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Bab I 

Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

 Tingkat keselamatan pengguna jalan terutama pada anak-anak di sekitar 

lingkungan sekolah masih sangat rendah, hal ini dapat dibuktikan banyaknya kasus 

kecelakaan yang terjadi pada saat menyeberang jalan ketika hendak pergi sekolah 

maupun pulang sekolah. Hal ini disebabkan karena kurangnya berhati-hati, tidak 

memahami rambu-rambu lalu lintas yang ada, selain itu pula banyaknya pengendara 

dan pengguna jalan yang tidak berhati-hati ketika melewati sekitar lingkungan 

sekolah. Pada saat ini pemerintah memunculkan program tentang fasilitas zona 

selamat sekolah.  

Zona Selamat Sekolah (ZoSS) merupakan fasilitas jalan di mana berdasarkan 

waktu untuk mengatur kecepatan berkendara. Sebagian sekolah di kota berkembang 

sudah mulai dilengkapi dengan fasilitas jalan berupa Zona Selamat Sekolah (ZoSS), 

salah satunya Sekolah Dasar Negeri Jember Lor 3, mengambil lokasi di ruas Jalan 

PB. Sudirman, merupakan zona kecepatan berbasis waktu, yaitu untuk mengatur 

kecepatan kendaraan di lingkungan sekolah. Lokasi ini diambil sebagai penerapan 

program pemerintah yang baru saja dicanangkan yaitu Zona Selamat Sekolah karena 

terdapat sekolah dasar yang membutuhkan fasilitas jalan berupa ZoSS untuk 

membantu keselamatan anak sekolah SDN Jember Lor 3 Jember, maupun 

keselamatan pengemudi kendaraan yang melintas disepanjang jalan yang dipadi oleh 

aktivitas sekolah tersebut. Sepanjang ruas Jalan PB. Sudirman ini merupakan jalan 

utama untuk menuju pusat Kota Jember dengan tipe jalan 2/2 UD, lebar jalan 8 meter, 

arus kendaraan yang padat dan tidak adanya batas kecepatan mengendarai kendaraan 

yang menentu sehingga pemerintah setempat menyediakan Zona Selamat Sekolah 

(ZoSS) untuk kebaikan bersama.  
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Program ini pada intinya dilakukan untuk melindungi penyeberang jalan  

khususnya untuk anak sekolah dari bahaya kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang 

berada dalam zona ini harus berkecepatan rendah, untuk memberikan waktu reaksi 

yang lebih lama dalam mengantisipasi gerakan anak sekolah yang bersifat spontan 

dan tidak terduga yang seringkali menimbulkan kecelakaan, namun sebagian besar 

kendaraan yang melintas di sekitar daerah ZoSS melaju dengan kecepatan yang 

tinggi, tidak sesuai rambu lalu lintas yang telah tertera pada daerah ZoSS. Pada 

daerah ZoSS terdapat rambu lalu lintas yang menandakan dilarang untuk parkir 

kendaraan, namun masih terdapat beberapa kendaraan penjemput anak sekolah yang 

parkir kendaraan di daerah larangan parkir. Selain itu pula banyak pedagang yang 

berjualan di sekitar daerah ZoSS, dan terdapat beberapa anak sekolah maupun para 

penjemput tidak menyeberang pada ZoSS juga tidak berhati-hati pada saat 

menyeberang jalan. 

Dengan adanya Zona Selamat Sekolah (ZoSS) diharapkan agar anak sekolah 

dapat menuju ke sekolah dan pulang sekolah dengan selamat, mencegah terjadinya 

kecelakaan, untuk mempengaruhi karakteristik pengguna jalan atau pengemudi 

kendaraan, serta memiliki manfaat bagi pengemudi kendaraan untuk mengurangi 

kecepatan, sehingga anak sekolah dapat menyeberang dengan selamat. ZoSS 

merupakan modifikasi dari adanya zebra cross yang dilengkapi dengan marka jalan 

seperti halnya zebra cross yang ditambahkan dengan marka ZoSS yaitu marka karpet 

merah, marka larangan parkir, batas kecepatan, dan pita pengadu. Letak penempatan 

rambu-rambu tersebut telah ditentukan berdasarkan studi teknis. 

Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa paham 

pengguna fasilitas ZoSS tentang Zona Selamat Sekolah (ZoSS) itu sendiri, 

mengetahui fungsi dari ZoSS, dan cara menerapkan penggunaan dari ZoSS itu 

sendiri. Memahami tentang arti dari adanya marka dan rambu yang terdapat dilokasi 

Zona Selamat Sekolah (ZoSS). Mengamati perilaku pengguna jalan yang melewati 

Zona Selamat Sekolah (ZoSS), dan mengamati kondisi marka dan rambu dari fasilitas 
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ZoSS dibandingkan dengan standart yang ada. Adapun variable – variable yang 

menjadi ukuran terhadap keefektifan ZoSS tersebut diantaranya adalah pendekatan 

atau cara yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap kondisi 

perilaku anak sekolah saat menyeberang jalan, kedisiplinan perilaku dari pengemudi 

kendaraan serta tanggapan dari masyarakat sekitar sebagai perwakilan dari pengguna 

jalan, pengantar anak sekolah, para guru dan para siswa terhadap penerapan ZoSS 

dengan bantuan kuesioner. 

1.2. Identifikasi Masalah 

1. Masih banyak pengemudi kendaraan yang melintas pada daerah Zona Selamat 

Sekolah (ZoSS) dengan kecepatan tinggi melebihi batas kecepatan yang telah 

ditentukan pada rambu lalu lintas terpasang pada daerah ZoSS. 

2. Masih banyak pedagang yang berjualan dipinggir jalan sepanjang daerah 

ZoSS yang terdapat marka dan rambu lalu lintas dilarang parkir, selain itu 

pula terdapat kendaraan parkir pada daerah larangan parkir. 

3. Masih adanya anak sekolah dan beberapa orang tidak menyeberang jalan pada 

ZoSS melainkan menyeberang di tempat lain, selain itu pula karakteristik para 

penyeberang saat menyeberang tidak berhati-hati. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana efektivitas dari kinerja penggunaan fasilitas Zona Selamat Sekolah 

(ZoSS)? 

2. Bagaimana perbandingan karakteristik perilaku pengguna fasilitas Zona 

Selamat Sekolah (ZoSS) dengan pemahaman dan persepsi dari pengguna 

fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZoSS)? 

 

1.4.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui efektivitas dari kinerja penggunaan fasilitas Zona Selamat 

Sekolah (ZoSS). 
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2. Untuk mengetahui perbandingan karakteristik perilaku pengguna fasilitas 

Zona Selamat Sekolah (ZoSS) dengan pemahaman dan persepsi dari 

pengguna fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZoSS). 

 

1.5. Lingkup Pembahasan 

1. Penelitian hanya membahas tentang persepsi pengguna dari Zona Selamat 

Sekolah pada lokasi penelitian yang telah ditentukan.  

2. Penelitian hanya mengambil informasi dari pengguna Zona Selamat Sekolah 

dan sekitar dari daerah Zona Selamat Sekolah. 

3. Batas waktu penelitian dilakukan pada hari senin sampai hari sabtu dan pada 

jam aktif sekolah. 

4. Pengamatan tentang kecepatan kendaraan hanya sebatas 100 meter sebelum 

memasuki daerah Zona Selamat Sekolah, pada daerah Zona Selamat Sekolah 

sampai dengan batas akhir daerah Zona Selamat Sekolah.  

 


