dapat digunakan 

sebagai salah satu sumber yang menggambarkan perilaku sopir di Temanggung. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Pemerintah 

             Hasil penelitian dapat digunakan pemerintah sebagai landasan membuat 

kebijakan yang berkaitan dengan transportasi umum. 

1.4.2.2 Bagi Perusahaan Otobus 

            Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengetahui gambaran (Sumber 

Daya Manusia) SDM yang dimiliki  oleh karyawan dan dapat digunakan untuk 

membuat kebijakan yang terkait. 

1.4.2.3 Bagi Peneliti 

             Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi penelitian yang terkait. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

2.1  Dangerous Driving Behavior 

2.1.1 Driving Behavior 

Mengemudi merupakan perilaku atau tindakan menguasai dan 

mengendalikan kendaraan bermotor di jalan (Direktorat Keselamatan Transportasi 

Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2013:2). Sedangkan 

perilaku mengemudi menurut Sagberg. F., dkk.(2015:1252) yaitu mencakup 

semua perilaku (perilaku tampak dan tidak tampak) seorang pengemudi yang 

ditampilkan selama mengemudi. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa perilaku mengemudi merupakan tindakan yang ditampilkan 

(tindakan tampak dan tidak tampak) oleh seseorang yang mengendalikan 

kendaraan bermotor di jalan. 

Setiap pengemudi memiliki gaya mengemudi tertentu. Menurut Sagberg. F., 

dkk. (2015:1251), gaya mengemudi adalah kebiasaan cara mengemudi, yang 

mana merupakan karakteristik dari seorang pengemudi atau sekelompok 

pengemudi. Gaya mengemudi adalah subkategori dari perilaku mengemudi yang 

bermacam-macam jenisnya. Kategori gaya mengemudi dibagi menjadi dua 

(Sagberg. F., dkk. 2015:1254), yaitu: 

2.1.1.1 Global Driving Styles 

Global Driving Styles merujuk pada penetapan kebiasaan perilaku yang 

mencerminkan kesamaan dasar dorongan atau motif. Gaya mengemudi secara 
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umum dibedakan menjadi aggressive driving, risky/ deviant driving, defensive 

driving, dan concentrated and focused driving. Aggressive driving merupakan 

istilah yang paling sering digunakan. Perilaku mengemudi dapat dikatakan agresif 

jika itu sengaja, yang memungkinkan meningkatkan resiko dari tabrakan dan juga 

dimotivasi oleh ketidaksabaran, jengkel, rasa permusuhan dan/atau mencoba 

menghemat waktu (Tasca, 2000:2). Ada beberapa istilah yang mempunyai 

kemiripan dengan aggressive driving, yaitu road rage, driving vengeance, dan 

angry driving (Sagberg. F., dkk. 2015:1256). Deviant and risky driving  

merupakan kemungkinan untuk mengemudi dengan cara beresiko tanpa harus 

menjadi agresif. Defensive driving merupakan gaya mengemudi yang positif, yang 

berkebalikan dengan aggressive driving. Concentrated and focused driving 

merupakan gaya mengemudi yang berhubungan dengan konsentrasi dan perhatian 

untuk kegiatan mengemudi. 

2.1.1.2 Specific Driving Styles 

Specific Driving Styles merujuk pada kebiasaan khusus, perilaku berulang 

yang konsisten dan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori umum 

seperti kecepatan, pengaturan jarak dengan kendaraan lain, kesalahan, kelalaian 

dan sebagainya. 

Berdasarkan penjelasan Sagberg.F., dkk. (2015:1254-1261) dapat 

disimpulkan bahwa gaya mengemudi dikategorikan secara global dan spesifik. 

Salah satu kategori gaya mengemudi global adalah aggressive driving. Aggressive 

driving merujuk pada perilaku mengemudi yang sengaja membahayakan 

keselamatan orang lain. Namun, tidak semua perilaku pengemudi yang 
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membahayakan keselamatan orang lain bisa dikategorikan sebagai aggressive 

driving (Dula dan Ballard, 2003:265). Oleh karena itu, Dula dan Ballard 

(2003:266);  Dula dan Geller (2003:564) membentuk konstruk yang lebih luas 

dari aggressive driving yaitu dangerous driving behavior. Dangerous driving 

behavior mempunyai tiga aspek yaitu aggressive driving, negative emotion while 

driving dan risky driving. Peneliti menggunakan istilah dangerous driving 

behavior yang dibentuk oleh Dula dan Ballard (2003:266); Dula dan Geller 

(2003:564) dalam penelitian ini. 

2.1.2 Pengertian Dangerous Driving Behavior 

Bermula ketika Martinez (1997) dalam Dula dan Ballard (2003:264), 

direktur National Highway Trrafic and Safety Administration (NHTSA), 

mendefinisikan aggressive driving dalam testimony kongres yaitu sebagai 

perilaku mengemudi yang membahayakan, atau seperti mengancam orang atau 

properti, termasuk dalam kisaran risky driving (seperti menyalakan lampu merah, 

menerobos lampu lalu lintas) untuk kekerasan (seperti mendorong kendaraan lain 

keluar dari jalan, mengonfrontasi pengemudi dengan senjata). Menurut Dula dan 

Ballard (2003:264), tidak semua perilaku mengemudi yang digambarkan oleh 

Martinez tersebut dapat dikategorikan ke dalam aggressive driving. Beberapa 

bentuk perilaku ketika mengemudi tidak bisa dikategorikan sebagai perilaku yang 

sengaja menyakiti orang lain. Perilaku lain mungkin termasuk dalam perilaku 

beresiko dan dorongan oleh ketidakpedulian terhadap orang lain maupun 

permusuhan. Selain itu, menurut Dula dan Geller (2003:565) banyak pengertian 

aggressive driving dalam beberapa penelitian yang tidak konsisten dan ambigu. 
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Oleh karena itu, mereka membuat istilah yang baru untuk menggantikan 

aggressive driving yaitu dangerous driving behavior. 

Malta (2004:45) mengartikan dangerous driving behavior sebagai 

penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan secara sengaja terhadap cara 

berkendara yang aman. Malta menekankan pada perilaku penyimpangan 

berkendara yang tidak aman. Perilaku ini bisa dilakukan secara sengaja maupun 

tidak sengaja. 

