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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perkembangan arus lalu lintas yang semakin meningkat, disebabkan 

karena kebutuhan dan kepentingan pemakaian jalan oleh setiap individu yang 

berbeda, baik untuk pemenuhan barang maupun jasa. Setiap waktu 

masyarakat bergelut dengan alat transportasi, untuk kepentingan tiap-tiap 

individu berdasar tujuan masing-masing.  

Salah satu alat transportasi yang semakin meningkat penggunaanya 

setiap tahun adalah sepeda motor. Beberapa keuntungan mengendarai sepeda 

motor adalah dari harga premi yang terjangkau oleh masyarakat, pengendara 

menjadi mudah untuk melaju dan bergerak di keramaian lalu lintas sehingga 

dapat menghindari kemacetan dijalan. Hal ini tentu saja berpengaruh pada 

efisiensi waktu dan cepat sampai tujuan. Tetapi setiap alat transportasi tentu 

saja ada aturan pakai berkendara, tidak terkecuali penggunaan sepeda motor.  

Aturan pakai yang dibuat oleh pemerintah untuk pengendara sepeda 

motor, tentu saja dengan dasar-dasar yang melatar belakangi hal tersebut. 

Tujuan utama upaya pengendalian lalu lintas melalui rekayasa berupa aturan, 

untuk keselamatan pengendara dalam berlalu lintas, menghindarkan 
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kecelakaan lalu lintas, dan juga bertujuan untuk melancarkan arus lalu lintas.
1
 

Aturan tersebut dibuat karena maraknya tingkat kecelakaan lalu lintas dijalan 

oleh pengendara sepeda motor.  

Pengemudi sebagai penyebab kecelakaan dapat berada dalam kondisi 

mental dan fisik sebagai berikut: 

1. Kurang antisipasi, yaitu kondisi yang tidak mampu 

memperkirakan bahaya yang mungkin dapat terjadi 

sehubungan dengan kondisi kendaraan dan lingkungan lalu 

lintas; 

2. Lengah, yaitu melakukan kegiatan lain saat mengemudi yang 

mengakibatkan terganggunya konsentrasi pengemudi, 

misalnya melihat kesamping menyalakan rokok, mengambil 

sesuatu dan sebagainya; 

3. Mengantuk, pengemudi kehilangan daya reaksi dan 

konsentrasi akibat kurang istirahat (tidur) dan atau sudah 

mengemudikan kendaraan lebih dari lima jam tanpa istirahat; 

4. Mabuk, pengemudi kehilangan kesadaran antara lain karena 

pengaruh obat-obatan, alkohol, narkotik; 

5. Jarak terlalu rapat, pengemudi kurang memperhatikan jarak 

minimal antara kendaraan didepan dengan kecepatan 

kendaraan sehingga kurang dari jarak pandang henti (jarak 

yang diperlukan untuk menghentikan kendaraan dihitung 

mulai saat melihat sesuatu, bereaksi terhadap pedal rem 

sampai pada kendaraan berhenti.
2
 

 

Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan oleh pengendara sepeda 

motor diatas,  sering kali mengalami cedera terlebih di kepala yang dapat 

menyebabkan gangguan pada otak, pusat sistem syaraf, dan urat syaraf tulang 

belakang bagian atas. Gegar otak biasanya sulit untuk dipulihkan. Hal tersebut 

menjadi beberapa faktor akan pentingnya penggunaan helm standar bagi 

pengendara sepeda motor. Helm yang menutup semua bagian kepala tentunya 

                                                           
1
 Suwardjoko P. Warpani, 2002, Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, ITB, Bandung, Hal. 

106. 
2
 Ibid. Hal 119 
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tak gampang lepas dan kalau jatuh lebih banyak bagian kepala yang 

terlindungi.  

Guna melindungi pengendara sepeda motor, di Indonesia telah dibuat 

Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang mana isi dari undang-

undang tersebut juga mengatur tentang tata cara berkendara sepeda motor, 

tentang kewajiban memakai helm bagi pengendara sepeda motor. Undang-

Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 57 

angka 1 mensyaratkan setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan 

wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Dan di angka 2 

mensyaratkan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada angka (1) bagi 

sepeda motor berupa helm Standar Nasional Indonesia. Pasal 106 angka 8 

mensyaratkan bagi semua pengendara sepeda motor dan penumpangnya untuk 

memakai helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia. Pengendara dan 

atau penumpang yang tidak memakai helm dikenakan pidana kurungan paling 

lama 1 (satu) bulan, atau denda sebesar Rp, 250.000 ( dua ratus lima puluh 

ribu rupiah ). 

