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ANALISIS PENGARUH JENI KELAMIN DALAM PERILAKU BERKENDARA  PELAJAR 

DAN MAHASISWA TERHADAP KECELAKAAN DI KOTA MATARAM DENGAN 

MENGGUNAKAN METODE SEM (Structural Equation Modeling) 

Sariwulan1, I Wayan Suteja2, Hasyim2 

1Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Universitas Mataram 
2Dosen Jurusan Teknik Sipil Universitas Mataram 

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mataram 

ABSTRAK 

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Mataram paling banyak terjadi pada pelajar dan 

mahasiswa, berdasarkan data Kepolisian Resort Mataram yang mencatat bahwa pada tahun 2016 terjadi 

225 kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar dan mahasiswa.Dari jumlah kecelakaan tersebut laki-

laki lebih mendominasi kecelakaan lalu lintas daripada wanita. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh gender dalam perilaku berkendara 

pelajar dan mahasiswa terhadap kecelakaan lalu lintas di Kota Mataaram. Dalam penelitian ini 

menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM), dengan bantuan program AMOS. Jumlah 

responden dalam penelitian ini adalah 792 orang, yang terdiri dari 391 pelajar dan 391 mahasiswa. Model 

dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel yaitu perilaku, pelanggaran dan kecelakaan      

Perilaku berkendara berpengaruh signifikan terhadap pelanggaran lalu lintas dengan nilai 

probabilitas (P) = 0.000 (<0.001), dan nilai penujian C.R > 1.64. Besarnya nilai estimasi pada kelompok 

pelajar menunjukkan pengaruh perilaku terhadap pelanggaran pada pelajar laki-laki 30.08%  lebih kuat 

dibandingkan perempuan. Dan pengaruh perilaku terhadap pelanggaran pada mahasiswi 0.8% lebih kuat 

dibandingkan mahasiswa. 

Pelanggaran lalu lintas berpengaruh signifikan terhadap kecelakaan lalu lintas dengan nilai 

probabilitas 0.000 (<0.01), dan nilai pengujian C.R >1.96. Pelanggaran lalu lintas pada pelajar laki-laki 

berpengaruh terhadap kecelakaan sebesar 0.992, lebih kuat sebesar 50.1% dibandingkan dengan pelajar 

perempuan. Dan pengaruh pelanggaran lalu lintas pada mahasiswa terhadap kecelakaan 2.44% lebih kuat 

dbandingkan mahasiswi. Perbedaan gender berpengaruh signifikan terhadap perilaku berkendara 

berdasarkan nilai probabilitas (P) = 0.000 (<0.001).  

Kata Kunci: Jenis Kelamin, perilaku berkendara, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, SEM, 

AMOS. 

A. PENDAHULUAN 

 

Meningkatnya kepemilikian kendaraan 

apabila tidak diimbangi dengan kesadaran akan 

keselamatan berlalu lintas akan menimbulkan 

peningkatan jumlah angka kecelakaan lalu lintas. 

Angka kecelakaan di Kota Mataram menunjukkan 

pada tahun 2015 terjadi 240 kasus kecelakaan lalu 

lintas, tahun 2016 meningkat dengan jumlah 318 

kasus dan tahun 2017 tercatat sampai bulan 

Sepetember terjadi 201 kasus (Kapolres Kota 

Mataram). 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan 

kecelakaan lalu lintas diantaranya yaitu, manusia, 

kendaraan dan lingkungan. Faktor penyebab 

kecelakaan paling besar adalah faktor  manusia 

(human error). Selain itu faktor perbedaan jenis 

kelamin juga mempunyai pengaruh terhadap 

resiko terjadinya kecelakaan. 

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di 

Kota Mataram paling banyak terjadi pada pelajar 

dan mahasiswa, hal ini dibuktikan oleh data 

Kepolisian Resort Mataram yang mencatat bahwa 

pada tahun 2016 terjadi 225 kasus kecelakaan 

lalu lintas yang melibatkan pelajar dan 

mahasiswa.  

Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan  

penelitian tentang“Analisis Pengaruh Jenis 

Kelamin Dalam Perilaku Berkendara Pelajar 

dan Mahasiswa Terhadap Kecelakaan di Kota 

Mataram”. Dalam penelitian ini menggunakan 

metode Structural Equation Modeling (SEM), 

yaitu analisis multivariat yang digunakan untuk 

menganalisis hubungan antar variabel yang 

kompleks dengan bantuan software  AMOS, yang 



2 

 

didalamnya telah didukung dengan analisis 

metode SEM. 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini 

adalah: 

1. Mengetahui pengaruh perilaku berkendara 

pelajar dan mahasiswa terhadap 

pelanggaran lalu lintas di Kota Mataram. 

2. Mengetahui pengaruh pelanggaran lalu 

lintas terhadap kecelakaan lalu lintas di 

Kota Mataram. 

3. Mengetahui pengaruh perbedaan gender 

terhadap perilaku berkendara pada pelajar 

dan mahasiswa. 

B. DASAR TEORI 

1. Pengertian Pengemudi 

Pengemudi adalah orang yang mengemudikan 

kendaraan baik kendaraan bermotor atau orang 

yang secara langsung mengawasi calon pengemudi 

yang sedang belajar mengemudikan kendaraan 

bermotor atau kendaraan tidak bermotor.  

2. Kecelakaan Lalu Lintas 

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian dimana 

sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda 

lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang 

kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau 

kematian manusia atau binatang. 

3. Skala Likert 

Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk 

mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang 

atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau 

fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional 

yang telah ditetapkan oleh peneliti. 

4. Uji Validitasdan Uji Reliabilitas 

Uji validitas berguna untuk mengetahui 

kevalidan atau kesesuaian angket yang peneliti 

gunakan untuk memperoleh data dari para 

responden. Dalam penelitian ini pengujian validitas 

dilakukan dengan bantuan program SPSS. 

Uji Reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh 

mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila 

dilakukan pengukuran dua kali lebih terhadap 

gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur 

yang sama pula. Uji reliabilitas dalam penelitian 

ini menggunakan teknik Alpha Cronbach, Tingkat 

realibilitas berdasarkan nilai alpha dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1 Tingkat reliabilitas berdasarkan nilai 

alpha 

Sumber: Sugiyono, 2010 

5. Structural Equation Modeling (SEM) 

Structural Equation Modeling (SEM) atau 

permodelan persamaan struktural adalah teknik 

statistik yang digunakan untuk membangun dan 

menguji model statistik yang biasanya dalam 

bentuk model-model sebab akibat. 

6. Program AMOS 

AMOS (Analysis of Moment Structure) adalah 

software yang memiliki kemampuan untuk 

structural equation modeling. AMOS memberi 

kemudahan melakukan permodelan persamaan 

struktural (SEM) untuk membangun model dengan 

akurasi lebih dari standar teknik statistik 

multivariat. 

Software AMOS memang dikhususkan untuk 

membantu menguji hipotesis hubungan antar 

variabel, melalui Software ini, kita dapat 

mengetahui tingkat kekuatan hubungan antar 

vriabel baik antara variabel laten maupun dengan 

variabel manifes.   

C. METODOLOGI PENELITIAN 

1. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA dan SMK 

Negeri di Kota Mataram dan Universitas Mataram. 

2. Pengumpulan Data 

a.Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari 

instansi dan lembaga terkait. Dalam hal ini 

data sekunder yang digunakan adalah :  

➢ Data jumlah  pelajar  SMA  dan SMK 

Negeri di Kota Mataram 

➢ Data jumlah mahasiswa/i di Universitas 

Mataram 

b.Data  primer  yaitu  data yang diperoleh 

langsung dari lapangan. Dalam hal ini data 

primer diperoleh dari  data hasil penyebaran 

kuisioner yang dikumpulkan dari responden. 

3. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebgai 

berikut: 

a. Variabel eksogen (indevendent variable) 

adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen, dalam penelitian ini yaitu 

perilaku berkendara.  

b. Variabel mediasi (interfening variable) 

adalah variabel antara yang menghubungkan 

sebuah variabel independen utama dan 

variabel dependen yang dianalisis, dalam 

penelitian ini yaitu pelanggaran lalu lintas.  

c. Variabel endogen (dependent variable) 

adalah variabel yang dipengaruhi variabel 

independen, dalam penelitian ini yaitu 

kecelakaan lalu lintas. 
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Tabel 2 Variabel Penelitian dan Indikator 

Sumber: Desain Penelitian 

4. Teknik Pengambilan Sampel  

Populasi dari penelitian ini adalah siswa/i SMA 

dan SMK negeri di Kota Mataram dengan jumlah 

seluruh siswa adalah 18358 orang dan mahasiswa/i 

Universitas Mataram dengan jumlah 18482 orang. 