Willemsen,dkk.(2008:798), dangerous driving behavior adalah perilaku 

pengemudi dalam berkendaraan yang membahayakan atau mempunyai potensi 

membahayakan pengemudi lain, penumpang dan juga penyeberang jalan. Selain 

termasuk dalam perilaku yang tidak aman, pengertian yang disampaikan 

Willemsen, dkk. menekankan adanya potensi bahaya untuk orang lain. Tidak 

hanya berbahaya untuk diri sendiri. 

Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 

yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang No 

22 tahun 2009). Seorang pengemudi diharuskan memiliki syarat-syarat 

tertentu.Tidak hanya menguasai dan bisa mengendarai kendaraan. Namun, 

pengemudi juga harus memiliki sikap dan perilaku berkendara yang baik. 

Direktorat Keselamatan Transportasi Darat Kementerian Perhubungan 

Republik Indonesia (2013:3) menjelaskan bahwa untuk  menjadi  seorang  

pengemudi tidaklah mudah, bahkan sulit. Pengemudi harus menguasai teknis 

kendaraan dengan cukup memadai, mampu mengendalikan dan  menguasai  

kendaraan dengan baik, memahamiperaturan lalu lintas dan fasilitas atau peralatan 



18 
 

 

pendukungnya, memahami dengan baik hal-hal yang terkait dengan lalu lintas dan 

angkutan jalan, serta memiliki sikap dan perilaku yang lebih sabar, toleran, hati-

hati,waspada, serta menghormatidan menghargaiorang lain  maupun dirisendiri. 

Selain menguasai kompetensi secara teknis, diperlukan sikap dan perilaku yang 

bisa mendukung pengemudi untuk berkendara dengan baik. Sikap dan perilaku 

sabar, toleran, hati-hati, menghargai dan menghormati pengguna jalan yang lain 

harus dimiliki supaya tercipta keselamatan dan keamanan berlalu lintas. Jika 

pengemudi tidak memiliki sikap dan perilaku tersebut dapat dipastikan ia 

berkendara secara berbahaya yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan 

berlalu lintas. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dangerous driving 

behavior adalah perilaku mengemudi yang berpotensi bahaya maupun 

membahayakan keselamatan dirinya dan orang lain baik yang dilakukan secara 

sengaja maupun yang tidak disengaja. 

2.1.3 Aspek-aspek Dangerous Driving Behavior 

Ada tiga aspek dangerous  driving behavior (Dula dan Ballard, 2003:269), 

yaitu: aggressive driving, negative emotion while driving, dan risky driving. 

2.1.2.1 Aggressive driving 

Perilaku mengemudi dapat dikatakan agresif jika itu disengaja, seperti 

meningkatkan resiko tabrakan, dan juga dimotivasi oleh ketidaksabaran, jengkel, 

rasa permusuhan, maupun mencoba untuk tepat waktu (Tasca, 2000: 2). Menurut 

James dan Nahl (2000) dalam Dula dan Geller (2003:562), aggressive driving 

adalah mengemudi di bawah pengaruh dari kelemahan emosi yang menghasilkan 
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perilaku yang memaksa seseorang lebih menyukai level yang beresiko terhadap 

orang lain.  

Aggressive drivingmerupakan aksi yang dilakukan dengan sengaja untuk 

menyerang ataupun meyakiti secara fisik maupun psikis pengemudi lain,  

penumpang, dan penyeberang jalan. Aksi tersebut bisa bersifat fisikal, gestural, 

dan verbal (Willemsen, dkk. 2008:803). Bersifat fisikal seperti memukul 

pengendara lain dan merusak kendaraannya. Bersifat gestural seperti 

mengacungkan jari tangan tertentuuntuk merendahkan dan menghina pengendara 

lain. Bersifat verbal seperti meneriakkan kata-kata umpatan kepada pengendara 

lain maupun penyeberang jalan. Sopir bus yang memiliki aspek aggressive driving 

misalnya secara sengaja menabrak mobil pengendara lain. 

2.1.2.2 Negative emotion whiledriving  

Negative emotion whiledrivingmerupakan emosi-emosi tertentu seperti 

frustasi,marah, sedih dan lain-lain termasuk irihati yang dialami saat  mengemudi. 

Semua jenis emosi ketika terlalu dirasakan akan berefek pada konsentrasi 

pengemudi (Dula dan Geller, 2003:564). Meskipun mengemudi terlihat sebagai 

tindakan yang otomatis namun tetap membutuhkan kesadaran dan konsentrasi 

yang tinggi.Sopir bus juga merasakan emosi-emosi seperti frustasi, marah, dan 

sedih ketika mengemudikan kendaraannya.Emosi-emosi ini dapat mempengaruhi 

perilaku mengemudinya. 

2.1.2.3 Risky driving 

Risky drivingmerupakan perilaku mengemudi yang membahayakan akan 

tetapi tidak ditujukan secara sengaja untuk menyakiti diri sendiri maupun 
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pengguna jalan lainnya. Risky driving lebih menunjukkan kepada perilaku yang 

dilakukan dan secara tidak sengaja bisa membahayakan dirinya maupun pengguna 

jalan yang lain. Berbeda dengan aggressive driving yang memang dilakukan 

secara sengaja untuk menyakiti orang lain. Menurut Dula dan Geller (2003:564), 

bentuk dari risky driving seperti mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi 

(mengebut), menggunakan lampu yang menyilaukan pengendara lain, menerobos 

lampu lalu lintas, menyalip dan berbelok tanpa memberi tanda, serta kehilangan 

konsentrasi ketika mengemudi karena menggunakan telepon genggam, makan, 

minum maupun merokok. Misalnya sopir yang membelokkan kendaraannya tanpa 

menyalakan lampu sein. Ia bertindak secara tidak sengaja membahayakan dirinya 

maupun pengguna jalan lainnya. 

2.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dangerous Driving Behavior 

Emosi pengemudi dapat berpengaruh terhadap perilakunya. Pengemudi 

biasanya mengekspresikan bagaimana perasaannya di jalan ketika mereka 

menyetir. Adanya faktor situasional seperti kemacetan sangat memengaruhi 

pikiran individu. Stressor kehidupan seperti kecemasan dalam suatu hubungan, 

keuangan atau masalah pekerjaan, perbedaan pendapat dalam rumah tangga 

maupun di tempat kerja, akan mempengaruhi emosi kita dan berimbas pada 

bagaimana kita mengemudi (The Health and Safety Authority , An Garda 

Síochána or the Road Safety Authority, 2012:38). Berdasarkan pemaparan 

tersebut faktor yang memengaruhi perilaku mengemudi yaitu faktor personal 

(emosi, kecemasan, masalah keuangan), faktor situasional (kemacetan), dan faktor 

sosial (perbedaan pendapat). 



