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SURVEI PENGGUNAAN HELM PADA SISWA-SISWI           

PENGGUNA MOTOR SMA 1 KARANG BAHAGIA 

 

IBNU HAJAR 

XII IPS, SMA AL Muslim 

NIS :161710026 

 

ABSTRAK 

 

Pentingnya keamanan dalam mengendarai sepeda motor 

merupakan hal yang sangat penting. Jumlah pengguna sepeda 

motor semakin meningkat, bertambahnya jumlah sepeda motor 

diiringi dengan banyaknya tingkat kecelakaan dijalan raya.   

Banyak pengguna sepeda motor kurang menyadari 

pentingnya keselamatan dalam berkendara. Cotohnya ketika 

berkendara sering menerobos lampu merah, tidak menggunakan 

pelindung kepala (helm).  

Helm adalah salah satu kelengkapan berkendara yang 

berfungsi sebagai pelindung kepala. Helm memiliki fungsi 

melindungi kepala dari benturan keras ketika terjadi kecelakaan. 

Namun, masyarakat terkadang banyak yang belum menyadari 

akan pentingnya manfaat helm dalam berkendaraan sepeda 

motor.  

Banyak pelajar Indonesia yang menggunakan motor 

sebagai alat transportasi menuju sekolah. Akan tetapi mereka 

kurang peduli dengan keselamatan diri mereka sendiri dengan 

tidak menggunakan helm ketika berkendara motor kesekolah.  

Penelitian dilakukan di SMA 1 Karang Bahagia pada siswa - 

siswi kelas X - XII sebanyak 100 orang. Sampel ditentukan 

sebanyak 50 orang dari 100 orang. Sampel dilakukan secara acak.  



 xi 

 Hasil, penghitungan dari mean, modus, dan median 

sebagian dari responden mengakui bahwa mereka menyadari 

keamanan dalam berkendara tetapi mereka tidak memakai 

helam ketika berkendara msepeda motor, dikarenakan merasa 

kurang nyaman menggunaka helm.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Era globalisasi ditandai perkembangan teknologi informasi 

semakin pesat. Dalam aktifitasnya sehari-hari Manusia menyukai hal-

hal yang praktis dan otomatis. Pemiihan alat transportasi yang bisa 

mengantar ketujuan dengan cepat dan menghemat waktu.  

Penggunaan sepeda motor dianggap sangat sesuai dengan keadaan 

jalan raya yang saat ini kurang baik ketika menggunakan kendaraan 

roda empat. 

Beraktifitas menggunakan sepeda motor merupakan cara paling 

praktis dalam kegiatan sehari-hari. Karena dengan menggunakan 

sepeda motor kita sebagai manusia yang memiliki berbagai 

keterbatasan waktu akan lebih cepat sampai tujuan dalam beraktifitas 

dan akan lebih memangkas waktu. 

  Kendaraan bermotor lebih sesuai digunakan dalam kondisi 

jalan raya yang macet. Fisik motor yang kecil dan tidak besar, mudah di 

gunakan utuk melewati sela-sela mobil dan jalan kecil, sehingga motor 

lebih diminati sebagai transportasi.  Demikian halnya dengan siswa dan 

siswi sekolah di SMA 1 Karang Bahagia. Mereka juga sangat tertarik 

dan sangat terbantu dengan keberadaan sepeda motor. Menurut 

mereka, berangkat sekolah menggunakan sepeda motor itu praktis, 

efesien dan menghemat waktu. 
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Tetapi kebanyakan dari mereka kurang menyadari keselamatan 

diri mereka masing-masing dalam berkendara menggunakan sepeda 

motor. Contoh, dalam menggunakan alat keselamatan kepala seperti 

helm. Helm sangat penting dalam menggunakan kendaraan sepeda 

motor, karena dalam menggunakan helm kepala kita akan lebih aman 

dan terlindung ketika berkendara di jalan raya.  

Kewajiban memakai helm di atur oleh undng-undang No 22 tahun 

2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 106 ayat 8 undang-

undang tersebut menyatakan bahwa: “setiap orang yang 

mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib 

mengenakan helm yang memenuhi sandar nasional indonesia (SNI).” 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menyusun karya tulis 

dengan judul “Survei penggunaan helm pada siswa-siswi pengguna 

sepeda motor SMA 1 Karang Bahagia”. 

B. Identifikasi masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

a. Seberapa banyak siswa siswi SMA 1 Karang Bahagia yang  

menggunakan helm ketika berkendara sepeda motor ke sekolah? 

b. Seberapa sering siswa siwi SMA 1 Karang Bahagia menggunakan 

helm saat berkendara sepeda motor ke sekolah? 

c. Apa sajakah kendala yang di alami siswa siwi SMA 1 Karang 

Bahagia Ketika berkendara sepeda motor ke sekolah menggunakan 

helm? 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, pembatasan masalah 

yang dapat peneliti buat adalah seberapa banyak siswa siswi SMA 1 

Karang Bahagia yang menggunakan helm ketika berkendara sepeda 

motor ke sekolah. 

D. Perumusan masalah 

         Perumusan masalah pada penelitian ini yaitu.” Kenapa Penyebab 

siswa siswi SMA 1 Karang bahagia enggan menggunakan helm ke 

sekolah. 

E. Tujuan penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui seberapa banyak siswa siswi SMA 1 Karang 

Bahagia yang mau memakai helm ketika berkendara sepeda motor ke 

sekolah. 

