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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Data yang diamati dalam penelitiaan ini adalah hubungan aggressive
driving berdasarkan usia dan tingkat pendidikan. Pengambilan data penelitian
dilakukan di Surabaya. Data diperoleh dari jawaban angket yang telah
diberikan kepada 100 pengemudi (driver) ojek online di surabaya. Untuk
menguji apakah hipotesa diterima atau tidak, maka dilakukan analisis sebagai
usaha untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara variable aggressive
driving berdasarkan usia dan tingkat pendidikan, juga mengetahui jenis
hubungan antara ketiga variable tersebut. Analisis yang digunakan adalah
regresi berganda dengan menggunakan program SPSS Versi 20.0.

Hasil perhitungan yang didapat dari korelasi analisis regresi berganda
untuk tingkat pendidikan menunjukkan koefisien korelasi (rxy) = -0.441
dengan p = 0.000 ; (p < 0.05). Artinya terdapat korelasi yang signifikan
antara pendidikan dan agresive driving kearah negatif yang artinya jika
pendidikan rendah maka aggressive driving tinggi, begitupun sebaliknya.
Pada tingkat usia di dapatkan koefisien korelasi (rxy)= -060 dengan p= 0.520
(p>0.05) yang artinya tidak terdapat hubungan antara tingkat usia dengan
aggressive driving.

B. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji hubungan aggressive driving
berdasarkan usia dan tingkat pendidikan. Hasil hipotesis sebelumnya
menyatakan bahwa ada hubungan antara aggressive driving berdasarkan usia
dan tingkat pendidikan. Hasil penelitian menyatakan hipotesis tersebut
sesuai atau diterima, hal ini berdasarkan pada hasil dari uraian analisa data
dalam penelitian ini yang menyatakan ada korelasi antara aggressive driving
dengan pendidikan, sedangkan usia tidak ada korelasi dengan aggressive
driving pada pengemudi ojek online karena pola pikir seseorang tidak
selamanya bijak saat berkendara. Jadi, dalam hasil penelitian ini usia tidak
mempengaruhi aggressive driving pada driver ojek online yang memperoleh
hasil bahwa usia seseorang tidak mempengaruhi driver pengemudi untuk
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tidak melakukan aggressive driving dijalanan. Berbeda dengan driver yang
memiliki tingkat pendidikan dalam hal memiliki pengetahuan yang cukup
tentang aturan lalu lintas dijalan maka perilaku agresif pada pengemudi akan
berkurang. Dalam hal ini peneliti mengungkapkan bahwa usia muda maupun
usia tua akan selalu berperilaku agresif saat berkendara jika pengemudi ojek
tidak bijak dalam berkendara atau kurang memiliki pengetahuan yang cukup
tentang aturan lalu lintas.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini diketahui bahwa penelitian ini
diterima, artinya hasil penelitian ini mendukung teori-teori yang telah
dikemukakan sebelumnya. Hasil penelitian yang menunjukkan adanya
hubungan antara aggressive driving dengan tingkat pendidikan, yang artinya
semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin rendah perilaku aggressive
driving seseorang.

Di sisi lain hasil penelitian ini menunjukan tingkat usia tidak
mempengaruhi perilaku aggressive driving pengememudi ojek online yang
artinya hipotesis ditolak. Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Binti Muliafatul, dkk (2017) dalam penelitian yang berjudul
“Efek karakteristik individu dan pengaruh lingkungan terhadap perilaku
aggressive driving pada pengemudi angkutan umum di kota Surabaya” yang
mengatakan bahwa semakin meningkat usia seseorang maka semakin tinggi
tingkat agresif dan akan menurun kembali ketika mendekati usia dewasa
akhir.

Berbeda dengan suatu studi Hobss (2005) usia muda mempunyai
risiko lebih kecil mengalami kecelakaan dibanding usia tua. Pengendara usia
muda masih memiliki fisik yang masih bugar yang akan membantu
meningkatkan produktivitas kerja. Sari (2015) dalam penelitiannya juga
mengatakan bahwa konsentrasi dalam mengemudi pengemudi usia muda
sangat baik sehingga memperkecil potensi kecelakaan. Hal yang berbeda
dikatakan oleh Wisnu dan Dyah (2011) menurut hasil penelitiannya yang
berjudul Studi Deskriptif tentang Aggressive Driving Sepeda Motor di Jalan
Raya pada Peserta Didik SMK Muhammadiah 2 Ajibarang bahwa terdapat
agresivitas dalam berkendara di jalan raya pada semua peserta didik berusia
sekitar 16 – 18 tahun yang merupakan pengendara berusia muda. Agresive
driving pengendara berusia muda lebih mengarah ke bentuk – bentuk
pelanggaran lalu lintas yang berdampak pada kecelakaan yang dapat
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mengakibatkan luka berat maupun meninggal dunia.Ambarwati, dkk (2012)
juga mengatakanbahwa pengendara pada rentang usia 17 – 24 tahun
menunjukkan agresif dalam mengemudi yang tinggi sehingga sering
menyebabkan timbulnya ketidakdisiplinan yang dapat berakibat terjadinya
kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan data-data yang didapatkan peneliti juga mengatakan
bahwa perilaku aggresif pengemudi disebabkan oleh faktor kemacetan
dijalan dan faktor ketidaksabaran dalam diri pengemudi saat berkendara.
Dimana pengemudi tidak memiliki kesabaran dalam diri sehingga selalu
terburu buru saat berkendara tanpa memikirkan banyak risiko yang akan
terjadi pada diri pengemudi dan para penumpang. Hal ini dibuktikan dari
hasil yang didapatkan dalam penelitian ini yang mengemukakan tingkat
agresif pengemudi dalam berkendara cukup tinggi.
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