Untuk menentukan jumlah sampel dalam 

penelitian digunakan rumus Slovin: 

𝑛 = 
𝑁

1+𝑁𝑎²
 

Dimana:  

ɑ  = penyimpangan terhadap populasi atau derajat 

ketetapan yang diinginkan 

N = Besarnya populasi 

a  = Besarnya sampel 

Perhitungan jumlah sampel untuk pelajar SMA dan 

SMK       

𝑛 = 
𝑁

1+𝑁𝑎²
 

 

𝑛= 
18358

1+18358×0,05²
 =  391.470 = 391 responden      

Perhitungan jumlah sampel untuk mahasiswa 

Universitas Mataram 

𝑛 = 
18482

1+18482×0,05²
= 391.470 = 391 resonden 

Untuk menentukan distribusi sampelnya 

digunakan teknik pengambilan sampel bertingkat 

(berstrata). 

𝑛i= 
𝑁𝑖

𝑁
 × 𝑛 

Dimana: 

N = Besarnya populasi 

Ni= Besarnya populasi menurut stratum 

n = Jumlah sampel seluruhnya 

ni= Jumlah sampel menurut stratum 

 

 

Tabel 3 Distribusi Sampel Responden untuk 

SMA dan SMK 

 
Sumber: Desain penelitian 

Tabel 4 Distribusi Sampel Responden untuk 

Universitas Mataram 

Sumber: Desain penelitian 

5. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan 

menyebarkan kuisioner kepada responden yang 

memenuhi kriteria responden, yaitu: 

1. Pelajar dan mahasiswa yang bisa 

mengendari kendaraan bermotor 

2. Pelajar dan mahasiswa yang pernah 

mengalami kecelakaan lalu lintas 

Kuisioner dalam penelitian ini menggunakan 

skala likert 1-5 untuk mengukur jawaban 

responden untuk setiap pertanyaan. Skala likert 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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Tabel5 Skor Skala Likert 

Sumber: Desain penelitian 

6. Analisa data 

Teknis analisis data dalam penelitian ini 

adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan 

metode Structural Equation Modeling (SEM) 

dengan program AMOS. Adapun tahapan-tahapan 

dalam menganalisa data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

A. Analisa data dengan program SPSS  

1. Uji validitas data 

2. Uji realibilitas data 

B. Analisis dengan Program AMOS 

1. Uji normalitas data 

2. Uji outlier 

3. Menghitung DF  

4. Evaluasi kriteria Goodness of fit  

5. Interpretasi model dan Modifikasi model 
7. Bagan Alir 
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Gambar 1 Bagan Alir 

C. Analisa Data dan Pembahasan 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah 

atau valid tidaknya suatu instrument kuisioner. Uji 

validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r 

hitung dengan nilai r tabel. Jika r hitung > r tabel 

maka kuisioner dinyatakan valid dan bisa 

digunakan untuk pengumpulan data. Nilai r hitung 

merupakan hasil uji validitas dan r tabel, 

didapatkan dari tabel harga kritis r (tabel Pearson’s 

Product Moment).  

Tabel 8 Hasil Uji Validitas 25 Item Pernyataan 

Sumber: Hasil Output SPSS V.22 

Mulai 

Studi Literatur 

Pengumpulan data 

Data jumlah Mahasiswa 

Univeritas Mataram 

 

Data jumlah pelajar SMA 

dan SMK Negeri di Kota 

Mataram 

 

Desain Survei 

 
Desain 

Kuisioner 

 

Desain 

Kuisioner 

 

Jumlah 

Sampel  

 
Survei Pendahuluan 

 

Analisa Data 

Uji validitas & 

uji realibilitas 

 

