
BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang 

Ekstrakurikuler adalah kegiatan non-pelajaran formal yang dilakukan peserta 

didik di sekolah, umumnya di luar jam belajar kurikulum standar.  

PKS adalah singkatan dari Patroli Keamanan Sekolah jika kita mendengar kata 

Patroli, tentunya kita teringat tugas-tugas pengawasan daerah sesuai dengan 

perincian tugas yang dibebankannya, Misalnya polisi jalan raya (PJR) adalah patroli 

Polisi Lalu Lintas yang tugasnya mengadakan pengawasan keamanan, ketertiban, 

kelancaran lalu lintas sepanjang jalan tersebut. Begitu pula PKS tidak jauh beda 

tugasnya dengan PJR tetapi yang membedakannya adalah ruang lingkup tugasnya, 

PJR bertugas di sepanjang jalan raya sedangkan PKS di lingkungan sekolah serta 

jalan menuju ke sekolah. (wikipedia) 

Keberadaan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) masih cukup efektif untuk membantu 

mengurangi angka kecelakaan. Khususnya yang melibatkan anak muda atau usia 

produktif.Sebelum menjadi anggota PKS, para pelajar terlebih dahulu mendapat 

serangkaian pendidikan masalah lalu lintas serta beberapa materi pelatihan lainnya. 

Dengan memahami berbagai aturan berkendara secara tidak langsung bisa 

mengurangi terjadinya kecelakaan.dalam pembinaan terhadap PKS, materi yang 

diberikan berupa berbagai permasalah di bidang lalu lintas. Misalnya, pengenalan 

aturan lalu lintas, cara mengatur arus lalu lintas bagaimana mengedepankan 

keselamatan diri sendiri dan orang lain. Selain itu, pemahaman masalah rambu dan 

marka jalan juga diberikan pada anggota PKS.Dapat dikatakan bahwa para pelajar 

sejauh ini memang memiliki risiko tinggi dengan kecelakaan. Penyebabnya, mereka 

belum memahami dengan baik aturan berkendara di jalan raya. Selain itu tingkat 

emosional tinggi, kontrol terbatas, belum memiliki risiko tanggungan keluarga juga 

jadi faktor lainnya.Saat ini, secara umum kesadaran tertib berlalu lintas dikalangan 

pelajar masih rendah. Mereka mengendarai sepeda motor atau mobil di jalan raya, 

hanya sekadar bisa. Akan lebih ideal, bila mereka memahami aturan berlalu lintas 

dan terampil dalam berkendara. Jadi, PKS merupakan media yang efektif dalam 

sosialisasi dan pembinaan tertib berlalu lintas secara dini. Diharapkan, para siswa 
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nantinya dapat menjadi pelopor tertib berlalu lintas di kalangan keluarga dan 

lingkungannya. 

Kebutuhan transportasi bagi masyarakat modern ini sudah menjadi kebutuhan 

primer baik masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan. Bidang transportasi 

sudah mengalami kemajuaan sangat pesat baik di transportasi udara, transportasi laut 

dan juga transportasi darat. Salah satunya transportasi darat, jumlah kendaraan dari 

tahun ke tahun mengalami peningkatan, pertambahan kendaraan ini di dukung dengan 

kebutuhan dari permintaan masyarakat. Kendaraan baik sepeda motor, maupun mobil 

sudah menjadi komoditas yang banyak diminati masyarakat sebagai alat bantu dalam 

mempermudah seseorang dalam hal berpindah dari suatu tempat ketempat yang lain, 

dengan menggunakan kendaraan tersebut seseorang jadi lebih mudah dan tidak 

memakan waktu. Kemajuan transportasi bagi masyarakat dapat membawa pengaruh 

positif maupun negatif bagi kehidupan bermasyarakat. Pengaruh postif dari adanya 

kemajuan transportasi salah satunya yaitu memudahkan seseorang untuk berpindah 

dari suatu tempat ke tempat lain dengan cepat, sedangkan pengaruh negatif dari 

pesatnya kemajuan transportasi dapat dilihat dengan tidak sebandingnya kesiapan dari 

para pengguna kendaraan baik sepeda motor, maupun mobil. 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan 

angkutan jalan merupakan aturan yang didalamnya berisi mengenai tata cara berlalu 

lintas, siapa yang menjadi petugas yang berwenang dalam menertibkan lalu lintas, dan 

memberikan fasilitas seperti sarana prasarana rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat 

lalu lintas dan marka jalan yang menciptakan berlalu lintas yang nyaman bagi 

pengguna jalan. 