2. Tujuan Khusus 

a. Bagi SMA 1 Karang Bahagia sebagai masukan untuk 

memberikan kesadaran siswa siswi untuk menggunakan helm. 

b. Siswa siswi dapat menjaga keselamatan diri dalam berkendara 

sepeda motor menggunakan helm ke sekolah. 

F. Manfaat penelitian  

Manfaat penelitian dari karya tulis ini adalah untuk mengetahui 

seberapa banyak para siswa siswi SMA 1 Karang Bahagia berkendara 

sepeda motor kesekolah menggunakan helm. 
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BAB II 

      KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian survei 

Membagikan kuensioner dengan tujuan untuk mengetahui 

Survei adalah penelitian secara konperhensif kepada suatu objek 

tertentu yang tujuannya untuk mendapatkan data yang valid. Survei 

yang dilaksankan saat melakukan penelitian biasaanya dilakukan 

dengan metode wawancara ataupun informasi lebih detail mengenai 

suatu objek. 

Belum cukup untuk menjawab suatu pertanyaan. Jika data 

sekunder belum cukup lengkap dan hipotesis sudah dapat di uji 

dengan data sekunder, maka pengumpulan data Menurut Subyanto 

dan Suratno survei merupakan satu cara yang utama untuk 

mengumpulkan data primerbila data sekunder primer secara 

langsung dengan metode tidak di perlukan lagi. 

Tujuan dalam penelitian adalah untuk mendapatkan data 

yang valid dan melakukan analisis dalam penelitian yang dilakukan. 

Biasanya, survei yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

kuisioner atau angket. 
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2. Sejarah Penggunaan Helm 

 

Pertama kali, |Helm atau Pelindung Kepala yang di gunakan 

saat mengendarai Sepeda Motor diciptakan oleh Gottlieb Daimler 

tahun 1885, dalam bentuk yang sederhana dan tidak terlalu bersifat 

alat keselamatan (karena kecepatan sepeda motor masih rendah). 

Tahun 1953 Prof. C.F. Lombard menciptakan dan mempatenkan 

helm untuk sepeda motor yang mementingkan keselamatan. 

Berdasarkan ciptaan ini helm sepeda motor kemudian 

disempurnakan dan diterapkan diseluruh dunia. 

 

Gottlieb Daimler, ia adalah penemu sepeda motor pertama 

kali dengan 3 langkah pembakaran pada tahun 1885, yang disebut 

Reitwagen. Ia memperkenalkan topi kulit yang di desain 

sedeminikan rupa sehingga berfungsi sebagai pelindung kepala 

pengendara. pada tahun 1914, terjadi pembaharuan helm Oleh DR. 

Eric Gardner, helm tersebut dari kanvas tebal yang berfungsi untuk 

melindungi kepala para pembalap pada era tersebut, untuk lebih 

memaksimalkan lagi dalam hal perlindungan kepala dari berbagai 

cidera. 

 

Perkembangan helm pada era modern berikutnya, adalah 

penemuan helm pertama kali yang dibuat berdasarkan beberapa 

studi tentang cidera otak yang di derita oleh pengendara sepeda 

motor, penelitian tersebut dilakukan oleh Dr. Hugh Cairn, beliau 

terinspirasi setelah Lawrence Of Arabia meninggal dunia pada 1935 

yang mengalami cidera otak dalam kecelakan sepeda motor. 
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Begitulah sedikit flash back tentang Helm dan sejarahnya, terlepas 

dari perdebatan siapa penemu helm pertama kali, kontribusi mereka 

dalam mengembangkan alat pengaman kepala saat berkendara 

sangat besar manfaatnya bagi seluruh pengendara motor saat ini. 

dan dengan segala kreatifitas untuk berinovasi, maka saat ini kita 

akan menemukan helm - helm dengan tampilan yang bagus dan 

keamanan yang lebih baik lagi. 

 

3. Pengertian Penggunaan Helm 

Pengertian Helm, Helm (bahasa Belanda: Helm) adalah 

bentuk perlindungan tubuh yang dikenakan di kepala dan biasanya 

dibuat dari metal atau bahan keras lainnya seperti kevlar, serat resin, 

atau plastik. Helm biasanya digunakan sebagai perlindungan kepala 

untuk berbagai aktivitas pertempuran (militer), atau aktivitas sipil 

seperti olahraga, pertambangan, atau berkendara. Helm dapat 

memberi perlindungan tambahan pada sebagian dari kepala 

(bergantung pada strukturnya) dari benda jatuh atau berkecepatan 

tinggi. Di beberapa negara, helm wajib digunakan bagi pengendara 

sepeda motor, bahkan ada yang mewajibkannya bagi pengendara 

sepeda tak bermotor. Di Inggris hanya penganut Sikh yang 

diperbolehkan tidak memakai helm karena harus memakai turban. 

 

4. Kerangka teori 

Menurut Lawrence Green (1980), perilaku seseorang mengenai 

suatu hal dipengaruhioleh 3 (tiga) faktor yaitu faktor predisposisi, 

faktor pemungkin (enabling factor) dan faktor penguat (reinforcing 

factor). 



7 
 

(1) Faktor predisposisi 

Faktor predisposisi adalah keyakinan, tradisi, pengetahuan dan 

sikap yang dianut oleh seseorang. Dalam hal perilaku 

penggunaan helm, faktor predisposisi ini termasuk pengetahuan 

mengenai fungsi helm dan manfaat penggunaan helm. 

