ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian

Pola Perilaku Remaja Berialu Lintas Di Kota
madya Surabaya

Ketua Pene I i t i

Mohammad Adib

Anggota Peneliti

Bambang Nugrohadi dan Edy Herry

Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unair

Sumber Biaya

DRK-DPP Universitas Airiangga tahun 1992/1993
S. K. Rektor Unair Nomor : 1076C;:/PT .03. H/1992
Tanggal 30 Desember 1992

Lampiran ke

38

Hasalah Penelitian
liasalah yang ditentukan dalam penelitian ini adalah bagaima
nakah perilaku para remaja berlalu lintas Surabaya; dan bagaima
nakah perilaku remaja itu dalam mengantisipasi (mempersiapkan)
pelaksanaan UULLAJ ?
Tujuan Peneli tian "
Tujuan yang ingin dieapai dalam penelitian ini adalah beru
saha mengungkapkan gambaran tentang perilaku remaja dalam berla
lulintas di Surabaya. Hasil penelitian lnl diharapkan dapat
dipergunakan sebagai acuan untuk mengatasi atau mengendalikan
adanya
kecenderungan terjadinya pelanggaran--yang
berakibat
kecelakaan--yang terjadi di jalan raya.' Di samping itu agar
dimungkinkan dapat dijadikan masukan bagi pengambilan kebijakan
berkaitan dengan pelaksanaan tertib lalu Iintas khu susnya di
kalangan para remaja.
Hetode Penelitian "
Tipe penelitian yang diselenggarakan ini adalah deskriptip.
Artinya pembahasan akan lebih banyak menekankan pada uraian yang
bersifat kualitatif; dengan tujuan memperoleh penjelasan yang
rinei mengenai pola perilaku remaja dalam berlalu lintas di
Surabaya. Meskipun demikian, sepanjang dimungkinkan, akan diguna
kan juga data yang bersifat kuantitatif,
yaitu berupa tabel
frekuensi dan tabel silang sederhana. Penggunaan tabel itu di
manksudkan agar dapat diketahui keeenderungan dari pola perilaku
yang dimaksud.
Lokasi penelitian, ditentukan di Surabaya. Dengan pertimban
gan,
Surabaya merupakan kota terbesar ke dua di Indonesia yang
telah menjadi metropolitan. Masalah yang dihadap1nya komplek,
demikian pula dengan persoalan lalu lintas.
Mudah terjangkau.
Peneliti eukup memahami seluk beluk masalah remaja di daerah ini.
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Kesimpulan dan Saran :