21 
 

 

Menurut Mashuri dan Zaduqisti (2009:30), fenomena Dangerous Driving 

bisa dijelaskan baik oleh faktor personal maupun faktor motivasional-

situaional.Faktor personal meliputi sensation-seeking dan hostility.Sedangkan 

faktor motivasional-situasional meliputi feeling-pressured dan situational-anger. 

Amirfakhraei, A. dkk. (2012:293) juga menyebutkan sensation seeking sebagai 

prediktor perilaku risky driving dan speed driving. Sensation seeking merupakan 

salah satu trait dimana manusia ingin mendapatkan pengalaman dan sensasi yang 

baru meskipun harus mengambil resiko demi pengalaman tersebut. 

Sadewo (2015:1) melakukan penelitian untuk mencari faktor-faktor yang 

mempengaruhi dangerous driving behavior.Hasil penelitiannya menunjukan 

bahwa dangerous driving behavior pada pengendara sepeda motor dalam kategori 

rendah. Berdasarkan kelompokjenis kelamin, usia, etnis serta pengalaman semua 

kelompok berada dalam kategori rendah dimana nilai rerata tertinggi pada 

masing-masing kelompok berada pada kelompok laki-laki, usia dewasa muda, 

etnis Sumatera dan pengalaman mengemudi lebih dari lima tahun. Jadi faktor 

yang memengaruhi dangerous driving behavioradalah jenis kelamin, usia, etnis, 

dan pengalaman mengemudi. 

Sikap yang meremehkan batas kecepatan, norma, dan aturan yang berlaku di 

jalan juga memengaruhi perilaku mengemudi. Warner, W. H. (2006:2) 

menyebutkan bahwa seseorang yang mempunyai sikap melanggar batas 

kecepatan, tidak dapat mengontrol tingkah laku, dan tidak menerima norma yang 

ada dapat digunakan untuk memprediksi pengemudi yang sering mengebut. Jadi 
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faktor yang memengaruhi perilaku mengemudi adalah sikap terhadap aturan dan 

kontrol perilaku. 

Aggressive driving merupakan salah satu aspek dangerous driving behavior. 

Menurut Tasca (2000:14-20), faktor-faktor yang bisa meningkatkan kemungkinan 

dari aggressive driving yaitu:  

a. Usia dan jenis kelamin 

Wanita tidak begitu suka mengebut ketika mereka tidak percaya bahwa situasi 

itu aman untuk mengebut.Sedangkan laki-laki, mereka cenderung terlalu 

percaya diri pada kemampuan mengemudinya dan merasa terlalu yakin 

dengan pilihannya ketika mengemudi.Anak muda secara khusus lebih suka 

mengevaluasi peraturan lalu lintas secara negatif, misalnya menilai bahwa 

peraturan lalu lintas itu pengganggu dan berlebihan.Mereka juga suka 

meremehkan resiko yang terjadi akibat pelanggaran lalu lintas. 

b. Anonimitas 

Salah satu faktor yang memicu perilaku mengemudi yang berbahaya yaitu 

terjadi dalam suatu kondisi jalan yang mudah bagi pengemudi untuk 

melarikan diri dan tidak diketahui identitasnya (anonimitas).Misalnya seorang 

pengemudi yang mengendarai mobil dengan kaca gelap sehingga tidak terlihat 

dari luar.Kondisi seperti ini memungkinkan pengemudi tidak dikenali ketika 

mengemudi secara berbahaya. 

c. Faktor sosial 

Faktor sosial yang bisa mempengaruhi perilaku mengemudi yang berbahaya 

terjadi dalam situasi yang cenderung memunculkan sensation-seeking atau 
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aggressiveness dalam situasi sosial lainnya; dalam kondisi emosi yang marah 

(seperti kejadian-kejadian yang tidak berhubungan dengan situasi jalan). 

Situasi yang dimaksud merupakan situasi yang berhubungan dengan orang 

lain. Misalnya, hubungan dengan rekan kerja, hubungan dengan penumpang, 

hubungan dengan pengendara lain, dan hubungan dengan pengguna jalan lain. 

d. Faktor personal 

Emosi negatif merupakan salah satu faktor personal yang dapat memengaruhi 

perilaku mengemudi.Kondisi emosi yang marah (seperti kejadian-kejadian 

yang tidak berhubungan dengan situasi jalan). 

e. Sikap mengemudi 

Salah satu sikap pengemudi yang memicu untuk mengemudi secara berbahaya 

yaitu percaya bahwa ia memiliki kemampuan mengemudi superior. 

Keyakinan bahwa ia memiliki kemampuan yang hebat dalam mengemudi 

membuat dirinya percaya diri dan memicu untuk mengemudi secara 

berbahaya. Sebab ia merasa tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 

f. Faktor lingkungan 

Salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku mengemudi yang 

berbahaya adalah kemacetan lalu lintas, tetapi jika pengemudi tidak 

memperkirakannya. 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi dangerous driving behavior yaitu usia dan jenis kelamin; 

anonimitas; faktor sosial; faktor personal; serta faktor lingkungan. 
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2.1.5 Pengukuran Dangerous Driving Behavior 

Dangerous driving behavior dapat diukur menggunakan alat ukur (skala) 

yang terstandar. Pengukuran dangerous driving behavior pada penelitian ini 

menggunakan skala yang diterjemahkan dan dimodifikasi dari Dula Dangerous 

Driiving Index (DDDI). Dula Dangerous Driiving Index (DDDI) merupakan skala 

pengukuran perilaku mengemudi yang dikembangkan oleh Dula & Ballard 

(2003:263). Tujuan pembentukan dan pengembangan skala ini yaitu sebagai self-

report perilaku mengemudi yang berbahaya. DDDI terdiri dari tiga subskala yang 

sesuai dengan tiga dimensi dangerous driving behavior. Subskala tersebut yaitu 

aggressive driving (AD), negative emotion while driving (NEC), dan risky driving 

(RD). 