(2) Faktor pemungkin 

Faktor pemungkin adalah ketersediaan sarana atau fasilitas. 

Dalam hal perilaku penggunaan helm, termasuk ke dalam faktor 

ini ada ketersediaan helm bagi orang yang bersangkutan. 

(3) Faktor penguat 

Sikap dan dukungan tokoh, lembaga dan petugas. Dalam 

perilaku penggunaan helm, perilaku seseorang dipengaruhi oleh 

dukungan atau dorongan dari sekolah, teman dan perugas 

kepolisian. 

B. HIPOTESIS 

Hipotesis dari penelitian ini adalah “Merasa tidak nyaman 

memakai helm saat berkendara sepeda motor kesekolah” 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Jenis Penelitian dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode 

kuisioner. Metode kuisioner adalah metode pertanyaaan tertulis 

yang ditunjukan untuk responden dan diisi oleh responden. Metode 

kuisisioner ini termasuk dalam metode eksperimental. 

 

B. Definisi Operasional 

Variabel adalah faktor yang apabila diukur akan meberikan 

nilai yang bervariasi. Penelitian ini menggunakan Variabel tunggal, 

yaitu “Survei Pengguna helm pada siswa siswi yang menggunakan 

sepeda motor di SMA 1 Karang Bahagia.” 

 

C. Populasi dan sampel 

            Populasi menurut gay (1987:102) merupakan kelompok 

tertentu dari suatu (orang,peristiwa dan sebagainya) yang di pilih 

oleh peneliti dimana hasil penelitiannya dapat di operasikan pada 

kelompoknya tersebut. Adalaah contoh yang di ambil dari sebagian 

populasi penelitian yang dapat mewakili populasi. 

 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa siswi SMA 1 

Karang Bahagia kelas sebanyak 100 orang. Dari 100 orang tersebut 

peneliti menentukan sampel sebanyak 50 orang yang akan diteliti. 

Dalam menentukan sampel, Teknik pengambilan sampel yang di 

lakukan adalah sampel acak. 
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Maksudnya, tiap anggota atu orang populasi diberi nomor 

kemudian di Tarik secara acak (random). Jumlah populasi yang di 

teliti sebanyak 100 orang dengan menentukam sampel sebanyak 50 

orang dengan Teknik pengambilan sempel secara stratifikasi. Teknik 

ini digunakan dalam populasi yang harus terwakili oleh sejumlah 

sampel. 

 

D. Instrumen dan Alat Penelitian 

            Instrument dan alat pemelitian yang digunakan berupa 

angket, yaitu dengan mengajukan pertanyaan melalui daftar 

pertanyaan secara tertulis. Cara ini digunakan karena dalaam 

penggunaan data yang telah diperoleh dalaam waktu yang singkat. 

Sistem yang digunakan dalam pengisian kuisioner adalah dengan 

pertanyaan semi structural. Sistem pertanyaan semi structural 

adalah sistem angket dengan jawaban yang telah disediakan dan 

dijawaab dengan tidak ada unsur tekanan dan paksaan dari pihak 

manapun dan oleh siapapun. 

 

E. Cara Penelitian  

             Pertama, peneliti menentukan masalah atau topik 

penelitian. Kedua, peneliti melakukan studi pendahuluan. Ketiga, 

peneliti merumuskan latar belakang masalah. Keempat, peneliti 

merumuskan masalah. Kelima, peneliti menetukan metode 

penelitian yang akan digunakan. Keenam, peneliti mentukan 

variabel dan sumber data. Ketujuh, peneliti menentukan instrument 

dan alat penelitian. Kedelapan, peneliti menggunakan data 
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penelitian. Kesembilan, peneliti menggunakan data atau 

menganalisis data. Terakhir, peneliti menyusun laporan penelitian. 

 

F. Tempat dan waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di lingkukan SMA 1 Karang Bahagia. 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 16-19 Agustus 2018.  

 

G. Analisis Hasil  

Cara menganalisah hasil survei yang telah didapat dengan 

menggunakan rumus mean, median, dan modus. Berikut 

merupakan uraiannya:  

 

1. Rata-rata (mean) adalah bilangan yang berasal dari jumlah seluruh 

skor dibagi dengan banyaknya subyek.  

Rumus : 
𝒙𝟏=𝒙𝟐+𝒙𝟑+𝒙𝟒….𝑿𝑵

      𝑵
 

Keterangan : 

X : Besarnya bilangan berturut-turut 

N : Besarnya frekuensi  

 

2. Median atau titik tengah adalah skor yang membatasi 50 persen 

berada di atasnya dan skor 50 persen lagi berada di bawahnya. 

Artinya, median adalah titik tengah yang membagi seluruh bilangan 

(data) menjadi dua bagian sama besar. 

Median = 
𝑁

2
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3. Modus adalah ukuran pemusatan yang menunjukan frekuensi 

terbesar pada peringkat data. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

B. Tabulasi variabel  

 

 

1. Jenis kelamin 

 

Nilai variabel Label nilai Frekuensi Frek. 

Kumulatif 

% % 

Kumulatif 

      0 Perempuan 24 24 48.0 48.0 

1 Laki-laki 26 50 52.0 100.0 

        Total 50 50 100.0 100.0 

 

Mean : [(0 x 24) + (1 x26)] : 50 = 0.52 Jadi, rata-rata responden adalah “laki-laki” 

Median = 1 Jadi, nilai tengah terdapat pada kategori “laki-laki” 

Modus = 1 Jadi, sebagian besar responden adalah “laki-laki” 
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2. Umur 

 

Nilai variabel Label nilai Frekuensi Frek. 