Perilaku remaja berlalulintas di Surabaya. memiliki dimensi
dan aspek yang sangat luas dan kompleks. Keluasan dan kompleksi
tas masalahnya ada pada faktor eksternal dan internal. Yang
termasuk persoalan ekternal adalah terkait denlan kompleksitas
persoalan kelalulintasan, baik dalam skala nasional, regional,
dan lokal. Lokalitas Surabaya yang sedang berproses memasuki kota
metropolitan, dalam banyak hal. telah dan sedanl melakukan pena
taan, Penataan di bidanl prasarana dan sarana fisik khususnya
berkaitan dengan lalulintas dan angkutan jalan. Secara kuantita
tif, jumlah kendaraan terus menggembung. Seoara administratif,
kelalulintasan
juga sedang melakukan
pembenahan-pembenahan.
Penataan-penataan tersebut telah mempengaruhi pengetahuan dan
perilaku remaja dalam berlalu lintas.
Seoars. internal, remaja sendiri, sebagai sosok pribadi yang sedang dalam
proses pendewasaan. Sehingga perilaku--sebagian remaja--telah kondusif dan
positif dalam berlalu lintas, naroun sebagian yang lain adalah berkecenderunlan
melakukan pelanggaran.
Dari penelitian ini dapatlah diketahui pola-pola perilaku berlalu lintas
remaja di Kota SUrabaya. Yang positif adalah telah terpenuhinya persyaratan
administratif seperti SIM dan STNK, perlengkapan kendaraan sepeda motor seper
ti lighting, kaca spion, klakson, dan semaoamnya. Sedangkan yang berkecende
rungan dilakukan pelanggaran adalah berkaitan dengan perilaku berlalulintas di
jalan. Perilaku pelanggaran lalu lintas--yanl sebagian besar remaja lakukan
adalah
melewati batas kecepatan; terlalu cepat untuk kondisi lalu lintas
setempat (ngebut); sewaktu mendahului (menyalib) tidak cukup minggir ke kanarl
daTi lnelakukannya dari sebelah kid; sewaktu didahului tidak kcukup minggir ke
kid; daTi tidak memberi tanda waktu membelok ke kanan, juga melakukannya pada
saat menguran..i kecepatan, dan sewaktu akan berhenti. Umumnya remaja telah
menganggap dan bersikap wajar-wajar saja--dan lumrah--terhadap beberapa jenis
pelSTIggaraTi-pelanggaran ters.;,but, Sikap tersebut diberlakukan untuk diri
sendiri maupun pelanggaran ys.ng dilakukan dilakukan oleh orang lain.
Pada "aat remaja melakukan pelanggaran, umuIDnya memenyelesaikan kasus
tilangrwa adalah denlan 'damai' ditempat dengan oknum anggota Polantas. Penye
lesaian d8l:1ai tersebut, ysc:Jg mengajak terlebih dahulu adalah para remaja
sendiri. petugas polisi, dan juga terjadi antara keduanya.
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan UULLAJ 17 September nanti, UlrlUmnya
remaja telah mengetahui reneana tersebut baik melalui media massa, media
elektronika. dan penyuluhan-penyuluhan. Namun pengetahuannya masih secara
garis besar, sedang masalah detilnya belurn banyak mengetahui. Hal itu terjadi,
karena--sebagian besar remaja yang memperoleh inoformasi dari--media massa dan
elektronika. masih memberikrul informasi yanl terbatas. Namun demikian, umu~~ya
remaja telah siap untuk me:aksanakan UULLAJ. Kesiapan tersebut berlaku pada
remaja laki-laki maupun rem,ja perempuan.
S"bagai saran dapatlah dikemukakan : masih diperlukan suatu penelitian
yang lebih mendasar dan leb.h luas lagi untuk memahami faktor-faktor stimulan
dominar, yang mendorong terjadinya sikap dan perilaku pelanggaran lalu lintas
yang cenderung tinggi bagi para remaja. Hal ini diakui bahwa penelitian desk
riptif semacam ini, ma5ih ~emperoleh hasil terbatas.
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PENGANTAR

Suatu penelitian, idealnya dapat dilakukan secara full time.
Karena

denlan belitu, akan dapat diperoleh suatu produk

peneli

tian yang optimal. Namun dalam kenyataan, bersamaan dengan pelak
sanaan penelitian--juga yang telah dilakukan ini--jula dilaksana
kan tugas-tugas dharma perguruan tinggi yang lain seperti
dikan

atau

keliatan

~engajaran,

tersebut,

tugas-tugas

dan pengabdian pada masyarakat.

belum

temporal

lagi apabila

lainnya,

yang

harus

secara

pendi
Sejumlah

ditambah
praktis

dengan

merupakan

penyempurnaan bali pemenuhan kebutuhan intelektual seorang dosen.
sa~bil

Wal hasil. tidak sedikit penilitian yang dilakukan dengan
lalu.
Oleh

karenanya, jika didapatkan dari hasil penelitian

ini,

sesuatu kekurangan dari nilai yang diidealkan, maka harap dipaha
mi dalam kaitannya dengan konteks tug as yang bersamaan tersebut.
Namun jemikian. kaii bersyukur, bersamaan dengan tugas-tugas
yang berunt·Jn. dEpat dirampungkan hasil penelitian--seminar.

dan

laporan akhir perelitian--ini, sesuai dengan jadwal kontrak.
Peneliti
membantu

barterima

sacara

kasih

kepada semua

lanlsung maupun tidak

fihak

langsung,

yang
mulai

hingga selesainYB penelitian ini. Dengan harapan agar
ini dapat

d~jadikan

telah
proses

penelitian

sebagai bahan kajian lebih lanjut.

Peneliti bertanggung jawab atas segala kekurangan dan

keti

daklengkapa:l yang masih lolos dari berbalai bantuan tersebut.
Surabaya, 15 Juli 1993

Peneliti
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