Hukum adalah sebuah norma yang berlaku bagi setiap orang dan akan 

berfungsi apabila dipatuhi, diberi sanksi dan ditegakkan.
3
 Suatu peraturan 

yang dibuat jelas bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh masyarakat, dalam 

                                                           
3
 Sadjijono, 2008, Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia, Laksbang Presindo, Yogyakarta. 

Hal. 11. 
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hal ini khususnya kewajiban memakai helm standar bagi pengendara 

kendaraan bermotor roda dua.  

Dalam kenyataanya masih banyak di jumpai pengendara sepeda motor 

khususnya di Kecamatan Sukun kota Malang yang tidak taat dalam 

penggunaan helm Standar Nasional Indonesia. Pengendara yang berlalu dan 

berlintas di sekitar Kecamatan Sukun sering kali terlihat tidak menggunakan 

helm standar ketika mengendarai sepeda motornya. Ketidaktaatan pengendara 

kendaraan bermotor roda dua dapat dipicu dari beberapa faktor. Penerimaan 

pengendara tentang pengunaan helm standar didasari pemahaman akan 

penting atau tidaknya pemakaian helm standar ketika berkendara.  

Secara lebih kongkret lagi, ketidaksesuaian antara tuntutan hukum 

dengan tingkah laku ketaatan terhadap hukum itu sendiri, bisa dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Norma hukum negara tidak di sampaikan (dengan baik); 

2. Tujuan norma hukum negara, dilihat dari sudut tujuan sosial 

masyarakat setempat adalah disfungsional; 

3. Norma-norma hukum negara tidak selalu bisa bersaing dengan 

norma-norma adat kebiasaan.
4
 

 

Tingkah laku yang tidak taat bisa berkaitan dengan motivasi untuk taat 

dan demikian pula sebaliknya. Dalam hal yang terakhir maka ketidaktaatan 

bisa terjadi sekalipun seorang itu berkehendak untuk taat.
5
 Pemikiran yang 

dibangun selama ini bukan dari kesadaran pengendara kendaraan bermotor 

akan pentingnya penggunaan helm standar. Akan tetapi para pengendara 

                                                           
4
 Satjipto Raharjo, 1979,(I)  Hukum Dan Perubahan Sosial, Penerbit Alumni, Bandung, Hal. 274. 

5
 Ibid.  
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sepeda motor sudah di lekatkan dengan pemikiran apabila tidak menggunakan 

helm maka akan ditilang. Ketakutan ini yang menjadi faktor, bukan karena 

kesadaranya sendiri arti penting penggunaan helm bagi pengendara sepeda 

motor. 

Pengendara kendaraan bermotor sesungguhnya secara sadar ingin 

patuh terhadap hukum. Tetapi karena banyaknya kebutuhan pokok yang harus 

mereka tanggung sehingga membeli helm itu tidak menjadi prioritas utama. 

Kalau memang harga sebuah helm menjadi hal yang memberatkan 

pengendara kendaraan bermotor roda dua, tetapi mengapa mereka mampu 

membeli kendaraan roda dua itu. Satu lagi asumsi ini bisa kita patahkan.  

Harga sebuah helm yang standar mungkin menjadi salah satu 

persoalan. Tetapi hal itu tentunya tak sebanding dengan harga jiwa dan 

keselamatan yang kita miliki. Kecelakaan itu dapat terjadi sewaktu-waktu dan 

datangnya tanpa pernah memberitahu, sehingga alangkah baiknya jika 

pengendara kendaraan bermotor roda dua juga melindungi diri terhadap 

kemungkinan datangnya kecelakaan yang menimpa suatu ketika. 

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat pengguna 

kendaraan bermotor roda dua atas berlakunya aturan pemakaian helm standar 

dalam berlalu dan berlintas di jalan, serta bagaimana ketaatan tertib berlalu 

lintas dalam kewajiban menggunakan helm standar sesuai yang diamanatkan 

dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Inilah yang menjadi 

permasalahan bagi kita semua khususnya para aparat kepolisian yang masih 
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kurang dalam pemberian sosialisasi. Aparat kepolisian seharusnya tidak hanya 

berdasar pada azas “masyarakat dianggap tahu hukum”. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas penulis merasa tertarik untuk 

mengadakan penulisan skripsi dengan judul: “Analisis Ketaatan 

Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Atas Kewajiban 

Menggunakan Helm Standar.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, maka yang 

menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pendapat pengendara kendaraan bermotor roda dua 

mengenai kewajiban menggunakan helm standar di Kecamatan Sukun 

Kota Malang? 