Kumulatif 

% % 

Kumulatif 

      15  15 15 30.0 30.0 

16  17 32 34.0 64.0 

17  17 49 34.0 98.0 

18  1 50 2.0 100.0 

        Total 50 50 100.0 100.0 

 

Mean : [(15x15)+(16x17)+(17x17)+(18x1)] : 50 = 16,08. Jadi, rata-rata umur responden adalah 

sekitar 16 tahun 

Median  = 16 Jadi, nilai tengah terdapat pada kategori “16 tahun” 

Modus = 16 Jadi, sebagian besar responden adalah “16 tahun” 
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3. Kelas 

 

Nilai variabel Label nilai Frekuensi Frek. 

Kumulatif 

% % 

Kumulatif 

      10  15 15 30.0 30.0 

11  15 30 30.0 60.0 

12  20 50 40.0 100.0 

        Total 50 50 100.0 100.0 

 

Mean : [(10x15)+(11x15)+(12x20)] : 50 = 11,1  Jadi, rata-rata responden adalah “kelas 11” 

Median = 11 Jadi, nilai tengah terdapat pada kategori “kelas 11” 

Modus : 12 Jadi, sebagian besar responden adalah “kelas 12”  
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4. Jarak dari rumah ke sekolah 

 

Nilai variabel Label nilai Frekuensi Frek. 

Kumulatif 

% % 

Kumulatif 

      1 Kurang dari 1KM 4 4 8.0 8.0 

2 1 -2 KM 8 12 16.0 24.0 

3 2-5 KM 24 36 48.0 72.0 

4 5-10 KM 9 45 18.0 90.0 

5 10 + KM 5 50 10.0 100.0 

        Total 50 50 100.0 100.0 

 

Mean : [(1x4)+(2x8)+(3x24)+(4x9)+(5x5)]: 50 = 3,03 Jadi, rata-rata jarak dari rumah ke 

sekolah adalah adalah “2-5 km” 

Median = 3 Jadi, nilai tengah terdapat pada kategori “2-5 km” 

Modus = 3 Jadi, sebagian besar responden adalah “2-5 km” 
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5. Ke sekolah pakai / pernah pakai sepeda motor 

 

Nilai variabel Label nilai Frekuensi Frek. 

Kumulatif 

% % 

Kumulatif 

      0 Tidak pakai 1 1 2.0 2.0 

1 Pakai 49 50 98.0 100.0 

        Total 50 50 100.0 100.0 

 

Mean : [(0x1)+(1x49)] : 50= 0.98 Jadi, rata-rata responden adalah “pakai” 

Median = 1  Jadi, nilai tengah terdapat pada kategori “pakai” 

Modus  = 1 Jadi, sebagian besar responden adalah “pakai” 
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6. Pernah mengalami kecelakaan 

 

Nilai variabel Label nilai Frekuensi Frek. 

Kumulatif 

% % 

Kumulatif 

      0 Tidak pernah 20 20 40.0 40.0 

1 Pernah 30 50 60.0 100.0 

        Total 50 50 100.0 100.0 

 

Mean : [(0x20)+(1x30)] : 50 = 0.6  Jadi, rata-rata responden adalah “pernah” 

Median = 1 Jadi, nilai tengah terdapat pada kategori “pernah” 

Modus = 1 Jadi, sebagian besar responden adalah “pernah” 
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7. Fungsi helm 

 

Tahu fungsi helm untuk: Frekuensi % 

a. Melindungi kepala dari benturan saat terjadi kecelakaan 49 98.0 

b. Melindungi wajah dari debu, angin, kotoran atau benda lain 27 54.0 

c. Melindungi kepala dari panas terik matahari 11 22.0 

d. Melindungi kepala dari basah air hujan 4 8.0 

e. Membuat penampilan lebih merarik 4 8.0 

f. Lainnya 7 14.0 

 

Pertanyaan mengenai fungsi helm dapat dijawab dengan lebih dari satu jawaban. 

Terdapat 6 (enam) kategori fungsi helm seperti pada tabel di atas. berdasarkan tabel di 

atas dapat diuraikan sebagai berikut: 

 49 responden menjawab (a) berarti atau 98% responden tahu fungsi helm 

sebagai pelindung kepala dari benturan saat terjadi kecelakaan; 

 27 responden menjawab (b) berarti atau 54% responden tahu fungsi helm untuk 

melindungi wajah dari debu, angin, kotoran atau benda lain; 

 11 responden menjawab (c) berarti atau 22% responden tahu fungsi helm untuk 

melindungi kepala dari panas terik matahari; 

 4 responden menjawab (d) berarti atau 8% responden tahu fungsi helm untuk 

melindungi kepala dari basah air hujan; 

 4 responden menjawab (e) berarti atau 8% responden tahu fungsi helm untuk 

membuat penampilan lebih merarik; 

 7 responden menjawab (f) berarti atau 16% responden tahu fungsi helm lainnya. 
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8. Sumber informasi tentang fungsi helm 

 

Tahu fungsi helm dari: Frekuensi % 

a. Internet 
8 16.0 

b. Teman  
3 6.0 

c. Orang tua / saudara 
22 44.0 

d. Guru 
7 14.0 

e. Petugas / polisi 
26 52.0 

 