Dula Dangerous Driving Index (DDDI) terdiri dari 28 item yang dibagi 

kedalam tiga subskala. Subskala aggressive driving terdiri 7 item (α = 0.84), 

subskala negative emotional driving terdiri dari 9 item  (α  = 0.85), dan 12 item (α  

= 0.83) yang menunjukkan risky driving (Dula dan Ballard, 2003 : 269). Rata-rata 

interkorelasi item DDDI berada di kisaran antara 0.24 sampai 0.65. Sedangkan 

nilai Alpha Cronbach DDDI berada di kisaran antara 0.67 sampai 0.93 

(Willemsen, dkk., 2008:800). 

Pengisian Dula Dangerous Driiving Index (DDDI) dilakukan secara self-

report yang dilihat dari frekuensinya. Alternatif jawaban pada Dula Dangerous 

Driiving Index (DDDI) terdiri dari Tidak Pernah (TP), Jarang (JR), Kadang (KD), 

Sering (SR), dan Selalu (SL). Rentang skornya yaitu 1-5. Dimana nilai yang 
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tinggi menunjukkan frekuensi yang semakin banyak dan nilai yang rendah 

menunjukkan frekuensi yang lebih sedikit. 

Kelebihan Dula Dangerous Driiving Index (DDDI) yaitu dapat digunakan 

untuk mengukur tiga dimensi perilaku mengemudi yang berbahaya secara 

langsung. Selain itu, Dula Dangerous Driiving Index (DDDI) dapat digunakan 

untuk identifikasi awal calon sopir serta untuk intervensi klinis. Sedangkan 

kekurangan Dula Dangerous Driiving Index (DDDI) yaitu dapat terjadinya bias 

budaya. 

2.2  Kesukaran Regulasi Emosi 

2.2.1 Emosi  

Emosi dapat diartikan sebagai perasaan yang dapat melibatkan rangsangan 

fisiologis, pengalaman sadar dan ekspresi perilaku (King, 2010:98). Sedangkan 

Walgito (2010:222) mendefinisikan emosi sebagai reaksi yang kompleks yang 

mengandung aktivitas dengan derajat yang tinggi dan adanya perubahan dalam 

kejasmanian serta berkaitan dengan perasaan yang kuat. 

Goleman, D. (1996:411), mendefinisikan emosi sebagai suatu perasaan dan 

pikiran-pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian 

kecenderungan untuk bertindak. Pengertian ini senada dengan pendapat Hude 

(2006:18), emosi merupakan suatu gejala psikofisiologis yang menimbulkan efek 

pada persepsi, sikap, dan tingkah laku, yang dapat ditampilkan dalam bentuk 

ekspresi tertentu.Gejala psikofosiologis terkait dengan keadaan psikis dan fisik. 

Ketika seseorang mendapat prestasi, secara psikis ia merasa bangga, tersenyum 

dan secara fisiologis tubuh yang lelahpun tidak terasa. Namun, tidak semua orang 
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bisa merasakan dan mengalami hal yang serupa. Bisa saja orang lain menanggapi 

peristiwa itu dengan meneteskan air mata karena bangga. 

Emosi yang dialami manusia sangat beragam dan lingkupnya sangat luas 

(Hude, 2006:22).Manusia dalam suatu kondisi tertentu dapat merasakan berbagai 

emosi. Misalnya, ketika seorang pengemudi menghadapi kemacetan lalu lintas 

akan merasakan emosi marah, jengkel, sedih dan mungkin takut. Emosi yang 

dirasakan tiap pengemudi bisa berbeda satu dengan yang lainnya.Hal ini 

menunjukkan emosi memiliki lingkup yang luas, tergantung kondisi dari individu 

tersebut. 

Emosi dapat dikategorikan ke dalam beberapa segmen yaitu: bersifat positif 

dan negatif; primer dan campuran; banyak yang bergerak ke kutub yang 

berlawanan, dan intensitasnya bervariasi. Emosi takut, marah, sedih, senang, 

benci, dan kaget ditetapkan sebagai emosi dasar yang mewarnai lembar kehidupan 

manusia (Hude, 2006:8). 

Menurut Walgito (2010:229), ketika seorang individu berada dalam keadaan 

emosi, pribadi individu telah dipengaruhi sedemikian rupa hingga pada umumnya 

individu kurang dapat mengendalikan dirinya. Perilaku yang dimunculkan 

biasanya tidak lagi memperhatikan norma yang ada, tetapi menunjukkan adanya 

hambatan dalam diri individu tersebut. Jadi, seseorang yang mengalami emosi 

tidak terlalu memperhatikan keadaan di sekitarnya.Namun, ada beberapa orang 

yang masih dapat mengontrol keadaan dirinya sehingga emosi yang dialami tidak 

tercetus keluar dengan perubahan atau tanda-tanda kejasmanian berupa ekspresi 

dan perilaku. 
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Hude (2006:45), menjelaskan bahwa kita dapat menghentikan atau mengatur 

emosi yang muncul sebelum melakukan aksi atau tindakan dalam peristiwa-

peristiwa tertentu.Pengendalian emosi sangat penting dilakukan untuk mereduksi 

ketegangan yang timbul akibat emosi yang memuncak. Emosi menyebabkan 

terjadinya ketidakseimbangan hormonal di dalam tubuh dan memunculkan 

ketegangan psikis, terutama pada emosi negatif (Hude, 2006:256). 

Berdasarkan pengertian emosi dari beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan 

bahwa emosi merupakan reaksi dari suatu situasi yang kompleks baik bersifat 

psikis maupun fisik yang dapat mempengaruhi persepsi, sikap dan perilaku 

individu. Emosi secara garis besar dibedakan menjadi emosi positif dan emosi 

negatif. Emosi yang memuncak terutama emosi negatif harus dapat dikendalikan 

dan dikontrol.Tujuannya supaya tidak menimbulkan efek yang tidak diharapkan 

terutama pada perilaku individu. Pengendalian emosi ini dikenal dengan istilah 

regulasi emosi. Sedangkan ketidakmampuan untuk mengendalikan emosi disebut 

kesukaran regulasi emosi. Berikut merupakan penjelasan dari kesukaran regulasi 

emosi. 

