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ABSTRAK 

 

 Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur dan merupakan kota 

besar dengan jumlah penduduk 2,807 jiwa. Data WHO tahun 2011 menunjukkan 

sekitar 400.000 korban di bawah usia 25 tahun yang meninggal di jalan raya, 

dengan rata-rata angka kematian 1.000 anak dan remaja setiap harinya. Penyebab 

kecelakaan paling besar disebabkan oleh faktor manusia yang tidak menerapkan 

disiplin dalam berlalu lintas, rendahnya kesadaran, dan minimnya pengetahuan 

akan keselamatan berkendara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis hubungan antara karakteristik pelajar, masa berkendara, 

pengetahuan keselamatan berkendara dengan perilaku keselamatan berkendara 

remaja. 

 Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik yang 

menggunakan metode penelitian dengan desain cross sectional. Sampel penelitian 

sebesar 74 responden diambil secara acak menggunakan teknik pengambilan 

sampel simple random sampling sehingga semua populasi mendapatkan 

kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Pengumpulan data menggunakan 

alat bantu kuesioner yang diisi oleh responden. Analisis data pada penelitian ini 

menggunakan uji Chi Square dengan nilai kemaknaan 5% untuk melihat 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada hubungan antara usia (p-value 

0,721), jenis kelamin (p-value 1,000), kepemilikan SIM C (p-value 0,499), masa 

berkendara (p-value 0,987), pengetahuan (p-value 0,277) dengan perilaku 

keselamatan berkendara remaja. 

Berdasarkan hasil analisis Chi square tidak ditemukan adanya hubungan 

yang siginifikan antara karakteristik pelajar, masa berkendara, pengetahuan 

keselamatan berkendara dengan perilaku keselamatan berkendara, dengan semua 

p-value melebihi nilai α 0,05. Pelajar perlu berhati-hati dan disiplin berlalu lintas 

saat berkendara guna meminimalkan terjadinya kecelakaan. Usahakan untuk 

selalu menaati peraturan lalu lintas saat ada mapaun tidak ada polisi yang sedang 

bertugas. Untuk sekolah diharapkan lebih meningkatkan peraturan keselamatan 

berkendara pada siswa seperti halnya diwajibkan memakai helm SNI saat 

mengendarai sepeda motor dan wajib memakai kendaraan bermotor yang 

terpasang komponennya secara lengkap. 

 

Kata kunci :karakteristik pelajar, masa berkendara, pengetahuan, keselamatan 
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