Pertanyaan mengenai sumber informasi mengenai fungsi helm dapat dijawab dengan 

lebih dari satu jawaban. Terdapat 5 (lima) kategori fungsi helm seperti pada tabel di 

atas. berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 

 8 responden menjawab (a) berarti atau 16% responden mendapat informasi 

fungsi helm dari internet; 

 3 responden menjawab (b) berarti atau 6% responden mendapat informasi fungsi 

helm dari teman; 

 22 responden menjawab (c) berarti atau 44% responden mendapat informasi 

fungsi helm dari orang tua / saudara; 

 7 responden menjawab (d) berarti atau 14% responden mendapat informasi 

fungsi helm dari guru; 

 26 responden menjawab (e) berarti atau 52% responden mendapat informasi 

fungsi helm dari petugas / polisi. 
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9. Pernah mendapat penerangan dari polisi /  sekolah tentang helm 

 

Nilai variabel Label nilai Frekuensi Frek. 

Kumulatif 

% % 

Kumulatif 

      0 Tidak pernah 19 19 38,0 38,0 

1 Pernah 31 50 62,0 100.0 

        Total 50 50 100.0 100.0 

 

Mean : [(0x19)+(1x31=9)] : 50 = 0.62 Jadi, rata-rata responden adalah “pernah” 

Median  = 1 Jadi, nilai tengah terdapat pada kategori “pernah” 

Modus = 1 Jadi, sebagian besar responden adalah “pernah” 
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10. Kapan pakai helm 

 

Nilai variabel Label nilai Frekuensi Frek. 

Kumulatif 

% % 

Kumulatif 

      1 Kapan saja dan di mana saja saat 

mengendarai sepeda motor 
39 39 78.0 78.0 

2 Hanya di jalan raya / jalan besar saja 11 50 22.0 100.0 

3 Hanya di jalan raya yang sering 

terdapat petugas / polisi 
0 50 0.0 100.0 

        Total 50 50 100.0 100.0 

 

Mean : [(1x39)+(2x11)+(3x0)] : 50 = 1.22 Jadi, rata-rata responden adalah “kapan saja dan 

dimana saja saat mengendarai sepeda motor’ 

Median = 1; Jadi, nilai tengah terdapat pada kategori ”kapan saja dan dimana saja saat 

mengendarai sepeda motor” 

Modus = 1; Jadi, sebagian besar responden adalah “kapan saja dan dimana saja saat 

mengendarai sepeda motor” 
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11. Helm yang harus dipakai pengendara sepeda motor 

 

Nilai variabel Label nilai Frekuensi Frek. 

Kumulatif 

% % 

Kumulatif 

      1 Helm apa saja 5 5 10.0 10.0 

2 Helm yang memenuhi standar SNI 45 50 90.0 100.0 

        Total 50 50 100.0 100.0 

 

Mean : [(1x5)+(2x45)] : 50 = 1.9 Jadi, rata-rata responden adalah “helm yang memenuhi 

standar SNI” 

Median = 2 Jadi, nilai tengan terdapat pada kategori “helm yang memenuhi standar SNI” 

Modus  = 2 Jadi, sebagian besar responden adalah “helm yang memenuhi standar SNI” 
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12. Merasa perlu pakai helm ke sekolah 

 

Nilai variabel Label nilai Frekuensi Frek. 

Kumulatif 

% % 

Kumulatif 

      0 Tidak 10 10 20.0 20.0 

1 Perlu 40 50 80.0 100.0 

        Total 50 50 100.0 100.0 

 

Mean : [(0x10)+(1x40)] : 50 = 0.8 Jadi, rata-rata responden adalah “perlu” 

Median  = 1; Jadi, nilai tengah terdapat pada kategori “perlu” 

Modus = 1; Jadi, sebagian besar responden adalah “perlu” 
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13. Naik sepeda motor ke sekolah pakai helm  

 

Nilai variabel Label nilai Frekuensi Frek. 

Kumulatif 

% % 

Kumulatif 

      0 Tidak 26 26 52.0 52.0 

1 Pakai 24 50 48.0 100.0 

        Total 50 50 100.0 100.0 

 

Mean : [(0x26) + (1x24)] :50  = 0.48 Jadi, rata-rata responden adalah “ tidak pakai” 

Median = 0 Jadi, nilai tengah terdapat pada kategori “tidak pakai” 

Modus = 0 Jadi, sebagian besar responden adalah “tidak pakai” 
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14. Alasan tidak pakai helm 

Alasan tidak pakai helm ditanyakan hanya kepada responden yang tidak memakai 

helm, yaitu responden yang menjawab “TIDAK” pada pertanyaan no 13. Jumlah 

responden yang menjawab “TIDAK” pada pertanyaan nomor 13 atau yang tidak 

memakai helm berjumlah 26 responden. 

Alasan memakai helm ada bermacam-macam yang mana responden dapat 

menjawab lebih dari satu jawaban. Adapun jawaban responden mengenai alasan 

tidak memakai helm adalah seperti tabel di bawah ini. 

