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Pembimbing I Drs. Slamet Sumarto, M.Pd. Pembimbing II Noorochmat

Isdaryanto S.S., M.Si. 

Kata Kunci: Peran, Kesadaran, Berlalu Lintas.  

Pentingnya kesadaran berlalu lintas siswa agar selalu tertib dan menjaga 

keselamtan ketika berkendara sepeda motor. SMK Negeri 7 Semarang adalah 

sekolah yang sebagian besar siswanya menggunakan sepeda untuk pergi 

kesekolah dan dari beberapa siswa ada yang belum taat dan patuh berlalu lintas, 

seperti belum mempunyai SIM dan parkir tidak pada tempat parkir sekolah. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran sekolah dalam meningkatkan 

kesadaran berlalu lintas siswa dan kesadaran berlalu lintas siswa pengendara 

sepeda motor di SMK Negeri 7 Semarang. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitaif. Obyek penilitan ini adalah 

siswa SMK Negeri 7 Semarang yang menggunakan sepeda motor untuk berangkat 

kesekolah. Pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, kuesionar, 

observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan metode triangulasi 

sumber. Analisis data menggunakan interactive model. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) peran sekolah dalam 

melaksanakan internalisasi terkait kesadaran lalu lintas siswa dilakukan dengan  

melakukan sosialisasi lalu lintas dengan bekerjasama dengan pihak kepolisian 

setempat dan kegiatan-kegiatan sekolah pada saat masa orientasi siswa (MOS), 

melalui kegiatan pembelajaran dalam kelas serta dengan diberlakukannya 

peraturan menuntun dan mematikan sepeda motor pada waktu memasuki 

lingkungan sekolah, (2) dari segi pengetahuan dan sikap berlalu lintas  siswa 

SMK Negeri 7 Semarang sudah cukup baik, hal tersebut dapat diketahui melalui 

angket yang disebar secara acak dan tertutup kepada siswa. Kemudian dari segi 

pemahaman dan perilaku siswa SMK Negeri 7 Semarang sebagian besar sudah 

baik, walapun masih ada beberapa siswa yang belum mempunyai (SIM) dan 

mengendarai dengan sembarangan. 

Saran, sekolah perlu membuat organisasi siwa seperti polisi keamanan 

sekolah (PKS) sehingga ada bentuk (role model) untuk ditiru dari segi 

kedisiplinan berlalu lintas, serta kepada kepolisian, dalam memberikan 

pendampingan dan pengawasan hendaknya lebih ditingkan untuk intensitas 

pertemuan antara polisi lalu lintas dengan siswa disekolah. 
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ABSTRACT 

Hakim, Lutfil. 2019. The Role at SMK Negeri 7 Semarang of Increasing the 

Awareness of the Traffic of Motorcycle Riders. Undergraduate thesis. Politics and 

Civics Department. Social Sciences Faculty. Semarang State University. Adviser I 

Drs. Slamet Sumarto, M.Pd. Adviser II Noorochmat Isdaryanto SS, M.Sc. 

Keywords: the awareness, Traffic passing, Students, Motorcycle Riders. 

The Importance of student traffic awareness in oreder to always be orderly 

and maintain safety when riding a motorcycle. SMK Negeri 7 Semarang is one of 

many schools which has big number of its students that ride motorcycle to go to 

school and many of them still break the traffic's rules, such as don't have driving 

license and not park their motorcycles in the school parking area. The purpose of 

this study is to determine the role of SMK Negeri 7 Semarang in increasing the 

traffic passing awareness, and the traffic passing awareness of motorcycle riding 

students at SMK Negeri 7 Semarang. 
This research is a qualitative research. The Object of this research is the 

students of SMK Negeri 7 Semarang who ride their motorcycles to go to school. 

The collection of data is conducted by an interview, questionnaire, observation, 

and documentation. the validity of the data is tested with the source triangulation 

method. Data analysis includes data collection, data reduction, data presentation, 

and drawing conclusions and verification. 
The results of this study show that (1) the role of school in internalising the 

students' traffic awareness is conducted by holding traffic information 

dissemination by collaborating with the local police and school activities during 

the student orientation period (MOS), through learning activity in class as well as 

the promulgation of regulations in which students have to turn off the machine of 

their motorcycles at the time of entering the school environment, (2) the 

knowledge and attitudes of students at SMK Negeri 7 Semarang regarding the 

traffic rules is quite good, it can be known through closed questionnaires that 

contain several questions about traffic passing which are randomly distributed to 

students. From the knowledge and behaviors of students at SMK Negeri 7 

Semarang, can be said that many of them have understood the traffic rules well, 

although there are little number of students who do not have driving license (SIM) 

or drive carelessly when ride their motorcycles. 
From the results above, I can suggest that the school needs to make student 

organizations such as school security police (PKS) so that there is a role model to 

be imitated in terms of traffic discipline. In the other side, the police need to 

increase the assistance and supervision for the intensity of meetings between 

traffic police and students in school. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG. 

Sekolah sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk 

memberikan pengetahuan dan pendidikan. Pendidikan merupakan sarana 

untuk membangun bangsa dan watak bangsa. Pendidikan tersebut meliputi, 

ruang lingkup yang komprehensif, yaitu pendidikan kemampuan mental, 

pikir, kepribadian manusia seutuhnya. Tujuan dari pendidikan adalah 

menciptakan generasi yang berkualitas dan berkarakter, sehingga memiliki 

kemampuan berpikir yang luas dan berpandangan jauh kedepan 

(revolusioner) untuk mencapai cita-cita yang diharapkan dan mampu 

beradaptasi dengan cepat dalam berbagai lingkungan. 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, yang secara formal 

harus menyiapkan kondisi, sarana dan kurikulum yang mengarah kepada 

pembentukan watak dan budi pekerti kepada generasi muda untuk memiliki 

landasan yuridis yang kuat. Akan tetapi, hal-hal demikian itu baru disadari 

ketika terjadi krisis kesadaran dan ketaatan terhadap suatu masalah yang 

melibatkan siswa, seperti kesadaran lalu lintas siswa yang kurang pada saat 

berangkat kesekolah menggunakan kendaraan sepeda motor. 