2.2.2 Pengertian  Kesukaran Regulasi Emosi 

Hurlock (2005:231) mengemukakan bahwapengendalian emosi berarti 

mengarahkan energi emosi ke saluran ekspresi yang bermanfaat dan dapat 

diterima secara sosial.Apabila orang mengendalikan ekspresi emosi yang tampak 

mereka juga berusaha mengalihkan energi yang ditimbulkan oleh tubuh mereka 

menjadi persiapan untuk bertindak kearah pola perilaku yang bermanfaat dan 

dapat diterima secara sosial. 
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Regulasi emosi adalah proses instrinsik dan ekstrinsik yang bertanggung 

jawab memonitor, mengevaluasi, dan memodifikasi reaksi emosi secara intensif 

dan khusus untuk mencapai tujuan tertentu (Thompson, 1994 dalam Gross, 

2007:8). Regulasi emosi dipengaruhi oleh perkembangan kemampuan 

menggambarkan, mempertimbangkan, dan fokus individu dalam menganalisis 

tekanan emosi. 

Gross (2007:8), menyatakan bahwa regulasi emosi ialah strategi yang 

dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar untuk mempertahankan, memperkuat  

atau mengurangi satu atau lebih aspek dari respon emosi yaitu pengalaman emosi 

dan perilaku. Seseorang yang memiliki regulasi emosi dapat mempertahankan  

atau meningkatkan emosi yang dirasakannya baik positif maupun negatif.Selain  

itu, seseorang juga dapat mengurangi emosinya baik positif maupun negatif. 

Regulasi emosi dapat diartikan sebagai sekelompok perbedaan, meskipun 

saling berhubungan beberapa kemampuan termasuk kesadaran emosi, kejelasan 

emosi, penerimaan emosi, kontrol impuls, kemampuan untuk menjalankan 

perilaku sesuai tujuan yang diinginkan ketika mengalami emosi negatif dan 

kemampuan untuk menggunakan secara fleksibel dan strategi yang tepat untuk 

mengatur respon emosi sesuai dengan yang diinginkan(Trogolo dan Medrano. 

2012:32, Trogolo dkk. 2104:110). Kekurangan secara relatif dari beberapa 

kemampuan mengindikasikan adanya kesukaran regulasi emosi. 

Regulasi emosi merupakan suatu konsep yang meliputi (a) kesadaran dan 

pemahaman emosi, (b) penerimaan emosi, (c) merupakan kemampuan untuk 

mengendalikan perilaku impulsif dan perilaku yang sesuai dengan tujuan yang 
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diinginkan ketika mengalami emosi negatif, dan (d) kemampuan untuk 

menggunakan strategi regulasi emosi yang tepat dan fleksibel untuk mengatur 

respon emosional sesuai tujuan yang diinginkan individu dan tuntutan masyarakat 

(Gratz dan Roemer, 2004:42). Ketiadaan atau kekurangan dari beberapa maupun 

semua kemampuan tersebut mengindikasikan adanya kesukaran regulasi emosi 

atau ketidakmampuan regulasi emosi. 

Menurut Hilt, Hanson, dan Pollak (2011:10), regulasi emosi adalah 

seperangkat perhatian, kognitif, perilaku, sosial dan proses biologis yang 

bertindak untuk mengatur, mengelola, dan mengorganisir emosi. Sedangkan 

kesukaran regulasi emosi merupakan seperangkat kebiasaan maladaptif dari 

regulasi emosi yang mungkin terlibat dalam kerusakan pengaturan maupun 

menganggu fungsi adaptasi. 

Ibraheim, dkk.(2017:35), menjelaskan bahwa kesukaran regulasi emosi 

secara umum diartikan sebagai seberapa sering dan seberapa intens pengalaman 

dari kombinasi emosi dengan ketidakmampuan untuk mengatasi masalah yang 

terjadi. 

Berdasarkan uraian pengertian beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa regulasi emosi merupakan suatu kemampuan mengendalikan emosi baik 

secara sadar maupun tidak sadar sesuai tujuan yang diinginkan individu dan 

tuntutan masyarakat. Sedangkan kesukaran regulasi emosi yaitu ketidakmampuan 

individu untuk mengendalikan emosi baik secara sadar maupun tidak sadar sesuai 

tujuan yang diinginkan individu dan tuntutan masyarakat. 
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2.2.3 Aspek Kesukaran Regulasi Emosi 

Thompson (1994:27-28),  membagi  aspek-aspek regulasi  emosi  yang  

terdiri  dari  tiga  macam,  yaitu:  

a. Kemampuan  memonitor  emosi  (emotions monitoring)  yaitu  kemampuan  

individu untuk  menyadari  dan  memahami keseluruhan  proses  yang  terjadi  

didalam dirinya, perasaannya,  pikirannya  dan  latar belakang dari 

tindakannya. 

b. Kemampuan  mengevaluasi  emosi (emotions  evaluating)  yaitu  kemampuan 

individu  untuk  mengelola  dan menyeimbangkan  emosi-emosi  yang  

dialaminya.  Kemampuan untuk mengelola emosi  khususnya  emosi  negatif  

seperti kemarahan,  kesedihan,  kecewa,  dendam dan  benci  akan  membuat  

individu  tidak terbawa dan terpengaruh secara mendalam yang  dapat  

mengakibatkan  individu  tidak dapat berfikir secara rasional. 

c. Kemampuan  memodifikasi  emosi (emotions  modification)  yaitu  

kemampuan individu  untuk  merubah  emosi  sedemikian rupa  sehingga  

mampu  memotivasi  diri terutama  ketika  individu  berada  dalam putus asa, 

cemas dan marah.  Kemampuan ini  membuat  individu  mampu  bertahan 

dalam masalah yang sedang dihadapinya. 

Selain Thompson, Gratz dan Roemer (2004:52) mengungkapkan dimensi 

kesukaran regulasi emosi, yaitu: 

a. Nonacceptance of Emotional Responses (NONACCEPTANCE) 

Tidak dapat menerima respon emosi mengindikasikan sebuah kecenderungan 

terhadap respon negatif pada emosi negatif atau menyangkal keadaan yang 
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menyedihkan (Gratz dan Roemer, 2004. Kaufman. dkk., 2015). Seseorang 

merasa malu dan marah dengan diri sendiri ketika ia memunculkan respon 

negatif terhadap suatu hal. Ia merasa dirinya lemah dan menyedihkan ketika 

merespon sesuatu dengan emosi negatif. Misalnya, seorang anak laki-laki 

malu karena menangis ketika mainan kesukaannya hilang. 

b. Difficulties Engaging in Goal-Directed Behavior (GOALS) 

Kesulitan menjalankan perilaku sesuai tujuan yang diinginkan ketika 

mengalami emosi negatif. Aspek ini berhubungan dengan masalah konsentrasi 

dan menyelesaikan tugas ketika mengalami emosi negatif (Gratz dan Roemer, 

2004. Kaufman. dkk., 2015). Misalnya, mahasiswa semester akhir yang 

bingung dan jengkel karena tuntutanlulus secepatnya. Emosi bingung dan 

jengkel yang dirasakan mempengaruhi konsentrasiya untuk menyelesaikan 

tugas akhir. 

c. Impulse Control Difficulties (IMPULSE) 

Kesulitan mengontrol dorongan ketika mengalami emosi negatif. 