Alasan tidak pakai: Frekuensi %* 

a. Merasa kurang nyaman 20 76.9 

b. Merusak penampilan 5 19.2 

c. Risih / malu, teman-teman tidak pakai helm 7 26.9 

d. Tidak melewati jalan raya 7 26.9 

e. Tidak ada petugas / polisi 3 11.5 

f. Alasan lain 2 7.7 

Catatan: * persentase terhadap total responden yang tidak memakai helm  

Ada 6 (enam) alasan mengapa responden tidak memakai helm. Berdasarkan tabel di 

atas dapat diuraikan sebagai berikut: 

 20 responden menjawab (a) berarti 76,9% responden merasa kurang nyaman; 

 5 responden menjawab (b) berarti 19.2% responden merusak penampilan; 

 7responden menjawab (c) berarti 26.9% responden risih/malu, karena teman-

teman tidak pakai helm; 

 7 responden menjawab (d) berarti atau 26.9% responden tidak melewati jalan 

raya; 

 3 responden menjawab (e) berarti atau 11.5% responden tidak ada 

petugas/polisi; 

 2 responden menjawab (f) berarti atau 7.7% alasan lain;
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15. Alasan pakai helm 

 

Nilai variabel Label nilai Frekuensi Frek. 

Kumulatif 

% % 

Kumulatif 

      1 Karena merasa perlu untuk 

keamanan / kenyamanan 
9 9 37.5 37.5 

2 Karena dianjurkan / diwajibkan oleh 

sekolah 
2 11 8.3 45.8 

3 Karena merupakan kewajiban bagi 

pengendara sepeda motor 
12 23 50.0 95.8 

4 Karena takut terkena tilang oleh 

petugas / polisi 
1 24 4.2 100.0 

        Total 24 24 100 100 

 

Rata-rata : [(1x9)+(2x2)+(3x12)+(4x1)] :50 = 2.21 Jadi, rata-rata responden adalah “karena 

merupakan kewajiban bagi pengendara sepeda motor” 

Median  = 3 Jadi, nilai tengah terdapat pada kategori “karena merupakan kewajiban bagi 

pengendara sepeda motor” 

Modus = 3 Jadi, sebagian besar responden adalah “karena merupakan kewajiban bagi 

pengendara sepeda motor” 
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16. Jumlah helm yang ada di rumah 

 

Nilai variabel Label nilai Frekuensi Frek. 

Kumulatif 

% % 

Kumulatif 

      1  8 8 16.0 16.0 

2  14 22 28.0 44.0 

3  20 42 40.0 84.0 

4  8 50 16.0 100.0 

        Total 50 50 100 100 

 

Mean : [(1x8)+(2x14)+(3x20)+(4x8)} = 2.56 Jadi, rata-rata responden adalah memiliki “3 helm” 

Median =  3 Jadi, nilai tengah terdapat pada kategori ”3 helm” 

Modus  = 3 Jadi, sebagian besar responden adalah “3 helm” 
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17. Jumlah merek helm yang ada di rumah 

 

Nilai variabel Label nilai Frekuensi Frek. 

Kumulatif 

% % 

Kumulatif 

      1  12 12 24.0 24.0 

2  13 25 26.0 50.0 

3  18 43 36.0 86.0 

4  7 50 14.0 100.0 

        Total 50 50 100 100 

 

Rata-rata : [(1x12)+(2x13)+(3x18)+(4x7)] : 50 = 2.4 Jadi, rata-rata responden adalah “3 helm” 

Median = 2.5 Jadi, nilai tengah terdapat pada kategori “3 helm” 

Modus = 3 Jadi, sebagian besar responden adalah “3 helm” 
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18. Helm yang dimiliki di rumah 

Berdasarkan pertanyaan nomor 16, responden paling sedikit memiliki satu helm. 

Responden dapat memiliki lebih dari satu helm. Adapun jenis helm ada bermacam-

macam. Jenis helm yang dimiliki oleh responden adalah sebagai berikut. 

Jenis helm yang dimiliki di rumah: Frekuensi %* 

a. Helm shorty  10 20.0 

b. Helm open face  18 36.0 

c. Helm half face  37 74.0 

d. Helm 3/4  10 20.0 

e. Helm full face  23 46.0 

f. Helm flip up  2 4.0 

 

Ada 6 (enam) jenis helm yang dapat dimiliki oleh responden. Berdasarkan tabel di 

atas dapat diuraikan sebagai berikut: 

 10 responden menjawab (a) berarti  20,0% responden punya helm Shorty. 

 18 responden menjawab (b) berarti 36.0% responden punya helm open pace 

 37 responden menjawab (c) berarti  37.0% responden punya helm half face 

 10 responden menjawab (d) berarti atau 20.0% punya helm 3/4 

 23 responden menjawab (e) berarti atau 46.0% responden punya helm full face 

 2  responden menjawab (f) berarti atau 4.0% responden punya helm filp up 
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19. Jenis helm yang biasa dipakai 

 

Nilai variabel Label nilai Frekuensi Frek. 

Kumulatif 

% % 

Kumulatif 

      1 Helm shorty 3 3 6.0 6.0 

2 Helm open face 10 13 20.0 26.0 

3 Helm half face 25 38 50.0 76.0 

4 Helm ¾ 1 39 2.0 78.0 

5 Helm full face 11 50 22.0 100.0 

        Total 50 50 100 100 

 

Mean  : [(1X3)+(2x10)+(3x25)+(4x1)+(5x11)] : 50 = 3.14 Jadi, rata-rata responden adalah 

“helm half face” 

Median = 3 Jadi, nilai tengah terdapat pada kategori “half face” 

Modus = 3 Jadi, sebagian beasar responden adalah “half face” 
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20. Harga helm termahal yang dimiliki 

 

Nilai variabel Label nilai Frekuensi Frek. 