Hasil dan Pembahasan 

 
Selesai 

Survei Akhir 

Analisa Data 

Analisa data dengan SPSS 
1. Uji validitas 

2. Uji reliabilitas 

Analisa data dengan AMOS 
1. Uji normalitas data 

2. Uji outlier 

3. Menghitung DF dan Chi-

square 

4. Goodness of fit  

5. Interpretasi model 

 

A 

A 
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2. Uji realibilitas 

Uji reliabilitas dilakukan dengan pengecekan 

pada nilai Cronbach’s Alpha. Item pernyataan 

pada kuisioner dikatakan reliabel apabila hasil 

koefisien korelasi Cronbach’s Alpha lebih besar 

dari nilai kritis r. Dikatakan reliabel jika nilai 

construct realibility ≥ 0.60 s/d 0.80 dan sangat 

reliabel jika ≥ 0.80 s/d 1.00. Hasil uji reliabilitas 

diperlihatkan oleh gambar dibawah ini: 

 
Gambar 2 Tampilan Hasil Output Uji 

Realibilitas 

Berdasarkan hasil uji reliabiltas, 

didapatkan nilai koefisien Cronbach’s Alpha 

sebesar 0.771, maka pernyataan kuisioner 

dikatakan reliabel karena > 0.60 s/d 0.80. Dengan 

demikian, penelitian dapat dilanjutkan dengan 

kuisioner yang sudah ada. 

3. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data selanjutnya dilakukan 

terhadap jumlah sampel seluruhnya yaitu 782 

responden yang terbagi menjadi 391 responden 

dari pelajar SMA dan SMK Negeri di kota 

Mataram dan 391 reponden mahasiswa mahasiswi 

Universitas Mataram. 

4. Karakteristik Responden 

a. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jumlah responden kelompok pelajar laki-laki 

dan perempuan hampir sama yaitu 199 orang laki-

laki dan 193 perempuan. Sedangkan untuk 

kelompok mahasiswa jumlah responden laki-laki 

adalah 183 orang dan perempuan 203 orang. 

b. Responden Berdasarkan Kepemilikan SIM  

Jumlah pelajar yang mempunyai SIM 

sebanyak 120 orang dan yang tidak punya SIM 

sebanyak 271 orang. Berbanding terbalik dengan 

mahasiswa, jumlah mahasiswa yang mempunyai 

SIM sebanyak 257 orang dan yang tidak 

mempunyai SIM sebanyak 134 orang. 

5. Analisis Structural Equation Modeling 

(SEM) dengan AMOS 

Analisis data dilakukan dengan program 

AMOS, yang dibutuhkan adalah data hasil 

kuisioner yang sudah dikonversi ke skala likert dan 

model SEM yang sudah dibuat. Model yang akan 

digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini: 

 

Gambar 3 Model SEM untuk Analisis AMOS 

a. Uji Normalitas Data dan Data Outlier  

Data dikatakan normal dilihat pada nilai c.r, 

jika nilai c.r berada diantara -1.64 sampai +1.64  

maka data sudah berdistribusi normal. Angka 

tersebut didapat dengan melihat tabel z. dalam 

penelitian ini digunakan tingkat kepercayaan 90%. 

Pada tingkat kepercayaan tersebut, tingkat 

signifikansi adalah 10%.  Hasil uji normalitas data 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 9 Hasil Uji Normalitas Data (Pelajar) 

Sumber: Hasil Output AMOS V.24 

Tabel 10 Hasil Uji Normalitas Data (Mahasiswa) 

Sumber: Hasil Output AMOS V.24 

Hasil uji normalitas data menunjukkan bahwa 

secara keseluruhan nilai multivariate pada kolom 

c.r berada jauh dari nilai z (> +1.64). Oleh karena  

itu data belum berdistribusi normal. Karena data 

berdistribusi tidak normal maka akan dilihat 
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terlebih dahulu sebaran data, untuk melihat data 

outlier. 

Pada umumnya data outlier ditangani dengan 

menghapus data tersebut mulai dari data terbesar 

sampai terkecil. Sehingga data yang sudah dihapus 

tidak bisa dipakai lagi untuk pengujian selanjutnya. 