Dengan melihat kondisi sekarang ketertiban berlalu lintas di Indonesia dirasa 

masih rendah, ketertiban berlalu lintas pengendara yang rendah dapat menimbulkan 

tingginya kemungkinan tingkat pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Banyak sekali 

yang dapat dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan masalah pelanggaran lalu 

lintas yang dilakukan pengendara, seperti pelanggaran tidak menghidupkan lampu 

pada siang hari, tidak memiliki SIM atau STNK, berboncengan lebih dari dua orang, 

tidak memakai helm, menerobos lampu merah, dan tidak lengkapnya kendaraan 

bermotor (tidak adanya nomor kendaraan, kaca spion tidak lengkap, knalpot tidak 

sesuai standar nasional, dan memperkecil ukuran ban). 



Ketertiban berlalu lintas yang rendah, tidak jarang juga kerap menimbulkan  

kecelakaan lalu lintas yang membawa dampak bagi pengendara lain atau sesama 

pengguna jalan.Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia pada 2015 mencapai 121,39 

juta unit. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, dari angka tersebut yang paling 

banyak adalah sepeda motor dengan jumlah 98,88 juta unit (81,5 persen). Diikuti 

mobil penumpang dengan jumlah 13,48 juta unit (11,11 persen), kemudian mobil 

barang 6,6 juta unit (5,45 persen), serta mobil bis dengan jumlah 2,4 juta unit (1,99 

persen) dari total kendaraan, pada 2016. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah kendaraan roda dua di 

tanah air telah  mencapai 105,15 juta unit yang berarti meningkat 8,3 persen dari 

tahun sebelumnya baru sebanyak 98,88 juta unit.. Peningkatan kepemilikan kendaraan 

bermotor ternyata diikuti dengan meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan 

raya. Berdasarkan data Badan pusat statistik Indonesia jumlah kecelakaan lalu lintas 

juga mengalami perkembangan, pada tahun 2015 terjadi 62.960 jumlah kecelakaan 

yang terdiri dari 19.979 korban meninggal dunia, 23.469 korban luka berat dan 62.936 

korban luka ringan, tahun 2016 terjadi 66.488 jumlah kecelakaan yang terdiri dari 

19.873 korban meninggal dunia, 26.196 korban luka berat, dan 63.803 korban luka 

ringan. kecelakaan lalu lintas di Indonesia setiap tahunnya kehilangan hingga 400.000 

nyawa anak di bawah usia 25 tahun. 

Indonesia kematian akibat kecelakaan lalu lintas termasuk kedalam empat 

besar penyebab utama kematian didunia, di ikuti oleh malaria, HIV/AIDS, dan TBC. 

Menurut World Health Organization (WHO) Indonesia menampati urutan ke lima 

jumlah kematiaan terbanyak akibat kecelakaan lalu lintas (http://bps.go.id) diakses 

pada 26 Januari 2015). Pelajar atau siswa menggunakan kendaraan sepeda motor 

salah satunya digunakan untuk berangkat ke sekolah. Orang tua memberikan fasilitas 

sepeda motor kepada anaknya memiliki tujuan agar anak lebih mudah untuk sampai 

ke sekolah dengan tepat waktu. Fasilitas yang diberikan orang tua tersebut bisa 

berbanding terbalik dengan harapan orang tua, sepeda motor yang diberikan kepada 

anak dengan tujuan anak lebih mudah dan tepat waktu sampai di sekolah membawa 

dampak negatif apabila anak tidak memiliki pemahaman mengenai berlalu lintas, 

sehingga dapat menimbulkan sikap dan perilaku yang memabahayakan diri sendiri 

maupun orang lain. Kecelakaan lalu lintas sebagai akibat tidak tertibnya berlalu lintas. 