Kumulatif 

% % 

Kumulatif 

      1 Di bawah 100 ribu rupiah 3 3 6.0 6.0 

2 100 ribu – kurang dari 150 ribu 

rupiah 
11 14 22.0 28.0 

3 150 ribu – kurang dari 200 ribu 

rupiah 
14 28 28.0 56.0 

4 200 ribu – kurang dari 300 ribu 

rupiah 
16 44 32.0 88.0 

5 300 ribu – sampai 500 ribu rupian 6 50 12.0 100.0 

        Total 50 50 100 100 

 

Mean : [(1X3)+(2x11)+(3x14)+(4x16)+(5x6)] : 50 = 3.22 Jadi, rata-rata responden adalah 

“150 ribu – kurang dari 200 ribu rupiah” 

Median  = 3 Jadi, nilai tengah terdapat pada kategori “150 ribu – kurang dari 200 ribu rupiah” 

Modus = 4 Jadi, sebagian besar responden adalah “200 ribu – kurang dari 300 ribu” 
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B. Pembahasan   

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan adalah, maka bahwa 52% responden 

berjenis kelamin laki-laki,34% responden berumur 16-17 tahun, 40% responden duduk di kelas 

12, 48% responden yang rumahnya berjarak 2-5 km ke sekolah, 98% responden yang memakai 

helm ke sekolah, 98% responden pakai/pernah pakai sepeda motor ke sekolah, 60% responden 

yang pernah mengalami kecelakaan , 98% responden tahu fungsi helm melindungi kepala dari 

benturan saat terjadi kecelakaan, 54% responden tahu fungsi helm melindungi wajah dari 

debu,angin,kotoran atau benda lain, 78% responden tiddak tahu fungsi helm melindungin kepala 

dari dari panas terik matahari, 92% responden tidak tahu fungsi helm melindungi dari basah air 

hujan, 92% responden tidak tahu fungsi helm membuat penampilan lebih menarik, 86% 

responden tidak tahu fungsi helm alasan lain, 84% respoden tidak dari internet sebagai sumber 

informasi tentang fungsi helm, 94% responden tidak dari teman sebagai sumber informasi tentang 

fungsi helm, 56% responden tidak dari guru sebagai sumber informasi tentang helm, 52% 

responden iya dari petugas/polisi  sebagai bahan informasi tentang fungsi helm, 62% responden 

pernah mendapat penerangan dari petugas kepolisian/sekolah tentang helm, 78% responden 

memakai helm kapan saja dimana saja saat menggunakan sepeda motor ke sekolah, 90% 

responden menjawab helm yang memenuhi sandar sni yang harus dipakai pengendara sepeda 

motor, 80% responden perlu mersa pakai helm ke sekolah, 52% responden tidak pakai helm 

ketika naik sepeda motor ke sekolah, 76,9% responden menjawab tidak pakai helm karena 

kurang nyaman, 80.8% responden tidak menjawab alasan tidak pakai helm karena merusak 

penampilan, 73,1% responden tidak menjwab tidak pakai helm karena malu disebabkan teman-

teman tidak pakai, 73,1% responden tidak menjawab tidak pakai helm karena tidak melewati jalan 

raya, 88,5% responden tidak pakai helm karena ada petugas kepolisian, 92,3% responden tidak 

menjawab tidak pakai helm karena alasan lain, 50% responden alasan pakai helm karena sebuah 

kewajiban bagi pengendara motor, 40% responden jumlah helm yang di miliki di rumah berjumlah 

tiga, 36% responden jumlah merek helm yang di miliki di rumah berjumlah tiga merek, 80% 

responden tidak menjawab helm story sebagai helm yang di miliki di rumah, 64% responden tidak 

menjawab helm open face sebagai helm yang di miliki di rumah, 74% responden menjawab helm 

half face sebagai helm yang di milikidi rumah, 80% responden tidak menjawab helm 3/4 sebagai 

helm yang di miliki di rumah, 54% responden tidak menjawab helm full face sebagai helm yang 

dimiliki di rumah, 96% responden tidak menjawab helm fil up sebagai helm yang di miliki di rumah, 
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50% responden helm yang basa di pakai adalah helm half face, 32% responden hara helm 

termahal yang deimiliki berkisar dari 200 rubu-kurang dari 300 ribu rupiah. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan  

Dari hasil peneliti ini, peneliti menyimpulkan bahwa 80% siswa-siswi SMA 1 Karang 

Bahagia memiliki kesadaran tinggi, tetapi yang memakai helm berjumlah 48% walaupun 

persentasi kesadaran pakai helm tinggi tetapi yang memakai lebih sedikit. Dan Sekitar 20% 

siswa-siswi SMA 1 Karang Bahagia yang belum memiliki kesadaran dan belum merasa perlu 

untuk memakai helm ketika mengendarai sepeda motor ke sekolah, tetapi yang tidak pakai helm 

berjumlah 52% walaupun persentasi kesadaran pakai helm rendah tetapi jumlah yang tidak pakai 

lebih banyak di banding yang memakai. Walaupun jumlah kesadarannya tinggi tetapi pada 

kenyataannya yang memakai helm lebih sedikit. Alasan tidak pakai helm disebabkan karena 

merasa kurang nyaman. 

B.      Saran 

Saran yang dapat peneliti berikan kepada siswa-siswi SMA 1 Karang Bahagia yang 

memiliki kesadaran tetapi belum mepraktekannya pada saat berkendara sepeda motor 

kesekolah. Hendaknya mulai membiasakan menggunakan helm untuk keselamatan dirinya 

sendiri.  