Sepeda motor harusnya dapat memberikan manfaat yang besar bagi 

siswa karena dapat memobilisasi dengan lebih cepat sehingga tidak akan 

terlambat ketika berangkat kesekolah. Banyak sekali sekolah-sekolah yang
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memperkenankan siswanya untuk membawa kendaraaan pribadi, seperti 

sepeda motor. Akan tetapi, di sisi lain juga akan menimbulkan masalah baru 

dalam persoalan lalu lintas di Indonesia, banyak siswa yang belum 

mencapai umur yang ditentukan untuk diperbolehkan membawa sepeda 

motor yang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 Pasal 81 ayat (2) 

disebutkan “bahwa syarat usia untuk dapat mendapatkan surat izin 

mengemudi (SIM) A, C dan D adalah minimal berumur 17 (tujuh belas) 

tahun”. 

Kurangnya perhatian yang serius dari pihak sekolah  dan orang tua 

untuk memberikan sosialisasi atau pengetahuan tentang lalu lintas, 

menyebabkan banyak siswa yang belum mencapai usia maksimal 17 tahun 

dan juga belum mempenyai SIM memaksakan diri membawa kendaraan 

bermotor dengan alasan supaya lebih cepat sampai di sekolah. Kenyataan 

yang terjadi saat ini banyak terjadi kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan

atau melibatkan seorang remaja dan para siswa.  

Permasalahan tentang kecelakaan lalu lintas yang melibakan seorang 

pelajar juga terjadi di Kota Semarang. Menurut keterangan yang 

disampaikan oleh Kapolres Semarang AKBP Augustinus B. Pangaribuan

menurut beliau Korban kecelakaan lalulintas di jalan raya yang terjadi di 

Kabupaten Semarang diketahui didominasi oleh pelajar. Dari 18 kasus 

kecelakaan lalu lintas yang terjadi 2014 ini sudah tercatat 8 diantaranya 

adalah pelajar. Di sisi lain, bentuk pelanggaran lalu lintas juga masih 
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didominasi oleh pelajar yang diperkirakan mencapai 60 persen

(www.tribunnews, 2 Mei 2014). 

Kejadian ini dapat dikarenakan belum adanya angkutan umum di 

Kota Semarang yang khusus digunakan sebagai alat trasnportasi untuk 

siswa, seperti bus sekolah sehingga siswa akan lebih tertarik untuk lebih 

memilih bus sekolah dari pada sepia motor dan ditambah kebutuhan 

masyarakat  untuk mobilisasi yang cepat, pada akhirnya  masyarakat 

memilih kendaraan pribadi, seperti sepeda motor atau mobil sebagai alat 

transportasi sehari-hari yang tentu membuat semakin sesaknya lalu lintas di 

jalan raya. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap pelajar di Kota Semarang, 

pelajar atau siswa lebih memilih kendaraan sepeda motor ketika berangkat 

sekolah karena lebih efisen waktu dan biaya. Orang tua juga memberikan 

fasilitas tersebut dikarenakan para orang tua beranggapan, bahwa supaya 

anaknya lebih semangat untuk berangkat kesekolah, lebih cepat sampai 

disekolah dan tidak berdesak-desakan di dalam angkutan umum, seperti bus 

dan angkutan kota. 

Kurangnya pengetahuan tentang lalu lintas oleh orang tua dan 

pemahaman yang salah dari orang tua terhadap anak menyebabkan dampak 

buruk bagi siswa. Pengetahuan tentang lalu lintas yang kurang dan masih 

banyak siswa yang belum mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan 

kondisi psikis siswa yang masih labil membuat sering terjadinya kecelakaan 

lalu lintas yang dilakukan oleh siswa, pelanggaran-pelanggaran yang 

dilakukan oleh siswa yang sering kali dijumpai di lapangan adalah para 
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siswa berkendara sepeda motor menerobos lampu lalu lintas/ APILL (traffic 

light),  menggunakan Handphone ketika berkendara, tidak memakai helem, 

kebut-kebutan di jalan raya melebihi kecepatan maksimal, tidak menyalakan 

lampu utama pada siang hari dan membawa motor yang tidak sesuai standar 

kendaraan, seperti ban motor dibuat kecil, sepeda motor tidak ada kaca 

sepion serta boncengan lebih dari dua orang. 

Melihat realita tersebut, ternyata banyak pelanggaran lalu lintas yang 

dilakukan oleh kalangan pelajar atau siswa, seharusnya sekolah sebagai 

lembaga pendidikan formal dan pelaksana pendidikan sekolah mempunyai

pola-pola pendidikan dan pengetahuan tentang lalu lintas. Secara umum 

sekolah mempunyai tiga kegiatan, yaitu membimbing, mengajar dan/atau 

melatih (ayat 1 pasal 1 dari UU. RI. Nomor 2/1989).  

Sekolah memiliki peran sebagai lembaga pemberian ilmu 

pengetahuan (transfer knowledge) juga sebagai pembimbing (aspek 

pembudaya), memberikan bimbingan dengan menanamkan sikap yang baik 

taat dan patuh terhadap peraturan-peraturan lalu lintas di jalan raya. Dengan 

pemberian pengetahuan dan bimbingan tersebut diharapkan siswa nantinya 

mempunyai pedoman dan contoh perilaku yang dijadikan acuan bagi siswa 

untuk sadar, taat, dan patuh terhadap hukum serta selalu bertindak sesuai 

aturan-aturan yang berlaku, baik di masyarakat secara umum atau pun taat 

ketika berkendara sepeda motor ke sekolah. 