2. Bagaimanakah ketaatan tertib berlalu lintas dalam kewajiban 

menggunakan helm standar oleh pengendara kendaraan bermotor di 

Kecamatan Sukun Kota Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan tentu terdapat tujuan-tujuan yang ingin 

dicapai. Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui pendapat pengendara kendaraan bermotor roda dua 

dalam kewajiban mengunakan helm standar di Kecamatan Sukun Kota 

Malang. 

2. Untuk mengetahui ketaatan tertib berlalulintas pengendara kendaraan 

bermotor roda dua dalam kewajiban menggunakan helm standar di 

Kecamatan Sukun Kota Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini mencangkup kegunaan teoritis dan 

kegunaan praktis : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang 

lebih konkrit bagi aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat 

dalam hal ini pengendara kendaraan bermotor roda dua, untuk  penegakan 

hukum dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas dan 

mewujudkan pengendara bermotor roda dua yang taat hukum di 

Kecamatan Sukun Kota Malang.  

b. Dari hasil penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan sumbangan 

pemikiran secara ilmiah bagi penelitian-penelitian lebih lanjut. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Penulisan ini diharapkan dapat memperluas wacana keilmuan 

mahasisiwa sebagai cicvitas akademik yang dituntut untuk bisa 

mengkaji dan menggali sesuatu hal yang baru. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran didalam 

penegakan dan ketaatan hukum guna meningkatkan keselamatan lalu 

lintas bagi pengendara kendaraan bermotor, juga bagi aparat penegak 

hukum pada masa mendatang guna mewujudkan terpeliharanya 

keamanan, ketertiban, ketaatan dan tegaknya hukum. 

c. Penulisan tugas akhir ini bagi peneliti merupakan syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah 

Malang.  

 

E. Metode Penelitian 

Metode adalah suatu cara yang sistimatis dipergunakan untuk meneliti, 

dengan tujuan agar diketahui suatu jawaban dari masalah yang ada. Adapun 

metode yang dipergunakan oleh penulis adalah sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan  

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis
6
 

yaitu, pendekatan dari aspek hukum.  Sedangkan sosiologis merupakan 

                                                           
6
 Muslan Abdurrahman, 2009  Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum, UMM Press, Malang,  Hal. 

103. 
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pendekatan terhadap praktek-praktek hukum dilapangan atau dalam 

kenyataanya.  Dalam hal ini penelitian menitik beratkan pada perilaku 

individu pengendara kendaraan bermotor roda dua, dalam kaitannya 

dengan ketaatan terhadap hukum. Pendekatan sosiologis digunakan untuk 

mengkaji berlakunya aturan hukum ketika diterapkan untuk pengendara 

kendaraan bermotor atau melihat realita yang terjadi di jalan raya. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dilakukan adalah di Kota Malang, khususnya di 

Kecamatan Sukun. Penulis memilih lokasi ini dengan dasar pertimbangan, 

masih banyaknya terlihat pengendara kendaraan bermotor di jalan raya 

sekitar wilayah sukun yang tidak mentaati aturan dalam kewajiban 

menggunakan helm standar. Fokus observasi penelitian meliputi, wilayah 

sukun: 

 Depan Pasar sukun; 

 Depan Universitas Kanjuruhan; 

 Daerah sekitar Bandulan. 

Sedangkan lokasi penelitian untuk pengambilan data kuesioner dan 

wawancara, dari penduduk asli Kecamatan Sukun kota Malang, yang 

mempunyai kendaraan bermotor roda dua. 
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3. Jenis Data Hukum 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder : 

a. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber 

informasi yang utama atau pertama.
7
 Data primer dalam penelitian ini 

merupakan data yang diperoleh dari kuesioner, observasi, dan 

wawancara langsung terhadap responden atau pengendara kendaraan 

bermotor roda dua, berkenaan dengan pendapat kewajiban 

menggunakan helm standar. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder yaitu jenis data yang digunakan untuk 

mendukung data primer.
8
 Data sekunder mencangkup dokumen-

dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, yang berwujud 

laporan dan sebagainya. Dalam penilitian ini antara lain:  

1. Undang - Undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan 

angkutan jalan;  

2. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-

IND/PER/4/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri 

                                                           
7
 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2007, Pedoman Penulisan Hukum, Malang, 

