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ABSTRAK 

  Bus adalah sebuah alat transportasi publik yang hingga saat ini terus 
berkembang dengan pesatnya. Akan tetapi bukan lagi rahasia umum apabila 
sering terjadi kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yang di 
sebabkan kelalaian pengemudi.Salah satunya adalah Bus Sumber Kencono, 
dimana dalam beberapa tahun terakhir ini bus Sumber Kencono dengan gencar 
mendapat sorotan dari media massa karena kecelakaan yang sering menimpa bus 
ini.Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini bagaimana konstruksi 
pemuda terhadap alat transportasi Bus Sumber Kencono pasca terjadinya 
kecelakaan yang menimpa perusahaan otobus tersebut.Untuk menjawab penelitian 
ini digunakan metode kualitatif dengan teknik pengambilan sampel purposive 
yang ditujukan pada pengguna bus Sumber Kencono dengan kriteria usia di 
bawah 30 tahun. Data diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara 
menggunakan guide interview, serta memanfaatkan data dari media online dan 
buku. Penyajian data dilakukan dengan teknik kualitatif interpretative yang 
dilakukan dengan reduksi data lalu dilakukan penarikan kesimpulan dari hasil 
reduksi data tersebut. 

Peneliti mendapatkan dua hasil yang berbeda dari informan, di mana ada 
yang berhenti menggunakan bus Sumber Kenocono dan masih banyak masyarakat 
yang menggunakan bus ini, banyaknya masyarakat yang masih menggunakan bus 
ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya adalah faktor ekonomi , hal ini 
dikarenakan bus Sumber Kencono merupakan bus yang paling murah diantara bus 
satu trayek lainnya seperti Mira dan Eka. Kemudian faktor selanjutnya adalah ada 
beberapa golongan masyarakat yang memang menyukai kecepatan dan untuk 
jurusan atau trayek Surabaya Jogjakarta hanya bus Sumber kenconolah yang bisa 
di bilang tercepat. Dan yang terakhir karena masyarakat berfikiran bahwa pada 
dasarnya setiap orang dapat mengalami kecelakaan, dan kecelakaan tidak hanya 
terjadi pada saat mereka menggunakan bus Sumber Kencono saja. Dan bagi 
mereka yang memilih tidak menggunakan bus ini karena merasa khawatir akan 
keselamatan mereka. 
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