SMK Negeri 7 Semarang sebagai lembaga pendidikan formal 

memberiakan pendidikan kepada siswanya untuk memiliki sikap terhdap 
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norma-norma, salah satunya adalah norma hukum yang berlaku di 

masyarakat pada umumnya maupun di sekolah pada khususnya. 

Berdasarkan observasi awal, SMK Negeri 7 Semarang memiliki kebijakan 

tersendiri mengenai pendidikan lalu lintas di sekolah, yaitu adanya aturan 

tata tertib sekolah yang mewajibkan siswa-siswinya apabila membawa 

kendaraan bermotor harus mematikan motor apabila masuk kedalam 

lingkungan sekolah, hal ini dicanangkan oleh sekolah supaya suara dari 

kendaraan sepeda motor tidak menganggu jalannya pembelajaran dan 

sebagai salah satu media pembelajaran untuk siswa supaya tertib berlalu 

lintas serta kendaraan sepeda motor juga harus sesuai standar dengan 

mengacu kepada peraturan perundangan-undangan lalu lintas, UU. Nomor 

22 Tahun 2009.  

Siswa yang membawa kendaraan bermotor harus membawa SIM, 

STNK, memakai helm SNI dan kondisi sepeda motor harus standar. Setiap 

hari guru piket dan satpam sekolah akan mengecek siswa dekat gerbang 

masuk sekolah satu-persatu apakah sudah tertib atau belum. Sanksi tegas 

yang diberikan oleh pihak sekolah kepada siswa yang tidak mematuhi 

aturan sekolah, seperti apabila siswa membawa motor dengan knalpot tidak 

sesuai strandar, maka motor tersebut dapat ditahan oleh sekolah dan yang 

mengambil harus dari pihak orang tua siswa. Cara ini dilakukan agar supaya 

para siswa selalu merasa diawasi dan diperhatikan dan nantinya siswa akan 

memiliki rasa kesadaran, mantaati dan mematuhi peraturan yang berlaku. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian mengenai

kesadaran berlalu lintas siswa disusun dengan mengambil judul “Peran

SMK Negeri 7 Semarang Dalam Meningkatkan Kesadaran Berlalu Lintas  

Siswa Pengendara Sepeda Motor”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka 

dapat ditarik beberapa rumusan masalah, sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah peran sekolah SMK Negeri 7 Semarang dalam 

meningkatkan kesadaran berlalu lintas siswa? 

2. Bagaimanakah kesadaran berlalu lintas siswa pengendara sepeda 

motor di SMK Negeri 7 Semarang? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian 

adalah: 

1. Mengetahui peran sekolah SMK Negeri 7 Semarang dalam 

meningkatkan kesadaran berlalu lintas siswa. 

2. Mengetahui kesadaran berlalu lintas siswa pengendara sepeda motor 

di SMK Negeri 7 Semarang. 
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D. MANFAAT PEMELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoretis. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

dalam mengembangkan pengetahuan dan wawasan dalam ilmu 

hukum, khususnya terkait dengan Undang-Undang lalu lintas. Serta 

dapat  menjadi salah satu referensi dan pertimbangan untuk penelitian 

pada tema yang sama. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pihak sekolah 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak sekolah 

sebagai masukan agar pihak sekolah memberikan pengawasan 

dan edukasi yang baik tentang kesadaran dan kepatuhan hukum 

berlalu-lintas saat berkendara sepeda motor. 

b. Bagi pihak kepolisian 

Hasil penelitan ini dapat berguna untuk memberikan 

masukan kepada pihak kepolisian sebagai acuan dalam 

mengambil kebijakan untuk meningkatkan kesadaran hukum 

berlalu lintas. 

c. Bagi siswa 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu 

sumber pengetahuan dan sarana refleksi diri supaya ketika 
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membawa kendaraan sepeda motor harus tahu peraturan-

peraturan yang ada. 

d. Bagi Pemerintah Daerah 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk evaluasi 

terkait bagaimana seharusnya pemerintah daerah 

mengakomodasi siswa sekolah supaya beralih kepada 

transportasi masal. 

E. BATASAN ISTILAH 

Batasan istilah atau penegasan istilah dalam penelitian ini 

dimaksudkan untuk menjelaskan konsep-konsep atau memberikan batasan 

operasional atas beberapa istilah yang berkaitan dengan judul. Adapun 

istilah yang dimaksud diantaranya sebagai berikut: 

1. Peran 

Menurut Narwoko dan Suyanto (2004: 158) peran adalah 

aspek yang dinamis dari kedudukan. Artinya seseorang telah 

menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan 

kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu 

peran.keduanya tidak dapat dipisahkan karena satu dengan yang 

lainnya saling bergantung, sehingga tidak ada peran tanpa status dan 

tidak ada status tanpa peran. 

Peran dalam hal ini adalah perilaku yang dimiliki seseorang 

terkait hak dan kewajibannya sebagai orang yang mempunyai 
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kedudukan. Semakin tinggi kedudukan seseorang maka semakin 

tinggi pula peran yang dapat dilakukan. 

2. Kesadaran berlalu Lintas 

Kesadaran adalah sebagai keadaan tahu, mengerti dan 

merasakan akan hal dan keadaan yang diketahui. Kesadaran dalam 

penelitian ini dititik fokuskan terhadap sikap siswa pengendara sepeda 

motor yang sadar dan paatuh terhadap peraturan lalu lintas. Berlalu 

lintas adalah aktivitas kendaraan, orang dan hewan di ruang lalu lintas 

jalan. 