Hal. 11. 
8
 Ibid.  
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Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2008 tentang 

pemberlakuan Helm  Standar Nasional Indonesia (SNI) 

3. Hasil penelitian terdahulu;  

4. Internet, artikel dan majalah. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data Lapangan 

Teknik pengumpulan data meliputi teknik pengumpulan data primer 

dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer adalah data yang 

diperoleh langsung dari responden.
9
 Untuk metode penentuan responden, 

dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposife Sampling,  

(pengambilan sampel berdasar tujuan) dimana peneliti memilih anggota 

sampel berdasarkan atas pertimbangan dengan maksud dan tujuan 

penelitian. Sampel yang diambil dalam penelitian sebagai pertimbangan 

efisiensi dan mengarah pada sentralisasi permasalahan dengan 

memfokuskan  pada sebagian dari populasi.
10

 Teknik ini dipilih karena 

keterbatasan waktu, tenaga dan biaya.  

Adapun metode untuk observasi ketaatan pengendara kendaraan 

bermotor roda dua atas kewajiban menggunakan helm standar, dalam 

penelitian ini menggunakan teknik Convenience Sampling, yaitu 

mengambil hasil sampel yang sesuai dengan ketentuan atau persyaratan 

                                                           
9
 Burhan Ashshofa, 2010,  Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta. Hal. 123. 

10
 Sukandarrumidi, 2006, Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Meneliti Pemula, Gadjah 

Mada Universitty Press, Jogja, Hal. 45. 
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sampel dari populasi tertentu yang paling mudah dijangkau atau 

didapatkan.
11

 Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan jumlah atas 

pengendara kendaraan bermotor roda dua yang melakukan pelanggaran 

saat berlalu dan berlintas dijalan, yang  tidak menggunakan helm atau 

tidak menggunakan helm standar di tiga lokasi penelitian.  

Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder adalah sebagai data 

penunjang dari data primer.  Teknik pengumpulan data lapangan  

meliputi: 

a. Wawancara, yaitu cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang 

dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, berhadapan 

muka dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan.
12

 Peneliti 

akan mewawancarai pengguna kendaraan bermotor sehubungan 

dengan pendapat dan  ketaatan dalam penggunaan helm standar di 

wilayah Kecamatan Sukun. Metode wawancara yang digunakan 

adalah wawancara berencana (standar diezert), yaitu suatu 

wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang 

disusun sebelumnya.
13

 Peneliti dalam hal mewawancarai 

pengendara kendaraan bermotor roda dua atas kewajiban 

                                                           
11

 Tatang M. Amirin, Populasi Dan Sampel Penelitian 3, 

http://tatangmanguny.wordpress.com/2009/06/30/sampel-sampling-dan-populasi-penelitian-bagian-ii-

teknik-sampling-ii/ (diakses pada tanggal 04 februari 2012) 
12

 Farouk Muhammad dan Djaali, 2005, Metodologi Penelitian Sosial Edisi Revisi, Restu Agung, 

Jakarta, Hal. 29. 
13

 Amirudin Dan H. Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta,  Hal. 84 

http://tatangmanguny.wordpress.com/2009/06/30/sampel-sampling-dan-populasi-penelitian-bagian-ii-teknik-sampling-ii/
http://tatangmanguny.wordpress.com/2009/06/30/sampel-sampling-dan-populasi-penelitian-bagian-ii-teknik-sampling-ii/
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mengunakan helm standar, menyusun dan mempersiapkan sebuah 

pertanyaan yang akan diajukan terlebih dahulu. 

b. Kuesioner, yaitu terdiri dari daftar pertanyaan yang disampaikan 

kepada responden untuk dijawab secara tertulis.
14

 Fungsi dari 

kuesioner tersebut untuk diketahui bagaimana pendapat 

pengendara kendaraan bermotor di kecamatan Sukun atas 

kewajiban pemakaian helm standar. Jenis pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti kepada responden adalah Pertanyaan Semi 

Terbuka, yaitu jawaban sudah disediakan, tetapi masih ada 

kemungkinan tambahan jawaban.
15

 

c. Observasi atau pengamatan, yaitu cara menghimpun bahan-bahan 

keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang 

dijadikan obyek pengamatan. Observasi sebagai metode 

pengumpul data banyak digunakan untuk mengamati tingkah laku 

individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat 

diamati.
16

 Dalam hal ini fokus observasi pada pengendara 

kendaraan bermotor di jalan raya sekitar Kecamatan Sukun. 