Setelah penghapusan data, maka dilakukan 

pengujian normalitas data ulang dengan 

menggunakan file data yang sudah dihapus, hasil 

uji normalitas data dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 11 Hasil Uji Normalitas Data (Pelajar) 

Sumber: Hasil Output AMOS V.24 

Tabel 12 Hasil Uji Normalitas Data (Mahasiswa) 

Sumber: Hasil Output AMOS V.24  

Setelah  dilakukan penghapusan data 

outlier dan dilakukan uji normalitas lagi maka 

didapatkan secara keseluruhan (multivariate) 

berdistribusi normal karena angka c.r  multivariate 

berada diantara -1.64 dan +1.64. Sehingga 

pengujian selanjutnya dapat dilakukan.  

b. Uji Model Fit 

Setelah data berdistribusi normal tahapan 

selanjutnya adalah uji model fit yaitu uji kelayakan 

suatu model dengan beberapa kriteria kesesuaian 

indeks dan cut of value, guna menyatakan apakah 

sebuah model dapat diterima atau ditolak. Model 

dikatakan fit apabila memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Tabel 13Goodness - of – Fit Indices 

Sumber: Santoso, 2014 

Hasil uji model fit diperlihatkan pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 14 Rangkuman Perbandingan Nilai Chi-

Square 

Sumber: Hasil Output AMOS V.24  

Tabel 15  Rangkuman Perbandingan Hasil Uji 

Model Fit (Pelajar) 

Sumber: Hasil Output AMOS V.24  

Tabel 16 Rangkuman Perbandingan Hasil Uji 

Model Fit (Mahasiswa) 

Sumber: Hasil Output AMOS V.24 
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Keseluruhan dalam uji model fit dihasilkan 

bahwa model SEM tidak fit. Agar model fit maka 

perlu dilakukan modifikasi model. 

c. Modifikasi Model  

Tujuan dari modifikasi model adalah untuk 

menurunkn nilai chi-square karena semakin kecil 

nilai chi-square maka semakin fit model tersebut. 

Adapun rekomendasi dari AMOS adalah sebagai 

berikut:  

Tabel 17 Covariances Rekomendasi AMOS  

( Pelajar Laki-Laki) 

Sumber: Hasil Output AMOS V.24 

Tabel 18 Covariances Rekomendasi AMOS  

( Pelajar Perempuan) 

Sumber: Hasil Output AMOS V.24 

Tabel 19 Covariances Rekomendasi AMOS  

(Mahasiswa) 

Sumber: Hasil Output AMOS V.24  

Tabel 20 Covariances Rekomendasi AMOS 

(Mahasiswi) 

Sumber: Hasil Output AMOS V.24  

Tabel tersebut merupakan rekomendasi dari 

AMOS berdasarkan error yang harus diolah lebih 

jauh untuk modifikasi. Proses modfifikasi 

dilakukan dengan menhubungkkan error yang telah 

direkomendasi dan melakukan pengujian ulang. 

Adapun tampilan model yang sudah dimodifikasi 

berdasarkan rekomendasi dari AMOS adalah 

sebagai berikut: 

 
Gambar 4 Model Setelah Modifikasi  

(Pelajar Laki-Laki) 

 

Gambar 5 Model Setelah Modifikasi  

(Pelajar Perempuan) 

 

Gambar 6 Model Setelah Modifikasi 

(Mahasiswa) 

Gambar  7 Model Setelah Modifikasi 

(Mahasiswi) 

Setelah dilakukan modifikasi model maka 

akan terjadi perubahan nilai-nilai yang menjadi 

syarat model dikatakan fit, hasil uji model fit 

setelah modifikasi dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini:  
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Tabel 21 Rangkuman Perbandingan Nilai Chi-

Square Setelah Modifikasi 

Sumber: Hasil Output AMOS V.24  

Tabel 22 Rangkuman Perbandingan Hasil Uji 

Model Fit (Pelajar) 

Sumber: Hasil Output AMOS V.24  

Tabel 23  Rangkuman Perbandingan Hasil Uji 

Model Fit (Mahasiswa) 

Sumber: Hasil Output AMOS V.24 

Setelah dilakukan modifikasi model, secara 

keseluruhan model sudah fit karena memenuhi 

kriteria yang disyaratkan sehingga bisa dilakukan 

pengujian selanjutnya. 