Kesadaran berlalu lintas adalah suatu kesadaran yang ada pada 

diri manusia untuk selalu patuh dan tertib terhadap peraturan lalu 

lintas. Dalam hal ini ada empat indikator kesadaran berlalu lintas, 

yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap serta pola perilaku ketika 

berlalu lintas. 

3. Pengendara sepeda motor  

Pengendara sepeda motor adalah orang yang mengendarai atau 

mengemudikan kendaraan jenis sepeda motor dan sudah mempunyai 

Surat Izin Mengemudi (SIM). Dalam hal ini adalah siswa SMK 

Negeri 7 Semarang yang menggunakan sepeda motor untuk pergi ke 

sekolah. 
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BAB 1I 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Peran 

Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang 

mempunyai suatu status. Status dan peran merupakan dua aspek dari 

gejala yang sama.status adalah seperangkat hak dan kewajiba, peran 

adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tertentu. 

Untuk mempelajari pera melibatkan dua aspek: (1) seseorang harus 

belajar untuk melaksanakan kewajiban dan menuntut hak-hak peran. 

(2) seseorang harus memiliki sikap,peranan dan harapan-harapan yang 

sesuai denganperan tersebut (Horton dan Hunt, 1984: 118). 

Peran   (Role)   merupakan   aspek   dinamis   kedudukan   

(status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya 

sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan, 

sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang 

dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia 

menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan 

sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh 

suatu jabatan tertentu. Keperibadian seseorang juga mempengaruhi 

bagaimana peran itu harus dijalankan (Soekanto, 2006:243).
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Peran merupakan aspek yang  dinamis  dari  kedudukan.  

Artinya  seseorang  telah  menjalankan hak-hak dan kewajiban-

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah 

melaksanakan suatu peran. Keduanya tak dapat  dipisahkan  karena  

satu  dengan  yang  lain  saling  tergantung, artinya tidak ada peran 

tanpa status dan tidak ada status tanpa peran (Narwoko dan Suyanto, 

2007:158). 

Peran yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan 

dengan posisi atau tempatnya dalam masyarakat (social-position) 

merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam 

organisasi masyarakat, sedangkan peran lebih banyak menunjuk 

fungsi, artinyta seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam 

masyarakat dan menjalankan suatu peran. Menurut Narwoko dan 

Suyanto (2007:159) suatu peran paling sedikit mencakup 3 hal, yaitu: 

a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi 

atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini 

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing 

seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. 

b. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan 

oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

c. Peran dapat dikaitkan sebagai perilaku individu yang penting 

bagi struktur social masyarakat. 
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Dari teori-teori tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

peran merupakan perilaku yang dimiliki seseorang terkait hak-dan 

kewajibannya sebagai orang yang mempunyai posisi (position) atau 

jabatan, semakin tinggi posisi atau jabatan seseorang maka perannya 

jugaakan semakin besar.  

2. Kesadaran Hukum 

Secara etimologis,kesadaran berarti (a) keinsafan, keadaan 

mengerti, seperti kesadaran akan harga dirinya timbul karena ia 

diperlakukan secara tidak adil; (b) hal yang dirasakan atau dialamai 

oleh seseorang, seperti kesadaran diri, keadaan seseorang atau 

keadaan dirinya sendiri. Secata teeminologis, kesadaran dapat 

diartikan sebagai timbulnya sikap mengetahui, memahami, menginsafi 

dan menindak lanjuti sesuatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu 

(Qamar 2012:119).  

Kesadaran berasal dari kata sadar berarti merasa, tahu, ingat 

kepada keadaan sebenarnya, atau ingat akan keadaan dirinya, 

sedangkan kesadaran diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti dan 

merasakan akan hal dan keadaan yang diketahui. Dari setiap apa apa 

dari yang sudah diketahui tersebut, secara langsung akan berfungsi 

sebagai pijakan untuk pengetahuan atau kesadaran lebih lanjut. 

Semakin tinggi tingkat kesadaran seseorang, pada saat yang sama 

sebenarnya membuktikan semakin mendasar pula pengetahuan orang 



13 

itu. Lebih dasarnya suatu pengetahuan akan menuntunya menemukan 

prinsip prinsip yang nyata dalam kehidupan (Widjaya, 1984:14). 

Terkait dengan hal-hal lalu lintas, kesadaran yang berlaku 

adalah kesadaran berlalu lintas. Jadi dalam hubungannya dengan 

kesadaran siswa, maka pengertian kesadaran berlalu lintas adalah 

suatu kesadaran untuk melakukan dan melaksanakan peraturan-

peraturan berlalu lintas yang diwajibkan atau diharuskan.  

Hukum adalah seperangkat aturan atau kaidah yang 

mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dibuat oleh pemerintah 

yang kemudian untuk ditaati dan dilaksanakan. 

Persoalan tentang kesadaran hukum ini timbul pada mulanya 

berhubungan dengan usaha untuk mencari dasar dari pada sahnya 

suatu peraturan hukum sebagai akibat dari pada berbagai masalah 

yang timbul dalam rangka penerapan suatu ketentuan hukum. 

Permasalahan yang demikian menjadi timbul oleh karena dalam 

kenyataan masyarakat banyak sekali ketentuan-ketentuan hukum yang 

ditaati oleh masyarakat. 

Masalah kesadaran hukum seringkali diasumsikan, bahwa 

ketaatan hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum. 