Merefleksikan kemampuan untuk mengontrol perilaku ketika cemas (Gratz 

dan Roemer, 2004. Kaufman. dkk., 2015). Misalnya, seseorang yang 

diprovokasi temannya sampai ia marah tidak bisa mengendalikan tangannya 

untuk memukul teman tersebut. 

d. Lack of Emotional Awareness (AWARENESS) 

Kurangnya kesadaran dalam merespon emosi mengindikasikan adanya 

inatensi dalam merespon emosi (Gratz dan Roemer, 2004. Kaufman. dkk., 

2015). Selain itu, individu juga tidak menyadari dan memahami emosi yang 
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dirasakan. Misalnya, seseorang yang jenuh terhadap situasi yang dihadapi, ia 

tidak dapat memahami emosi yang sesungguhnya dirasakan, apakah emosi 

marah, jengkel, sedih, kecewa, ataupun bingung. 

e. Limited Access to Emotion Regulation Strategies (STRATEGIES) 

Akses yang terbatas untuk merasakan strategi regulasi emosi yang efektif. 

Menilai kepercayaan bahwa ada seseorang yang dapat meregulasi salah satu 

emosinya secara efektif sebelum menjadi cemas (Gratz dan Roemer, 2004. 

Kaufman. dkk., 2015). Misalnya, seseorang yang sedih tidak percaya ia dapat 

menemukan solusi untuk membuat dirinya lebih baik. 

f. Lack of Emotional Clarity (CLARITY) 

Kurangnya kejelasan dalam merespon emosi. Merefleksikan tingkat 

ketidakjelasan individu tentang emosi yang mereka rasakan (Gratz dan 

Roemer, 2004. Kaufman. dkk., 2015). Misalnya, seorang wanita yang 

dicampakkan kekasihnya bingung dengan keadaan dan perasaan dirinya. 

Penelitian ini menggunakan aspek kesukaran regulasi emosi yang 

dikembangkan oleh Gratz dan Roemer (2004:52), hal ini dilakukan dengan dasar 

pertimbangan aspek-aspek tersebut mengungkapkan kemampuan kesukaran  

regulasi emosi individu secara jelas dan menyeluruh. 

2.2.4 Strategi Regulasi Emosi 

Menurut Gross (2007: 9-15) regulasi emosi dapat dilakukan individu dengan 

banyak cara, yaitu:  
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2.2.3.1 Situation selection  

Situation selection merupakan suatu strategi regulasi emosi yang 

melibatkan pemilihan tindakan yang membuat tindakan itu lebih (atau kurang) 

memungkinkan untuk mempertahankan suatu situasi dimana kita mengharapkan 

kenaikan emosi yang diharapkan (tidak diharapkan). Pemilihan situasi merupakan 

tindakan mendekati serta menghindari orang atau situasi berdasarkan dampak 

emosional yang mungkin terjadi. Untuk memilih situasi dibutuhkan pemahaman 

mengenai situasi yang akan dipilih. Contohnya yaitu sopir yang lebih memilih 

jalan yang tidak macet daripada memilih jalan macet yang dapat menimbulkan 

emosi yang tidak diharapkan. 

2.2.3.2  Situation modification 

Situation modification merupakan suatu cara dimana seseorang mengubah 

lingkungan eksternal dan fisik sehingga akan ikut mengurangi pengaruh kuat dari 

emosi yang timbul.  Memodifikasi meliputi pemilihan respon yang adaptif, yaitu 

pemilihan emosi yang sesuai dengan situasi dan tujuannya. Contohnya yaitu sopir 

yang memainkan musik mellow supaya tidak terbawa emosi marah saat 

mengemudi. Sopir juga bisa tetap tersenyumkepada penumpang meskipun sedang 

sedih. 

2.2.3.3  Attention deployment 

Attention deployment merupakan suatu cara dimana seseorang 

mengalihkan perhatian mereka dari situasi yang tidak menyenangkan untuk 

menghindari timbulnya emosi yang berlebihan. Ada dua bagian dari 

attentionalstrategies yaitu distraction and concentration. Dalam distraksi, 
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individu melihat aspek lain diluar aspek yang melingkupi situasi yang terjadi. 

Distraksi berhubungan dengan perubahan fokus internal individu meliputi 

pengubahan pikiran atau ingatan yang tidak sesuai dengan situasi yang 

terjadi.Misalnya, seorang sopir yang memikirkan dan mengingat tawa anaknya 

ketika marah dengan rekan. Sedangkan melalui konsentrasi, individu dapat 

menciptakan keadaaan yang menguatkan diri sendiri. Misalnya, seorang anak 

yang kesusahan mengerjakan ujian, ketika berkonsentrasi akan menguatkan 

dirinya bahwa ia bisa mengerjakan ujian tersebut.   

2.2.3.4 Cognitive change 

Cognitive change merupakan suatu strategi dimana individu mengevaluasi 

kembali situasi dengan mengubah cara berpikir menjadi lebih positif sehingga 

dapat mengurangi pengaruh kuat dari emosi. Perubahan kognisi meliputi dua hal, 

pemaknaan atas situasi yang terjadi dan pemilihan makna. Contohnya yaitu sopir 

mengubah cara beripikirnya lebih positif ketika berselisih dengan sopir lainnya. 

Berpikir bahwa rejeki sudah ada yang mengaturnya, sehingga tidak akan terjadi 

perilaku kebut-kebutan di jalan.  