Seringkali dapat ditemui banyak siswa yang belum sadar akan pentingnya 

keselamatan berlalu lintas dijalan raya, siswa masih banyak ditemui melakukan 



pelanggaran lalu lintas seperti menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, 

berboncengan lebih dari dua, menggunakan Handphone saat berkendara, 

memodifikasi motornya sehingga membahayakan keselamatan lalu lintas, dan juga 

usia anak sekolah sebagian belum cukup umur untuk memiliki SIM. Soerjono 

Soekanto (1990:34) mengungkapkan bahwa tolak ukur taraf kesadaran hukum 

seseorang sebagai berikut:  

1. Pengetahuan mengenai hukum, 

2. Pemahaman terhadap hukum,  

3. Sikap terhadap hukum, dan  

4. Perilaku hukum.  

Melihat kondisi bahwa pelanggar lalu lintas saat ini banyak di lakukan oleh siswa atau 

peserta didik, nampaknya sekolah sebagai lembaga pendidikan formal mempunyai 

peran yang sangat penting dalam memberikan pemahaman berlalu lintas dan 

membentuk sikap dan perilaku yang taat akan aturan-aturan hukum terutama terhadap 

aturan lalu lintas. Sekolah sebagai agen pendidikan yang berperan membentuk siswa 

yang berkarakter, bukan hanya memberikan pengetahuan, sekolah juga mempunyai 

peran dalam membentuk sikap sosial dan spritual siswa, dan juga meningkatkan 

keterampilan dari siswa. Pendidikan formal dan non formal mengambil peran dengan 

menanamkan kesadaran hukum kepada peserta didiknya tentang bagaimana 

masyarakat menjadi baik, tentang apa yang menjadi haknya serta kewajiban sebagai 

warga negara Indonesia dan bagaimana cara memperoleh perlindungan hukum. 

Dengan para siswa diberikan pengetahuan tersebut dapat menjadi patokan atau 

pedoman bagi mereka dan kesadaran hukum itu akan muncul dengan sendirinya, 

karena kesadaran hukum tidak bisa dipaksakan. Sejak dini peserta didik dapat 

dibiasakan dengan setiap sekolah hendaknya ada peraturan tertulis, sehingga apabila 

ada siswa yang melanggar peraturan maka akan ditindak sesuai dengan perbuatan 

yang dilanggar sebagai bentuk menanamkan rasa bertanggung jawab dan 

meningkatkan kesadaran hukum siswa. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal 

mendidik siswanya mempunyai sikap hormat kepada norma-norma dan tata tertib 

yang berlaku di sekolah maupun di masyarakat. 

Permasalahan penelitian ini di antaranya siswa melanggar lalu lintas seperti tidak 

mempunyai SIM, tidak memakai helm, tidak membawa STNK, perkir sembarangan, 

ugal-ugalan. 



Dari permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang 

berkaitan dengan judul PERANANEKSTRAKULIKULER PATROLI 

KEAMANAN SEKOLAH (PKS) DALAM MEMBANGUN KESADARAN 

TERTIB LALU LINTAS SMKN 2 BANDUNG 

 

 

B. Identifikasi Masalah 

Keberadaan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) masih cukup efektif untuk 

membantu mengurangi angka kecelakaan. Khususnya yang melibatkan anak muda 

atau usia produktif. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, saat ini banyak sekali peserta 

didik yang melakukan pelanggran lalu lintas seperti tidak mempunyai SIM, tidak 

memakai helm, tidak membawa STNK, perkir sembarangan, ugal-ugalan. 