Persoalan tentang kesadaran hukum tidak hanya dilihat sebagai suatu 

persoalan yang ada di dalamnya penegakan hukum dan pembinaan 

hukum saja melainkan terhadap pembangunan nasional. Pembangunan 

dalam bidang hukum ditentukan untuk meningkatkan suatu kesadaran 
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hukum dalam masyarakat sehingga menghayati hak dan kewajibannya 

dan meningkatkan pembinaan-pembinaan sikap para pelaksana 

penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan perlindungan 

terhadap harkat dan martabat ketertiban serta kepastian hukum sesuai 

dengan UUD 1945 (Abdurrahman, 1979:29). 

Kesadaran hukum berarti menyangkut masyarakat mentaati 

ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku atau tidak, dan masalhnya 

adalah taraf dari kesadaran hukum masyarakat yang ada memiliki 

kesadaran hukum yang tinggi dan rendah. Di dalam ilmu hukum 

dikenal adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum tersebut. 

Di antara sekian banyak pendapat yang dikemukakan, terdapat suatu 

rumusan yang menyatakan, bahwa sumber satu-satu hukum dan 

kekuatan mengikat adalah kesadaran hukum masyarakat (Soekanto, 

167:2005). 

Kesadaran hukum erat kaitannya dengan nilai-nilai ynag 

berkembang dalam masyarakat, maksudnya masyarakat mentaati 

hukum bukan karena paksaan, akan tetapi hukum itu memang sudah 

sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada masyarakat tersebut. Dalam 

hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat. Validitas 

hukum diletakkan pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat 

(Salman, 2007:39). 

Ada empat faktor yang menjadi indikator yang dapat 

mempengaruhi kesadaran hukum, yaitu: 
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a. Pengetahuan mengenai hukum 

Pengetahuan mengenai hukum adalah pengetahuan 

seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh 

hukum. Yang dimaksud kemudian adalah hukum tertulis dan 

hukum tidak tertulis (konvensi). Pengetahuan hukum tersebut 

erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap 

mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut 

sudah diundangkan. 

b. Pemahaman terhadap hukum 

Pemahaman terhadap hukum adalah sejumlah informasi 

yang diperoleh seseorang mengenai isi peraturan dari suatu 

hukum tertentu. Seseorang tidak semestinya harus terlebih 

dahulu mengetahui danya suatu aturan tertulis yang mengatur 

suatu hal. Akan tetapi, yang dilihat disini adalah bagaimana 

persepsi mereka menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya 

dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini 

biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah 

laku sehari-hari. 

c. Sikap terhadap hukum 

Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan 

untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap 

hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika 

hukum ditaati. 
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d. Perilaku hukum 

Perilaku hukum adalah hal yang utama dalam kesadaran 

hukum karena disini dapat dilihat apakah peraturan itu berlaku 

dalam masyarakat atau tidak (Soekanto, 1990:34). 

Dari uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa kesadaran hukum adalah keadaan tahu, mengerti dan 

merasakan serta taat terhadap hukum yang berkaitan dengan 

nilai-nilai yang tumbuh dan ber kembang dalam masyarakat 

bukan karena paksaan, akan tetapi hukum itu memang sudah 

sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada masyarakat tersebut. 

Dengan beberapa indikator-indikator, yaitu pengetahuan hukum, 

pemahaman hukum dan sikap hukum serta pola perilaku hukum. 

3. Lalu Lintas 

Lalu Lintas di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas dan Angkurtan Jalan didefinisikan sebagai gerak 

Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Ruang Lalu 

Lintas Jalan adalah  prasarana  yang  diperuntukkan  bagi  gerak  

pindah  Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan 

fasilitas pendukung. 

Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di 

Jalan. Maksudnya adalah disetiap jalan-jalan umum banyak 

dijumpai kehirupikukan lalu-lalangnya kendaraan-kendaraan, 
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orang-orang bahkan mungkin hewan-hewan penarik gerobak atau 

dokar dan sebagainya (Atmodiharjo, 1994:8). 

Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan, hewan di jalan. 

Dalam hal ini dapat diartikan sebagai pergerakan oleh seseorang 

dengan menggunakan akal sehat. Dengan kata lain orang yang 

akalnya kurang sehat (mabuk) atau dalam pengaruh obat-obatan 

akan membahayakan bagi penguna jalan yang lain. Demikian 

pula dengan hewan di jalan, apabila hewan tersebut tidak 

dikendalikan oleh seseorang yang berakal sehat, maka juga akan 

membahayakan pengguna jalan yang lain juga (Maskat, 1992:3) 

Lalu lintas diidentikan dengan jalur kendaraan bermotor 

yang ramai yang menjadi kebutuhan masyarakat secara umum. 

Oleh karena itu, maka lalu lintas selalu diidentikan juga dengan 

penerapan tata tertib bermotor dalam menggunakan jalan raya. 

Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan 

untuk mengoptimalkan pengguna jaringan jalan dan gerakan lalu 

lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamtan, dan 

ketertiban serta kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Dari 

beberapa uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan lalu lintas 

merupakan gerak lalu lintas manusia dan atau barang dengan 

mengunakan barang atau ruang di darat, baik menggunakan alat 

gerak ataupun kegiatan di jalan yang dapat menimbulkan 

permasalahan seperti terjadinya kecelakaan dan kemacetan lalu 



18 

lintas akibat dari kendaraan bermotor yang menggunakan jalan 

raya sebagai jalur lintas umum setiap hari (Maskat, 1992:3).  

Ada tiga komponen  terjadinya  lalu  lintas,  yaitu  manusia  

sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi 

dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan 

dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu 

lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi 

persyaratan geometrik. 

Bagan 2.1: Komponen Lalu Lintas  

Sumber: (Ratna, 2014:43). 

Dari bagan 2.1, ada tiga komponen lalu lintas, yaitu manusia, 

kendaraan dan jalan. Dari komponen-komponen tersebut saling 

berhubungan satu dengan yang lain. 