2.2.3.5 Response Modulation 

Response Modulation merupakan strategi regulasi emosi yang berbeda 

dengan strategi lainnya. Response Modulation adalah strategi yang terakhir masuk 

menjadi strategi dalam proses regulasi emosi. Response Modulation merujuk pada 

pengaruh respon psikologi (aspek mental), pengalaman, dan perilaku secara 

langsung. Percobaan pada regulasi psikologi dan aspek pengalaman dari emosi 

adalah umum. Pengaturan respon merupakan tindakan mengubah respon yang 
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sebelumnya akan dilakukan terhadap situasi yang terjadi dengan suatu respon baru 

yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Bagaimana seorang sopir 

mengendalikan emosinya tergantung pada respon aspek-aspek yang ada dalam 

dirinya.Salah satunya adalah pengalaman yang dimilikinya. 

2.2.5 Pengukuran Kesukaran Regulasi Emosi 

Kesukaran regulasi emosi dapat diukur menggunakan alat ukur (skala) yang 

terstandar. Pengukuran kesukaran regulasi emosi pada penelitian ini 

menggunakan skala yang diterjemahkan dan dimodifikasi dari The Difficulties in 

Emotion Regulation Scale (DERS). Skala ini bertujuan untuk mengukur berbagai 

aspek dari kesukaran regulasi emosi yang disusun berdasarkan aspek-aspek 

ketidakterimaan terhadap respon emosi (nonacceptance), kesukaran menjalankan 

perilaku sesuai tujuan yang diinginkan (goals), kesukaran mengontrol dorongan 

(impulse), kurangnya kesadaran emosi (awareness), keterbatasan dalam 

melakukan strategi pengaturan emosi (strategies), kurangnya kejelasan emosi 

(clarity).  

Skala kesukaran regulasi emosi (DERS) terdiri dari 36 item yaitu 6 item  (α 

= 0.85) menunjukkan aspek nonacceptance, 5 item  (α = 0.89) menunjukkan 

aspek goals, 6 item (α = 0.86) menunjukkan aspek impulse, 6 item (α = 0.80) 

menunjukkan aspek awareness,  8 item (α = 0.88) menunjukkan aspek strategies, 

dan 5 item (α = 0.84) menunjukkan aspek clarity.  Korelasi item-total berada di 

kisaran r = 0.16 sampai r = 0.69 (Gratz dan Roemer, 2004:47).  

Pengisian The Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS)dilakukan 

secara self-report yang dilihat dari frekuensinya. Alternatif jawaban pada skala 
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initerdiri dari Tidak Pernah (TP), Jarang (JR), Kadang (KD), Sering (SR), dan 

Selalu (SL). Rentang skornya yaitu 1-5. Dimana nilai yang tinggi menunjukkan 

frekuensi yang semakin banyak dan nilai yang rendah menunjukkan frekuensi 

yang lebih sedikit. 

Pengukuran kesukaran regulasi emosi berbeda dengan pengukuran regulasi 

emosi. Situasi dan kondisi ketika mengukur regulasi emosi adalah dalam emosi 

netral, sedangkan situasi dan kondisi untuk mengukur kesukaran regulasi emosi 

yaitu dalam situasi emosi negatif. Oleh karena itu, hasil interpretasi dari 

pengukuran kesukaran regulasi emosi tidak dapat dijadikan kesimpulan untuk 

mengetahui regulasi emosi responden.Selain itu, The Difficulties in Emotion 

Regulation Scale (DERS) juga mempunyai kekurangan yaitu adanya bias budaya. 

Namun, skala ini mempunyai kelebihan yaitu dapat digunakan untuk mengukur 

kesukaran regulasi emosi secara komprehensif. 

2.3  Hubungan Kesukaran Regulasi Emosi dengan Dangerous 

Driving Behavior 

Dangeorus driving behavior merupakan salah satu gaya mengemudi yang 

tidak aman. Dangeorus driving behaviordiartikan sebagai perilaku mengemudi 

yang berpotensi bahaya maupun membahayakan keselamatan dirinya dan orang 

lain baik yang dilakukan secara sengaja maupun yang tidak disengaja. Emosi 

merupakan faktor personal yang mempengaruhi Dangeorus driving behavior. 

Menurut Mesken (2006:126), efek dari emosi pada perilaku mengemudi 

secara nyata dapat diidentifikasi oleh pengukuran kecepatan selama mengemudi. 

Subjek yang marah selama mengemudi dibandingkan dengan subjek yang tidak 
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marah selama mengemudi dalam dua kelompok, satunya di tengah kota dengan 

batas kecepatan 50 km/jam dan yang lain di jalan raya dengan batas kecepatan 

100 km/jam. Hasilnya menunjukkan bahwa responden yang memunculkan emosi 

marah, mengemudi melebihi batas kecepatan 100 km/jam daripada responden 

yang tidak memunculkan emosi marah.Hasilnya juga tidak berbeda pada batas 

kecepatan 50 km/jam.Emosi yang dirasakan oleh pengemudi berpengaruh 

terhadap perilaku mengemudinya terutama emosi marah.Pengemudi yang 

menunjukkan kemarahan mengendarai kendaraannya melebihi batas kecepatan 

lebih daripada pengemudi yang tidak menunjukkan kemarahan. Sopir bus yang 

marah dengan sopir bus lain yang menyerobot wilayahnya menunjukkan ekspresi 

marahnya ini dengan melakukan kebut-kebutan (mengemudi melebihi batas 

kecepatan dan berbahaya). Hal ini menunjukkan bahwa emosi sangat berpengaruh 

terhadap perilaku mengemudi yang berbahaya. 

Arnau-Sabatés, Sala-Roca, dan Jariot-Garcia (2012:818) menemukan bahwa 

sikap yang cenderung beresiko atau berbahaya  mempunyaihubungan negatif 

dengan kemampuan emosional. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

kemampuan emosional merupakan salah satu upaya pencegahan yang penting 

untuk mengurangi  risky driving behaviour.Jadi, sopir bus yang memiliki 

kemampuan emosional yang rendah cenderung untuk melakukan risky driving 

behavior. 

Trogolo, Melchior, dan Medrano (2014:107) melakukan penelitian untuk 

menguji gabungan beberapa kesulitan dalam regulasi emosi dan gaya mengemudi. 