Dengan adanya Ekstrakulikuler Patroli Keamanan (PKS) Sekolah peserta 

didik diharapka tidak hanya mengendarai sepeda motor atau mobil di jalan raya hanya 

sekadar bisa tetapi memahami aturan berlalu lintas dan terampil dalam berkendara, 

diharapkan juga mampu mengurangi jumlah angka kecelakaan yang melibatkan 

siswa. 

Dari penjelasan tersebut maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai 

berikut: 

1. Kurangnya Kesadaran peserta didik terhadap lalu lintas. 

2. Tidak memiliki surat-surat berkendara saat berlalu lintas. 

3. Peranan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS) dalam 

membangun kesadaran tertib lalu lintas peserta didik. 

4. Faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan ekstrakurikuler Patroli 

Keamanan Sekolah (PKS) untuk membangun kesadaran tertiblalu lintas peserta 

didik. 

 

C. Rumusan Masalah  

Untuk memberikan arah bagi jalannya suatu penelitian, maka terlebih 

dahuluperlu dirumuskan hal-hal yang akan menjadi permasalahan dalam 

penelitian.Disamping itu masalah dapat muncul karena keragu-raguan tentang 

keadaan sesuatu,sehingga ingin diketahui keadaannya secara mendalam dan efektif. 



 

 

Mengingat luasnya kajian permasalahan pada penulisan ini, serta penulis 

menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan, maka dalam penulisan ini 

penulis memandang perlu memberi batasan masalah secara jelas sebagai berikut : 

1. Bagaimana peran ekstrakulikuler patroli keamanan sekolah dalam meningkatkan 

ketertiban berlalu lintas siswa SMKN2 Bandung? 

2. Bagaimana dampak ekstrakulikuler patroli keamanan sekolah dalam menertibkan 

lalu lintas di lingkungan sekolah? 

3. Bagaimana program kerja atau kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler Partroli 

Keamanan Sekolah (PKS) dalammembangun kesadaran tertib lalu lintas peserta 

didik ? 

4. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan ekstrakurikuler Patroli 

Keamanan Sekolah (PKS) untuk membentuk kesadaran tertib lalu lintas peserta 

didik ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa kegiatana 

ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS) dapat membangun kesadaran tertib 

lalu lintas peserta didik. 

2. Tujuan Khusus 

Selain tujuan umum, penelitian ini juga memiliki tujuan yang lebih khusus 

antara lain: 

a. Untuk mengetahui peran ekstrakulikuler patroli keamanan sekolah dalam 

meningkatkan ketertiban berlalu lintas siswa SMKN 2 Bandung. 

b. Untuk mengetahui dampak ekstrakulikuler patroli keamanan sekolah dalam 

menertibkan lalu lintas di lingkungan sekolah SMKN 2 Bandung. 

c. Untuk mengetahui program kerja atau kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler Patroli 

Keamanan Sekolah (PKS) yang dapat membangun kesadaran tertib lalu lintas 

peserta didik. 



d. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan 

ekstrakurikuler Patroli Keamanan sekolah (PKS) yang berkaitan dengan 

membangun kesadaran berlalu lintas peserta didik. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya, 

maupun pada masyarakat pada umumnya mengenai Konstruksi Pendidikan 

Karakter Bangsa Pada Ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS).  

b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Implementasi Pendidikan 

Karakter Bangsa Pada Ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS).  

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian 

yang sejenis waktu yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat memberi informasi dan masukan yang berguna 

mengenai, Ekstrakulikuler Patroli Keamanan Sekolah Dalam Membangun 

kesadaran tertib lalu lintas Siswa SMKN2 Bandung. 

b. Bagi Sekolah 

Memberikan masukan kepada Sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas 

kegiatan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) sebagai sarana Pendidikan Karakter 

Bangsa di Sekolah. 

c. Bagi Orang Tua 

Manfaat Penelitian ini bagi orang tua agar memperhatikan anaknya dalam 

berkrndara dan mendidik untuk lebih taat terhadap peraturan lalu lintas. 