Mengobservasi ketaatan pengendara kendaraan bermotor atas 

kewajiban penggunaan helm standar. 

                                                           
14

 Farouk Muhammad dan Djaali, Op cit. Hal. 30. 
15

 Ibid. Hal. 113. 
16

 Farouk Muhammad dan Djaali, Op cit. Hal. 31. 
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d. Responden, adalah penjawab (atas pertanyaan yang diajukan untuk 

kepentingan penelitian). 

e. Studi dokumentasi,
17

 yaitu pengumpulan pengolahan dan 

penyimpanan informasi di bidang pengetahuan. Dalam penelitian 

ini studi dokumentasi diperlukan guna pengumpulan data yang ada 

di tempat penelitian atau diperoleh dari sumber, yaitu pengendara 

kendaraan bermotor berkaitan dengan pendapat serta ketaatan 

tertib lalu lintas dalam penggunaan helm standar. 

f. Studi Kepustakaan
18

, adalah penggumpulan data sekunder 

dilakukan dengan library research / studi pustaka yang telah 

dipilih sesuai dengan permasalahan guna memperoleh data, 

keterangan-keterangan, teori-teori serta pendapat para ahli dan 

literatur-literatur yang terdapat dalam buku, majalah dan surat 

kabar tentang segala permasalahan yang sesuai dengan tugas 

akhir yang akan disusun dan dianalisa untuk dikelola lebih 

lanjut.   

 

 

 

 

                                                           
17

 Eko Hadi Wiyono, 2007 Kamus bahasa indonesia lengkap, Palanta, Jakarta, Hal. 132. 
18

 Muslan Abdurrahman, op cit. Hal 109 
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5. Teknik Analisa Data 

Analisa data hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk 

menjawab permasalahan dalam penelitian. Deskriptif Kualitatif,
19

 yang 

sebagaimana mendeskripsikan yang dinyatakan oleh responden secara 

tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari secara 

utuh dan mendalam mengenai permasalahan yang dikaji kemudian 

mendasarkan pada teori yang ada dalam kepustakaan dan peraturan 

perundang-undangan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.  

 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membuat  

sistematika penulisan dengan tujuan untuk memberikan landasan yang dapat 

ditelusuri untuk mempermudah dalam penulisan sehingga  dapat sistematis 

serta terstruktur. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab I Pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang, yakni 

memuat alasan dan faktor dorongan yang menjadi pentingnya dilakukan suatu 

penulisan berdasarkan atas permasalahan yang ada. Rumusan Masalah, yakni 

meliputi pertanyaan yang terfokus dan spesifik terhadap masalah yang diteliti 

serta merupakan dasar pemilihan judul penulisan hukum. Tujuan Penulisan 

                                                           
19

 Amirudin Dan H. Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta,  Hal. 84 
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memuat pernyataan singkat tentang apa yang hendak dicapai dalam penulisan 

ini. Manfaat penulisan merupakan uraian mengenai kegunaan secara praktis 

dan teoritis. Metode Penelitian yang menguraikan tentang metode pendekatan 

yang digunakan dalam penulisan , jenis data, teknik pengumpulan data, teknik 

analisa data serta sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab II ini menjelaskan tentang Ketaatan Hukum, menguraikan 

pengertian tentang Pengendara Dan Kendaraan Bermotor Roda Dua 

(berdasarkan Undang - undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan), menjabarkan tentang  Tinjauan Umum Undang-Undang 

Lalu Lintas, serta tinjauan umum mengenai Penggunaan Helm Standar  yang 

mengacu pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan berdasar 

ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-

IND/PER/4/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 40/M-IND/PER/6/2008 Tentang Pemberlakuan Helm Standar 

Nasional Indonesia (SNI), terakhir mengguraikan tentang fungsi hukum. 

BAB III PEMBAHASAN 

Memuat uraian tentang hasil penelitian atas berbagai masalah 

penelitian yang telah dirumuskan disertai dengan pembahasannya, didukung 

kolaborasi konsep dan teori-teori yang relevan dengan tema dalam masalah 

penelitian ini. 
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BAB IV PENUTUP 

Penutup yang berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian 

yang telah dianalisa untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang 

diajukan beserta beberapa saran yang bisa dijadikan rekomendasi dalam 

konsep strategis penegakan hukum yang mampu meningkatkan partisipasi dan 

ketaatan tertib berlalu lintas. Dan di bagian akhir dari skripsi ini akan 

dicantumkan daftar pustaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