Karena memakai helm saat berkendara sepeda motor sangat penting untuk 

mengantisifasi hal-hal yang tidak diinginkan ketika mengalami kecelakaan di jalan raya karena 

area kepala sangat rentan ketika mengalami benturan, apalagi benturan yang cukup keras 

bahkan sangat keras saat mengalami hal-hal yang tidak di inginkan contohnya seperti 

kecelakaan.  
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SURVEI PENGGUNAAN HELM PADA SISWA-SISWI PENGGUNA 

SEPEDA MOTOR SMA 1 KARANG BAHAGIA 

 

A. Keterangan Responden 

1. Jenis kelamin : [ ] Laki-laki / [ ] Perempuan 

2. Umur  : [ ] [ ] tahun 

3. Kelas : [ ] [ ] 

4. Jarak dari rumah ke sekolah :  

(1) Kurang dari 1 KM 

(2) 1 – kurang dari 2 KM 

(3) 2 – kurang dari 5 KM 

(4) 5 – kurang dari 10 KM 

(5) 10 KM atau lebih 

5. Apakah anda ke sekolah pernah / biasa menggunakan sepeda motor? 

(1) Ya,   lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya 

(2) Tidak,  wawancara dihentikan 

6. Apakah anda pernah mengalami kecelakaan ketika mengendarai sepeda motor? 

(1) Ya 

(2) Tidak 

7. Menurut anda, apa saja fungsi helm bagi pengendara sepeda motor? 

[JAWABAN DAPAT LEBIH DARI SATU] 

a. Melindungi kepala dari benturan saat terjadi kecelakaan 

b. Melindungi wajah (khususnya mata) dari debu, angin, kotoran atau 

benda lain 

c. Melindungi kepala dari panas terik matahari 

d. Melindungi kepala dari basah air hujan 

e. Membuat penampilan lebih merarik 

f. Lainnya 

8. Dari mana anda tahu manfaat atau fungsi helm? 

a. Internet 

b. Teman  
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c. Orang tua / saudara 

d. Guru 

e. Petugas / polisi 

9. Apakah anda pernah mendapat penerangan dari petugas kepolisian / dari 
sekolah mengenai fungsi dan manfaat penggunaan helm? 

(1) Ya, pernah    

(2) Tidak pernah  

10. Menurut anda, kapan / di mana saja pengendara sepeda motor wajib memakai 
helm? 

(1) Kapan saja dan di mana saja saat mengendarai sepeda motor 

(2) Hanya di jalan raya / jalan besar saja 

(3) Hanya di jalan raya yang sering terdapat petugas / polisi 

11. Menurut anda, helm apa yang memenuhi aturan untuk dipakai oleh pengendara 
sepeda motor? 

(1) Helm apa saja 

(2) Helm yang sesuai dengan standar (Standar Nasional Idustri 
/ SNI) 

12. Apakah anda merasa perlu menggunakan helm ketika mengendarai sepeda 
motor ke sekolah? 

(1) Ya 

(2) Tidak 

13. Apakah anda menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda motor ke 
sekolah? 

(1) Ya,  [LANJUTKAN KE PERTANYAAN 15]   

(2) Tidak,  [LANJUTKAN KE PERTANYAAN 14]   

14. Apa alasan anda tidak menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor ke 
sekolah? (Jawaban dapat lebih dari satu) 

a. Merasa kurang nyaman 

b. Merusak penampilan 

c. Risih / malu karena teman-teman tidak pakai helmet 

d. Tidak melewati jalan raya 

e. Tidak ada petugas / polisi 

f. Alasan lain 

 [LANJUTKAN KE PERTANYAAN 16] 

15. Apa alasan anda menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor ke 
sekolah? (Jawaban dapat lebih dari satu) 



 38 

(1) Karena merasa perlu untuk keamanan / kenyamanan 

(2) Karena dianjurkan / diwajibkan oleh sekolah 

(3) Karena merupakan kewajiban bagi pengendara sepeda motor 

(4) Karena takut terkena tilang oleh petugas / polisi 

(5) Karena alasan lain 

B. Keterangan Mengenai Helm yang Dimiliki / Dipakai 

16. Berapa banyak helm yang anda punya ada di rumah? 

[ ] [ ] buah 

17. Ada berapa merek helm yang ada punya di rumah? 

[ ] [ ] merek 

18. Helm jenis apa saja yang ada di rumah anda? 

 

Jenis helm Ada / tidak 

a. Helm shorty 
 

[ ] ada / [ ] tidak 

b. Helm open face 

 

[ ] ada / [ ] tidak 

c. Helm half face 
 

[ ] ada / [ ] tidak 

d. Helm ¾ 
 

[ ] ada / [ ] tidak 

e. Helm full face 

 

[ ] ada / [ ] tidak 

f. Helm flip up 

 

[ ] ada / [ ] tidak 

 

19. Helm jenis apa yang biasa anda pakai? 

(1) Helm shorty  
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(2) Helm open face  

(3) Helm half face  

(4) Helm 3/4  

(5) Helm full face  

(6) Helm flip up  

20. Berapa harga helm termahal yang anda punya? 

(1) Di bawah 100 ribu rupiah 

(2) 100 ribu – kurang dari 150 ribu rupiah 

(3) 150 ribu – kurang dari 200 ribu rupiah 

(4) 200 ribu – kurang dari 300 ribu rupiah 

(5) 300 ribu – sampai 500 ribu rupian 

(6) di atas 500 ribu rupiah 
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