 

F. Definisi Oprasional 

Penegasan istilah ini digunakan guna mempertegas ruang lingkup permasalahan 

serta penelitian lebih terarah maka istilah-istilah dalam judul penelitian ini perlu 

diberikan batasan: 

1. Peran 



Menurut Narwoko dan Suyanto (2004:158) 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. 

 

2. Ekstrakurikuler 

Menurut Wahjosumidjo (256) Ekstrakurikuler adalah kegiatan siswa diluar 

jam pelajaran, yang di laksanakan di sekolah atau di luar sekolah, dengan tujuan 

untuk memperlas pengetahuan, memahami keterkaitan antara berbagai 

matapelajaran, penyaluran minat dan bakat, serta dalam rangka usaha untuk 

meningkatka kualitas keimanan da ketakwaan para siswa terhadap Tuhan Yang 

Mahaesa, kesadaran berbangsa dan bernegara, berbudi pekerti luhur dan 

sebagainya. 

 

3. Patroli Keamanan Sekolah (PKS) 

PKS adalah singkatan dari Patroli Keamanan Sekolah jika kita mendengar kata 

Patroli, tentunya kita teringat tugas-tugas pengawasan daerah sesuai dengan 

perincian tugas yang dibebankannya, Misalnya polisi jalan raya (PJR) adalah 

patroli Polisi Lalu Lintas yang tugasnya mengadakan pengawasan keamanan, 

ketertiban, kelancaran lalu lintas sepanjang jalan tersebut.  

4. Membangun kesadaran  

Seseorang dikatakan memiliki kesadaran jika ia mampu menyadari keadaan di 

sekelilingnya, tindakannya, dan emosinya. Memiliki kesadaran bukan sekadar 

bersikap waspada, tetapi mampu memperhatikan lingkungan dengan baik. 

 

 

5. Tertib Lalu lintas 

Berdasarkan doktrin Kepolisian Republik Indonesia Tata Ketentraman Kerta 

Raharja dalam Momo Kelana (2004:39) dinyatakan bahwa “Tertib dan ketertiban 

adalah suatu keadaan, di mana terdapat keadaan keamanan dan ketertiban yang 

menimbulkan kegairahan dan kesibukan bekerja dalam rangka mencapai 

kesejahteraan masyarakat seluruh sesuai dengan doktrin Kepolisian Republik 

Indonesia Tata Ketentraman Kerta Raharja”.  

 



G. Sistematika Skripsi 

Pada Laporan Skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa subbab dengan 

sisitematika penyampaian sebagai berikut: 

BAB I Pendahulian 

A. Latar Belakang 

B. Identifikasi Masalah 

C. Rumusan masalah 

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

F. Definisi Oprasional 

G. Sitematika Skripsi 

BAB II Kajian Teori danKerangka Pemikiran 

A. Definisi Mengenai Kegiatan Ekstrakulikuler 

1. Pengertian Kegiatan Ekstrakulikuler 

2. Tujuan dan ruang lingkup Ekstrakulikuler 

3. Jenis-jenis Ekstrakulikuler 

B. Kajian Mengenai Ekstrakulikuler 

1. Pengertian Ekstrakulikuler Polri Keamanan sekolah 

2. Tujuan Ekstrakulikuler Polri Keamanan Sekolah 

3. Nilai-nilai yang Tertanam dalam Ekstrakulikuler Polri Keamanan Sekolah 

C. Lalu Lintas 

1. Pengertian Lalu Lintas 

2. Komponen Lalu Lintas 

3. Menejmen Lalu Lintas 

4. Keselamatan Lalu Lintas 

5. Tertib berlalu Lintas 

D. Penelitian terdahulu  

E. Kerangka berpikir 

F. Asumsi dan Hipotesis 

 

BAB III Metode Penelitian 

A. Metode Penelitian 



B. Desain Penelitian 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

D. Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

E. Teknik Analisis Data 

F. Prosedur Penilaian 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

A. Hasil Penelitian 

B. Pembahasan 

BAB V Simpulan dan Saran 

A. Simpulan  

B. Saran 

 