d. Analisis Hubungan Antar Variabel dan 

Varibel dengan Indikator 

Nilai C.R diatas 1.64 akan menghasilkan nilai 

estimasi yang signifikan pada taraf 10%. Nilai P 

adalah ***, menunjukkan bahwa angka P adalah 

0.000. Angka P dibawah 0.05 menunjukkan 

hubungan yang signifikan. Hasil Output dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

 

 

 

Tabel 24 Nilai Signifikansi Loading Factor 

(Pelajar Laki-Laki) 

Sumber: Hasil Output AMOS V.24 

Tabel 25 Nilai Signifikansi Loading Factor 

(Pelajar Perempuan) 

Sumber: Hasil Output AMOS V.24  

Tabel 26 Nilai Signifikansi Loading Factor 

(Mahasiswa) 

Sumber: Hasil Output AMOS V.24 

Tabel 27 Nilai Signifikansi Loading Factor 

(Mahasiswi) 

Sumber: Hasil Output AMOS V.24  

Secara keseluruhan baik hubungan antara 

variabel perilaku terhadap pelanggaran atau 

pelanggaran dengan kecelakaan adalah signifikan 

karena nilai probability (P) < 0.05. dan nilai C.R 

masing-masing lebih besar dari 1.64. Pada 
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kelompok pelajar laki-laki dan mahasiswa nilai 

probability (P) < 0.05 untuk hubungan antara 

indikator dengan variabel, hal ini berarti semua 

indikator dapat menjelaskan variabel yang ada. 

Namun pada kelompok pelajar perempuan terdapat 

hubungan yang tidak signifikan yaitu X2 terhadap 

perilaku dengan nilai probability (P) = 0.184 dan 

X9 terhadap kecelakaan dengan nilai probability 

(P) = 0.213. Dan pada kelompok mahasiswi 

terdapat dua hubungan yang tidak signifikan yaitu 

X2 terhadap perilaku dengan nilai probability (P) = 

0.321 dan X9 terhadap kecelakaan dengan  nilai 

probability (P) = 0.165. artinya semua indikator 

tersebut (X2 dan X9) tidak dapat menjelaskan 

variabel yang ada.  

Setelah diketahui bahwa hubungan antar 

variabel sudah signifikan maka untuk mengetahui 

seberapa kuat atau lemahnya hubungan antara 

variabel yang satu dengan variabel yang lainnya 

atau hubungan antara indikator dengan variabel 

dapat dilihat pada hasil output dalam tabel dibawah 

ini . Jika angka factor loading  pada kolom 

estimate > 0.5 menunjukkan hubungan yang kuat 

antar variabel atau indikator dengan variabel. Hasil 

output dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 28 Standardized Regression Weights 

Pelajar 

Sumber: Hasil Output AMOS V.24  

Tabel 4.31 menunjukkan nilai estimate 

hubungan antara variabel perilaku dengan 

pelanggaran pada laki-laki adalah 0.994 dan 

perempuan 0.695 (> 0.5), hal ini berarti hubungan 

yang sangat kuat antara perilaku dengan 

pelanggaran. Hubungan antara variabel 

pelanggaran dengan kecelakaan menghasilkan nilai 

estimate pada laki-laki sebesar 0.992 berart 

hubungan yang kuat antara pelanggaran dengan 

kecelakaan. Dan perempuan 0.495 (<0.5), hal ini 

berarti hubungan yang lemah antara pelanggaran 

dengan kecelakaan.  

 

Tabel 29 Standardized Regression Weights 

Mahasiswa 

Sumber: Hasil Output AMOS V.24 

Hubungan yang sangat kuat antara perilaku 

dengan pelanggaran baik pada mahasiswa maupun 

mahasiswi ditunjukkan oleh nilai estimate yang 

lebih besar dari 0.5 yaitu 0.981 untuk mahasiswa 

dan 0.989 untuk mahasiswi. Begitu juga untuk 

hubungan pelanggaran dengan kecelakaan 

menunjukkan hubungan yang sangat kuat 

ditunjukkan oleh nilai estimate pada mahasiswa 

sebesar 0.981 dan mahasiswi sebesar 0.957 

e. Analisis Pengaruh Perbedaan Gender 

Dalam Perilaku Berkendara 

Dalam kasus ini, akan dilakukan analisis 

perbedaan gender terhadap perilaku dengan tujuan 

ingin mengetaui apakah ada perbedaan perilaku 

dalam berkendara antara laki-laki dan perempuan. 