Sebanyak 137 pengemudi Argentina dilibatkan dalam pengukuran.Diharapkan 
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kesulitan yang besar dalam tipe-tipe yang berbeda dari kemampuan regulasi emosi 

berhubungan dengan kecemasan, marah, diasosiatif dan mengemudi yang 

beresiko (risky driving).Berbeda dengan seseorang yang tidak kesulitan dalam 

regulasi emosi diasosiasikan dengan careful driving. Analisis multiple regresi 

menunjukkan sebuah konstribusi yang berbeda dari tipe-tipe spesifik dari 

kemampuan regulasi emosi untuk setiap gaya mengemudi. Pentingnya mengukur 

kompetensi emosional calon pengemudi ketika ujian untuk mendapatkan Surat 

Izin Mengemudi (SIM), dan pemberian intervensi dasar regulasi emosi untuk 

pengemudi perilaku mengemudi yang maladaptive harus ditegaskan.Pembatasan 

dan petunjuk juga harus didiskusikan. 

Pengemudi yang tidak kesulitan dalam regulasi emosi menunjukkan gaya 

mengemudi yang berhati-hati (careful driving). Sedangkan pengemudi yang 

kesulitan meregulasi emosi menunjukkan gaya mengemudi yang beresiko (risky 

driving). Jadi sopir bus yang bisa meregulasi emosinya dengan baik akan 

menunjukkan perilaku mengemudi yang berhati-hati (careful driving). Sedangkan 

sopir bus yang kesulitan meregulasi emosi menunjukkan gaya mengemudi yang 

beresiko (risky driving). 

Berdasarkan pemaparan beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa kesukaran regulasi emosi berpengaruh terhadap dangerous driving 

behavior. 
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 KESUKARAN REGULASI EMOSI 

ketidakterimaan terhadap respon emosi (nonacceptance) 

kesukaran menjalankan perilaku sesuai tujuan yang diinginkan (goals), 

kesukaran mengontrol dorongan (impulse),  

kurangnya kesadaran emosi (awareness), 

keterbatasan dalam melakukan strategi pengaturan emosi (strategies),  

kurangnya kejelasan emosi (clarity) 

Faktor Dangerous Driving Behavior 

Usia dan jenis kelamin 

Anonimitas 

Faktor sosial 

 

 

Faktor lingkungan 

 

Faktor personal 

 Dangerous Driving Behavior sopir bus: 

Tuntutan setoran 

Menyerobot wilayah bus lain 

marah, jengkel,cekcok 

Balapan 

Ugal-ugalan 

 

DANGEROUS DRIVING 

BEHAVIOR 

2.1 Gambar kerangka konseptual 
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2.4  Hipotesis 

Ada pengaruh  kesukaran regulasi emosi terhadap dangerous driving 

behavior sopir bus antar-kota jurusan Magelang-Sukorejo dan Magelang-

Wonosobo yang melalui jalur Temanggung. 



 

 

BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 

Dangerous driving behavior sopir terjadi ketika kondisi sopir jengkel dan 

marah. Aspek kesukaran menjalankan perilaku sesuai tujuan yang diinginkan 

(difficulties engaging in goal-directed behavior) adalah aspek kesukaran regulasi 

emosi yang paling berdampak bagi dangerous driving behavior sopir. Adanya 

rasa jengkel dan marah ketika sopir tidak dapat memenuhi target kerja membuat 

sopir melakukan tindakan kebut-kebutan dan melanggar peraturan lalu lintas. 

Perilaku mengemudi yang berbahaya (dangerous driving behavior) seperti itu 

dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang membahayakan dirinya 

maupun orang lain. 

Potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat perilaku mengemudi sopir 

yang berbahaya dapat dikurangi. Selain dengan keahlian mengemudi yang baik, 

kemampuan regulasi emosi juga harus dimiliki oleh sopir. Hal ini dapat dilakukan 

dengan membuat kebijakan untuk menguji kemampuan regulasi emosi sopir 

sebelum membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) dan sebelum bekerja sebagai 

sopir bus. Terutama kemampuan regulasi emosi ketika sopir bus dalam kondisi 

penuh tekanan. Selain itu, untuk meningkatkan regulasi emosi sopir bus yang 

sudah bekerja dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan regulasi emosi. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi Pemerintah 

Pemerintah dapat mengurangi perilaku mengemudi yang berbahaya dengan 

membuat kebijakan yang terkait dengan persyaratan untuk mendapatkan Surat 

Izin Mengemudi (SIM). Kemampuan yang diujikan sebaiknya tidak hanya 

keahlian mengemudi dan pengetahuan tentang mengemudi. Namun, ditambah 

dengan uji kemampuan emosional calon pengemudi. Kemudian pemerintah juga 

dapat membuat program khusus uji SIM bagi masyarakat yang buta huruf. 

Misalnya, dengan membuat media uji SIM yang berisikan gambar (visual) dan 

memberikan pertanyaan secara lisan (auditori). Pemerintah juga diharapkan 

memberikan sanksi yang tegas kepada sopir bus yang melanggar peraturan lalu 

lintas dan jam trayek sopir bus lain. Hal ini dilakukan untuk menghindari 

terjadinya kebut-kebutan antar sopir bus. 

5.2.2 Bagi Perusahaan Otobus 

  Perusahaan Otobus dapat mengurangi perilaku mengemudi yang berbahaya 

dengan mengadakan rekrutmen sopir yang memenuhi syarat mengemudi secara 

aman. Syarat tersebut harus terpenuhi pada semua kemampuan baik kemampuan 

fisik dan kemampuan psikologis terutama kemampuan emosional. Selain itu, 

perusahaan otobus juga dapat mengadakan pelatihan regulasi emosi bagi sopir bus 

untuk meningkatkan kemampuan regulasi emosi yang dimiliki sopir bus. 
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5.2.3 Bagi Subjek 

Diharapkan bagi sopir untuk mempertahankan serta meningkatkan 

kemampuan regulasi emosi yang dimiliki. Dengan kemampuan regulasi emosi 

yang baik maka sopir tidak mudah untuk berperilaku mengemudi secara 

berbahaya. 

5.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Berdasarkan temuan penelitian, diharapkan peneliti selanjutnya yang ingin 

membuat penelitian serupa dapat mengembangkan topik penelitian perbandingan 

dangerous driving behavior sopir bus ¾ dan sopir bus engkel. Peneliti juga dapat 

melakukan kajian tentang karakteristik sopir bus yang menunjukkan dangerous 

driving behavior  yang tinggi secara mendalam melalui pendekatan kualitatif 

maupun pendekatan analisis deskriptif. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat 

mengembangkan topik tentang pelatihan regulasi emosi untuk sopir. 
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