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi 

atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai 

KENDARAAN 

MANUSIA 

JALAN 

http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan
http://id.wikipedia.org/wiki/Jalan
http://id.wikipedia.org/wiki/Jalan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengemudi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengemudi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pejalan_kaki
http://id.wikipedia.org/wiki/Pejalan_kaki
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kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, 

konsentrasi dll). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi 

oleh keadaan fisik dan psykologi, umur serta jenis kelamin dan 

pengaruh-pengaruh luar seperti  cuaca,  penerangan/lampu  jalan dan 

tata ruang. 

Kendaraan adalah suatu yang bergerak di jalan, terdiri dari 

kendaraan   bermotor   atau   tidak   bermotor;   yang   dimaksud 

kendaraan yang tidak bermotor yaitu kendaraan yang di gerakkan 

oleh tenaga manusia atau hewan. 

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai 

karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, 

perlambatan, dimensi  dan muatan yang  membutuhkan  ruang  lalu  

lintas  yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas. 

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui 

bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. 

Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu 

lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu, 

kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan

lalu-lintas (Ratna, 2014:43). 

Manajemen lalu lintas sebagia upaya pemberian keselamatan 

dan kenyamanan baik pengguna jalan yang mengunakan kendaraan 

bermotor, pejalan kaki dan penyandang disabilitas. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Cuaca
http://id.wikipedia.org/wiki/Cuaca
http://id.wikipedia.org/wiki/Lampu_jalan
http://id.wikipedia.org/wiki/Lampu_jalan
http://id.wikipedia.org/wiki/Tata_ruang
http://id.wikipedia.org/wiki/Tata_ruang
http://id.wikipedia.org/wiki/Muatan_sumbu
http://id.wikipedia.org/wiki/Muatan_sumbu
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu-lintas
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu-lintas
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Menurut Undang-undang. Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 93 

Ayat (1), (2), dan (3) meliputi kegiatan sebagai berikut: 

(1) Manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan 

untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan 

lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, 

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. 

(2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan: 

a) penetapan       prioritas     angkutan       massal      melalui 

penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;  

b) pemberian       prioritas   keselamatan      dan    kenyamanan  

Pejalan Kaki; 

c) pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;  

d) pemisahan       atau    pemilahan      pergerakan      arus   Lalu 

Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan 

aksesibilitas; 

e) pemaduan berbagai moda angkutan;  

f) pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;  

g) pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau  

h) perlindungan terhadap lingkungan. 

Manajemen lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor. 22 

tahun 2009 pasal 94 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) meliputi kegiatan 

sebagai berikut: 

(1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat 

(3) huruf a meliputi:  

a) identifikasi masalah Lalu Lintas; 

b) inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;  

c) inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan 

barang; 

d) inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung 

jalan;  

e) inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung 

Kendaraan; 

f) inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan Kecelakaan 

Lalu Lintas;  

g) inventarisasi dan analisis dampak Lalu Lintas; 

h) penetapan tingkat pelayanan; dan  
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i) penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan 

Jalan dan gerakan Lalu Lintas.  

(2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat 

(3) huruf b meliputi:  

a) penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan 

Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu; dan 

b) pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan 

kebijakan yang telah ditetapkan.  

(3) Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 

ayat (3) huruf c meliputi:  

a) perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta 

perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan 

Pengguna Jalan;  

b) pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan 

perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna 

Jalan; dan 

c) optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam rangka 

meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas 

penegakan hukum.  

(4) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 

ayat (3) huruf d meliputi pemberian:  

a) arahan; 

b) bimbingan;  

c) penyuluhan; 

d) pelatihan; dan  

e) bantuan teknis.  

(5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat 

(3) huruf e meliputi: 

a) penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan; 

b) tindakan korektif terhadap kebijakan; dan 

c) tindakan penegakan hukum. 

Yang menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaan 

manajemen dan rekayasa lalu lintas, yaitu menteri yang membidangi 

sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, Kepala 

Kepolisian Republik Indonesia, Gubernur, Bupati dan Wali Kota. 
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Keberadaan manajemen lalu lintas bertujuan untuk 

keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, yang 

dilakukan antara lain dengan cara berikut: 

a. usaha meningkatkan kapasitas ruas jalan, persimpangan dan atau 

jaringan jalan, 

b. penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan pelayanan 

tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar 

moda penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan atau perintah bagi 

pemakai jalan (Undang-undang Nomor 22  Tahun 2009 Pasal 

97). 

4. Ketertiban dan keselamatan 

Tata cara berlalu lintas telah diatur dalam Undang-undang, 

dalam hal ini yaitu mengenai ketertban dan keselamatan, di antaranya: 

Pasal 105 setiap orang yang menggunakan jalan wajib: 

(1) Berlaku tertib; dan/atau 

(2) Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan 

keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau 

dapat menimbulkan kerusakan jalan. 

Pasal 106 

(1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan 

wajib mengemudikan kendaraanya dengan wajar dan penuh 

konsentrasi 

(2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan 

wajib mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda 

(3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan 

wajib mematuhi ketentuan syarat teknis dan ketentuan jalan 

(4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan 

wajib mematuhi ketentuan: 

a. Rambu perintah atau rambu larangan; 
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b. Marka jalan; 

c. Alat pemberi isyarat lalu lintas 

d. Gerakan lalu lintas 

e. Ber henti dan parkir 

f. Peringatan dengan bunyi ddan sinar 

g. Kecepatan maksimal dan minimal; dan/atau 

h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan 

lain. 