Sehingga dalam analisis ini ada dua grup yaitu 

laki-laki dan perempuan, untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat hasil output AMOS untuk Multiple 

Group Analysis dibawah ini: 

 

Output bagian Notes for Model  

Secara keseluruhan indikator yang paling 

berpengaruh dalam penelitian ini adalah X5 

(melanggar marka dan rambu lalu lintas) terhadap 

variabel pelanggaran dengan besar pengaruh secara 

berturut turut adalah  0.832, 0.90, 0.616 dan 0.79. 

Hal ini menunjukkan peluang melanggar marka 

dan rambu lalu lintas dalam menyebabkan 

pelanggaran lalu lintas sangat tinggi.  

Number of distinct sample moments: 110 

Number of distinct parameters to be 

estimated: 
44 

Degrees of freedom (110 - 44): 66 
  Chi-square = 187.913 

  Degrees of freedom = 66 

  Probability level = 0.000 
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Terlihat angka Probability level adalah 0.000 

yang jauh dibawah 0.05. Hal ini menunjukkan 

bahwa ada perbedaan antara perilaku berkendara 

laki-laki dan wanita.  

6. Kesimpulan Dan Saran 

a. Kesimpulan 

Berdasaran hasil analisis data, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1.Perilaku berkendara berpengaruh signifikan 

terhadap pelanggaran lalu lintas dengan nilai 

probabilitas (P) = 0.000 (<0.05), dan nilai 

penujian C.R > 1.64. Besarnya nilai estimasi 

pada kelompok pelajar menunjukkan 

pengaruh perilaku terhadap pelanggaran 

pada pelajar laki-laki 30.08%  lebih kuat 

dibandingkan perempuan. Dan pengaruh 

perilaku terhadap pelanggaran pada 

mahasiswi 0.8% lebih kuat dibandingkan 

mahasiswa. Hal ini menunjukkan perilaku 

berkendara yang tidak patuh pada peraturan 

yang berpotensi menyebabkan pelanggaran 

lalu lintas paling sering dilakukan oleh 

pelajar laki-laki dan mahasiswi.  

2.Pelanggaran lalu lintas berpengaruh 

signifikan terhadap kecelakaan lalu lintas 

dengan nilai probabilitas 0.000 (<0.05), dan 

nilai pengujian C.R >1.96. Pelanggaran lalu 

lintas pada pelajar laki-laki berpengaruh 

terhadap kecelakaan sebesar 0.992, lebih 

kuat sebesar 50.1% dibandingkan dengan 

pelajar perempuan. Dan pengaruh 

pelanggaran lalu lintas pada mahasiswa 

terhadap kecelakaan 2.44% lebih kuat 

dbandingkan mahasiswi. Hal ini 

menunjukkan semakin tingginya 

pelanggaran lalu lintas akan berpotensi 

tinggi pada terjadinya kecelakaan lalu lintas. 

Dimana pelajar laki-laki mempunyai potensi 

paling tinggi dibandingkan kelompok pelajar 

perempuan, mahasiswa dan mahasiswi.  

3.Perbedaan gender berpengaruh signifikan 

terhadap perilaku berkendara berdasarkan 

nilai probabilitas (P) = 0.000 (<0.05). Hal 

ini menunjukkan laki-laki dan perempuan 

memmpunyai perilaku yang berbeda dalam 

berkendara. Dan melalui hubungan tidak 

langsung perilaku mempengaruhi 

kecelakaan lalu lintas.  

b.  Saran  

1.Untuk penelitian selanjutnya disarankan 

menambahkan indikator-indikator lain yang 

belum ada dalam penelitian ini khususnya 

indikator-indikator pada  kecelakaan lalu 

lintas.   

2. Berdasarkan hasil penelitian, maka perlu 

dilakukan sosialisasi terhadap pelajar 

danmahasiswa tentang pentingnya 

keselamatan dalam berkendara.  
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