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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian di atas dan hasil-hasil temuan peneliti yang telah 

dilakukan dalam penelitian ini maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan yaitu: 

Tingginya pemahaman masyarakat di Desa Ujung Kubu Kecamatan Tanjung Tiram 

Kabupaten Batu Bara tentang Surat Izin Mengemudi (SIM) sebesar 100 %, akan 

tetapi banyak masyarakat di Desa Ujung Kubu yang tidak memiliki SIM 

seharusnya sebagai kewajiban masyarakat untuk mematuhi peratuaran lalu lintas. 

Akan tetapi masih ada juga masyarakat di Desa Ujung Kubu Kecamatan Tanjung 

Tiram Kabupaten Batu Bara memiliki SIM namun sedikit. 

 Sosialisasi dari pihak polisi lalu lintas Kabupaten Batu Bara sebesar 

42,10%, karena Dari hasil wawancara dilakukan dengan Bapak Iptu. Sabar M. 

Pasaribu selaku Kepala Kasat Lantas Polres di Kabupaten Batu Bara menegaskan 

bahwa salah satu permasalahan mengenai sosialisasi SIM kepada masyarakat 

adalah kurangnya dana karena jarak desanya terlalu jauh dan kurangnya personil 

atau anggota yang bergerak dibidang lalu lintas. Akan tetapi sosialisasi melalui 

sekolah-sekolah sudah dilaksanakan secara bertahap agar memiliki pemahaman 

sejak dini kepada masyarakat tentang bagaimana pemahaman tentang menggunakan 

SIM dan menjaga keselamatan dalam berlalu lintas. 

 Rendahnya budaya kepatuhan dan kesadaran masyarakat di Desa Ujung 

Kubu Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara sebesar 84,21%, kerena 
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banyaknya masyarakat yang tidak memiliki SIM dan banyak orang tua yang 

memberi kebebasan terhadap anak dalam mengendarai sepeda motor. Disebabkan 

kurangnya budaya kesadaran masyarakat terhadap hukum lalu lintas serta perhatian 

orang tua terhadap keselamatan anak dalam mengemudikan sepeda motor 

memberikan dampak yang tidak baik terhadap ketertiban lalu lintas. Masyarakat 

masih beranggapan  bahwa SIM tidak harus dimiliki maka dari itu, samakin tinggi 

pula angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Batu Bara. Artinya tidak tercapailah 

suatu ketertiban lalu lintas di Kabupaten Batu Bara. 

 Masyarakat yang merasa aturan SIM memiliki kelebihan dan kekurangan 

sebesar 94,73%, karena masyarakat beranggapan bahwa memiliki hanya menjauhi 

pengendaraan dari tilang, serta sebagian masyarakat bahwa memiliki SIM menjadi 

terbebani karena mengurusnya mahal, susah, jauh dari tempat tinggal masyarakat. 

B. Saran  

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukan di atas maka sebagai 

tindak lanjut dari penelitian ini, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut: 

 Berdasarkan hasil dari table frekuensi dengan presentase 0,5 %, maka 

disarankan kepada pengendara kendaraan bermotor supaya lebih memahami 

peraturan sebagai pengendara dan mengukuti sosilalisasi agar memiliki 

pengetahuan dari pada SIM serta menaati peraturan lalu lintas lainnya. Supaya bisa 

mengurangi angka kecelakaan di Desa Ujung Kubu Kecamatan Tanjung Tiram 

Kabupaten Batu Bara.  
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 Serta untuk orang tua jangan membiarkan anak dibawah umur 

menggunakan kendaraan bermotor. Karena menimbulkan angka kecelakaan di Desa 

Ujung Kubu Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara semakin meningkat.  

 Peneliti  mengharapkan adanya penelitian lebih lanjut tentang pemahaman 

dan kesadaran budaya masyarakat terhadap hukum dalam memahami SIM. Hal ini 

penting agar hasil penelitian ini bermanfaat kepada masyarakat untuk menciptakan 

kesadaran masyarakat terhadap ketertiban dalam berlalu lintas. 

 