(5) Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan 

setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib 

menunjukan: 

a. Surat tanda kendaraan bermotor atau surat tanda coba 

kendaraan bermotor; 

b. Surat ijin mengemudi 

c. Bukti lulus uji berkala; dan/atau 

d. Tanda bukti lain yang sah 

(6) Setiap orang yang mengemudikan kndaraan bermotor beroda 

empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk 

disampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan. 

(7) Setiap orang yang mengemudikan kndaraan bermotor beroda 

empat  atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di 

jalan dan penumpang yang duduk disampingnya wajib 

mengenakan sabuk keselamatan dan mengunakan helm yang 

memenuhi standar nasional Indonesia. 

(8) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang 

sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar 

nasional Indonesia. 

(9) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta 

sampng dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang 

(Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, Pasal 105). 

5. Kajian Penelitian yang Relevan 

Pembahasan mengenai permasalahan mengenai hukum lalu 

lintas telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Pada penelitian terdahulu 

dibahas berbagai permasalahan dibeberapa daerah yang juga terkait 

dengan hukum berlalu lintas. 

a. Jimmy Hasibuan dalam skripsi dengan judul “Peran Sekolah

Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa 
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Sma Negeri 3 Cirebon”. kesimpulan dari penelitian ini adalah

Dampak kebijakan sekolah mengenai sistem parkir kendaraan 

bermotor dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas 

siswa SMA Negeri 3 Cirebon, yaitu dengan meningkaykan 

jumlah kepemilikan SIM setiap siswa dan mengurangnya 

kendaraan siswa yang tidak sesuai dengan standar nasional. 

Selain itu, dalam segi pengetahuan menyangkut lalu lintas, 

siswa memperoleh informasi mengenai aturan berlalu lintas 

yang harus diketahui sebagai pengendara kendaraan bermotor 

melalui penerapan kebijakan sekolah mengenai system parker 

siswa SMA Negeri 3 Cirebon. 

b. Penelitian tentang kepatuhan lalu lintas juga  ditulis oleh 

Apriliya Safitri dalam jurnal Kajian Moral dan 

Kewarganegaraan Nomor 1 Volume 3 Tahun 2013 Dengan 

Judul “Tingkat Kepatuhan Hukum Siswa Sma Kartika IV-3 

Surabaya Terhadap Etika Berlalu Lintas Menurut Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan” dalam penelitian ini peneliti menarik beberapa

kesimpulan tingkat kepatuhan hukum siswa SMA Kartika IV-3 

Surabaya termasuk dalam kategori patuh, karena sebagian besar 

siswa dalam berlalu lintas sudah cukup patuh, ini 

dilatarbelakangi oleh faktor compliance atau menghindari 

hukuman atau sanksi, kesadaran dari diri sendiri bahwa mentaati 
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peraturan lalu lintas itu penting bagi keselamatan diri sendiri 

maupun orang lain dan sikap saling menghargai dan 

menghormati pengguna jalan. berkendara sesuai dengan etika 

berlalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang lalu lintas dan angkutan jalan.  Ada juga beberapa siswa 

yang belum patuh karena dipengaryhi 4 faktor, yaitu terburu-

buru, faktor keadaan (mendesak/darurat dan terpaksa) dan faktor 

lupa. 

c. Dalam ejurnal Sosatri-Sosiologi.2015,3 (3):52-64. Fisip-

unmul.ac.id, Fitria Wulandari mengangkat judul “Pemahaman 

Pelajar Tentang Disiplin Berlalu Lintas (Studi di Smk Kesehatan 

Samarinda). hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahawa, 

Pelajar SMK Kesehatan Samarinda masih belum mengetahui 

tentang cara pembuatan SIM melalui ujian. Banyak dari mereka 

yang mendapatkan SIM dengan cara “nembak” kepada oknum

polisi, dari segi pengetahuan perlengkapan kendaraan pelajar 

SMK sudah baik, yaitu lampu depan dan belakang, klaskson, 

knalpot yang biasa, lampu sein, dan spion. Walaupun begitu 

pengetahuan tentang rambu-rambu lalu lintas masih minim 

karena kurangnya rasa ingin tahu terhadap rambu-rambu lalu 

lintas. 

d. Andrea R. Sumampow dalam artikel skripsi Lex Crimen Vol. 

ll/No.7/ November/2013. tentang “Penegakan Hukum dalam
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Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas”. Memberikan

kesimpulan, bahwa di dalam penerapan hukum lalu lintas semua 

komponen harus saling berinteraksi, yaitu manusia sebagai 

pengguna jalan, kendaraan dan jalan. Suatu konsep yang matang 

juga harus diorganisasi dengan baik seperti yang dianalisis oleh 

peneliti dalam pasal 245 UU. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yaitu manajemen lalu lintas, 

kegiatan perencanaan lalu lintas, kegiatan pengaturan lalu lintas, 

kegiatan pengawasan lalu lintas dan kegiatan pengendalian lalu 

lintas kiranya bias membantu dalam penegakan hukum lalu 

lintas sehingga bias menimbulkan kenyamanan dalam berlalu 

lintas. 

e. Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Doponegoro Semarang 

yang ditulis oleh Asterina Kurniasari, Endang Sri Indrawati 

dengan judul “Hubungan Antara Dukungan Sosial Keluarga 

dengan Disiplin Berlalu Lintas Pada Remaja Kelas XI Sma 

Negeri 3 Semarang”. Hasil dari penelitian ini adalah ada

hubungan positif antara dukungan sosial keluarga dengan 

disiplin berlalu lintas pada remaja. Semakin tinggi dukungan 

sosial keluarga maka semakin tinggi disiplin berlalu lintas, 

demikian juga sebaliknya, semakin rendah dukungan sosial 

keluarga maka semakin rendah disiplin berlalu lintas pada 
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remaja. Sumbangan efektif variabel dukungan sosial keluarga 

terhadap disiplin berlalu lintas sebesar 25,4%. 

Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya atau penelitian 

terdahulu di atas memang banyak yang membahas tentang lalu lintas, 

mulai dari peran sekolah dalam meningkatkan kesadaran lalu lintas, 

tingkat kepatuhan hukum dihubungkan dengan etika berlalu lintas, 

pemahaman pelajar tentang disiplin berlalu lintas, penegakan hukum 

dalam mewujudkan ketaatan berlalu lintas dan hubungan antara 

dukungan sosial keluarga. dari kelimapenelitian tersebut semua 

peneliti menggunakan siswa sekolah sebagai responden. 

Perbedaan dari beberapa peneliti di atas, dalam penelitian 

difokuskan pada peran sekolah untuk meningkatkan kesadaran berlalu 

lintas di SMK Negeri 7 Semarang yang melalui peraturan yang baik 

dengan menerapkan peraturan mematikan dan menuntun kendaraan 

sepeda motor pada saat masuk dan keluar lingkungan sekolah.   

B. Kerangka Berpikir 

Pada era modern sekarang ini banayk masyarakat yang 

membutuhkan alat untuk membantu kegiatan dan pekerjaan manusia secara 

cepat, sehingga membutuhkan alat untuk mobilisasi yang praktis dan sesuai 

dengan perkembangan zaman. Kurangnya kemampuan sarana angkutan 

umum dari segi jumlah dan pelayanan publik yang buruk membuat 
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masyarakat lebih memilih angkutan pribadi seperti sepeda motor dan mobil 

menjadi pilihan utama. Kekurangan tersebut juga berimbas kepada siswa 

sehingga para orang tua memberikan fasilitas sepeda motor kepada anak 

mereka agar dapat menunjang kegiatan anak dalam proses belajar mengajar. 

Banyak pelajar SMK/ SMA sederajat yang membawa sepeda motor 

pada saat pergi kesekolah sehingga membutuhkan peran dari sekolah dan 

semua pihak untuk selalu mengawasi dan memberikan pengetahuan tentang 

lalu lintas, agar siswa mampu memahami permasalahan-permasalahan di 

jalan raya, di Kota Semarang banyak kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 

remaja usia sekolah. Untuk menghindari hal-hal tersebut dibutuhkan peran 

sekolah agar siswa yang membawa sepeda motor mengerti tentang lalu 

lintas.  

SMK Negeri 7 Semarang yang memiliki siswa 85% membawa 

sepeda motor, letak sekolah yang berada di pusat Kota Semarang sehingga 

siswa pada saat berkendara sepeda motorberhadapan langsung dengan 

padatnya lalu lintas kota. Maka dari hal tersebut pihak Sekolah SMK Negeri 

7 Semarang memberikan pengetahuan, pemahaman, memberikan contoh 

sikap dan berperilaku yang baik saat berlalu lintas dengan cara menerapkan 

peraturan untuk mematikan dan menuntun motor pada saat masuk dan 

keluar dari lingkungan kampus SMK. Dari peraturan tersebut diharapkan 

akan muncul suatu ketertiban berlalu lintas dan menjadi ciri warga Negara 

yang baik. Dari uraian di atas, kerangka berpikir dalam penelitian ini 

sebagai berikut. 
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Bagan 2.2:  Skema Kerangka Berpikir 

Siswa pengendara  

sepeda motor 

Kesadaran berlalu lintas 

Peran  

Sekolah 

Tertib berlalu lintas 

Sikap terhadap 

hukum  

Perilaku hukum Pemahaman 

tentang hukum 

Pengetahuan 

tentang hukum 

Warga Negara yang baik 

Peran  

kepolisian 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Peran sekolah SMK Negeri 7 Semarang dalam memberikan kesadarn 

berlalu lintas siswa pengendara sepeda dengan menggunakan dua 

metode, yaitu metode kegiatan sosialiasi tentang lalu lintas yang 

dilaksanakan pada waktu masa orientasi sekolah (MOS) dan kegiatan 

belajar mengajar dikelas melalui guru PPKn. Kemudian metode 

menerapkan peraturan untuk mematikan dan menuntun sepeda motor 

pada waktu masuk dan keluar dari lingkungan sekolah.  

2. Kesadaran siswa pengendara sepeda motor di SMK Negeri 7 Semarang 

secara umum sudah baik. Hal tersebut dapat diketahui  dari beberapa 

aspek, mualai dari pengetahuan, sikap dan perilaku yang sudah 

mencerminkan tertib berlalu lintas. akan tetapi dari segi pemahaman 

siswa masih belum memahami secara baik terkait rambu-rambu lalu 

lintas.  

B. Saran 

1. Kepada pihak sekolah, untuk lebih meningkatkan kesadaran berlalu 

lintas siswa hendaknya lebih ditingkatkan tidak hanya dengan 
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sosialsisasi dan peraturan mematikan dan menuntun sepeda motor saja. 

Akan tetapi, kegiatan seperti membuat suatu organisasi sekolah yang 

berkaitan langsung dengan lalu lintas seperti polisi keamanan sekolah 

(PKS), sehingga nantinya ada bentuk (Role Model) bagi siswa untuk 

ditiru dari segi kedisiplinan berlalu lintas. 

2. Kepada pihak kepolisian dalam memberikan pendampingan dan 

pengawasan hendaknya lebih ditingakatkan untuk intensitas pertemuan 

antara polisi lalu lintas dengan siswa di sekolah. Sehingga siswa juga 

dapat jauh lebih dekat dan mengenal polisi satlantas yang pada akhirnya 

pembimbingan akan dapat lebih diterima oleh siswa.   
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